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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

The Good hidden 
in the Light  

 
 

 Când a desfăcut cel de-al şaselea sigiliu,  
am văzut: s'a făcut un mare cutremur  

şi soarele s'a făcut negru ca un sac din păr, 
 iar luna întreagă a devenit ca sângele. 

  Stelele cerului au căzut pe pământ  
aşa cum un smochin îşi aruncă smochinele verzi  

când este scuturat de un vânt puternic.  
 Cerul a fost îndepărtat aşa cum se strânge sulul cărţii  

şi a fost mişcat de la locul lui orice munte şi insulă. 
(Noul Testament, Apocalips 6.12-14) 

  
In the primordial chaos it was dark. But God is light and there is darkness in him. He hides in 

the light, which for us is always a sacred darkness. The information from Logos was leaked 
through fire into water and air, giving the earth freedom to restructure from geometric shapes 
into wonderful cellular atomic architectures, making plants and animals, building bodies for the 
monads of the Universal Soul. Light from Light! Uncreated light is one thing, the light given 
through Creation is quite another. Is the primordial light or the one that brings the information of 
genesis dominated by love? Which of them do we travel to in the land of dreams? 

 
 

xistă întotdeauna un bine ascuns în 
lumină, în Cuvântul-Logos, zămislit în 
proiectul arhitectural al acestui Univers. 

Lumina primordială, cea adusă de Himera din 
adâncul haosului s'a răspândit peste universul 
nostru dăruind informația unei Geneze căreia îi 
datorăm credință. E simplă această viziune a unui 
început înaintea căruia se afla, cu siguranță, un 
sfârșit, mișcarea ouroborosului fiind singura 
acceptare logică pentru un profan. Dar de ce să 
credem că un inițiat ar avea puterea să asimileze 
altfel informația? Înțelegerea hermeneutică a 
infinitului și eternității, acolo unde nu există nici 
repere spațiale ori temporale e patrimoniul 
acestora. Dar, oare, câți au această capacitate?  
 

Am întrebat: câți?, fără să precizez dacă e vorba 
despre oamenii acestui pământ, alte specii din 
dimensinile paralele nouă ori din alte universuri. 
Mă jenez de limitarea obsesivă la care suntem 
obligați constituțional să ne referim. Vedem, 
auzim și ne bucurăm de vibrația unor unde ce 
depășesc statutul de corpusculi energetici, știința 
străduindu-se să inventeze, stabilească și 
legifereze teorii aparent imuabile. Preocuparea 

marilor minți pentru Lumină implică definirea 
omului în raport cu divinitatea, luminătorii așezați 
de El în crângul cerului fiind har și transparență 
creatoare întru frumusețe afectivă. 

 
Primordială e reflectarea fotonică în Soare și 

oglinzi precum e Luna, astru la care omul 
dintotdeauna se'nchină precum creștinul adoră 
icoana și crucea, știind, sau mai bine spus simțind, 
că în ea se odihnește Cuvântul. 

 
Adeseori tot cerul se oprește în loc sau o ia în 

mișcarea sa înapoi spre a schimba apusul cu 
răsăritul, maror al relației noetice prin vicii, 
pocăință și biruință, ce îndreptățesc omul să 
viețuiască conform originilor sale prometeice.1 Și 
să ne întoarcem din nou la Steaua dimineții cu 
care Isus se identifică, avatar luciferic pentru 
binecuvântarea prin mântuire a omenirii. Eu sunt 
rădăcina, neamul lui Davíd, steaua care străluceşte, 
aceea de dimineaţă”.2 

                                                 
1 Binecuvântarea Himerei, Editura Contact international, 
2021 
2 Noul Testament, Apocalips 22: 16 

E
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Lună, tu trezești valuri de lacrimi 
 în oceanul tristeții mele3 

 
Adeseori Luna misterioasă și ghid al viselor 

este recunoscută în creația lirică ca o văpaie 
mocnită a vibrației spirituale, legătură telepatică 
între suflete, veghind gândurile. Alternanța 
luminătorilor mari și împreunarea lor ecliptică e 
apanajul spiritual al celor care mai au puterea să 
reflecteze, să mediteze, să înțeleagă sentimentele 
înalte ale sufletului, dar care au tendința să 
răscolească pornirile primitive datorate naturii 
dintru începuturi. Portalul dintre dimensiunile 
lumii se deschide frecvent ca o revelare a căilor 
dăruite de lumină în har divin. E un îndemn sacru 
de așezare, de răspândire a razelor urzite printre 
umbrele haosului. Această pseudo-victorie a 
luminii îmi pare ciclică, ouroborică dar harică. 

În clipa reîntoarcerii la cercetarea cugetului 
colectiv, așa cum nu știu dacă s'a dorit, am ajuns 
să realizăm când evidențele răsturnate peste 
munți și văi ne-au copleșit, am receptat câtă 
durere și amintire nostalgică, câtă realitate 
distrusă de inconștiența noastră a fost prezentă 
prin eludarea contemplației mistice și rugăcinile 
absente ale minții. 

Lumina ninge, strecoară prin sita vieții Duhul 
Sfânt, Cuvântul Înțelepciunii și mai ales, ca o 
mângâiere lirică, învață sufletul să'și cinstească 
prin taina dragostei trupul ce temporar îl 
găzduiește. De aceea Soarele nu revarsă doar 
lumină ci și încălzește, spiritul său duhovnic fiind 
și foc, precum razale reflectate de Lună scaldă prin 
atingerea apelor oceanul oniric al pământenilor. 
Chiar dacă e urmărită precum alunecarea unei 
luntre idilice printre ramuri și zodii astrale, acest 
luminător nocturn umple de frumusețe în taină 
tăcerea ce înconjoară efervescența criptată a 
sentimentelor. Plutirea spiritului vine, așadar, din 
tăcerea spartă doar de glasul păsărilor, trosnetul 
crengilor și căderea frunzelor, plescăitul apelor și 
susurul izvoarelor. Dar lumina primordială, chiar 
vibrație fiind, e tăcere. 

Nu știu, haosul din care s'a zămislit Cuvântul, 
acel ceva receptat în noi, în matricea creierului, de 
ce nu se manifestă și înafara noastră?  De ce 
împărtășește înțelepciune în sinea cugetului uman 
doar prin tăcere? Omenirea ajunsă ciclic la 
apogeul civilizației a înălțat porți, obeliscuri și 
piramide-zigurate Soarelui, uitând de începuturi... 
S'a bucurat de opulența realizărilor și beneficiile 
lumești, a uitat că ziua e împlinirea nopții. În 
haosul primordial era întuneric De acolo vin toate 
stelele, Soarele, Luna și Pământul. Informația din 
Logos s'a scurs prin foc în ape și aer, dând 
libertate pământului să se restructureze din forme 
geometrice în minunate arhitecturi atomice 

                                                 
3 Rabindranath Tagore 

celulare, realizând plante și animale, construind 
corpuri pentru monadele Sufletului Universal. 

 
Domnul Domnilor, singurul care are 

nemurirea,  
locuiește într'o lumină de nepătruins.4 

 
Logosul este, deci, lumină, aceea pe care 

întunericul nu a putut s'o anihileze, este Spiritul 
prezent în toate, în toți și îndeamnă la reflecția 
unui cuvânt care, evanghelic, este sinonim iubirii. 
Aceasta este lumina care izvorăște din Creator și e 
alta decât a luminătorilor, fiind o lumină de 
dinaintera creării acestui univers, veșnică și 
spirituală, o lumină nevăzută și inaccesibilă 
ochiului. Moise s'a apropiat de norul întunecat în 
care era Dumnezeu.5 De ce misterul e ascuns în 
beznă, în negurile lumii? Sau e antimaterie, 
energie (lumina) de nepătruns ? 

Și totuși, trecând printr'o prismă, lumina 
capătă frumusețea arcului ceresc – curcubeu6, 
separând în armonie pacea, iubirea și speranța, 
legământul dintre Noe și Dumnezeu, un simbol 
așezat în nor (întuneric?). Deci: lumina e mereu 
protejată de întuneric? Lumină din lumină! – 
aceasta este adevăratul Dumnezeu. Nu vreau să 
transform acest text într'unul pe deplin teologic, 
dar Cărțile Sfinte cuprind esența harului divin 
perceput de gândirea umană a învățătorilor 
cărturari ai lumii. Lumina necreată este una, cea 
dăruită prin Creație este cu totul alta. Oare? 
Necunoașterea este întuneric. Pentru cei care 
orbecăie în căutarea inițierii e numai beznă. În 
aceasta însă există un bulgăraș de aur, o fărâmă de 
lumină. E un pui al luminii necreate? Cunoașterea 
rezidă dintr'o lumină filtrată, capabilă să se 
reveleze treptat după locul aflat pe scara 
tălmăcirii. 

Altfel spus să'l privim pe Cronos cu o coasă în 
mână ca simbol al morții, un simbol masculin ce'i 
luminează personalitatea eliberând sufletul până 
atunci încorsetat de lut. Deci, moartea nu e altceva 
decât întoarcerea la lumină, la purtătorul acesteia, 
deținător divin al tezaurului sufletesc plin de 
iubire, dumnezeul nostru ce ne-a insuflat viață, 
Lucifer. Dacă acesta e amintit chiar și în poesie, ca 
fiind ochiul dimineții în simbolul stelei cristice, 
atunci înțelegem de ce veșnicia morții este iluzorie 
și doar veșnicia vieții întru Cristos rămâne singura 
eternă.  

De unde vine această eternitate? Stelele care 
strălucesc pe cer, luminători ai altor lumi, sunt la 
rându-le vehicule ale sufletului primordial, având 
pentru noi mesajul profeției, sorții, destinului. În 
imensitatea bolții înstelate, Isus recunoaște 

                                                 
4 Noul Testament, 1 Timotei 6:16 
5 Vechiul Testament, Exodul 20.21 
6 Șapte culori, șapte sacramente ale bisericii creștine. 



Vara târzie 2021  | Contact international 399 

 

înnobilarea divinei sale origini, ca fiind și avatar în 
steaua dimineții bethlehemice. 

 
închipuieşte’ţi, iubito, ce-am gândit: 
în univers e soare şi atâtea stele 
încât lumini de-ar deveni tot ce-am iubit 
şi toate gândurile mele, 
 
îndrăgostite inimi rubine de ar fi 
ochii smaralgde şi safire, 
în diamante de ar curge lacrimi de iubire 
înnegurarea lumii ar pieri; 
 
închipuieşte’ţi, iubito, ce-am gândit: 
în univers e soare şi atâtea stele 
încât lumini de-ar deveni tot ce-am iubit 
bezn’ar dispare dintre ele 
 
şi numai noi, noi doi am fi 
incandescente astre, eternă mângâiere, 
înnegurarea lumii ar pieri, 
pulsări de fericire-am fi’n tăcere; 
 
închipuieşte’ţi, iubito, nu am mai zări 
în univers nici soare, nici atâtea stele!7 
 
Desăvârșirea mistică, în ciuda totemelor 

solare, este datorată exploziei de lumină 
determinată de înstelarea cerului nocturn. Toată 
această revelare dovedește într'un duh smerit 
inițierea inconștientă prin reflex noetic a omului 
dornic de gloria Domnului. Negurile care vin peste 
noi sunt tot din programul stabilit, căci cel rău, cel 
viclean nu există în realitate ci sălășluiește în 
interpretarea vicioasă a naturii umane. Mântuirea 
prin pronia divină se instalează prin razele luminii 
ce culeg în noapte suflete aflate în călătoria dintre 
lumi. Atracția cunoașterii prin steaua înserării și 
împlinind ciclul, prin cea a dimineții, definește 
imensitatea galactică a destinului luciferic care ni 
l-a dăruit pe fiul divinității întrupat în om. 

Pe plafonul templelor unde au loc misterele 
inițiatice sunt întodeauna reprezentate  tainele 
astrale. În întunericul peșterii lui Platon, pe insula 
lui Euthanasius și în liniștea nopții răstălmăcim 
tainele Duhului Sfânt, șoptit prin lumină. Nu vasta 
cascadă fotonică de peste zi e haina care îmbracă 
adâncurile sufletului. Lumina primordială sau cea 
care aduce informația Genezei e dominată de 
iubire. Pe care dintre ele călătorim în ținutul 
viselor? 

Astfel ajungem la împlinirea etapei ce precede 
iubirea desăvârșită a Sfintei Treimi. Plină de 
semnificații ritualice, Luna reprezintă steaua 
enneadică, compusă din trei triunghiuri înlănțuite 
definind perfecțiunea care ar trebui atinsă în 
planurile fizic, psihic și spiritual ca o concluzie a 

                                                 
7 Închipuire, în vol. Vrăjitorii Marelui Vid, / Magicians of the 
Emptiness, MoonFall Press, USA, 1997 

evoluției noastre. Cu alte cuvinte, aceasta 
reprezintă illuminarea la care orice mistic aspiră. 
Nouă frunzulițe pe un pețiol la elementul magic 
numerologic este acaccia, cea din creanga căruia 
s'a confecționat coroana de spini a lui Isus. 
Așezată în continuarea axis mundi – crucea 
răstignirii contribuind la illuminarea dintre 
pământ și cer. Astfel lumina înaltului spirit a 
izvorât spre cer închizând lanțul cosmic, răspuns 
al descinderii sale din Logos, divinitatea 
împlinindu-se în lumină sacră. Repetabilitatea 
periodică a fazelor luminătorilor reprezintă un 
caracter fundamental. Soarele, Luna și unsprezece 
stele se prosternau înaintea mea8, spune Iosif 
povestind visul său. Pleiadele, atât de utilizate ca 
reper astral sunt însă doar șapte surori (Alcyone, 
Electra, Maia, Merope, Taygete, Celaeno și dubla 
stea Asterope) în jurul lui Atlas și Pleione, părinții 
lor.9 Oniric se vizionează un întreg mesaj akashic 
ce prefugurează legământul dintre sferele cerului 
cu pământul, poetic devenind în altă dimensiune 
un dialog între regnurile creației pentru 
hermeneutica ciclității luminii. 

 
Eram în umbră, arbori plini 
de sevă, frunze, iarăși tu, 
pin, chiparos și cedru 'ntre măslini, 
căzut-ai făr' să știi 
că ești ales din brațe să devii 
un martor către cer. 
 
Așa-i rostise dintre spini 
salcâmul sfânt a fi 
pe fruntea Lui coroană, 
o suferință care plânge 
în lacrimi și lumini  
ce'n ochi neștiutori par sânge. 
 
Din cruce eu, copac divin,  
Îl simt zburând - ci nu mi-e greu. 
Purtatu-m'a din poartă'n poartă 
cu suflet stins și poticniri 
roșindu'mi pentru plebe lemnul, 
știind că eu voi deveni însemnul. 
 
Așa că între noi nu'i diferență,  
totu'i destin, Cuvântul de la Tată, 
zise din lemn copacul sacru; 
tu fruntea I-o înalți spre Cerul 
de care eu pământul îl anin 
în mântuire și esență.10 
 
Și simt că abia de aici începe Cuvântul să 

zămislească construcția lumii: ... Să fie lumină! Și a 
fost lumină.... 

                                                 
8 Vechiul Testament, Geneza 37.9 
9 Legendele Olimpului… 
10 Arborele vieții și Acaccia, în vol. Șoapte de lumină, 2021 
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Byron KATIE 
 

Who Would You Be 
Without Your Story? 

 

Nu este treaba ta să mă placi – este a mea.  

Viața este simplă. Totul se întâmplă pentru tine, nu ție.  
Totul se întâmplă în momentul oportun, nici prea repede  
nici prea târziu. Nu trebuie să-ți placă. Este însă mai ușor  
dacă'ți place.  

Atâta timp cât crezi că motivul problemei se află acolo, atâta timp cât crezi că cineva 
sau ceva este responsabil pentru suferința ta, situația rămâne fără speranță. 
Înseamnă că pentru totdeauna te afli în rolul victimei, că suferi în paradis.  

Un gând este inofensiv dacă nu'l crezi. Nu sunt gândurile noastre, ci atașamentul 
nostru de gândurile noastre, care provoacă suferința. Atașarea de un gând înseamnă 
a crede că e adevărat, fără a'l interoga. Un adevăr este un gând de care ne-am atașat, 
de multe ori de ani de zile.    

Tot ce am este tot de ce am nevoie și tot ceea de ce am nevoie este tot ce am în acest 
moment.  

Cum reacționezi când crezi că ai nevoie de dragostea altora? Ai devenit sclavul 
aprobării lor? Trăiești o viață neautentică pentru că nu poți suporta gândul că s'ar 
putea să nu te mai placă? Ai încercat să descoperi cum și-ar dori să fii, și apoi încerci 
să devii acel lucru, ca un cameleon? De fapt, nu vei obține într'adevăr dragostea lor. 
Te transformi într'o persoană care nu ești, iar apoi, când iți spun "Te iubesc," nu poți 
să crezi, pentru că iubesc o fațadă. Iubesc o persoană care nu există, persoana care te 
faci că ești.  Este dificil să cauți iubirea altor oameni. E mortal. În căutarea ei, pierzi 
ceea ce este autentic. Aceasta este închisoarea pe care o cream pentru noi înșine 
când căutăm ceea ce deja avem.  

Plasarea vinei sau a judeca pe altcineva te lasă fără putere în posibilitatea de a 
schimba experiența ta; asumarea responsabilității pentru convingerile și judecățile 
tale îți oferă puterea de-a le schimba. 

Părinții noștri, copiii noștri, soții noștri și prietenii noștri vor continua să apese pe 
fiecare buton pe care'l avem, până ne dăm seama ce nu vrem să știm despre noi 
înșine, încă. Ei ne vor indica drumul spre libertate de fiecare dată.  

O minte nechestionată este o lume a suferinței. 

Pacea nu are nevoie de două persoane; este nevoie de una singură. Trebuie să fii tu. 
Problema începe și se termină acolo.  

L u x  i n A r c a n a
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Geo VASILE 
 

 

Esorcismo polifonico  
della morte 
CEZAR IVĂNESCU  
(1941-2008) 
 

Nato nel 1941 nella città di Bârlad (Moldavia), 
Cezar Ivănescu è un punto di riferimento della 
nostra poesia contemporanea. Il suo debutto risale 
al lontano ’69 col volume Rod (Creato), la cui 
significanza del titolo  si protrarrà lungo gli anni 
nei volumi che seguiranno. Tra i più recenti 
ricordiamo A Baad (1979) e Fragmente din 
Muzeon (1982), Doina.Cantilenă, 1987 (volume 
stroncato dalla censura ideologica), Alte fragmente 
din Muzeon (1992, premio dell’Unione degli 
Scrittori della Romania), Efebul de la Maraton 
(2000, un’antologia d’autore che riunisce quasi 
tutte le sue raccolte), La Baad/In Baad, 2006. 
edizione bilingue romeno-inglese.  

Il 10 dicembre, 12 giorni prima della 
Rivoluzione Romena del 1989, aveva dedicato a 
Mihai Eminescu, sotto un titolo polisemico, Doina, 
uno spettacolo di musica e poesia. Il 14 giugno del 
1990 Cezar Ivanescu  fu una delle tante vittime dei 
minatori chiamati a Bucarest per ridurre al 
silenzio le voci degli intellettuali liberisti e 
riformisti. Questa “terrificante giornata della 
storia del popolo romeno da me vissuta”  causò al 
poeta (vero campione di scioperi della fame 
contro i responsabili culturali del regime, a partire 
dagli anni sessanta, quale studente dell’Università 
della città di Iaşi) gravi traumi psichici e fisici.  Nel 
1999 gli fu assegnato il premio nazionale di poesia 
“Mihai Eminescu”. Dall’anno 2000 è stato  
direttore della Editrice Junimea fino alla sua morte 
tragica nel 2008. 

 Se avesse vissuto nel Medioevo, Cezar 
Ivănescu sarebbe stato certamente un monaco 
scomunicato per la sua opera scismatica: benché 
apparentemente i testi osservassero i canoni e i 
dogmi  della teologia, essi infatti avrebbero minato 
dal di dentro l’equilibrio dell’armonia in Dio, 
minacciando lo stesso sistema etico-filosofico 
della fede religiosa. Grido della nostra fralezza 
votata alla morte, lagno salmico e insieme cantico 
da trovatore straziato tra sacro e profano, la 
poesia di Cezar Ivănescu è un flusso ininterrotto  
in cui si intersecano registri sonori distinti, 
espressioni e sostanze polifoniche del suo vissuto 
orfico.  

 Cezar Ivanescu più di ogni altro articola e 
soffre  nella frequente ripetizione del vocabolo “ 
morte”,  la parola chiave di quasi tutta la sua 
poesia che ci offre la cifra della sua avventura 
metafisica, impresa gnostica e insieme poetica. 
L’ammaestramento della morte e l’annullamento 
della sua minaccia tramite l’incantesimo sinfonico 
del componimento, rare volte turbato da accenti 
parodici, è la sua stessa arte poetica: l’esorcismo 
polifonico della morte. Il perpetuo richiamo 
all’energia cosmica non diventa solo un rito 
poetante bensì un rimedio omeopatico; questo 
incessante abbordo della morte genera di per sé 
un contagio e un’alterazione del sistema vitale, 
sicché lo stesso eros odora della fragranza e del 
pallore della morte. La musica nella poesia di 
Cezar Ivanescu  sprigiona dagli stessi interstizi 
testuali e semantici, generando una cantilena con 
variazioni di antifrasi e stances, condite di 
un’indicibile, sublime ironia.  

 Le raccolte del poeta offrono un universo di 
eccelso supplizio spirituale che contiene in sé 
anche i dati agonistici di un trionfo sulle proprie 
angosce. La tensione, il più delle volte sovrumana, 
non è solo quella dello spirito e del corpo, ma 
anche dell’orchestrazione melodica, l’equipollente 
della piu raffinata naturalezza.               
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Cezar IVĂNESCU 
 
 
 

Turn 1 
 
 

! gangul îngheţat în usturimea întunericului se 
înălţa cu aerul că se obstinează să aşeze morţilor 
pe faţă o mască mortuară ca un urangutan 
disciplinat.Turnul se numea Turnul Prinţului Fericit, 
Turnul Perfecţiunii Violate, 
Turnul Unghiului, Turnul Cavalerului Plâns, 
Turnul Copilului mort, Turnul 
Blând, Turnul Palid, Turnul Iubitorului Morţii : 
Blum-blum se auzea Viermele căzând cu capul de 
marmora treptelor: fratele meu, nu-ţi pot veni în 
ajutor ! Luminează-ţi faţa! Priveşte-mă-n faţă! 
nu te sfii să mă ucizi, dar priveşte-mă-n faţă! ca 
un rac de sânge inima porneşte goana şi n-o poţi 
goni fără încetare. Blum-blum, blum-blum, blum-blum, 
auzi cum bat valurile negre de sânge la Tronul 
Morţii, la Tronul Absolut al Morţii şi Moartea 
plânge în perfecţiunea singurătăţii !                                      
 

                         
 

Turn 2 
 
 
! o, suflet care în mine locuieşti ca o oglindă-a morţii, 
nu va fi vreme să-ţi ucid fiinţa 
căci eu cobor la nunta sacră-a mea cu mine 
când n-aveam suflet iar Regina Morţii 
era virgină şi-amândoi ca două flori 
sugând esenţa vremii ne bucuram 
eram copilul androgin, Regina Morţii era virgină, 
o, suflet care locuieşti în mine 
nu va fi vreme să-ţi ucid fiinţa 
tu eşti ca tatăl meu, nebun bătrân, 
Creatorul acestui om care va trece… 
în regatul morţii singur fără Tatăl său! 
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Torre 1 
 
 

! l’androne gelato nel bruciore del buio 
s’innalzava sembrando di ostinarsi a mettere sul viso 
dei morti una maschera mortuaria come un orango 
disciplinato. La Torre si chiamava la Torre del Principe Felice, 
La Torre della Perfezione Violata. 
La Torre dell’Angolo, la Torre del Cavalier Rimpianto, 
La Torre del Bambin Morto, La Torre 
Mite, la Torre Pallida, la Torre dell’Amante della Morte: 
Blum-blum si sentiva il Verme picchiare la testa 
contro il marmo dei gradini: fratello mio, non posso 
aiutarti! Illumina il tuo viso! Guardami in faccia! 
Non vergognarti di uccidermi, ma guardami in faccia! 
Come un granchio di sangue il cuore incomincia la corsa 
e non puoi dargli la caccia senza posa. Blum-blum, 
Blum-blum, blum-blum, senti battere i neri torrenti 
di sangue al Trono della Morte al Trono Assoluto della Morte 
e la Morte piange nella perfezione della solitudine! 
 

 
 
 

 Torre 2 
 
 
! oh alma che abiti in me come uno specchio della morte, 
non sarà tempo di uccidere il tuo essere 
giacché io scendo al proprio sacro sposalizio con me 
senza avere alma e la Regina della Morte 
era vergine e tutti e due come due fiori 
succhiando l’essenza del tempo eravamo lieti 
ero il piccolo androgino, la Regina della Morte era vergine, 
oh, alma che abiti in me 
non sarà tempo di uccidere il tuo essere 
tu sei come mio padre, vecchio pazzo, 
il Creatore di quest’uomo che passerà... 
solo nel regno della Morte senza suo Padre!   
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Copilăria lui Ario Paradis 1 
 
 
! …mă bucur şi tot mai mult preţ 
pun pe mintea mea aşa cum 
un copil pierzând dulceaţa profundă-a 
sărutului mai mult îl preţuieşte 
ştiind că-i va aduce moartea… ! 
 
 
       

L’infanzia di Ario Paradis 1 
 
 
!...sono lieto e sempre più gran valore 
assegno alla mia mente così come 
un bambino perdendo la dolcezza profonda 
del bacio lo tiene più in pregio 
sapendo che gli porterà la morte...! 
      

 

Memorial 
 
! voi începe zicând că mă simţeam 
atât de singur asemeni acelui 
Prinţ al Trandafirului da da 
trandafirii sunt sângele Prinţului 
care moare la pragul revelaţiei 
unei realităţi (nu-şi suportă 
fiinţa) Invizibilul fără 
voinţă: oh, suferinţă însângerată 
în care trăim. şi din acel câmp 
de trandafiri am plecat: 
mă simţeam atît de singur 
fără sânge ca un corp defunct 
de sfântă… şi acolo… ce vedeţi, 
domnule? iat-o pe acea femeie 
frumoasă care îmbătrâneşte 
cu aerul că împrumută un surîs 
morţilor: lăsa-ţi-mă să-i spun: 
Doamnă, dumneavoastră sunteţi 
pentru mine atât de sfântă, atât 
de sfântă, numai spuneţi-mi…! 
 

Memoriale 
 
! incomincerò dicendo che mi sentivo 
tanto solo simile a quel 
principe della Rosa sì sì 
le rose sono il sangue del Principe 
che muore sulla soglia della rivelazione 
di una realtà (non sopporta il proprio 
essere) l’Invisibile senza 
volontà: ah, sofferenza insanguinata 
in cui viviamo, da quel campo 
di rose partimmo: 
mi sentivo tanto solo 
esangue corpo defunto 
di santa... e là... che vedete, 
signore? ...ecco quella bella 
donna che invecchia 
avendo l’aria di prestare un sorriso 
ai morti: mi lasci dirle: 
Signora, lei è per me 
tanto santa, tanto santa, 
solo che, vorrà dirmi...!               
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La nymphette 
 
 
! trup alb de fată care vei muri 
suflet care n-a gustat ştiinţa morţii 
ca pe o bazilică 
viermii teribili te vor ocoli: 
nu-ţi va fi luat decât părul 
care-ţi acoperă capul şi sexul 
spre a rămâne unică-n perfecţiune 
în pământ, sâmbure viu şi alb 
al unui rod întunecat: 
 
pentru tine nu va fi moartea. 
or, numai oamenii cu mâna de varice 
plug vor împlânta să iasă bobul sacru 
şi sânii ţi-i vor despărţi unul de altul ! 
 
              
         

Efebul de la 
Marathon 

                                                Clarei 
 
 
!frumos am fost precum 
efebul de la Marathon 
şi meşterii Athenei bătură o medalie 
de aur, să rămână chipil meu 
de-a pururi tânăr şi strălucitor! 
 
!acuma sunt bătrân şi 
mi-am pierdut şi toată strălucirea 
şi orice beţivan mă-njură 
în porturi, prin tavernele Athenei; 
ce mai contează acest zombi, 
Sufletul meu e-nmormântat acolo 
în Glorie: frumos efeb mort 
singur înfruntând întreagă  
o oştire de barbari! 
 

 
 

La nymphette 
 
 
 ! corpo bianco di fanciulla che morrai 
alma che non gustò la scienza della 

morte 
come si gusta una basilica 
i terribili vermi ti schiveranno: 
ti saranno tolti solo i capelli 
che ti coprono il capo e il sesso 
per rimanere  perfezione unica 
della terra, nocciolo vivo e bianco 
di un cupo frutto: 
 
per te non ci sarà morte. 
così, solo le genti dalla mano di varice 
l’aratro figgeran chè spunti il chicco 

sacro 
a separare i tuoi seni l’un dall’altro! 
          
 

L’efebo di 
Maratona 

                                                                A Clara 
 
! fui tanto bello come 
l’efebo di Maratona 
e gli artigiani di Atene coniarono una 

medaglia 
d’oro, affinché il mio volto resti 
per sempre giovane e splendente! 
 
!adesso sono vecchio e 
ho perduto pure tutto lo splendore 
e ogni ubriacone m’insulta 
nei porti, nella taverne d’Atene; 
ora non conta più questo zombie,  
il mio Animo è là sepolto 
nella Gloria; bello efebo morto 
da solo combattendo tutto 
un esercito di barbari! 
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Lucreția BERZINTU 

 
80 de ani de la nașterea 
scriitorului Cezar Ivănescu 
(ns. 06 august 1941, Bîrlad – d. 24 aprilie 2008, București) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”! sufletul nostru-i nemuritor,  
Iubit discipol, fii-mi ajutor,  

Poartă-mi pe brațe, pe braț să-mi porți,  
Sufletul trupului meu dintre morți,  

Înalță-mi sufletul meu de tot  
Cînd trupu-mi sîngeră și nu mai pot, 

Înalță-mi sufletul meu de tot  
Cînd trupu-mi sîngeră și nu mai pot!”  

(Cezar Ivănescu, poeme, Ed.Crater, Către discipoli (I), pag.229) 
                                               

u știu cînd au trecut peste 13 ani de la 
moartea scriitorului Cezar Ivănescu! 
Parcă a fost ieri, parcă e prezent printre 

noi, îi aud vocea, recitînd și cîntînd sau vorbind cu 
șarmul lui intelectual de o rară frumusețe…  Zile și 
nopți ne bucuram să fim în preajma lui, să-l auzim 
vorbind și cîntînd poezia sa. Era și va rămîne un 
mare poet, de o mare sensibilitate. Nu a fost înțeles 
la adevărata sa valoare! Păcat că a avut o viață 
foarte grea din partea sistemului din România dar și 
din partea unor apropiați pe care i-a crezut prieteni, 
mai ales în ultimele trei luni din viață. 

Ne-am cunoscut în anul 1980, cînd poetul Cezar 
Ivănescu a venit  în Iași, fiind invitat la o lansare de 
carte. A stat cîteva zile, mai ales că avea pe fratele 
său, Dumitru Ivănescu, pe atunci director la 
Arhivele Statului. Din 1980 și pînă în cele din urmă 
a vieții sale am fost în legătură, în mod fizic sau pe 
calea undelor, dar și prezentă mai la toate 
evenimentele care aveau loc la Iași. O singură dată 
am participat la una din ședințele cenaclului de 
poezie, ”Numele poetului”, din București, în 1993, 
cenaclu inițiat și condus de poetul Cezar Ivănescu. 

Îmi plăcea să-l ascult vorbind, ca dealtfel tuturor 
apropiaților și nu numai. Cînd venea la Iași pentru 
diverse evenimente culturale mă invita de fiecare 
dată, ceea ce era o onoare pentru mine. Dar aveam 
și întîlniri culturale private, acasă la mine și la alți 
prieteni apropiați. De multe ori cîntam cu toții pe 
versurile și muzica lui Cezar Ivănescu, acompaniați 
fiind de cîte un  chitarist. 

   

N
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În imagine, Cezar Ivănescu și Lucreția Berzintu 
în garsoniera scriitorului Liviu Antonesei din Iași, în 
apropiere de Casa Sindicatelor. Eram cîțiva invitați 
acolo, veniți după un un eveniment cultural care a 
avut loc în ”orașul muzeu”, Iași. Foto: Liviu 
Antonesei. 

 

La Iași, în afara evenimentelor la care era 
invitat să participe, se întîlnea și cu tineri poeți în 
devenire (optzeciști) pe care Cezar Ivănescu îi 
debuta în pagina sa care se intitula ”Numele 
poetului”, pagină a revistei Luceafărul din 
București. Îi plăcea să promoveze și să încurajeze 
tinere talente literare. 

În anul 1990 am înființat o companie împreună 
cu un asociat, ”GAUDEAMUS” SRL Iași, cu  diferite 
activități, inclusiv o editură  cu aceeași denumire.   

În primăvara anului 1993 l-am vizitat pe Cezar 
Ivănescu în București, pe str. Silvestru nr.50, unde, 
în prezența distinsei sale soții, traducătoarea Maria 
Ivănescu, i-am propus și a acceptat să fie directorul 
editurii noastre, ”Gaudeamus” Iași. Am discutat și 
asigurat toate condițiile, salariu, cazare și 
deplasare. Cu acest prilej a fost considerată prima 
revenire a poetului – după afirmația sa, în cetatea 
culturii române pentru o perioadă mai lungă, chiar 
dacă acest lucru nu a fost făcut public de către cei 
din breaslă. Cîteva luni de zile a locuit în 
apartamentul meu din Iași, pînă la 01.09.1993, pe 
timpul deplasărilor la editură. 

În același an, 1993, de ziua sa de naștere (6 
august) i-am organizat o frumoasă aniversare la 
Pietrărie, în cartierul Bucium din Iași, într-o clădire 
situată în mijlocul naturii, superbă la acea vreme. 
Printre invitați au fost prezenți: poeta Leonida Lari 
(să fie binecuvîntată!) regizorul Valentin Vasilescu 
din Orșova care a și filmat aproape toată 

petrecerea, poetul basarabean Ioan Mânăscurtă (sa 
fie binecuvîntat!), poetul ieșean Lucian Vasiliu 
împreună cu frumoasa și distinsa lui soție, Iolanda, 
Clara Aruștei împreună cu mama ei, Lucia, și alții. 
Am petrecut toată noaptea, cîntînd și recitînd din 
poezia lui Cezar Ivănescu, continuînd pînă a doua zi 
la prînz cînd am mers cu toții la o ciorbă de burtă, la 
Restaurantul Moldova din Iași. Rămîne o aniversare 
memorabilă pentru cei care au fost prezenți și mai 
sunt în viață. A fost ceva de vis! E regretabil că nu se 
știe unde se află acea înregistrare video. În 2019 l-
am contactat și întrebat pe domnul Valentin 
Vasilescu despre înregistrare. Mi-a răspuns că nu 
este la el. Îl citez pe ”Velicusas Levantin” de pe 
Facebook (Valentin Vasilescu):  ”...cu multă 
admirație și respect...mulțumesc pentru amintirile 
evocate... a fost un moment solar atunci...!!!...dar, 
ceea ce s-a-nregistrat nu a rămas la mine... trebuie 
căutată-nregistrarea...ar fi de istorie literară!!!!... ” 

În aceeași perioadă am venit cu ideea de a 
înființa încă o companie care să aibă și editură, la 
care să fie asociat și Cezar Ivănescu. L-a încîntat 
ideea și i-am solicitat un nume de companie.  A 
propus să se numească ”Euchronia”.  Mi-a explicat 
că acest cuvînt vine din limba greacă și înseamnă 
”timp bun”.  

Deci, am înființat editura ”Euchronia” Iași, al 
cărei director a fost Cezar Ivănescu. La această 
editură a apărut o singură carte, ”Mierla de la Casa 
Pogor”, 1994, versuri, antologie  de Lucian Vasiliu, 
cu finanțare de la ”Gaudeamus” SRL, conform unui 
contract de colaborare între cele două companii la 
care, de fapt, eram aceeași administratori. La 
”Euchronia” SRL nu am avut nici o încasare, așa că 
toate cheltuielile erau suportate de Gaudeamus 
SRL. Începînd de la 01 septembrie 1993 și pînă la 
31 decembrie 1994 am închiriat un spațiu de cazare 
pentru Cezar Ivănescu, gen garsonieră, în curtea 
Bojdeucii lui Ion Creangă din Iași, aparținînd 
Muzeului Literaturii Române, pe str. Bărnuțiu nr. 4, 
conform contractului nr. 691/ 01.09.93, semnat de 
Lucian Vasiliu – director MLT și Lucreția Stanciu/ 
Berzintu  -  administrator Euchronia SRL Iași, cu o 
chirie lunară de 10.000 de lei pentru o suprafață de 
41,5 mp. La 01 februarie 1995 s-a încheiat un nou 
contract de închiriere cu nr. 125 prin care s-a 
”negociat” o chirie lunară de 73.800 de lei, de peste 
șapte ori mai mare ca ce plătită până atunci, 1800 
lei mp., nemobilat. Mobilierul de strictă necesitate l-
am asigurat noi (o canapea, un dulap, un birou). In 
această situație, după trei luni de zile am predat 
spațiul închiriat. 

Din cauza corupției din România, am avut 
blocaj financiar din partea unei mari fabrici de stat 
din București și, realizînd că nu se pot face afaceri 
cinstite în România, am fost nevoită să părăsesc 
Țara, plecînd în Israel, unde am stat din 1997 pînă 
în 2014. 
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De ce scriu toate aceste detalii? Pentru a se 
cunoaște realitatea, fără denaturări sau omisiuni, cu 
voie sau fără voie. Acum cîțiva ani în urmă am 
condus niște musafiri să vadă Bojdeuca lui Ion 
Creangă. Cu această ocazie am fost plăcut 
impresionată de faptul că pe peretele clădirii am 
văzut o placă cu mențiunea că acolo a locuit 
scriitorul Cezar Ivănescu între anii 1995 și 1997. E 
posibil, dar, ceea ce știu este faptul că Cezar 
Ivănescu a locuit acolo în perioada 01.09.1993 – 
01.03.1995, conform a două contracte de închiriere 
semnate de cei în drept, perioadă care nu este 
menționată pe acea placă. Oare, de ce? 
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În anul 1993 sau1994 am mers împreună la 
Chișinău unde poetul Cezar Ivănescu a fost invitat să 
participe la Congresul Scriitorilor din R. Moldova 
unde a atras audiența prin cuvîntul său, direct și plin 
de substanță. Am fost cazați la hotelul ”Codru” 
îmreună cu alți scriitori veniți din afara Chișinăului. 
De la Cernăuți era venit poetul Ilie Zegrea, redactor 
la Radio Cernăuți în limba română. Ne-am adunat cu 
toții într-o cameră din hotel la un pahar de vorbă, 
muzică și poezie. De fapt, unii veniseră în vizită, să-l 
asculte pe distinsul poet Cezar Ivănescu. Orice 
întîlnire cu Cezar Ivănescu era atît de specială încît 
se crea o atmosferă de  bucurie și de o înaltă 
spiritualitate. Trăiam acele momente în afara 
timpului. Timpul nu exista pentru noi.  

În perioada cînd ne-am cunoscut la Iași, în 
1980, a fost o atracție spirituală reciprocă. Îmi 
plăcea să-l ascult vorbind, recitînd și cîntînd. Tot 
atunci poetul dorea să-și găsească prietenul genial, 
Petru Aruștei, după adresa pe care o avea scrisă într-
un carnețel. Într-o noapte de iarnă frumoasă, cînd 
ningea cu fulgi mari și pufoși, noi străbăteam străzile 
Iașului prin zăpadă pînă aproape la genunchi ca să-l 
găsim pe ”Prietenul Sfînt”, (cum îi plăcea să spună) 
din copilărie. Ce coincidență! Prietenul său, Petru 
Aruștei, era vecin cu mine și locuia într-un bloc 
apropiat, în cartierul Tătărași - Sud. Astfel l-am 
cunoscut pe Petru Aruștei (un mare talent, pictor și 
scriitor), pe soția sa, Lucia și pe cei trei copii ai lor, 
Clara, Alin și Lucian. Tot atunci a fost prima discuție 
pornită de la Cezar Ivănescu privind dorința lui și a 
Mariei Ivănescu ca în viitorul apropiat să-și 
mărească familia cu încă un membru, Clara Aruștei. 
Discuția, de fapt, s-a rezumat la o întrebare: ”Clara, 
vrei să vii la noi, la București?” Fără un răspuns cert. 
Ulterior, într-adevăr, Clara Aruștei a devenit fiica 
spirituală a familiei, Maria și Cezar Ivănescu, pentru 
care le-a fost ca un înger păzitor pînă la sfîrșitul 
vieții lor, a plecat mai întîi Mary și apoi Cezar.  

Ultima perioadă din viața poetului Cezar 
Ivănescu a fost una sinistră. Greu de înțeles! Avea să 
plece în eternitate pe data de 24 aprilie 2008 după o 
operaţie simplă, banală, ce se va dovedi însă fatală 
din cauza incompetenţei medicale şi a precarităţii 
sistemului de sănătate din România. Ultimele trei 
luni din viață și le-a petrecut în casa mea din Iași în 
timp ce eu mă aflam în Israel. Am fost în legătură 
prin telefon pînă la sfîrșitul vieții, căutînd să-l susțin 
prin diferite mijloace. 

Unul din cei mai mari poeţi pe care i-a avut 
România a murit în condiţii neelucidate încă, în 
urma unui linşaj mediatic. Pe 29 ianuarie 2008, 
cei de la Agenția de știri NewsIn au fost primii 
care au intoxicat presa cu informaţii 
calomnioase, precum că Cezar Ivănescu ar fi 
primit Decizie de la Consiliul Naţional Pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), de fost 
colaborator al Securităţii. 

În cotidianul israelian de limbă română, 
”Viaţa Noastră”, din 04 februarie 2008, a apărut 
următoarea ştire: „După ce o viaţă a fost 
terorizat şi hăituit de Securitatea românească, 
poetul Cezar Ivănescu se vede la această vîrstă 
(66 de ani) acuzat de Mircea Dinescu, membru 
în Colegiul CNSAS, că a fost informator al 
Securităţii, fără să existe nici un document 
oficial în această privinţă, nici o consultare a 
dosarului… Este pur şi simplu o calomnie 
strecurată prin presa din România pentru a 
încerca un linşaj mediatic. A protestat pe toate 
căile şi, începînd de azi 04.02. 2008, orele 12:00, 
la Uniunea Scriitorilor din România, Bucureşti, 
Calea Victoriei nr.15, în Sala cu Oglinzi, va 
declara greva foamei. A anunţat şi pe 
Preşedintele României în această privinţă”. 

În ziua de 04 februarie 2008 Cezar Ivănescu a 
intrat în greva foamei pentru adevăr. L-am susținut 
continuu pe Internet prin comentarii la diverse 
publicații și agenții de presă. Un semnal al meu 
lansat la o agenție de presă a fost preluat, ca o 
previziune, de autorul unui articol apărut  în 
”Jurnalul Național” din 30.04.2008. Iată semnalul 
meu de atunci: ”Scriitori români, din țară și de 
pretutindeni, e bine să vă uniți pentru dreptatea 
confratelui dumneavoastră, poetul Cezar 
Ivănescu! Lăsați micile neînțelegeri deoparte! 
Acum e o situație majoră. Sănătatea lui e sub 
semnul întrebării. Deja, cu două zile înainte de 
începerea grevei foamei nu a putut mînca. 
Cineva o să răspundă dacă viața îi va fi pusă în 
pericol. Știți foarte bine ce au făcut așa-zișii 
mineri în Capitală, în 1990. Cezar Ivănescu se 
numără printre numeroșii intelectuali care au 
fost maltratați de către aceștia. Dacă era 
informator la Securitate ar fi fost protejat de 
”mineri” și nu ar fi avut parte de atîtea 
nenorociri. Dumnezeu să-l ocrotească!” 

Apropo de Securitate, citez din cartea lui 
Cezar Ivănescu, ”Timpul asasinilor”: 

”Tot în Iașii acelei vremi trăia un bețivan, 
Petrică Nistor, care umbla prin cârciumi cu un caiet 
cu coperți verzi al lui Labiș, care conținea poeme 
*reacționare*, anticomuniste... 

Eu am revăzut acest caiet cu coperți verzi, în 
primăvara lui 1962, când am fost dus la Securitate și 
*tovarășul maior* care voia să mă determine să 
colaborez cu ei (trebuia să-i cer lectorului Al. Husar, 
cu care eram prieten, cursul său originar de estetică 
și să-l duc la Securitate, ceea ce eu am refuzat, ceea 
ce sigur n-a refuzat să facă *asistentul* lui Husar, 
seraficul Corneliu Sturzu, care bătea Italia cum bat 
eu Sărăria, acest înger blond umflat de votcă, căruia 
trenul i-a tăiat un picior, îi spunea prietenului lui 
drag, Dorin Tudoran, prin anii `70, să se ferească de 
mine că sînt *un om rău*, da, eu eram acela, eu, nu 
păpam nici lăptică, nici Securițică, nici secărică...) 
mi-a arătat caietul și mi-a citat versuri care spuneau 
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că steagul roșu, steagul Diavolului, e o rușine pentru 
un popor care are tricolorul...” (Cezar Ivănescu, 
Timpul asasinilor, ed. Libra, București, 1997, pag.49) 

După 11 ani de la apariția cărții ”Timpul 
asasinilor”, în 2008 pe 6 februarie, Cezar Ivănescu 
avea să declare la emisiunea B1TV același lucru 
referitor la Securitate, ceea ce fiecare poate să 
realizeze că Cezar Ivănescu a spus adevărul, vis-a-
vis de acuzele mincinoase și defăimătoare apărute 
în presă începînd cu 29 ianuarie 2008, situație care 
i-a afectat starea psihică pînă la maximum, ducînd 
la afecțiuni organice și în final la moarte. 

Spre finalul aceleeași emisiuni Cezar Ivănescu a 
declarat: ”… mulți oameni politici au fost 
tranșanți în a lua atitudine în acest moment față 
de persoana mea, nu au ezitat nici o clipă. 
Culmea e că din breasla noastră, dintre literații 
noștri, dintre care unii îmi sînt datori în 
eternitate, ei s-au clătinat. Am o scîrbă și o stare 
de greață apropo de acești oameni cum nu vă 
închipuiți.” 

În acea perioadă, poetul Cezar Ivănescu era 
directorul editurii ”Junimea” din Iași. Nimeni dintre 
scriitorii din Iași sau de pe aiurea, sau președinți de 
asociații de scriitori unde era membru, nu a dat o 
dezmințire în presă după știrea falsă apărută în 29 
ianuarie 2008, precum că nu exista nicio Decizie a 
CNSAS-ului în acest sens. Nici un ziarist nu l-a 
contactat pentru un drept la replică, pentru un 
interviu în scopul aflării adevărului. 

Pe 02 aprilie 2008, Cezar Ivănescu a scris 
ultima scrisoare, destinată mie, scrisoare pe care 
am primit-o în Israel cu o zi înainte de a muri, 
împreună cu patru cărți cu dedicații, un CD și un 
DVD cu un concert de-al lui. Scrisoarea a făcut pe 
drum multe zile până am primit-o, timp în care 
Cezar Ivănescu mă întreba mereu dacă am primit 
scrisoarea. 

Citind scrisoarea m-am întristat, am simțit că 
este o scrisoare de adio. Citez: ”Știu că anul acesta 
e decisiv și dacă Dumnezeu va vrea să fie și 
ultimul în viață, vreau să știi că îți mulțumesc 
pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în 
această lume, și-n Țara Sfîntă în care te afli îți 
trimit gîndul meu de dragoste (…)                    
                      Din casa ta scriu către tine și tot 
pustiul vieții petrecute printre oameni urîți și 
răi, dispare din sufletul meu și rămîne doar 
gîndul meu de dragoste (…) De acum trebuie să 
trăiesc mai aproape de duhul, vocea și voia 
Domnului și să-i întorc darurile prin ascultare. 
Voi face numai ceea ce Domnul îmi va șopti să 
fac… Casa ta mă apără și-mi poartă noroc! Eu te 
sărut și vă sărut (pe tine și pe mama mea, 
Evreica!)” 

Pe 21 aprilie 2008, la insistenţele unei rude 
mai îndepărtate din Bacău, poetul Cezar 
Ivănescu s-a internat în Clinica privată „Vasile 

Palade” din Bacău pentru o banală intervenţie 
chirurgicală. 

Pe 22 aprilie 2008, chiar directorul clinicii, 
medicul chirurg Vasile Palade i-a făcut 
intervenţia chirurgicală (cu semn de întrebare), 
după o anestezie generală. Se pare că pe fondul 
unui organism slăbit din cauza defăimării în 
presă (slăbise aproximativ 20 de kilograme) şi 
din cauza nerespectării unor condiţii medicale, 
poetul n-a rezistat acestei intervenţii. 

       
Pe 23 aprilie era transferat la Spitalul de 

Urgenţă Bacău unde în timp de cca 24 de ore nu 
i se făcuse niciun control pentru a se vedea 
cauza înrăutăţirii sănătăţii. 

Pe 24 aprilie 2008 s-a hotărît transferul cu 
elicopterul SMURD la Bucureşti, care şi acesta a 
venit cu patru ore întîrziere. Seara, după ora 
şase, poetul Cezar Ivănescu a murit la Spitalul 
de Urgenţă Floreasca, Bucureşti, unde se 
constatase un diagnostic diferit faţă de cel pus 
la Bacău. A fost înmormântat la Iași, în cimitirul 
Eternitatea. 

 Poetul, intuind că moartea-i va fi aproape şi 
timpul nefiind de partea sa, şi-a lăsat toate 
mărturiile înregistrate pe casete audio, şi, 
printre acestea, ne roagă pe noi, cei apropiaţi, 
care am fost de partea adevărului, să-i apărăm 
numele şi opera. 

”Cezar Ivănescu a deschis, atît cît a putut, 
ușile către toți cei ce arătau talent, dedicație și 
pasiune, indiferent de stil, voce lirică și timbru 
de intonație estetică. Prin cenaclul ”Numele 
Poetului” care a făcut să existe  sute și poate mii 
de scriitori, mai importanți ori mai mărunți de 
pe la noi, opera lui de mentor și de îndrumător 
și-a găsit expresia cea mai potrivită. Era, de 
fapt, expresia unui om liber.” (”Cezar Ivănescu – 
un biruitor”, de Artur Silvestri, fragment). 
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Dumnezeu să-l odihnească și să fie binecuvîntat!
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Dublin 
 
 

r trebui să-i mulţumesc lui L.I.Stoiciu  
pentru că, din efemera funcție de 
conducător al destinelor Vrancei, imediat 

după revoluție, a trimis echipa BBC, care era în 
căutare de senzațional, scormonind prin ruinele 
cele mai degradate ale comunismului, la Căminul 
Atelier Odobeşti.  Spera să găsească material de 
stors lacrimi de compătimire și de acuzare a 
conducătorilor fără suflet care tolerau cu ochii 
închiși suferința asistaților. Spre surprinderea sa, 
au fost filmate dormitoarele, sala de mese, 
bucătăria, atelierele de lucru, clubul, formația de 
muzică ușoară care participa la concursuri 
împreună cu echipele de dansatori și alte aspecte 
care  contrastau cu aspectele de groază filmate 
prin alte unități de ocrotire a handicapaţilor din 
România. Televiziunea britanică a prezentat și 
aspecte de la noi. Ca un făcut, nişte organizaţii 
caritabile din Irlanda au văzut filmările și au 
trimis un emisar să se convingă dacă este aievea. 
Aşa se face că ne-am trezit cu o doamnă irlandeză 
la poarta instituţiei, care, după ce a vizitat fiecare 
colțișor fără nici un fel de ascunzișuri, simțind 
potențialul, ne-a propus o colaborare, începând cu 
un schimb de experiență. Am informat Ministerul 
Muncii de care aparţineam, solicitând sprijinul. 
Ministru era doamna Rodica Munteanu, care a 
aprobat deplasarea și diurnă de cinci dolari pe zi. 
De vize, nu m-am ocupat eu. Le-am primit sub 
forma unor scrisori şi le-am ataşat la adresa 
înaintată ministerului. Astfel, în ziua de miercuri 
17 septembrie 1992, la ora 11, am decolat din 
Otopeni spre Londra. De acolo, urma să iau alt 

avion spre Dublin.  Compania Tarom ne-a ridicat 
lin până la zece mii de metri. Avionul era plin de 
pasageri care timp de trei ore trebuiau să se simtă 
trataţi, respectaţi şi bineveniţi la bord. Printre 
pasageri, am recunoscut şi un parlamentar român. 

Când am decolat de la Londra, spre Dublin, am 
ajuns la plafonul de zbor în două, trei minute.  M-a 
luat o durere de cap şi o ameţeală profundă, care 
m-a făcut să nu mai văd mare lucru la aterizare. 
Gazda, aceeași primitoare și deschisă doamnă 
Eithne, care fusese la Odobești, m-a luat de la 
aeroport și m-a dus într-un cartier studenţesc, 
într-o căsuţă dintr-un șir de multe altele 
asemănătoare unde erau cazaţi studenţii. La 
parter era un hol, o bucătărie, o sufragerie, o baie. 
Frigiderul era plin cu iaurturi cu fructe,(era o 
noutate, la noi nu apăruseră)  carne de pui, lapte  
biscuiţi, fursecuri diferite. Gazdele erau atente să 
vadă ce anume consumam  ca să le completeze. Un 
duş şi un somn binecuvântat. Dimineaţa la zece, 
Eithne mă ia cu maşina şi mă duce la Ministerul 
Sănătăţii. În faţa ministerului, trecem printr-un 
grup de grevişti. Am făcut şi poze. Stăm de vorbă 
cu ministrul, facem un schimb de idei  şi plecăm cu 
maşina la un fel de atelier din localitatea Piemont, 
la vreo 15 kilometri de Dublin. Spaţii mari, iarbă 
multă tunsă perfect. Luăm prânzul alegându-ne 
produsele dintr-un fel de expoziţie culinară. 
Cafeaua e nelipsită, înainte,după masă şi ori de 
câte ori vrem. Totdeauna cu lapte și zahar alături. 
Aici este locul unde se tratează bolnavi  de TBC, 
încă prezent după o molimă ce-a făcut ravagii, în 
trecutul nu prea îndepărtat, care ar fi provenit de 

A 
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la vaci. Sunt îngrijite aici și persoane cu handicap, 
în multe căsuțe împrăștiate pe spațiul vast. Au un 
medic permanent care se ocupă de ambele 
categorii. 

 După vizitare, plecăm înapoi pe aceleași 
drumuri înguste care traversează câmpuri întinse 
pe care pasc oi, vaci. Nu vedem sate. Pe margini, 
gazon bine îngrijit pe care sunt așezați din loc în 
loc bolovani mari, pentru decor. În Dublin oprim  
la un supermarket. O parcare imensă plină de 
maşini şi cărucioare de bagaje. După ce ai intrat, 
poți să lași  copiii să se joace în locuri special 
amenajate, sub supravegherea unui instructor. O 
imensitate de rafturi pline cu mărfuri, îţi iau ochii. 
( nu mai văzusem aşa ceva.) Cărucioarele mari se 
umplu, cum nici în filme n-am văzut. Produsele  ți 
le alegi singur, nu ca la noi la alimentară. După ce 
gazda noastră a făcut tot felul de cumpărături, mă 
invită la ea acasă. Este pensionară ca și fratele ei, 
Hubert și se ocupă împreună de activități de 
binefacere. Mică de statură,  suplă, agilă, deschisă, 
vorbăreață. Văduvă  de câțiva ani. Surpriză! Are 
şase copii. Paul, care tocmai a terminat medicina, 
Darina, studentă la Drept. Altul student la 
Psihologie. Unul cântăreţ, unul economist, altul 
specialist în calculatoare… și nu mai știu. Se 
pregăteşte rapid cina. Aperitivul – salată de 
legume cu maioneză. Felul doi – peşte file cu 
salată. Iar ca desert iar salată, dar de fructe 
(prune, ananas, mango, portocale, banane) peste 
care s-a pus frişcă din belşug.Toți participă la dus 
și adus produse, ca într-un spectacol regizat. Se 
simte exercițiul îndelungat în participarea comună 
la aceste activități casnice. În jurul orei zece, Paul,  
ne oferă un minirecital la pian. Spre amuzamentul 
tuturor, un câine negru, cu păr scurt și creț, Sam, 
care stă lângă  picioarele lui Paul, cu botul în sus, 
interpretează pe limba lui melodia, respectând 
tonalitatea. Explicația câinelui meloman: De când 
era foarte mic, Paul l-a ținut în brațe întotdeuna 
când cânta la pian. Acum, era destul să-l vadă 
așezându-se în fața pianului, că își lua locul și rolul 
în serios.     Aproape de miezul nopţii, am ajuns în 
dormitor. 

A doua zi, mă scol la ora zece. Iau un mic 
dejun cu bunătăţile din frigider, iar la ora 
unsprezece vine Eithne cu maşinuţa ei să mă ducă 
la o mănăstire, Moore Abbey, unde sunt îngrijiţi 
handicapaţii mentali, în marea majoritate cu 
Langdon Dawn. Avem de mers vreo cincizeci de 
km. Drumurile sunt bune şi înguste. Aşezământul, 
un ordin religios, Sister of Charity Jesus and Mary  
este impunător, aşezat pe un domeniu extrem de 
întins. Ordonat, curat. Stăm de vorbă cu măicuţele 
vreo două ore. Cadrele care lucrează aici (nursele) 
au o calificare înaltă după colegiu și sunt alese 
după un examen extrem de dificil Se apelează la 
medic numai în cazuri deosebite. Sunt îngrijite și 
persoane cu handicap mixt, mental și fizic și 

persoane cu handicap profund, irecuperabil, aduse 
numai pentru  ”îmbunătățirea stării lor de 
existență”. Programul de lucru este de la ora 9 
până la 5. Handicapații, chiar și cei profunzi sunt 
aduși aici și luați înapoi în familie, la terminarea 
programului, ca și cum ar merge la serviciu, cu 
mijloacele mănăstirii, adaptate la fiecare tip de 
handicap.  Profunzii sunt îngrijiți fiecare câte o 
persoană care se ocupă numai de ei. Metodele de 
lucru sunt impresionante. Sunt spălați, masați, 
plimbați în piscină, hrăniți chiar cu biberonul prin 
picurarea mâncării în gură la cei care nu pot fi 
hrăniți cu lingura. Cei cu handicap mediu se ocupă 
în ateliere lucrative cu ambalat pansamente 
pentru secții de chirurgie, țesut saci pentru 
diverse întrebuințări, ambalaje de tot felul. 

  După vizita impresionantă, luăm prânzul 
într-o sufragerie în care pereţii sunt tapetaţi cu 
rafturi de cărţi, legate în piele, ce-i dau un aer 
regal. Tacâmurile sunt din argint. „Dacă sparg o 
farfurie de asta, sunt pierdut”, mi-am zis eu 
privind porţelanul fin cu modele florale încrustate 
delicat. Pe o măsuţă rulantă sunt tot felul de 
castroane acoperite. În capul mesei stă directorul 
economic al aşezământului. El este primul servit, 
apoi ceilalţi.  Aperitivul era o salată de fructe. Felul 
1 , o supă cremă de legume, apoi carne de pui pane 
cu garnitură: şniţele cu conopidă, ciuperci și un 
sos tomat picant. Desertul, plăcinte cu mure şi 
frişcă. Din nou ceai, cafea, discuţii. Ajung târziu la 
cazare, dar a doua zi este sâmbătă, 19 septembrie, 
când am program de vizitare a oraşului Dublin. 
(Paranteză: Traversând orașul, am văzut grupuri 
de elevi care mi-au atras atenția, în special fetele. 
Fiecare colegiu avea o uniformă specifică, de un 
anumit model sau culoare) 

19 septembrie. Începe ploaia. La ora 11 vine 
unul din băieții gazdei să mă ia cu mașina 
Irlandezii sunt oameni simpli, curaţi, liniştiţi. 
Vizităm Trinity Colege. Taxa este cinci lire de 
persoană. Într-o mică sală ni se oferă un film 
documentar despre istoria Irlandei. Efecte noi, 
poze în mișcare, sunetul stereo specific imaginilor 
și timpului respectiv: invazia celților, a  
vikingilor… La intrarea principală schimb o hârtie 
de o sută de dolari pe şaizeci şi două de lire şi 
cumpăr vederi cu douăzeci de penny bucata. A 
ieşit soarele şi au apărut grupuri de cântăreţi pe 
stradă. Vizităm Muzeul Naţional de Artă. Cumpăr 
iar vederi şi un pliant cu trei lire. Adică vreo cinci 
dolari. Seara, Eithne ne invită la o serată muzicală, 
la o familie de prieteni unde se cântă la pian, 
acordeon, harfă, cimpoi, dar se cântă şi din gură, 
pe rând fiecare, cum poate. Aceste întâlniri la 
sfârșit de săptămână sunt specifice poporului 
irlandez. Se dansează dansuri populare, 
asemănătoare oarecum cu ale noastre. Ajung 
târziu acasă. A doua zi mă scol târziu, mă uit la 
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televizor, mă odihnesc, mă plimb prin jurul 
campusului Am găsit maci. În septembrie?! 

 Luni, ora zece Eithne mă ia şi mă duce la 
spitalul Cheverstown. Ocolim mult pe străzi. Pe 
jos, trversând campusul, am fi ajuns în câteva 
minute. Sunt îngrijiţi handicapaţi care, ca și la 
Piemont sau Moore Abbey, parte locuiesc aici, 
parte sunt aduşi de acasă și duși înapoi după 
amiază. Sunt copii de grădiniţă, adulţi şi bătrâni, în 
căsuţe de câte zece persoane. Au ateliere, în care 
fac aranjamente florale, felicitări, mărgele, cercei, 
broşe, nasturi. Materialul folosit este un fel de 
humă adusă din Anglia, care după ce este 
prelucrat precum plastilina este introdus în cuptor 
unde se albește, apoi vopsit în diverse culori și se 
coace din nou. Se mai confecţionează carpete  din 
fir cusute manual pe un fel de gherghef.   Se fac 
aranjamente florale din flori nemuritoare crescute 
vara în curte, iarna în sere. 

 După vizită, la ora 18, sunt invitat la casa lui 
Hubert, fratele gazdei. Sufrageria are multe 
canapele, fotolii, mobilă veche, vase din porţelan, 
argint şi cristal. Peste tot sunt perne mici. Se stă de 
vorbă o jumătate de oră. Ne aşezăm la masă. Salată 
de fructe, nelipsită inainte de masă, este aşezată 
într-o cupă cu jumătăţi de portocale. Apoi ni se 
oferă peşte, salată de legume, de cartofi. Iar ca 
desert o budincă de fructe.  

Sunt invitat la o conferinţă europeană a 
specialiştilor din domeniul îngrijirii persoanelor 
cu handicap, care va avea loc la Galway. M-am dus 
cu trenul, însoțit de Eithne. Ne cazăm la diverse 
gazde, pregătite dinainte pentru primirea noastră 
La  ora 17 am plecat la recepţia de deschidere a 
conferinţei. Ne-am întâlnit cu ”vechi cunoștințe” 
directorul din Cheeverstown, directorul de la 
Moore Abby, cu gazdele noastre. 

Practic, am văzut specialişti din New York, 
Anglia, Franţa… Toată lumea zâmbeşte, toată 
lumea salută. Pe la orele 22 mergem la culcare. 
Sunt cazat la un fost salariat al Muzeului de Istorie, 
profesor de istorie care fusese restructurat deşi 
avea doctorat în domeniu. Omul avea o mică 
fermă, mulgea vaca, avea tot ce-i trebuie pentru 
hrană lui şi familiei sale . Făcea totul cu bucurie și 
entuziasm. Când ne-am trezit, am vizitat oraşul. 
Într-un golfuleţ făcut de Oceanul Atlantic, am dat 
peste un monument ca mărturie a trecerii lui 
Cristofor Columb pe aceste meleaguri. Am mâncat 
la un restaurant aşezat pe cursul unui pârâu ce 
trecea pe sub duşumeaua de sticlă a unei mori 
vechi aranjată cu bun gust, într-un fel de sălaş al 
haiducilor.  

Dimineață, după micul dejun, plecăm să 
vizităm două unităţi care se aflau – una sub 
binecuvântarea papei Paul Ioan Paul II-lea  După 
amiază aveam să văd o unitate a asociaţiei 
europene a handicapaţilor. Nu înţeleg de ce în 
România se încearcă înlocuirea termenului de 

handicapat cu persoană cu dizabilităţi. Când aici 
toată lumea vorbeşte de handicap şi handicapaţi. 
În primul atelier, erau câteva utilaje, dar se făcea o 
chetă pentru a cumpăra un pistol de pulverizare a 
lacului şi trei pistoale de înşurubat. Cele două 
unități îngrijesc și ele handicapați profunzi și 
bătrâni senili , care, în marea majoritate sunt 
aduși de acasă și duși înapoi după amiză. 

Masa de prânz o luăm în acest aşezământ. Unii 
sunt aduşi de acasă ca să mănânce cu ceilalţi. Sunt 
cei mai neputincioşi. La fel şi bătrânii senili. După 
masă se intră în ateliere şi se lucrează carpete 
mici, curele pentru poliţişti, mici genţi din piele. 
Din când în când se fac pauze şi se ia un ceai sau o 
cafea în camere special amenajate pe lângă 
ateliere. Pentru fiecare persoană cu dificultăţi de 
deplasare există un salariat. La mine la Odobeşti 
există o infirmieră la o sută de handicapaţi. Asta-i 
diferenţa!  

 Am mai văzut şi cum se lucrează tapiţerie 
pentru mobilier de lux, spătare de canapele, 
pătuţuri şi ţarcuri pentru copii. Utilajele sunt 
asigurate suplimentar cu dispozitive de protecţie. 
Ex: Într-o cameră se taie PAL după tipar. Lucrează 
cu multă dexteritate un asistat cu L. Dawn. Se 
urmăreşte să se creeze plăcerea de a lucra.  

Ne întoarcem după amiază cu trenul la Dublin. 
Seara, cu toate că eram obosit am găsit la 

televizor serialul Twin Piks. E frig, dar oboseala m-
a doborât. Dorm până a doua zi la ora 9. Până la 
ora 13, când vine Eithne, mănânc, fac duș, mă uit 
la televizor. 

 Vizităm o unitate a Ordinului Sf. Mihail. Apoi 
mergem în oraş să vizităm nişte familii necăjite de 
care acest Ordin are grijă. Sunt fie orfani, fie sunt 
familii fără mijloace de exsitență (fără bani, fără 
slujbe, locuințe.) Într-una din case stau doi băieţi 
şi trei fetiţe. Două fetiţe lucrează câte două zile pe 
săptămână, ceilalţi nu sunt recuperabili. Sunt 
îngrijiţi ziua şi noaptea de câte două infirmiere. 
Sunt duşi cu microbuze special amenajate prin 
oraş la plimbare. Se consideră integrare în 
colectivitate. Fiecare căsuţă are un şef, care 
răspunde de cheltuirea fondurilor pentru tot ce 
înseamnă îngrijirea celor cinci handicapaţi. Am dat 
peste sărbătorirea unui dintre băieţi. Au fost 
cumpărate cadouri. S-au pregătit mâncăruri. Urma 
să vină familia cu prietenii, pe înserat.  

Au cameră de zi (sufragerie), dormitoare 
elegante, băi. Suntem serviţi şi aici cu ceai, cafea, 
biscuiţi. Apoi Eithne mă duce pe malul mării 
Irlandei, ce desparte insula de Anglia. Norii sunt 
joşi, cerul cenuşiu, verde-roşu. Fac poze. Păcat că 
nu am un film color. Un film alb-negru costă patru 
lire.  

În drumul de întoarcere spre căminul nostru, 
gazdă primitoare și atentă Eithne cumpără cartofi 
prăjiţi cu doi cârnaţi în pungi cerate.  
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A doua zi, la ora 10 suntem aşteptaţi la 
Stewart’s Hospital. Bineînţeles că  ziua începe cu 
același protocol: ceai, cafea, lapte, biscuiți . Apoi 
vorbim şi vizităm căsuţele, unde se află două sute 
cincizeci de persoane, de la copii de 2-3 
săptămâni, preşcolari, școlari, până la bătrâni . 
Directoarea şcolii ne arată clasele de preşcolari şi 
şcolari formate din cinci până la zece copii. Au 
logopezi, psihologi, medici specialiști și personal 
didactic. Mulţi copii sunt aduşi de acasă cu maşini 
speciale, proprietate a spitalului.  Vizităm şcoala 
de nurse – asistente, surori medicale. Luăm masa 
la restaurantul Lebăda neagră. Interiorul 
restaurantului este aranjat cu diverse coloane, 
diferenţe de nivel, aranjamente florale, trunchiuri 
şi crengi uscate, goblenuri vechi pe pereţi, etc. În 
cămin arde un foc în permanenţă. Pe mese sunt 
aşezate lumânări aprinse. După masă vizităm 
atelierele, unde se fac jucării din lemn, împletituri, 
păpuşi, carpete. O curăţenie impresionantă. Seara 
mergem la un magazin uriaş, în care era gata să 
mă rătăcesc. Cumpăr cărţi poştale şi mă pregătesc 
de plecare la căminul studenţesc. Mai iau un 
pachet de biscuiţi cu o liră. Ei spun că este ieftin. 
Cred şi eu. Au un salariu mediu de o mie cinci sute 
de lire. 

 
Sâmbătă, 26 septembrie, ne întâlnim cu Anna 

Barnes, prietena Eithnei. Vizităm o biserică 
protestantă, apoi bem bere Guines neagră şi 
amară, într-un restaurant specific irlandez. 
Vizităm şi Castle Dublin (castelul regilor), folosit 
ca muzeu şi loc de întâlnire pentru personalități 
diverse, cum ar fi Regen, Mitterand, Thetcher şi 
altii. Plouă şi este tot mai frig. Bem într-un bar mic 
cremă irlandeză cu gheaţă şi punch( wiski cu apă 
fierbinte şi cuişoare). Aflu că Anna a fost primarul 
oraşului Dublin timp de un an de zile. Mâncăm 
supă şi pâine cu unt şi pateu. Se pare că a fost un 
prânz mai uşor. După ce m-am schimbat, merg la 
un fel de parti unde regăsesc o parte din 
persoanele întâlnite peste zi. Luăm câte o farfurie 
în mână şi o umplem cu tot felul de bucate de pe 

masa din sufragerie. Te poţi aşeza pe un scaun sau 
pe o canapea. După amiază, a venit cumnata 
gazdei cu soţul, Hubert, care ne-au invitat la ei. 
Într-o casă extrem de elegantă, servim creveţi şi 
alune, apoi plecăm să vizităm portul. Este imens. 
Plouă şi este frig. Ne plimbăm pe faleză.  Faleza 
este plină de copii cu şosete trei sferturi, pantaloni 
scurţi şi capul descoperit. Ne întoarcem să luăm 
masa în sufrageria care are un perete de sticlă, de 
unde poţi vedea grădina. Seara se trag draperiile şi 
se aprind lumânările care nu scot fum deloc şi nici 
nu fac picături de ceară. Masa începe cu o salată de 
fructe. Aceeași salată de fructe. Urmează carne, ce 
are alături castronaşe de conopidă fiartă, morcov 
fiert, varză roşie fiartă, cartofi fierţi, cartofi piure, 
etc. Desertul  o prăjitură cu cremă . Cunoaştem pe 
cei patru copii: unul doctor, unul prezentator tv 
sport, o fată nursă şi încă o fată care nu am înţeles 
ce este. Ne aşezăm în jurul căminului, într-o mare 
canapea rotundă, fumăm cum de mult nu am mai 
avut ocazia. Irlandezii fumează puţin, ba chiar sunt 
anti fumători.  Seara am ajuns în culcuşul meu 
obosit şi mulţumit.  

A doua zi aveam să vizităm un director ce a 
reuşit ca în trei săptămâni să angajeze handicapaţi 
în treisprezece întreprinderi particulare. 
Bineînţeles că handicapaţii sunt însoţiţi de 
supraveghetori. A venit Hubert şi Paulina care 
propune o colaborare între Odobeşti şi acest 
director, pentru că i se pare mai curajos, mai 
pregătit să-l abordeze pe ministrul irlandez. Ni se 
pune o condiţie: să facem parte din Phare. Şi cum 
nu facem parte, plecăm cu coada între picioare. Ca 
să ne mai îndulcească tristeţea, primim trei sute 
de dolari, donație. Seara, într-o încăpere mai mare, 
ne întâlnim cu părinţii unora dintre handicapaţi. 
Schimbăm păreri. Ei optimiști, eu mai rezervaț, 
după tot ce am văzut în această viztă. Voi încerca 
însă, cu tot ce depinde de mine.  Ne luăm la 
revedere şi mergem să ne pregătim de plecare.  

Urma a doua zi să plec spre casă . 

●
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Cleopatra LORINȚIU 
 
 
 
 
 

Un puzzle în 
amintirea lui 
Marcel Iancu   
 
 
Personalitate plurivalentă a artei secolului XX, 
Marcel Iancu și-a legat numele, arta, viața, cariera 
de parcursul adesea furtunos al curentelor 
culturale europene :pictor, arhitect, grafician și 
eseist, născut în 24 mai 1895 la București, el și-a 
început drumul de excepție în cultură de la 17 ani, 
vârsta la care împreună cu adolescenții  Ion Vinea 
și Samuel Rosenstok (alias Tristan Tzara) scoteau 
la București revista ”Simbolul”... 

    Sosit la Zürich în 1915, pentru a studia 
arhitectura la Institutul Politehnic, a intrat în 
mediul artistic  din jurul Cabaretului "Voltaire", 
unde îl cunoaștea  pe Hans Arp și se reîntâlnea cu 
Tristan Tzara: acela a fost actul de naștere al 
mișcării dadaiste. 

      Traseul vieții și carierei sale a fost deosebit 
de dens: în Europa Occidentală și apoi din 1922 în 
arhitectura bucureșteană, iar din 1941, stabilit în 
Palestina,  Marcel Iancu avea să devină după 
crearea Statului Israel, un artist israelian 
excepțional, distins cu marile premii ale statului: 
Premiul Israel, Dizengoff Prize, Premiul Histadrut, 
un artist  respectat, cunoscut și mai cu seamă 
întemeietor al uneia din cele mai frumoase 
aventuri artistice contemporane: satul artiștilor de 
la Ein Hod, acolo unde astăzi funcționează,  
cunoscut în lumea întreagă, Muzeul JANCO DADA. 

    M-a urmărit gândul la acest destin artistic 
cumva uimitor, și pe drumurile mele pariziene, și 
descoperind case desenate de el la București și 
acum, aflată vremelnic într-un post la Tel Aviv, 
descopăr firește nu doar fascinantul muzeu de la 
Ein Hod ci și preocuparea multora pentru viața și 
opera lui.Așa e când începi”cuminte”o poveste.O 

relatare. O înșiruire de fraze care te îndeamnă să 
destăinui ceva, având impresia că altora le va păsa 
vreun strop de propria ta relatare.Dar de ce le-ar 
păsa? De ce ar citi cineva  cu interes compunerea 
mea pe temă dată ? Ce, parcă nu s-au scris sute  de 
texte despre Marcel Iancu și amicii lui dadaiștii? 

     Acei tineri, de fapt chiar adolescenți , de 
acum  sută de ani, erau niște elevi de liceu 
bucureșean, niște aspiranți la studenție, dintr-un 
loc oarecare, dintr-o țară pe cale doar de a se 
întregi dar care n-avea să o facă, se pare, niciodată 
(ce cuvânt greu, niciodată.) 

    Ce șanse erau ca revolta unor copilandri cu 
vise să se transforme în ceva cu adevărat mondial? 
Ce probabilitate? 

   Hai să fim sinceri: minusculă, e puțin spus. Și 
totuși. Ce probabilitate ar fi existat ca revolta 
aceea să se profileze într-o cafenea bucureșteană, 
nu să se petreacă la Zurich, să coalguleze forțele 
unor răzvrătiți și apoi să se deplaseze ca un val, 
molipsitor către Paris? Să se bazeze cumva pe 
artiști din multe țări ,un fel de federare avant la 
lettre, europeană? 

    Mă duc cu gândul prea departe ? 
    Știu și eu ? Oricum a trebuit ca ”planetele”( 

de ce pun între ghilimele cuvântul ăsta?) să se 
alinieze într-un anume fel, oul să crape, lumea 
exasperată să aibă chef de scnadal, ca DADA să 
izbucnească și apoi să fie ea însăși negată, 
încorporată, împrăștiată în sens distructiv și 
așezată cuminte, academizant în raftul curentelor 
artistice. 

* 
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Continui minuscula mea poveste, relatarea 
mea amoebică.Confruntată cu disperarea mea  
funcționărească dar kafkian-funcționărească de a 
”organiza” întâmplări așa-zis culturale, nu cu 
mintea și gustul meu ci cu manieră impusă prin 
prisma unui angajament social...un fel de 
excercițiu la sol cu figuri impuse. Tipul acesta de 
evoluție te face să te gândești mereu la ceva de 
felul ”las că voi spune eu la un moment dat ce 
vreau, ce pot, ce trebuie, ce merită , atunci când voi 
fi Liber... 

Erau adolescenții aceia liberi? 
Rosenstock, Iancu și Iovanache ...Mai erau și 

alții, tot din mișcarea de frondă, de la 
Contimporanul, mai puțin norocoși precum Jacob 
Goldschlager  adică Jacques G.Costin  despre ale 
cărui versuri Ion Pop notează că erau ”cu 
turbulențe supravegheate, totuși”. Între noi 
vorbind, absolut excepțională e cartea lui Ion Pop 
.”Din Avangardă spre ariergardă.” Ce 
documentare, câte ore de săpături în arhive, cât 
efort de sintetizare originală a țesăturii de idei 
între operele și viețile unor autori. O minune de 
carte . 

 

 
Imagine din atelierul artistului 
 

Marcel Iacu se pare că începuse să studieze 
pictura cu Iosif Iser  și avea 17 ani pe când îl 
localizăm în grupul non conformiștilor autori ai 
revistei Simbolul, apărută în 1912, în patru 
numere.Care a fost probabilitatea ca o foaie scoasă 
de niște adolescenți ( să îl adăugăm și pe Adrian 
Maniu care era la vremea aceea un pic mai în 
vârstă decât imberbii) să facă istorie ? 

 Minimă. 
 Tânărul Iancu ilustra poemele confraților dar 

de fapt el impregna acelei foi literare un spirit  căci 
imaginea era aceea care dădea ghes frondei, 
nesupunerii.Geo Șerban evocă într-un studiu 
interviurile lui Iancu însuși din anii 33-34 
revistelor Facla și Rampa în care artistul își 
caracterizează generația drept ”devorată de 
ambiții printre care aceea de a se elibera de 
veșnica sclavie a imitațiilor parizien de bonton”. 

Echipa se reface în perioada studiilor de 
politehnică ale lui Iancu, la Zurich. Ar fi fost 
posibilă această refacere de tandem fără ca tinerii 
evrei români să fi avut suportul necesar material 
spre a ”demenaja” la Zurich? Nu. 

 Iar se aliniaseră planetele și iată-i pe imberbi 
șocând cu tinerețea lor impertinentă, o lume 
închistată care făcuse posibilă delcanșarea oribilei 
conflagrații modiale. E translatarea revoltei 
înmugurite la București  pe strada Spiegelgasse, 
numărul 1, Zurich.Se zice că Marcel Iancu se 
plimba prin Zurich și a auzit o muzică într-o ”boite 
de nuit”. Așa l-ar fi întîlnit pe Hugo Ball care cânta 
la pian. Așa s-au împrietnit ei, amicii , adică 
Samuel,cel care era deja Tristan Tzara caci își luase 
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pseudonimul devenit ulterior celebru  și Hans 
Arp.Lui Ball i-ar fi lipsit banii pentru lucrări de 
decorare a localului și le-ar fi cerut prietenilor  
lucrări de atârnat pe pereții cabaretului .Și uite-
așa au ajuns pe pereți lucrări de 
Modigliani,Picasso, Kandinsky, Klee, Jawlensky, Lé
ger ou Matisse. 

* 
 Dar să mă întorc .Să mă întorc la al meu 

puzzle ( la vremea dialogurilor  de la distanță). 
Un interviu cu istoricul Carol Iacu 

completează acest puzzle imaginar. Și o după 
amiază la Ein Hod, petrecută cu poeta, 
traducătoarea, lingvista Marlena Braester, 
îndrăgostită de lumea dadaiștilor și reflectând- o 

în revista pe care o conduce în Israel,revista 
Continuum a Asociației scriitorilor israelieni de 
limbă franceză. 

Și o scurtă descindere în chiar atelierul lui 
Marcel Iancu, grație Rayei Zommer Tal, 
directoarea Muzeului Janco Dada. 

Impresii: o clădire din piatra, alături de cea a 
Muzeului, austeră, împărțită ciudat, un atelier cu 
arcadă, cu ferestre prea mici pentru gustul meu, 
un loc   pe care îl simt auster, fără urmă de  lux, 
fără nici un cadou vizual.Pur și simplu un loc de 
locuit în satul Ein Hod.M-a tulburat.* ( un puzzle 
neterminat...poate, va urma ...) 

 
 

Marcel Iancu – de la 
dadaism la Ein Hod 
 

 
Tineri dadai;ti 
 

Academician CAROL IANCU răspunde câtorva întrebări  despre Marcel Janco adresate de Cleopatra 
Lorințiu într-un eveniment video găzduit de Institutul Cultural Român, reprezentanța Tel Aviv ( mai 2021) 

Cleopatra Lorințiu: 

Domnule profesor, sunteți un istoric prolific, cunoscut 
și apreciat, ați scris și publicat sute de articole și zeci  

 

de cărți.Știu că sunteți un admirator al operei lui 
Marcel Iancu. Când și cum v-ați apropiat de ea? 
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Carol Iancu : Interesul  meu pentru opera lui 
Marcel Iancu a început în perioada în care eram 
student la Universitatea Ebraică din Ierusalim, unde 
preparam o teză despre Charles Pierre Péguy ,el a 
murit în razboi și problematica mea  s-a lărgit .Când 

vorbești despre război, abordând poziția pe care 
scriitorii și artiștii au avut-o față de război, ajungi 
imediat la mișcarea DADA, și cine spune Mișcarea 
DADA vorbește înainte de toate de fondatori : doi 
evrei români, Tristan Tzara și Marcel Iancu. 

 

Cleopatra Lorințiu : Marcel Iancu, pictor și 
arhitect ca formație, de origine română, este una  
din figurile de primă mărime ale Mișcării DADA.Ați 
putea să evocați dovezile prieteniilor sale artistice 
și ale marilor întâlniri culturale din spațiul francez? 

Carol Iancu: Atunci când evocăm evenimentul 
dadaist, primul  nume care îmi vine în minte este 
artistul Jean Arp,prieten intim al lui Marcel Iancu, 
a venit și la Ein Hod în 1957. Ein Hod, satul 
artiștilor creat cu câțiva ani înainte,chiar  de 
Marcel Iancu.Jean Arp a păstrat această prietenie 
până la capăt, el a murit în 1966. Iată o mărturie a 
lui Jean Arp despre Marcel Iancu : ea aruncă o 
lumină clarificatoare asupra rolului important pe 
care Marcel Iancu l-a avut în fondarea mușcării 
DADA. 

”În timpul acela Janco făcea studii de 
arhitectura la Școala Politehnică la profesorul 
Moser.Puțin timp după a abandonat arhitectura 
pentru a se dedica sculpturii, confecționării de 
măști, picturi și de multe ori ( și ...asta vă va face să 
surîdeți) doamnelor frumoase. 

     Veneam de la Paris și le aduceam noutăți de la 
Mogdiliani, Picasso,Max Jacob, Appolinaire , despre 
picturile, sculpturile si poemele lor. 

 Prin intermediul ilustrațiilor  făcute la celebrul 
poem (...)scris de Tristan Tzara am făcut cunoștință 
cu  primele lucrări ale lui Marcel Iancu.M-au 
entuziasmat.Apoi el mi-a arătat alte lucrări plastice 
ale sale. Erau total diferite de tot ce văzusem la 
Paris. Nu mai era vorba de cuburi, de naturi 
moarte, peisaje. Aceste lucrări aparțineau lumii 
fantastice DADA. 

Sculpturile lui erau păsări Colibri gigantice cu 
trompe lungi peste care străluceau ochi de sticlă, 
cartilagii.Sculpturile lui semănau măștilor DADA.” 

Jean Arp concluziona spunând că arta lui 
Janco este de un constructivism oriental. Și cu 
totul contrar intelectualismului mecanizat al 
roboților. 

Vorbind despre Jean Arp, ar trebui să vorbim 
de numele unei femei. 

E adevărat că vorbim prea puțin de  rolul 
femeilor în mișcarea DADA. 

Sophie Ariette  Gertrude Taeuber avea sa 
devina soția lui Jean Arp. 

 Ajunge la Zurich în 1915.La Cabaret Voltaire 
.Îl întalnește acolo pe Jean Arp. Ea era sculptoriță 
și dansatoare. A creat mici sculpturi care au fost 
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numite ”Capete DADA”. Una dintre aceste sculpturi, 
cea mai celebră din 1920, e acoperita de forme 
abstracte,geometrice. 

Marcel Janco o aprecia mult, o considera o 
mare prietenă a sa;iată ce spunea despre ea: 
”Alături de Arp se găsea Sophie, marea noastra 
prietenă. Rolul său în artă nu va fi niciodata 
suficient de pus în evidență. 

Dar nici influența lui Arp asupra operei sale nu 
este suficient cunoscută. 

Participarea ei la DADAISM este insuficient 
cunoscuta, ea făcea primele reliefuri 
abstracte,uneori facute în gips, alteori în lemn, 
colorate sau doar albe.Mereu executate cu o mare 
eleganță.” 

       Deci o frumoasă apreciere făcută de Marcel 
Janco despre aceasta artistă. 

Aș vrea sa îl  amintesc și pe pictorul, 
sculptorul, artistul german Hans Richter 

Acesta l-a omagiat în 1958 pe Marcel Janco  în 
modul următor: ”Devenit arhitect ( să nu uităm că 
Marcel Janco a lăsat opere importante arhitectonice 
în București și în  Israel) el a adus mișcării DADA 
idei care ne-au impresionat și inspirat.Operele lui 
rămâneau fidele unei anumite tradiții. 

Erau primele reliefuri abstracte în gips, în lemn, 
uneori colorate dar totdeauna realizate cu 
eleganță. 

 Ele reprezentau rezultatul unor studii aproape 
scolastice. 

Aveau o  expresie ( cum spunea Hugo Ball fără 
amărăciune și fara ironie ) rămâneau fidele unei 
anumite tehnici clasice pe care Janco și-o insușise in 
studiile sale arhitecturale .” 

Pentru Hans Richer , Marcel Janco este 
important și ca teoretician și ideolog al mișcării 
dadaiste. 

El a formulat o teorie a artei abstracte pe care 
a și publicat-o în manifestele sale. 

 Ea exprimă o adevărată sinteză, uniune între 
plastică și arhitectură. ” 

 
Acad Carol Iancu si Cleopatra Lorintiu 

 
Raya Zommer Tal directoarea Muzeului Janco DADA Ein Hod 

 

Cleopatra Lorințiu : O mare parte a operei lui 
Janco a constat în ilustrarea de manifeste, 
publicații, material promoțional pentru 
DADA.Prieten fidel al lui Tristan Tzara până la 
sfârșitul vieții, el a creat pentru manifestele  lui 
Tzara gravuri în lemn.Dar în ciuda prieteniei sale 
cu Tristan Tzara, Janco a manifestat dezacorduri cu 
acesta. 

Se opunea nihilismului său. Îl accepta mai 
degraba pe Ball și filozofia acestuia ”Arta pentru 
Arta”;Janco și Tzara se înțelegeau asupra ideii că 
DADA este necesară pentru a recrea lumea distrusă 
de război dar Janco deplângea gustul pentru 
distrugere și scandal al prietenului sau. 
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 Dacă am înțeles bine, l-ați întâlnit și cunoscut 
pe Marcel Iancu. Puteți să ne vorbiti despre asta ? 

 

Carol Iancu : Desigur. Aș mai vrea să spun un 
singur cuvânt despre relația dintre ei: Între ei erau 
elemente de convergență și de divergență. 

Ați subliniat foarte bine : Convergența se 
găsește în acea poziție comună  privind 
necesitatea înnoirii artistice și în denunțarea 
absurdității  războiului. 
Pe de altă parte, divergențele vizau unele aspecte 
ale avangardei dar și ale  opiniilor politice. 

 O sa vă povestesc întâlnirea mea cu Marcel 
Iancu. 

 După publicarea primei mele cărți dedicate 
Istoriei evreilor din Romania am dorit sa lărgesc 
perioada la care mă refer și să mă ocup de 
perioada dintre cele două războaie mondiale dar 
și de cel de al doilea razboi. 

Din această perspectivă am dorit să îl 
întâlnesc pe Marcel Iancu, el sa îmi dea răspuns la 
unele întrebări plecând de la experiența lui 
personală. 

 Voiam să știu care fusese experiența evreilor 
între cele două războaie, dar mai ales despre 
artiști și scriitori. 

 În 1983 mi-am programat un sejur de mai 
multe săptămâni în Israel, ca să lucrez în arhive și 
biblioteci și ca să îl întâlnesc pe fondatorul 
mișcării DADA.Iată că i-am scris o scrisoare ca să îi 
cer o întâlnire și mi-a răspuns. 

Iată răspunsul în românește așa cum a fost el 
scris :”Stimate domnule Carol Iancu, capriciile 
poștei au întârziat primirea misivei 
dumneavoastră .Am primit-o doar azi.În ciuda 
faptului că timpul meu este extrem de limitat te 
pot primi pentru o discuție de jumătate de oră. 
Fiica mea îți va programa o întâlnire cu mine. 
Telefonează-i dupa ora 9 dimineața.Salutări. 
Semnat : Marcel Iancu.” 

M-a primit în apartamentul lui din Tel Aviv, 
aproape de piața Dizengoff. 

 De la început, am fost impresionat de aspectul 
fizic frumos al lui Marcel Iancu care avea 88 de 
ani.Un obraz care respira bunătate. 

Am început în franceza și am continuat în 
româna . Mi-a vorbit despre copilăria sa fericită.Și 
despre un sentiment de culpabilitate pe care el, 
copil fiind,  a avut-o vazând existența unor 
nefericiți, cerșetori. 

El era într-o familie înstărită și se simțea 
cumva vinovat.Acest lucru  explică oarecum  

implicarea sa în mișcarea dadaista .În această 
mișcare, acest sentiment umanitar a avut 
importanță. 

 Încerc sa rezum câteva din ideile pe care le-a 
expus . 

 ”În România pâna în mijlocul anilor 30-35 m-
am simțit un om liber. Auzisem într-adevăr ca ar 
exista organizații de extremă dreapta dar din 
pacate atunci nu le-am luat în seama. 

Apoi ele au influențat din păcate anumite 
straturi  ale societății.” 

    Exista, după spusele lui Marcel Iancu, o 
adevărata republică a artiștilor și literelor. 
Vorbind despre pictori, romancieri, poeți evrei 
care reușiseră în arta românească. Chiar dacă unii 
își schimbaseră numele, și-l romanizaseră.În acest 
domeniu exista o mare libertate. Mi-a citat printre 
pictori :Iosif Iser, cel pe care îl considera maestrul 
său, apoi  Maxy, Jean David,Victor Brauner, Artur 
Segal, Jules Perahim.Un deceniu aproape, 
avangarda românească a fost animată de artiști și 
de scriitori evrei.Unii dintre ei, ca de exemplu 
Jacques Costin,Brunea Fox, Sașa Pană s-au reunit 
în jurul lui Marcel Iancu și a lui Maxy în librăria 
bucureșteana Hasefer. 

   Apoi mi-a citat bineînțeles alți 
romancieri:Peltz, Călugăru,Uri Benador, Felix 
Aderca,Zissu, Blecher,Mihail Sebastian poeții 
Domici,Luca,Leon Feraru, Furtună,Camil Balthazar 
și alți ,și alții. 

Asta ca să îmi spună că exista o integrare în 
domeniul literaturii și artelor. 

Totuși, începuse să simtă personal presiunea  
antisemitismului și a amintit tragedia personală : 
un frate al cumnatului său fusese victimă a 
Pogromului din ianuarie și el decisese deja înainte 
plecarea, dar imediat chiar după Pogrom a și 
plecat din țară. El a spus că a plecat ”în exil” dar s-
a dus, nu oridune ci  în țara evreilor.Și aici în Israel 
a avut o noua carieră. 

Mi-a oferit un desen al lui Jabotinski cu 
următoarea dedicație : ”Lui Carol Iancu, Marcel 
Iancu.”Și mi-a oferit cartea lui Mendelsohn despre 
pictura lui. 

  Vreau sa spun câteva cuvinte despre 
problematica sionismului. 

Spunea că la ferma de la Budeni, o fermă 
construită împreună cu cumnatul său, poetul 
Jacques Costin, pentru prima dată el a descoperit 
un grup de tineri evrei care se pregăteau pentru 
muncile agricole în perspectiva plecării lor. 

     În paralel făceau și o pregătire paramilitară  
cu un personaj foarte important care era un 
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apropiat al lui Jabotinski. Iată de ce Marcel Iancu a 
fost fidel acestui conducător al mișcarii sioniste 
mondiale,iată de ce îmi oferise  acest desen care îl 
reprezenta pe  Jabotinski. 

Aș termina cu o frază pe care am notat-o 
privind Dadaismul spusă  de Marcel Iancu. 

 ”Opera de artă trebuie sa fie aceea care să 
reprezinte pe artist. DADA a însemnat un țipăt de 
protest contra violenței, un strigăt pentru salvarea 
culturii și a tuturor formelor de manifestare 
artistică. 

DADA va ramâne ca un simbol al luptei pentru 
o artă care îl  înalță pe om” 

Cleopatra Lorintiu: 

Mi se pare fascinant faptul că dumneavoastră, 
istoric fiind, universitar de renume, dedicați 

memoriei lui Marcel Iancu o carte de literatură!De 
poezie! Vorbiți-ne puțin despre cartea 
dumneavoastră de poeme dedicată artistului. 

 Carol Iancu: Știți că am două pasiuni, mă 
cunoașteți deja. Iubesc pe rând istoria și literatura 
.Simțeam că trebuie să aduc un omagiu și prin 
intermediul literaturii .Am publicat o culegere de 
versuri care se numește ”Memoria Shoahului.”Am 
cerut unui tânăr pictor,Tudor  Bănuș, fiul poetei 
Maria Banuș să ilustreze aceste poeme. E  vorba 
despre o culegere de 36 poeme. De ce 36?Pentru 
că în  tradiția evreiască exista credința că în fiecare 
generație sunt 36 de drepți între popoare care 
permit lumii să supraviețuiască și printre cele 36 
de poeme există o treime pe care am intitulat-o 
”Păzitorii memoriei ”, alte 12 poeme sunt 
Memorii de poet  și ultimele 12 , Memoria 
lunilor anului. 
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Tristan JANCO  
 

Mémoire de janvier 
 

Dans la ville insomniaque 
Non loin de la croix de pierre 
Dans les quartiers des chandeliers 
Dans les maisons habillées de prières 
Les lames de l’orage ont apporté 
Cette nuit-là, la haine et la mort 
 
Lorsque le jour avala la nuit 
Les carillonneurs de fêtes et de deuils 
Ont compté dans la neige gelée 
Des dizaines de cadavres ensanglantés 
 
Pogrom déclenché, quartiers dévastés 
Boutiques incendiées, marchandises volées 
Corps tortures, hommes fusillés 
Vêtement enlevés, cadavres dénudés, 
Bâgues ôtées, doigts déchiquetés 
Dents en or arrachées, bouches mutilées 
Cadavres accrochés, mémoires de janvier 
 
Mémoire de janvier 

 

Le Kadich du Poète 
 

Caché derrière les feuilles de peupliers 
Il ne cesse de sculpter des mots d’ambre 
Après avoir quitté les cimetières sans tombeaux 
 
Soudain, il arrête un rayon de soleil 
Tandis que le siècle s’achève 
Solitaire, au soufflé haletant 
 
Dans la rouge argile de la terre en exil 
Il trouve l’épine brûlante de la terre natale 
Les larmes tissées en voile pour l’éternité. 
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Memorie de ianuarie 
 

În orașul ce și-a pierdut somnul 
Nu departe de crucea de piatră 
În cartierele fabricanților de lumânări 
În casele îmbrăcate în rugăciuni 
Lamele furtunii au adus 
În acea noapte ura și moartea 
 
Când ziua a înghițit noaptea 
Clopotarii sărbătorii și ai doliilor 
Au numărat în zăpada înghețată 
Zeci de cadavre însângerate 
 
Pogrom declanșat, cartiere devastate 
Magazine incendiate, mărfuri furate 
Trupuri torturate, oameni împușcați 
Haine furate, cadavre dezgolite 
Inele luate, degete ciopârțite 
Dinți de aur smulși, guri mutilate 
Cadavre atârnate, memorie de ianuarie 
 
Memorie de ianuarie 

 

Kadișul Poetului 
 

Ascuns după frunzele plopilor 
El sculptează cuvinte de ambră 
După ce a lăsat în urmă cimitirele fără morminte 
 
Deodată, oprește o rază de soare 
Pe când secolul se încheie 
Singuratec, cu răsuflarea tremurată 
 
În argila roșie a pământului în exil 
Găsește un spin de foc al pământului natal 
Lacrimile sunt țesute văl pe vecie. 
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Là où le temps se dérobe au Temps 
L’abandon de la mort à la Mort 
Adoucit la peine l’instant d’un éclair 
 
Un chant surgit des rivages du Dniestre 
C’est alors qu’il jette dans l’encre 
Le souvenir d’une goutte du sang des innocents 
 
Il se dresse seul dans la forêt des pins et des cyprès 
Dans le lieu du non-repantir 
Criant des mots sortis du fond des âges: 
 
Itgadal ve-itkadache chmé raba! 
“Que le nom de l’Eternel soit glorifié et sanctifié!” 
 
Récitez le kadich près de toutes les fosses communes 
Celles connues, celles retrouvées et celles oubliées 
 
Récitez le kadich en regardant le ciel 
Là où les fosses n’ont pas été creusées 
Où les tombes ne sont pas à l’étroit 
 
N’oublions pas que dans l’Europe, 
Terre de civilisation, 
Dans la cinquième décennie du XXe siècle 
Des hommes ont édifié Auschwitz 
 
N’oublions pas que les auteurs de l’extermination 
D’un tiers du peuple juif 
Font partie intégrante 
De l’espèce humaine 
 
N’oublions pas l’unicité du désastre 
Du génocide juif 
De la Shoah 
 
N’oublions pas que le silence 
Est impardonnable 
N’oublions pas ! 
 
ZAKHOR ! 
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Acolo unde timpul scapă domniei Timpului 
Moartea lasă pradă Morții 
Îndulcește suferința vreme de-un fulger 
 
De pe malurile Nistrului se ivește un cântec 
Atunci el aruncă în cerneală 
Amintirea unei picături de sânge nevinovat 
 
Se înalță în singuratate în pădurea de pini și chiparoși 
Pe locul căinței absente 
Strigând cuvinte ieșite din străfundul vârstelor: 
 
Itgadal ve-itkadaș șme raba ! 
“Fie numele Celui Veșnic slăvit și sfințit!” 
 
Recitați kadișul lângă toate gropile comune 
Cele cunoscute, regăsite sau uitate 
 
Recitați kadișul cu privirea la cer 
Acolo unde gropile n-au fost săpate 
Unde mormintele nu sunt la locul lor 
 
Să nu uităm că în Europa, 
Pământ al civilizației, 
În al cincilea deceniu al secolului XX, 
Niște oameni au clăsdit Auschwitzul 
 
Să nu uităm că autorii exterminării 
Unei treimi din poporul evreu 
Sunt parte integrantă 
A speciei umane 
 
Să nu uităm unicitatea dezastrului 
A genocidului evreiesc 
A Șoahului 
 
Să nu uităm că tăcerea 
Este de neiertat 
Să nu uităm ! 
 
ZAKHOR! 
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Countless 
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Crucea întrandafirată 
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Enza SALPIETRO  

 
 

Il venditore  
di parole 
 

Camminando per le vie dell'esistenza 
ho incontrato un venditore di parole 
ho ceduto alla sua grande insistenza  
comprando un termine che non è male. 
Mi piacque una parola molto rara 
come la perla che non si trova mai 
come l’allieva che sempre impara 
come la meta che raggiungerai.   
Una parola che si chiama “speranza” 
chi l'ha coniata ‘portava pazienza’. 

 
 

Strade 
 

Strade  
Percorse con animo buio 
ricordi che affiorano lieti 
riflessi di volti amati 
e lacrime amare ingoio. 
 
Strade 
Che sembrano a volte incerte 
le scopri diverse, sicure 
più libere e senza paure 
la luce è... nelle finestre aperte. 
 
Strade 
Sapore di vita, di nuove rugiade. 
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Vânzătorul de cuvinte 
 

Mergând pe străzile existenței 
un vânzător de cuvinte-am întâlnit 
și-am cedat marii lui insistențe 
de a cumpăra unul mai nimerit. 
Un cuvânt foarte rar mi-a plăcut 
precum o perlă ce niciodată n'o vei găsi 
ori un student care mereu învață 
sau precum scopul ce vei reuși să îl obții. 
Un cuvânt ce poate fi numit „speranță” 
cine l-a inventat „răbdare a cunoscut”. 
 
 
 

Străzi 
 
Străzile 
Călătorit-am cu sufletul întunecat 
amintiri care-apar fericite 
reflexii ale chipurilor iubite 
și lacrimi amare-am îngurcitat. 
 
Străzile 
Care par uneori incerte 
le descoperi sigur diferite 
mai libere și mai ne'nfricate 
lumină e... în deschisele ferestre. 
 
Străzile 
Gustul vieții, o nouă rouă 
 
 

Traducere de Liviu PENDEFUNDA 
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Amo 

Amo 
quel libro che mi fa sognare 
che dolcemente mi fa allontanare 
da una realtà sempre troppo banale 
da quei pensieri che fan tanto male 
da atmosfere ipocrite e stantie 
da malinconie simili ad arpie. 
  
Amo 
quella scrittura accattivante  
che coinvolge immediatamente 
che accarezza, di buona compagnia 
guida affidabile verso la retta via  
presenza discreta, perfetta antirughe  
ti stuzzica tanto da farti bella fra le righe. 
  
Amo 
la freschezza della nuova conoscenza 
che come l’aria non è mai abbastanza.  

 

Stella 
Stella che cadi 
lentamente 
sei come l’attimo 
che fugge via. 
Porti con te 
un desiderio 
che nel vederti 
è volato via. 
Lo tieni stretto 
come un figlio 
che culli piano 
dolcemente. 
Sei lucida emozione 
trastullo della gente 
e brilli più che mai 
stella cadente. 
(... da una stella cadente vera). 
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Iubesc 
Iubesc 
cartea aceea care mă face să visez 
ce mă face să mă'îndepărtez cu blândețe 
dintr'o realitate care este întotdeauna prea banală 
din acele gânduri care dureau atât de mult 
din atmosfere ipocrite și'nvechite 
din melancolii asemănătoare cu harpia. 
  
Iubesc 
acea scriere captivantă 
care te implică pe dată  
care mângâie, o bună companie 
ghid de încredere către calea cea dreaptă 
prezență discretă,  perfect antirid 
te tachinează într'atât încât îți dă frumusețe'ntre rânduri. 
  
Iubesc 
prospețimea noilor cunoștințe 
asemeni aerului nu's suficiente niciodată. 
 

 

Stea 
Stea care cade  
încet 
fugi  
la fel ca un moment. 
Cu tine poartă 
o dorință 
ce nu o vei mai vedea 
pentru c'a zburat. 
O ții strâns 
ca pe un fiu 
pe care'l legeni încet 
cu blândețe. 
Ești clar emoționată 
De-amuzamentul celor dimprejur 
și strălucești mai mult ca oricând 
stea căzătoare. 
(... de la o adevărată stea căzătoare). 
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Notturno  
 

Serenata silenziosa 
alla luna, bianca sposa 
dell’immenso cielo blu 
dove ora stai anche tu. 
Una canzone a fil di voce, 
mentre intorno tutto tace, 
il bisbiglio accorato  
di un cuore che ti è grato. 
Una stella fa capolino,  
brilla troppo: sei vicino. 

 

Inno alla nebbia 
 

La nebbia tra i fichidindia non è a suo agio 
e, ben consapevole di trovarsi fuori luogo, 
si comporta come un povero randagio 
che cerca di evitare a tutti i costi un rogo. 
Inciampa nelle spine che la guardano torve 
e che, mal sopportando le bollicine umide,  
difendono preoccupate le pale curve 
mostrandosi alla straniera sempre più acide. 
Stanca del loro atteggiamento la nebbia si arrende 
e in gocce di pioggia libera si scioglie 
il controllo dello spazio riprende 
e l’applauso della terra accoglie.  

 

Attesa  
 

Finestra chiusa, 
assorta 
ti è vicina una rosa  
appena schiusa. 
Abbaia un cane,  
anela a risentire una voce 
la stessa che darà a una casa 
la sua luce. 
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Noapte 
 

Serenadă tăcută 
la lună, albă mireasă 
al imensei bolte albastre 
unde ești și tu acum. 
O melodie joasă, 
în timp ce în jur e tăcere, 
șoapte din adâncul 
unei inimi ce'ți este recunoscătoare. 
Se ivește o stea, 
prea tare strălucind: ești aproape. 

 

Imn la ceață 
 

Ceața printre copaci nu dă nicio siguranță 
și, conștient de a fi foarte departe, 
se comportă ca un biet rătăcit 
încercând să evite cu orice preț un incendiu. 
Se împiedică în spinii ce sumbru arată 
și că, fără a tolera bulele umede, 
apare ingrijorat  de lamele curbate 
arătându-se străinului tot mai acid. 
Obosit de-această situație, ceața renunță 
și se topește în picături de ploaie 
controlul spațiului reluându-se 
întîmpinat de-aplauzele pământului. 

 

Așteaptă 
 

Fereastră închisă, 
absorbită 
de trandafirul de lângă tine 
ce tocmai și-a deschis corola. 
Un câine latră, 
tânjește să audă o voce 
aceeași pe care va da unei case 
lumina sa.  
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7 marzo 2020 
 

L’aria silenziosa osserva le strade deserte 
Una farfalla si snerva, le sue ali aperte 
Si diverte a scodinzolare una larva 
Assorte le mani ossute, la schiena curva. 

 
 
 
 

Gocce di sale 
 

Lacrime nascoste 
In un cantuccio riposte 
Liberate alla luce del buio  
Come fossero su un telaio 
Scendono silenziose 
Care amiche preziose 
Sulle gote infuocate 
Superando le barricate. 

 
 
 

Pianeta Terra 
 

I prati verdi 
Il mare azzurro 
Il lago quieto 
L’amato monte. 
Scivola di mano il fiore. 
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7 martie 2020 
 

Aerul tăcut observă străzile pustii 
Un fluture se înnegrește, cu aripile întinse 
Îi place să'și miște coada de larvă 
Picioarele'i se subție, iar spatele'i se încovoaie. 
 

 
 
 

Picături de sare 
 

Lacrimi ascunse 
Într'un colț strânse 
Eliberate'n lumina întunericului 
De parcă ar fi pe o ramă 
Coboară în tăcere 
Dragi prieteni de preț 
Pe obraji de foc 
Depășind baricade. 
 

 
 

Planeta Pământ 
 

Pajiștile verzi 
Marea albastră 
Lacul liniștit 
Iubitul munte. 
Floarea îți alunecă din mână. 
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Dedicata a un libro 
E non era carta straccia  
Quel mucchietto di foglietti  
Che il pensiero ancora abbraccia - 
  
Ma la storia di una vita 
Nella morsa degli affetti  
Malamente ingarbugliata - 
  
Tutto tace alla fine  
Quasi niente più ti aspetti 
Senti solo delle spine - 
  
Ogni cosa hai raccontato  
In quel libro dai modi schietti: 
Ciò che ami ed hai amato. 

 
 

L’incontro 
Incontrarsi 
Fra gli attimi sparsi dal tempo  
Che scorre veloce spietato 
Inseguendo la scia di un lampo 
  
Fermarsi 
A un passo dal vento 
Fra l’erba che dritta s'impone 
Dinanzi a un nuovo tormento   
  
Guardarsi 
Con occhi increduli e nuovi 
Scoprendo un'anima antica 
In cui un po’ ti ritrovi 
  
Vita 
Che sempre ti sei negata  
Sorridi e vuoi ti sia grata  
Per l’albero in fiore che ascolta  
Dal merlo piccino la sua serenata. 

 



Vara târzie 2021  | Contact international 439 

 

Dedicat unei cărți 
Și nu era risipă de hârtie 
Acea grămăjoară de foi 
Un gând care încă mă'mbrățișează - 
  
Dar povestea unei vieți 
În strânsoarea afecțiunilor 
E destul de încurcată- 
  
Totul tace la final 
Aproape că nu te aștepți la nimic mai mult 
Ș simți doar spini - 
  
Tot ce ai spus 
În acea carte fără menajamente: 
E ceea ce iubești și ai iubit. 

 
 

Întâlnirea 
Întâlnești 
Momente împrăștiate de timp 
Ce curg rapid fără milă 
Urmărind urmele unui fulger 
  
Te oprești 
La un pas de vânt 
Prin fire de iarba care se ridică 
Confruntat cu un nou chin 
  
Uitati-va unul la altul 
Cu ochi neîncrezători și mirați 
Descoperind un suflet străvechi 
În care te regăsești puțin 
  
Viaţa 
În care te-ai negat mereu 
Zâmbește-i și'i vei să fi recunoscător 
Pentru arborele înflorit care ascultă 
Serenada unei mierle micuțe. 

 



440 vol. 31,  208-209| august-septembrie, 2021 

 

 

Etna 
  

Che l’Etna fosse soltanto un vulcano 
sembrava un po’ strano agli occhi di tutti. 
Con mille bellezze si pone e s’impone  
fra tanti colori ti porta a sognare.  
Sul suolo invitante si accomoda elegante  
e fa da fondale al tenero cantante.  
Sembra severo ma in realtà è un birichino  
lo abbraccio con lo sguardo ogni mattino!  
Pare irraggiungibile ma passo dopo passo  
ti crea una vetta raggiunta in tutta fretta.  
Non farti ingannare dall’altezza  
se gli fai simpatia si dimezza.  
Si prostra ai tuoi piedi via via che sali  
svelando paesaggi sensazionali.  
Sicuro di sé non teme rivali  
custode com’è di verità universali. 
In tutto il mondo non ne trovi uno uguale. 
E quanto è bello non dirlo a noi  
che sotto il suo manto siam cresciuti  
e come figli suoi ci ha riconosciuti.  

 
 
 

Una come tante 
 

Sembrava compita educata felice  
fin quando non udii proferir la parola. 
Parlando parlando vien fuori una vita  
di  sogni ribelli, di pianti e di gioia. 
Di amori finiti, di sogni svaniti,  
di false promesse e di scommesse perse.  
Ma uno spiraglio si apre e la consola: 
mille e mille donne come lei 
le gridano in coro che non è sola. 
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Etna 
  

Că Etna era doar un vulcan 
părea cam ciudat în ochii tuturor. 
Cu o mie de frumuseți se ridică și se impune 
printre multe sale culori ce te face să visezi. 
Pe terenul primitor se așează elegant 
fundalul unei cântărețe tandre. 
Pare sever, dar este de fapt e un obraznic 
Ce'l îmbrățișez cu ochii în fiecare dimineață! 
Pare de neatins, dar pas cu pas 
îți pare un vârf ce'lpoți ușor atinge. 
Nu vă lăsați păcăliți de înălțime 
dacă îți place de el, se micșorează. 
El se așează la picioarele tale în timp ce urci 
dezvăluind peisaje senzaționale. 
Încrezător în sine, nu se teme de rivali 
păzitor așa cum este el al adevărurilor universale. 
În întreaga lume nu găsești unul asemănător. 
Și ce minunat  este să spui 
că am crescut sub mantia lui 
și'n calitate de copii ai săi, ne-a recunoscut. 
 

 
 

Una ca multe 
 

Părea politicoasă și fericit 
până când am auzit-o rostind un cuvânt. 
Vorbind vorbind vine o viață 
de vise rebele, de lacrimi și de bucurie. 
De iubiri terminate, de vise dispărute, 
de promisiuni false și pariuri pierdute. 
Dar o poartă se deschide și o consolează: 
o mie și o mie de femei ca ea 
îi strigă în cor că nu e singură. 
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Uno strano tipo 
 

Dormiva nel bosco un tipo un po’ losco  
sembrava sereno ma un po’ alieno.  
D’un tratto lo sentii lamentarsi un pochetto  
sembrava un fringuello poveretto.  
Provai a svegliarlo dolcemente  
ma lui si destò immediatamente.  
Gli chiesi perché stava solo in quel luogo  
rispose sereno, quasi come per sfogo,  
che un giorno da solo val più di una vita  
fra gente che mente che ghigna che graffia  
che parla sempre e soltanto con rabbia 
come se il mondo fosse una gabbia, 
che stenta a guardarti in modo sincero.  
Rimasi in silenzio pensando invero 
che quanto su detto era proprio vero.  
 

 

Luglio  
 

Come Luglio appari tu 
stravolta dal caldo bollente 
dell’Estate maldicente 
contro il meteo imprecante 
ma pronta per andare al mare 
ciononostante.  
Un tuffo nell'acqua salata,  
beata te che sai nuotare,  
e stai finalmente al mare.  
Ma è rivolto alla sabbia 
il tuo pensiero 
affondi le dita  
e incomincia la partita.  
L’artista che è in te  
vien fuori alla grande  
e con questo tesoro  
costruisci un capolavoro.    
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Un tip ciudat 
 

Dormea în pădure umbroasă 
părea senin, dar puțin cam străin. 
L-am auzit deodată plângându-se puțin 
arăta ca un boschetar sărac. 
Am încercat să'l trezesc cu blândețe 
dar s'a trezit imediat. 
L-am întrebat de ce este singur în acel loc 
și mi-a răspuns calm, aproape ca și cum ar fi să se descarce 
că o singură zi valorează mai mult decât o viață 
printre oamenii care mint, zâmbesc, rănesc 
care vorbesc mereu și numai cu mânie 
de parcă lumea ar fi o cușcă, 
cărora le e greu să te privească în mod sincer. 
Am rămas tăcut gândindu-mă într-adevăr 
că ceea ce mi'a spus era adevărat. 
 

 

Iulie 
 

Ca iulie apari 
supărat de căldura clocotită 
de vară calomnioasă 
împotriva vremii blestemate 
dar gata să plece la plajă 
cu toate acestea. 
O baie în apa sărată, 
norocos, care poți înota, 
și în sfârșit ești la mare. 
Dar spre nisip te duce 
gândul tău 
când îți scufunzi degetele 
iar jocul începe. 
Artistul din tine 
se redescoperă 
și cu această comoară 
construiește o capodoperă.  
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Ulivo 
Nell’attimo in cui il vento ti scuote 
di mille parole riempi l’atmosfera  
raccontandoci una storia vera 
la più bella che un albero puote. 
Ancora giovane ramoscello 
già ricco di foglie splendevi 
sicuro di te nessuno temevi 
per tutti eri sempre il più bello. 
Diventato maestoso e imponente  
di una miriade di fiori ti sei adornato 
che in piccoli frutti hai trasformato  
di gocce d’amore diventando sorgente. 

 

L’antico disegno 
Il grande freddo mi spinse ad accendere 
un po’ di legna per farne un braciere  
e riscaldandomi mi addormentai. 
Di rincorrere un lungo treno poi sognai 
le gambe correvano senza stancarsi 
sfiorai una coppia che stava per baciarsi 
ma non mi fermai a chiedere scusa. 
Continuai a correre fra la gente alla rinfusa 
nonostante il mio vagone fosse troppo lontano 
fin quando non mi costrinse a fermarmi un gitano 
dicendomi che di quel treno non c’era più traccia.  
L’antico disegno era diventato carta straccia.  
Questo sognai mentre il focolare scoppiettava 
e un potente battito d’ali nell'aria si alzava  
svegliandomi e riportandomi nel freddo riscaldato 
dalla consapevolezza di un sogno disegnato 
dalla matita di un grande artista 
a cui non piacque l’anima arrivista.                                            
                                          

Ed è poesia  
Ed è poesia ovunque 
In ogni angolo del mondo 
Laddove un’anima si scioglie  
Per un refolo vagabondo. 
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Măslin 
În momentul în care vântul te zguduie 
umple atmosfera cu o mie de cuvinte 
spunându-ne o poveste adevărată 
cea mai frumoasă pe care o poate face un copac. 
Încă o crenguță tânără 
deja plin de frunze strălucești 
sigur de tine de nimeni temătoare 
pentru toți cel mai frumos ai fost întotdeauna. 
Devenit maiestuos și impunător 
te-ai împodobit cu o multitudine de flori 
ce le-ai transformat în fructe mici 
devenind izvorul unor picături de dragoste. 

 

Designul antic 
Frigul mare m'a făcut să arunc 
un braț de lemne pentru a face un foc 
și încălzindu-mă am adormit. 
La urmărirea unui tren, atunci am visat 
cum picioarele alergau fără să obosească 
Am atins un cuplu care era pe punctul de a se săruta 
dar nu m'am oprit scuze să'mi cer. 
Am tot fugit printre mulțime de oameni  
deși vagonul meu era prea departe 
până când un țigan să mă opresc m'a obligat 
spunându'mi că nu mai exista nici o urmă din acel tren. 
Designul antic devenise deșeuri de hârtie. 
Am visat asta în timp ce vatra trosnea 
și a crescut o puternică bătaie de aripi în aer  
trezindu-mă și ducându-mă înapoi în frig 
conștientizând un vis desenat 
din creionul unui mare artist 
căruia nu'i plăcea să fie optimist. 

                                          

Și este poezie 
Și este poezie peste tot 
În fiecare colț al lumii 
Unde se topește un suflet 
Pentru o rafală rătăcitoare.  
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Arian LEKA 
 
 
 
Autor a 15 cărţi, traducător şi universitar, eseist şi ziarist, 
scriitorul albanez Arian Leka, născut în 1966 la ţărmul 
Mării Adriatice, dirijează revista „Poeteka”, lansată în 
2004, şi organizează un premiu internaţional de poezie cu 
acelaşi nume. A obţinut, în două rînduri, Premiul Naţional 
„Pana de argint”, atribuit pentru cel mai bun volum de 
poezie al anului, cărţile premiate fiind Strabisme (2004) 
şi Errata (2010). Poet pînă în adîncul sufletului, 
îndrăgostit de Marea Mediterană, a scris, în timpul celor 
14 luni cît a lucrat pe un feribot, primele sale două 
culegeri de nuvele: Această ţară liniştită unde nu se 
întîmplă nimic (1994) şi Viciile morţilor (1997).  

Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 
  
  

Iamb 
 sincopă 
  
 

Oh, femeie  
în vîrful picioarelor mergi pe mare şi crezi 
că valul e cel ce te poartă e tîrziu 
să mai crezi cînd soarele s-a înălţat şi cînd încălzeşte  
deja cuvinte aurite sunt surîsul tău 
o anghilă, trupul, un arbore cu rădăcinile afară 
soarbe şi reţine tot ceea ce-i place 
mergînd în vîrful picioarelor pe insule imaginare 
şi negîndind nimic  
nu-ţi este frică pe mare 
şi de aceea te iubesc, oh, femeie, 
tu care-ţi însuşeşti ceea ce nu-ţi aparţine. 
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Strabism primitiv 
 

Pe dinţi am tartru Şi fluier în somn 
Vînt lamentabil Despărţit în două 
Visul era un pod Mai degrabă decît o potecă 
O moarte care nu trezeşte Atunci cînd ne sărută pe ochi 
Am praf pe unghii Noroi lipicios 
Şi aştept rîndunelele Să mă ciugulească pînă la sînge 
Ciuruit de muguri Din mine va ţîşni ploaia 
Care merge la botezuri Şi la înmormîntările bătrînilor 
În plămîni am nisip Şi sare la subsuori 
Urdori aurite La ochi unde atîrnă glandele 
Broasca somnului Îşi suceşte gîtul şi înfrînge 
Visele o viaţă grea – Pietre la rinichi 
Şi eu într-o piatră de moară În fiecare zi mă las zdrobit 
Din cap pînă-n picioare De prieteni şi de mine însumi. 
 

 

Căderea îngerului 
 

Cad frunzele copacilor…  
nu, nu sunt penele mele, 
nu vă minţiţi cu poveşti de sezon; 
sunt aripile dezintegrate ale lui Dumnezeu: 
în aşteptarea ajutorului, şi-a dat sufletul, 
 
iar eu cad, 
 cad mereu, 
cad veşnic 
asemenea zilei Judecăţii de Apoi care nu soseşte. 
 
De cînd această cădere a început  
a fost mereu toamnă 
un anotimp ce înconjoară cerul cu coroanele arborilor, 
plecaţi dimineaţa de acasă 
pentru a vă reîntoarce în fiecare seară 
cu un vis despre cer în mintea voastră, 
dar niciodată nu puteţi pleca 
 
iar eu cad, 
 cad mereu, 
cad pentru a vă spune 
să nu plecaţi în cer, nimeni nu vă aşteaptă acolo, 
iar eu, eu nu sunt Dumnezeu… aţi crede în pene? 
El vine imediat după  
ca o pedeapsă de frunze moarte 
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Chip de cântare 
 

Dumnezeu care dăruie şi Dumnezeu care ia înapoi 
E degetul 
Lui Dumnezeu care urzeşte şi al lui Dumnezeu care     
   dojeneşte 
Este Mîna 
Lui Dumnezeu care iartă şi a lui Dumnezeu care ucide 
Şi piciorul 
Lui Dumnezeu care pleacă şi al lui Dumnezeu care aşteaptă 
Ei sunt la fel 
Exact la fel 
Cu Dumnezeul care vorbeşte şi cu Dumnezeul care tace 
Cu Dumnezeul căruia nu-i pasă şi cu Dumnezeul care ştie    
  tot 
Căci Dumnezeul perfect şi Dumnezeul păcatului 
Sunt inima 
Lui Dumnezeu care iubeşte şi a lui Dumnezeu care     
  dispreţuieşte 
A lui Dumnezeu Artistul şi a lui Dumnezeu-fără-Muză 
E ochiul  
Lui Dumnezeu din Ceruri care intră pe o uşă 
Şi spiritul 
Lui Dumnezeu al Cîmpurilor care vrea să ieşim pe ea 
Sunt la fel 
Exact la fel 
Cu Dumnezeul apărut şi cu Dumnezeul niciodată văzut 
Cu Dumnezeul adorat şi cu Dumnezeul hulit 
Cu Dumnezeul fără adăpost şi cu Dumnezeul care are     
  catedrale 
E urechea 
Lui Dumnezeu care are un fiu şi a lui Dumnezeu care nu-l are  
Şi gura 
Lui Dumnezeu al sărmanilor şi a Celui al armatelor 
Sunt la fel 
Exact la fel 
Împingîndu-ne să mărturisim 
Că îndoiala este o credinţă oarbă 
Fără ureche 
Fără degete 
Fără gură 
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Moarte 
 

El moare 
Pădurea se prăbuşeşte 
Vin de departe păsări 
Îi iau vocea cu ele şi pleacă în zbor 
 
Moartea nu este o cochilie 
Nu poţi să o oferi ca amintire 
Sufletul se înalţă, fluturii îl urmează 
 
El moare 
Torentul va dispărea cu el 
Cine-l va ajuta să se simtă fluviu? 
 
De acum înainte cine va consola avionul 
Pentru că nu e pasăre? 
 
Vîntul, pădurea, pelicanul 
Îl duc şi-l învie. 
 
Poetul moare 
La sfîrşit, tocmai la sfîrşit, academicienii 
Îngroapă un sicriu gol. 
 
 

 
 

Înecat în mare 
 

Ochii şi două bărci nu se întîlnesc niciodată, 
se îneacă atunci cînd mergi să te culci 
vîntul ţi-a dorit aripile 
pentru a se încălzi la vreme de toamnă. 
 
Pentru apa caldă care curge din ochi  
simţi mereu o nostalgie 
rana piciorului ţi-o vindeci cu lacrimile tale, 
îţi doreşti să mergi. 
 
Acolo, sub genele tale  
unde dormi pe ascuns, 
acoperit de un nor –  
bucată de pînză din cămaşa lui Dumnezeu  
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Ţărmul 
 
S-au terminat toate sticlele,  
otrăvurile şi băuturile 
privind de pe ţărm 
cu atenţie vapoarele, 
ele pleacă dintr-o dată, deja încărcate 
cu căpitani nebuni la bord. 
 
Vapoarele vechi legate la dig  
se tînguie pentru mine în si bemol 
 
În locul binoclului prefer persoana  
dar ţărmurile se îndepărtează zgomotos, 
îmi amintesc aversele care nu se golesc 
ridic pînzele şi plec, plec şi eu. 
 
Vapoare vechi legate la dig  
se tînguie pentru noi în si bemol 
 
 
 
 

Distih 
 
Eu vin din întuneric şi strig:  
Uitarea e semnificaţia mea! 
 
Cum s-a terminat această iarnă?  
Nici un sărut? 
Cum s-a terminat această vară?  
Nici un vis? 
 
Mă aflu singur ca limba, ca drapelul, 
Nici o patimă nu mai port în inimă. 
 
Căci această iarnă a plecat fără un sărut 
Căci această vară a plecat fără nici un vis. 
 
Dar eu sunt Samsonul iubirii 
Nu pot să aduc un nou mesaj. 
 
Această iarnă se va sfîrşi fără a săruta? 
Această vară se va sfîrşi fără a visa? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tu 
 

Arunci în aer straie albe  
căci a rămas cerul fără nori 
pentru că merele erau acre şi eu singur 
cînd semnele au spus ridică-te, 
străduieşte-te, 
mişcă-te şi cînd nu înţelegi 
că un anotimp revine 
că vine o vîrstă 
cînd ceva se zbuciumă în sufletul tău, 
iar tu ai o patimă şi o dorinţă 
 
De a-ţi trăda 
 
Ochii 
 femeia, 
pe tine însuţi, 
 fiii, 
prietenii, 
 viaţa. 
 
Pentru o alta, 
 
căci ziua cu sufletul ei pustiu va reveni 
şi-ţi mai rămîne încă o dorinţă 
 
De a trăda  
viaţa ce ţi-a fost dată de pomană. 
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Daniel CORBU  
 

 
 
 

TA EISHEAUTÒN 
Privitor către mine însumi 

 
• „Oh! Je t’en prie, ne t’isole pas de ton temps.” 

Frumos spus. Dar de-atâta vreme  nu pot gândi 
decât reversul acestei zise a lui Henri Franck. 

•Chiar plin de nelinişti şi înfundat în propria 
singurătate, chiar efemer victorios printre 
aclamaţiile agorei, poetul rămâne un înger în 
căutarea aripilor pierdute. 

  
•POEZIA face parte din iluzia universală. Ea este 

imensa bucurie uimită pe care trebuie că au simţit-o 
la prefacerea apei în vin de către Iisus, cei aflaţi la 
nunta din Cana Galileii.  Iar poetul este cel ce repetă 
la nesfârşit,  întotdeauna altfel, prima minune. 

 
•Supus măreției, pierzaniei și golului abso- 

lut, fără voia ta te trezești ștergând cu grijă 
ferestrele desăvârșirii. 

 
•Pentru că mă consider un poet de templu, 

nu de laborator, pot spune astfel: la marea şi 
originala creaţie nu se ajunge doar prin lecturi, 
combinaţii şi speculaţii, ci prin suferinţă. Şi 
anume prin suferinţa care ţi-e dată prin destin.  

•De-atâta timp scriu versete cu zornet 
pământesc, sărutate de cenușa atâtor trecute 
disperări! 

•Mi-i dat să percep talentul (acest dar din 
marele har, cum spun apostolii creştini) ca pe un 
misterium tremendum.  

•Nici un poet nu iubeşte şi nu aplaudă 
canoanele. Dar şi le prepară pe ale sale şi le arată 
lumii ca forme ale libertăţii. Fiind o formă de 
libertate canonică, menţinută în metafizic, poemele 
din cărţile mele pot fi citite ca impresii ale navetei 
între mine şi mine între mine şi lume, între ideal şi 
realizabil. Pe de altă parte, orice carte a noastră de 
revelaţii lirice aparţine fericirii de a sta mereu în 
deschiderea fiinţei şi, în egală măsură, eşecului de a 

nu o fi cucerit niciodată. 
 
•Răspuns la întrebarea unei prietene, poetă 

şi artist plastic din Montreal: Ca toţi cei din 
Ordinul Metaforei, sunt alcătuit din agonii şi 
regrete, strigăte de pe diguri, căderi, înălţări, 
levitaţii şi litere fierbinţi.  

•De ce scriu şi proză şi eseu, când în esenţă 
mă consider poet? Ei, bine, într-o lume a nesi- 
guranţei, a aparenţelor, superficialităţii, îţi 
urmezi zilnic ceea ce ţi-e dat prin destin. Dar 
inspiraţia poetică vine şi pleacă. E doar o 
fulgerare. Iar a scrie zilnic (proză, eseu, soliloc- 
vii) e o certitudine care îţi oferă stabilitate. 

•Blestemul mi-l duc singur până la capăt. 
Continui să scriu, contre vents et marées, scrisul 
e cunoaştere de sine şi de lume, este salvare 
fiinţială. 

•În artă (fie dans, piesă muzicală, tablou, 
poem) trebuie să spui o poveste. Dacă n-o ai, nu 
ştii s-o rosteşti cu mijloacele artei tale, totul e 
ratat. Cu o vorbă a lui Creangă, nu realizezi decât 
un sfârâiac!  

•Patrie română și europeană, pe vremea 
când nici mama nu știa că voi fi, ce tristețe 
umbla prin lume în locul meu? 

•Cu trecerea timpului, realizezi că Arta e o 
mică înșelătorie aplicată celulelor orgolioase. 

•De ce-l iubesc pe E. M. Cioran? De ce pe 
acest monument de neclintit al nihilismului? 
Pentru că e unul dintre marii eseişti al secolului 
douăzeci şi pentru că e unul dintre cei mai 
importanţi gânditori ai modernităţii?  Şi de asta. 
Dar îi sunt atât de aproape pentru că mi-a 
dezmorţit altfel gândirea.  Cioran a pornit încă de 
la început, asemenea lui Flaubert, împotriva 
locului comun. Dacă cel dintâi a avut geniala idee 
de a strânge toate locurile comune într-un 
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,,Dicţionar de idei primite de-a gata”, Cioran are o 
revoltă funciară, detectabilă în fiecare rând scris, 
în faţa a tot ceea ce e loc comun.  

Gândire cu adevărat modernă, Cioran dezice 
modul de gândire liniar cu care ne obişnuiseră un 
Seneca, Montesquieu, un Montaigne sau chiar Gide. 
Acţionând à rebours (e uşor de observat că şi-a 
făcut o tehnică din acest „în răspăr”), el este mereu 
pe picior de război cu sine, cu lumea şi ideile. 
Astfel, pe acest socratic dezabuzat şi atroce, 
apostol al unui nihilism agresiv care în- cearcă să 
pună lucrurile la punct, nu ţi-l închipui decât 
mergând pe dunga prăpastiei. Amăgire, 
amărăciune, disperare, totul în interiorul unui fast 
stilistic original care dă un farmec aparte filosofiei 
sale lirice, apărută în plină epocă de cinism. Spui 
Cioran şi-ţi vine să adaugi: Filosoful de la capătul 
frânghiei! 

 
•Cu un gând secret şi accentuat persistent, 

toată viaţa am vrut să fiu mai mult decât un 
poet. Am vrut să fiu Cel-care-vede. Pentru asta, 
în sanscrită există cuvântul dārsanic (cel care 
vede mult mai departe), iar în indiana de azi 
termenul kavi înseamnă poet înţelept. Acum 
cred că am ratat înţelepciunea, dar că în tot ce 
am construit m-a salvat metafora vizionară. 

 
•De ce-aș mai aștepta vreun mag sau vreun 

prooroc cu strălucitoare aură să facă ceva cu 
groapa asta îngustă și adâncă din mine?  

 •Târziu realizezi că nu ești decât un biet 
spectator atunci când psalmii tăi negri își caută 
ferestre. 

•Am credinţa că mi-a fost dată Poezia ca să-
mi transcriu cu mijloace estetice propria 
apocalipsă. Un pesimism tonic luminând 
paginile. Îmi spun mereu: nu are vreo 
importanță dacă tu, ca om al scrisului, ești un 
homo labirinticus acaparat de angoase și 
deznădejdi, totul e să oferi o creație în care 
dansează firescul, frumusețea în tonul frust și 
captivant. 

•Deşi face parte din marea familie a poeţilor 
care au adoptat şi adaptat la propriul stil 
pesimismul tonic, deşi mi-i poet preferat, nu ştiu 
de ce n-am crezut până la capăt afirmaţia lui 
Rainer Maria Rilke, în care spunea că nu are 
,,organ” pentru creaţia lui Goethe, autorul 
celebrului FAUST. Că nu intră în afinităţile sale 
elective (Die Wahlverwandtschaften). Dar cum 
politica toleranţei prin educaţie mi-a fost 
inoculată, să acceptăm şi această afirmaţie a lui 
Rilke, devenită acum arhicunoscută.  

•Întrebat de mai multe ori cum m-am 
împrietenit cu tot ce face şi scrie Cioran. Ei, bine, 
prima carte a sa care mi-a căzut în mână, chiar 
înainte de cărţile publicate în româneste,  a fost 
De l'inconvenient d'ệtre né, unde m-au cucerit 

două meditaţii. Prima: ,,Simt că sunt liber, dar 
ştiu că nu sunt.” Şi a doua, un fel de profesiune 
de credinţă a sa: ,,Misiunea mea este să sufăr 
pentru toţi cei care suferă fără să ştie. Trebuie să 
plătesc pentru ei, să ispăşesc insconştienţa lor, 
şansa pe care o au de a ignora cât sunt de 
nefericiţi.” 

•Despre INSPIRAŢIE să vorbim? Cumplit de 
greu, pentru că e una din marile taine, ,,o enigma 
nesplicată” cum ar spune Eminescu! În ce mă 
priveşte, trăiesc doar în aşteptarea poeziei. O 
curtez, o presimt, apoi îi simt organic 
apropierea, precum apropierea unei femei 
frumoase şi pătimaşe. Dacă totuşi o împiedică 
clipa, dacă mai are puţin şi nu ajunge, veţi găsi 
un om confuz, încărcat cu încă o neagră 
deznădejde. 

•Când totul în jur ţi se pare o bagatelă, o 
persistenţă a derizoriului, ca poet o metaforă îţi 
poate înnobila viaţa, trei îţi aureolează crezul, 
iar zece sunt chiar un dar cosmic. Dacă nu eşti 
destul de puternic, te pot bulversa total. 

•Mi-i dat să cred în poezie nu ca într-o 
profesiune, ci ca într-un miracol. Un miracol care ţi-i 
dat sau nu. M-am considerat întotdeauna un locuitor 
al emoţiei. Întâlnirile cu poezia sunt rare. Poezia vine 
şi pleacă. Te lasă de multe ori deznădăjduit şi cu 
mâinile goale. S-o opreşti, imposibil. E ca şi cum ai 
încerca să păstrezi cu tot dinadinsul mireasma florii 
în pumn. Dar nu cunosc întâlniri mai înalte, mai 
disperate, mai brutale şi mai serafice decât cele cu 
Poezia. 

•În artă nu se poate minţi. Mai bine spus, la 
geamandanul artei nu există fund dublu. La asta 
pare că se referă şi Benedetto Croce în Estetica 
sa, carte de reper de mai bine de-un secol, când 
vorbeşte despre acel ,,doppio fondo”. 

•Mirarea că de câţiva ani, în ciuda luptei 
mele cu memoria, nu-mi dispare obsesia unui 
vers dintr-un sonet de Michelangelo: ,,De 
multişor mănânc la birtul morţii”. 

• Mă bântuie des imaginea poetului DANTE 
ALIGHIERI. De multe ori îmi apare în închipuire 
Dante de după scrierea DIVINEI COMEDII, aşa, 
după textul mărturiei unui contemporan: mergând 
pe străzile Ravennei în hlamida lui roşie, tăcut, 
slab, osos, cu privirile rătăcite pe ziduri. Iar 
oamenii comentând în şoaptă: ,,Uite-l pe cel care a 
fost în Infern!" 

•Nu de mult, vizitator obişnuit în Cimitirul 
Montparnasse din Paris, într-o scurtă vizită ,,la 
ai noştri”, cum îmi place să spun ( la Eugen 
Ionescu, Cioran, Baudelaire, Sartre şi alţii), am 
văzut un înscris pe una din cruci: IL EST SUFFIT 
D'AIMER! O zisă frumoasă ,,e de-ajuns să 
iubeşti”, dar nu suficientă. Mai cuprinzătoare e 
cea a Apostolului Pavel (cel mai deştept dintre 
apostolii creştinismului!). Zice: IUBEŞTE ŞI FĂ 
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CE VREI! Prin urmare, doar iubind nu poţi face 
rău.  

•În România se pune de multe ori poeţilor 
eticheta de bacovian, deşi Bacovia e doar al său. 
Iar toţi cei adevăraţi cădem din Eminescu al 
limbii române precum merele din Pomul Sfânt.  

• A scrie poezie: încă un mod de a te convinge că 
exişti. Şi o faci permanent, convins că numai scriind 
poţi alunga moartea la câţiva paşi mai încolo. Iar 
când crezi că ai alungat-o, mai adânc o găseşti 
instalată în miezul lucrurilor. 

•Agora a dăruit dar a şi furat ceva scrisului 
meu. Totuşi, încet, încet, fără declaraţii, nici 
publice nici intime, am devenit agorafob.  

•Nu a fost Cioran niciodată tranşant privind  
valoarea filosofului existentialist Albert Camus. 
Iar când venea vorba de autorul Mitului lui Sisif, 
Cioran spunea doar atât: ,,CAMUS – avec sa 
culture d'instituteur!” 

•Un filosof de astăzi îmi vorbea de Evidenţa 
Absolută. El adăuga faptul că fericirea omului de 
azi de asta depinde. Îi răspundem că evidenţa 
absolută nu există. Şi că trebuie să ai 
dimensiunile spaţiului şi ale timpului 
hiperboreu pentru a atinge evidenţa, aşa cum o 
vedem noi, formată ca noţiune din ex (în afară) 
şi videre (a vedea). 

•CUVÂNTUL. În Codul divin al vieții, 
Murakami spune că boala intră prin minte și 
trebuie scoasă tot prin minte? Că Răul intră în 
corp prin 84.000 de porți, derivate din cinci 
sentimente: Ura, Pofta, Mândria, Gelozia și 
Confuzia. Pe toate le poate îmblânzi Cuvântul, 
șoapta pură. Şi toate trebuie alungate din propriul 
flux,  până la divorțul total! 

 
•Multe din pledoariile mele privind 

blestemații la poezie sunt pentru repunerea în  
rol a inspiraţiei, care articulează emoţiile 
evenimenţiale în concret, încarnându-le în 
structuri poetice, precum şi pentru 
întoarcerea poetului la magia originară, la 
măreţia actului sacerdotal, la ceremonialul 
de fondator de religie şi de lume, la forţa 
mantrică. Sunt unul dintre cei care consideră 
că A SCRIE FĂRĂ INSPIRAŢIE E IMORAL. 

• SOCRATE. N-a vorbit nimeni până acum 
despre marele talent al lui Platon de a crea 
personaje. Personal, îl trec în galleria marilor 
prozatori ai lumii. În marea epopee folosofică pe 
care a scrist-o, în cele câteva mii de pagini, ca-
ntr-o imensă frescă (o putem numi şi viziune 
folclorică a acelui timp athenian) apar: 
Alcibiade, Parmenide, Timaios, Theaitetos, 
Theodoras, Phaidros, Cratylos etc. Portretist ni 
peur ni reproche.      

Dar să ne oprim asupra homericului 
Socrate. Extras dintre atâţia abili jucători ai 
harului,  de educatori prin filosofie care   

umpleau străzile Athenei şi grădinile Akademos, 
acest practicant al maieuticii devine în 
construcţia lui Platon un personaj fabulous, 
plebeian, luminat, epopeic, maieut, hermeneut, 
misterios. Pe logica modernă (diferită de cea 
aristotelică din Organon) şi practicile 
socratiene (dialego = arta de a discuta) se 
întemeiază, de altfel, întregul sistem al filosofiei 
lui Platon. Iar Socrate, acest supradimensionat 
personaj homeric, ce altceva este dacă nu ceea 
ce spunea cândva Nietzsche în ,,Dincolo de bine 
şi de rău”: ,,Platon dinainte, la urmă Platon, la 
mijloc himeră”!  

 
•Puţine sunt victoriile inexprimabilului prin 

exprimabil. Doar cel căruia îi sunt date viziunile 
câştigă. Poetul e cel care traversează Marea 
Roşie cu lacrimi în buzunare. 

 
•Întrebat de mai multe ori: ce iubiţi mai 

mult, mai mult şi mai mult? Am răspuns 
imperturbabil: LUMINA. Lumina în care am 
venit şi din care, într-un înexprimabil şi în zadar 
regret, voi pleca. 

 
•PESIMISMULUI TONIC. Ca orice artist, 

poetul este supus une MAGII. Acea magie care 
îmbină ideile şi cuvintele (tribului), realizând 
construcţia. În ce mă priveşte, eu am mizat pe 
forţa ideilor şi pe rostirea estetică, cea care 
adaugă originalitatea, consistenţa nobilă. Pentru 
poezia PESIMISMULUI TONIC, acest curent 
atipic ce vine de departe, trebuie luată în 
consideraţie structura psihică pe care s-au 
grefat toate. Deznădejde, Singurătate, acut 
sentiment al Abisului, mântuiri pentru vreo vină 
metafizică. Celor care mă întreabă de ce e 
pesimismul tonic, le răspund: Tuturor 
deznădejdilor eu le adaug un alinător surâs! 

 
•INTIMITATEA VIOLATĂ. Acum vreo 

patruzeci de ani, într-una din vitrinele unui 
magazin din Paris se putea vedea zilnic un scriitor 
de romane poliţiste de mâna a doua, Georges 
Siménon. El îşi propusese ca în două săptămâni, 
între foi albe, pixuri, maşină de scris şi ceşti de 
cafea, în spaţiul strâmt al vitrinei, să scrie un nou 
roman de succes. Romanul, cu al cărui titlu nu mi-
am încărcat memoria, a apărut rapid, s-a vândut în 
cîteva mii de exemplare în Franța, devenind best-
seller. Amatorii de exhibiţionism, ca să rămân 
eufemistic şi să nu le spun gură-casă, copleşitor de 
mulţi, ca peste tot, se holbau în vitrina cu pricina 
ca la menajerie, ziarele comentau gestul ca afacere 
financiară. Cum a şi fost. Romanul a apărut 
rapid, într-un tiraj ameţitor, şi a fost cumpărat 
la fel de rapid. La fel de rapid poate că a fost 
uitat. Dar nu lucrul ăsta-i important în 
expozeul meu, ci acceptarea de către scriitor a 
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violării intimităţii, de dragul micii glorii pasagere 
şi a banilor. O spun răspicat și nu cred că mă înșel:  
Artistul care nu-şi iubeşte turnul de fildeş (secretul 
creaţiei), nu iubeşte nici creaţia! 

•Îi dau dreptate poetului german Erick 
Kassner, când spunea că „drumul de la simţire 
la măreţie trece prin jertfă”. De aici poate 
începe degradarea, (sau înălţarea?!) dar e sigur 
că începe spectacolul social, exhibiţionismul, 
încep, de nu ești atent, speculaţiile ucigătoare 
de profunzime. Poetul şi-ar dori oricând, ca şi 
orgoliosul Göethe, autor al Faustului, un cititor 

care să uite de sine, de lumea întreagă şi 
(cităm!) „să trăiască numai prin cartea mea”. 

•Dacă postmodernismul de azi, peltos şi 
atoatestăpânitor, a adăugat la toate ,,calităţile” 
poetului timpurilor noastre cinismul şi băşcălia, 
declarând senin că se poate scrie eseistic şi 
fără inspiraţie, că se poate face o mare 
literatură prin ,,scriere creativă de grup” 
(considerându-şi aceste declaraţii o viziune de 
o profundă luciditate intelectuală), legile 
degradării sale pot intra în acţiune. 

(Fragment din cartea SOLILOCVII despre artă 
şi spectacolul lumilor, în curs de apariţie) 
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 
 
 

 
 
 

 În vremuri  
de decret 
 
 

i în definitiv ar fi trebuit să luaţi la 
cunoştinţă de prevederile Decretului şapte 
sute şaptezeci din octombrie anul trecut!                  

Rezoluţia aceasta fu rostită cu tonul cel mai 
solemn cu putinţă în succesiunea de interogaţii de 
până atunci, ce făcuse ca salcia-plângătoare din 
faţa reporterei TV să nu-şi abandoneze nicio clipă 
această ipostază. 

 
 - Vedeţi? Vă este jenă de telespectatori: ţineţi 

capul plecat, protejându-vă expresia facială cu 
ajutorul părului pe care la începutul reportajului 
vi l-aţi desfăcut din coadă!... – Ce v-a făcut să 
încercaţi a comite gestul care din fericire aţi fost 
împiedicată la timp să-l faceţi?... 

 
Ca mijloc de apărare, temporar sau nu, cea 

supusă „judecăţii tovărăşeşti” da’ imprimată pe 
peliculă şi bandă magnetică semănând mai mult 
cu Judecata de Apoi – devenise parcă autistă. Iar 
gândurile ei zburau acum în altă parte amintindu-
şi că, din copilărie şi până atunci, viaţa îi fusese 
modelată făcând-o pe alocuri victima a tot felul de 
decrete: pe când avea  13 ani, în 1947, printr-un 
decret îi fusese dat afară tatăl din institutul în care 
lucra lăsând ca singur venit al familiei meditaţiile 
de franceză ale mamei ce, după terminarea diurnă 
a acestora, se angajase cu jumătate de normă într-
un spital ca femeie de serviciu; tot un Decret 
făcuse ca, la începutul anului 1948, primul gest pe 
care îl comisese învăţătoarea la şcoală imediat 
după vacanţa de iarnă să fie cel al ruperii primei 
fotografii din manulalul de literatură, aceea 
aparţinând Monarhului Constituţional, obligat 
prin şantaj şi ameninţare să abdice la sfârşitul 

anului 1947; exmatricularea din şcoală pe motive 
de „origini nesănătoase” fusese făcută ce-i drept 
fără Decret dar, la câteva luni, tot un astfel de 
sinistru adusese Naţionalizarea, ce le confiscase 
fără despăgubiri pământul, de pe care oricum nu 
mai primiseră niciun venit de doi ani – în schimb 
plătiseră cuvenitele impozite; când la jumătatea 
anului 1949, într-un amurg, pe scara de lemn 
spiralată a imobilului unde fuseseră evacuaţi 
urcară doi inşi cu lanterne şi pistoale în mână 
arestându-i tatăl cu ţeava armei la tâmplă – 
aceasta se întâmplase parcă urmare a decretului 
precedent; din sala de clasă – fusese readmisă în 
şcoală culmea, cu complicitatea directoarei 
comuniste – fereastra de chiar lângă banca ei – 
avea imaginea spre chiar curtea Tribunalului 
Militar unde tatăl ei era „judecat” : de câteva ori 
putuse chiar să-l vadă în zeghe în drumul 
spre/dinspre dubă când era adus la judecată, sau 
transportat din nou spre temniţă; la prima oră de 
Istorie când trebuiseră să dea extemporal din 
ultima lecţie aflată în manualul proaspăt scos de 
la tipar cu canoanele cunoscute – subiectul ar fi 
fost despre Naţionalizarea Principalelor Mijloace 
de Producţie din 11 iunie 1948: cu un rest de bun-
simţ dânsei, cât şi altor câtorva copii din clasă le 
fu dat, de aceiaşi directoare şi profesoară de 
istorie, un alt subiect: Lupta poporului român sub 
sabia glorioşilor săi voievozi, de la Basarab fiul lui 
Tihomir până la Mihai Viteazu: luase zece. 

 
 ...după ultimul Decret, cel din 1 octombrie 

anul trcut, la rându-i ajunsese să fie în patru luni 
de sarcină de la publicarea acestuia. Proaspăt 
căsătorită cu un partener de viaţă tot cu „origini 

S
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nesănătoase” aveau fiecare câte o leafă de sub o 
mie de unităţi lunar, chiar dacă legea prevedea că 
salariul minim nu poate fi sub 1.300: „ – Las’ că vă 
ajunge şi atât!”, le spuse cel de la Cadre cu sclipiri 
de fiară în ochi. – „ – Pentru unii ca voi, chiar şi atât 
e prea mult!”, încheiase,  scrutând-o concupiscent. 

 
... în sala de obstretică unde fusese surprinsă 

de descinderea inopinată se mai afla pe un pat o 
femeie ce delira sub tenebrele febrei survenită din 
pricina infecţiei ce o făcuse ca urmare a raclajului 
ilegal undeva, în mediul sătesc. Cu figuri 
îngrijorate, la lumina puternică a blocului 
operator, medicii curăţaseră şi dezinfectaseră atât 
cât se putuse aşteptând cu înfrigurare serul 
potrivit, coctail de antiobiotice stabilite ca 
proporţii de analizele de laborator la care 
apelaseră. În zumzetul produs de delirul continuu 
al femeii, asistentul introducea cu grijă preţiosul 
elixir în seringă şi se îndreptă spre suferindă. În 
acel moment uşa salonului fu dată cu intempestiv 
la o parte şi un ins cu figură de călău intră 
precipitat, urmat îndeaproape de inşi cu priviri 
profesionale. Puse mână cu brutalitate pe braţul 
salvator al asistentului, îndepărtându-l de 
muribundă. Seringa de sparse de podea cu zgomot 
sec de pistolet. 

 
„ – Numele... numele şi adresa celui care a făcut 

asta...” 
 
Halatul alb de pe umerii anchetatorului îi 

accentuau în mod bizar expresia facială de gâde. 
 
Muribunda continua să aiureze, privindu-l cu 

ochi rugători şi braţul întins. 
 
„ – Numele... numele şi adresa.... altminteri nu 

capeţi antibioticul...” 
„ – Doamne, apără-i... Doamne, iartă-i... 

Miluieşte-ne, după mare mila Ta...” 
 „ – Numele şi adresa,  femeie!... numele şi 

adresa... atât...” 
 
Femeia continua să aiureze respirând din ce 

în ce mai greu. La un moment dat, ochii i se 
luminară, dar privirea devenise fixă. 

 
„ – Fă-i antibioticul!... moare...” 
 „ – S-a stins...” 
 
Speriat de incidentul petrecut, anchetatorul 

nu dăduse curs până la capăt, conform legii, la 
ceea ce găsise în acel cabinet, anume încă o femeie 
care dorea să scape de pruncul din pântece. 
Oricum, actul nu se petrecuse până în momentul 
descinderii. Doctorii nu avură alte dezagramente 
iar el, gibonul, se mulţumise să facă pentru 
întreprinderea unde lucra nefericita o simplă 

sesizare despre intenţie, suficient de evazivă 
pentru a nu mai implica pe altcineva. Având în 
vedere că respectivul document semăna mai mult 
cu un denunţ anonim al unui fost pretendent încă 
gelos iar şeful Cadrelor, comunist de omenie, aflat 
în faza vopsirii ouălelor şi a coacerii cozonacilor în 
acea secţiune de an în care Împărţitorul opiului 
către popor fusese asasinat cu 1967 de ani în 
urmă de către alţi demenţi ai Istoriei – nu se 
comise mai mult decât o mustrare cu avertisment 
şi o trimitere la un un mini-film de profil educativ 
unde era mai bine să se prezinte, deoarece se 
consemna prezenţa prin verificarea buletinului.  – 
Plus acel „interviu” luat cu anasâna, ce urma să fie 
difuzat pe sticlă la o oră de maximă audienţă, pe 
post de „exemplu negativ” în curs de îndreptare. 

 
... – Se poate, tovarăşă?..., auzi ca şi cum ar fi 

reintrat brusc în atmosfera terestră glasul 
reporterei ce se îndulcise mult, parcă pe preceptul 
biblic cu îndreptarea păcătosului. – Cum a fost 
posibil fie doar şi să intenţionezi aşa ceva? – Când 
viaţa noastră nouă devine mai frumoasă cu 
trecerea fiecărui cincinal, când copiii, germenii 
vieţii minunate de mâine sunt primăvara planetei 
pe care trăim, când avem de edificat obiective 
economice grandioase cum ar fi Magistrala 
Albastră, fabrici şi uzine, noi şi noi cartiere de 
locuinţe pentru toţi cei ce muncesc – de ce să fi 
dorit să faci asta?... 

 
„Interveviata” nu îşi schimbase poziţia de 

proscrisă aşa, cu privirea în pământ şi părul-
cărbune mascându-i obrazul. 

 
- Dintr-o ciumată ca mine nu are niciun 

viitor..., şopti dânsa în cele din urmă prea încet 
pentru ca microfonul să înregistreze. 

 
- Ce-aţi spus?... 
 
 - Nu o să am cu ce să-l cresc... vai de noi..., 

murmură la fel de încetişor. 
 
Timpul minimal în care „păcătoasa” ar fi 

trebuit să-şi rostească auto-de-fé-ul se terminase. 
Reportera făcu semn operatorilor de imagine şi 
sunet să se oprească, iar aceştia se executară 
imediat. Apoi se îndepărtară să-şi strângă 
aparatura. 

 
- Fată, te înţeleg, spuse aproape plângând 

reportera apucând-o pe cealaltă de braţ cu un gest 
cald, de solidaritate. Asta este, vezi ce vremuri 
trăim... bine că ai scăpat doar cu atât... sunt în 
aceeaşi situaţie cu tine... în luna a cincea, ca şi 
tine... ce-o să mă fac cu el – şi la noi lefurile sunt de 
mizerie... iar taică-său, inginer, soţul meu, nu are 
salariul cu mult mai mare ca mine... 
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Cele două femei se îmbrăţişaseră, plângând în 

surdină. Cei doi bărbaţi îşi făcuseră de lucru în 
cealaltă încăpere, aprinzându-şi în cele din urmă 
câte o ţigară. 

 
- Lasă, că ne-om descurca noi... în oala unde 

gătim ciorba sau supa, o să mai punem o cană cu 
apă... 

 
Rămaseră un timp în acea încleştare, ca într-o 

luptă în care li se decidea soarta. 
 
- Lasă, o să fie bine... ai să vezi..., o mângâie 

afectuos reportera pe păr. – Uite, bine că ai reuşit 
să faci şcoala tehnică pe care ai făcut-o, la noi la 
birouri sunt vacante câteva posturi care ţi s-ar 
potrivi, o să mă fac luntre şi punte să te ajut, leafa 
este ceva mai mare, mediul de lucru altul, mai 
spuse dânsa, scriindu-i pe o bucată de hârtie două 
numere de telefon – unul de acasă, celălalt de la 
serviciu. 

 

..când ieşi pe poarta prăfuitului cinamatograf 
de cartier de la „filmul educativ” vizionat în care o 
maree de pătuţuri cu micuţi îşi agitau mânuţele şi 
se frecau a nedumerire la frunte, în vreme ce 
medici şi asistente joviale îi ridicau admirativ în 
braţe sub privirile drăgostoase ale mamelor – un 
gestionar burtos declama parodic în uşa 
Alimentarei, în timp ce asista la descărcarea 
maşinii cu marfă: 

 
- Veniţi la Veguma şi Veguva!... concentrat-

miracol cu diverse arome minunate pentru cei-ce-
vin-chiar-de-n-ar-vrea - cât şi pentru cei ce vin-
de-or-vrea...!, agită una din pungile sclipitoare cu 
produsul de calitate îmbietor ambalat. 

 
Era prima oară când zâmbea în câteva luni. 

Apoi îşi mută privirea în faţă urmând trotuarul 
proaspăt asfaltat, semnificând prin prospeţimea şi 
rectitudinea lui parcă renaşterea unei uriaşe 
speranţe. 

● 
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George GOLDHAMMER 
 

Înfrățirea 
 

 consider "academie profesională" Așa a 
fost. S-a înființat Înfrățirea după naționa-

lizarea micilor ateliere și comasarea într-o singura 
mare fabrică. 

De ce am spus "academie " deoarece fie care 
mic meseriaș a venit cu bagajul lui de cunoștiinte 
dobândite în mulți ani, știind că nevoia te face de 
multe ori meșter, admiram des cum rezolvarea unor 
probleme tehnice se dovedeau bune și originale și 
economice. 

Având funcția de maistru technician principal la 
secția sculărie a întreprinderii am avut parte de 
multe satisfacții profesionale. 

1 - în marele plan de industrializare a țării au 
fost aduși 25 de tineri 15-18 ani dela comunele 
apropiate și au fost repartizați la secția sculărie (aș 
menționa că aici lucrau cei mai buni meseriași). 
Curiozitatea m-a determinat ca în prima zi să le dau 
tinerilor o coală de hârtie și creion și am rugat să 
scrie motivul pentru care au venit să învețe meserie. 

Mai țin minte câteva răspunsuri simpatice : 
-A zis tata că îi mai bine ca la lucrat pământ, că la 
fabrică ai un acoperiș peste cap fie soare fie ploaie. 
-Oi invăța să fac "scripete" care ajută la construirea 
țării. 
Cu toții au fost copii cinstiți, ascultători dornici de a 
învăța. 

La Înfrățirea am văzut în practică adevărul 
învățat - ce este mai preferat între cele patru 
categorii de conducători : 

1-deștept și harnic. 
2-deștept și leneș. 
3-prost dar harnic. 
4-prost dar leneș. 

În acei mulți ani am avut directori de toate 
categoriile, și surprinzator prost dar harnic; este 
harnic de a face totul rău, cât îl ajută capul; ce pare 
curios :deștept și harnic : este mai rău, dorea să nu 
se facă nimic fără știrea lui, astfel secții se opreau la 
cea mai mică problemă până nu vine directorul 
atotștiutor, asta a dus la epuizarea sănătății lui și la 
mari probleme. 

La armată lucrând la direcția tehnică am avut 
ocazia să cunosc categoria de conducator deștept și 
leneș, care s-a dovedit bun. A știut să-și aleagă 
oameni pricepuți numindu-i în posturi de conducere 
dându-le sarcini precise și asta i-a dat lui liniștea 
dorită. 

Revin la Înfrățirea, și mă gândesc câti oameni 
minunați, ce prietenie între oameni, cât ajutor 
reciproc, cu ce bucurie săreai când puteai să ajuți… 

Tatăl soției mele era maistru la "turnătoria" de 
fier al fabricii și cu câtă mândrie povestea de reușita 
unei noi piese mai complicate. 

Rețin zilele când se dădea plicul cu salariu, și 
cum la sfârșitul programului multe soții la ieșirea din 
poarta fabricii, pe stradă, stăteau ascunse să-l poată 
prinde pe soț cât încă plicul este intact. 

Fabricile mari aveau servicii de proiectare 
proprii; a venit o dispoziție de SUS… că din motive 
economice vor fi desființate și se va face la București 
un institut central de proiectare. 

Se înființa la Pitești în colaborare cu Franța 
fabrica de mașini și din motive de economie s-a dat 
sarcină marilor întreprinderi că și Înfrățirea să 
realizeze utilaje automate pentru executarea unor 
componente ale noii mașini ce urma să fie fabricată. 

Proiectul acestui agregat era cel conceput la 
institutul central de proiectare care și el trebuia să se 
"autogospodarescă" și angajații erau plătiți după 
normele de complexitate înainte stabilite. 

La Înfrățirea era sarcina de a executa o mașină 
automată de a face patru găuri într-o piesă executată 
în altă fabrică; de curios mergeam zilnic să văd " 
mașinăria " care spre surprinderea mea zilnic 
"creștea și devenea mai complexă și mai complicată" 
după cum reprezentatul proiectului venit din 
București o spunea. L-am intrebat de ce se complică 
totul cu elemente de electronică și de hidraulică când 
foarte simplu s-ar putea rezolva altfel. Cu mare 
discreție și încredere mi-a spus că el fiind șeful 
serviciului de proiectare, îl roagă colegi de la diverse 
specialități să le dea și lor de lucru, și el înțelegându-i 
a introdus în proiectul zisului "agregat" și elemente 
de hidraulică și electronică și a rezultat "un monstru 
scump și bolnav ". 

Sincer doare inima când am primit fotografii de 
la foști colegi, cum fabrica este dezmembrată pentru 
a fi dusă la "fier vechi" și in locul ei va fi un mare 
centru commercial; simt parcă ar fi ucis un membru 
al familiei. (fotografiile primite arată marele centru 
comercial în locul fabricii, care pentru mine pare o 
piatră funerară pe mormântul unui om drag.) 

Am noroc că din timp am depus în " BANCA MEA 
DE AMINTIRiI " cele multe și frumoase din anii 
petrecuți la "Înfrățirea ". 

●

O
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Milena MUNTEANU 

Nou început de primăvară  
la Toronto  

„Pluie ou neige   
Chance ou malchance,   

Deuils ou fêtes,   
Un oiseau chante.” (1)   

Félix Leclerc   

ai întâi trebuie să spun că primăvara vine 
mult mai târziu la Toronto. La început de 
martie e încă zăpadă, iar în aprilie poți 

găsi cel mult câte un ghiocel și ceva albăstrele; 
magnoliile n-au decât să mai aștepte. În plus, peste 
iarna lungă se suprapune pandemia care ne ține în 
casă, sub ordine stricte și obligatorii de carantină, 
restaurante închise și spectacole anulate de acum 
până la toamnă. 

De un an încoace ne numărăm morții și bolnavii, 
ne evaluăm șansele și rulăm modele matematice ce 
fac prognoze  de viitor… 

Ai voie însă să-ți plimbi câinele în jurul casei 
(dacă ai unul) sau să faci câțiva pași prin vecinătate 
(cineva spunea că nu mai mult de 2 km depărtare de 
casă), pentru ceva mișcare. E duminică și biserica e și 
ea închisă, așa că la invitația unei raze de soare am 
ieșit și eu afară, după o lungă perioadă de abstinență. 
Nu e ca atunci când te duci prin magazine și te 
maschezi de parcă ești cosmonaut, să iei în grabă ce 
apuci de acolo și să ieși cât mai repede afară. Acum 
vorbesc despre o plimbare de plăcere, așa cum n-am 
mai făcut de multă vreme. În plus, în aer e atmosferă 
de sărbătoare. Soarele e primul motiv pentru asta. 
Sunt temperaturi mici, dar însorite. Îți vine să ieși ca 
gâzele la soare, motiv pentru care pe străzile 
vecinătății noastre, o zonă din oraș de mică densitate, 
cu străzi largi, copaci bătrâni și case de cărămidă pe 
loturi mari, se circulă rar și doar dacă vreun vecin 
hotărăște să plece undeva. În rest, vezi doar 
alergători, bicicliști sau plimbăreți ca mine. Lumea se 
evită la intersecții, își face loc să nu se apropie mai 
mult de 2 metri, cum ni s-a spus că ar fi bine. Totuși, 
sentimentul de sărbătoare se întețește pe o stradă în 
care oameni mai mulți, unii pe un trotoar, alții pe 
celălalt, distanțați regulamentar, chiuie și își urează 
La mulți ani!… Happy Birthday! Vezi fețe vesele, 
care s-au întâlnit în stradă să fie împreună, chiar la 
distanță. Mai încolo, văd un convoi de mașini, cu câte 
o fereastră deschisă din care se ițește câte o față de 

fetișcană veselă, urând din mașină sărbătoritei toate 
cele bune… Aici petrecerea se face direct din mașină, 
au voie să scoată doar căpșorul afară și, de la distanța 
regulamentară dintre mașini, să se vadă. 

Observ și doi bătrânei la plimbare, pe jos, mână 
în mână. De ce nu, mă întreb? Doar ei nu se țin de ieri 
de mână, ci s-au plimbat așa de când se știu, de ce să 
renunțe tocmai acum? Apoi, ei și-au jurat credință în 
această viață și în următoarea și nu par să se fi 
răzgândit. Mai mult, gestul lor dă speranță. Pentru ei, 
să stea împreună e mai important decât orice. Remarc 
că sunt protejați și de cei din jur. Bicicliștii și 
alergătorii își recalculează rapid traiectoria să nu le 
taie cumva calea și să nu se apropie de ei mai mult 
decât este permis. Traiectoria celor tineri parcă 
ricoșează, își ies din drum, numai să evite orice 
întâlnire cu bătrâneii ce fac, de la distanță, un semn 
de mulțumire… 

La colțuri de stradă vezi afișe mari, scrise de 
mână: „We are all in this together” – „În aceste 
vremuri suntem cu toții împreună” și „Everything 
is gonna be all right” – „Totul va fi bine până la 
urmă”. E un fel de seninătate responsabilă, în care 
oamenii își susțin aproapele, atât cât pot. 

La nivel personal, indiferent că facem parte 
dintre norocoși, ori dintre ceilalți, tot ce putem face e 
să ne trăim clipa în frumusețe, fără frici sau panici 
exacerbate, ci cu dare de mulțumire și cu aprecierea 
minunii pe care o trăim în fiecare moment… atât cât 
avem, fiecare. 

În  această primăvară, realizez, mai acut ca alte 
dăți, cerul plin de cântecul păsărelelor: “Pluie ou 
neige /Chance ou malchance, /Deuils ou fêtes, 
/Un oiseau chante.” („Ploaie sau zăpadă /Cu noroc 
sau fără,  /Doliu ori sărbătoare, /O pasăre cântă.”) 
  

Se vede că noi, oamenii, nu suntem centrul 
universului… La urma urmei, viața merge înainte, cu 
sau fără noi, nu-i așa? 

Probabil că era timpul să ni se reamintească locul 
nostru în lume, că nu suntem Dumnezei și nu facem 
regulile jocului, ci suntem doar niște gamblers 

M
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(participanți într-un joc de noroc). Doar niște 
musafiri pe termen scurt, într-o lume căreia nu-i 
cunoaștem nici marginile, nici regulile, nici toate 
semnificațiile, a cărei măreție de-abia o intuim. Mai 
mult, mă tem că nu înțelegem pe deplin nici toate 
implicațiile acțiunilor noastre, un motiv în plus să 
reevaluăm relația noastră cu lumea ce ne înconjoară. 

Toronto, Canada 
________ 
(1) „Ploaie sau zăpadă  
Cu noroc sau fără,   
Doliu ori sărbătoare,  
O pasăre cântă.”   
(Traducere de Milena Munteanu) 

 

 
 
 
Mihai BATOG-BUJENIȚĂ 

 
 

Un rob pe nume Dincă 
 

upă mai bine de douăzeci de ani de lucrări, 
timp în care Palatul Copiilor din Iaşi fusese 
mai ales adăpost pentru tot felul de declasaţi 

şi ţinta furturilor, în sfârşit, clădirea arăta cam aşa 
cum îşi imaginase la vremea lui, în urmă cu mai bine 
de o sută şaizeci de ani, marele logofăt Dumitrache 
Cantacuzino-Paşcanu. Doar că pe atunci palatul era 
ocrotit de un zid, în faţă avea o frumoasă grădină cu 
arbori seculari, iar în spate, sumedenie de acareturi 
pentru cuhnii, hambare, pătule, grajduri pentru 
bivoliţele de lapte ori cai, dar şi pentru adăpostirea 
slujitorilor, zecile de robi ţigani. Ce să mai vorbim, era 
cu adevărat o cetate aşa cum cu mândrie o numea, 
dumnealui marele logofăt. Erau atunci, el şi cu fratele 
său, Mihalache, oameni de mare vază, iar casa din 
partea de sus a Uliţei Mari (astăzi Muzeul Unirii din 
strada Lăpuşneanu) ce aparţinea acestuia, era un alt 
prilej de mândrie.  

Conu’ Alecu şi cu mine priveam clădirea şi chiar 
ne bucuram de repunerea ei în circuitul clădirilor de 
patrimoniu din oraş, fiind una dintre casele cele mai 
însemnate din capitala Moldovei, renumită deja pe 

vremea domnitorului Grigore Ghica al V-lea (1849-
1856) şi chiar vizitată de acesta (stăpâna fiindu-i 
mătuşă), seara, la jocurile de cărţi unde participau 
foarte mulţi dintre dregătorii Divanului.  

- Eii, mare istorie şi cu această casă despre care 
puţini ştiu că a jucat un rol însemnat în procesul 
dezrobirii ţiganilor în secolul al XIX-lea…  
    Simţeam că bunul 
meu prieten, conu’ Alecu are chef de o poveste de-a 
lui, una din acelea care ne ţineau cu sufletul la gură 
chiar dacă ne lăsau spre sfârşit o mare amărăciune în 
suflet. Mde, cunoaşterea are şi ea preţul ei… 

- Cum aşa, coane Alecule, că doar desfiinţarea 
robiei s-a produs mai întâi în Imperiul Austriac pe 
vremea lui Iosif al II-lea în 1786, iar la noi, în Moldova 
în 1855, cu un an mai devreme decât în Ţara 
Românească pe timpul lui Barbu Ştirbei. 

- Dacă am avea scenarişti care să se ocupe şi de 
marile istorii ale trecutului nu numai de metehnele 
prezentului poate că s-ar putea realiza un film 
deosebit după această poveste… Deşi precum bine 
ştii… 

D
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Ei, dar hai să o luăm de la capăt, dar numai după 
ce ne aşezăm la o masă, aici pe trasa asta, fiindcă e 
cam mult de povestit. 

Era ceea ce îmi şi doream! O masă cu vedere la 
bulevard, aşaa, cam ca în Paris, o bere bună şi o 
istorie spusă de un om cu farmec şi cunoştinţe 
aproape enciclopedice referitoare la oraşul nostru. 
Prin urmare, ne aşezăm, primim cu un suspin de 
fericire berea şi povestea începe… 

- Potrivit obiceiurilor vremii, din când în când, 
liota de slujitori a curţii boiereşti se primenea 
aducându-se alţii din sălaşele de robi ale moşiilor. 
Cam aşa s-a întâmplat şi la casa logofătului, iar 
printre nou veniţi se nimeri şi o fată ochioasă, Maria, 
pe care cucoana a ales-o pentru servicii personale.  

Nu era prea multă muncă fiindcă avea menirea să 
îndulcească întrucâtva somnul logofetesei masându-i, 
seara, picioarele butucănite de odihnă excesivă, 
caimacuri, baclavale şi lipsă de mişcare. 

Îndeplinindu-şi cu pricepere şi drăgălăşenie 
îndeletnicirile, stăpâna a recomandat-o şi soţului, 
care s-a lăsat prins cu totul de celelalte talente ale 
cameristei, încât după câteva luni, acesteia a început a 
i se îngroşa foarte vizibil mijlocul. Cum asemenea 
întâmplări erau obişnuite în casele boiereşti şi chiar 
încurajate de unele neveste, pentru ca stăpânii să nu 
irosească averea prin casele cu perdele roşii de prin 
Podu Roş, cucoana Pulcheria (Profiriţa) Cantacuzino 
mărită iute roaba cu un vizitiu bătrân, iar după 
moartea boierului îi lua în casă şi băiatul, Dincă, 
deoarece semăna la chip bucăţică tăiată cu boierul. 
Fără a-i spune cine-i tatăl său adevărat şi neavând 
copii, prinsese drag de dânsul. Îl îngrijea şi-l îmbrăca 
exact ca pe un cuconaş, îi pusese un dascăl să-l înveţe 
carte şi-l folosea ca fecior în casă şi bucătar. La o 
vreme, cam pe când Dincă avea cam douăzeci de ani, 
merseră împreună într-un voiaj la Paris.  

Acolo feciorul, om cu multă carte pentru acele 
vremuri, frumos, inteligent şi cu maniere, 
frecventează cercuri culturale-gazetăreşti şi se 
îndrăgosteşte de o franţuzoaică, Clementina, pe care 
cucoana Profira, suflet milos şi înţelegător, o ia în 
serviciul ei ca să nu-i rupă inima băiatului. Numai că, 
odată ajunşi la Iaşi şi aflând că iubitul ei era rob, fata 
nu a putut înţelege situaţia şi a început să-l trateze cu 
răceală. Cucoana Profira însă, nu voia să-l 
dezrobească aşa cum făcuse dumnealui, logofătul 
Dumitrache, cu mama lui Dincă, fosta roabă, Maria. 
Stăpâna ţinea la el şi voia să-l aibă în preajmă, până la 
moarte. Nu au avut efect nici intervenţiile ori 
insistenţele prietenilor casei care ştiau deja povestea 
şi nici chiar ale domnitorului Grigore Ghica, nepotul 
cucoanei Profiria, care a venit la logofeteasă într-o 
seară, de la sfârşitul lui noiembrie 1855, rugând-o să-l 
elibereze pe Dincă, chiar oferindu-i în schimb alţi 
vreo sută de vieţuitori robi. 

S-a lovit însă de o straşnică împotrivire. În toiul 
discuţiilor Domnul a aflat şi că băiatul este feciorul 
logofătului şi al roabei Maria, fosta ei cameristă. 
Iubindu-l părinteşte, ca pe propriul ei copil, bătrâna 

lipsită de urmaşi ţinea să-i dea cartea de iertare 
(eliberare) şi o parte din avere numai la săvârşirea ei 
din viaţă. Nu se putea despărţi de el şi-i era teamă să 
nu plece după Clementina, spunând că semăna leit cu 
răposatul soţ, Dumitrache, când era tânăr: „blând, 
ascultător, cuminte, deştept, frumos“ şi că nu putea 
trăi fără să-l vadă. 

Aici, eu unul, am un fel de bănuieli, însă le ţin 
pentru mine căci o asemenea îndârjire nu vine chiar 
dintr-o iubire fără gând de păcat, oricât de curios ar 
părea...   Cert este că la plecarea 
domnitorului, în capul scării îl întâmpina Dincă, 
aşteptând cu sufletul la gură răspunsul.  

Destul de îngândurat, acesta încercă să-l 
încurajeze, spunându-i să mai aibă răbdare câteva 
zile. Bietul băiatul însă nu a mai avut. A luat un pistol 
şi a împuşcat-o pe Clementina, zburându-şi apoi şi lui 
creierii. 

Vestea a întristat capitala, dar şi pe domnitor. 
Acesta era tulburat şi pentru că nu avusese tăria să 
curme imediat robia lui Dincă, făcându-l şătrariu sau 
sluger, ranguri ce-l puteau slobozi din robie, cum o 
avertizase pe logofeteasă. Om corect, el a cerut 
Divanului să ia măsuri pentru dezrobirea mulţimii 
ţiganilor particulari (de pe moşiile boierilor), fiindcă 
acei ai statului şi cei mănăstireşti fuseseră eliberaţi pe 
timpul domniei lui Mihalache Sturza încă din 1844. În 
ziua următoare, joi 28 noiembrie 1855, pe adresa 
Sfatului administrativ, sosea Ofisul domnesc nr. 1166, 
prin care se cerea anularea sclaviei din Moldova, 
vorbindu-se de o meteahnă insultătoare pentru 
spiritul progresist al vremii, propunându-se şi 
despăgubirea bănească a stăpânilor. Sfatul ţării îşi 
însuşea documentul, lăudând această iniţiativă în 
Gazeta de Moldavia nr. 94.  

La 3 decembrie conform calendarului actual, 
problema se discuta în Divan, adop-tându-se 
proiectul de lege propus, iar duminică 11 decembrie 
se promulga prin decretul numărul 48. Domnitorul îl 
semnase cu mâna tremurând şi sufletul răscolit de 
amintirea lui Dincă, care-l întâmpinase în seara aceea, 
la palatul cantacuzinesc mai ceva ca pe Dumnezeu 
văzând în el salvarea vieţii sale. Stăpânii aveau a 
primi de la buget câte opt galbeni pentru vătraşi ori 
lingurari (meseriaşi) şi câte patru galbeni pentru 
lăeşi. Mulţi dintre boieri au aplicat măsura imediat, 
refuzând despăgubirile. Intre aceştia a fost şi 
colonelul Mihail Kogălniceanu cel care şi-a dăruit 
chiar leafa de căminar pentru fondul despăgubirilor. 

Astfel, Moldova intra în rând cu ţările progresiste 
ale Europei vestice, unde sclavagismul fusese 
desfiinţat. Luând exemplul Moldovei, Muntenia curmă 
şi ea robia ţiganilor la 8/20 februarie 1856, prin 
decretul lui Barbu Ştirbei.  

Prin gestul lui nefericit, Dincă grăbise 
desfiinţarea robiei, insultătoare spiritului vremii, 
actul domnitorului Ghica fiind urmat de emanciparea 
cugetării, suprimarea cenzurii şi învoirea apariţiei 
gazetelor unioniste. 
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S-ar putea spune deci că un rob ţigan a 
determinat o schimbare majoră în istoria modernă a 
ţării, aducând-o mai aproape de idealurile iluministe 
ale vremii. Dar cine mai ştie acum acest lucru? 

Ciudata iubire a logofetesei a distrus-o sufleteşte, 
iar după sfârşitul tragic al lui Dincă, cucoana Profira 
s-a retras în schimnicia zidurilor veşnic îndoliate şi a 
închis pentru totdeauna primitorul său salon din 
Podul Verde. Închinându-şi restul zilelor şi toată 
averea Spitalului Sf. Treime - Paşcanu, aşezat în 
conacul de vară de pe dealul Morilor de Vânt, unde-i 
acum Spitalul de Ftiziologie, coana Profira s-a stins 
„ca o candelă“, cerând Creatorului iertare pentru „răul 
ce a făcut lui Dincă“, aşa cum spun cronicile vremii. 

Spitalul îl începuse din vara anului 1850 
logofătul, obţinând hrisovul domnitorului Grigore 
Ghica să ia din „ţava târgului opt măsuri de apă“ 
pentru ograda spitalului „ce înfiinţează pe locul d-sale 
din Tătăraşi“ şi „două măsuri“ la cişmeaua „ce voeşte a 
înfiinţa la poarta acelui spital“. 

Terminându-se lucrările, la deschiderea sa, 
trecea sub oblăduirea medicală a epitropiei „Sf. 
Spiridon“, printr-un act ce ar trebui citit şi răscitit de 
toţi marii dregători şi politicieni ai vremurilor 
noastre, dar şi de doctorii care au pe buze 
privatizarea spitalelor statului, fără să se gândească la 
sănătatea miilor de semeni necăjiţi, târgoveţi şi săteni 
aflaţi în mari lipsuri şi gravă sărăcie. Iată cum suna 
actul de trecere: „Onoratei generalnici epitropii a 
«Sfântului Spiridon». Având pe de o parte în privire că 
din toate clasele societăţii nici una nu este mai 
vrednică de compătimire şi mai însemnată prin 
numărul ei decât ace sărmană şi muncitoare, pentru 
care sănătatea este singurul avut ce-i înfăţăşează 
mijloacele de vieţuire, iar pe de alta că în întâmplare 
de boală, din lipsa îndemânărilor de căutare pătimaşii 
din acea clasă chiar când scapă cu zile, zac un îndoit şi 
întreit timp, care adesea ori îi nevoiesc de a înstrăina şi 
cea ce pot avea pe lângă ei, până ce în sfârşit, ajung în 
cea mai ticăloasă stare de mizerie, supt iscălitul mişcat 
de dorinţa de a scăpa măcar un mic număr de o 
asemenea soartă, m-am îndemnat de a face şi eu în 
măsura mijloacelor mele un spital cu hramul Sfintei 
Treimi în mahalaua Tătăraşilor de aice din oraş. 

Învrednicindu-mă sfânta Pronie a-l săvârşi, prin 
aceasta, vin a-l închina Ospitalului Central al 
«Sfântului Spiridon»“. 

Partea medicală o încredinţase vestitului doctor 
Russ. Dragul lor „ospital” fusese înzestrat cu 100 de 
crivate (paturi) slobode de plată, dându-i pentru 
întreţinere dughenile de la uliţă plus venitul moşiilor 
Tăuteşti şi Vinderei. Acei ce cutezau a pretinde bani 
ori foloase de la suferinzi erau puşi sub semnul 
blestemului ceresc.  

Ce vremuri, dar şi ce oameni! 
- Dar oare de ce nu l-o fi dezrobit coana Profira pe 

acest nefericit, fiindcă totuşi ea pare a fi un suflet bun 
şi plin de înţelegere!? 

- M-am gândi şi eu de multe ori la lucrul acesta! 
Ar putea fi un complex oedipian sau poate un 

sentiment mult prea egoist de proprietate, o trufie 
care o făcea să se opună oricărei raţiuni, dar foarte 
posibil şi faptul că tânăra Clementina nu-i prea plăcea 
şi nu o considera potrivită pentru dragul ei copil 
adoptiv. Greu de spus şi nu aş dori să mă încarc cu 
păcatul suspiciunilor neîntemeiate… 

- Casa însă, din câte ştiu eu, se numeşte şi 
Cozadini. Care este povestea acestui nume?   

- Eii, după unire, casa a fost vândută lui Grigore 
Cozadini, apoi trecută ca proprietate a fratelui său, 
Dimitrie Cozadini şi aşa i-a rămas numele, iar istoria 
sa a cunoscut multe suişuri, dar şi inevitabile 
coborâşuri. Aceşti Cozadini erau o familie de boieri 
ale căror origini greco-italiene se spunea că merg 
până prin secolul al XIII-lea, iar eu nu am alte 
informaţii mai precise. Oricum, Sultana Cozadini a 
fost mama lui Alexandru Ioan Cuza ceea ce plasează 
familia în rândul boierimii de mijloc din punctul de 
vedere al averilor. 

Începând însă cu toamna anului 1875, când 
palatul lui Dimitrie Cozadini devenea vremelnică 
reşedinţă domnească, această casă a trăit evenimente 
cu mari implicaţii istorice.  

Principele Carol I a fost găzduit aici în ziua de 
16/28 octombrie când seara prin faţa lui s-au 
petrecut mari manifestaţii de simpatie, cu torţe, 
aclamaţii şi muzică, iar domnitorul şi însoţitorul său, 
ministrul Lascăr Catargi, au salutat mulţimile din 
balcon. Principele nu mai venise la Iaşi din 8 iunie 
1873, iar calda manifestare de simpatie avea scopul 
de a alunga tristeţea din sufletul musafirului, aflat în 
mare cumpănă din cauza luptelor politicianiste ale 
dregătorilor celor două mari partide ale vremii care îl 
aduseseră în pragul abdicării, mai ales după amplele 
manifestaţii anti-dinastice de la Bucureşti, din anul 
1871, unde desigur nu lipsiseră deloc interesele 
străine pe lângă cele din interior ale Brătienilor, 
Roseteştilor, Bibeştilor, dar şi ale cuziştilor, puternici 
mai ales în Mehedinţi, care voiau readucerea lui Cuza 
la Domnie. 

În fine, nu mai intru în amănuntele acestor 
mişcări, dar cert este că aici, la Iaşi, domnul a avut un 
sprijin neaşteptat, cel mai probabil fiindcă ascultase 
sfaturile mitropolitului Iosif Naniescu şi investise 
mult în reconstrucţia oraşului.   

Aşa se explică şi o altă vizită în Moldova a 
domnitorul Carol I atunci când, însoţit de vărul său, 
Gustav, principele moştenitor al Suediei şi al 
Norvegiei, ajungeau la Iaşi marţi 17 aprilie 1879. 
Acum avea de rezolvat o altă mare problemă care 
zdruncina liniştea ţării: modificarea articolului şapte 
din Constituţie, astfel încât să dispară inegalităţile 
social-politice cauzate de motive religioase. Aceasta 
era, printre altele, o cerinţă a marilor puteri întrunite 
în Conferinţa de la Berlin (iunie-iulie 1878), după 
războiul din 1877 şi stârnise discuţii politice mai ales 
în Moldova, unde se afla o mare masă de evrei veniţi 
de peste graniţe, mulţi emigranţi economici fără 
forme. 
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Întruniţi în marele salon de la etajul palatului, 
parlamentari, miniştri, politicieni, reprezentanţi ai 
bisericii şi ai comunităţii evreilor au discutat intens, 
găsindu-se o formulare acceptabilă: „Diferenţele de 
credinţe religioase şi confesiuni nu constituie în 
România o piedică spre a dobândi drepturile civile şi 
politice şi a le exercita.“ La 13/25 octombrie 1879, 
modificarea se aproba prin lege, după care, marile 
ţări europene confirmau Independenţa de stat a 
României, în 8/20 februarie 1880. 

Astfel Palatul Cantacuzino, poreclit al Dezrobirii 
pentru implicarea sa în actul emancipării ţiganilor, 
intra a doua oară în legendele oraşului cu un rol 
asemănător, fiind socotit de străbunicii romanţioşi 
locul unde, după febrile căutări şi discuţii furtunoase, 
se găsise calea izbăvirii ţării de păcatul deosebirilor 
religioase între cetăţeni şi se deschidea drumul 
egalităţii tuturor locuitorilor pământului românesc. 

Apoi, în ultimii ani ai secolului al XIX-lea, palatul 
a fost cumpărat de stat pentru Corpul IV de armată şi 
trăia zile de mari prefaceri pentru serviciile militare. 
Se reîmpărţeau odăile, ograda din spate umplându-se 
de grajduri în jurul fântânii din spate, pentru nevoile 
cailor ofiţereşti ce ţineau locul maşinilor de astăzi. 
Noile construcţii se aliniau de-a lungul gardului către 
strada Coroi, numită acum Pogor. Aici a fost cartiruit  
Comandamentul Corpului, Brigada de artilerie, 
Serviciul de Geniu şi alte unităţi militare. 

În mai 1893, palatul era locuit de principele 
moştenitor Ferdinand, venit împreună cu primul-
ministru Lascăr Catargi să pună piatra fundamentală 
la noul sediu al Universităţii ieşene ce se construia pe 
dealul Copoului. După terminarea lucrărilor noii 
clădiri universitare, sosind pentru inaugurare şi 
regele Carol I cu regina, între 19-23 octombrie 1897, 
clădirea devenea din nou palat regal, cu audienţe, 
recepţii festive, mese bogate şi o întâlnire a reginei cu 
doamnele ieşence însoţite de copiii lor. Marele salon a 
găzduit şi un inedit spectacol prezentat ad-hoc de 
vlăstarele marilor familii. 

Tot în Palatul Corpului IV de armată era instalată 
întreaga familie regală cu regele, regina, principele 
moştenitor Ferdinand şi soţia Maria cu fiul lor Carol 
(viitorul rege Carol al II-lea) prezenţi la Iaşi în zilele 
de 1-7 octombrie 1904, pentru resfinţirea bisericilor 
Sf. Neculai Domnesc şi Trei Ierarhi, după ample 
lucrări de refacere. 

Spre mijlocul toamnei anului 1911, între 25 şi 30 
septembrie, sărbătorindu-se semicentenarul 
Universităţii ieşene, de faţă cu emisarii universităţilor 
europene, a venit din nou la Iaşi familia domnitoare 
cu regele, regina, principii moştenitori Ferdinand, 
Maria şi copiii. Fuseseră, ca de obicei, cazaţi în Palatul 
Cantacuzino-Paşcanu. Îl preferau pentru frumoasa 
aşezare, spaţiul larg al încăperilor, parcul cochet cu 
multă vegetaţie şi curtea discretă, rânduită şi păzită 
de militari. 

La intrarea noastră în Primului Război Mondial, 
după catastrofa militară a primelor luni şi căderea 
capitalei sub ocupaţie, în noiembrie 1916, Iaşii au 
devenit capitala de război a ţării. Familia regală cu 
regele Ferdinand, regina Maria, principii şi 
principesele s-au instalat tot în acest palat. Vor locui 
aici până în noiembrie 1918 când, după eliberarea 
ţării, se vor întoarce la Bucureşti. 

Însă cum în ianuarie 1917 regele primise fostul 
palat a lui Cuza din Lăpuşneanu, ca reşedinţă oficială 
de lucru, palatul din Copou se considera al Reginei 
Maria fiind vizitat de marile personalităţi ale vremii. 
După cum ştim suverana se implicase activ în 
activităţi de îngrijire a spitalelor de răniţi, a copiilor 
orfani, dar şi în cele de reprezentare şi protocol când 
regele se găsea pe front. După război păstrându-se 
încă un timp mobilat la dispoziţia reginei, Corpul IV 
de Armată a organizat aici Muzeul Antic militar 
menţionat în Ghidul oraşului Iaşi din anul 1926.  

Mai târziu aici se instala mai târziu Institutul de 
educaţie al fiicelor de militari, „Regina Maria“, care a 
funcţionat până la ultimul război când fosta casă 
cantacuzinească avea să trăiască zile cumplite şi 
dureroase. În clădirea şi-n curtea, înconjurată de 
grilajul înalt cu ţepuşe, s-a instalat mai întâi un lagăr 
pentru militarii sovietici luaţi prizonieri de trupele 
române, iar după 23 august 1944, pentru militarii 
români, germani şi italieni căzuţi captivi ai trupelor 
sovietice în marea bătălie de la Iaşi. 

Amintirea acelor zile sângeroase va rămâne 
imprimată pe pereţii încăperilor şi culoarelor unde, 
scrise cu creionul, cărbuni, cuie sau sânge erau sute 
de apeluri disperate în limbile română, franceză, 
germană, rusă, letonă, ucraineană şi altele, sub care 
semnaseră, dând adrese, foştii captivi, cu speranţa să 
fie anunţaţi părinţii, soţiile, copii, pentru a avea o 
ultimă ştire despre soarta lor. Alcătuiau, într-un fel, 
un capitol inedit din Letopiseţul Durerii celui mai 
necruţător război. 

Începând de prin 1945, reparată şi spoită în 
grabă, vechea zidire era dată în stăpânirea studenţilor 
politehnişti, devenind mai târziu Căminul „Ion Niculi“ 
după numele fostului tipograf ieşean, ales membru al 
Consiliului de Stat. Socotind că fac o faptă bună, unii 
dintre studenţi rădeau cu răbdare varul şi scoteau la 
iveală apelurile disperării pe care le trimiteau apoi 
adreselor indicate. Mesajele erau citite chiar şi de 
rectorul Kalinicenco, cel care, îndurerat de lectură, îşi 
ţinea în palmă bărbuţa de intelectual de tip vechi al 
Rusiei revoluţionare. 

Din anul 1965 soarta clădirii se schimbă radical 
parcă spre mulţumirea coanei Profira cea care, aflată 
acum în ceruri, va vedea cum copiii de care ea nu 
avusese parte vor deveni stăpânii de drept şi de fapt 
ai palatului. Aici funcţionează acum Palatul 
Pionerilor, numit după 1989 Palatul Copiilor semn că 
Preabunul are planurile sale şi, chiar dacă noi nu le 
înţelegem, numai ele duc la împlinirea destinului.  
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Liliana POPA 

Apologetul naturii umane, 
scriitoarea Marina Costa 

in trecutul brăzdat precum un palimpsest de 
melancolii nebănuite și reflecții ale propriei 
ființe ne ajung din urmă întrebări într-o 

manieră în care cel care filozofează se pune pe sine în 
joc în întrebarea sa. 

La Marina Costa,  scriitoarea născută la Brăila, în 
"Orașul cu salcîmi" al lui Panait Istrati și Mihail 
Sebastian, poveștile prind viață și te poartă pe 
malurile Dunării, pe ape dar nu ca în valsul lui 
Strauss, ci într-un vals amețitor ]n care zecile de 
comunități etnice și religioase trăiau acum cîțiva zeci 
de ani lîngă Dunăre Albastră. 

 

 
 
O lume în care intri treptat pagină cu pagină și 

pas cu pas pe străzile umbrite de tei, de salcîmi, de 
castani, centrul dominat de clădirea teatrului, cu 
prăvălii și case boierești sau case mici din cartierele 
ce se desfăceau în acel evantai fabulos pe malul 
Dunării fără sfîrșit...Dacă Bucureștiul s-a dezvoltat în 
cercuri concentrice în jurul bisericii Biserica „Sfântul 
Gheorghe“ - Vechi în a cărei curte ocrotitoare a 
existat, timp de trei sute de ani, o școală de slovenie, 
Brăila s-a dezvoltat în formă de evantai pe malul 
Dunării. 

Marina Costa ne poartă într-o lume care nu mai 
există, o lume în care grecii, lipovenii, românii, tătari, 

evreii, armenii trăiau fiecare după legea și religia lor, 
dar trăiau împreună ! E o lume care a dispărut ! 

Și așa într-o vară se formează un echipaj cu 
Lemoni, Narcisa, Nastea, Dașenka, Victor, Mihai, 
Dionisos, Virgil, Electra, Leftheris și evident Marina, 
gata să se izoleze pe insulă pustie ca în cărțile lui Jules 
Verne. Barca minunată îi purta dezvăluindu-le 
frumusețile Dunării la Nisipuri, la Gropi, la 
Blasov......unde se putea face baie fără teamă de 
anafoare. Moș Porfiri, personaj de poveste, "Moș 
Porfiri, cel care nu ia bani de la copii", îi plimba prin 
bălțile Dunării, pe canalele cu nuferi în barca lui 
plasele pline de pește sau la întretîierea Siretului cu 
Dunărea, acolo unde Siretul se varsă în "Dunărea 
verzuie cu miros de mare și pescăruși în zbor". 

Echipajul și-a găsit insula unde la focul cu știuleți 
de porumb se spuneau povești și grozăvii demult 
petrecute. Legendele grecești circulaseră nescrise... 

Imaginile plastice apar neașteptat în paginile 
romanului "Păstram pe buze gustul murelor sălbatice 
ale ostroavelor , iar în inimi culorile unei zile de 
neuitat". 

Plimbările erau nelipsite la Lacul Sărat, în port, la 
plajă, la Galați sau în grădina publică. 

Echipajul îndeplinea ordinele amiralului, 
comandantului, secundului, timonierului. Apar 
personaje bine conturate de Marina Costa - 
Theodoros, Mihalis, Nondas, Yannis, Avgherinos, 
Manolis, cu poveștile devenite stihuri puse pe note ale 
căpitanilor Costandis și Periclis Drenias. 

Vacanța primului an de liceu îi aduce parfumul 
sălciilor înflorite pe cheiul Dunării și minunăția 
sărbătorilor grești ale primăverii, cărora le-a trăit 
farmecul exotic. De Armindeni alături de palicarii 
echipajului străbăteau ostroavele Dunării culegînd 
flori și împletind coronițe ce erau puse mai apoi pe 
verandă, în balcon, într-un cui în fața casei și lăsate să 
se usuce pînă la Sănziene. 

Vacanța mare și serbările Dunării îi adunau pe 
toți dis de dimineață în port cu fanfara militară și 
parada vapoarelor. 

Expediția plănuită la Ghecet (localitatea Smîrdan) 
un sătuc liniștit, înflorit, cu două fîntîni, cu pămînt 
tare, în care localnici spălau, găteau cu apa din 
Dunăre. Un sat cu struguri dulci căutați de copii, 
struguri din soiul dobrogean Afuz Al. Zgomotul 
lopeților, legănatul valurilor erau prilej de visare și 
cugetare pentru liceana Marina atunci, cea care 
arunca flori în apă, ofrandă mută zeiței din adîncuri. 

D
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Capitolul Rușinea dezvăluie fetei inimaginabilele 
secrete ale tatălui și unchiului Victor, contrabandiști 
ce transportau pietre prețioase în pachetele de țigări 
turcești și care puneau la cale un omor. Surpriza atît 
de mare și îngrozitoare o face pe Marina să fugă de 
acasă, nesuportînd rușinea, nu înainte de a-l preveni 
pe căpitanul ce trebuia înlăturat. Cu sufletulbolnav de 
rușine și de reproșuri, Marina ajunge într-un 
sanatoriu de copiidispărînd din viața propriei familii. 
Sub presiunea unui scepticism ce o domină Marina 
intră din vraja ealului într-o automată desvrăjire, 
deziluziile, interogațiile urmărind-o mai tot timpul. 
Replierea afectelor suferite, trăirile se estompează 
chiar sub lupa lucidității clipele fugitive sînt descrise 

într-un fel de ralenti ce le mărește intensitatea, 
încremenindu-le în atemporalitate. Întoarcerea acasă 
și prima declarație de dragoste într-un început de 
iunie, Serioja și primul sărut o trezesc pe eroina 
principală, pe povestitoare. Apare o conciliere a 
senzorialității, redefinind-o pe ea, fata ce trăise ca o 
himeră într-un univers labirintic, în care concretețea 
și iluzia se întîlnesc prea des iar visul are aparențele 
realului. 

Nu o să dezvălui finalul pentru că romanul 
Echipajul trebuie parcurs filă cu filă. 

Precum pictorul sau apologetul naturii umane, 
scritoarea Marina Costa descrie întîmplări trecute așa 
cum le-a păstrat în suflet și în inimă. 

 

 
Cel mai bun actor în rolul lui 
Richard al III-lea este Marius 
Manole ! 

 
Trebuie să vedeți Richard al III-lea de William Shakespeare, 

 în regia Andrei Şerban, la Bulandra ! 
 

cum m-am întors de la Teatrul Bulandra și 
păstrez emoția și plenitudinea pe care ți-o dă 
un spectacol bun !  

Am mai rămas în sala Liviu Ciulei pînă s-a făcut 
liniște și aerul, pereții, totul încă fremătau... 
Afară, pe trotuarul din fața teatrului lumea vorbea, 
parcă nu vroia să plece, să se desprindă de vrajă, de 
lumea creată de Andrei Șerban...o lume în care tristul 
spectacol al actorilor politici de la noi s-a mutat pe 
scenă.  

Textul spectcolului esre o adaptare în care apar 
scurte replici din Caragiale, Mușatescu, 
Beaumarchais, spiritul politicianului corupt, infatuat, 
arogant este urcat pe scenă astfel încît piesa devine o 
tragedie comică, așa cum a și precizat Andrei Serban 
la începutul spectacolului... 

Înainte de începerea spectacolului, regizorul 
Andrei Serban a declarat că spectacolul est dedicat 
regizorului Lucian Pintilie care tot la Teatrul 
Bulandra, prin 1972, cred, punea în scenă Revizorul, 
piesă interzisă după 3 zile de regimul comunist și 
regizorului Liviu Ciulei.  

Mi-am amintit în clipa aceea de ultima piesă 
regizată pe aceiași scenă de lLiviu Ciulei - Șase 
personaje în căutarea unui autor - iar cel care l-a jutat 
să urce pe scenă atunci era regizorul Ducu Darie.  
Ce bine că avem regizori mari, talentați, cu har și 
inteligență artistică ! 

Apoi s-a auzit vocea lui Marius Manole, scrîșnind 
printre dinți, deja intrat în rol, sfătuindu-i pe 
spectaori să-și închidă telefoanele mobile pentru că 
altminteri le vor fi confiscate de Richard al III -lea 
însuși ! 

După 25 de ani de la legendara interpretare a lui 
Marcel Iureş și după 35 de ani , de la interpretarea lui 
Radu Beligan, Richard , regele shakespearian posedat 
de patima pentru putere absolută, reînvie la Bulandra 
cu versatilul Marius Manole în rolul principal. 

Conceptul etern al „copilului” neînțeles, 
răzbunător, care devine tot mai rău, trădător, 
criminal, el însuși nu e decît o imagine a trădărilor, 
minciunilor, a crimelor  

Talent, forță, dăruire, cred că nimic nu e mai 
important pentru un actor de talia sa decît TEATRUL ! 
Richard III este și un spectacol al lui Marius Manole. 
Richard III este obligatoriu de vazut.  

Interpretarea e dificilă, recită, cîntă, dansează, 
face o gimanstică ....adaptată și sugestivă. O să îl 
vedeți exac ca în fotografie cu fața tarnsfigurată, udă 
de multe ori, dar conștient de valoarea interpretării 
sale. Bravo, Marius Manole ! 

În rolul Lady Anne,mai târziu ducesă de 
Gloucester și regină, văduva lui Eduard, fiul regelui 
Henric al VI-lea; actrița Alexandra Fasolă ! 

Richard III este unul dintre cele mai întunecate 
personaje din opera lui Shakespeare, fiind adesea 

A 
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comparat cu Macbeth în privinta cruzimii cu care îsi 
urmeză destinul. Descris în piesă ca diform, de parcă 
dramaturgul si-ar fi propus să-l pedepsească în acest 
fel, Richard III îsi revarsă pornirile atavice pentru a-si 
atinge scopurile, urzind planuri machiavelice, menite 
să-i confere puterea politică absolută. Diabolismul 
său este perfect încadrat de scenă, iar spectatorul se 
cutremură în faţa succesiunii de replici presărate cu 
râsete sardonice, când Richard îşi gratulează propria 
perfidie. Scenele conturează fiecare personaj din 

spectacol, la liniile shakespeariene regizorul 
adăugând o remarcabilă tuşă orientală. Richard III 
este altfel construit de Wang Xiaoying; este lipsit de 
stigmatul fizic, este zvelt şi uneori comic si încearcă 
să o cucerească pe proaspăt văduvita Lady Ann.  

Adevăratul Richard din istorie nu avea un 
handicap, noul Richard se doreşte întruchiparea 
politicianului actual, iar protagonistul îşi domină 
publicul printr-o  interpretare de excepțe, cea a lui 
Marius Manole 

 
 
 

Interviu cu Ilinca 
Tomoroveanu  
 

Liliana Popa  -  Dintotdeauna și pentru 
totdeauna ați fost și rămîneți una dintre cele mai 
admirate și îndrăgite actrițe ale României, ați simțit 
acest lucru pe scena TNB, pe stradă  ? 

Prea puține premii însă pentru calitatea 
interpretativă atît pe scena de scîndură cît și în flime, 
prea  puțin distinsă de-a lungul timpului.  

Ilinca Tomoroveanu  - În primul rând vă cer 
scuze pentru întârzierea inadmisibil de lungă la 
întrebările dvs. Dar trei luni a trebuit să stau în spital, 
deci... Sper că înțelegeți. Oricum îmi face mare plăcere 
să apar într-o carte alături de contemporani pe care îi 
stimez sau chiar îi iubesc. 
       Să trecem la treabă... 
       Mulțumesc pentru complimente. Da, rolurile pe 
care le-am jucat au fost multe și dificile. Majoritatea 
foarte frumoase. Complexe – am trecut de la „juna 
primă” la „juna dramatică”, la „mamă”, la „bunică” 
(„Avalanșa”). Pentru asta am jucat sub direcția de 
scenă a unor mari regizori, artiști minunați, care m-au 
ajutat mult. Mai mult – dezvoltarea mea biologică, și-a 
spus cuvântul. Doar nu puteam să joc până la adâncă 
bătrânețe „Apus de soare” sau „Heidelbergul de 
altădată”........ 
       Spuneți mereu de frumusețea mea 
„nepământeană”. E mult spus. Eu cred că în teatru, ca 
și în viață, frumusețea vine dinăuntru. Sigur ai niște 
date pe care ți le-a dat Dumnezeu, pe care le-ai 
moștenit de la părinți, de la bunici. Lumina frumuseții 
de pe scenă, sunt sigură însă, vine cum spuneam, 
dinăuntru, din trăirea pe care ți-o oferă rolul, din 
bucuria de a juca cum îți place în fața unor oameni 
care au aceleași gânduri și trăiri cu tine. Și nu vă 
puteți da seama ce înseamnă această comunicare. 
 
      Liliana Popa - Ați fost distribuită în roluri 
importante dar ați avut și roluri de compoziție 
     Ilinca Tomoroveanu -   Nu știu dacă am jucat 
roluri de compoziție. Am jucat roluri adevărate (cu 

unele excepții neplăcute). Și când rolurile nu sunt ca 
tine, nu seamănă cu tine se spune că sunt de 
compoziție. Ei bine, rolurile de compoziție sunt mai 
complicate, mai greu de construit, dar mult mai 
interesante. Și ca să ajungi la adevărul lor, lupți mult 
mai mult cu tine însuți. 
 
     Liliana Popa  - Ați fost distribuită în roluri 
importante..  - Teatrul de televiziune a fost pentru 
mulți dintre noi adierea vîntului într-o țară pîrjolită 
spiritual 
      Ilinca Tomoroveanu -  Da, am jucat mult la 
televiziune. Și piese bune și piese proaste. Le – ați 
amintit pe cele mai bune. La care aș putea adăuga 
serialul Tv. „Ochii care nu se vad” în regia lui Dan 
Necșulea.Diferența între teatrul Tv și teatrul „de 
scândură” este mare și de aceea pentru un actor de 
teatru este greu să fac comparații. Este „altfel”. N-aș 
putea spune neplăcut. Dar complicat. Mai aproape de 
film. Ce mi-a plăcut la televiziune au fost recitalurile 
de poezie. Poezie adevărată. Care sefăcea pe vremea 
lui Tudor Vornicu și al Ilenei Pop.  Am făcut multe 
asemenea recitaluri de care recunosc, fără modestie, 
sunt mândră și acum. 
 
        Liliana Popa - Filmul ? 
       Ilinca Tomoroveanu -  În ceea ce privește filmul, 
soarta n-a fost prea darnică cu mine. Am făcut, într-o 
viață 12 filme dintre care, cred eu, trei sau patru care 
reprezintă ceva în viața mea artistică: „Mândrie” 
(poate pentru că era debutul) în regia lui Marius 
Teodorescu, „Dragoste lungă de o seară” în regia lui 
Horea Popescu, „La porțile pământului” regia Geo 
Saizescu și „Pentru că se iubesc” regia Mihai Iacob, cu 
a cărui interzicere s-a cam terminat cariera mea de 
actriță de film. Nu- mi pare rău, pentru că am făcut 
atât de mult teatru alături de actori atât de mari și de 
regizori atât de importanți. Am iubit teatrul, iubesc 
teatrul, l-am considerat a doua mea viață. Iar față de 
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Teatrul Național consider că am o imensă datorie. O 
datorie de suflet. Dacă încerc să fac o listă cu marii 
actori cu care am jucat: Maestrul Gheorghe 
Calboreanu, Gheorghe Cozorici, Florin Piersic, 
Constantin Rauțchi, Matei Alexandru, Mircea 
Albulescu, Ștefan Radof, DamianCrâșmaru,  
minunatele doamne (în adevăratul sens al 
cuvântului) Tantzi Cocea, Elvira Godeanu, Eugenia 
Popovici, Irina Rădișteanu-Șirianu, Silvia Popovici, 
Olga Tudorache, Ileana Stana Ionescu, Carmen 
Stănescu, precum și mai tinerii: Tamara Crețulescu, 
Ovidiu Bleonț, Ana Ciontea, Mircea Rusu, Mihai Călin, 
toți cei care s-au lansat la „Trilogia antică” a lui 
Andrei Șerban sau la spectacolele lui Radu Afrim. O 
bucurie care sper să continue și să se împlinească. 
Vorbeam de datoria față de Teatrul Național. O 
consider ca o datorie față de părinți. O datorie față de 
cei care și-au dat viața în sensul artistic, cultural, al 
cuvântului. 
 
       Liliana Popa - Sînteți nepoata poetului Octavian 
Goga, căruia iați recitat versurile de nenumărate ori... 
      Ilinca Tomoroveanu -   Este adevărat că am 
crescut într-o casă plină de cărți. De toate felurile. De 
la cele clasice până la cele mai moderne. Este un mare 
avantaj față de cei care nu se pot bucura de așa ceva. 
Este adevărat că am avut o copilărie și o tinerețe într-
o familie magică, familia lui Octavian Goga, este 
adevărat că am fost îndrumată de bunica mea Claudia 
Bucșan (născută Goga, sora poetului), într-o perioadă 
grea pentru cultura română, pe drumurile cele mai 
frumoase, că am avut bucuria să cunosc mari oameni, 
majoritatea abia ieșiți din închisorile comuniste, care 
erau prieteni cu familia mea. A fost un mare noroc. L-
am cunoscut pe G. Călinescu, a cărui piesă trebuia să-
o jucăm la Național, împreună cu Ion Caramitru în 
regia lui Ion Cojar. Dar G. Călinescu a murit și piesa nu 
s-a mai jucat. Din păcate, pentru că era aproape gata 
iar „conversațiile” G. Călinescu fermecătoare. 
       Da, există niște memorii nepublicate și incomplete 
ale Aureliei Goga. Sunt să zicem „două volume”- unul 
dintre ele cuprinzând povestea familiei Bratu (familia 
Aureliei) și altul povestea familiei Goga, după 
căsătoria părinților. Copilăria, școala, Eminescu, 
Viena, Asociațiunea, prima căsătorie. Poate vom reuși 
să le publicăm. Este și asta o datorie. 
      Ilinca Tomoroveanu -   Am cunoscut-o, bine, pe 
prima soție a poetului,Tani (Hortensia), un înger de 
femeie. Nu am cunoscut în viață pe cineva atât de 
modest, de iubitor, de dulce. A suferit mult la 
despărțirea de Goga, până la moarte. În ceea ce 
privește Venturia Goga, să-mi dați voie să nu 
comentez. 
 
      Liliana Popa  - Cum ați ajuns la porțile Institutului 
de Teatru ? 
     Ilinca Tomoroveanu -   Din întâmplare. Voiam să 
fac muzică. M-am și pregătit pentru Conservator. Am 
luat note bune, dar din pricina originii sociale am fost 
respinsă. Spre mândria mea, împreună cu celebra 

Marina Krilovici. Ca să nu stau acasă, părinții mei au 
hotărât, împreună cu un prieten „fost” și el să mă duc 
să fac figurație la Buftea. și-am făcut în „Darclée”- un 
film minunat în care s-a adunat o distribuție 
strălucită în frunte cu Silvia Popovici. De acolo am 
fost aleasă pentru rolul principal din „Mândrie”. Deși 
voiam în continuare să dau la Conservator „consiliul 
de familie” a hotărât că am mai multe șanse la IATC. Și 
așa a fost. 
 
      Liliana Popa  - Faceți parte din generația de aur a 
IATC 
      Ilinca Tomoroveanu  -   Mă bucur că apreciați, ca 
și alții, generația noastră. Da, cred că am fost o 
generație de excelență. Cu profesori extraordinari și 
cu studenți care s-au dovedit a fi străluciți și care au 
îmbogățit scena românească. Cu mulți am fost colegă 
la Național. Cu câțiva am fost foarte bună prietenă. 
Într-adevăr, mulți, din păcate sunt umbre. Dar, 
„umbre vii”. Ei trăiesc încă împreună cu noi. Cum era 
acea generație? Sublimă! Plină de speranță! Plină de 
greutăți! (părinți arestați, urmăriți de securitate... 
greu). Dar iubeam atât de tare meseria că nu conta 
nimic altceva. Ne adunam câte 3 – 4 la unul dintre noi. 
Părinții care erau acasă (în meserii care nu aveau 
nimic în comun cu calificarea lor) făceau câte o oală 
de mâncare și învățam, unii ne mai și iubeam, adică 
„flirtam”. Oricum perioada de studenție ne-a legat 
chiar dacă teatrele ne-au despărțit. Oh, era să uit. 
Sufeream îngrozitor când nu primeam un rol pe care-l 
doream. Plângeam ca niște copii. Îmi aduc aminte că 
Ion Cojar pregătea „Hamlet” cu clasa doamnei Berta 
Fredanov și clasa noastră – Costache Antoniu, Hamlet 
– Ion Caramitru și Sergiu Cioiu, Ofelia – Cătălina 
Pintilie și cu mine. Nu vă dați seama câtă suferință era 
în noi. Au jucat firește Caramitru și Cătălina, Ștefan 
Radof – groparul, George Stilu – regele, Marilena 
Negru și Violeta Popa - regina și au fost atât de buni 
că și-au dat producția cu el. Și câte și câte întâmplări 
minunate. Chiuleam de la marxism, în Cișmigiu, în 
schimb făceam roluri în limbi străine. Eu am făcut cu 
mare bucurie „L’Aillon” – în franceză. Ce frumos era 
primăvara în Cișmigiu. 
       Prin educație ascult mai mult muzică clasică care 
mă încarcă, la fel cum mă încarcă literatura clasică. 
Dar citesc cu mare  plăcere literatura nouă. E o mare 
bucurie să descoperi pe de o parte scriitori uitați, pe 
de altă parte scriitori noi - și sunt mulți. Și români și 
cei străini. Din păcate nu am destul timp. și atunci îmi 
cam pierd nopțile cu cititul. Merită. 
 
         Liliana Popa   - Aveţi încredere în actorii 
tineri? 
         Ilinca Tomoroveanu  Sunt foarte încrezătoare. 
Este o generaţie tânără de 20, 30, 40 de ani şi cei mai 
mulţi sunt foarte buni şi muncitori. Au din păcate o 
viaţă grea pentru că au salarii foarte mici. Sunt puţini 
cei care nu aleargă. Mi-au atras în mod deosebit 
atenţia Marius Manole, Mihai Călin, Monica 
Davidescu, Ilinca Goia. 
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         Liliana Popa   - Vă bucură când vă recunoaşte 
lumea pe stradă? 
          Ilinca Tomoroveanu   - Da, şi mă amuză faptul 
că sunt recunoscută mai mult după voce. Sunt foarte 
încrezătoare. Este o generaţie tânără de 20, 30, 40 de 
ani şi cei mai mulţi sunt foarte buni şi muncitori. Au 
din păcate o viaţă grea pentru că au salarii foarte 
mici. Sunt puţini cei care nu aleargă. Mi-au atras în 
mod deosebit atenţia Marius Manole, Mihai Călin, 
Monica Davidescu, Ilinca Goia. 
         Liliana Popa  - Ce face  Ilinca Tomoroveanu 
când nu e la teatru? 
         Ilinca Tomoroveanu   - Am foarte puţin timp să 
fiu cum mi-ar plăcea. (râde) Dar am un soţ pe care îl 
iubesc, un băiat şi o noră pe care, la fel, îi iubesc, şi 
mai am un nepoţel pe care îl iubesc foarte mult. Îl 
cheamă Victor Alexandru şi în decembrie a împlinit 5 
anişori. 
 
         Liliana Popa - Sunteţi fericită în postura de 
bunică? 
         Ilinca Tomoroveanu  - Da, sunt foarte fericită să 
fiu bunică, iar aceluia care se teme de momentul în 
care ajunge să aibă nepoţi îi spun că este un 
sentiment atât de plăcut să fii bunică, chiar mai ceva 
decât să fii mamă, pentru că eşti mai detaşată şi te 
bucuri de fiecare pas înainte pe care îl face copilul. 
Îi citesc poveşti, ne jucăm… Învaţă şi poezii, dar la 
grădiniţă, din câte se pare, doar că nu prea le recită şi 
eu spun că nu trebuie obligat dacă nu vrea. Nu ştiu 
dacă are înclinaţii artistice ca mine sau ca bunicul lui, 
pentru că amândoi suntem actori, iar taică-su este 
jurist, deci nicio legătură!  

 
        Liliana Popa  - Ce înseamnă teatrul în viația 
dumneavoastră ? 
       Ilinca Tomoroveanu  - Teatrul înseamnă pentru 
mine TEATRUL. 
       Sunt multe roluri care nu au apărut în calea mea. 
Dar nu plâng după ele. Sunt destule și importante cele 
pe care le-am jucat. Eu cred că în teatru nu trebuie să 
fii lacom. Două sau maxim trei roluri pe stagiune sunt 
suficiente. Dacă nu chiar prea multe. Mă uit și văd 
tineri actori disperați să joace, oricum, oriunde, oricât 
și orice. Nu cred că e bine. Nu-mi place să dau lecții, 
dar cred că totul trebuie făcut cu măsură. Măsură care 
până la urmă înseamnă și calitate. E mai bine, cred eu, 
ca publicului să-i fie dor de un actor decât să spună 
„Iar X...” oricât de bun ar fi. Dar v-am mai spus, „nu 
dau lecții”. 
 
       Liliana Popa  - Proiecte, dorințe ? 
       Ilinca Tomoroveanu  -  Proiecte noi, în ceea ce 
mă privește deocamdată nu. În ceea ce privește 
Teatrul se repetă acum un mare succes al lui Ion 
Băieșu – „Preșul” într-o adaptare modernă în regia lui 
Mircea Cornișteanu, „1984” de Orwell în regia lui 
Bobi Pricop și „Class” în regia lui Felix Alexa. 
       Nu vreau să explic. Cred că va fi înțeleasă - ”SĂ-MI 
RĂMÂNĂ BUCURIA”. E titlul unei cărți minunate a lui 
Jean Giona. 
       Da! SĂ-MI RĂMÂNĂ BUCURIA  
 
       Liliana Popa- Eu cred că i-a rămas  
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Liviu PENDEFUNDA 

 

Despre ce nu se uită 
Cât timp știința dovedește că între mine și tine, Cleopatra,  

nu există nicio diferență genetică sau moleculară,  
mă consider egalul tău și acest sentiment  

îmi dă senzația de libertate și fericirea de a trăi  
fără gânduri ascunse și prejudecăți. 

Jean-Jaques Askenazy 
 

 

 

 imensă bucurie am resimțit lecturînd 
ultimul proiect11 al Cleopatrei Lorințiu, cel în 
care jurnalistul, scriitorul se întâlnește cu o 

celebritate în domeniul neurologiei, amândoi 
reprezentanți ai elitei intelectuale. Evocări, amintiri 
biografice, știință și filosofie, prejudecăți, armonie și 
dezbinare între oameni, toate sunt cuprinse în 
sumarul de peste două sute de pagini ale volumului 
ce pare a fi un complex dialog constructiv dar în 
esență pentru un cititor avizat chiar este o 
importantă lecție de viață, sociologie și antropologie 
caracteriologică a sufletului uman. Aceste elemente se 
pot desprinde prin cunoașterea unui mare 
neurolog12, nu numaidecât privit în antiteză, cum s'ar 
putea crede, cu spiritul unei mari doamne a literaturii 
române. 

Eu însumi neurolog, am resimțit vibrația fiecărei 
pagini, gândirea medicului ce frizează funcțiile 
superioare ale creierului care se etalează în 
răspunsurile, povestirile și rememorările maeștrilor 
și prietenilor dezvăluite de interlocutor. Starea 
sufletească amprentată din tinerețe ca minoritar 
într'o țară în care și-a format vocația profesională, 
începând de la facultatea de medicină de la Cluj-
Napoca și apoi în clinicile de specialitate din 
București, apare obsesiv ca un leit-motiv în 
desfășurarea interviului pe care îl consider mai mult 
un omagiu adus personalității sale. Pe parcursul 
narațiunii, în care personajul principal își 
descătușează trăirile, experiențele și cunoștințele 
profesionale, se leagă o prietenie normală între cei 
doi autori ai volumului, Cleopatra Lorințiu stârnind 
ego-ul profesorului Askenasy și scormonind în 
adâncurile ființei sale amintiri care nu se uită. 
                                                 
11 Jean-Jacques Askenasy, Cleopatra Lorințiu, Despre ce nu se 
uită, Edtura RAO, 2021 
12 Jean-Jacques Askenasy,  născut pe 13 noiembrie 1029, la Sofia, 
Bulgaria, medic în România pe Valea Prahovei, apoi specialist 
neurolog la București; emigrează în Israel în 1973 unde începe 
ascensiunea sa în lumea plină de hățișuri a birocrației și invidiei 
umane (dezvăluirile cărții sunt impresionante!) 

 

Deschizând cutia Pandorei despre formarea în 
1948 a statului tuturor evreilor din lume, realizând 
un deziderat după două mii de ani, timp în care evreii 
au fost împrăștiați în cele patru puncte cardinale ale 
planetei, putem afla aserțiunea pertinentă a 
doctorului neurolog: diferența identitară dintre evreu 
și israelian este aceea dintre un posesor de etnie lipsit 
de stat și un posesor de etnie cu un stat. Plecarea sa din 
România a constituit în același timp o evadare din 
lagărul bolșevic, o lume a fricii, dar, ceea ce este de 
apreciat și elogiat, succesul profesional datorat 
profesorilor săi, Oscar Sager, Arthur Kreindler, Vlad 
Voiculescu, este mereu amintit în ciuda nisipurilor 
mișcătoare pe care le resimțea înșelând precum 
infernul de dedesubt și care putea fi sau nu 
considerată o mlaștină. În capitolul III, se inițiază o 
stratagemă, aceea de a depăși sertarul frustrărilor și 

O
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trecerea la o nouă etapă – o discuție despre lumea de 
azi, despre globalizare. Deși creierul uman care l-a 
preocupat de-a lungul vieții este considerat o minune 
neegalabilă de inteligența artificială, interlocutorul se 
lamentează vizionar că persistența vieții omului va 
depinde de posibilitatea de a deveni ființe galactice, 
sau vom dispărea odată cu sistemul solar. Un corolar al 
luminii, cea mai puternică forță a naturii, cât și al 
iubirii, forța universală de atracție, definește 
supremul Dumnezeu, după cum o amintește medicul: 
iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, din toată 
inima, spiritul și forța ta (Torah, Leviticus 19:18). 
Descrierea ariilor creierului13 ce participă la funcțiile 
afective, decizionale motrice și comportamentale 
împlinește această minunată prelegere despre 
neurochimia iubirii după care a tânjit s'o poată 
împărtăși doctorul Askenazy. Un împătimit cercetător 
în domeniul somnului și al viselor, al textelor sacre 
unde apare visul și chiar amintind scrierile lui Mircea 
Eliade, el se oprește asupra legăturii indestructibile 
dintre neurologie și psihiatrie, ceea ce este și o 
dorință nerealizată a mea de a scrie un tratat de 
interferență psihiatrică în maladiile neurologice și 
invers.  

Remarc o inițiere, o documentare extrem de 
minuțioasă la Cleopatra Lorințiu, întrebările 
reprezentând pagini elaborate cu multă atenție, ceea 
ce evidențiază cât mai mult din omul, sufletul, nu doar 
profesionistul neurolog; uneori intervenția sa 
conduce chiar la eludarea dialogului precum în 
capitolul VII care conține evocarea unor mari 
personalități, prieteni și cunoștințe cu care a 
interacționat medicul de-a lungul vieții. Nedorind să 
stric plăcerea cititorului de a descoperi vasta erudiție 
ce se degajă din filele acestui volum și remarcând 
capacitatea intervievatoarei în a dezlega și.. uneori, 
înnoda ițele vastului discurs al intervievatului, mă 
rezum doar la a enumera personalitățile spre care se 
îndreaptă gândurile maestrului Askenazy: scriitorul și 
medicul Augustin Buzura de care și pe mine mă leagă 
o mare prietenie, academicianul medic Nicolae Cajal 
de la care am primit prima recomandare de intrare în 
academie, minunata Maya Simionescu de care m'am 
apropiat și eu în a evoca personalitatea lui Nicolae 
Simionescu și Emil Palade, scriitorul și filosoful Sorin 
Antohi de a cărui prezență ne-am bucurat adeseori și 
noi, ieșenii, soții Aliza și Menachem Begin față de care 
ni s'a îndreptat mereu admirația, profesorul neurolog 
francez, Pierre Rondot, pe care regret că nu l-am 
cunoscut, ilustrul diplomat Meir Rosenne, 
academicianul matematician de excepție, Solomon 
Marcus, alături de care am comis articole în timpul 
formării mele multilaterale, profesorul vizionar 
Moshe Idel și Jaques de Decker care ne sunt 
prezentați pentru a înțelege minunea gândirii 
creierului uman, deosebitul actor Horațiu Mălăiele, 
bunul său prieten din Köln, profesorul doctor Ion 

                                                 
13 Regiuni ale dragostei: zona ventrală tegmentală, nucleus 
accumbens, palidum ventral și nucleul raphé 

Petrovici și nu în ultimă instanță omul de care m'am 
legat și eu încă din anii '70, academicianul și scriitorul 
Eugen Simion.  

Cuvinte ce evocă misterul Mihai Eminescu 
reprezintă opinii pertinente ale cărturarului și 
medicului Jean-Jaques Askenazy... Și câte alte surprize 
memorialistice nu intervin pe parcursul acestui 
document aparent jurnalistic, dar care, în sine, e un 
volum care stimulează cunoașterea și meditația unui 
cititor. Și citez: creierul nu este un organ perfect, face 
erori, dar este diamantul din coroana naturii, aflat 
într'o continuă mișcare, în progres, pe care noi 
încercăm să'l înțelegem, fără a reuși. 

Deși finalul ar părea să disipeze atmosfera de 
înțelegere și armonie creată între cei doi autori prin 
contradicții ideatice, conceptuale mai ales asupra 
perioadei proletcultiste din România care a evaluat 
pe cei ce aparțineau etniei în evrei buni și evrei răi 
după gradul de adeziune la noua orânduire, există o 
apreciere antagonică privind discriminarea pozitivă. 
La întrebarea: Când credeți că omenirea va aprecia 
oamenii pentru ce sunt? Nu neapărat pentru 
apartenență rasială, etnică, religioasă sau sexuală?, 
mă șochează răspunsul: Niciodată. Și consider că cel 
de-al IX-lea capitol dedicat memoriei ca funcție 
primordială a creierului, reglementează și sensul 
vieții, unghiul din care este privit fiind de multe ori 
circumstanțial diferit. Neurolog fiind și membru al 
Academiei, mă simt onorat să scriu despre acest 
volum în care neuroștiința, sociologia, psihologia și 
mai ales învățăturile vieții se împletesc în amintirile a 
două mari personalități umaniste ale civilizației 
contemporane, lectura sa determinând cunoașterea 
spiritului și sufletului amprentate de lucrurile ce nu 
se uită. 
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Tatuaj interior 
- cronicar de necesitate - 

  

 apariție editorială de excepție14, nu numai 
prin tema fierbinte, aș spune de foc, a 
situației tensionate, bulversantă pentru 

întreaga planetă, cât și prin minunata creație 
jurnalistică plină de fragmente lirice, epistolare și 
proză de mare valoare, ceea ce caracterizează orice 
scriere a Veronicăi Balaj, de fapt așa cum ne-a 
obișnuit de-a lungul prodigioasei sale cariere15. 

 Textul, reprezintă viziunea din adâncul spiritual 
și sufletesc al scriitoarei, printr-un filtru psihologic, 
emoțional, asigurând rețeta jurnalului structurat pe 
date calendaristice, legate de întâmplări și impresii 
marcante, încercate în perioada stării de urgență din 
2020 și, în lunile următoare prin continuarea acesteia 
cu prelungita stare de alertă. Un cititor avizat 
realizează însă că, precum multor autori de proză, 
romane ori nuvele, datele jurnaliere sunt un pretext 
pentru realizarea unui volum ușor de lecturat, chiar 
dacă tema în jurul căreia se desfășoară trăirile 
autoarei este una parșivă și absurdă în planul 
civilizației umane. De altfel, nu este la prima 
experiență de acest fel, adică de a îmbina 
expresivitatea prozei cu notațiile specifice unui 
jurnal. Pot face trimitere la volumul Iarna revederii, 
Jurnal canadian, apărut în două ediții, 2012 și 2019 
și Jurnal de Timișoara, editat în 1990, și 
reprezentând  evenimentele din Decembrie 1989 , 
petrecute în orașul său, oraș erou, într-o manieră 
jurnalistică dar, de asemeni, cu inserții epice demne 
de paginile unui roman. Filtrarea interioară a 
cotidianului cu toate accentele sale, așa cum sunt ele 
percepute de autoare, în perioada pandemiei, redau 
în final un puzzle alcătuit din teamă, uluire, precauție, 
suspiciune care privesc existența noastră în condiții 
limită, tulburarea unei ordini practicate de secole și 
acum răsturnată. Totul pare absurd și  totuși real. 
Întâmplările dau năvală peste fiecare om, globul 
pământesc se arată neajutorat. Oamenii se împart în 
alte zeci de categorii comportamentale, 
experimentând cele mai bulversante trăiri, multe 
amestecate între ele: de la disperare sau milă, 

                                                 
14 Tatuaj interior. Jurnal, colecția Corindon, Editura Castrum de 
Thymes, Timișoara, 2021 
15 Veronica Balaj, jurnalistă Radio-Tv, prozatoare de marcă, dar și 
poetă talentată, membră a USR, și a mai multor Asociații culturale 
internaționale, menționăm, doar că, este membru fondator al 
ASRAN (Asociația Scriitorilor Români din America de Nord), 
Montreal, Canada, din 2019 - deținătoarea unui număr remarcabil 
de distincții naționale și internaționale 

empatie, ajutorare, egoism la drame și, curios, alții 
căutând aranjamente pentru afaceri nu tocmai curate. 
Astfel că afirmația - absurditatea trebuie luată drept 
normalitate devine ordinea zilei. 

Derularea evenimentelor socio-medicale, plus 
nedumeririle politice, sunt partea de susținere  
informațională a volumului. Din realitatea 
învolburată, care se zvântură pe mapamond, sunt 
alese momente care au caracter de unicitate prin 
dramatismul prezentării: Ne atacă, ne bușește la 
pământ, icnim, înjurăm, ea tot ne dă cu tifla când e 
vorba de planurile noastre prea nepotrivite cu mersul 
dumneaei și, totuși, continuăm s-o iubim. Noi toți, cei 
cu mintea întreagă ne supunem. N-avem încotro. N-a 
putut nimeni urni realitatea în direcția pe care o vrea 
el, ca persoană, decât puțin, puțin de tot ... Doar cât 
durata iluziei cum că ne este hărăzit liberul arbitru. 

Chiar dacă naratoarea reprezintă personajul al 
cărui suflet se zbate în corul suferinței globale (iată 
de unde începe adevărata globalizare!), firul roșu, 
realul prim plan îl reprezintă Virusul încoronat/ 
încornorat. Și câtă tandrețe lirică, un Pessoa, un 
Sadoveanu în unele părți ale textului: părea că un 
potop de nouri trecea peste vârful frasinului din curtea 
laterală a casei bunicului și se prefăcea în îngeri; 
drame și chiar tragedii sociale ne transferă în 
domeniul psihologiei: povestea de iubire între doi 
tineri care s-au întors din străinătate , acum 
nemaivând locuri de muncă, nu este lipsită de piedici și 
emoții neimaginate în alte perioade. Pandemia 
schimbă cu repeziciune rotirea sentimentelor, a 
preferințelor, a normelor știute. Epoca restricțiilor de 
de tot felul impuse pe întreaga planetă dau obligatoriu 
alt sens vieții. Toată lumea își dorește o reîntoarcere la 
normalitatea cu care era obișnuită. Poate doar teoriile 
conspiraționoste și Noua Ordine Mondială, ia în calcul 
acest lucru ca pe ceva benefic. 

Greu de închipuit cum se poate interpreta și 
descrie acest jurnal de război în care educația, 
serviciile, chiar medicina se desfășoară on-line, 
îndepărtând oamenii, izolându-i, ucigându-le 
speranțele și dorul unei îmbrățișări. Nimic nu lipsește 
din panoplia acestei călătorii în infern cu ajutorul 
cuvintelor. Și totuși: în varianta on-line, sufletul  nu 
poate fi reperat...  

Talentul de reporter al autoarei trezește 
imaginația cititorului sugerându-i un itinerar din 

O
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trăirile amintirilor și ale povestirilor unor personaje 
episodic întâlnite în această călătorie prin spațiu și 
timp. Pe mapamond, s-a extins ca o pecingine starea de 
zbor la ceruri. Fără prea multe formalități. Din starea 
de  urgență, direct, rapid, se poate experimenta starea 
lui Icar. Drumul spre ceruri e liber. Cum n-a mai fost 
demult. 

Drama unui nou început cu tentă apocaliptică, 
dramă pe care am trăit-o și pe care, obsesiv, o 
recunoaștem prezentă în jurul nostru, se derulează 
pagină cu pagină în acest document al unei scriitoare 
puternice în ochiul său de vultur, cu aripi ce bat în 
ferestrele celebrității, care acordă evenimentelor o 
altă șansă decât uitarea și trecerea într-o statistică 
scrisă cu litere înnegurate, transformându-le, de cele 
mai multe ori, în pagini epice în care este pe rând 
spectator sau actant implicat. În cele aproape 200 de 
pagini sunt diferite titluri atractiv-sugestive și care, se 
rotunjesc în adevărate povestiri precum: Ocheade în 
spectacolul repatrierii, Falșii talanți ai primăverii, 
Complicități la speranță, Singurătatea cu dublu sens, 
Răzmeriță și nuntă pe jumătate, Iubire și sfinți în 
pandemie, Arta se va dezlega în luna mai, Semnul 
focului nemeritat, Realitate franjurată, Erori, precauții, 
dispute, Pași furișați prin pandemie, Festin teatral, 
Viața on-line.... De fapt, autoarea resimte că împăcarea 
cu sine și rugăciunea adreasată Creatorului este un 
gest stângaci pentru a-și face simțită prezența în 
univers, un univers în care rolul lui Isus este esențial 
și azi pentru omenire. Existența unei lecturi din 
evanghelie în timpul Sărbătorilor Pascale și a 
Săptămânii Luminate ne determină să înțelegem 
complexitatea naturii spirituale a doamnei Balaj. 

Eludând mass-media (aparent copleșită de 
evenimente în derularea evoluției în expansiune 
geometrică a pandemiei, apoi cumpărată să 
reprezinte interesele unor organizații oculte), 
Veronica Balaj rămâne obiectivă în descrierea 
pragmatică a vârtejului ce a cuprins mapamondul, 
imposibil de desprins de trăirea subiectivă a 
evenimentelor. Realitatea schimbă perspectiva 
jurnalistului în raport psihologic. Antropologia 
socială resimte, cum singură afirmă, intrarea 
dantescă în infern: Alerta produsă de instinctul de 
apărare ne duce spre nenumărate cărări, toate 
întortocheate. Unele de-a dreptul șubrede. Unde odată 
ajuns, te uiți cu disperare în zare, căutând speranța 
vindecării de acest virus care ne pune la colț. Ori ne 
aruncă pe întinderea debusolării. 

Fluviul gândurilor induse de ceea ce ne 
înconjoară e o declarație pe proprie răspundere... 
Seara, lumea-i topită în tăcere. Nu circulă decât rar 
câte o mașină și numai dacă are drept destinație 
aprovizionarea urgentă. În rest, cale liberă 
ambulanțelor. Sunetul lor se înfinge în carnea nopții și 
în temerile noastre./ Timpul se zbate de parcă l-am 
ține ostatec în ființa noastră. Și realitatea unui 
apocalips armaghedonic încleștează cuvintele 
presărate de figuri de stil care trădează poesia din 

gândurile care vor să stingă metaforele 
intelectualului răvășit de absurdul și oprobriul 
paradigmei nedorite. Și lirica sufletului se adâncește 
în text, revărsând trăirile autoarei: Salcia  pletoasă, 
nu-i zic plângătoare, a înfrunzit. O văd de pe terasa 
dinspre vest. Mlădioasă, într-un gest de cuviincioasă  
plecăciune către pământ, își lasă pletele într-o rostire 
verde. Șoptită. Exemple de rafinament intelectual 
întâlnim la tot pasul ca o gură de aer fără mască între 
rândurile înfricoșate: Noaptea izvodește ornamente 
fantaste pe pereții luminați doar de becul din stradă. 
Ca urmare, gândurile se prind și ele în desenul aiuristic, 
abracadabrant și cu limite imprevizibile, pentru că, 
scrie prozatoare: corsetul fricii are și țepi. Alteori 
nostalgia ascunde o frântură de depresie mascată de 
natura înconjurătoare: uneori e un verde tulburat de 
ploi sau negură. Alteori, un verde greu, dens. Alte 
crengi sunt purtătoare de verdele unei peceți. Alt copac 
are un verde diafan. Altul, dimpotrivă, e un verde 
săbatec, ascuțit ... Dar niciunul nu va semăna vreodată 
cu verdele nucului de care se sprijină umbra bunicului 
meu. Verdele nostalgic al unui arhipeleag  personal. 

Scrisori și întâmplări relatate de pretutindeni se 
întipăresc adânc în mintea scriitoarei și în cuprinsul 
hârtiei ori on-line, această variată instituită spre 
disperarea evoluției societății umane. Dacă mă uit în 
urmă, nu văd începutul. Sunt posesoarea unei 
nemăsurate istorii trăite. Într-o derulare iluzorie./ 
Ziua își descântă minutele./ Mă pomenesc făcând 
diferența între ascuțișul fricii și lentoarea șerpească a 
temerii. Aș putea să citez, comentând cu plăcere 
fiecare pagină, trăind la intensitate maximă vremile 
dar bucurându-mă de acest document scris cu patimă 
și savoare totodată, relevând tocmai sufletul din 
adâncul acestui scriitor remarcabil. Însingurarea e o 
maladie consecutivă pandemiei. Azi singurătatea mea 
este voioasă, se lăfăie prin casă, prin privirile mele, prin 
suflet. Dă cu măturoiul peste orice încercare de-a mă 
asocia cu cineva. Intempestivă, are forța  unui jet de 
apă desprins din vreo  cascadă./ Alteori, se preface în 
animal fantast, are gheare, colți colorați care mai de 
care. Ascuțiți de-mi dă sângele când mă încumet să mă 
iau la bătaie cu ea. Îi mai strig una, alta, dar nu se 
sinchisește. 

Vise, viziuni bulversează naratoarea care suferă 
pentru întreaga lume, jurnalista care nu mai are decât 
o parte din bărbăția unui om dedicat mass-mediei. 
Adesea deschid mesajele aiuritoare doar să mă 
minunez cum poate lumea s-o ia razna și mi-e teamă 
să nu pățesc și eu la fel.- afirmă și nu o dată în paginile 
cărții, reflectând plenar nu numai tatuajul său 
interior. Pacostea ivită de aiurea e un motiv de 
analiză politică și socială. Orașul s-a retras în propriile 
noastre amintiri și imagini pe care le-am achiziționat 
până mai ieri. 

Chiar titlul volumului extrapolează o semnificație 
valabilă pentru întreaga umanitate. Astfel el este 
jurnalul din interior pe care nu-l putem trăda, nici 
vinde, dar în care rămânem marcați pentru 
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totdeauna: Oare cei plecați dincolo, deveniți spirit, 
rămân neschimbați până la trâmbița de apoi?. Se spun 
că sunt atrași de lumina divină, vor să fie în preajma ei. 
Oare-i vom mai recunoaște când va fi să fie revederea?. 
Iubirea noastră pământească nu le este nici apă. Nici 
drum. Nici foc. Nici ardere, căldură sau extaz. Nimic. 
Trăim într-o permanentă stare de alertă. Ne apărăm 
într-o tranșee imaginară construită de fiecare dintre 
noi....  

Pagini de o frumusețe extraordinară pentru un 
cataclism de neînchipuit fac din acest volum o 
insistentă recomandare la lectură, deși autoarea 
descrie că hățișul creat de frică se poate zbengui 
înafara casei mele, înafara ființei mele. Frica este 
vineție, grețoasă și ne poate vlăgui, ea rămâne un 
cetățean loaial cetății în care a visat, scrie și crează. 

Razele lunii nu au sens. Dizolvate în coloritul 
umbrelelor, fac din nopțile orașului intrări într-o 
cronică întunecată. Și creația scriitoarei este 
răsplătită pe tot mapamondul prin publicații, premii 
și prezențe virtuale. 

Deși am trăit cu toții frustrările ce parcă nu au 
sfârșit, deși realitatea deformată tinde să ia locul 
normalității civilizației pe care ne-am străduit s-o 
construim în milenii de luptă pentru mai bine, deși 
ne-am săturat să vedem ceea ce nu am fi dorit să fie o 
nouă rețetă de viețuire umană, am citit și recitit acest 
volum, oglindă a luminii întunecate, apreciind 
jurnalul fidel al ființării sufletului parcă obligat să se 
îndepărteze de spiritualitatea ancestrală și chiar de 
Dumnezeu. Ceea ce cronicarul Veronica Balaj ne 
demonstrează că nu se poate!  
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Amy LOWELL  
9 februarie 1874 -12 mai 1925   
 
 
poet American al scolii imagiste , care a promovat o 
revenire la valorile clasice .A castigat  postum premiul 
Pulitzer pentru poezie in 1926. 
 
  
 

 Generations 
  
You are like the stem 
 Of a young beech tree 
Straight and swaying, 
Breaking out in golden leaves. 
Your walk is like the blowing of a beech tree 
On a hill. 
Your voice is like leaves 
Softly struck upon by a Southernwind. 
Your shadow is no shadow, but a scattered sunshine, 
And at  night you pull the sky down to you 
And hood yourself in stars. 
  
But I am like a great oak under a cloudy sky, 
Watching a stripling beech grow up at my feet 
  
Reference Amy Lowell , Poems, Classic Poetry Series 

   

Generații 
  

Tu ești asemeni unei tulpine 
A unui fag tânăr 
Drept și tremurător legănându-se 
Explodând in Frunze aurii 
Mersul tău este o suflare de fag 
Pe un deal. 
Vocea ta este asemeni frunzelor 
Ușor atinse de un vânt de sud 
Umbra ta nu este o umbră ci un răsărit spulberat 
Și noaptea tu îți tragi mantia cerului 
Și te invelești cu stelele 
Dar eu sunt asemeni unui stejar mare 
Sub un cer înnorat 
Privind cum un fag tânăr crește la picioarele mele. 

  
 Traducere  Carmen CRACEA 
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Liviu ȘOPTELEA - 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ăscut la 24 ianuarie 1966 în 
Botoșani, pictorul Liviu Șoptelea 
este licențiat în arte vizuale, având 

și un masterat la Universitatea  ” George 
Enescu “ Iași, specializarea Conservarea și 
restau-rarea operei de artă.  Membru al UAP 
România – Filiala Iași, secția pictură și 
Președinte și membru fondator al Societății 
culturale EXPO-ART Botoșani, Liviu Șoptelea 
are peste 25 expoziții personale și de grup ( 
Botoșani, Iași, Suceava, Piatra Neamț, 
București, Sibiu, Cluj, Bacău, New York, 
Chișinău,Silistra, Ruse, etc).  Despre lucrările 
sale au scris: Valentin Ciucă, Gellu Dorian, 
Sabina Fînaru, Theodor Damian, Lucia Olaru 
Nenati, Emanuela Ilie, Ana Florescu, Victor 
Teișanu, Gabriel Alexe, Mircea Oprea ș.a. 
Multe din lucrările sale pot fi văzute în 
colecții din România, Cipru, Italia, Anglia, 
Canada, SUA, Germania, Suedia etc. 

 Pictura lui Liviu Șoptelea este dominată 
de relația om-înger. Și omul și îngerul 
locuiesc sub același cer, fără granițe de 
spațiu ori de timp. Mânuitorul de pensulă și 

culoare coboară firesc, neforțat, toți îngerii 
lumii astrale pe pământ, între muritori. Ba, 
mai mult chiar, îngerii lui Șoptelea sunt 
mereu într-un dialog, un dialog al lor dar mai 
ales cu privitorul. 

O împletire între propriile trăiri, bucurii 
ori suferințe, în care profanul este acoperit 
de sacralitate iar abstractul se substituie 
concretului, magie și realitate într-un joc pe 
care nu-l poate câștiga decât cel care 
privește. Lucrările lui Liviu Șoptelea sunt 
strigăte despre libertatea și demnitatea 
umană. Vei vedea îngeri și/ sau oameni dând 
rădăcină și sens aripii, zborului, înălțării. 

Putem spune, fără a greși, că la 55 ani 
împliniți în acest an, pictorul este un 
luptător care a câștigat bătălia asumată. 
Privitorul pânzelor sale va mușca satisfăcut 
din originalitatea de linie și culoare, 
pătrunzând într-un univers cromatic care-i 
va umple pe deplin inima și sufletul. 

La mulți ani, Liviu Șoptelea! 
                                                                                   

Vlad SCUTELNICU               

N
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Robert Dumitrescu  
regizor la 15 ani 
 
 

obert Dumitrescu, copilul-regizor  de la 
Montreal, s-a  născut in 17 iunie 2006 in 
Romania la  București. La vârsta de 2 ani  a 

emigrat impreună cu părinții săi în Canada, familia sa 
stabilindu-se în marea zonă metropolitană, Montreal. 

Robert este pasionat  de sporturile de 
echipă jucând baschet și fotbal european, de muzică și 
arta imaginii, dar cea  mai mare pasiune a sa este  
cinematografia  fiind și elev  al școlii Agora din 
Montreal,  în  anul  trei secondaire,  la secția  cinema. 
El studiază in limba franceză , insă  nu și-a uitat limba 
sa maternă, limba română,  pe care o vorbește in 
familie și  în comunitatea română unde și-a făcut 
multi prieteni și nu în ultimul rând  la biserica  
ortodoxă Sfântul Gheorghe din Longueuil, unde 
participă frecvent la  slujbele duminicale. 

  Episcopia Ortodoxă Română a Canadei a 
organizat  în perioada 28, 29 și 30 mai 2021 o Gală-
concurs proiect anual, on-line via Zoom, ce și-a 
propus să ajute copiii și tinerii din Eparhie să 
dobândească și să împărtășească informații despre 
credința ortodoxă, obiceiuri și tradiții utilizând și 
informații din mediul on-line dar încurajând  și lucrul 
în echipă. Fiecare participant sau grup al unei parohii 
având posibilitatea să aleagă unul sau mai multe 
proiecte în funcție de talente și posibilități pentru 
toate grupele de vârstă. I. Sfinții, prietenii mei - 
Sfântul care mă inspiră II. Bucuria Învierii / tradiții și 
obiceiuri de Paște III. Dăruind vei dobândi / Bucuria 
darului IV. Biserica din Parohia mea acum și viziunea 
mea peste 20 de ani V. Rugăciunea din sufletul meu 
VI. Rolul preotului în viața mea VII. Proiect unic (teme 

ortodoxe) la alegere Modalitate de prezentare: creație 
digitală vizuală, scrisă sau audio la alegere. 

Aflând  despre acest concurs Robert Dumitrescu 
s-a hotarât sa realizeze un film si sa participe, iar 
ideile  incepuseră  să curgă așa că n-a stat prea mult 
pe gânduri și s-a  apucat de treabă. Inițial a pornit cu 
mai multe idei  dar cea care a  fost pusă in practică a 
fost scurtmetrajul  THE CALL/CHEMAREA  pe care l-a 
gândit de la zero, incepând cu scenariul, regia, găsirea 
actorilor potriviți, distribuția  rolurilor, imagini, 
muzică și prezentarea în cadrul concursului. 

 THE CALL este un film  făcut de un regizor copil, 
cu doi actori copii în rolurile principale: Leonard 
Dumitrescu 12 ani în rolul îngerului și  David Boboc 7 
ani in rolul copilului care descoperă credința și se 
adresează  atât copiilor cât și adultilor având  ca 
subiect chemarea spre credintă. Filmul,  in cele 11 
minute ale sale arată cum se transformă, prin 
credintă, un copil inocent și curios care intră cu pași 
nesiguri  în biserică, într-un om matur ce pășește 
hotărât, cu multă încredere  și care-și va păstra 
spiritul de copil în inima sa plină de iubire. 
Intensitatea mesajului creștin pe care îl poartă acest 
film în cele 11 minute, va zgudui pe orice privitor, 
pătrunzându-i in gândire,  făcându-l să se privească și 
să se regăsească în personajul principal, copilul  
devenit adult. 

Robert, ne-a mărturisit că dorința lui cea mai 
mare este ca filmul său să fie vazut de cât mai mulți 
oameni, ca să ne amintească, mai ales acum, că prin 
credință vom putea învinge orice criză și vom fi 
mereu liberi.  

R
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Dintre cele  peste 80 de proiecte prezentate in 
concurs, Filmul THE CALL a câstigat 
aprecierea juriului, situându-se  pe primul loc și 
obținând premiul special al juriului. Suntem mândri 
să avem in diaspora română de la Montreal, copii 
deosebit de creativi și talentati  care dovedesc o 
bună cunoaștere a credinței, a obiceiurilor și a 
tradițiilor românești, copii ce poartă România în 
suflet, deși sunt plecați din țară  de la vârste foarte 
fragede sau sunt nascuți pe tărâm canadian. 

 

 

 

Îl felicităm pe talentatul Robert Dumitrescu, îi 
dorim mult succes in continuare și așteptăm cu mult 
interes noi scurtmetraje la fel de interesante. 

  

Mihaela CD 
redactor fondator 

revista Poezii pentru sufletul meu  
Montreal, Canada  
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Vlad SCUTELNICU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eudaimonie 
 
 
 
 
 
în seara aceasta banală 
ca aproape toate serile lumii 
albinele, printre alte munci trecătoare,  
cum ar fi adunatul unei lingurițe de 

miere, 
asta însemnând obolul lor către stix, 
îngână șoptit, neștiut, abia auzit 
un cântec de dragoste 
 
în seara aceasta unică dar atât  
de banală, tu ai închiriat un pat 
un pat deasupra unui 
roi de albine 
 
ai pus de-a dreapta pe măsuță lângă 

oglindă 
paharul cu vin roze de unică folosință 
așezându-te comod pe sofaua moale 
de undeva de sub tine ori de 

pretutindeni 
un murmur legănat îți fericea timpanele  
încercând să fărâmițeze, să împrăștie 

furtunile cotidiene 
la o comandă ocultă 
 
 

 
 
 
 
ființa ta pierdută în avatarurile zilei 
începea să soarbă fragmente 
de la tâmplă la tâmplă 
din aromele mierii de tei, de salcâm, de 

pădure, 
de toate florile lumii 
 
oglinda care te fericea zilnic a dispărut 
o altă oglindă, imensă, concavă și grea 

te-a încercuit 
și mii și milioane de tu te priveau 

întrebător 
ai încercat, ai așteptat, ai căutat 
să eviți întrebări 
să eviți răspunsuri  
despre ce, despre unde 
spre ce, spre unde 
 
apoi a sunat telefonul 
undeva departe într-o altă casă a lumii 
sunetul lui s-a apropiat devenind tot mai 

strident 
tot mai provocator 
parcă izvorând din creierul tău 
deși cântecul albinelor invada lumea 
te-ai aruncat spre el ca spre vasul 
care din întâmplare trece indiferent pe 

lângă 
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insula unde ai fost aruncat de corabia 
eșuată 

până să răspunzi 
 
sunetul s-a stins 
acum constați consternat că nu ai 

semnal 
poate telefonul nici nu a sunat 
poate a fost doar o albină soprană 
ori poate un trântor tenor 
mai orbi așa, greșind notele din 

partitură 
încercând fără să vrea evadarea din 

corul 
uniform al vocilor stupului ce încerca 
să-ți vegheze 
să-ți pacifice odihna 
(s)curgerea, drumul rectiliniu sau sinuos 
spre mâine 
 
până la urmă ești tu 
pe insula aceasta comod așezat 
pe un pat sub care 
cântă demențial un roi de albine 
împreună cu regina lor pentru tine 
 
și seara aceasta  
- monumentală – 
îți umple sufletul cu un cântec 
ne-mai-auzit de  dragoste 
 
? mai vrei ceva… 
      

       

 
 
 
 

odă pentru 
buzunarul cu 
zaruri  
 
 
 
ești ca întotdeauna singur 
în fața oglinzii cu buzunarele pline 
cu zaruri 
ai rugat suprafața sidefată 
martor să-ți fie la descifrarea 
zilei de mâine 
 
în jurul ei cântecul nestemat al roiurilor 
de fluturi 
înmiresmată atmosferă 
plină de învolburarea vieții de la  
începutul veacurilor 
 
acolo, sus, și dumnezeu aruncă zarurile 
iar peste tine alunecă molcom o ploaie 
de fericire 
poveste despre ziua ce va să vină  
dar te rog cum înțelegi să fii acum 
doar acum, până la capăt așa să fii 
 
! clipa, marea și indelebila clipă 
trăiește-o  
trăiește cea mai frumoasă și bună 
lume a tot ce ți se-ntâmplă 
 
despre ziua de mâine 
nu căuta cuvinte 
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Veronica BALAJ 
 
 
 
 
 

Vinovata  
dualitate 
 
Îngerul chemat anume, 
stă așezat pe un prag de lume  
cerne un vis, alungă un vis, 
începe să ningă a pustiu,  
peste nisipul, coamă de leu înfometat, 
Doamne, lumea nu mai stă pe roțile sale 
a sărit de pe șine, 
iubirea-i din ce în ce mai distilată 
îndoită cu apă chioară,  
oricum nu ajunge fiecăruia 
de-aceea urlă turbată  
absența iubirii, Doamne, 
îi  usucă gâtlejul, venele, glasul, 
mai ales femeile nu înțeleg 
cum de au primit o cantitate limitată?… 
De dragul ei  își vopsesc părul, 

sprâncenele, 
își doresc un al treilea ochi, 
pentru cine  altcineva  
atâtea marafeturi, mătăsuri, dichisuri 
și ploi inventate  
și lacrimi de rezervă  
la întâlnirile mult așteptate? 
într-un acord duplicitar cu luna, 
și-au încondeiat priviri celeste, 
păcat desigur  
din râsul lor, răsar păduri  
și buruieni de leac,  

știu ele, știu, că mijlocesc  
răsuflarea ta divină 
pentru renașterea din  univers 
învață repetarea existenței din mers,  
la infinit repetată; 
scornesc chiar o matematică proprie, 
spre binele odraslelor zămislite  
uitând că viața,  
numai tu o pui în ecuație  
și încheind astea de făcut, 
iubirea le-a și părăsit  
poartă însă dogoarea întrebării 
n-ar fi fost mai alintate  
dacă le-ai fi vrut  create  
înainte de Adam? 
Asta n-au cum să o schimbe….. 
 
 Pe bărbați, mă tem că 
 numai tu îi poți struni  
se înfruptă și ei din  licoarea  
cu gust de miere 
și stea arsă în cădere 
la răscruci neâmplinite, 
întră în jocul de-a patimile îngăduite: 
zaiafeturi, praștii,  halebarde, 
arme de foc, rachete și alte lighioane,  
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pământul,  narațiune evanghelică,  
îl cred teren de manevră   
pentru izbânzi 
de-aceea, în urma observației  
precum se cade, am purces la rugăciune, 
izvodește, Tată Ceresc,  
pentru femeile din lume 
o  nouă mare cu semințe de iubire 
din  ochiul  tău  edenic, 
răsărind  
fără de măsură-n timp, 
din viață-n viață trecând! 
 
 
 
 

Euphonii 
 
Barca priponită de mal 
și de razele lunii 
așa cum scrie în poem 
ca într-o pagină document 
are vâsle cioplite 
din picioarele pianului meu dezacordat  
adesea, 
din barca țintuită la mal, 
prin cerul ca un ochean 
se-aude un cântec defăimat 
de lumea din lume dublată 
iluzia unor meridiane interioare, 
coboară văzduhuri 
în mare 
sufletul meu le numără  
din aproape-n aproape 
pas cu pas, 
într-un drum secret  rostuit  
oprită la mal, mă privesc în interior  
nu te speria, ființă, 
nu scoate nici un miorlăit  
căderea e zborul invers desăvârșit  
vâslele din pianul dezacordat 
cântă singure, 

 
 
 
descoperă alte  țărmuri...... 
În golul bine mascat  
sunt liberă să cred că, 
lumea-i legiuită 
de Dumnezeu pentru mine 
pot  spune te iubesc 
ori de câte ori  
peștii albaștri  
îmi taie respirația 
sau când   
razele soarelui  
se opersc a mirare 
ca un pom de foc, 
peste lumea  din lume 
prinsă-n alunecare 
din barca legată la mal, 
sau, pot crede în absurditate  
pot înnoda cuvinte rebele,  
pot dansa  
cu apa sub picioare 
valurile hăituite de pieire 
mă-nvață ce-i frica  
lecția lor atinge  
partea din stânga vieții mele  
dar, nu mi-o-nsușesc total 
și poftesc iarăși  
a pleca frivolă, cu instinct de jivină 
dănțuind prin lumină 
și patimi... 
La vreme de seară,în barca proptită la 

mal, 
ce s-ar întâmpla, Doamne,  
dac-aș alunga îngerul 
venit să descuie lacătul 
plecării mele în larg? 
 

18 Februarie, 2019, Ottawa  
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Cifru   
sentimental 
 
Bucata de pământ, pe care bunicul 
și-a construit casa, 
fusese o tranșee 
din războiul trecut 
l-a cumpărat cu tot  
cu șoaptele dintr-un potop uitat 
a dat o sumă frumușică 
și pentru aripile îngerilor 
frânte de bombe  
și rămase în pământ  
să rodească, 
 
 
o pădure de apărare 
între arșița cerului  
și viața lui  
pe care-o va măsura 
în pas alergător  
sub straturile de flori, 
mai sălășluiesc 
cuvinte din răvașele soldaților  
ostateci între două spaime de moarte   
și dorul de casă, 
bunicul, prevăzător, 
a trecut în actul de proprietate 
și grădina unde, strategic,  
a plănuit răpirea bunicii,   
cu vârful unui creion de tâmplărie, 
a desenat un  ropot de cai 
alergând prin istorie 
o goarnă, o caschetă de ofițer, 
lăsate în adânc de pământ, ofrandă 
pe ușă stă scris 
cuvânt de rugăciune 
mai sus de acoperiș,  
pe distanța dintre cer 
și numele său omenesc, 

a sădit o nouă  stea,  
pe care niciun astronom n-o cunoștea  
și la care se-nchina 
să-i lumineze hățișul de trăiri 
galopante 
incendiind lumea.  
   

      
Parizienne     
    cotidienne, 
          II 
 
                                                 Cristinei  
Spre ora cinci, matinală,  
în balonzaidul meu bej și al tău verde, 
suntem  pată de culoare 
în cadența dimineții 
ni se alătură două străzi,  
ne privesc vreo trei statui 
gata să ne urmeze  
prin Parisul cu zâmbet insinuant 
fără să ne dăuneze, 
aerul  poartă broderii de taină 
orice și escapadă capătă faimă.  
În părul tău lung 
se agață, 
Luceafărul de dmineață 
mergem așa trei în tandem 
suntem fericite 
și habar n- avem  
 ne grăbim, ne grăbim,  
să cumpărăm buchete 
pentru fleorista  Geraldine,  
care se mărită a doua  oară 
înainte ca timpul să îmbobocească  
spre seară. 
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Strada Saint- Eustache  
întinerește  
când se descarcă 
marfa din colțuri de lume adusă  
în cartierul les Halles  
miroase a îmbrățișări  
cu poveștile negustorilor  
lăsați la vatră  
întâmplări furișate din secolul cinșpe  
și mai încoace, pomenesc despre  
tarabe pline cu  
mirodenii, brânzeturi, grâne, 
fructe, legume 
ehei, erau negustori cu renume,  
în Halele Parisului, 
organizați pe confrerii 
purtau embleme, trecute în veșnicii  
unele acatiste, ca să le meargă bine 
negoțul cu fructe, vin, flori, pește, 
miere de albine  
au răsunat prin vremi ca un ecou  
și pentru alte generații de confrați, 
bărbați la trup îndesați, 
cu obraji bucălați, 
și pălării napoleoniene, 
proprietari  de rang și avere,  
închinându-se  
 la Capela Saint- Eustache 
sau în Capela de  la Vierge, 
poate, chiar acum calc  
pe locul uneia dintre ele 
sau, o fi, temerara Saint Veronique, 
sub protecția căreia 
înalt se rugau vânzătorii  
de botoșei pentru copii, 
pânzeturi și albituri, 
decorațiuni, adevărate bizarerii. 
Cât despre flori, 
erau târguite pe alese 
exotice, populare sau regale, 
negociate la același preț, 
cu plaisir d’ofrir….. 
 

 
Geraldine, mireasa, are un magazin 
la colț cu strada Lamartine, 
în care semințele îmbobocesc  
laolată cu timpul 
și întregesc 
secretul  moștenit de  la  o verișoară, 
fleoristă în Halele pariziene,  
iubita unui pescar 
pierit într-o furtună 
când l-au adus la mal,  
avea o scoică  în buzunar,  
în care perla încă mai trăia  
de atunci, comersantele de flori,  
în  les Halles de Paris, 
poartă în sân o perlă roz-sidefie  
aducătoare  de noroc 
orele continuând să germineze   
în florile timide populare, 
sau regale. 
Cumpărăm en  gross 
azalee, ghirlande roditoare 
și-un trandafir  
în care timpul va germina  
în chip de souvenir. 

 

 



490 vol. 31,  208-209| august-septembrie, 2021 

 

Liliana POPA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şeherezada 
 
în fiecare seară ţi-am spus câte o poveste 
Shahryar 
stelele aveau voaluri și șalvari de mătase 
și tremurau la fiecare șoaptă 
te-am purtat spre nemărginirle lumii 
și suflet tău a prins culoarea cerului. 
am alunecat pe flăcări 
în cioburi de nopţi ascuţite de lună. 
ți-am adus în palme vinul 
strugurilor nestorşi 
între două nopți 
stelele s-au sinucis 
Shahryar 
îţi rătăceşte umbra mai jos de cer 
printre pietrele de rău 
 
 

de vrei să știi 
întreabă 
albatroșii 
 
de vrei să știi întreabă albatroșii 
cei din tăcerile trecute, cei veroșii 
tu peregrin benedictin 
de vei găsi popasul levantin 
în gnostica dimineață nenăscută 

 
va nemuri iubirea în veșnicia mută 
chiar de tot cauți drumul spre Olimp 
în ochii tăi mă văd așa cum sînt 
o apă lină și-un soare fără timp 
ce gîndul caut să-l descrunt 

9 aprilie 2021 
 
 

primăvara 
asta e în delir 
 
cu ofrande amare și frunze de cașmir 
mi- aduce în cupă stropi de elixir 
ce am trăit, ce văd acum 
tot îngeri triști 
nonfigurativi și moderniști 
cu ochii înverziți și trup de fum 
în suflet am tot strîns 
nerostirile de pe terasa unui vis 
gînduri ce s-au prescris 
amestec nepătruns 
și fericiri de-o clipă 
din care primăveri făceau risipă 
privirea lor și boarea 
freziilor și candoarea 
ce îmi aducea în obraji culoarea 
cireșele promise și dogoarea 

12 aprilie 2021 
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tremur de 
seară 
 
aseară drumul fără întoarcere 
stătea rezemat de un copac 
cu auzul încordat. 
știa cînd voi veni. 
eu am trecut 
cu tremur de seară 
și nu m-am oprit 
copacul acela 
jefuit de anotimpuri 
între vis și somn 
păstrează zîmbetul unui copil 
făclie 
în palmele sufletului. 
îmi curge timpul povestit 
 
 

Drumul 
dintre nori 
 
Eu am crescut odată 
cu ciutele, cu florile de colţ... 
Stelele mele n-au cazut în mare, 
îmi arata si astazi calea. 
Seara, copacii stau la sfat 
îi aud murmurând 
când tace vântul. 
La asfinţit umbrele copacilor 
se alungesc încet, pe raccourci-uri de 
alabastru 
să atingă zidul de piatră. 
Nu pot să calc peste umbra lor, 
le înconjur cu privirea. 
Mâinile mele îndrăgostite 
dezmiardă norul cu margini de zăpadă. 
Noaptea voi ninge peste tine, 
peste fruntea ta 
și paşii te vor aduce la mine, în pădure. 
Pe sub cetini, printre stânci 
dansează hâdul Pan, 
cel cu alai ales... 

Mai alerg şi acum 
printre nori, printre erori. 
Dar mă opresc mereu pe cea mai înaltă 
culme, cu ciutele.... 
 

 
 

în spatele 
meu timpul 
tace 
 
nu mai cred în distanța 
dintre paralele 
atîtea răscruci 
pe verticala pașilor mei 
perpendiculare întretăieri 
atâția ieri 
fulgere și raze 
la fiecare răscruce 
din mine creștea un pom 
înflorea și cânta 
cine a trasat verticala ? 
mereu aveam aripile calde 
atât de fierbinți încât mai ard și azi 
depărtările mele 
transeptul 
un braț de apă curgătoare 
și tălpile peregrinilor 
îmbrăcate în noroiul blând 
o primăvară mi se strecoară în suflet 
și totuși cineva șoptește în spatele meu 
mereu întorc capul....... 



492 vol. 31,  208-209| august-septembrie, 2021 

 

 
 
 
 
 

întâlnire 
 
hai să ne întâlnim printre nori 
nu e nevoie de bagaj 
vom fi axul stelelor căzătoare 
nu trebuie să te mai uiți în jos 
n-ai grijă, n-o să te împiedici 
uite de când vorbim 
norul meu și-a schimbat forma 
iar norul tău se odihnește 
pe fruntea unui munte 
uitarea scrijelește piatra 
piatra timpului desferecat 
ignorat de iubire 
vom străluci în timp 
în roua dimineții 
 

Sclipiri prin 
uşa de cristal 
 
Prin parcuri vechi, petale îmbătate 
De dansul dezmăţat de astă noapte 
Îmi spală trupul de tristeți, cu șoapte. 
Eu vin dimineața și seara, 
Doar vara. 
În noi e loc de vis, de bal, 
Plutim în sala de alabastru, 
Sclipiri prin uşa de cristal. 
 
ai văzut ? 
și ploaia s-a oprit 
sub cerul aiurit 
și sună un clopoțel de argint 
un vînt de miazăzi nedumerit 
anină note clingherit 
nelămurit și ipocrit 
dar notele i le-am împăturit 
în boleroul porfirit 
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 

 
 

Tăceri 
 

Prin transparența tăcerilor, 
ca păsările în zbor 
alunecă șiruri de cuvinte. 
Privirea încordată caută să prindă 
înțelesul îndepărtat și straniu 
al trecerii, 
amprenta vreunui răspuns rătăcit 
în vârtejul lacom al refluxului 
grăbit să-și retragă toate urmele 
să curețe locul pe care, inocente 
să năvălească alte ademeniri 

 
 

Hotar 
închipuit 
 

Copacul din fereastră 
deschide dimineți, 
despică umbrele de sub pleoape, 
așterne drum din întunericul 
moale ca puful de perna 
pe care noaptea bună 
adoarme frica absenței. 
Copacul din fereastră, 
închipuit hotar 
dintre două teritorii 
care bat cu aceeași inimă. 

 
 

 
 
 
 

Ecoul 
întunericului 
 

Este atâta întuneric în cer 
de nu se vede capătul  drumului. 
Nici măcar gândul 
nu găsește drum prin tăria lui. 
Doar imaginația cutează 
să pornească neobosit 
pelerinajul orb al vânătorilor de 

fantome. 
Eșecul nu dezarmează pelerinii, 
în cer tăcerea continuă, 
se întinde ca o memorie părăsită. 
Ecoul rece al întunericului 
nu s-a întors niciodată 
în colivia albastră 
nici de la porțile sperate ale iertării, 
nici de la celelalte. 
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Muzică 
 
De atâta tăcere 
Omul a îngânat vântul 
Și i-a plăcut cum sună, 
A îngânat păsările, frunzele, apele, 
A adunat sunet lângă sunet, 
Inima lui s-a zbătut, credea că plânge 
Dar el cânta, era cântecul lui 
și-l cânta de câte ori simțea 
că inima  dă năvala să-l împace 
cu lacrima durerii 
 ori a bucuriei. 
           

Călăuza 
 
Călăuza apărută din umbre visate 
poartă povara suspinelor 
 pe margini de cuvinte. 
 Periculoase  poteci 
deschise din respirația rădăcinilor, 
tainice, ca pulsul mâinilor 
împletite în spatele cortinei, 
locuri în care crește nebunia înfloririi. 
Mersul continuu prin drumuri ascunse 
încețoșează priviri însetate. 
În oglinda orizontului se răsfrânge 
timpul întors  
prin care se târăște singurătatea 
murmurând dureros. 
 

Gând 
 
Când vii spre mine cu ochii aprinși 
Puterea adunată din anii cuprinși 
Îmi mistuie sarea din oasele moi 
Și suntem din nou aceiași, noi doi 
 
Nimic n-a pierit din chemarea privirii 
Flacăra arde în miezul simțirii 
Vei veni lângă mine. Magică  făptură 
Îmbrățișându-mi prezența cu aceeași 
căldură. 
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditând  
asupra Sfintei Treimi 
 

n rugăciunile Sfintei Cununii, când mireasa e 
înfășată în arvuna scutecelor maternității și 
în voaluri de giulgiuri albe, când o stare a firii 

se pregătește să lase locul alteia noi, când 
primește binecuvântarea preotului peste 
înfioratul ei creștet înflorat de emoție și vise cu 
iasomii de fericire, când trece din ceata fecioarelor 
în cea a femeilor ce vor deveni mame, i se citește o 
rugăciune a cărei frumusețe și adâncime ne 
trimite în Cartea Facerii a Vechiului Testament: ,,și 
tu, mireasă, mărită să fii ca Sarra, să te veselești ca 
Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu 
bărbatul tău și păzind rânduielile Legii, că așa a 
binevoit Dumnezeu”(Molitfelnic, Slujba Cununiei). 
Dar cine a fost Sarra cea mărită în rugăciune, când 
preotul împreună cu nașa, iau cununia și o dau 
spre sărutare miresei, apoi o așează pe Sfânta 
Evanghelie, această cunună de împărat așternută 
pe creștet la pornirea în lungul drum al căsniciei? 

Sarra a fost soția lui Avraam, bătrânul rob, 
iubitor și ascultător de Dumnezeu, căruia Domnul 
i s-a arătat în mijlocul zilei la stejarul Mamvri, 
Căruia Avraam a cerut să-i fie oaspete, Căruia i-a 
spălat picioarele, pentru Care a gătit vițelul ce 
gras, și unt și lapte, iar Sarra a copt 3 măsuri din 
făina cea mai bună și a pregătit azime Persoanelor 
Sfintei Treimi. În cartea Facerea XVIII, 1-18, 
vedem cum ,,ridicându-și ochii săi, a privit și iată 
trei Oameni stăteau înaintea lui, și cum I-a văzut, a 
alergat din pragul cortului său în întâmpinarea 
Lor și s-a închinat până la pământ”. Avraam spală 
picioarele Sfintei Treimi așa cum mai târziu avea 
să facă Hristos ucenicilor Săi, la Cina cea de Taină; 

aici, sluga spală picioarele Domnului, acolo, 
Stăpânul spală pe robi. Cei trei Oameni la stejarul 
Mamvri pecetluiesc un veac de așteptare, căci 
Avraam avea pe Ismael de la roaba Agar, dar soția 
sa, Sarra nu născuse încă și avea să-i aducă rod 
atunci când firea omenească își secase seva 
natural, binecuvintează piatra seacă a făpturii 
răbdătoare și veacul de răbdare al lui Avraam. La 
stejarul Mamvri, Dumnezeu în chipul a trei îngeri 
spune minții omenești imposibilul: că va rodi și va 
trăi să ridice ani pruncului Isaac. Ipostasul treimic 
gustă bucatele aduse înaintea Lor ca jertfă și 
binecuvintează casa lui Avraam și pe Sarra. 
Scriptura spune că Unul din cei trei Oameni i-a 
spus Sarrei că la anul pe vremea asta va avea un 
fiu, vestește cumințenia cu rodul vieții și pleacă 
spre Sodoma și Gomora spre a pedepsi 
nelegiuirea. Dumnezeu vorbește pe drum cu 
Avraam în drum spre cele două cetăți ale pierzării, 
nu-i ascunde omului ,,strigarea Sodomei și a 
Gomorei e mare și păcatul lor cumplit de greu. 
Pogorâ-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu 
adevărat așa cum s-a suit la Mine strigarea 
împotriva lor, iar de nu, să știu”. Două din cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi au pornit înainte spre 
Sodoma, unde îl scot pe Lot din mâinile celor care 
voiau să întineze oaspeții și bătrânețile lui Lot, 
lovindu-i cu orbire să nu găsească ușa până în zori, 
iar Cel de-al treilea rămâne a auzi cuvântul lui 
Avraam care mijlocește pentru cetăți, întrebând 
dacă vor fi 50, 45, 40, 30, 20, 10 drepți în cetate, va 
pierde cetatea cu tot cu ei. Semn că, Dumnezeu nu 
pedepsește până nu Se pogoară a cerceta 

Î
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deaproape locul și oamenii, până nu găsește acolo 
și partea dreptății, zeciuiala sufletească a cărei 
rugăciune și viețuire va cruța suflarea de lovitura 
dumnezeiască a dreptății milostive, ori în ziua 
mâniei va lăsa fața Domnului spre om.  Cifrele 
pentru care Avraam a stăruit lângă Dumnezeu 
arată și vârstele omului: 50 vârsta coacerii, a 
omului trecut prin viață, trecut de jumătate, dacă 
va păstra pe om găsindu-l drept sau cumințit de 
patimi, spre 45 la trecerea din floarea vârstei spre 
ofilirea anilor, la 40 când focul joacă în vene, la 30 
când omul răstoarnă munții, la 20 tânărul abia 
ieșit în lume, la 10 copilul ce paște turmele de 
mioare, care rămâne pur, dar iată în Sodoma  
îngerii Domnului, două din Persoanele Sfintei 
Treimi sunt înconjurate de ,,sodomei, tot poporul 
din toate marginile, de la tânăr până la 
bătrân”(Facerea 19, 4), acele falange cronologice 
crestate pe Avraam pe lemnul interogației divine, 
erau toate pervertite și veniseră să se înfrupte fără 
saț, cu obrăznicie. Treimea asistă la dialogul lui 
Lot cu sodomeii, la sfărâmarea legăturilor dintre 
simț și patimă, la învolburarea lor porcească, scot 
din mâinile lor pe Lot, iar în revărsatul zorilor scot 
din nou pe Lot și fiice afară ,,mântuiește-ți sufletul 
tău!” a spus unul din Ei, să nu te uiți înapoi, nici să 
te oprești în câmp, ci să fugi în munte”. Iată încă 
un semn dumnezeiesc: Treimea a așteptat pe Lot, 
grăbeau îngerii pe Lot, dar, fiincă el zăbovea, 
îngerii, din mila Domnului către el, l-au apucat de 
mână pe el și pe femeia lui și pe cele două fiice ale 
lui (Facerea 19, 16). 

Mai apoi, Dumnezeu a încercat pe Avraam, 
când la chemarea Lui a cerut ca Isaac să fie adus 
jertfă, în pământul Moria, ardere de tot pe munte, 
tot cu asin a plecat la munte și cu alai de slugi, apoi 
i-a L-a izbăvit în ultima clipă văzându-i supunerea 
și credința neclintită la Iahve-ire, acolo unde 
Dumnezeu poartă de grijă (Facerea 22,14). 

Ce frumos numește Dionisie 
Pseudoareopagitul numele nediferențiate și 
numele diferențiate ale Divinității, căci tot ce e 
supra-bun, supra-divin, supra-esențial, supra-
vital, și toate abstracțiile ce exprimă superioritate 
se referă la întreaga divinitate.,,Pe de altă parte, 
nume diferențiate sunt numele supra esențiale și 
conotările de Tată, Fiu și Duh, ce nici nu pot fi 
schimbate unul în locul altuia, nici luate în comun. 
Apoi, pe lângă aceasta, și existența cea perfectă și 
neschimbată a lui Iisus, în natura noastră, este 
distinctă și tot astfel și toate tainele cele 
substanțiale ale iubirii sale de oameni.”(Dionisie 
Pseudoareopagitul-Numele divine). Cauza 
universală și care pe toate le împlinește este 
Dumnezeirea lui Iisus, care salvează părțile, ce se 
potrivesc cu întregul, în așa fel încât ea nu este nici 
parte, nici tot, și cu toate acestea este în acelaș 
timp și parte și întreg, cuprinzând în sine totul, și 

partea și întregul, și fiind transcendentă și 
antecedentă. Ea este perfecțiunea în cele 
neperfecte, ca obârșie principală a pefecțiunii; 
imperfectă însă în cele perfecte, ca ceia ce este mai 
presus și mai înainte de perfecțiune.Ea este forma 
ce produce forme, în ceiace este fără formă, ca 
orignă primordială a oricărei forme; și este fără 
formă în cele cu formă ca fiind mai presus de 
formă. Substanță, ce străbate toate substanțele 
deodată, fără a fi atinsă de ele; și mai presus de 
substanță, transcendând orice substanță. Ea 
rânduiește toate principiile de autoritate și 
orânduielile, fiind mai presus de orice autoritate și 
rânduială. (Dionisie Pseudo Areopagitul-Despre 
Numele Divine, traducere pr.Cicerone 
Iordăchescu, Iași, Tipografia Consecionară 
Alexandru Țerek, 1936) 

Ca să putem înțelege puțin din Taina Sfintei 
Treimi, o să amintesc aici de răspunsul sfântului 
Maxim Mărturisitorul la întrebarea lui Talasie 
,,Deoarece Cuvântul s-a făcut trup și nu numai 
trup, ci și sânge și oase, iar de pe altă parte, ni se 
poruncește să mâncăm trupul și să bem sângele, 
dar oasele să nu le zdrobim, ce înseamnă această 
împărțire întreită a Cuvântului făcut om?” iar 
răspunsul Sfântului Maxim copleșește în tâlcuire 
,,Hotărându-se să coboare în ființă, precum numai 
El a știut, Cuvântul cel mai presus de ființă și 
Făcătorul tuturor celor ce sunt, a adus rațiunile 
naturale ale tuturor lucrurilor văzute și cugetate 
împreună cu înțelesurile necuprinse ale propriei 
dumnezeiri.Rațiunile cugetate sunt sângele 
Cuvântului, iar rațiunile cele sensibile sunt trupul 
Lui văzut. Deci, Cuvântul fiind învățătorul tuturor 
rațiunilor duhovnicești, atât al celor din lucrurile 
văzute, cât și al celor din realitățile inteligebile, dă 
celor vrednici să mănânce ca pe un trup, știința 
cuprinsă în rațiunile lucrurilor văzute și să bea, ca 
pe un sânge, cunoștința aflătoare în rațiunile cele 
inteligibile. Iar oasele cele mai presus de 
înțelegere despre dumnezeire, cari depășesc în 
chip nesfârșit, toată firea creată, nu le dă, neavând 
firea celor create vreo putere ca să intre în 
legătură cu acestea.”(Filocalia, traducere Dumitru 
Stăniloae, Sibiu, Editura Arhidiecezană, 1948). 

Că este doar un Dumnezeu, un Domn, un Duh 
ne învață sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către 
Corinteni, 12, 4-6,,Darurile sunt felurite, dar 
același Duh. Și lucrările sunt felurite, dar este 
același Dumnezeu care lucrează toate în toți”, iar 
la 1 Cor.12, 13 ,,Pentru că într-un Duh ne-am 
botezat noi toți, ca să fim un singur trup,  fie iudei, 
fie elini, fie robi, fie liberi, și toți la un Duh ne-am 
adăpat.”(Iată Biserica, lucrarea sfințitoare a 
Duhului). 
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În Condacul 1 al Acatistului Sfântului Meletie 
al Antiohiei, se spune ,,veniți toți credincioșii să 
aducem laude celui care ne-a întărit pe noi în 
dreapta credință, învățând lămurit despre 
Treimea după Fețe și Unimea după Ființă a 
Preasfintei Treimi, în vremuri tulburi, în care 
învățătura ariană a pierdut multe suflete” iar în 
icosul 1 ,,cuprins de mare râvnă, ai mărturisit și cu 
mâna adevărul despre Sfânta Treime, arătând trei 
degete pe care le-ai unit mai apoi în una. Căci Unul 
este Dumnezeu întreit în Fețe, toate de aceeași 
ființă și aceeași voință”, în timp ce în icosul 3 s-a 
diortosit astfel ,,arătându-ți sufletul mai tare ca 
diamantul și fiind înflăcărat de dreapta credință, ai 
făcut să înceteze învățătura cea putredă a rătăcirii, 
bucură-te, cel ce ai arătat că Fiul nu este în rândul 
zidirii”. Oglindă a Adevărului aflăm și din condacul 
7 și 8 al Acatistului, astfel ,,înțelepțește ai învățat, 
prea-înțeleptule, că Cuvântul cel fără de trup și 
împreună cu Tatăl fără de început S-a unit cu 
trupul după Ipostas, fără schimbare și fără 
amestecare, cu două lucrări asemena firilor din 
care este alcătuit și în care se socotește Unul cu 
adevărat nedespărțit, înțelegându-se într-
amândouă”, ,,Cu dumnezeiască strălucire fiind 
luminat, ai teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel 
Unul Născut din Tatăl fărăde început, nezidit și 
veșnic, înfruntând pe cei de o credință și de un 
gând cu Arie”. 

Însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a 
numit în clar Persoanele Sfintei Treimi,,Și 
apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-
Mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept 
aceea, mergând, învățați toate neamurile, 
botezându-le în numele Tatălui, și al Fiului și al 
Sfântului Duh.”(Matei 28,19). 

Că El este singurul Dumnezeu, aflăm atât din 
Psalmi, cât și din rugăciunile Esterei ,,Domnul 
meu, numai Tu singur ești Împăratul nostru, ajută-
mi mie celei singuratice și fără ajutor afară de 
Tine, că pieirea mea este aproape!”sau ale lui 
Mardoheu, ale lui Iezechia în 4 Regi 
19,15,,Doamne, Dumnezeul lui Israel, Cel ce șezi 
pe heruvimi, numai Tu singur ești Dumnezeul 
tuturor regatelor pământului, Tu ai făcut cerul și 
pământul!” Pentru fiecare Persoană a Sfintei 
Treimi, Scriptura aduce cuvântul ce întărește 
adevărul însușirilor Lor, pornind de la sfânt 
(Lev.19,2 pentru Tatăl, Dan.9,24 pentru Fiul, Is.63, 
10 pentru Duhul Sfânt) până la 
Adevărat(Deut.32,4 pentru Tatăl, Ioan 14,6 pentru 
Fiul, Ioan 14,17 pentru Duhul Sfânt),  Înțelept 
(Dan.2,20 pentru Tatăl, Luca 2, 40, 47-52 pentru 
Fiul, Is.11,2 pentru Duhul Sfânt), Atotprezent, 
Atotștiutor, este Viață, Atotputernicia persoanelor 
Sfintei Treimi. Și tot persoanele Sfintei Treimi 
încearcă gândurile și cunosc gândurile, de la 
Treimea sub stejarul Mamvri care a auzit râsul în 

gând al Sarrei, la cuvintele lui David către Solomon 
,,Și tu, Solomon, fiul meu, cunoaște pe Dumnezeul 
tatălui tău și Îi slujește din toată inima și din tot 
sufletul, căci Domnul cercetează toate inimile și 
cunoaște toată mișcarea gândurilor. De Îl vei căuta 
pe El, Îl vei găsi, iar de Îl vei părăsi și El te va 
părăsi.”(I Paral.28,9). Despre Fiul ne dă mărturie 
Evanghelia lui Matei ,,Dar unii dintre cărturari 
ziceau în sine: Acesta hulește. Și Iisus, știind 
gândurile lor, le-a zis: Pentru ce cugetați cele rele 
în inimile voastre?”(Matei 9,3-4). Iar despre 
Sfântul Duh, aflăm în cartea profetului Iezechiel 
,,Atunci S-a pogorât peste mine Duhul Domnului și 
mi-a zis: ‹Spune: Așa grăiește Domnul: Casa lui 
Israel, cele ce ziceți voi și cele ce vă vin în minte le 
știu›”(Iez.11,5). Fiecare din Persoanele Sfintei 
Treimi este Izvorul Minunilor (Pentru Tatăl 
Deut.6, 23; pentru Fiul Marcu 6,7 iar pentru 
Sfântul Duh Matei 12,28; Rom.15,19). Despre cât 
de frumos e dialogul dintre Fiu și Tată aflăm atât 
în rugăciunea din grădina Ghetsimani, dar și la 
Învierea lui Lazăr.  

Cât de frumos sună rugăciunea din Liturghia 
Sf. Ioan Hristostom ,,Se sfărâmă și se împarte 
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce se sfărâmă și nu se 
desparte, Cel ce se mănâncă pururea și niciodată 
nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi 
sfințește.” Cuvinte mari, cu miez ce scapă 
înțelesului sălbatic, dar îmblânzește pe cei ce au 
nevoie de veșnicie, de spirit.  

Și încă un lucru greu de privit, Dumnezeu 
lucrează cu lumini. Unii se opresc la soare, dar noi 
ne închinăm Celui ce a creat soarele, Luminii 
increate. Dumnezeu operează cu lumini create și 
increate și sădește lumină increată, rupe o 
bucățică de lumină increată și o sădește în 
trupușorul nenăscut al fătului, al pruncului 
nenăscut, de aceea avortul e păcat împotriva 
Duhului Sfânt, luminii ce generează conștiința și 
săvârșește binele căutând desăvârșirea. 
Dumnezeu Lumina ne sfințește chemându-ne să 
fim, să devenim luminoși, vas al luminii. Iar pe 
Tabor, ceea ce părea Apostolilor proorocii Moise și 
Ilie erau îngerii Domnului și între ei Hristos, sub 
un alt stejar al lui Mamvri, sub stejarul taboric 
montan. Poate ar trebui să ne dea de gândit faptul 
că stejarul Mamvri s-a prăbușit în februarie 2019, 
dar din căderea lui să învățăm că putem zidi 
timpul și să ieșim înaintea Domnului alergând 
precum Avraam și pregătind prescurile Liturghiei, 
Agnețul Noului Testament, al noii bine vestiri 
evanghelice. 
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Memoriile lui  
William Butler Yeats  
 

enumit scriitor irlandez, laureat al 
Premiului Nobel pentru literatură, 
William Butler Yeats a fost atras de tînăr 

de ocultism și misticism, și mărturisește aceasta 
chiar în primele rînduri ale cărții sale Memorii, 
traducere din limba engleză de Anca Irina Ionescu, 
București, Editura Herald, colecția „Autobiografia”, 
2017, 222 p. În 1886, W.B. Yeats pune bazele Lojii 
din Dublin a Societății Hermetice, se împrietenește 
cu poetul și pictorul George Russell, preocupat și 
el de misticism, spre surprinderea lui John Butler 
Yeats, tatăl lui William, care încercase să-și țină 
fiul departe de fenomene oculte. „Petreceam mult 
timp printre teosofi, unde ajunsesem venind în 
derivă de la Societatea Hermetică din Dublin.[…] 
Eram membru al Secției Ezoterice, un cerc 
restrâns format din cei mai devotați adepți, care se 
întruneau săptămînal ca să studieze tabele ale 
simbolismului oriental”, scrie William Butler 
Yeats. Era atras de ocultism, frecventa celebrul 
salon al doamnei Helena Blavatsky, dar căuta și 
dovezi, vorbea despre experimente, ceea ce ar fi 
evitat, în opinia sa, transformarea adepților în 
dogmatici rupți de viață; nu a trecut mult pînă 
cînd a fost invitat să se retragă din Secția 
Ezoterică. Tatăl său l-a prezentat lui Edwin Ellis, 
poet și pictor, membru al unei „frății” care prin 
artă, simbolism, intuiții poetice și filosofice cultiva 
adevăruri mistice; a fost perioada în care Yeats s-a 
apropiat de filosofia mistică din Cărțile 
profetice ale lui William Blake în care vedea 
„primul scriitor al vremurilor moderne care a 
demonstrat indisolubila căsătorie a marii arte cu 
simbolul.” 

William Blake apare și într-o însemnare despre 
Maud Gonne, seducătoare artistă și militantă 
irlandeză, cu care avea îndelungi discuții despre 
literatură: „Părea să înțeleagă toate subtilitățile 
propriei mele arte și mai ales toată filosofia mea 
spirituală, iar eu aveam capul încă plin de William 
Blake, iar uneori spunea că o salvasem de la 
disperare.” Lucrînd cu simboluri, Yeats încerca să-
i aducă mintea aproape de suflet, de pacea 
sufletului. Yeats a fost atras de timpuriu de 
legendele celtice, de povestirile supranaturale, de 
viziunile lui William Blake, de mitologia irlandeză, 
iar toate acestea se regăsesc în prozele și poemele 
sale. La începutul secolului al XVII-lea, Europa a 
cunoscut una dintre cele mai enigmatice mișcări 
culturale și spirituale – rozacrucianismul, 
cunoscut prin manifestele sale fondatoare: Fama 
Fraternitatis (1614), Confessio 
Fraternitatis (1615), Chymische Hochzeit Christiani 
Rosencreutz Anno 1459 (1616), scrieri datorate 
pastorului Johann Valentin Andreae. Textele 
rozacruciene veneau în prelungirea vastului 
curent hermetico-alchimic apărut în Renaștere și 
care era o reformă radicală a tuturor instituțiilor 
religioase, sociale și culturale. Rozacrucianismul 
original era în adevăr o gnoză, nu era o cunoaștere 
obișnuită, nu era o știință dobîndită prin studiu, ci 
era vorba despre o cunoaștere sacră, gnoza care 
permitea ridicarea la statura omului perfect. 
„Așadar, cine a împletit Trandafirul cu Crucea?”, se 
întreba Goethe în poemul esoteric Misterele. O 
întrebare care trebuie să-l fi încercat și pe William 
Butler Yeats și căreia i-a dat un superb răspuns 
în Rosa Alchemica, scriere la hotarul dintre 
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povestire și eseu, o „cărticică sub forma unei 
reverii fantastice asupra preschimbării vieții în 
artă și a unui adevărat strigăt de dorință 
nemăsurată pentru o lume făcută numai din 
esențe”, după cum o prezintă autorul. Scrierea lui 
Yeats este rodul unor temeinice lecturi alchimice, 
al pasiunii descifrării acestor texte, a neîncetatei 
dorințe de a trece dincolo de literă, de a căuta 
profunzimea gîndului. Vastitatea cunoștințelor 
despre alchimie însoțită de strălucitul talent 
literar al lui W.B. Yeats face din Rosa Alchemica o 
adevărată bijuterie literară: „am privit afară în 
întuneric, și fanteziei mele neliniștite i se părea că 
toate acele mici puncte de lumină care umpleau 
cerul erau cuptoarele nenumăraților alchimiști 
divini, care se străduiau neobosiți și preschimbau 
plumbul în aur, oboseala de lume în extaz, 
trupurile în suflete și întunericul în Dumnezeu. Și 
lucrarea lor fără greș făcea să mă apese și mai rău 
condiția mea de muritor și mi-am strigat atunci, 
așa cum au făcut-o atîția visători și scriitori ai 
timpului nostru, dorința după nașterea acelei 
frumuseți alese care singură poate să înalțe 
sufletele apăsate de atîtea vise.” 

Clavis Artis, manuscris alchimic german, 
secolul al XVII-lea 

Apariția lui Michael Robartes semnifică venirea 
Maestrului care îl invită pe eroul povestirii, cine 
altul decît William Butler Yeats, să se alăture 
„Ordinului Rosa Alchemica”, celor care caută 
„unirea mistică în sfîrșit cu acea legiune care 
stăpînește această lume și aceste vremuri”, să se 
elibereze de iluzii, de umbrele nopții, de tristețea 
triumfătoare. Naratorul la persoana întîi acceptă 
pentru că a adăstat la cele veșnice și pentru că li s-
a poruncit să clădească templul „între cetele pure 
ale valurilor și ceata impură a oamenilor”. Drumul 
către Templul Rozei Alchimice era unul în care 
„fuseseră zdruncinate toate obișnuințele mele de 
gîndire și de simțire, dacă nu cumva se și 
petrecuse de fapt o transformare tainică a înseși 
substanței spiritului meu.” Cel chemat să se 
alăture Ordinului înțelesese că a ales calea 
interioară, care duce către ceea ce este mai 
profund, mai intim și mai adevărat în ființa umană, 
că nimic nu se revelează celui care nu a înțeles că 
inițierea este una lăuntrică sau că sub athanorul 
din care se înalță aurul pur arde focul inalterabil. 
Focul este verbul divin care pătrunde materia 
amorfă și face natura umană și o ridică la nivelul 
de natură divină. Se regăsește în această dublă 
interpretare tradiția alchimiștilor care voiau, prin 
foc, să rafineze materia pînă la puritatea aurului și, 
în consecință, să epureze natura umană pînă la 
atingerea perfecțiunii. Scrierea lui W.B. Yeats 
poate fi privită superficial ca o încercare literară 

rafinată sub care sînt ascunse ritualuri esoterice, 
alchimice cu o tentă stranie. Dimpotrivă, 
povestirea sa este una despre ceea ce avem în noi 
mai autentic, mai adevărat. 

 
John Butler Yeats. Portrait of W.B. Yeats, Celtic Twilight, 

November 1896. Wikimedia Commons. Public Domain. 
 

William Butler Yeats a fost într-o neîncetată 
călătorie inițiatică, și-a urmărit viziunile și 
călătoriile sufletului, trecerile acestuia prin 
diferite stadii. În 1926 a compus un poem, Sailing 
to Byzantium, o metaforă a călătoriei inițiatice a 
sufletului spre paradis: „Odată plecat din lume n-
am să-mi mai iau vreodată/Formă trupească după 
vreun lucru natural./Ci doar o formă precum cea 
iscată de făurarii greci/Din aurul bătut și poleieli 
cu aur/Să m-așez pe-o creangă de aur și-am să 
cînt/Stăpînilor și doamnelor alese din Bizanț/ 
Despre ce e trecut, ori trecător, ori va să vină.” 

Memoriile lui William Butler Yeats dau glas 
căutărilor, pasiunilor, inițierilor, viziunilor, 
misterelor, bucuriilor unei vieți trăite intens 
alături de femei fascinante, cum au fost Maud 
Gonne, Diana Vernon, Lady Gregory sau Georgie 
Hyde-Lees, totdeauna împreună cu ceea ce 
slujește binele, adevărul și frumosul. Poate că 
viziunea în care o femeie trage cu arcul spre cer, 
către o stea, să-l fi inspirat să scrie despre hainele 
poetului: „De aș avea hainele împodobite ale 
cerului/Cusute cu raze de soare și de 
argint,/Albastrele, ștersele și negrele haine/Ale 
nopții, ale luminii și ale penumbrei,/Aș întinde 
hainele sub picioarele tale;/Dar eu, săracul de 
mine, n-am decît vise;/Mi-am întins visele sub 
picioarele tale./Calcă ușor, căci pășești peste 
visele mele.” 
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Rosa Alchemica 
upă patru secole de la apariția sa și în 
ciuda a numeroase studii care i-au fost 
consacrate de eminenți istorici ai ideilor, 

rozicrucianismul rămîne o mișcare culturală și 
spirituală enigmatică. Cele trei manifeste 
fondatoare ale rozicrucianismului sînt: Fama 
Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis 
(1615), și Chymische Hochzeit Christiani 
Rosencreutz Anno 1459 (1616), și sînt datorate 
pastorului Johann Valentin Andreae. 

Încă de la apariție ele au stîrnit o adevărată 
furtună în mediile intelectuale ale Europei 
apusene, dovedită atît de circulația și de interesul 
cu care erau citite și interpretate, cît și de 
abundenta literatură pe care au generat-o cele trei 
manifeste în primele decenii după apariția lor. 
Vastul curent hermetico-alchimic apărut în 
Renaștere nu urmărea doar restaurarea 
înțelepciunii antice, ci și o reformă generală și 
radicală a tuturor instituțiilor religioase, sociale și 

culturale; în cazul rozicrucianismului era vorba 
de „accelerarea procesului de renovatio al lumii 
occidentale”, după cum afirma Mircea Eliade. 

Fraternitatea rozicruciană găsea că era 
necesară transformarea și amendarea filosofiei, 
care era bolnavă si plină de falsitate; ce propunea? 
O filosofie „care îl lămurește și îl servește integral 
pe om”, dar și un îndemn de a urma căile 
înțelepciunii: „Oameni înzestrați cu subtilitate, 
aruncați aceste cărți și întoarceți-vă spre noi, care 
nu dorim banii voștri ci, dimpotrivă, vă oferim cu 
bunăvoință toate marile noastre comori! Nu 
alergăm după bunurile voastre, folosind născociri 
șarlatanești, ci, dimpotrivă, vrem să împărțim cu 
voi bunurile noastre. Noi nu vorbim în citate, ci nu 
vrem decît să va inițiem într-o interpretare, într-o 
știință a misterelor, care să fie limpede, simplă, 
ușor de înțeles. Nu căutăm ospitalitatea voastră, ci 
noi vă primim pe voi în casele noastre care 

D
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înseamnă mai mult decît hanurile și palatele 
regești.” 

Rozicrucianismul original este în adevăr o 
gnoză, nu este o cunoaștere obișnuită, nu este o 
știință dobîndită prin studiu, ci este vorba despre 
o cunoaștere sacră, gnoza care permite ridicarea 
la statura omului perfect. Primele texte 
rozicruciene au provocat reacții pro și contra; unii 
le acuză de erezie și agitație politică, alții, mai 
obiectivi, caută geneza acestor misterioase scrieri 
în tradiția alchimică, în pansofia paracelsiană, în 
curentele hermetiste ale Renașterii. „Apariția 
textelor Fama, Confessio și Nunta chimică la 
începutul secolului al XVII-lea nu este decît 
epifania unei realități coextensive aprehensiunii 
analogice a lui Dumnezeu și a lumii de către 
oameni. Trandafirul dezvăluie atribute simbolice 
sinonime cu cele ale lotusului din Extremul Orient. 
Trandafirul mistic este un atribut al lui Mater 
Dei și al materiei spiritualizate. După Zohar, 
trandafirul este simbolul prezenței lui Dumnezeu 
în lume, care va înflori din nou în timpurile 
mesianice”, afirmă Roland Edighoffer. 

„Așadar, cine a împletit Trandafirul cu 
Crucea?”, se întreba Goethe în poemul 
esoteric Misterele. O întrebare care trebuie să-l fi 
încercat și pe William Butler Yeats și căreia i-a dat 
un superb răspuns în Rosa Alchemica, scriere la 
hotarul dintre povestire și eseu, o „cărticică sub 
forma unei reverii fantastice asupra preschimbării 
vieții în artă și a unui adevărat strigăt de dorință 
nemăsurată pentru o lume făcută numai din 
esențe”, după cum o prezintă autorul. Scrierea lui 
W.B. Yeats este rodul unor temeinice lecturi 
alchimice, al pasiunii descifirării acestor texte, a 
neîncetatei dorințe de a trece dincolo de literă, de 
a căuta profunzimea gîndului. Vastitatea 
cunoștințelor despre alchimie însoțită de 
stălucitul talent literar al lui W.B. Yeats face 
din Rosa Alchemica o adevărată bijuterie 
literară: „am privit afară în întuneric, și fanteziei 
mele neliniștite i se părea că toate acele mici 
puncte de lumină care umpleau cerul erau 
cuptoarele nenumăraților alchimiști divini, care se 
străduiau neobosiți și preschimbau plumbul în 
aur, oboseala de lume în extaz, trupurile în suflete 
și întunericul în Dumnezeu. Și lucrarea lor fără 
greș făcea să mă apese și mai rău condiția mea de 
muritor și mi-am strigat atunci, așa cum au făcut-o 
atîția visători și scriitori ai timpului nostru, 
dorința după nașterea acelei frumuseți alese care 
singură poate să înalțe sufletele apăsate de atîtea 
vise.” 

Apariția lui Michael Robartes semnifică venirea 
Maestrului care îl învită pe eroul povestirii, cine 
altul decît W.B. Yeats, să se alăture „Ordinului 
Rosa Alchemica”, să se alăture celor care 

caută „unirea mistică în sfîrșit cu acea legiune care 
stăpînește această lume și aceste vremuri”, să se 
elibereze de iluzii, de umbrele nopții, de tristețea 
triumfătoare. Naratorul la persoana întîi acceptă 
pentru că a „adăstat la cele veșnice” și pentru că li 
s-a poruncit să clădească templul „între cetele 
pure ale valurilor și ceata impură a oamenilor.” În 
accepțiunea sa de arhetip prezent în toate marile 
civilizații ale lumii, templul păstrează semnificația 
consacrată de rădăcină grecească a cuvîntului –
 temeneos – domeniu separat, spațiu rezervat 
cultului și izolat de lumea profană. Templul este 
locul contactului între divinitate și lumea 
pămînteană, iar elementul său central este 
imaginea divinității căreia îi este închinat sau 
locuiește acolo. Orice act ritual se repercutează 
dincolo de realitatea sensibilă. „Templul este o 
reflectare a lumii divine. Arhitectura lui este 
aidoma reprezentării pe care o au oamenii despre 
divin: efervescență a vieții în templul hindus, 
măsură în templele de pe Acropole, înțelepciune și 
dragoste în templele creștine, legămîntul dintre 
cer și pămînt în moschei. Templele sînt replici 
pămîntești ale arhetipurilor cerești, ca și imagini 
cosmice”, scriu autorii celebrului Dicționar de 
simboluri. Poate fi o trimitere la celebrul templu 
antic al lui Solomon, sanctuar central al cultului 
iudaic, Templu despre care povestește Cartea 
regilor. Inimă a cultului evreiesc, Templul lui 
Solomon a fost distrus după aproape patru secole 
de existență, de babilonieni; al doilea Templu a 
fost înălțat la Ierusalim în jurul anului 515 î. C., 
cînd regele Cirus a permis evreilor exilați în 
Babilon să revină în Iudeea. Reconstrucția este 
datorată lui Zorobabel. Și acest al doilea Templu 
avea să fie distrus, în anul 70 d.C., de data aceasta 
de romani. S-a spus că primul Templu a fost 
distrus din cauza păcatelor de imoralitate, de 
idolatrie și vărsare de sînge, în timp ce al doilea a 
căzut din pricina urii răspîndite printre evrei. 
Distrugerea celui de-al doilea Templu a influențat 
majoritatea aspectelor gîndirii și practicii 
religioase, exprimate prin ceremonii de doliu, dar 
și prin speranța reconstruirii Templului. Vestitul 
învățat Maimonide spunea că al Treilea Templu nu 
va fi făcut de mîna omului, ci va fi construit în cer, 
de unde va coborî în chip miraculos, la momentul 
potrivit. Dar Templul lui Solomon este și exemplul 
mitic al operei spirituale; el este fundamental în 
ritualurile masonice, dar acolo este vorba de un 
sens evident simbolic. Interioritatea trebuie să se 
substituie materialității literale a pietrei și a 
edificiului! 

Drumul către Templul Rozei Alchimice era 
unul în care „fuseseră zdruncinate toate 
obișnuințele mele de gîndire și de simțire, dacă nu 
cumva se și petrecuse de fapt o transformare 
tainică a înseși substanței spiritului meu.” Cel 
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chemat să se alăture Ordinului înțelesese că a ales 
calea interioară, cea care duce către ce este mai 
profund, mai intim și mai adevărat în ființa umană, 
că nimic nu se revelează celui care nu a înțeles că 
inițierea este una lăuntrică sau că sub athanorul 
din care se înalță aurul pur arde focul inalterabil. 
Focul este verbul divin care pătrunde materia 
amorfă și face să apară multitudinea ființelor 
diferențiate; el este gîndirea care regenerează și 
transfigurează natura umană și o ridică la nivelul 
de natură divină. Se regăsește în această dublă 
interpretare tradiția alchimistilor care voiau, prin 
foc, să rafineze materia pînă la puritatea aurului și, 
în consecință, să epureze natura umană pîna la 
perfecțiune. 

Scrierea lui W.B. Yeats poate fi privită 
superficial ca o încercare literară rafinată sub care 
sînt ascunse ritualuri esoterice, alchimice cu o 
tentă stranie. Dimpotrivă, povestirea sa este una 
despre ceea ce avem în noi mai puțin superficial, 
mai adevărat, mai interior; omul nu se consideră 
tăiat de cer și de natură, dimpotrivă el se înscrie în 
armonia raporturilor între Dumnezeu, om și 
univers, iar acest întreg este sesizat de spirit prin 

legea corespondențelor universale. Rosa 
Alchemica! Roza-Cruce! De patru secole face 
obiectul cercetărilor serioase și a publicității 
nemăsurate, atrage atenția gînditorilor gravi, 
alimentează credulitatea populară, suscită 
curiozitate. În timp ce clopotele de la Tubingen 
vesteau centenarul Reformei lutherane, pastorul 
Johann Valentin Andreae vestea lumii Biblia 
rozicruciană. Rozicrucianismul – pansofie, 
alchimie, reformă spirituală – va fi pentru 
esoterismul veacului al XVII-lea ceea ce fusese 
cabala creștină pentru veacul anterior. Avîntul cu 
care s-a răspîndit rozicrucianismul, ca și 
resurgența din zilele noastre arată o dată în plus 
că Trandafirul și Crucea își păstrează puterea 
sugestivă, că există o latență rozicruciană. De 
vreme ce epoca noastră este traversată de o criză 
nu mai puțin profundă decît cea de la începutul 
secolului al XVII-lea, este posibil ca răspunsurile 
pe care le așteaptă să fie înscrise în filigran în 
mesajul primilor rozicrucieni… 

 
www.esoterica.ro  
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Petre SOLONARU 

 
 
Vinul... 
 
 

Chiar pocalul bolții stele, nopți 
rotind, 
mii văpăi, iluzii, peste-al firii grind 
și heruvi deolaltă prin stihii de nu-s, 
știu că’în Vin e calea Purului 
Neclint... 
 
Toată cugetarea a nimic și-a ce-i, 
focul, apa, vântul, colbul, ca temei, 
sorb cu dânsul vraja, beatificând 
inima’înțeleaptă întru vii arhei. 
 
Dogme, vorbe vane despre-al crucii cui, 
lumea strămirării încă-a nimărui, 
întregesc pustiul, unde’în adevăr 
cei plecați dintr’înșii sunt comoara Lui. 
 
Trandafiru-i trece cheia’în catihis 
când pe tabla vieții, numelor ce i-s, 
șterge și adună zbucium și senin... 
Însă nu și-al tainei, jertfă’în liniști, vis... 
 
 

 

Vasul van al firii... 
 

Vasul van al firii dacă-l vei goli 
într-atunci de’întregu-ți te-ai desprinde și, 
mistuit, eterul fi-vei astei lumi, 
umbră a cenușei ferecată-a zi... 
 
Viața și cu moartea,’împotrivit curent, 
suie-a coborâre. Doar prin oponent 
îi sunt cunoscute, nu în absolut. 
Contingent preumblă altui contingent... 
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Isis, Isis, Isis!... Luna incantând, 
fără hat iubire peste gând în gând 
între-acei minunii ce-au venit spre jos!... 
Dincolo de vălu-i, doar iluzii bând, 
 
robi din labirinturi a deșert ațin 
ciclurile’întoarse’în palidul destin... 
Au cântat Kabala, însă nu invers, 
și celest cătunul l-au pierdut prin chin... 
 
 
 

 

După-al legii scris 
 
 

A vedea Oglinda măreția-i doar... 
Ale sale straie încă dacă par; 
cel ce le îmbracă-în incombustul foc 
este punct din punctul tihnei, cuvântar... 
 
Prin trezite cumpeni strânse’în Coviltir 
vindecări arată ninsul elixir, 
nalt, al clarviziunii alchimiei vechi 
după care urna-i giulgiul fără fir. 
 
Lângă neștiință un nevolnic drum 
tipărit-a margini cu venin și fum 
și-a făcut din minte-al dogmei zid himer 
sprijinit pe colburi toarse fiecum. 
 
Însă-ar fi amintea: cum s-a-întredeschis 
a veni pe lume din ocult abis, 
cel ocean al Sinei, nu avem decât 
Lui să ne întoarcem după-al legii scris... 
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Fericat ulcioru... 
 
 

Fericat ulcioru-i de‘în lăuntru-i vid, 
ție într-asemeni, când al zilei blid, 
iată,-l deșertata-i nemuririi Dar!... 
Izbăviri ce calmul sacrului se-închid, 
 
Sinele cu Sinea, ochi de tine-și torc 
dintr-aceiași sfoară’în rai precât și’în orc; 
nicio simetrie între vas dedus 
și mirajul roții unde sorți se-întorc. 
 
Imanenta grotă plină cu eter 
trebuie cercată-în toate ce te cer 
păsărilor două:„-a face” și a „ști”, 
dincolo de gându’,-încovoiat echer... 
 
Luminat acela, punct, de soare nu-i, 
căci învăluirea-i vine, sfânt cățui, 
unde drum se stinge și, ca străveziu, 
Mielul marii Taine bate-al crucii cui... 
 
 

Cel ce nu se-întoarce... 
 
 

Cel ce nu se-întoarce, gnozei pur soter, 
dincolo deșartei lumi în care pier 
brazde ispitite-aceluiași dezgust, 
unui sine golul, ochiu’-și vede-a cer 
 
cât de aur floare-a tainei i s-a scris. 
Lepădând ospățul miezului deschis 
naltei jubilații, corp, proverb și gând, 
suie-a germinare fără germen, zis. 
 
Singura-i prinsoare-i buchea de’început 
în a-i ninge calea ce l-a preștiut 
între tot văzduhul și nimicul tors, 
carte învățată cu un Dascăl mut. 
 
-Cine-i, se-întrebat-a către ce dădu 
„eu-lui” speranța?... Pilda-i spuse: „Tu”!... 
Locul unde Unul cu multiplul său 
încropesc oglinda unui „da” ce-i „nu”... 
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Buche din Ceaslovul... 
 

Singur fir ne leagă de Acel Divin... 
Pumnul de lumină, ce nădejdi îl țin 
ca din chip să-întoarcă-asemănarea Sa, 
împlinirea-și află-în unic vid deplin. 
 
Chiar de nurii bolții pârguiesc minuni, 
la cheremul umbrei arșilor tăciuni, 
dacă orbi rămânem, preț vom da pe fleac 
și pe-o vrajbă-a vorbei trasă’în putrejuni. 
 
Se vor stinge-în grabă picuri de scântei 
unde numai spițe întreba-vor: - Ce-i 
talpa când rotită săvârșește cerc, 
iar obada strânsă-i a zadar temei?... 
 
-Formă într-a Formei semănat orând 
ce purcede-în clipa morții  -ultim gând 
drept alt cer și-o altă pământeană stea, 
buche din Ceaslovul pururea tăcând... 
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Ion MARIA 
 
 
 
 
 
 
 

alte dimensiuni 
 
 

ce știm noi despre dramele Universului? 
extratereștrii cât unghia 
au coborât (cu navele lor stelare) în curtea 
blocului meu  
acolo sub niște brazi 
(plantați anul trecut)  
a crescut iarba 
în exploatarea lor curajoasă 
extratereștrii au întâlnit 
niște furnici ce căutau mâncare 
speriați de întâlnirea  
cu aceste ființe ciudate 
cu multe picioare 
extratereștrii au plecat în grabă 
în raportul lor au descris 
întâlnirea cu acele ființe terifiante 
așa că (de acum) pe toată hărțile 
lor stelare lângă pământ este desenată 
o furnică 
oamenii erau prea mari 
pentru a fi văzuți 

 

după ce am vărsat călimara 
 
 

este ciudat că mai pot să scriu 
după ce am vărsat călimara 
cu cerneală 
a Sfântului Petru 
eram atent să nu mă lovească 
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o floare a soarelui 
ce trecea atunci 
prin cer 
am făcut un gest brusc 
și sfântul nu mai are cerneală 
și nu mai poate să scrie 
în catastiful acela mare 
(Cartea vieții) în care tot scrie 
de parcă nu are și alte trebuiri 
de făcut 
jos (printre oameni) a venit 
Kali yuga  (epoca de fier) 
supărat construiesc un golem 
dintr-un nor 
pe fruntea lui scriu cuvântul OM 
de parcă asta ar avea  
vreo însemnătate 
Dumnezeu tresare prin somn 
îl învelesc să nu răcească 
dincolo de Marea Neagră 
va răsări soarele 
ca în fiecare dimineață 

 
 

transparență 
 

într-o dimineață 
descoperi că ai devenit transparent 
în tine se văd toate stelele 
toate firele de iarbă  
toate iubirile pe care le-ai avut 
ai transparența cerului fără nori  
în care soarele 
ori luna nu au curajul  
să se arate 
pentru a nu tulbura transparența 
și nuditatea aerului 
într-o dimineață observi că ești 
transparent și ți se vede inima 
în toate păsările în care ea 
bate 
într-o dimineață descoperi  
că ești transparent ca un text 
vechi care spune totul 
deși nu se lasă înțeles 
într-o dimineață descoperi  
că ești transparent  
gândurile îți sunt clare și vizibile 

ca un vas de cristal 
în dimineața când descoperi 
că ești transparent ai uitat 
cum te numești  
îți amintești doar atât: ești poet 
și lumea este transparentă 
pentru tine 

 

 
 

în vis sunt    
 Regele Lumii 
 

lumea este mare dar tot 
trăiesc în cușcă 
(sau într-o simulare?) 
oricum numai în vis  
sunt Regele Lumii 
doar visul este numai 
al meu 
așa că visez cât pot 
de mult 
visez ca o eliberare 
și chiar visele urâte 
le simt ca pe un dar 
în vis nici chiar Marii Stăpâni 
ai Universului 
nu pot intervenii 
în vis trăiesc întâmplări 
și povești uluitoare 
în vis ajung unde vreau eu 
și mă întâlnesc simultan 
cu toate femeile pe care 
le-am iubit cândva 
în vis am toată înțelepciunea vieții 
în vis sunt Regele Lumii 
și cușca nu mă mai strânge 
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puterea poetului 
 

poetul desface chakrele 
Universului 
poetul scrie chiar și atunci 
când visează 
mintea lui este ca un ac  
de acupunctură 
ea umblă pe meridianele 
Universului și deblochează 
energiile reglează echilibrele 
 

 
pune Lumea în ordine 
chiar și Dumnezeu se teme 
de puterea de a visa 
a poeților 
așa că îi supraveghează atent 
pentru că un poet 
poate destabiliza întreg Universul 
dacă are un coșmar  
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Alexandru CAZACU  

 
 
 
 
 
Te aştept  

 
 
 

Te aștept la răsărit ori scapătat de ziuă 
în pavilionul de ceai 
lângă măsuța de whist vopsită-n albastru 
unde umbra ți se culcă supusă la picioare 
ca un leu la comanda dresorului 
în marile festivități hibernale 
când noi distopii sosesc 
caleașcă după caleașcă 
printre ghivecele cu mușcate si frazele liniștitoare 
în lumea pestriță și bufă de sâmbătă 
ce se uită la noi cu un ochi de fluture 
de parcă am purta și am da mai departe o vină 
când geamurile sunt acoperite  
cu pozele din vitrina unui vechi fotograf de cartier 
unde zâmbetul flașnetarului cu peruș 
cartografiază intreaga urbe 
iar din colbul draperiilor grele 
se poate reclădi o Atlantidă 
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Cinéma du look 
 
Ajungi prea repede nicăieri  
flaneur cu fericita singurătate  
din mijlocul mulțimilor  
Senzorul de prezența al fiecărui magazin 
şi din hosteluri deja îţi cunosc 
direcția privirii îndreaptată mereu către  acel monument  
din urbea natală unde în fiecare an promiți că vei ajunge 
Suferința si iubirea aproape identice 
pentru o pianistă plecată demult  
la o filarmonică în Nordul Europei 
regăsită in orice întâlnire pasageră sau prezumtivă 
iar când nu se întâmplă nimic este cel mai rău 
la capătul staţiei de tramvai 
sub paratrăsnete cladirilor publice unde 
este bine să-ți spui măcar ţie  
și poate vânzătoarei de ţigări și uitare  
tot ce trebuie să spui 
astfel ajungi măcar undeva 
în aceste ultime zile dintr-un noros Decembrie 
brazdat de dâra farururilor unei motociclete 
precum o imagine cinematografică 
dintr-un cinéma du look 
cu portrete ce mereu fug dintr-un cadru în altul 

           

Dacă lași amintirea 
 

Ocrul norilor curge parcă dinspre apus spre răsărit 
peste lampioane aprinse toate deodată 
în amiaza mohorâtă si uscată 
unde orașul cu oamenii lui  
ca niște puncte umblătoare se vede atât de frumos 
încât este greu să-i percepi cuiva tristețea 
Zâbetele tale sunt 
daruri primite fără o sărbătoare anume 
si zărim trecerea zilelor toamnei 
odată cu nemișcarea tuturor lucrurilor 
precum vedeau cei arestați în decenii obsedante  
alfabetul morse transmis pe sfoara  
unde un nod era un punct iar doua noduri alaturate o linie 
Singurătatea devine un spațiu enorm 
ce absoarbe totul si acest tot se macereaza 
daca lași amintirea  doar o clipă să se mistifice singură 
daca închizi puțin ochii de dragul a tot ce ar fi putut să fie 
 
 



512 vol. 31,  208-209| august-septembrie, 2021 

 

Reîntoarcere 
 

Absenţa pozitivă de care vorbesc psihologii moderni  
printre mirosul de haine ude într-o mare aglomerației 
un fel de judecată de apoi a judecatii tale 
când ușile metroului se închid  
și vagonul se mișcă din ce in ce mai repede  
până cand amintirea nu mai vrea nimic 
iar un infern de câteva minute se dezlănțuie 
în imaginile revăzute în minte suprapuse  
pe tot ce poți vedea fragmentar din tunelul 
slab iluminat în alb și negru  pe geamul batant 
până când frânturile din conversatia  călătorilor  
cresc exponențial în volum 
și apare senzatia ca nu s-a intamplat nimic  
iar tu trebuie sa supraviețuiești tuturor acestor întâmplări  
la sosirea în stația ce-ți pare straniu să o numești ultima 
unde  tăcerea nu poate îndura nici măcar o amiază până la capăt 
iar sonatele lui Schubert ieșite din boxele  
ancorate pe stalpii de beton ai peronului te conving  
că dacă vrei să ajungi într-un loc  
trebuie doar să-i pronunți clar numele 
                                                          

 

City break 
 

Camera pentru două nopți 
cu loc de parcare 
și bagajul aproape identic cu cel de la ultima călătorie 
paharul gol aproape sculptat 
şi în mâna ce-ţi pare a altuia 
în această locuinţă improvizată 
de pe balconul căreia privești  
inscripțiile în zidul de vis-a-vis 
rămase de cateva decenii vizibile  
sub mai multe straturi de tencuială 
nicicând descifrate 
şi stadioanele goale ca niște guri de balaur  
îngropat în subsolul orașului ce vor să prindă  
între fălcile lor prime stelele căzătoare  
ale acestei seri de duminică 
dincolo de străzile în pantă abia asfaltate  
asemnea unor blănuri pe care se întinde apusul 
De pe linia îndepărtată a zonei periurbane 
o pasăre ridică aripa 
sau poate o femeie îmi trimite 
un salut cu mâna 
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Sotto voce 
 

Lumina crudă peste tapiseriile mâncate de molii ale fotoliilor  
Strălucirea de oțel a zilei prin  
piața scormonită cu privirea 
peste crengile duzilor  
și terenul din jurul unui hotel rămas în paragină  
când vrei să revezi locuri iubite și urâte la fel de tare  
Răceala ce se instalează și devine  
din ce în ce mai greu de topit 
în cuvintele rostite sotto voce 
precum un vis după un somnifer 
luat la o oră nepotrivita   
când femeile frumoase ale unei urbei  
care au făcut și desfăcut destine  
spun cum orice fericire neașteptată  
trebuie plătită într un fel sau altul  
iar peste pagina sfaramicioasa a revistelor  
amiaza își savurează înfrângerea 

 
 
 
 

Pe geamul unui tren 
 

Pe fereastra unui tren înghețat 
peisajele zărite o fracțiune de secundă   
precum viețile paralele   
ale unor posibili amanți  
și albul zăpezii atât de luminos și limpede  
în acest oraș patriarhal  
mai degrabă o fantasmă a geografiei 
decât un loc descoperit târziu și 
frumos cum numai în amintire poate fi 
când amețiți de bucurie și neodihnă 
nu știm ce veghe mistuie 
amieziile din gările vechi 
unde fastul iernii se desfășoară sub sunetele unui clarinet  
iar din suferințe ca dintr-un pântec deschis 
ies cartierele identice 
și frazele compasiunii 
se ascund în salamalecuri 
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O mare 
turcoaz 
 

Granița dintre anotimpurile reci  
invizibilă și tulburătoare  
unde contezi  
dacă altcineva pentru tine 
contează  
lângă  albul indistinct al zidurilor  
sub lumina frontală 
ieșită parcă din osuare 
 
Atât cât este și este  
frumusețea  acestei zile  
și datorie și suferință  

pe care nu le vrei observate 
precum atunci în copilărie  
la câteva ore bune după ce vedeam 
ca din întâmplare  
obrazul  tinerei mătuși iubite în 
taină  
când îmi povestea  
cu un glas ce nu am să-l pot uita 
vreodată  
cum fiecare oraș este înconjurat  
de o mare turcoaz plină de corăbii   
ce așteaptă să plece  
pentru a descoperi un nou 
continent 
și noi iertări cu asupra de măsură  
în timp ce-mi strângea ambele 
mâini  
în mâinile sale 
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Florentin STRECHE 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rugă 
 
Cei care n-au credință din voia lor, 
să fie iertați, c-au păcătuit cu spor, 
lăsându-i pe toți, din neputință, 
într-un salon cu lipsă de voință. 
Copiii nu mai au părinți sau bunici, 
călcând semeț și cu dispreț de orbi 
pe trupul zilei, al clipei îndurerate, 
ca lacrimile aurite ale fecioarei. 
Se apropie, curând, vremea rea, 
apriga stihie si ploaia cea grea, 
vine apocalipsa drept mângâiere, 
ah, iubito, nu e vreme de alinare ! 
Unu și cu unu nu mai fac doi, 
când stăm cu masca pe noi, 
este drum lung până la sine, 
Doamne, ajută, și fă-ne bine ! 

 
 
 

 
 

Hai! 
 
 
Hai să ne ținem de mână,  
ca în copilarie, când era ziua atât de lungă, 
încât o uitam și transpiram în carne și în 

respirație 
când nu miroseam decât a acele zile cu soare, 
când ploua argintiu și moale peste noi, 
ca să ne împrietenim cu puritatea din ochi. 
Hai să ne ținem de sufletele noastre,  
să mai treacă viața, ca apa peste pietre, 
ca norii triști pe cerul mântuitor, 
și să ne lăsam toate bagajele astea grele, 
cu tot ce ne-a îndurerat și bucurat, 
și să devenim fericiți nu din disperare, 
ci, pe rând, încetișor, în urcare. 
Comentariu pentru "Hai !" 
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Interogație 
de-amurg 
 

asa scriu ințelepții, 
că orice început are un sfârșit, 
dar nu mai există ințelepți 
pentru cea din urmă interogație: 
și ce se întâmplă cu orice sfârșit,  
ce, stimabili vânători de vânt  
și amăgitori de amar cuvânt, 
tăcând în țipătorul amurg ? 

 

Chipurile 
 

din ochii mei 
și până în ochii tăi, 
apoi din ochii altora 
vom rămâne eterni, 
numai să promiți 
până n-om mai fi aici, 
ca nimeni nu va adormi, 
ca nimeni nu va clipi, 
și chipurile, ne vom privi ! 
din ochii mei 
din ochii tăi 
din ochii tuturora  
de nu-mă-uita! 

 

Lux 
 

Lumina palidă a durerii 
se stinge 
nu de ochii lumii 
Lumina bucuriei 
re-nvie 
de dragul iubirii 
In moarte și înaintea ei 
este atâta veșnicie 
încât lumina toată 
se sfiește. 

 

 

Închisori 
 

Închideți-mă acolo unde este 
liniște, 

unde se văd minunile jinduite, 
de unde se aud picăturile cum cad, 
unde vântul este un frison prelung, 
închideți-mă bine, pentru 

totdeauna, 
acolo unde vă pot auzi pașii și privi 

chipurile, 
și-ntr-o dimineață parfumată, 
voi fi atât de închis de voi, 
încât veți fi prea liberi și 

îndurerați, 
încât nu veți simți cum curge 

timpul, 
ca un delir între mine și voi. 
De aceea nu mai cereți libertate, 
ci veniți lângă mine, în închisori de 

dor ! 
 

 

Ochii ploii 
 

Azi au căzut frunzele după ploaie, 
numai omul, acest lut de sânge, 
a rămas în picioare, cu o durere, 
ca nu poate urca pe scara din cer, 
cu ochii săi ambisentimentali, 
unul care râde, altul care plânge, 
din care să se desprindă o frunză. 
Ochii ploii ne privesc iarăși, 
o, ce grea este căderea ei! 
Și zboara cocorii peste noi 
în curând, dar nu avem timp 
să îi vedem și să îi auzim, 
căci tot pământul e adormit 
încet, în propria indiferență. 
Un sfinx de-ar mai trăi, 
cine să-l intrebe ce va fi? 
Un sfinx de-ar mai fi, 
numai tăcere de necuprins 
și un cer foarte jos și trist. 
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*** 
sunt dintr-aceia care nu sunt triști 
de viață sau de moarte, 
sunt dintr-aceia care pășesc romantic 

prin ființă, 
deși văd noi jertfe la marginea drumului, 
sunt dintr-aceia care sunt lacomi de 

iubire, 
de privirea ta, de lumina nevăzută, 
sunt dintr-aceia care miros ca ziua, 
am parfum albastru viril și-un sentiment 

deplin. 
dar tu, iubita ce n-ai mai venit, 
tu cine ești dintre toți aceștia ? 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
*** 

de la început 
vântul este aspru,  
copacii se revolă  
ploaia rece vine, 
pașii trecătorilor dor, 
ca niște umbre de fugari, 
idilele firave și uitate 
sunt atât de necuprins, 
incât fila timpului pălește. 
de la un timp trecut, 
printre făpturile de lumină  
e bine să pastrezi tăcerea  
și să nu le privești aiurea, 
un fel de ințelepciune și fior 
le-a pătruns pe chip, mereu, 
de aceea anii trec și revin, 
aparent neîntâmplător, 
căci viața veșnică  
ne privește ireversibil pe toți. 
începând de azi,  
ne vom îmbrăca în alb, vom zâmbi, 
începând de mâine,  
acolo sus, ne vom aminti iarăși 
cum tropăiam haotic 
pe un pământ imens de gol. 
doar începând așa,  
ne vom înveșmânta într-un vis 
de mirabilă bucurie, 
pentru a lua lumea de la început, 
pentru a ne simți liberi,  
până la plus infinit de ființă, 
până la blânda biruință. 
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Eugen GHERGA 
 

Simbolistica Gherga 
Continuare din nr.203 
 
 

 
eul Asiatic - care în trecut era din Bhărat / 
India până în actuala Românie, inclusiv în 
Banat - în prezent se mai găseşte doar în 

Parcul Naţional Ghir din NV Indiei 21,08 lat. N, 
70,47 long. E (în Balcani mai exista în secolul V î.C. 
în Pind, după cum a menţionat Carianul Herodot 
7:125 şi în secolul II în Macedonia, după cum a 
menţionat Carianul Pausania 6:5). În Anatolia 
Epocii Pietrei, Marea Mamă era încadrată de 
ursoaice şi leoaice (ca de exemplu în aşezarea 
Catal Hoyuk 37,40 lat. N, 32,49 long. E - 
însemnând “Colina Bifurcată” - populată conform 
structurii locuinţelor sale paralelipipedice de 
oameni ai cavernelor / veniţi din peşteri în 
mileniul VIII î.C. la poalele Vulcanului Karaka, 
mare sursă de obsidian = oricalc, în Munţii 
Taurus) iar în Antichitate cetatea Troiană 
Gherghis din V Anatoliei emitea în mileniul I î.C. 
monede pe avers cu Gherghiţia 
(inclusiv “Enciclopedia Suida” a Bizanţului de la 
sfârşitul mileniului I a precizat că Marea Zeiţă 
Mamă “Sibila se numea Gergithia”) şi pe revers cu 
Sfânta / Sfinxul iar la Romani - în multe 
reprezentări artistice - Magna Mater strunea 
leoaicele, primele ei însoţitoare: se ştie că leii 
atacă mai degrabă bărbaţii decât femeile, 
cruţându-i pe cei culcaţi la pământ iar leoaicele 
sunt cele ce îndeosebi vânează, nu leii (leoaicele n-
au coamă, doar leii au coamă); în perioada de 
împerechere, leoaica poate să se acupleze şi de 50 
de ori pe zi - la rând cu până la 5 lei, timp cam de 4 

zile şi 4 nopţi - din mare vechime ea fiind 
emblematică pentru Cultul Fertilităţii. 

Cuvântul Românesc de “Sfânt” / “Sfântă” - și 
conceptul aferent - are ca echivalent termenul 
Grec de “Sfinx”; se poate remarca despre Sfinx că 
avea cap de femeie şi trup de leoaică (legătura 
Sfintei cu termenul Sfinx fiind evidentă nu numai 
lingvistic, ci și ca aceea dintre Sfinți și “A-Sfințit”, 
apusul în trecutul îndepărtat fiind moment sacru 
foarte important al zilei, celălalt moment contând 
fiind în zori). Sirenele aveau cap de femeie şi trup 
de pasăre (ori - mai târziu - de peşte). Sirenă sau 
Sfântă / Sfinx, structura era similară: cap de 
femeie şi trup de animal; de exemplu, în Vechiul 
Egipt, reprezentarea fiicei faraonului Khufu / 
Khepos (din Dinastia 4 / mileniul III î.C.) a fost așa 
după cum se poate vedea în imaginea următoare: 

 

 

L
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“Dicţionarul de simboluri” a enunţat: “Sibila a 
fost considerată fiinţa umană ridicată la condiţia 
transnaturală care îi permitea să comunice cu 
divinul şi să-i transmită mesajele: era instrument 
al revelaţiei. Sibilele au fost chiar considerate 
emanaţii ale înţelepciunii divine - de aceeaşi 
vârstă cu lumea - păstrătoare ale revelaţiei 
primitive; în acest sens, ele ar fi fost un simbol al 
revelaţiei. De aceea, cele 12 sibile au fost alăturate 
celor 12 apostoli şi efigiile lor, pictate sau 
sculptate, îşi au locul în biserici (12 e numărul 
diviziunilor spaţio-temporale: el reprezintă 
produsul dintre cele 4 puncte cardinale şi cele 3 
planuri ale lumii; acest număr împarte bolta 
cerului în 12 sectoare - cele 12 zodii - amintite 
încă din trecutul îndepărtat, anul are 12 luni, etc., 
numărul 12 simbolizând universul în desfăşurarea 
sa spaţio-temporală ciclică)”. Lingvistic, se poate 
observa legătura dintre perechea divină Ra-Rhea 
şi perechea leu-leoaică (“R” precedând “L”). În 
Biblie, animalul care apare cel mai frecvent este 
leul (după cum a scris în secolul V î.C. Anatolianul 
Herodot Karka în “Istorii” 5:58 “Ionianii numeau 
încă din vechime cărţile scrise ‘biblous’ - adică piei 
rase - din cauză că lipsindu-le papirusurile ei 
întrebuinţau pentru scris piei, chiar şi acum, în 
timpul meu, mulţi din Barbari scriind astfel” / 
cuvintele Greceşti “biblos” pentru carte şi “biblios” 
pentru cărticică derivând din Pelasgele “coria 
bubula” pentru piei rase, vechii Greci numind ca 
“biblice” şi papirusurile pe care scriau vechii 
Egipteni); e de ştiut că în Biblie, Gherga - sub 
forma “Gherghe-să” / adică de “Sfânt Gherga” - a 
fost nominalizat de 20 ori (în general, la plural): în 
Vechiul Testament de 18 ori - în “cărţile 1, 2 şi 5 
ale lui Moise”, în “cartea lui Iosua Navi”, în “cartea 
judecătorilor”, în “cartea 3 a regilor”, în “cartea 1 a 
cronicilor”, în “cartea lui Neemia”, în “cartea 
Iuditei” - şi în Noul Testament de 2 ori 
(în “evanghelia după Luca”). Pentru “leu”, în 
vechea Egipteană se folosea “ri” iar în vechea 
Greacă “lis” (termenul acoperind “ris”), în Epoca 
Pietrei cu folosire pe larg pentru înţelepciune / 
regalitate, în aceeaşi familie filologică fiind şi 
“lerul”; de altfel, “leul” până şi acum e ştiut ca 
“regele animalelor” (cu toate că multe vieţuitoare 
ar fi fost chiar mai îndreptăţite la titlul respectiv). 
Legăturile cu animalele ale străvechilor fiinţe - fie 
divine, fie umane - s-au reflectat religios şi artistic 
până la simbioza lor, Marea Mamă având asociată 
leoaica, Hercule umblând îmbrăcat în blana 
panterei, ş.a. (animalele cu cap uman având în 
antiteză reprezentările umane cu cap animal); de 
exemplu, în Egipt reprezentarea ca Sfânt / Sfinx - 
adică a animalului / leoaicei cu chip uman - era 
mai veche decât cea a hibrizilor umani cu capetele 
din fauna locală (cea mai veche sculptură 
zoomorfă din lume - de 42 milenii, înfăţişând un 
bărbat cu cap de leoaică - a fost realizată într-un 

fildeş de mamut, în Peştera Stadel 48,32 lat. N, 
10,10 long. E din Bazinul Dunării superioare / la 
răsărit de Pădurea Neagră, în Sudul Germaniei): 
de exemplu, acum 5 milenii cu notarea cuneiformă 
“AN.KAL”, corciturile om-animal au fost ştiute ca 
“demoni” / “de-moni”, adică “două fiinţe”, fapt 
valabil în multe culturi, timp îndelungat (ca de 
pildă ca Minotaur / om cu cap taurin, Centaur / cal 
cu cap uman, etc., în Mesopotamia asemenea 
creaturi purtând titulatura de “şed”). Anticul 
Diodor din Sicilia în “Biblioteca istorică” 2:39 a 
scris: “Locuitorii ținuturilor muntoase ale Indiei 
despre Heracles spun că s-ar fi născut la ei și - așa 
cum fac și Elenii - i-au dat ca semn al puterii 
măciuca și pielea de leu. Mai spun că Heracles i-a 
întrecut pe ceilalți oameni prin puterea trupească 
și prin îndrăzneală, că ar fi scăpat pământul și 
marea de monștri. Se mai povestește că ar fi avut 
mai multe neveste și numeroși fii, dar numai o 
singură fiică. Când feciorii lui Heracles au ajuns la 
vârsta bărbăției, Heracles, împărțind India în 
atâtea părți câți fii avea, i-ar fi făcut regi, iar pe 
singura-i fiică, crescută de el, a încoronat-o regină. 
Ar mai fi fost și întemeietorul multor cetăți dintre 
care cea mai vestită și mai mare a numit-o Patna. 
Acolo și-a clădit un palat minunat și, aducând 
mulți coloniști, a înconjurat orașul cu un șanț larg, 
care primea apele unui fluviu. După ce Heracles a 
părăsit lumea celor vii, a fost slăvit ca un zeu. 
Urmașii săi au domnit generații de-a rândul, 
înfăptuind lucruri mărețe, fără a porni însă 
războaie împotriva altor țări și fără a trimite vreo 
colonie la alte neamuri. Mai târziu - după mulți ani 
- cele mai multe cetăți au primit formă 
democratică de guvernământ, dar regalitatea 
dăinui la unele popoare până la expediția lui 
Alexandru”. În 1829, reverendul Britanic Daniel 
Wait - profesor la Universitatea Cambridge - în 
“Repertoriul teologic” a reflectat: “Idolatria solară 
era conectată într-o oarecare măsură cu străvechii 
stâlpi / obeliscuri iar totdeauna cu Sfinxul, 
apropiat de Phoenix prin devorarea cărnii umane 
(având aceeaşi natură vorace); Sfinxul avea corp 
de leoaică şi în reprezentările Egiptene avea un 
vultur cu o roată pe spate (e de observat că Ham - 
tatăl lui Canaan, după cum a fost consemnat biblic 
- era şi progenitorul Egiptenilor). De pildă, 
Clement Alexandrinul şi Synesius au susţinut că 
simbolismul denota putere şi înţelepciune, la fel 
cum monedele Gherghisiane pe care era Sibila 
implicau emblema profeţiei - aşa cum afirma şi 
Ştefan Bizantinul despre Gherghis - unii arătând 
inspiraţia cheruvimilor din aşa ceva, care au fost 
dinaintea religiilor monoteiste din lume (atestaţi 
inclusiv anterior religiei mozaice)”. În vechea 
Greacă (după cum a observat și geologul Arysio 
Nunes dos Santos 1937-2005), “obeliskos” avea și 
înțelesul de “frigare” = “vergea ascuțită la un 
capăt, în care se înfige carnea spre a o frige 
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deasupra jăraticului” / corespunzător 
“Dicționarului explicativ al limbii Române”. De 
altfel, autorii Antici au consemnat cine a creat 
conceptul de Sfânt / Sfinx (făptură deosebită, 
putându-se vedea asemănarea - inclusiv 
consonantică - dintre Sphinx / “S-Phinx” şi 
Phoenix): fiul lui Tartaros / Gargaros şi al Gaiei, 
tatăl Sfintei Medu = “Medu-sa” - adică Sfânta din 
Media / Tărâmul Magilor - respectiv Mătuşa / 
Meduza Gorgonă (care era soră cu Sfinxul); 
aşadar, pentru întâia dată în lume, Sfântul / 
Sfinxul a fost o realizare Gherga (în vechime, 
reprezentările Sfinților / Sfincşilor tereştri - nu 
reprezentări aeriene sau acvatice - au fost nu doar 
cu trup de leoaică, ci şi de oaie / berbec, etc). În 
lume, sâmburele monoteismului a fost bărbătescul 
Anu / Unu, Zeul ceresc suprem (puternic venerat 
în spaţiul Român preistoric, parte a Imperiului 
Borean / Atlant), care a avut cu femeia sa terestră 
primii regi din lume, ei fiind strămoşi Gherga. 
Academicianul Romulus Vulcănescu a scris în 
“Mitologia română”: “Substratul paleozoologic al 
leului mitic se află în trecutul faunei locale 
carpatice. Teza paleozoologică a fost confirmată 
de cercetările arheologilor. Gheorghe Iza a 
întreprins investigaţii interdisciplinare care au 
dus la concluzia că aria de răspândire a motivului 
leului în colindele româneşti coincide geografic cu 
aria de răspândire paleozoologică a leului de 
peşteră în România. Leul, leopardul, taurul, calul, 
fiecare cu capete de om, au pătruns pe căi etnice în 
Europa, spune Alexandru Odobescu, pe cale 
turanică; dar au pătruns şi pe căile culturii, prin 
influenţe interetnice”. În prezent, leul Bănăţean (la 
extremitatea apuseană a fostei răspândiri a leului 
Asiatic “Panthera Leo”) domină atât heraldica 
Timişului / cel mai Vestic şi cel mai întins judeţ al 
României, unde numele Gherga este cel mai 
concentrat / cel mai des din lume, cât şi pe cea a 
Banatului Unguresc ori a Voivodinei în Serbia, a 
Băniei / Olteniei, etc. iar valutele Bulgarilor şi 
Românilor sunt leii (“leva” în Bulgară, “leu” în 
Română): acum, în mod oarecum disproporţionat, 
un sfert din stema României e formată de 
emblema unuia din cele 40 de judeţe - anume, 
Timişul (Ti-miş / “Ghi-miş” = “moşia 
Pământului”), judeţul cu totuși cea mai mare 
suprafaţă din Țară - înfăţişând leul; e de remarcat 
şi că stema Indiei înfăţişează o Tetradă de lei. 

 

Dr. Adrian Poruciuc şi-a continuat valorosul 
studiu despre prezenţa leoaicelor / leilor în 
folclorul Românesc: “A considera o colindă a leului 
românească doar ca pe un fel de produs hibrid, 
precum şi a considera aproape dispărutul joc al 
leului ca pe un capriciu recent al unor ţărani din 
Moldova ar fi la fel de absurd ca a socoti leii din 
reprezentările tracice ca simple împrumuturi 
persane. La o privire superficială, colindele în care 
e ucis leul ar părea apropiate, în spirit, de 
pastoralismul românesc istoric, ca mod de viaţă 
care şi în zilele noastre mai implică pendularea 
între ‘munte’ şi ‘ţară’. Totuşi, există mai multe 
semne pentru colindele de acest tip ce indică 
origini mult mai arhaice (cu siguranţă pre-
româneşti).  

 
Colindele cu motivul ‘lupta păcurarului cu 

leul’ evocă o societate pastorală primordială - de 
genul textelor cu păcurarul-şi-marea - mai 
degrabă decât una de cultivatori ai pământului sau 
una (mai târzie) dominată de o elită războinică. 
Trebuie să observăm, în primul rând, că 
personajul central din colindele de tipul omorârii 
leului este un cioban neînfricat (dar pedestru), nu 
un vânător-războinic-călăreţ, deci am avea motive 
să afirmăm că e de factură pre-tracică. În al doilea 
rând, în ce priveşte forma, în colindele de acest tip 
apar multe versuri albe (în contrast cu dominanţa 
cupletelor rimate din colindele româneşti în 
general) iar multe versuri se termină în cuvinte cu 
adaosuri care acum ne par a fi un fel de sufixări 
interjecţionale. Impresia generală este că dau 
impresia de cântece rituale străvechi, imperfect 
păstrate în memoria colectivă. În această privinţă, 
este de observat şi faptul că, mai ales datorită 
manierei antifonice în care grupurile de 
colindători cântă asemenea colinde (de obicei pe 
ritmul tobelor bătute de ‘dubaşi’), culegătorilor le-
a fost foarte greu să transcrie cu precizie textele. 
Asemenea amănunte crează, pentru o abordare 
arheomitologică, un anumit fundal, pe care 
păcurarul şi câinii lui par a fi cumva mai apropiaţi 
de spiritul reprezentărilor mute de pe sigiliile 
elamite ale mileniului III î.C., la care colindele cu 
păcurarul-şi-leul pot fi aplicate eficient, cu 
adevărate texte explicative. Un element e 
conotaţia nupţială, implicată de însăşi desemnarea 
eroului prin termenul generic ‘mire’. Presupun că 
relaţia frate-soră din alte variante ale colindelor 
cu leul este doar un ecou al arhaicului incest 
instituţionalizat - de un tip paleobalcanic / pre-
tracic, asemănător celui elamit - acel tip de relaţie 
fiind eufemizat, până la estompare totală, de 
ideologia mai recentă a patriarhismului 
indoeuropean (multe producţii folclorice 
româneşti - mai ales basme - se referă la dragoste 
incestuoasă şi la intenţii de căsătorie incestuoasă, 
între frate şi soră sau tată şi fiică). Alte aspecte 
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interesante ale colindelor leului încadrabile la 
tipul înfruntării de către voinic a leului ar mai fi: a) 
opoziţia dintre ‘munte’ (ca tărâm sălbatic, aflat 
sub stăpânirea leului) şi ‘ţară’ (ca tărâm rostuit de 
oameni, în el încadrându-se şi ‘curtea’ de care 
aparţine junele); b) armele semnificative 
(buzdugan, arc) propuse pentru confruntarea 
dintre june şi leu, alegerea finală fiind însă mitica 
‘luptă’, fără arme; c) excepţionalul episod al 
trecerii peste mare, care aminteşte şi de o trecere 
asemănătoare (spre lumea cealaltă), pomenită în 
anumite cântece funerare româneşti / amintind de 
bradul funerar; d) dansul leului după ‘cetera 
grecului’. Variantele în care după înfruntarea de 
către voinic a leului, îl capturează şi-l duce legat 
domină numeric colindele cu leul, arătând şi cele 
mai multe asemănări, în motive şi în intrigi, cu 
basmele fantastice româneşti. ‘Legarea leului’ din 
colindele româneşti nu poate avea decât raporturi 
indirecte cu ‘legarea monstrului’ din viziuni 
mitologice şi/sau teologice, precum majoritatea 
celor la care se referea Dr. Mircea Eliade; 
legăturile mai directe ale motivului ‘legării’ sunt 
cu tradiţii populare ce reflectă un persistent 
‘comportament spiritual de structură arhaică’, la 
care se referea dânsul în volumul despre făurari şi 
alchimişti. Sunt de găsit semnificative referiri la 
‘împărăţie’ (în conformitate cu o solidă tradiţie 
populară românească), la o fată de împărat 
prezentată ca supremă răsplată pentru viteazul 
june, precum şi la prinderea leului ca suprem test 
de vitejie. Leii grăitori (incluzându-l şi pe leul 
zburător) nu au corespondenţi în basmele 
româneşti, ei supravieţuind doar în domeniul 
folclorului ritual.  

 
Academicianul George Călinescu a scris că 

există şi cazuri deosebite de basme, în care un leu 
recunoscător i-a dat viteazului un frâu magic (în 
legătură cu care ne putem gândi şi la leul hitit 
‘înfrânat’) sau un tânăr de neam ales, căruia 
propriul tată îi luase vederea şi aruncat pradă 
leilor, aceia în loc să-l devoreze i-au dat puterea să 
înţeleagă graiul păsărilor ori într-un basm 
ardelean, lei cu părul de aur şi cu ghiare uriaşe 
străjuiau palatul unei zâne. Leul ‘câine rău’ joacă 
un rol asemănător celui al zmeului, ca adversar al 
lui Făt-Frumos din basmele româneşti. Oricât de 
obscure şi greu analizabile ar fi mecanismele de 
transmitere a folclorului ritual, nu am nici o 
îndoială că sorgintea colindelor româneşti ale 
leului este pre-romană / pre-creştină şi de 
asemenea, că acea sorginte are de-a face cu tradiţii 
tracice (şi chiar pre-tracice). Desfăşurarea 
narativă a celor mai numeroase colinde sugerează 
că o supremă probă de vitejie era învingerea şi 
supunerea leului, nu uciderea lui. O asemenea 
tradiţie poate să fi avut desigur origini pre-tracice, 
aşa cum ar indica faptul că printre ‘preceptele 

mito-rituale’ ale hitiţilor exista şi unul referitor la 
‘pusul frâului pe leu’. În Tracia şi Macedonia s-au 
găsit multe reprezentări la care pot fi trimise 
colindele româneşti ale leului. Pe când uciderea 
leului se înfăţişează ca un motiv primordial în 
culturile Orientului (vezi mai ales Elamul), ca şi în 
reprezentări ale antichităţii egeene, înfrânarea 
leului apare ca dezvoltare ulterioară, la hitiţii 
anatolieni şi la traci, dar şi ca remarcabilă 
prelungire în folclorul românesc. În mod 
surprinzător, motivul românesc al cetluirii leului 
nu pare să aibă corespondenţe în folclorul sud-est 
european dar corespunde, chiar în detaliu, unor 
reprezentări din zone îndepărtate, în spaţiu şi 
timp. Nu voi insista asupra faptului că punctele de 
rezistenţă ale dacilor se aflau în chiar leagănul 
celor mai reprezentative colinde ale leului 
păstrate la români. Punerea frâului era un simbol 
al victoriei, al dominării adversarului. Acest 
înţeles vine probabil chiar de la conotaţia 
culturală a acţiunii respective, pentru că prin ea 
‘elementul sălbatic’ era forţat să facă acţiuni de 
cultură, ‘elementul natural’ fiind astfel mânat în 
sfera culturalului. În termeni mai simpli: leul 
învins din colindele româneşti este forţat să 
părăsească sălbăticia muntelui şi să-l urmeze pe 
june ‘în ţară’ şi pe ‘uliţa grecilor’.  

 
Reprezentările de lei din toreutica tracică şi 

colindele leului care încă se cântă în România sunt, 
în opinia mea, manifestări genetic legate între ele, 
reflectând 2 stadii diferite ale unui complex 
particular de cultură tradiţională. În plan general, 
aspectele sud-est europene ale simbolisticii 
leonine nu ar trebui analizate în izolare, ci doar în 
legătură cu aşa-numitele ‘elemente orientalizante’ 
(a se observa că şi Siberia e ‘orientală’ faţă de 
Europa), care - în ere şi din surse diverse - au 
ajuns să devină parte din tradiţia europeană. În 
privinţa respectivă, cred că ar fi greşit să 
considerăm că leii au ajuns să-i intereseze pe traci 
doar după ce toreutica perşilor a devenit 
cunoscută şi a fost imitată în Tracia. Ar fi de 
asemenea greşit să se considere că Orientul a 
început să influenţeze sud-estul Europei (şi - de 
acolo - întregul continent) doar începând cu era în 
care lei, grifoni şi tauri ornamentali au început să 
vină spre Europa dinspre Siria nordică, ca şi 
dinspre alte provincii metalurgice ale Orientului. 
Anumite date şi fapte, precum menţionatele 
corespondenţe dintre reprezentările de lei din 
Elamul pre-persan şi cele din sud-estul european 
al epocii bronzului, ne trimit în preistorie. În 
România de azi, lei sunt de găsit doar în ţarcurile 
din grădinile zoologice, nu şi în munţi. Dar 
colindele româneşti ale leului (înregistrate recent, 
însă arătând motive concepute în vremuri demult 
apuse) sunt încă vii şi ritual funcţionale, ele 
prezentându-se specialistului ca manifestări ale 
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unei legături fundamentale între Semiluna Fertilă 
(ca sursă ancestrală de lei simbolici) şi zone 
europene precum cea sud-est europeană. (Ceea ce 
tocmai am menţionat reprezintă repere nu doar 
geografice, ci şi cronologice). Un fapt remarcabil 
este că, spre deosebirile de figurile mute din 
toreutica tracică, leii din colindele româneşti au o 
voce a lor, chiar dacă limba în care s-a exprimat 
respectiva voce trebuie să se fi schimbat de mai 
multe ori din preistorie până în vremurile în care, 
într-o zonă extinsă din sud-estul Europei, a 
început să se vorbească româneşte. Colindele în 
discuţie nu au nevoie de prea multă interpretare, 
căci ele spun textual destul de mult despre ele 
însele. Şi mult din ce ne spun ele coincide cu ceea 
ce vedem pe sigilii din Elam şi pe obiecte tracice 
din metal preţios. Arhaicul simbolism leonin 
detectabil atât în toreutica Traciei, cât şi în 
colindele româneşti ale leului reflectă surse 
primordiale. O asemenea idee ar fi sprijinită şi de 
faptul că triunghiul format de Mesopotamia, Egipt 
şi Europa sud-estică, adică vasta arie în care s-a 
manifestat plenar simbolismul în discuţie - cu 
suprapuneri şi întrepătrunderi succesive - 
coincide de fapt cu aria în care s-au înregistrat, în 
diverse idiomuri (mai vechi şi mai noi), termeni 
din familia lingvistică pentru ‘leu’. În asemenea 
condiţii, voi trage concluzia că leii din toreutica 
tracică şi cei din colindele româneşti reprezintă 
ipostaze sud-est europene (interconectate) ale 
unui fenomen mai extins, cu rădăcini care coboară 
până la începuturile expansiunii demice şi 
culturale ale Semilunii Fertile din neolitic 
(fenomen declanşat în mare măsură de revărsarea 
care a transformat Lacul Euxin de apă dulce într-o 
mare de apă sărată / actuala Mare Neagră)”. 

 

 

Aşadar, în spaţiul Român înfruntările leilor - 
începând cu uciderea celor din peşterile Epocii 
Pietrei / specia “Panthera leo spelaea”, care intrau 
în peşteri ca să vâneze urşii şi terminând cu 

legarea celor care au dispărut în Antichitate / 
specia “Panthera leo persica” - s-au păstrat 
puternic atât arheologic, cât şi în folclor, ca 
mărturii ale realităţilor marelui trecut Românesc, 
leoaicele simbolic devenind însoţitoarele 
(animalele de companie preferate) ale Marii Mame 
Ghirghe; în stră-Română, pentru leu dar şi pentru 
alte feline existente în Carpaţi se utiliza genericul 
“cotoi”, termen înrădăcinat în pre Indo-
Europeanul “kat” pentru “pui de animal” şi 
respectiv în energia Ka a sufletului Marii Mame a 
Pământului. Felinele - ca leoaicele dar şi pisicile 
sălbatice care au fost domesticite, etc. - erau 
apreciate deopotrivă religios şi practic, ele (fiind 
carnivore) hrănindu-se îndeosebi cu rozătoare, în 
acel fel protejând atât casa construită din lemne cu 
argilă cât şi depozitele de cereale / hrană ale 
oamenilor; ezoteric însă, eliberarea de sub 
apăsarea terestră se exprima prin imaginea 
vulturului devorând leoaica. În 2017, 
cercetătoarea Luana Mateescu a scris despre 
“Misterioasa Colindă a Leului din tradiția 
românească”: “Pe teritoriul actualei Românii au 
trăit animale pe care le-am putea considera 
exotice: bizoni, leoparzi, lei, hiene, ș.a. Clima de tip 
mediteranean a fost prezentă și aici în perioada 
6500-3500 î.C., ceea ce a permis existența unor 
animale pe care azi le mai întâlnim doar în ‘Țările 
Calde’, așa cum în timpul ultimei glaciațiuni, 
mamuții și renii erau, la rândul lor, o prezență 
firească. În acest context, Colinda Leului din 
tradiția populară românească, în al cărei conținut 
se vorbește despre vânarea unui leu, colindă 
răspândită în nenumărate variante, pe aproape tot 
teritoriul țării, ne poate arăta o continuitate de 
mai multe milenii.  

 
Dovezile arheologice (rămășițele osoase) 

indică existența leului pe teritoriul României până 
acum 5500 de ani, când clima era mediteraneană, 
prezența leului fiind semnalată pe o arie mai largă, 
în care intră zona cuprinsă între pusta maghiară și 
câmpia rusă. De altfel, reprezentări de feline găsim 
pe vasele cucuteniene adeseori, încă o dovadă 
materială care susține acest lucru. Peste toate, 
epoca fierului, o epocă în care legăturile 
comerciale ale geto-dacilor se întindeau până 
departe (nu mai vorbim de perioada stăpânirii 
romane din Dacia când luptele cu gladiatori din 
arenă presupuneau și confruntarea cu leii), a 
permis aducerea unor animale exotice și aici - în 
captivitate - inclusiv lei. În acest context, Colinda 
Leului ne poate vorbi despre elemente ale unei 
memorii ancestrale, asupra cărora specialiștii ar 
trebui să se aplece cu mult mai multă grijă decât 
au făcut-o până acum”. 
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Pentru Gherga, leoaica Sudică şi lupoaica 

Nordică au avut semnificaţii totemice 
asemănătoare - ca Geto-Dacii, care aveau leii pe 
stema Daciei și lupii pe steagul dragonic al Daciei - 
redate şi prin înţelesul lupesc al cuvântului 
Iranian Verka, Rusesc Volga, Românesc Vâlcea, etc. 
(Iran se învecinează la E cu Ariana / azi Afgani-
stan - având Munţii Gherghi - şi la V cu Turcia / 
Anatolia); creşterea câinilor de vânătoare de către 
Gherganii Pontici (cum au fost de pildă cei notaţi 
“Iyrcae” / “Iurca” de către istoricul Anatolian 
Herodot Karka / vecini cu TisaGeţii) a condus la 
extrapolarea considerării lor și drept “Oamenii 
lupilor”. Iniţierile militare ale Indo-Europenilor 
erau sub semnul lupului / sacrul lor animal - 
mamiferul cel mai cald dintre toate, având 
temperatura proprie cea mai ridicată, prădător al 
cărui comportament era considerat exemplar, 
primul animal domesticit în istoria omenirii fiind 
câinele, prin îmblânzirea de către “Eschi-moşi” / 
Eschimoşi a lupilor - simbolul emblematic al 
unora din Epoca Fierului şi Antichitate (aşa cum a 
fost leoaica) fiind lupoaica, inclusiv la Geto-Daci şi 
la Etrusci, apoi la Romani; e de observat ceva 
important: în Epoca Pietrei, primul animal 
domesticit - dintre multele reuşite ulterior - a fost 
căţeaua (din lupoaică), însă apoi, din Epoca 
Bronzului încoace, oamenii n-au mai domesticit 
nici un fel de vieţuitoare. În 1939, Dr. Augustin 
Scriban a scris despre “puițe” în “Dicționaru 
Limbei Românești” că erau “câni sau lupi în 
periodu împărecherii” iar “Dicționarul de 
arhaisme și regionalisme” din 2002 de Dr. 
Gheorghe Constantinescu-Dobridor şi Dr. 
Gheorghe Bulgăr a indicat despre “puiță” ca 
însemnând nu numai “cățea sau lupoaică în 
perioada împerecherii”, ci și “femeie stricată / 
depravată”. Gherga în EurAsia a fost sub semnul 
lupesc exact în zonele şi perioadele sale de 
răspândire (în “Istoria ideilor şi credinţelor 
religioase”, Dr. Mircea Eliade a scris: “Prestigiul 

mistic al vânătorului exemplar - carnasierul - juca 
un rol considerabil; numeroase 
triburi altaice revendicau ca strămoş al lor un lup 
supranatural”). Valorile însă erau relative, în 
funcție de perioadă sau de locație, inclusiv 
lingvistic putându-se remarca că un sinonim la 
Români pentru “lupoaie” a fost “tărtăcuță” 
(consemnat de “Dicționarul sinonimelor” din 
2002), în vechea Greacă se folosea “phouai” 
pentru “vulpe” - “vara” lupoaicei - cu accentul ca 
la “puică” / “muică”, etc.; în Latină se 
folosea “pulleus” pentru “puică” / “curcă”. Aflată în 
N Iranului, Ghergania de la Marea Caspică - Mare 
numită de geograful și istoricul Carian Hecateu / 
Hecataios din Milet în secolul VI î.C. ca Ghirkană - 
era ştiută ca “Ţara Lupilor” Girkanos / Verkania, 
de acolo fiind introdusă printre Grecii vechi 
sacrificarea lupilor pentru Apollo Gergithios, 
numele “Apollo” / “A-Pollo” provenind din 
Indianul “Gopal” / “Go-Pal” pentru “Văcar” (iar 
Romanul Vergiliu a indicat că însoţitorii 
Troianului Enei / Enea în Peninsula Italică au 
provenit şi din Ghergania); denumirea “Caspică” a 
venit de la “Cuşii sacrei Ga”, călăreţi ai Pământului, 
care au dominat mai mult decât Gherganii 
propriu-ziși respectiva Mare (unde populația Cuş 
= “Cas”, sacră = “pi”, Pământul Ga = “Ca”): din 
Biblie se ştie despre primul născut al lui Ham - fiu 
al lui Noe - că a fost Cuş, unchi al Sfântului 
Gherghe / Gherghe-seu (înspre răsărit, Cușii au 
ajuns până în Munții Himalaia / “Hima-laia”, 
literalmente Sanscrit însemnând “casa Hamită”, 
acolo “ham” fiind “nea”, ceea ce echivala Hamiții și 
cu familiarizații Hiperborei ai zăpezilor). Conform 
istoricului Anatolian Herodot 4:27, “spous” în 
Graiul Scit = “ochi”, ceea ce însemna că pentru ei 
Caspica / “Ca-spus” era “Ochiul Pământului”. Kheti 
/ Khatti sau Hatti / Hitiții erau rudele apusene ale 
răsăritenilor Kuși (Kassiți / Casiți); e interesant 
despre China Medievală - așa cum a scris și 
spătarul Român Nicolae Milescu - că era știută ca 
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“Țara Chitailor”. Mezinul Ham al patriarhului Noe 
l-a avut ca prim născut pe Cuș iar ca mezin pe 
Canaan / tatăl Sfântului Gherghe: Kassiții / Cușii 
din Mesopotamia și Khatti / Khetii din Anatolia 
erau rudele Ghergheseilor din Galileea 
(descendenții Sfântului Gherghe). Legăturile 
dintre Kassiții Mesopotamiei și Khattii 
Anatoliei au apărut astfel multiplu confirmate: 
religios, onomastic, prin vecinătatea lor, prin 
contemporaneitatea lor, etc. 

 
Este curios - corespunzător cu “Dicționar 

universal al limbei Române” de lingvistul Lazăr 
Șăineanu 1859-1934 / asistentul academicianului 
Petriceicu Hașdeu - că pentru “balaur” a existat și 
înțelesul (înregistrat de autor în Bănie): “un fel de 
cerc de scânduri care încinge luntrea pe marginea 
gurii”. Cercetătoarea Română Olimpia Cotan-
Prună a studiat “Stindardul geto-dacilor, invocator 
cultic de sacre energii cosmice” în 2011: “Balaurul 
Zburător al geto-dacilor era cilindric şi fusiform, 
unduind numai în mişcare în zbor, pe căi 
atmosferice. Era vizibil, sonor şi util pentru 
orientarea luptătorilor numai în mişcare, în aer. 
Avea gura mai largă decât trupul precum reptilele, 
care pe stindard reducea la minimum rezistenţa în 
contact cu aerul, fiind uşor de purtat la înălţime. 
Producea sunete vibratorii ce se amplificau în 
iureşul bătăliei. Stindardul dacic a fost un cilindru 
fusiform din materiale elastice şi uşoare ca să se 
poată face ghem. Pe corpul său tridimensional 
erau solzi şi nici vorbă de blană (ca a lupului). În 
vechime, corpul stindardului dacic numit 
‘Draco’ era din foi subţiri de ţesături, împletituri 
din plante apoi din fire şi mai târziu din bronz, ori 
din argint, prin care se amplificau vibraţiile 
aerului, din care s-a născut prima trompetă de 
luptă a omenirii, ce era purtată uşor de 
către draconar, care era subordonat lui ‘Sabelio’, 
comandantul armatei. Pe Columna Dacilor de la 
Roma, iniţial colorată, stindardul avea partea din 
faţă - indicată de gura larg deschisă - de culoare 
roşie. Raymond Drache a arătat că un vehicul 
cosmic din vechime avea numai gură, nu şi cap, 
întocmai cu stindardul geto-dac. Toată omenirea 
ştie că la intrarea în atmosferă, prin frecarea cu 
aerul, vehiculele cosmice se acoperă cu flăcări. 
Meteoriţii se transformă în bulgări înflăcăraţi iar 
cometele se topesc provocând ploi precum cele de 
la Potopul lui Noe. Cerul ce se reflectă în apele 
pământului are culoare albastră, aşa cum 
Pământul văzut din Cosmos e Planeta albastră. 
Partea din mijloc era galbenă, luminată de soare 
iar partea terminală era albastră ca cerul, indicând 
originea energiilor cosmice, ce se împletesc cu cele 
telurice. Moştenirea coloristică a 
tricolorului românilor este astfel sacră. Marius 
Bizerea a scris că în ‘Novela’ XI dată de împăratul 
Iustinian la 14 IV 553 au fost precizate culorile de 

pe stema Mitropoliei ‘Justiniana Prima’, descriind 
practic culorile ce se regăseau în drapelele 
Ardealului / albastru, al Valahiei / galben, al 
Moldovei / purpuriu”. “Draco” - stindardul Geţilor 
/ Dacilor - era un dragon / drac cu gura deschisă, 
fixat cu gâtul într-o prăjină, având capul tare iar 
coada din stofă. Printr-un ingenios sistem interior, 
stindardul făcea să se audă, sub acţiunea 
curenţilor de aer, un şuierat puternic ce avea ca 
efect îmbărbătarea oştenilor proprii şi panicarea 
inamicilor, inducând o stare de nervozitate celor 
care nu-l mai auziseră. Întreaga simbolistică ce 
orbita în jurul lupului a întruchipat fidel o 
străveche conştiinţă de neam renumit şi războinic, 
înmănunchind însăşi obârşia totemică, steagul 
fiind la fel de vechi ca neamul (dragonul era 
sinteza dintre lup şi şarpe, având ca atribute 
orgoliul şi forţa, impunând teamă şi respect): de 
altfel, în drapelul unei naţiuni flutura sufletul 
colectiv al neamului. La fel ca Soarele care 
primăvara își împlânta sulița în dragonul / 
balaurul iernii, așa cum păgânii îl aveau pe Zeul 
Apollo Gergithios omorându-l pe Python - fiul 
mâlului / tatăl balaurei Drakaina - creștinii îl au pe 
Sf. Gheorghe omorându-l pe Balaur (Dragonul 
Python și Balaurul Typhon - tatăl lui Gorgon - au 
fost prezentați similar de către cele mai vechi 
relatări, după cum a studiat “Zeii Grecilor” 
antropologul Kerenyi Carl din Timișoara 
/ “capitala” Banatului; în Vechea Lume, “Zeul 
Zeilor” = Zeus Gargaros era Pontic / respectat de 
riveranii Mării Negre, la vechii Greci - păgâni / 
anteriori creștinilor - Ζεὺς Γεωργός = Zeus 
Gheorgos patrona agricultura, îndeosebi culturile 
și recoltele, ceea ce pe atunci constituiau avuția 
existenței, esențială supraviețuirii, stră-Românii 
dinaintea creștinismului aveau primăvara 
sărbătoarea SânGeorz, ș.a). Pe de altă parte, 
filozoful Român Vasile Lovinescu - 
în “Interpretarea ezoterică a unor basme 
românești” - a notat: “Gheorghe și Balaurul - 
antagoniști în ochii celor ce privesc din afară - 
sunt în realitate complementari”. Eroul și 
Dragonul se completau reciproc, fiind cele 2 fețe 
opuse ale timpurilor în care se înrădăcinau - de 
tipul sedentar sau nomad ori agricultor sau 
culegător - reprezentarea duală provenind din 
Marea Stepă EurAsiatică, însemnând trecerea de la 
starea nomadului culegător la cea a sedentarului 
agricultor, apariția reptiliană (a șarpelui / 
balaurului) simbolizând trecutul, accentul fiind pe 
prezentul Sfântului Cavaler individualizat față de 
devălmășia EurAsiei; păgânul Cavaler Anatolian, 
Trac sau Dunărean, străpungea cu lancea vânatul 
(ca de pildă căprioara, mistrețul, iepurele, etc.) iar 
ulteriorul creștin Cavaler Gheorghe străpungea cu 
lancea reptila (șarpele, crocodilul, dragonul, etc.): 
iconografia sa era aceeași, deoarece mesajul său 
era același, forța fiindu-i extraordinară, străbătând 
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mileniile iar denumirea i s-a regăsit și prin 
invocarea strălucitului = “stră-lucitorului” Pel / 
Paal, adică Bel / Baal, Zeul Fecundității și 
Fertilității (numit astfel în V Asiei, orientalii 
folosind “B” din cauza dificultății pronunțării “P” 
la ei, de exemplu Obelisc / “O-Belisc” - conform și 
Dr. Cathy Burns în 1998 - fiind termen falic, 
provenind de la penisul lui Baal, Zeu care însuși în 
apusul Vechii Lumi popular era știut cu “P”). Se 
poate observa că pentru “Penis” (la Români - ca și 
la stră-Români - popular fiind “Pula”) vechii Greci 
foloseau “Phallos”, termen care fără sufixul tipic “-
os” era “Phall”: acela era pronunțat de vecinii 
răsăriteni ca “Baal” (cu referință față de Felahii 
Africii, Baalahii Asiei ori Valahii Europei); de fapt, 
Baal / Bel - sau Vaal / Vel, respectiv Paal / Pel - 
exprima potența pământeană “Pela-sgă”, în 
antiteză / concurență cu cel denumit “Balaur”, 
având potența cerească de tip “Pala-ur” (ambele 
forme - anume “Pela” din Pelasg sau “Pala” din 
Balaur nu erau decât exprimările “Pula”, foarte po-
pulare la stră-Români, cu ecoul “Pula” până în 
prezent / Balaur rezonând cu “Pala-aur” = “Pula 
de aur”). Spre sfârșitul existenței lor, tot mai 
puținii Neandertali au fost sexual cei mai 
privilegiați, căci oricare femeie - Neandertal, Cro 
Magnon, Homo Sapiens - putea prinde rod cu ei, 
pe când bărbații Homo Sapiens nu puteau lăsa 
gravide decât muierile Homo Sapiens; e posibil că 
o cauză a extincției bărbaților Neandertali să fi 
fost gelozia bărbaților Homo Sapiens. Din vremuri 
îndepărtate au rămas în memoria colectivă zmeii - 
balaurii / dragonii - care răpeau frumoasele 
oamenilor pentru a se împerechea cu ele și luptele 
bărbaților Homo Sapiens cu ei (oamenii unindu-se 
la bătaie ca haita lupilor feroci, cuvântul Indo-
European pentru “lupi” fiind “gorga”): înzestrații 
Uriași ai timpurilor trecute (Neandertal și Cro 
Magnon) puteau procrea atât cu muierile lor, cât și 
cu femeile oamenilor; ADN-ul lor (ultimii Uriași - 
anume, Cro Magnon - s-au stins în urmă cu 10 
milenii) încă se găsește - în cuantum de câteva 
procente - la Homo Sapiens: e vorba de rădăcina 
“Tătânilor” / Titanilor Neandertali, care au fost 
tații puternicilor / Giganților Cro Magnon 
(existența acelor Uriași rămânând în legendele 
Homo Sapiens din “Era de Aur”). 

 
 

Preotul Emanoil Ganciu a scris în “Revista de 
Lingvistică și Cultură Românească” nr. 1 / 2014 că 
“La început a fost Cuvântul”: “Deoarece într-o 
lucrare de cercetare se cere să ai o metodă de 
lucru, noi mărturisim că mergem pe calea primirii 
ca adevărate, neapărat fiecare la măsura sa, și a 
cuvântului revelat de Dumnezeu și a oricărei 
descoperiri științifice care nu intră în contradicție 
cu adevărul dumnezeiesc. Dăm un exemplu de 
încercare de îmbinare a celor 2 metode de 

cercetare / căutare a adevărului - cea științifică și 
cea prin credință - despre cât de vechi e cuvântul 
‘plug’ (termenii apropiați ca sens fiind 
asemănători la popoarele unde agricultura s-a 
practicat din timpuri străvechi): ‘plug’ (română), 
‘ligou’ = brazdă (chineză), ‘peleh’ = agricultor 
(ebraică), ‘falah’ = agricultor / singurul termen din 
limba arabă care desemnează această ocupație, 
‘valah’ = nume dat românului - agricultor 
dintotdeauna - de către străini, ‘phalah’ = brăzdar 
de plug (sanscrită), ‘pelasg’ = poporul autohton 
găsit de greci în teritoriile de la care au deprins 
plugăritul și meșteșugurile”. Vechii Greci numeau 
agricultorul cu termenul generic Gheorgos iar așa 
ceva e semnificativ, fiindcă indică nominal cine 
era, folosirea ajungând nume propriu (cu forma 
anterioară atestată Gherga); se poate observa 
după plecarea din Rai că primul fiu al primului om 
a fost sedentarul Cain, care era agricultor (nu 
vânător, nu păstor, nu pescar): tatăl său Adam - 
creat de Domnul ceresc cu țărâna din pământ - a 
fost progenitorul omenirii iar Cain ca primul său 
născut s-a preocupat natural de fertilitate (atât 
apariția lui Adam - prin contribuția Cerului și 
Pământului - a fost în stil “Ghergos” / “Gher-Ga”, 
cât și existența apoi a fiului Cain ca agricultor a 
fost în stil “Gheorgos” / Gherga). În Rai, îngerul 
“rău” - sub formă de șarpe = balaur / dragon - i-a 
determinat pe Adam și Eva să guste din 
cunoaștere; conform unui manuscris de la Marea 
Moartă - găsit în grota Qumran 4 - acela se numea 
“Gadri-el” / Gadriel, considerat de Iezechiel 28:12 
/ Vechiul Testament “cununa frumuseții” printre 
îngeri iar corespunzător “Talmudului”, inițial scris 
în Aramaică, cu el s-a însoțit Lilu / Lilith (prima 
femeie cunoscută de Adam), cu care însă ea s-a 
dovedit incompatibilă: științific s-a atestat că 
Adam / strămoșul Homo Sapiens a fost 
incompatibil genetic cu femeia mai veche (Cro 
Magnon / Neandertal), fiind compatibil genetic - 
iar ca atare nu doar fecund, ci și fertil - numai cu 
femeia Homo Sapiens / cu Eva / “E-Va” = “Viața”. 
Pe atunci - în timpurile îndepărtate ale începutului 
omenirii așa cum e știută azi - corespunzător 
surselor religioase existau ca făpturi cerești atât 
îngerul “bun” Gavriil / “Gavri-il”, cât și îngerii 
Gregori (aceia compatibili genetic cu femeile 
Homo Sapiens, care - în urma dragostei lor - au 
născut Uriașii viteji din vechime). Atributul 
reptilian - satanic / diavolesc - al îngerului “rău” 
Gadriel (ca șarpe / dragon) l-a egalat cu 
legendarul zmeu, din categoria echivalentă Cro 
Magnon / Neandertal; la așa ceva s-a adăugat 
compatibilitatea sa cu nocturna Lilu / Lilith 
numită de vechii Greci ca Gello / Karkhous - care a 
fost incompatibilă cu Adam, primul om, deci și ea 
fiind din categoria echivalentă Cro Magnon / 
Neandertal - și în plus fiind argumentul că au 
rămas în Rai (iar nu în “Lumea Asta”, ca ulterioara 
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pereche primordială a oamenilor Homo Sapiens, 
Adam și Eva). Demonica pereche anterioară 
formată din Gadriel și Lilith - pe scurt, Gadri și 
Gello - aparținea lumii precedente celei inaugurate 
de perechea umană Adam și Eva (Lilu / Lilith a 
fost “năluca nopții” / ființă monstruoasă, mereu 
geloasă pe pruncii oamenilor, pe care ea nu i-a 
putut naște); pe lângă ei, bunul arhanghel Gavriil = 
căpetenie îngerească și îngerii Gregori au fost alte 
ființe din Rai care au avut mari ecouri printre 
oameni. Nemuritorul înger Gavriil s-a evidențiat 
prin vestirea mesajelor importante din Cer pe 
Pământ (pre-diluviene și post-diluviene) iar 
îngerii Gregori au fost din a treia stare, adică 
îngeri nici din partea bună, nici din partea rea, ci 
din partea neutră: progeniturile lor probabil au 
fost Uriașii / Giganții Cro Magnon (corciturile 
dintre bărbații Neandertal și femeile Homo 
Sapiens, căci invers - între femeile Neandertal și 
bărbații Homo Sapiens - a fost demonstrată 
științific incompatibilitatea genetică), despre care 
a scris Biblia în Vechiul Testament la începutul 
capitolului 6 din “Facerea” / “Geneza”. Iată așadar 
numele Gherga implicat în cele 3 zări masculine 
din timpurile pre-diluviene ale omenirii (chiar mai 
vechi de 10 milenii), sub forma de: 

·         înger rău Gadriel / “Gadri-el” (având 
echivalentul uman Neandertal) 

·         îngeri neutri Gregori / Grigori (având 
echivalentul uman Cro Magnon) 

·         înger bun Gavriil / “Gavri-il” (având 
echivalentul uman Homo Sapiens) 

Atât la bunul înger Gavriil / Gabriel (șeful 
“cheru-vimilor”), cât și la bunii Magi Ghebri - 
având practic aceeași onomastică - se poate 
observa că Aramaic numele a căpătat înțelesul 
puterii, cine-l purta fiind literalmente considerat 
“puternic” (termenul “Gavr” / “Gabr” la Perși 
însemnând “om” dar și “Mag”); în urmă cu circa 10 
milenii, adică în mileniul VIII î.C. - spre sfârșitul 
Epocii Pietrei - cei mai puternici oameni din 
Vechea Lume erau nobilii bărbați Gherghi, regăsiți 
în fruntea celui mai puternic Imperiu de atunci 
(cel Atlant): mai târziu, imediat după Potopul 
Pontic ce a distrus Atlantida, în mileniul VII î.C., 
profetul Gargo-șt / Zoroastru, fondatorul religiei 
monoteistă zoroastră, a fost Mag iar după câteva 
milenii, Gherghe-seii / Ghirga-șiții - vorbind 
Aramaica dar și Greaca - încă au dominat Galileea 
(fiind menționați inclusiv de Biblie, până în timpul 
lui Iisus, fondatorul religiei monoteistă creștină, a 
cărui existență în urmă cu 2 milenii a fost una 
dintre cele mai recente apariții Cerești 
semnificative pe Pământ, o alta contând fiind cea a 
îngerului Gabriel / Gavriil, care l-a inspirat în 
secolul VII cu Coranul pe profetul Mahomed, 
fondatorul religiei monoteistă islamică, din tribul 
Ghirș / Quraiș, descendent al Sf. Ilie din Regatul 
Gheșur / Galileea). Aspectul penat în 

reprezentările vechi orientale reda dimensiunile 
lor îngerești. După cum reiese lingvistic și 
conjunctural, realitatea de la începutul omenirii - 
adică pre-diluvian / dinaintea Potopului - a fost că 
Gherga a promovat Cultul Falic, ceea ce s-a regăsit 
deopotrivă atât pe linie umană, cât și pe linie 
îngerească (a ginerilor lui Adam / cumnații lui 
Cain): îngerii Gregori - făpturi divine, de asemenea 
creați de către Dumnezeu - ieșiți și ei din Rai (la fel 
ca perechea primordială formată din Adam și Eva, 
creați de Dumnezeu), din primul moment și-au 
manifestat apetitul sexual, așa după cum a 
consemnat atât Biblia, cât și “Cartea lui Enoh”, 
pentru împerecherea cu frumoasele pământului, 
fie că acele femei erau Homo Sapiens ori Cro 
Magnon / Neandertal; Uriașii pre-diluvieni - 
născuți de femeile pământului ca roadele iubirii 
lor de către “Fiii Domnului” - n-au mai fost după 
Potop (așa după cum a consemnat Vechiul 
Testament în “Facerea” = “prima carte a lui Moise 
/ Moșe”, fondatorul religiei monoteistă mozaică), 
în ei putându-se recunoaște Titanii Neandertal și 
prin interschimbul “T”/“G”, “Titanții” / Giganții 
Cro Magnon, respectiv legendarii zmei zămisliți de 
Zei și zâne. Ținând cont de studiile genetice de la 
începutul mileniului III (că Uriașele - fie ele Cro 
Magnon sau Neandertal - din cauza 
incompatibilității cu oamenii Homo Sapiens nu 
puteau fi lăsate gravide decât de către semenii lor 
Cro Magnon sau Neandertal), rezultă vechimea 
Gherga; numele perpetuat de Gregori - pentru 
Veghetori, adică pentru cei lucizi - era foarte vechi: 
cei divinizați ca îngeri / demoni au fost (pe lângă 
că erau născuți de către femeile Homo Sapiens) și 
din categoria directă Uriașă, adică născuți de 
Gigante și Titane, anume de către femei Cro 
Magnon, respectiv Neandertal. Numele Gherga - 
purtat acum desigur numai în cadrul Homo 
Sapiens - a fost nu doar pre-diluvian (adică 
anterior Potopului), ci a fost și nume pre-uman 
(adică purtat inclusiv de ființele anterioare 
Potopului - în paralel cu care au fost oamenii 
Homo Sapiens - anume Gherga era nume purtat de 
către unii Uriași Cro Magnon și Neandertal); în 
general, pe atunci - în timpii de demult - eroii se 
măsurau în vitejii și erau mândri purtători de 
“paloș” (denumire falică sugestivă, înțeleasă foarte 
bine de către Români), tipic fiind mari luptători; 
Gherghii Homo Sapiens s-au evidențiat în 
comparație cu Gherghii Cro Magnon și Neandertal 
prin faptul că femeile lor - generic știute de stră-
Români ca “Ilene Cosânzene” - erau mereu fertile, 
pentru așa ceva “Feții-Frumoși” apărându-le (de 
au rămas legendare luptele lor cu disperații 
zmei). Academicianul Român Vasile Pârvan, 
în “Getica” scrisă la 1926, indica provenienţa 
stindardului balauresc - etimologic, cuvântul 
balaur fiind Armân / Aromân, provenind din 
aceeaşi rădăcină Indo-Europeană “bâlc” ca lupul - 
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ştiut ca zmeu în Mesopotamia secolului XII î.C., 
Geţii ulterior utilizându-l identic, ca simbol 
devenit al Cavalerilor Dunăreni / Danubieni care 
au biruit monstrul, purtându-l în triumf înfipt în 
suliţă pentru înspăimântarea vrăjmaşilor (Geţii 
vedeau în eroul-cavaler pe “Zeul cel Mare” = 
“Moşul Pământului” Gebeleizis / Belei-zis, adică 
Bel-zeul sau Zalmoxis / “Zal-moxe”, respectiv 
Zeul-moş / Zeul-vechi şi-l numeau - de pildă în 
Dobrogea secolului V î.C., unde interferau cu 
coloniştii Cariani din Histria - ca Derzis / Gherghis, 
reprezentat călare, asimilat cu Cavalerul Trac, 
sărbătorindu-l ca pe Ghergarul Dionis / Zagreu; 
după Dr. Sorin Paliga - lingvist la Universitatea din 
Bucureşti - Românescul “dârz” ar continua forma 
Tracă corespunzând Zeului Derzis / Derzelas, 
patronul sănătăţii, Veghetorul ogoarelor Gete). De 
exemplu, Dr. Ioan Russu în “Obârşia tracică a 
românilor şi albanezilor” din 1981 a analizat: 
“G(h) devine ‘Z’ în substratul balcanic, atât în 
traco-dacă (Dergh = Derz), cât şi în iliră (Derghi = 
Derzinnes)”; analogii similare au fost şi pentru 
“G”=“D” (la fel cum Anatolian des “G”=“K”). Aşadar, 
Cavalerul Gherga - după cum a fost reprezentat 
sculptural în piatra Sanctuarului Gherga din Krka 
/ Caria = Ţara Gherghiţilor venerat acolo ca Zeul 
Dionis / fiul Ghergarului Zeus, aşezământul 
religios Carian / Gherga din mileniul I î.C. având în 
dotare şi numeroase rezervoare de piatră speciale 
pentru apa sfinţită folosită în lecuiri dar și în 
ceremoniile ritualice mai ales pentru spălarea 
păcatelor - a fost echivalat de Traci / Geţi ca Zeul 
Derzis, Româneşte SânGiorz = Gheorghe; Decebal, 
ultimul rege = “g/herțeg” al Geto-Dacilor, 
aparţinea Dinastiei Ghergane Đerđa / Duras 
(notată şi Zuraz/is), cu consoana centrală “R” 
majorată pentru sublinierea nobleţei: o scriere 
deosebită în acele timpuri - cu consoana centrală 
“R” majorată pentru sublinierea nobleţii regale - 
dar identică atât pe Templul Gherga din Krka / 
Caria, cât şi pentru dinastia “g/herțegului” 
= regelui Decebal din Dacia (în mileniul precedent 
regelui = “g/herțegului” Decebal, la Istru / 
Dunărea inferioară s-au mutat numeroşi Kariani / 
Cariani în coloniile pe care le-au avut în Dobrogea, 
regiunea ce a fost leagănul regalităţii Geto-Dacilor 
din spațiul Românesc = Carpato-Dunăreano-
Pontic). Marelui Zeus Geţii îi spuneau Blekouros / 
“Ble-Kouros” iar pe Marea Kybele - numită de ei 
Kotys / adică “Energia” = Zeiţa Sexului - o celebrau 
pe înălţimile reliefului prin orgii nocturne, 
faimoase pentru obscenitatea lor (se pot observa 
similitudini între Balcani, Zeul Blekouros, “bâlc” 
pentru lup - “balc” însemnând “mulţime 
puternică” - şi Vlach pentru Vlah / Blah, “V” şi “B” 
fiind compatibile lingvistic, de pildă Balcani / 
Valcani folosindu-se atât pentru “Peninsula 
lupilor”, cât şi pentru “Munţii lupilor”, unde trăiau 
Vlachi / Valahi, oamenii de pe Văi care adorau 

valurile şi venerau totemicii lupi “vâlc” / “bâlc”: ca 
şi pentru grupul lingvistic Gherga, pentru vechea 
familie vocală Română / Vlachă ştiută ca a Babei 
Hârca / “Gârca” - Hyrka ori Verka - Baba Hârca 
fiind o persoană mitologică des prezentată ca 
dând sfaturi utile flăcăilor cinstiți, existau mai 
multe cuvinte diferite ca pronunţii şi înţelesuri, 
derivate însă din acelaşi trunchi, prin hârcă / 
harca în vechea Română fiind numit şi peştele 
mare, “harchina” fiind “bucata mare”, în legătură 
cu “halca”). 

 
 

Aşadar, la Valahi / Valachi s-au mulat 
lingvistic atât “val” pentru valurile ce le respectau 
religios (de la început, genericul de Valahi era al 
celor popular ştiuţi ca “Oamenii Potopului”), cât şi 
“vâlc” pentru lup, sub semnul căruia erau cei de pe 
maluri; de altfel, istoricul Sas din Evul Mediu 
Johannes Troster - însemnând “Ioan 
Mângâietorul”, poreclit “Cibinio” - din Ardeleana 
Cârţa 45,47 lat. N, 24,33 long. E / judeţul Sibiu 
(Kerc în Maghiară, Kierz în Săsească), de pe malul 
Râului Olt, unde a fost Mănăstirea metoc a abaţiei 
Bănăţene de la Igriş / judeţul Timiş, a publicat în 
1666 la Nurnberg 49,27 lat. N, 11,05 long. E / 
Bavaria lucrarea “Dacia”, în care a susţinut că 
“Valah” provenea de la aşezarea Românilor în 
vecinătatea valurilor Dunării (în Germană, “val” 
devenind “welle”) iar populaţia vecină Germanilor 
“Gallen” / de Gali era de la “Wallen”, el arătând şi 
legătura dintre Săsescul “Bloch” pentru Valah cu 
termenul Viking / Suedez “Bolja” / “Volia” pentru 
Potop, respectiv talaz: val mare. De altfel, în 
Bavaria / Deutschland - unde istoricul Neamț și-a 
publicat studiul despre Dacia - este cel mai mare 
Lac Alpin din Germania, denumit “Walchen-see”, 
cu înțelesul local de “Lacul străinilor” ori “Lacul 
dinspre Valahi” (asemănător fiind Latinul “Lacus 
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vallensis” însemnând “Lacul din Vale”): 
apropierile dintre Vale, marele Lac cu valuri și 
Valahi erau firești la Șvabi / Bavarezi. Tot istoricul 
Sas Johannes Troster din secolul XVII a afirmat că 
Transilvania - care pe timpul său cuprindea 
Ardealul și Banatul - a fost “Canaanul Europei” 
(adică “Țara Sfântă” a continentului); privind 
înțelesul Transilvaniei ca al tărâmului “dincolo de 
păduri” s-ar vedea ca zona interioară arcului 
Carpatic, în exteriorul arcului Carpatic fiind codrii 
locuiți de Valahi / Vlasi, așa cum de pildă în 
Muntenia au existat Codrii Vlăsiei, Vlașca, etc. 
(până în Valea / Lunca Dunării): după cum a 
observat în 2016 și profesoara Maria Ciornei, 
Vlahii au mai fost denumiți de vecini și Placi ori 
Palaci (rezonând cu “plăcuți” în “palatele” lor de 
lemn). Se poate remarca despre unul dintre cele 
mai populare nume de familii Varege / Vikinge - 
cu răspândiri din Germania și Danemarca până în 
N Europei / Scandinavia - că a fost Johansen, adică 
“Fiul Hanului” (al lui Johan / “Jo-Han”); respectivul 
autor Medieval Neamţ - “Ioan Mângâietorul” / 
“Cibinio”- a scris: “Valahia de către Germanii vechi 
a trebuit să fie denumită de la Gualh sau Valah ori 
pentru că Valii sau Galii au locuit pe aceleaşi locuri 
(până azi e memorat Galaţ în Valahia pe Dunăre) 
sau pentru că Țara era aşezată la Valii de la 
Dunăre. Germanii din Transilvania numesc 
această Țară a Valahilor / Vlohilor, fără dubiu de 
la vechiul cuvânt German Volia, aşa cum şi acum 
pe Suedeză e denumită inundaţia; de unde şi 
Velgae / Belgae, a urmaşilor vechilor Germani şi 
Gali şi-a primit numele, pentru că între râuri şi 
ocean s-au fortificat Volii de Apă: astfel se 
numeşte Ţara Vloşilor. În Transilvania, Germanii 
aveau tot aşa de mult ca o Ţară a Valşilor, ce este o 
Ţară a Apelor ori pentru că - aşa cum am spus - 
inundaţii Gali sau Vali locuiau pe acelaşi loc (sau 
pentru că Țara dintre Dunărea Mării Negre şi 
Râurile Meotice sunt aşezaţi Volii de Apă): astfel 
se numeşte periferia Coroanei în Transilvania pe 
limba noastră, ceea ce pare că clarifică termenul 
Vloh tot aşa de mult ca Valah, acela fiind Val sau 
Gal. Ceea ce eu consider ca adevărata clarificare a 
denumirii Valah până când cineva mie ceva 
temeinic îmi poate prezenta. Căci unii scribi 
Maghiari îşi permit să spună că cuvântul Valah îşi 
are originea în cuvântul Maghiar Olah (aşa cum ei 
pe Valahi îi denumesc), o poezie de râs astfel nici 
în ‘Historia Temporum’, nici filologic nu se 
justifică; căci din cele spuse reiese că numele 
Valah este mai vechi decât limba Maghiară însăşi”. 
(De altfel, cârmuitorul Valahilor - a celor din Văi, 
iubind valurile, bun văzător - avea titlul de “Vodă”, 
termen folosit de Slavi chiar pentru “apă”: Slavii i-
au imitat copios pe Valahi, așezându-se ca și ei, 
lângă valurile apelor de la Vale). În străvechiul 
spațiu Românesc, Valahii au fost primii 
colonizatori ai Văilor: cei care s-au stabilit pe Văi, 

de-a lungul apelor (curgând din topirea ultimei 
glaciațiuni sau făcând valuri iscate de vânt), 
celebri plutaşi, vâslind mai ales pe Râurile din 
Bazinul Dunării inferioare; “Oamenii Soarelui” 
/ “Ra-manii” de pe înălțimile cerești apropiate de 
Soarele Ra au ajuns “Oamenii Râurilor” / “Râu-
mâni”, lângă valurile de la Vale, adică au devenit 
Valahi (mereu știuți ca “Ru-mâni” / “Ro-mâni” = 
“Oamenii Raiului”), “părinții” Vechii Europe, care 
au realizat şi jiduri / ziduri de pământ - adică 
valuri de pământ - ca să-şi protejeze urbele 
numite “var” în care s-au aşezat, acele realizări 
semănând cu valurile apelor pe malurile cărora au 
trăit primii dintre ei, străvechii Valahi. (Se prea 
poate ca asemenea asocieri multimilenare să 
clarifice unele viziuni “spălăcite” de scurgerea 
timpului, însă la fel de mult pot și “tulbura” 
victimele diverselor propagande de moment: așa 
după cum Gherga are sorginte multimilenară - 
Gherga n-a apărut pe lume de când au început să 
se fabrice acte de identitate ale oamenilor - așa și 
Valahii / Românii n-au fost doar o apariție 
Medievală sau Modernă, ci mult mai veche, o 
minimă evidență fiind din Antichitate, când 
Romanii numeau pe cei care nu erau de-ai lor ca 
Varvari / Barbari, ei dar şi neamurile subjugate ori 
federate / aliate la rândul lor fiind numiți de aceia 
în general “Valahi”). “Val” se poate observa că-i 
similar cu “Bal” - în vechime, suprapunerea 
“V”/“B” fiind ca şi cea “L”/“R” - astfel încât “Ba-Ra” 
(“Sufletul Soarelui”) să devină “Va-La” / “Vala”, 
pentru sufletul Ba / Va reflectat de la Soarele Ra, 
prin valurile apelor Zeiţei Rhea; berea - lichid 
produs iniţial, din Epoca Pietrei, doar din motiv 
religios şi numai de către femei / preotesele Zeiţei 
Rhea - îşi are etimologia asemănătoare (Zeiţa 
Rhea era patroana acvatică, reprezentanta 
pământeană a Marii Mame Ga): e de știut că berea 
/ “verea” chiar de la începuturi era băută - în mod 
ritualic - în aglomerările urbane zise “var” (berea / 
“verea” fiind băutura populară a orășenilor 
“veri”). Despre “vals”, așa cum a scris Dr. August 
Scriban în 1939 “un frumos dans în 3 timpuri jucat 
de un cavaler și o damă care se învârtesc în prejur, 
se dansa în Provența din Evul Mediu și se numea 
‘volta’; la Paris s-a dansat întâia oară la 1178 și i s-
a dat mai în colo un nume german, deși nu e de 
origine germană”. 

 
În Bazinul Dunării, atât Geţii / din Estul mai 

jos, cât şi Dacii / din Vestul mai înalt - organizaţi 
patriarhal când au fost la cea mai mare amploare 
istorică - prin numele lor reproduceau încă 
străvechea onomastică maternă a Marii Mame Ga 
/ Ki, prin Gheţi ştiindu-se oamenii Pământului Ga 
/ Gheia iar prin Daki / Daci ştiindu-se oamenii 
Zeiţei Ki / Ka (Da / Za fiind atributul divin al lui Ga 
/ Ka); în spaţiul Român, Gheţii / Geţii şi Dakii / 
Dacii n-au fost menţionaţi ca atare - aşa după cum 
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au fost cunoscuţi Antic - decât începând cu Epoca 
Fierului (ceea ce însă nu ştirbeşte parcurgerea 
milenară de către ei a istoriei - ca rudele Pelasgilor 
Rumani / “Ru-mani”, adică ai pământenilor de pe 
Râuri care iubeau valurile, respectiv Ramani 
/ “Ra-mani”, adică ai celor care iubeau Soarele Ra 
/ Cerul, existenţi dinaintea Indo-Europenilor - 
Daco-Geţii fiind menţionaţi documentar în 
cârmuirea celor din spaţiul Român numai în Epoca 
Fierului şi Antichitate): în EurAsia, marea familie 
Geto-Dacă a avut ca exponenţi marcanţi la graniţa 
dintre Europa şi Asia în Epoca Pietrei Ghergarii 
din Caucaz, în Asia în Epoca Bronzului Guţii din 
Mesopotamia şi Jaţii din Bhărat / N Indiei, în 
Europa în Epoca Fierului şi Antichitate Geţii şi 
Dacii în Bazinul Dunării / inclusiv în Banat, ş.a. 
(pronunţia corectă pentru Geţi şi Daci = “Gheti” 
şi “Dachi”). Ramanii / “Ra-mânii” (Oamenii 
Soarelui) şi Râmanii / “Râ-mânii” (Oamenii 
Râurilor) din Epoca Pietrei exact în acelaşi spaţiu 
de la Dunărea inferioară au fost reconfirmaţi ca 
Rumâni / Români - cei vorbind Rumânește / 
Româneşte, Oamenii Rumâniei / României - în 
Epoca Modernă (a folosi Româna ori apelativul 
Valah au fost ambele Antice, atât termenul de 
Valahi, cât şi expresia “vorbiţi Româneşte?” 
calificându-se pentru aşa vechime, aparţinând 
Antichităţii). Steagul lupesc a fost preluat şi folosit 
de Celţi - Keltoi = Ghergoi - spre exemplu apărând 
şi în secolul XI când Normanzii au cucerit Anglia, 
ca semn Antic de război al Saxonilor (denumiţi 
Saşi în România). Se poate uşor observa că 
simbolismul lupesc - numit “Dragon” şi văzut de 
unii cercetători ca înrădăcinat în Vechea Civilizaţie 
Europeană - s-a propagat în timp dinspre E spre V, 
mai întâi fiind în Peninsulele Anatolică şi 
Balcanică, apoi în Peninsula Apeninică / Italică 
(iar nu invers, aşa după cum li s-a tot părut unor 
Latino-maniaci / manipulatori, în urma cadourilor 
sub forma statuilor lupoaicei protocolar oferite de 
Roma inclusiv Românilor; lupoaica a existat în 
mitul întemeierii Romei, adică în secolul VIII î.C., 
pe atunci fiind deja prezentă la Geto-Daci, ca 
emblema acelora: nimeni n-a dovedit vreodată că 
steagul lupesc Geto-Dac ar fi fost preluat de la 
Romani, războaiele dintre Romanii aflați sub 
semnul lupoaicei și Dacii aflați sub semnul lupului 
fiind fratricide). Despre “latinomani și dacomani” 
a scris și Dr. Mihai Vinereanu, în 2017: “De mai 
multe decenii cultura română se confruntă cu un 
conflict neobișnuit, anume acela dintre 
susținătorii originii latine și cei ai celei dacice a 
limbii și poporului român. Subiectul este mult mai 
profund decât pare la prima vedere și nu va lua 
sfârșit într-un viitor previzibil, mai ales dacă 
mediul academic românesc nu renunță la falsa 
abordare a originii limbii și poporului român, 
abordare din care decurge ignorarea unor largi 
perioade din istoria poporului român. Oricine se 

poate uita în DEX și poate înțelege 
bine elucubrațiile expuse în acest dicționar ale 
cărui etimologii sânt formulate după dicționarele 
etimologice ale limbii române publicate de-a 
lungul timpului, dicționare lipsite de orice metodă 
științifică. Nicolae Densușianu a susținut ideea 
traco-dacă a limbii și poporului român încă din a 
doua jumătate a secolului XIX. Un alt cercetător 
care s-a situat pe aceeași poziție a fost francezul 
Felix Colson, care a scris și publicat mai multe 
lucrări despre români pe la jumătatea secolului 
XIX. Cei din lumea așa-zis academică numesc pe 
cei interesați de adevărata origine a limbii și 
poporului român daco-mani. Denumirea 
ridiculizantă nu este cu totul neîndreptățită, 
întrucât marea majoritate a acestora se 
aventurează în cercetări lingvistice fără să aibă 
habar de lingvistică, deși efortul lor ar fi 
îndreptățit dacă ar cunoaște măcar puțină 
lingvistică istorică autentică. În mod paradoxal, 
lumea academică suferă de o meteahnă similară. 
Anume aderă la o teorie falsă privind originea 
limbii și poporului român și refuză să apeleze la 
metode științifice valide, care pot descifra 
misterul originii a mii de cuvinte românești, 
refuzând să intre în rândul lumii cu adevărat 
științifice. De ce? Motive sânt mai multe pe care le 
vom discuta în cele ce urmează. Unul din ele este 
comun cu cel al așa-zișilor dacomani: lipsa de 
pricepere în ale lingvisticii autentice. Prin urmare 
și aparținătorii lumii academice care cred că au 
bătut în cuie originea latină a limbii și neamului 
nostru merită din plin epitetul de latino-mani, din 
moment ce metoda lor de abordare a limbii 
române se dovedește profund ineficientă. O 
spunem răspicat că lingvistica românească de 
azi și dintotdeauna este și a fost lipsită de orice 
metodă științifică. Singura îndeletinicire reală a 
celor care s-au ocupat de istoria limbii române a 
fost aceea de a căuta cuvinte similare în alte limbi 
învecinate atunci când latina nu le-a mai fost de 
folos în acest sens. N-a contat dacă acel cuvânt din 
turcă sau maghiară putea fi ușor dovedit ca fiind 
de origine indo-europeană (aceste 2 limbi fiind 
ne-indo-europene), pentru că domniile lor habar 
nu au avut de așa ceva. Iar exemplele pot continua 
cu privire și la alte limbi învecinate, unde 
împrumuturile sânt dinspre română către aceste 
limbi, nu vice-versa, cum încearcă să ne convingă 
însăși lingvistica istorică românească; sau că un 
anumit cuvânt din turcă sau altă limbă sună doar 
cam la fel, dar are cu totul alt sens. Cu toate 
acestea, acel element lexical căutat și găsit după 
reguli cu totul neștiințifice este pur și simplu 
considerat etimonul unui anumit cuvânt 
românesc. Respectivii mai adaugă acolo că, astfel, 
doar-doar s-o micșora numărul prea mare 
de cuvinte românești cu etimologie necunoscută. 
Halal știință! Și uite așa au fost încropite 
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dicționarele etimologice ale limbii române. Cu 
alte cuvinte, totul a rămas la un nivel pre-științific, 
pe lângă care au trecut circa 2 secole de cercetări 
și studii de indo-europenistică pe care lingiviștii 
români le-au ocolit și le ocolesc în mod sistematic. 
O spunem la fel de răspicat că, fără a lua în 
considerare astfel de studii, lingvistica istorică 
românească nu va putea deveni o știință pentru 
simplu motiv că lexicul limbii române nu poate fi 
înțeles decât dacă este raportat la multe alte limbi 
indo-europene, nu doar la latină și, în ultimă 
instanță, la limba mamă indo-europeană. 
Raportând limba română doar la latină (și la 
limbile romanice) totul rămâne într-un con de 
umbră în care etimologia a mii 
de cuvinte românești este greșit atribuită ori 
rămâne necunoscută așa cum reiese din 
dicționarele etimologice ale limbii române, 
inclusiv din faimosul DEX consultat de toată 
lumea. Noi am sesizat această fundătură cu peste 3 
decenii în urmă, încă din vremea studenției. 
Ulterior aflându-mă la New York în urma unor 
cercetări asidue de-a lungul a mai multor ani, am 
hotărât să scriu un Dicționar etimologic al limbii 
române pe baza cercetărilor de indo-
europenistică. Pe tot timpul elaborării 
Dicționarului timp de peste 2 decenii, metoda s-a 
dovedit cât se poate de adecvată. Dicționarul a 
apărut în 2008, fiind apreciat de cititorul educat 
din România, dar rămâne încă ignorat de mediul 
academic care vede în el un mare pericol. Da, este 
un pericol pentru toți aceia care și-au luat titluri 
academice, au făcut o carieră scriind sau predând 
aberații latinomane. Pentru acești oameni este un 
pericol de moarte. Se crede, în general, că ideea 
latinistă a apărut la noi odată cu Școala Ardeleană, 
dar acest lucru nu este adevărat, întrucât ea apare 
mai întâi la cronicarii moldoveni. Atât Grigore 
Ureche cât și Miron Costin au studiat în Polonia, 
unde limba oficială și de cult era latina. Aici tinerii 
boieri moldoveni au venit în contact cu limba 
latină și au fost probabil plăcut impresionați că 
latina semăna bine cu limba vorbită de ei, 
conchizând că dacă romanii au fost cândva în 
Dacia trebuie că dacii vor fi uitat limba lor 
învățând limba latină. Desigur acum mai bine de 4 
secole această idee putea fi interesantă, mai ales 
că mai era mult până când avea să apară 
lingvistica comparativ-istorică. Azi, însă, o astfel 
de teorie este o crimă la adresa limbii și culturii 
române. Mai târziu Dimitrie Cantemir s-a situat pe 
o poziție similară, arătând totuși că 
acele cuvinte românești care nu seamănă cu latina 
sau nu sânt împrumuturi din alte limbi trebuie 
considerate de origine dacică. Ipoteza lui a rămas 
validă până astăzi, deși nici un lingvist român nu a 
fost curios să vadă cam câte cuvinte românești 
seamănă, dar mai ales câte nu seamănă cu latina. 
Este greu să spunem de ce. Poate că ceva le spunea 

că o astfel de statistică va contrazice teoria în care 
credeau, sau pur și simplu din comoditate. 
Americanii au o vorbă: diavolul se află în detalii. 
Este adevărat că este greu să-ți sufleci mânecile și 
să te pui pe treabă. Este mult mai ușor să te menții 
la nivelul ipotezelor neverificate și să perorezi pe 
seama lor. Dacă la cronicari ideea latinistă a fost 
doar menționată în treacăt, corifeii Școlii Ardelene 
au făcut o dogmă din originea latină a limbii și a 
poporului român susținând că dacii ar fi fost 
exterminați de către romani, idee susținută și de 
Roesler. Bizar, dar adevărat. Chiar dacă am 
presupune că dacii ar fi fost exterminați în Dacia 
romană, acest teritoriu nu a reprezentat decât 
circa o cincime din tot regatul lui Decebal. Cum au 
dispărut și dacii ceilalți? La asta nu s-au gândit nici 
cărturarii ardeleni, nici roeslerienii de ieri și de 
azi. În schimb, stolnicul Cantacuzino a refuzat să 
creadă că dacii și-au pierdut limba, contrar celor 
susținute de cronicarii moldoveni cu care a fost 
aproape contemporan. Se poate înțelege că Școala 
Ardeleană a făcut din ideea latinistă o armă de 
luptă politică fără să creadă prea mult în ea. Ce s-a 
întâmplat cu populația dacică din restul de patru 
cincimi ale acestui teritoriu care a rămas în afara 
controlului roman, ca să nu mai vorbim de acei 
daci și geți care se situaseră dincolo de granițele 
regatului dacic? O altă întrebare rămasă fără 
răspuns este aceea că romanilor le-a trebuit doar 
o cincime din regatul dacic. De ce nu le-a trebuit 
tot acest regat cum ar fi fost normal să procedeze 
și au ales doar o mică parte din acest teritoriu? 
Răspunsul este simplu, dar evitat de istoricii 
români, care sânt la fel de vinovați de dezastrul 
creat în istoriografia românească precum sânt 
lingviștii care se fac vinovați de dezastrul din 
lingvistica istorică românească. Răspunsul la acest 
mister rămas ‘neelucidat’ este acela că împăratul 
Traian a hotărât să cucerească Dacia într-un 
moment de mare criză financiară a imperiului 
roman, sperând că aurul dacic va scoate Roma din 
criză, ceea ce s-a și întâmplat. După cucerirea 
Daciei, romanii au dus cu ei cantități fabuloase de 
aur și argint, așa cum consemnează autorii romani 
ai vremii. Au sărbătorit la Roma timp îndelungat 
iar cetățenii romani au fost scutiți de taxe pe un an 
întreg. Unde s-a mai întâmplat un astfel de jaf în 
istoria acestei planete? Răspunsul este nicicând și 
niciunde! Prin urmare, romanii au ocupat doar 
acea parte din Dacia unde se aflau minele de aur și 
de sare, restul nu i-a interesat întrucât era un 
teritoriu prea mare ca să poată fi apărat de 
invadatorii care pândeau de mult la marginile 
imperiului, imperiu care până atunci fusese 
indirect apărat de daci, apărându-se ei înșiși de tot 
soiul de invadatori. Ba mai mult, acum și dacii 
liberi au devenit dușmani de moarte ai Romei. 
Părerea lui Xenopol despre cucerirea Daciei de 
către romani era că a fost o greșeală politică și, 
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prin urmare, poporul român s-a născut dintr-o 
greșeală politică. Sântem de acord cu prima parte 
a aserțiunii lui Xenopol, dar nu și cu concluzia 
acestei afirmații, întrucât poporul dac nu s-a 
romanizat, așa cum o dovedește chiar limba 
română. O limbă este un document autentic ce nu 
poate fi falsificat dacă este corect descifrat. Am 
putea spune că este codul genetic al unei 
culturi. De fapt, cum puteau dacii să se romanizeze 
în doar 165 de ani, mai ales că majoritatea 
covârșitoare a dacilor a rămas în afara provinciei 
romane Dacia? Ca să nu mai vorbim de faptul că 
vorbitorii de latină se aflau doar la orașe, restul 
proviniciei fiind locuită doar de dacii băștinași. 
Orice teorie care încearcă să ne spună că restul 
dacilor s-au romanizat prin păstori sau alte 
bazaconii de acest fel este de-a dreptul ridicolă și 
dovedește neputința și reaua credință a mediului 
academic românesc în a susține falsa teorie a 
romanizării care azi a devenit de-a dreptul 
antiromânească. Să nu mai vorbim că odată cu 
administrația romană au fost retrași din Dacia toți 
cetățenii romani vorbitori de latină, de teamă că ar 
putea cădea în mâinile barbarilor, fapt exprimat 
de istoricii romani ai vremii. Cei care vor fi rămas 
în Dacia au fost asimilați de masa mare de 
vorbitori de limbă daco-getă. În 
elaborarea Dicționarului Etimologic al Limbii 
Române, am putut constata că cel mult 14% din 
lexicul limbii române poate fi asociat cu latina sau 
cu alte limbii romanice. Prin urmare, 86% din 
lexicul limbii române nu poate fi considerat de 
origine latină oricâtă bunăvoință am avea, dar 
nimănui nu-i pasă de acest ‘detaliu’ incomod și de 
aceea este trecut cu vederea chiar și după apariția 
Dicționarului. Dintre aceste 86 de procente 6% 
sânt de origine onomatopeică, un procentaj destul 
de mare comparativ cu alte limbi, circa 10% sânt 
împrumuturi dintre care împrumuturile slave 
dețin cel mai mare procentaj, 6% rămân cu origine 
necunoscută. Nu intrăm în detalii, întrucât ele au 
fost discutate în mai multe rânduri. În fine, 64% 
din lexicul limbii române este de origine traco-
dacă. La aceste 64% se pot adăuga și cele de 
origine onomatopeică, precum și o mare parte din 
cele 14% care pot fi asociate cu latina, întrucât am 
demonstrat că marea majoritate a acestor 
elemente lexicale au cognați nu numai în latină, ci 
și în multe alte limbi indo-europene. În realitate, 
nu există în româna de azi decât sub 2 sute 
de cuvinte de origine latină care s-au păstrat și au 
ajuns până la noi. Aici se includ în primul rând 
acele cuvinte care au intrat în limbă odată cu 
creștinismul, precum și cuvinte aparținând altor 
domenii de activitate, nu multe la număr. Nu 
trebuie ignorat nici faptul că cercetători ai zilelor 
noastre au descifrat textele de pe plăcuțele de la 
Sinaia, dezvăluind o limbă care seamănă mult cu 
româna de azi, dar într-o anumită măsură și cu 

latina, probând ce cred ‘dacomanii’ dintotdeauna - 
că limba traco-dacă este mama reală a limbii 
române, latina fiind doar o soră a limbii traco-
dace, ambele provenind din proto-iliro-tracă. Se 
știe, de asemenea, că strămoșii latino-faliscilor au 
migrat de pe cursul mijlociu al Dunării (Pannonia 
de mai târziu), pe la mijlocul mileniului II î.C. La 
acea vreme limbile erau probabil doar parțial 
reciproc inteligibile. Deducem asta din spusele lui 
Ovidiu, care afirma că geții de la Tomis râdeau de 
se prăpădeau când auzeau vorbindu-se latină. Cu 
alte cuvinte, dacii percepeau în latină o limbă 
similară cu a lor, dar mult ‘coruptă’. Același lucru 
fac românii de azi când aud vorbindu-se macedo-
româna sau graiul unor moldoveni de peste Prut, 
mai puțin influențat de limba literară. Daco-
româna și macedo-româna sânt azi doar parțial 
reciproc inteligibile. Ne alăturăm celor care cred 
în autenticitatea plăcuțelor de la Sinaia și 
respingem acele ipoteze care încearcă să arate că 
aceste plăcuțe ar fi falsuri. Argumente sânt multe 
în favoarea autenticității acestor plăcuțe. Ne 
rezumăm doar la a arăta că este practic imposibil 
ca cineva să poată crea astfel de falsuri, fiind 
nevoie de timp și de multă manoperă, ca să nu mai 
vorbim de crearea unei limbi, fie ea cât de falsă. În 
plus, miza ar fi fost absolut insignifiantă, mai ales 
că presupusul autor nici nu a încercat să le facă 
cunoscute. Pe de altă parte, este dureros faptul că 
din crasa neglijență a celor de la Institutul de 
Istorie, câteva sute dintre aceste plăcuțe 
dispăruseră deja când Dan Romalo a fost sfătuit să 
facă fotocopii după ele. Popoarele italice au migrat 
fie din spațiul traco-iliric, fie din cel celtic, 
bazându-mă pe argumente de ordin lingvistic dar 
și pe mărturiile unor autori antici (limbile celtice 
erau îndeaproape înrudite cu traco-ilira, toate 
evoluând din ramura indo-europeană din Europa 
cu cei mai mulți vorbitori, pe care o putem denumi 
cu termenul generic de pelasgă). Ipoteza că limbile 
italice ar proveni dintr-o proto-italică se 
dovedește a fi total greșită, în ciuda acelora care 
încă mai cred că ar fi existat o limbă proto-italică”. 

 

lexei Umnov-Denisov: “Cartea de aur a tracilor” (Sankt Petersburg, 2014) 
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În legătură și cu apariția la Sankt Petersburg / 
Rusia a “Cărții de aur a tracilor” ЗОЛОТАЯ КНИГА 
ФРАКИЙЦЕB, același Dr. Mihai Vinereanu a mai 
scris, în 2018: “Recent s-a aflat în România despre 
lucrarea ‘Cartea de aur a tracilor’ scrisă de autorul 
rus Alexei Umnov-Denisov. Autorul rus afirmă 
existența tăblițelor de aur, faptul că ele nu au fost 
topite cum s-a zvonit de atâta vreme. În cartea sa 
publică fotografiile a zece tăblițe de aur pe care 
încearcă să le descifreze! Faptul că în felul acesta 
se dovedește că plăcuțele de aur au existat, că 
există și în momentul de față, că nu au fost topite 
la ordinul regelui Carol I este de o importanță 
copleșitoare. Cade în primul rând varianta 
scepticilor care au considerat că plăcuțele de 
plumb sunt niște falsuri, niște contrafaceri fără 
nicio valoare istorică. În condițiile actuale, de 
topirea tăblițelor de aur nu mai poate fi vorba, din 
moment ce avem și dovezi palpabile că plăcuțele 
de aur nu mai sânt o simplă poveste și că cel puțin 
o parte din ele există. Acțiunea unor texte se 
petrece la Novgorod, pe Rawa (Volga) și în alte 
locuri din spațiul est-slav”.  

În “Dicţionar de simboluri”, Francezii Alain 
Gheerbrant şi Jean Chevalier au scris: “Lumina 
urmează întunericului, atât în ordinea manifestării 
cosmice, cât şi în cea a iluminării interioare. 
Lumina şi întunericul constituie în general o 
dualitate universală. Există un simbolism propriu 
anumitor experienţe mistice: ‘Lumea de dincolo’ a 
luminii e întuneric, esenţa divină neputând fi 
cunoscută cu ajutorul raţiunii umane (pe muntele 
Sinai, Moise a pătruns în întunecimea 
divină). Pentru a spori intensitatea luminii 
interioare, taoiştii au recurs la diferite metode, 
precum integrarea luminii solare sau consumarea 
luminii zorilor. Trebuie de asemenea subliniat că 
nemurirea a fost până la urmă concepută ca 
alcătuită dintr-un corp luminos. Lumina e expresia 
unor forţe fecundatoare uraniene / cereşti, după 
cum apa a fost adeseori expresia forţelor 
creatoare htoniene / pământeşti. În numeroase 
mituri din Asia Centrală, lumina e evocată fie 
drept căldura dătătoare de viaţă, fie drept forţa 
care penetrează pântecele femeii. Se ştie că în 
toată lumea revelaţia cea mai adecvată a divinităţii 
se efectuează prin lumină. Orice epifanie, orice 
apariţie a unei figuri sau a unui semn sacru e 
înconjurat/ă de un nimb de lumină pură / astrală, 
datorită căruia poate fi recunoscută prezenţa 
lumii celeilalte. Un călugăr Tibetan a mărturisit că 
‘oamenii de la începutul vremurilor se înmulţeau 
cu ajutorul unei lumini care emana din corpul 
bărbatului şi pătrundea în matricea femeii 
fecundând-o’. Şi legendarii lupi albaştri, lei 
albaştri, cai albaştri, etc. care ilustrează bestiarul 
miraculos turco-mongol, nu erau altceva decât 
epifanii ale luminii cereşti. Dar dacă lumina 
soarelui moare în fiecare seară, ea renaşte în 

fiecare dimineaţă şi omul, asemuindu-şi soarta cu 
ea, îşi recapătă astfel speranţa şi încrederea în 
perenitatea vieţii şi a puterii acesteia. Între lumea 
superioară şi aceea a oamenilor domneşte o 
înrudire de esenţă. Lumina cerului e mântuirea 
omului şi din această cauză vechii egipteni coseau 
pe linţoliu o amuletă simbolizând soarele. Lumina 
poate să apară nu numai ca o epifanie masculină şi 
fecundătoare, ci şi ca strămoaşa pe care a 
fecundat-o bărbatul. Astfel se povesteşte în 
următorul fragment din ‘Oghuz-Name’: ‘Într-o zi, 
pe când Oghuz se ruga lui Tangri - zeul cerului - 
coborî din cer o lumină albastră. Era o lumină mai 
strălucitoare decât cea a lunii sau a soarelui. 
Oghuz se apropie şi văzu că în mijlocul acelei 
lumini se afla o copilă de o mare frumuseţe. O iubi 
şi o luă. Iar ea dădu naştere la 3 băieţi. Celui dintâi 
îi dădură numele de soare, celui de-al doilea de 
lună, celui de-al treilea de stea’. Celebra ‘Tăbliţă de 
Smarald’ atribuită lui Hermes Trismegistul - ce 
lung timp a fost considerată drept adevărata lege - 
a evocat în termenii următori creaţia lumii: ‘Mai 
întâi se arătă lumina cuvântului; ea dădu naştere 
acţiunii, acţiunea dădu naştere mişcării şi aceea 
căldurii’. Lumina e iubire deoarece se degajă din 
foc, precum dragostea se degajă din voinţa 
Domnului. Trebuie amintit că în primele secole ale 
creştinismului botezul se numea ‘iluminare’ (după 
cum a mărturisit-o şi opera lui Pseudo-Dionisie 
Areopagitul). Sensul simbolic al luminii a luat 
naştere ca urmare a contemplării naturii. Toate 
mitologiile au atribuit divinităţilor naturi 
luminoase. Lumina simbolizează forţa care dă şi ia 
viaţa. Cum e lumina, aşa e şi viaţa. Natura şi 
nivelul vieţii depind de lumina primită. 
Lumânarea simbAolizează lumina. Fitilul face să se 
topească ceara şi astfel ceara participă la foc: de 
aici, legătura cu spiritul şi materia. În vechile 
tradiţii, fecioara trebuia să ţină în mână o 
lumânare aprinsă. Lumânarea n-ar fi lipsită de un 
sens falic. La vechii greci logodnica era condusă cu 
alai solemn, la lumina făcliilor, de la casa ei până la 
cea a viitorului soţ. Mirii purtau şi ei făclii. Grecii 
vechi ofereau lumânări divinităţilor 
subpământene, precum şi celor ale fertilităţii. 
Simbolismul lumânării e legat de acela al flăcării. 
În flacăra unei lumânări, toate puterile naturii 
sunt active. Ceara, fitilul, focul, aerul care se 
reunesc în flacăra arzândă, mişcătoare şi colorată, 
sunt ele însele sinteza tuturor elementelor naturii, 
elemente individualizate în flacăra unică. 
Lumânarea aprinsă e ca şi simbolul individuaţiei, 
la capătul vieţii cosmice elementare care se 
concentrează în ea. Ideii de unicitate, de lumină 
personală, i se adaugă cea de verticalitate. Flacăra 
lumânării pe masa solitarului pregăteşte toate 
reveriile verticalităţii. Flacăra este o verticală 
curajoasă şi fragilă. Orice suflare tulbură flacăra, 
însă aceasta îşi revine. O forţă ascensională îi 
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restabileşte strălucirea. Simbol al vieţii 
ascendente, lumânarea e inima aniversărilor. Câte 
lumânări, atâţia ani, atâtea etape spre perfecţiune 
şi fericire. Ele trebuie stinse cu o singură suflare 
nu atât pentru a le arunca în noaptea uitării, 
pentru a le spulbera în trecut dimpreună cu 
arsurile lor cicatrizate, cât pentru a dovedi 
persistenţa unui suflu de viaţă superior tuturor 
celor ce au fost deja trăite. La fel şi lumânările 
aprinse la căpătâiul celui decedat simbolizează 
lumina sufletului cu puterea sa, puritatea flăcării 
spirituale care urcă spre cer, perenitatea vieţii 
personale ajunsă la zenit. În unele mituri turko-
mongole, apar femei fecundate de lumină; miturile 
precizează adesea că lumina, după ce a vizitat 
femeia, o părăsea sub forma unui câine ‘de 
culoarea leului’ (galben / auriu). Pe de altă parte, 
câinii şi lupii au stat la originea mai multor 
dinastii turke şi mongole”. (Pentru “lup” Turcii au 
“kurt” iar Mongolii au “chono”). Paralele cu 
lupoaica Geto-Dacă sau Romană - propagată în 
EurAsia îndeosebi prin intermediul Marilor Geţi, 
cu mult înaintea Turkilor, Mongolilor, ş.a. din Asia 
Centrală / Orientul Mijlociu - ori privind 
fecundarea Fecioarei Maria cu lumina Domnului în 
Canaan / Orientul Apropiat, etc., n-au fost simple 
coincidenţe): de exemplu, în mileniul I î.C. dinaștii 
Gurag de sorginte Iraniană - dintre dinaștii Gărga 
din N Indiei şi dinaștii Gherga din V Anatoliei - au 
cârmuit luminos Geto-Dacii din E Europei, având 
totemul lupesc (printre actualii Bănăţeni Gherga - 
corespunzător şi numai datelor contextuale - 
regăsindu-se descendenţi ai acelor dinaști). 
Simbolicul albastru la Atlanți - prezent din Altai / 
Asia până în Arhipelagul Britanic pe steagul 
Scoțian - s-a regăsit în Ardeal la Iranienii Aga-
Târși care își vopseau pletele cu albastru ca 
Lydienii din Anatolia ori la trupul albastru al 
Dragonului Dac (drapelul protector al Dacilor), la 
fel cum în Bazinul Mediteran vopsitul albastru al 
cadrelor ușilor și ferestrelor protejează de 
scorpioni - ce-l consideră baraj și atunci nu trec - 
iar în Africa, Berberii Tuaregi (anunțați de 
istoricul Antic Herodot ca urmași Atlanți) poartă 
văl albastru și acum: de-a lungul timpurilor și pe 
vaste distanțe, legătura cromatică n-a fost 
întâmplătoare, ci contextuală puternică, făcând 
posibil acest fapt, al existenței nobilului albastru 
în viața oamenilor. 

 
În 1882, academicianul Bănăţean Simeon 

Mangiuca (de origine Aromână) în “Mărtinii. Un 
Cult al Zeului Marte” a scris: “Marte a fost zeu de 
lumină şi de soare, chiar ca Apollo al Grecilor. Iată 
o paralelă - asemănare - între Apollo şi Marte: ei 
sunt zei de soare, sunt zeii anului, sunt zei de 
primăvară, sunt zeii anotimpurilor calde, sunt zei 
ai oracolelor, sunt zei de bătaie / război, sunt 
patronii / întemeietorii ginţilor şi aşezărilor, sunt 

zeii colonizărilor; Apollo şi Marte au simboale şi 
predicate comune, asemenea unul altuia. Soarele 
este cuprins de Mărtini ca de nişte ‘privighetori’ 
(vigili / străjeri) puşi spre păzirea lui, necontenit 
mergând înaintea sa şi după el. Predicatul ‘likeios’ 
al ambilor zei îşi trage originea de la ‘lyk’ = 
‘lumină’ dar după legendele templelor (influenţa 
civilizaţiilor asupra numirilor simbolice arhaice) 
atât Apollo cât şi Marte au primit predicatul / 
cognomenul de ‘lykos’, adecă ‘lup’: amândurora le 
era consacrat lupul. Cauza pentru care au adus 
popoarele vechi lupul în legătură cu Apollo, Marte 
şi cu alte zeităţi - ca de exemplu Zeus ‘lykaios’ - 
este aceea că au ţinut şi socotit pre lup a fi un 
simbol de lumină şi aceasta se vede din acel motiv 
fiindcă ochii lupului lucesc ca lumina şi din ei ies 
nişte raze pătrunzătoare (precum a mărturisit şi 
Pliniu în ‘Istoria naturii’ 11:37). Ceremonia 
Mărtinilor a continuat-o pe cea străveche a 
ursului, ce la Români se numeşte Mărtin” (e de 
observat şi că Sumerii / Sumerienii aveau 
cuvântul “Martu” pentru “Vestici”). Despre 
savantul respectiv, cercetătorul Simion Dănilă - 
cetăţean de onoare al comunei Belinţ, judeţul 
Timiş - în lucrarea “Sub fascinaţia lingvisticii 
bănăţene” din 2012 a scris: “hidronimul se 
bazează pe oiconim, nu invers; ‘Valea Tovi, Gergi’ - 
fiindcă Tovi şi Gergi sunt ele însele genitive 
sintetice ale unor nume personale, Tovie de la 
Litovie, respectiv Gherga de la Gheorghe - nu 
poate fi echivalată deci decât ca ‘Valea lui Litovie, 
Gherga’. Abordând aici onomastica, menţionăm că 
numele Giuca - ca un component al numelui 
academicianului bănăţean Simeon Mangiuca - e 
frecvent în Banat (se întâlneşte şi la Belinţ) şi este 
un hipocoristic sârbocroat de la Gheorghe”. La fel 
ca ramura Aromână Gherga și familia Mangiuca 
era Aromână, tot din Moscopole, după cum a scris 
inclusiv profesorul Anastase Hâciu în cartea 
“Aromânii” din 1936: în metropola Aromânilor 
Moscopole - din Albania actuală - negustorii 
Medievali Gherga, notați acolo Gheorghiu, au avut 
cea mai tare Casă Comercială, faimoasele lor 
activități într-o bună parte a Europei fiind studiate 
și prezentate științific de către academicianul 
A/Român Nicolae Iorga, Dr. Valer Papahagi, ș.a.; 
Casa Comercială Gherga / Gheorghiu din 
Moscopole a contribuit decisiv la prestigiul din Era 
de glorie a metropolei, aceea în urmă cu 3 secole 
ajungând cea mai mare localitate din partea 
Europeană a Imperiului Otoman după capitala 
Țarigrad / Istanbul. Este de observat că în Banat, 
poziția Belinț e în partea Nord-Vestică a fostului 
județ Severin (care avea orașul Lugoj ca reședință 
județeană): la Români, “Severini” = “Duri” (iar la 
Slavoni “Sever” = “Nord”). Conform “Dicţionarului 
Universal al Limbei Române” din 1929, Românii 
ziceau ursului Greu-Gaii însemnând “greu-
pământului” ori “greu-codrului” / “gai” fiind 
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folosit îndeosebi pentru pădurea de la şes (de la 
ursoaica gravidă provin Româneştile “burtă”, 
“buric”, etc., termenul “bear” de pildă ajungând la 
Germanici cel pentru “urs” iar ca verb însemnând 
“a purta” - “a duce” / “a căra” - sursa fiind proto 
Indo-Europeanul “bher” = “naştere”); culoarea 
brună e tipică atât ursului Carpatin, cât și berii (la 
început fiind considerată ca Sfântă băutură 
închinată solar). Ținând cont de echivalențele 
“B”/“V” și “R”/“L”, se impune o discuție: în mare 
vechime, primii Râureni aglomerați pe terasele 
Văilor - mai ales la vaduri - în așezările apărate de 
valuri numite “var” / de aceea locuitorii lor fiind 
“varahi” / “barahi” au fost primii producători de 
bere (băutură brună obținută prin fermentarea 
cerealelor, servită religios); acei oameni - 
deopotrivă femei și bărbați - ca semne ale nobleții 
lor se însemnau în locurile vizibile ale pieilor lor 
cu lut (roșu-brun), arătând astfel că erau stăpânii 
teritoriilor respective. Vechii Greci aveau 
termenul “blah” pentru “brun” (roșu-închis) iar ca 
Vlahi / Valahi au fost dintotdeauna considerați 
Românii = Râurenii “roșii” / cei de pe Văi, străjerii 
vadurilor; culoarea nobleții la sedentari (așezați 
fie rural, fie urban) însemnați distinctiv cu 
vopseaua roșie - mai târziu purpură - era 
echivalentă în importanță cu cea azurie / turcoaz 
tipică nomazilor tatuați / “cu sânge albastru” (în 
străvechiul mod convențional, culoarea roșie era 
pământeană iar albastrul era ceresc, între ele 
culoarea centrală - și elementară, dintre cele 3 
culori de bază ale spectrului vizual - fiind culoarea 
galbenă / aurie, a regalității): de exemplu, Tracii 
nobili - corespunzător Anticului Mela 2:10 - se 
tatuau și se vopseau în albastru (și azi toate 
tatuajele simple pe pielea oamenilor albi se văd 
albastre), așadar “sângele albastru” reliefa 
noblețea iar în Vechea Lume oamenii cu cât erau 
mai nobili cu atât erau mai tatuați. În așezările lor 
“var”, Gardienii “Varahi” / “Valahi” erau buni 
zidari ai valurilor de pământ, în aglomerațiile 
acelea protectoare - unde mai toți erau “veri” - 
traiul lor fiind și calitativ altfel, în comparație cu al 
solitarilor nomazi; acolo se slăvea anual sosirea 
primăverii, ca preambulul anotimpului favorit: 
vara. Se poate observa și că în Vechea Lume 
pentru India s-a folosit denumirea populară de 
“Bhărata” / “Vhărata”, ceea ce era o formă de 
desemnare a tărâmului cu multe urbi “bar” / “var”, 
adică vatra celor de pe Râurile sale: corespunzător 
și “Dicționarului Monier Williams”, primul termen 
Sanscrit - la baza “Bhar-ata” / Bhărata, folosit ca 
diviziune teritorială - a fost “VarSa” (se folosea și 
pentru diviziunea temporală de “1 An”, al cărui 
început era marcat în Lumea Veche primăvara). 
“Lexiconul Indo-European” al savantului American 
Joseph Greenberg 1915-2001 a descris, în 
rezonanță cu Bhărata, “burta” - chiar “intestinele” 
- ca provenind din termenul proto Indo-European 

“gherð”, respectivul cuvântul proto Altaic “kurko”, 
etc.: că burta ursoaicei lui Mărtin / Greu-Gaii - 
simbolizând fecunditatea / fertilitatea - și-a avut 
rădăcina pre-Kurgană “gherð” (dinaintea apariției 
Indo-Europenilor neolitici) reflectă vechimea 
paleolitică a numelui Gherga cu care rezona; între 
lunile Februarie și Aprilie - dintre ceremonia 
urșilor și deschiderea calendarului pastoral - 
tradițional era festivalul primăverii din Martie. Dr. 
Ion Ghinoiu a scris în Calendarul Ţăranului 
Român: “oamenii se puteau scălda în apa râurilor 
şi lacurilor într-o perioadă de timp bine precizată 
în calendarul popular, ce era deschisă de Sângiorz 
(23 aprilie)”. Dr. Ion Căliman în “Împrourarea de 
Sângiorz” din 2013 a scris: “După cum afirmă 
cercetătorii în materie (etnografie, etnologie, 
religie, folclor, mitologie), pe data de 23 aprilie se 
celebra zeul vegetaţiei, protectorul cailor, vacilor 
şi holdelor, identificat în Panteonul românesc cu 
Cavalerul trac. Această reprezentare mitică se 
numeşte Sângiorz în Banat şi Transilvania iar în 
restul ţării poartă denumirea de Sf. Gheorghe. 
Sângiorzul împarte anul pastoral în 2 anotimpuri 
simetrice: vara începând cu acea zi - pentru 
jumătate de an - şi apoi iarna. Cu cheile purtate la 
brâu, Sângiorz închidea iarna şi deschidea vara la 
23 IV. Cultul sfântului a fost deosebit de pregnant 
pe teritoriul ţării noastre. Ziua lui Sângeorz a fost 
socotită de tradiţie drept adevăratul început al 
sezonului cald; el era considerat sfântul cel mai 
mare peste câmpuri, peste turmele de oi, ciurdele 
de vaci şi hergheliile de cai, sărbătoarea de ziua sa 
fiind marcată prin numeroase practici de magie 
apotropaică, moştenite din vremurile cele mai 
îndepărtate ale lumii indoeuropene. De asemenea, 
în preajma zilei de 23 aprilie se aduceau la casele 
oamenilor şi la acareturi (grajduri, staule) crengi 
verzi de stejar sau de fag, cu rost ocrotitor. 
Totodată, cu acea ocazie oamenii se împrourau, 
adică se stropeau cu apă sau se spălau cu roua 
dimineţii, pentru a fi sănătoşi tot restul anului; 
copiii şi tinerii făceau focuri vii, sărind peste ele, în 
scop de curăţire corporală; fetele recurgeau la 
diferite acte de magie erotică iar feciorii plecau în 
căutarea comorilor ascunse, întrucât în 
mentalitatea populară se credea că, în noaptea de 
Sângeorz, deasupra acelora ar arde (ar licări, ar 
juca) flăcări; mamele se sculau de dimineaţă, 
culegeau urzici cu care îi urzicau pe toţi din casă, 
cu scopul de a fi sănătoşi şi spornici la lucru. În 
tradiţia (concepţia) populară se credea că în acea 
noapte erau foarte active duhurile rele care iau 
‘mana laptelui’ sau ‘mana câmpului’ iar pentru a 
preveni invazia acelora se făcea zgomot toată 
noaptea, se cânta din buciume şi fluiere, iar 
intrările în ocolul vitelor şi grajduri erau astupate 
(opturate) cu crengi de rug, măceş sau mărăcini. 
În Munţii Apuseni, cu acea ocazie se organiza un 
veritabil scenariu al carnavalului de primăvară, 
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iniţiat de tineri, care se îmbrăcau în verdeaţă şi îi 
stropeau şi îi urzicau pe ceilalţi săteni, cântând şi 
jucând, cu scopul stimulării pe cale magică a 
forţelor creatoare din natură. Referitor la 
împrourare, trebuie remarcat faptul că făcea parte 
din ritualul prenupţial. În imaginarul mito-poetic, 
roua era apa pură, plină de materie celestă, 
substanţă simbolică asociată perlei. Tradiţia îi 
atribuia calitatea de sămânţă a cerului, fiind 
integrată miturilor fecundităţii, asociată 
divinităţilor naturii şi dragostei. Putea fi şi semnul 
hierogamiei cerului şi pământului. Avea 
proprietăţi generatoare şi vindecătoare. În 
noaptea sau dimineaţa de Sfântul Gheorghe 
(Sângiorz), femeile şi fetele se spălau pe faţă sau 

pe tot corpul cu roua câmpului, pentru a fi 
frumoase şi sănătoase, sau pentru a fi jucate la 
horă. În popor se mai spunea că: ‘Picurii de rouă 
sunt lacrimile Maicii Domnului’. Legendele şi 
basmele româneşti i-au atribuit aspect masculin 
acestei substanţe astralizate a purităţii. Astfel, 
exista un personaj care purta numele de Domnul 
de Rouă, despre care se spunea că şedea în Munţii 
Carpaţi iar noaptea mergea la iubită, care locuia 
undeva la şes, şi pleca întotdeauna la cântatul 
cocoşilor. Într-o noapte, când cocoşii n-au cântat, 
el a întârziat şi soarele l-a topit. Ritualul spălării cu 
rouă / împrourarea făcea parte integrantă din 
datinile de Sângiorz şi era un ritual prenupţial al 
fetelor de măritat”. 

 
Din Epoca Pietrei, coiful cu coarne era 

zorzoană / podoabă de cap divină. În lume, cele 
mai vechi reprezentări sacre ale taurului au fost în 
Munţii Taurus din Anatolia, în Banat şi în Bhărat - 
Bazinul Ghaggar / NV Gyagar, adică al Indiei - 
unde purta numele Sanscrit Garga (“Ga-rga” / “Gă-
rga”, semnificând “regalul Pământ”, cu patronare 
supremă peste Ga / Gă); mulţi de-a lungul 
timpului au asociat mugetul taurului cu tunetul. În 
Timişoara, “Muzeul Banatului” găzduieşte cel mai 
vechi sanctuar neolitic din Europa, cel de la Parţa 
(o clădire de 7 milenii, realizată din argilă / lut şi 
nuiele, ridicată din teren şi montată la scară), ce 
evoca un Cult al Fertilităţii prin adorarea sincronă 
a Marii Zeiţe Mame şi a taurului - ambele 
simboluri ale fecundităţii şi vieţii - taurul 
simbolizând principiul masculin al forţei 
creatoare, dovedit ca provenit în regiune din 
Orientul Mijlociu. Este una dintre cele mai 
frumoase realizări artistice şi arhitectonice ale 
omului Epocii Pietrei (când numele Ghirighe a fost 
identificat în inscripţiile de acolo), jucând şi rolul 
de calendar: “pe peretele vestic este un orificiu 
care lasă să pătrundă soarele în altar, pe capul de 
taur, de 2 ori pe an, la echinocţii; probabil însemna 
începutul şi sfârşitul anului agricol” afirma în 
2009 arheologul Român Florin Draşovean. În 
vechime, procedeul de a compara ochii 
divinităţilor cu cei ai animalelor nu era izolat: 
diferite femei sau chiar Hera / Iunona - soţia lui 
Zeuth / Zeus - au fost calificate cu “ochi de vacă” 

(Romanii o sărbătoreau pe Iuno / Iunona la 1 
Martie, prin Festivalul Matronalia); e de observat 
şi că femeile clipesc de 2 ori mai des ca bărbaţii. 
Coridele - populare printre hispanici - sunt 
reminiscenţe ale sacrificării ritualice a taurilor, o 
inscripţie de la sfârşitul Imperiului Roman 
proclamându-l “renăscut pentru eternitate” pe 
acela care săvârşeşte jertfa taurului (adversarul 
creştinilor a fost mereu portretizat cu coarne); 
ulterior, văcarii Americani au dezvoltat călăritul 
taurilor şi cailor enervaţi, prin rodeo. Românii 
păstrează instrumentul Antic tipic ce la colindele 
vestind Anul Nou imită mugetul taurului: buhaiul. 
În “Dicţionar de simboluri”, Francezii Alain 
Gheerbrant şi Jean Chevalier au scris: “Buhaiul e 
un instrument muzical alcătuit dintr-o placă de 
lemn prinsă la un capăt cu o sfoară ce e făcută să 
se rotească în aer; în urma acestei rotaţii, buhaiul 
scoate un huruit amintind de tunet sau de mugetul 
taurului. Folosit în ritualurile de iniţiere, buhaiul e 
socotit pretutindeni un instrument sacru. 
Geamătul lui misterios, în toiul nopţii, evoca 
apropierea divinităţii: era vocea duhurilor şi - 
foarte adesea - a strămoşilor mitici, fiind înrudit 
cu vastul complex simbolic al furtunii şi atributele 
aceleia (tunet, fulger, trăznet, ploaie); era, deci - 
simultan - expresia mâniei divine, adică a 
dezlănţuirii forţelor primordiale uraniene şi 
expresia forţei virile fecundătoare, asociată cu 
nivelul lunar al simbolurilor. La vechii Greci a fost 
menţionată folosirea buhaiului în cadrul orgiilor 
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sexuale. Taurul sugerează ideea de putere şi de 
pornire irezistibilă. El îl evoca pe masculul 
năvalnic (ca şi pe înfricoşătorul Minotaur, paznic 
al labirintului) sau pe crudul şi tunătorul Rudra 
din ‘Rig Veda’, a cărui sămânţă bogată fertiliza 
pământul; aşa se prezenta majoritatea taurilor 
cereşti şi mai cu seamă babilonianul Enlil. Simbol 
al forţei creatoare, taurul l-a reprezentat pe Zeul 
El; prototipul religios a fost în Cultul lui El de la 
începutul mileniului III î.C., practicat în Canaan, 
însemn similar anterior apărând pe paleta lui 
Narmer, primul faraon sau în centrul Anatoliei. În 
tradiţia greacă, taurii neîmblânziţi simbolizau 
dezlănţuirea violenţei. Ei îi erau consacraţi lui 
Poseidon, zeul mărilor şi al furtunilor ori lui 
Dionysos, zeul virilităţii fecunde. Hesiod 
în ‘Teogonia’ 832 a afirmat: ‘animal mândru, 
avântat şi neîmblânzit’. Taurul - bovinele în 
general - i-au reprezentat în religiile indo-
mediteraneene pe zeii cereşti, vădind o 
fecunditate inepuizabilă şi anarhică, asemănătoare 
celei a lui Uranos, zeul cerului. Zeul vedic Indra a 
fost şi el comparat cu un taur; zeii analogi din Iran 
şi din Orientul Apropiat au mai fost comparaţi cu 
nişte berbeci ori cu nişte ţapi. Avem de-a face cu 
simboluri ale spiritului masculin şi combativ, ale 
puterilor elementare ale sângelui. Imnurile vedice 
au glorificat vaca, în înţelesul mai larg de animal 
bovin, ca pe o zeitate: ‘Vaca a dănţuit deasupra 
oceanului ceresc dăruindu-ne stihuri şi cântece / 
Vaca are jertfa drept armă şi din jertfă a izvorât 
inteligenţa / Vaca înseamnă toate cele ce sunt, zei 
şi oameni, Asura, Mana şi profeţi’ sau ‘În ea stau 
ordinea divină / Sfinţenia, focul cosmic / Da, Vaca 
îi face pe zei să trăiască / Vaca îi face să trăiască pe 
oameni’. Comparată cu focul cosmic, ea e căldura 
ce însufleţeşte orice fiinţă vie. Taurul Indra era 
forţa dogoritoare şi fertilizatoare; el se lega de 
complexul simbolic al fecundităţii: corn, cer, apă, 
trăsnet, ploaie, etc. Taurul a fost emblema lui 
Indra dar şi a lui Şiva; el întruchipa energia 
sexuală: a călări pe un taur - în felul lui Şiva - 
însemna a domina şi a transforma acea energie 
pentru a-i da o întrebuinţare spiritualizantă, de tip 
yoghinic (taurul lui Şiva simboliza dreptatea şi 
forţa, ordinea cosmică, spunându-se de aceea că el 
era de nepătruns). Taurul vedic era şi temelia 
lumii manifestate; din centrul fix al lumii, el punea 
în mişcare roata cosmică. Taurul şi trăsnetul au 
fost, din timpuri străvechi (mileniul III î.C.) 
simbolurile conjugate ale divinităţilor atmosferice; 
mugetul taurului a fost asimilat - în culturile 
arhaice - cu uraganul şi cu tunetul; or, şi unul şi 
celălalt reprezentau o epifanie a forţei 
fecundatoare. Ansamblul trăsnet-furtună-ploaie a 
fost uneori considerat - bunăoară la eschimoşi - 
drept o hierofanie a lunii; idolii de tip bovin, care 
se legau întotdeauna de cultul Marii Mame / Luna 
au fost frecvenţi în neolitic. Divinităţile lunare 

mediteraneene şi orientale erau reprezentate sub 
forma unui taur şi investite cu atribute taurine. 
Taurul în general a fost considerat un animal 
lunar, legat de noapte. Toate ambivalenţele, toate 
ambiguităţile s-au regăsit în simbolistica taurului: 
el a fost lunar, asociindu-se riturilor fecundităţii, 
respectiv solar, prin focul sângelui său şi 
strălucirea sămânţei sale. ‘Cornul desăvârşit’ al lui 
Şiva a fost cornul lunii; acea asemănare străveche 
a fost atestată la Babilon şi în Egipt. În Iran, luna 
era Gaocithra, păstrătoarea sămânţei taurului, căci 
- după un mit străvechi - taurul primordial şi-a 
lăsat sămânţa în astrul nopţii. Cultul - de origine 
iraniană - al lui Mitra cuprindea un sacrificiu de 
taur: învingător nebiruit, născut la 25 decembrie, 
după solstiţiul de iarnă, când ziua începe iarăşi să 
crească şi când se sărbătorea renaşterea soarelui; 
actul esenţial al vieţii lui Mitra a fost jertfirea 
taurului primordial, cea dintâi vieţuitoare 
zămislită de Ahura Mazdă (după ce l-a dus în 
sălaşul său, Mitra l-a sacrificat din porunca 
soarelui, din sângele, măduva şi sămânţa lui 
născându-se plantele şi animalele, în ciuda 
împotrivirii şarpelui şi scorpionului, supuşii lui 
Ahriman). Ascensiunea lui Mitra şi sacrificarea 
taurului au apărut pe o sumedenie de monumente; 
acele 2 scene simbolizau lupta puterilor binelui 
împotriva duhurilor răului - luptă la care trebuia 
să ia constant parte, cu toată energia, orice 
credincios - şi intrarea în locaşul luminii veşnice, 
garantată sufletelor celor drepţi prin mijlocirea 
atotputernică a lui Mitra. În sacrificiul mitraic al 
taurului se poate vedea pătrunderea principiului 
masculin în cel feminin, al focului în umed, a 
soarelui în lună şi astfel explica simbolismul 
fecundităţii; de altfel, din cultul lui Mitra reiese nu 
atât acest simbolism, cât şi cele ale alternanţei 
ciclice moarte / înviere, ca şi ale unităţii 
permanente a principiului vieţii. Moartea şi viaţa 
sunt inseparabile iar taurul prezenta şi o faţetă 
funebră. La egiptenii vechi, taurul care purta între 
coarne un disc solar era deopotrivă un simbol al 
fecundităţii şi o divinitate funerară legată de Osiris 
şi de renaşterile aceluia. La tătarii din Altai, 
stăpânul infernului era reprezentat fie într-o 
luntre neagră fără vâsle, fie călărind de-a-
ndărătelea un taur negru; el ţinea în mână o 
secure în formă de lună şi i se aduceau jertfe de 
tauri sau de vaci negre (în aproape întreaga Asie, 
taurul negru era legat de moarte). În Asia Centrală 
şi în Siberia, la mongoli şi iakuţi, credinţa era într-
un taur acvatic, ascuns pe fundul lacurilor şi care 
mugea înaintea furtunii. Zeul lunii era calificat în 
Ur / Mesopotamia drept ‘puternicul / tânărul taur 
ceresc’ sau ‘puternicul / tânărul taur cu coarne 
zdravene’; pe mormântul regesc de la Ur se înălţa 
un taur cu cap de aur (soarele şi focul) şi cu falca 
de lazurit (luna şi apa). În Egipt, divinitatea lunii 
era ‘taurul stelelor’. Osiris a fost şi el reprezentat 
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printr-un taur; o seamă de picturi din Egipt au 
reprezentat un taur negru ce ducea în spinare 
trupul neînsufleţit al lui Osiris. În ebraică, prima 
literă a alfabetului - ‘alef’ - înseamnă ‘taur’, fiind 
simbolul lunii din primul pătrar. Un cult din Asia 
Mică / Anatolia, introdus în Italia antică, a 
îmbogăţit cultul Cibelei (în ipostaza ei de mamă a 
zeilor) cu o practică necunoscută până atunci la 
Roma: taurobolul (iniţierea printr-un botez cu 
sânge). Bovidele puteau apărea când ca epifanii 
terestre, când ca epifanii cereşti”. Corespunzător 
dicţionarelor, “Garga” a fost un termen Sanscrit 
pentru “taur”. Dr. Mircea Eliade a arătat în 
“Morfologia religiilor”: “În vechea Indie, ‘ko’ 
desemna ‘cer’ dar şi ‘corn’ (de taur) iar în Sumer 
în legătură cu respectivul termen era ‘gu’, ce 
însemna atât ‘taur’, cât şi ‘curajos’; confirmarea 
unităţii acelui complex credincios se observă din 
cuvintele utilizate pentru taur, în asiriană ‘şuru’, 
ebraică ‘şor’, feniciană ‘thor’, greacă ‘tauros’, latină 
‘taurus’.” Su-Merii / Sumerienii şi-au început 
calendarul în casa zodiacală a taurului - mileniul V 
î.C. - ei înregistrând în listele lor astronomice şi 
precesiile precedente (periodicitatea unei case 
zodiacale fiind de 2160 ani), anume a gemenilor 
din mileniul VII î.C., a cancerului / racului din 
mileniul IX î.C. şi a leului din mileniul XI î.C.: în 
spaţiul Român, ultima organizare statală a 
paleoliticului - înaintea Potopului - a fost cea 
imperială Atlantă (având baza Pontică), începând 
cu mijlocul mileniului XI î.C. 

 
Plăcute Marii Mame Ka / Ghe au fost multe iar 

- aşa după cum în jurul Gherga gravitează multe 
cuvinte - ea a fost rădăcina multor termeni, ca de 
pildă câmp, cărbune, etc. sau câinele, cămila, calul, 
cariera, ş.a.; proto Indo-Europeanul pentru “cai” a 
fost cuvântul “ghay” (apropiat de străvechiul “gai” 
pentru “urs” = “greul Gaii”): caii erau animale 
iubite ale Pământului - ale Gheii / Gaiei - 
domesticite post-diluvian (adică în neolitic, după 
primul Potop). În “Elogiu funebru”, retorul Elen 
Lysias 445-380 î.C. a scris că neamul Amazoanelor 
a fost primul între toate popoarele care a 
îmblânzit caii şi a descoperit călăritul (Afganii - în 
Paştună - aveau “aspa” pentru “iapă”, Iranienii 
foloseau termenul “asp” pentru “cal”: Arimaspii au 
fost Arimii, adică în înțeles Scit “Unicii” călare din 
Nordul îndepărtat = Hyperborei, având un ochi pe 
frunte, vecini cu Isedonii / “Is-Edonii” iar Caspii - 
din jurul Mării Caspice - literalmente au 
fost “călăreţii Pământului”, caii Caspici formând 
cel mai vechi soi domesticit; la sfârşitul mileniului 
II î.C., Elenii vechi au preluat caii şi au învăţat 
călăria de la Troiani, care la începutul mileniului 
III î.C. au întemeiat Regatul Troian împreună cu 
Amazoanele călăreţe). Romanul Pliniu “cel Bătrân” 
în “Istoria naturii” 4:88 a localizat Arimaspii 
/ “Sfinții Unici” lângă Munţii Ripae (probabil 

Carpaţi). În 2002, Dr. Iaroslav Lebendynsky - care 
a studiat necropolele din Ariana / Afgani-stan 
până în Ucraina şi a scris intens despre 
Amazoanele dintre Munţii Ural şi Munţii Carpaţi - 
a notat despre ele că erau îngropate cu 
harnaşamentele şi că erau înalte, cu picioarele 
curbate, semn clar că-şi petrecuseră bune părţi 
din vieţi călare (e de știut că - derivat din proto 
Indo-Europeanul “stă” pentru “a sta” - a apărut 
Sanscritul “stan” pentru locul unde stau oamenii, 
respectiv stat = țară, Româneasca “stână” pentru 
aşezarea păstorească din afara satului, “stană” = 
“bolovan”, etc., ca sufix regăsindu-se în denumirile 
unor ținuturi / Țări: în contextul marilor mișcări / 
migrări care au caracterizat Vechea Lume, locul 
unde stăteau ori se așezau oamenii a fost special 
reținut, prin adausul / sufixul “-stan”). În istorie a 
rămas că din mileniul VI î.C., un mamifer mare pe 
care Gherga l-a avut asociat a fost calul, după 
domesticirea aceluia în stepele din N Caucazului 
de către Kurgani, marcajele respective începând 
cu Anatolia (ca de pildă în Troada / 
Troia Gherghiţilor, Sanctuarul Gherga din Kerka / 
Caria, ş.a.), continuând în Balcani - ca de exemplu 
în Coşava / Kosova prin celebrările organizate 
acolo Medieval de Ghergani în Săptămâna Albă / 
dinaintea Paştilor - cu regăsire în ghergheliile / 
hergheliile din actualul spaţiu Român, etc.; 
călăreţii Antici au devenit Cavaleri, Gherga fiind 
parte reală din aşa ceva (nu doar în forma 
simbolică): de exemplu, în Sahara calul a fost 
utilizat cu milenii înaintea cămilei (ce a fost adusă 
din Asia), faraonii Gherga - atunci când au 
întemeiat Egiptul - călărind cai. Privind Stepa 
Dunăreană, se poate uşor observa că e capătul 
apusean / Vestic - anume, cel European - al uriaşei 
Stepe EurAsiatice (care în timp a facilitat 
transmiterea culturilor însă şi deplasarea Indo-
Europenilor, difuzarea cailor domesticiţi dar şi a 
roţii / respectiv a carului). 
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În “Dicţionar de simboluri”, Francezii Jean 
Chevalier şi Alain Gheersbrant au scris: “Calul nu e 
un animal ca toate celelalte; el e un vehicul, e 
corabie, destinul lui fiind deci inseparabil de cel al 
omului. Înlănţuirea simbolică Pământ-Mamă, 
Lună-Apă, Sexualitate-Fertilitate, Vegetaţie-
Reînnoire periodică îngăduie desluşirea şi a altor 
aspecte. Afinitatea dintre cal şi apele curgătoare e 
limpede subliniată de o veche tradiţie a pescarilor 
din Bazinul Volga: la începutul primăverii, când se 
topeau ultimele gheţuri, pescarii ofereau un cal - 
înnecându-l - Moşului apelor, spunând: ‘primeşte 
darul nostru şi apără-ne neamurile’ (adică tribul). 
Sacrificarea calului prin înec în apele curgătoare 
pare să fi fost practicată şi de alte popoare indo-
europene (la Roma, calul sacrificat în fiecare an 
era consacrat zeului Marte). Părtaş la taina apelor 
fertilizatoare, calul cunoaşte făgaşele lor 
subterane; aceasta explică de ce în EurAsia se 
credea că el avea harul de a face să ţâşnească 
izvoare lovind pământul cu copita. Însuşi Pegas a 
inaugurat acea tradiţie dând naştere ‘Izvorului 
Calului’ nu departe de crângul sacru unde se 
adunau muzele spre a cânta şi a dansa. Se înţelege 
astfel de ce calul poate fi socotit şi drept un avatar 
sau un auxiliar al divinităţilor ploii. Simbol al 
forţei, al puterii creatoare, al tinereţii, calul capătă 
valori atât sexuale, cât şi spirituale şi în consecinţă 
aparţine ambelor planuri, terestru şi ceresc. 
Aceasta ne face să evocăm calul alb, în înţelesul lui 
solar, luminos. La limită, cuvintele ‘armăsar’ şi 

‘mânz’ sau ‘iapă’ şi ‘iepuşoară’ capătă o 
semnificaţie erotică tot atât de ambiguă ca şi cea a 
verbului ‘a călări’. Aşa cum calul a reprezentat 
puterea fertilizatoare, instinctul şi - prin 
sublimare - spiritual, s-a ajuns ca iapa să întrupeze 
rolul Gliei-Mame în hierogamia fundamentală 
Glie-Cer ce domina credinţele popoarelor de 
agricultori. Un singur animal îl întrece - poate - în 
subtilitate în bestiarul simbolic al tuturor 
popoarelor: şarpele, care - ca şi el - se prelinge 
aidoma timpului, de jos în sus şi de sus în jos, între 
infern şi ceruri; în acest neîntrerupt du-te-vino, 
drumurile secrete ale calului şi şarpelui sunt 
drumurile apei: amândoi apar lângă izvoare şi 
râuri (de aceea, caii şi şerpii îşi schimbă adesea 
între ei rolurile, în multe situaţii). În loc să se 
unească în calul-dragon (ca în China, într-o 
singură figură mitică), binomul cal-dragon se 
poate scinda în cele 2 componente ale sale, care - 
dobândind atunci valori contrare - se înfruntă 
într-o luptă ce devine cea dintre bine şi rău, mitul 
Sf. Gheorghe fiind un exemplu în acest sens: 
evident, calul e valorizat pozitiv, reprezentând 
faţeta ‘umanizată’, în vreme ce dragonul e ‘fiara 
din noi’, de respins”. Așadar, cu valori totemice 
semnificative în spațiul stră-Român au fost în 
paleolitic urșii la vânători, șerpii la culegători, 
peștii la navigatorii-negustori, în neolitic caii la 
Nordici, leoaicele și vitele la Sudici, în Antichitate 
păsările răpitoare la Geți, lupii la Daci, ș.a. 

 
 

 
 
 



Vara târzie 2021  | Contact international 539 

 

IIIooosssiiifff   IIIssseeerrr   --- Călătorii europene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Muzeul Național de artă al României - 
corpul Krețulescu  s-a deschis o xpoziție 
inedită 

Iosif Iser ne invită să călătorim în Franța, Spania 
și pe la noi. Desigur, cu gândul, dar asta poate fi stimulant 
pentru călătorii reale mai ales că, încet, încet, lumea scapă 
de restricții. 

Vă invit să vedeți expoziția „Călătoriile lui Iser”, la 
MNAR, în corpul Kretzulescu, o expoziție care are ca temă 
“călătoria”, călătoriile lui Iosif Iser (1881 - 1958) - Turcia 
- 1919 - 1920; Franța - între anii ‘20 și ‘40; Spania - anii 
‘30. 

Expozitie temporara Iosif ISER la Muzeul Național de 
Artă al României. Lucrari expose pentru prima oara, o 
tranșă necunoscută din perioada 1910 -1940, perioada ce 
a dat măsura talentului său. Lucrari din 
colecțiile/donațiile Iser si Moise Weinberg de la Muzeul 
Colectiilor De Arta . 60 de lucrari - ulei si grafica - gravuri, 
laviuri, în tuș, tușuri colorateacuarelă, tempera și guașe 
vernisate. 

 

*** 
Între 21 mai 1881, ziua în care s-a născut, și 

25 aprilie 1958, când s-a stins din viață, tot în 
capitală, după ce tocmai încheiase o expoziție cu 
nu mai puțin de 115 tablouri, Iosif Iser a parcurs 
toate etapele consacrării: a făcut explorări și 
descoperiri personale, a trăit boem la București și 
la Paris, a cunoscut  singurătatea de atelier, acolo 
unde prinde contur viziunea personală, s-a 
bucurat de forțele impresionante ale culorii și și-a 

imaginat chipuri multe, în care poți ghici povești. 
Sedus de forțele telurice, n-a încetat să le picteze, 
ca un fel de Zorba Grecul fascinat de frumusețea 
oamenilor și convins că „cea mai mare nebunie e 
să n-ai nicio nebunie”. Între primăvara în care s-a 
născut și cea în care a murit, Iosif Iser a parcurs un 
drum într-un timp dintre cele mai complicate, în 
care s-au îngrămădit două războaie mondiale, un 
timp în care a trebuit să redescopere de mai multe 
ori ce înseamnă frumusețea vieții sau bucuria și 
forța de a trăi. 

La început, evitarea oricărei formule estetice 
și mai ales refuzul de a perpetua arta „pentru 
burghezi” l-au dus pe tânărul care tocmai terminse 
liceul și executase, la comandă, două desene (10 
lei bucata), spre grafica de presă, care căuta să 
abordeze și să marcheze critic actualitatea 
apăsătoare și, de la un punct încolo, de neînțeles. 

Aceasta a fost prima etapă din calea lui Iosif 
Iser, care s-a îndepărtat tot mai mult de arta de 
salon, conformistă, sentimentală și, înainte de 
toate, nesinceră. Nicolae Tonitza explica această 
fugă astfel: „Iser fuge din banal nu din dorința de a 
epata prin extravaganțe, ci dintr-o profundă 
necesitate sufletească: temperamentului său 
viguros nu-i convin platitudinea și dulcegăria, sub 
orice formă și sub orice lumină s-ar ascunde ea.” 

În 1899 a plecat la München ca să studieze 
arhitectura, pe care a abandonat-o pentru 
Academia de Artă, care îl dezamăgește pe tânărul 
dornic să spargă tiparele și să arate altceva, 
pentru că e inflexibilă, convențională și rece. Este 
perioada în care Iosif Iser începe să colaboreze la 
Jugend și Simplizissimus, reviste satirice cu 
caracter social. Avangarda din Montmartre are 
timp s-o cunoască, fiindcă locuiește câțiva ani la 
Paris, unde studiază la Academia Ranson și 
frecventează lumea din care făceau parte, de 
exemplu, conaționalul Constantin Brâncuși sau 
pictorul André Derain. 

După cinci ani, se întoarce la București fără 
să-și fi încheiat studiile, își organizează prima 
expoziție la Palatul Ateneului, apoi o expoziție 
personală la Pitești și se angajează la Adevărul 
pentru caricaturi care să interpreteze realitatea 
politică. Spiritul său protestatar găsește terenul 
cel mai fertil pentru a-și încerca puterile: 
încondeiază politicieni, atitudini și idei. În primele 
două decenii ale carierei sale, reușește să aducă 
spiritul satiric în arta românească, desenând 
pentru publicații progresiste, fără să facă vreo 
concesie platitudinii sau sentimentalismului. 
„Ieșirea lui Iser din necunoscut”, scria Tudor 

L
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Arghezi, „răsturna tot ce se îngăimase până la el în 
materie de pagină ilustrată. Până atunci desenul 
fusese un spațiu prost mânjit și se chema 
caricatură. […] De cum s-a vădit, Iser a fost o 
autoritate și poate că singurul novator 
necontestat”. 

Observând omul în ipostaze cât mai diverse, 
Iosif Iser își face un fel de ucenicie prin cafenelele 
Bucureștiului, supreviețuind din propriile desene. 
Acolo sunt adevăruri de necontestat ale ființei 
umane, acolo se văd splendoarea și mizeria, binele 
și răul, albul și negrul, amestecate în diverse forme 
și nuanțe. Brăila și Constanța au, și ele, cafenelele 
lor, și pictorul se oprește și prin ele să facă 
pasteluri și, de asemenea, portrete de artiști, 
pentru ca în anul 1922 să se întoarcă în presă, la 
Facla. 

Dobrogea, un ținut care îl entuziasmează și 
care se va dovedi o mină de aur pentru arta sa, o 
descoperă câțiva ani mai târziu, când începe să 
picteze lumea pe care o vede și trăiește la Marea 
Neagra, la porțile Orientului. Surprins în peisaje, 
portrete și nuduri, farmecul Dobrogei, geniul 
locului, se reflectă amar, senzual, în ocruri 
pământii. Fiecare dintre noi a văzut cel puțin o 
pânză ca Familie de tătari, Cafenea la Balcic, Peisaj 
din Constanța, Tătăroaiacă, Odaliscă, Sărbatoare la 
Balcic, Orientală cu văl alb, Nud în șalvari verzi, 
Nud cu eșarfă albastră, Cadâne etc. Aceste lucrări l-
au consacrat definitiv, asigurându-i un loc 
confortabil în pictura românească. Despre această 
inepuizabilă dragoste, artistul însuși mărturisea: 
„Dobrogea a fost cea mai bună școală pentru mine. 
Estetica mea? Incontestabil, ea vine din Dobrogea 
și din natură în genere. Compoziția peisajului 
dobrogean e haina mea. Peisajul acela plat, nud, 
jos, animat de personajul masiv, atât de 
monumental, al locului, apare mult mai bogat 
decât priveliștea cea mai luxuriantă din lume.” 

După expoziția din 1916, care a cuprins 
lucrările cu variațiuni pe această temă, nimic nu 
mai pare să stea în calea entuziasmului său 
artistic, de a cărui valoare era perfect conștient și 
nu se îndoia, spun contemporanii. După ce luptă 
pe frontul din Moldova în Primul Război Mondial, 
își reia pictura. 

După scurta perioadă a tablourilor pe teme de 
război și după o călătorie la Constantinopol, își 
deschide o expoziție intitulată Constantinopol-
Curtea de Argeș. Acest „realist de o sinceră 
ferocitate”, cum îl descrie Nicolae Tonitza, expune 
la Salonul de Toamnă din capitala Franței, al cărui 
societar devine, precum și la importante galerii 
din oraș, dar și de la Dresda, Berlin, Amsterdam, 
Bruxelles. Lucrează mult: uleiuri, guașe, gravuri, 
desene, acuarele. De fapt, după 1920 are 
nenumărate expoziții personale, mai puține de 
grup. Din 1921 până în 1934 a locuit din nou la 
Paris, de unde a revenit în România după Al Doilea 
Război Mondial. În 1937, împreună cu Petrașcu, 
Meda și Jalea, a obținut Marele Premiu la Expoziția 
Internațională de la Paris și, ani mai târziu, în 
1954, a fost prezent la Bienala de la Veneția. 

Puținele explozii cromatice la care a îndrăznit 
Iosif Iser în pictura sa, ferindu-se de elemente 
excentrice și de sentimentalism în înfățișarea 
culorii locale, senzualismul cald, discret, în care și-
a învăluit personajele preferate, mai mereu femei, 
cărora le-a conferit o expresie de ființe din altă 
lume, ne-au lăsat un maestru care creează tablouri 
puternice cu mijloace discrete, un artist matur și 
sigur pe sine, care într-o epocă în care arta trecea 
prin schimbări majore, și-a urmat drumul 
neabătut, fără a se lăsa sedus de noile posibilități 
ale picturii.  

Liliana POPA 
21 mai 2021 
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Celestial Library 
 
 

Devdoot: l'Angelo 
 Sudhakar Gaidhani 

 Tradotto dal Marathi da Om Biyani 
 Traduzione del Canto I del Mahavaakya (The Great Utterance)  

 Poema epico originale Marathi in cinque canti (555 pagine) 

Traduzione italiana di Enza SALPIETRO  

 
 

PREFAZIONE 
 

Immagina uno studente dall'aspetto rustico che si presenta per l'esame di laurea magistrale Parte I, 
e deve rispondere a una domanda sulla prima raccolta di poesie di Sudhakar Gaidhani. Lo studente è 
proprio il poeta Gaidhani. Immagina inoltre un ragazzo che lava i piatti nello squallido ristorante di 
un villaggio, che cresce e dice: 

 «Supponi di spingere la terra in alto... 
dove la parcheggeresti nello spazio?». 
Questo è il nostro poeta. 
«Devdoot - c’est moi» dice Gaidhani nella sua lingua. Per inciso, sembra poeticamente verosimile 

che il creatore di Devdoot - la cui parola significa letteralmente "il corriere di Dio" (quindi un angelo) - 
appartenga all'ambito della corrispondenza. Che l'esperienza della vita in una capanna debba colorare 
la poesia di Gaidhani è comprensibile, ma è notevole soprattutto il modo in cui l'autore trascende i 
limiti del genere letterario scelto. Devdoot è la seconda opera di Gaidhani e la sua preferita, un poema 
lungo e di lunga gestazione il cui status epico è provvisoriamente ammesso da alcuni noti critici 
marathi. 

L'eroe, più grande rispetto alle sue dimensioni reali, la sua ampiezza e la natura dell'azione, sono 
tanto avanzate da supportare l'epiteto. D'altra parte, la natura riflessiva dell'opera - riflessiva più che 
episodica - le è valsa la descrizione di "meditazioni sul mondo". Ma non è una disquisizione capitolo 
per capitolo, è una meditazione picaresca. Il legame tra un pensiero e l'altro è profondo e associativo. 
Alla base del poema c'è la consapevolezza che la natura esterna e quella umana sono nate da un seme 
comune. Le immagini della Natura abbondano nel poema e il suo complesso "messaggio" è ridotto 
sovente a un semplice appello consistente nel cercare la propria identità nella natura, ad essere fiore, a 
vivere come un albero. Devdoot è Buddha e Cristo contemporaneamente, che prova compassione ma 
non accetta suppliche. Se l'antico legislatore si è fermato, l'uomo non dovrebbe "piantare la sua 
tenda". 

Sudhakar Gaidhani, nelle sue poesie, fa un ottimo uso dell'eloquenza, riuscendo bene nell'intento di 
commuovere i suoi uditori e i suoi lettori. L'originale è una poesia in versi liberi, fluente, a cascata, 
eminentemente recitabile, punteggiata da esplosioni, intervallata da echi di canti popolari e inni 
tradizionali, parodici, sardonici, arguti, aforistici, schietti. Le sue letture di 90 minuti hanno 
affascinato un pubblico variegato. Non è affatto una poesia chiusa, finita, anzi, è sempre aperta e 
suscettibile di nuove interpretazioni.  

I versi di Sudhakar Gaidhani sono stati letti in un'assemblea legislativa, scarabocchiati sui muri dei 
villaggi, stampati sui biglietti d'invito, citati nelle aule universitarie e lodati dall'ex vice primo ministro 
indiano Y.B. Chavan come contenenti la ‘saggezza dei secoli’. Potrebbero esserci diverse ragioni per il 
successo di questa poesia, ma una delle principali è sicuramente la sua natura mitopea: le storielle 
romantiche dallo stile conciso, ma anche temi attualissimi come quello della fame, dello sfruttamento, 
della morte. Si può notare per inciso che quando l'UNESCO ha preso in considerazione il Devdoot nel 
programma delle traduzioni di opere rappresentative, l'ha definita una "bella storia".  

Un'altra curiosità è quella riportata dallo Smithsonian Institute, si tratta della scoperta fatta da 
Washington del fossile di un uccello gigante vissuto trenta milioni di anni fa, che a un critico ricordava 
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Devdoot. Le caratteristiche di Devdoot assomigliano notevolmente a quelle dell'uccello gigante della 
vita reale: una creatura dalle dimensioni gigantesche che volava sopra gli oceani, vivente eoni fa. 
Raymond T. Rye II dello Smithsonian Institute, leggendo Devdoot, ha trovato la coincidenza «una 
rara occasione in cui scienza e poesia possono incontrarsi con una magnifica miscela di serendipità». 
Un lettore serio sarà ovviamente sensibile ai suggerimenti e alle sfumature della poesia e risolverà i 
suoi paradossi. Alcune righe sembrano codificate ed enigmatiche, tanto che i lettori dichiarano di aver 
scoperto nuovi significati ad ogni nuova lettura. Dopo aver discusso con Gaidhani sono convinto che la 
sua poesia attenda ancora un paziente esegeta. 

La compassione è la nota fondamentale di Devdoot : 
 «Sbrigati, lava queste ferite 

 Sul cuore della terra 
 Affinché non si divida in due - 

 Perché questo pianeta 
 È tutto ciò che noi mortali abbiamo». 

Devdoot in qualche modo ci assicura che i messia non potranno mai essere una specie estinta. 
Gaidhani propone un seguito a questa poesia.      

                                      
OM BIYANI   

 
 
 
 
 
 
 
«Vestiti di stracci siamo andati a vendere oro, 
nemmeno un'anima si è avvicinata a noi.  
Poi, vestiti d'oro siamo andati a vendere stracci, 
ed ecco che le folle accorrevano frettolosamente!» 
 

PROLOGO 
 
Devdoot, un grande uccello rock (una specie estinta), per un'intera epoca si era fatto strada 
con le sue ali verso lo spazio, e, di fatto, verso gli angoli più remoti dell'universo. Di tanto in 
tanto scendeva sulla terra per cambiare aria. Con il passare degli anni il suo corpo ha 
inevitabilmente subito le trasformazioni dell'età, indebolendosi. Un giorno, mentre sorvolava 
su alcune nuvole alla deriva, una freccia avvelenata scagliata dal figlio di un cacciatore, 
scoccata semplicemente per curiosità al movimento peculiare delle nuvole, trafisse il cuore 
dell'uccello. Con un potente schianto il grande uccello crollò, insanguinato, su un'isola 
deserta adiacente. La ferita era grave. In quel periodo si potevano scorgere interi stormi di 
uccelli migratori in volo. Alcuni di loro, mentre osservavano la terra, notarono l'uccello 
caduto. Curiosi gli atterrarono intorno uno per uno, meravigliandosi alla vista di un uccello 
tanto grande. Uno di loro osservò: «Oh, questo è il nostro raro e antico antenato». Gli altri, 
sentendo ciò, diventarono tanto comprensivi quanto meravigliati, e giunsero a una 
conclusione: «Questo nostro nonno è un grande uccello, per giunta ferito dalla freccia 
dell'uomo, non deve essere lasciato solo a morire gemendo. Piuttosto, con i nostri becchi, 
dobbiamo pungerlo verso una fine più rapida». Spinti da questo motivo convenzionale 
stavano per lanciarsi sul magnifico uccello. Ma Devdoot, che fino a quel momento era 
rimasto senza parole, aprì bocca e disse: «Aspettate, uccellini, non linciatemi. Risparmiatevi 
quel fastidio e il conseguente dolore ai becchi. Sono un sole al tramonto, semi-sepolto 
all'orizzonte. Ma prima che io mi allontani da voi, da questo mondo e dalla sua mondanità, 
lasciate che vi apra il mio cuore. Questo è il mio ultimo desiderio, solo questo». 
Immediatamente gli uccelli indietreggiarono e stettero attentissimi per capire cosa aveva da 
dire l'uccello gigante e, come fossero gemme o perle, cominciarono a raccogliere le sue frasi. 
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O uccelli marini a caccia di perle! 
Riempite i vostri becchi 
con l'eterna giovinezza delle mie ali 
perché presto sarò portato via da messaggeri-fachiri 
che piangono mentre ridono. 
 
Su quest'isola rimangono solo pochi boccioli  
di fiori, inebrianti;   
quindi, prima che anch'io versi i miei petali,  
cercate e tenete gli occhi aperti,  
perché presto verrò portato via da messaggeri-fachiri  
che piangono mentre ridono.  
  
Non si sono ancora trovate  
le carovane di Sindbad, che sono state tratte in inganno;   
né si sono ancora asciugate  
le macchie sulle pietre,  
dei gioielli che le stelle spargono tutt'intorno.  
 
I padiglioni in rovina  
ad una ventina di miglia,  
nel dominio di questo fantasma,  
sono stati distrutti dall'amore per le tombe,  
le passioni non erano ancora estinte.  
  
È una valle di tiranni dove  
è scoppiato l'inferno  
e dove è scoppiata una guerra -  
un vero e proprio incendio -  
mentre le onde che mi incatenano  
peccano liberamente con la riva. 
   
Uccellini!   
Dal momento che non si trova sul mio viso, 
lacerato dalla rivolta,  
il bagliore che si addice a un prigioniero,  
Dio stesso ne è addolorato. 
Anch'io posso nascondere questa terra  
sotto le mie ali spiegate.   
Anch'io posso volare, posso sbattere le ali  
come te e come te;  
ogni ramo qui porta i segni dei miei artigli. 
  
Sono stato io a donare  
questo cimitero a quei fachiri. 
  
Ancora oggi custodisco sotto le ali  
gli occhi di Cristo e il sorriso di Buddha.  
Ecco perché questo mare mi ha fatto prigioniero.   
Uccelli, in mare le barche delle mie agonie  
intonano i loro canti marini;  
andate a riceverli per favore,  
perché anche loro saranno portati via  
da messaggeri-fachiri che piangono mentre ridono. 
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Amici, le tribù dei boia - tessitori  
che piegano le corde per il loro lavoro  
si sono guadagnate una brutta fama qui;   
il loro unico crimine è questo:   
sono schiavi della fame.   
 
C'è ancora così tanta rabbia   
nella fornace dei loro occhi  
che non appena i governanti  
diventeranno oppressivi,  
ridurranno in cenere  
ogni struttura dittatoriale. 
   
«Ehi, non è per caso che anche tu  
mi consideri matto?». 
  
Conta dunque le tue piume nell'oscurità,  
affila silenziosamente i tuoi becchi,  
strofinandoli l'uno contro l'altro, e lascia che la notte passi.  
Tormenta la luce del giorno,  
tormentala così tanto con i tuoi becchi  
da far tornare la notte velocemente.  
Solo ora il cielo,  
soffocato dalla pietà,   
sta mandando piogge -  
prima goccia dopo goccia e poi a torrenti. 
  
Le benevoli forze cataclismiche dell'universo,  
sono esplose, scuotendo tutto ciò che è veloce o fermo. 
   
Il sole, punteggiato di stelle, 
trema, in cerca di elemosine, 
con la sua scodella dell'orizzonte  
al dolce cancello della sera.  
E dice, con voce pietosa:  
«Madre, o madre, che Dio ti benedica -  
lasciami passare qui questa notte.  
Riprenderò la mia strada  
all'alba».  
  
Attenzione! 
Una potente pioggia sta per cadere.   
Il fiume sarà di nuovo in piena  
e i miei profondi, profondi occhi,   
che cercano la riva,  
saranno trasportati dalla corrente  
con la mia anima intrappolata nelle ostriche.   
Prima che questa mia quiete, 
che anticipa un terremoto, si scateni,  
vieni, o morte!  
Liberami.  
  
Il grido della notte vergine  
bruciata in un incendio boschivo  
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è ora più di quanto io possa sopportare. 
Una giungla di sofferenze brucia nel mio corpo,  
ogni cellula in me sta scoppiando, sta esplodendo,  
quindi rimuovi subito le case lungo la riva -  
il mondo è in fiamme! 
Il mondo è in fiamme!  
  
Sbrigati, lava queste ferite  
sul cuore della terra,  
affinché non si spezzi in due - 
perché questo pianeta è tutto  
quello che noi mortali possediamo. 
 
Tu che riesci a individuare  
un uccello nel suo nido,  
fa in modo che io possa ascoltare. 
Perché non riesco a sentire il cinguettio angosciato  
degli uccellini che non trovano la madre?   
Come mai lo spirito  
che pervade i cinque elementi  
è diventato completamente sordo?   
È forse inutile -  
la resurrezione di noi angeli?  
 
O mercanti,  
state attenti quando strappate l'armatura  
dal mio grande corpo ormai prigioniero.   
Spaventati, tutti urleranno e grideranno, 
giungle di alberi sprofonderanno, radici... tutto,  
i ghiacciai si sgretoleranno come case di cartone,  
i fiumi, come cobra, strisceranno qua e là 
e la terra, come una mucca16 spaventata,  
tremerà in ogni angolo.  
  
O oracoli,  
non siate così prodighi di profezie.   
Bisogna salvare un intero oceano  
dalle profondità incommensurabili:  
una madre deve strapparsi la pancia  
per avere sollievo e vedere il suo bambino.  
  
Le lampade multicolori, su quest'isola  
non sono pura illuminazione decorativa, 
sono gli occhi spenti dei viaggiatori  
che hanno smarrito la strada.  
  
O tu che scavi buche di cobra 
alla ricerca di gemme di cobra,17  
guarda come ondeggiano,  
intrecciando alberi di sandalo.   
Questi rettili con il veleno della passione  
non osano toccarmi:  

                                                 
16Nella mitologia indù, ogni volta che il male predomina nei mondi, la terra prende la forma di una mucca e fa appello al Signore 
Vishnu perché si incarni (come avatar).  
17Secondo un mito del serpente indiano, alcuni cobra portano sulla testa delle pietre preziose, molto ricercate, note come nagmani. 
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il fetore della mia carne e delle mie ossa  
è troppo forte per loro. 
  
Come la terra spaccata nella stagione calda e secca,  
come un albero a cui sono stati tagliati i rami prominenti  
in un nudo bosco invernale,  
il terrore attanaglia tutto il corpo,  
agguanta l'intera giungla, tutta la vita,  
il terrore di liberarsi della pelle.   
Figli di rishi, ascoltate.   
Non togliete la corteccia a queste edere,  
non decorticatele:  
ogni loro arto vi priverà  
del potere acquisito con la penitenza.   
Chi sarà ritenuto colpevole allora,  
nessuno lo sa.  
  
«Il sole è mio coevo»,  
afferma ogni pianeta, 
cosa che non posso ritenere vera,  
perché una panoramica delle origini   
non ci è data.  
  
Ogni nuvola procede come gli occhi 
che lacrimano a dirotto   
quando la vita si allenta;   
questo paese, testimone invecchiato,  
che racconta storie affascinanti delle notti  
che sondano l'utero assicurando il loro piacere:  
«cose del genere», dici,  
«dovrebbero essere considerate come una piaga germinata».  
Allora perché questa vana tentazione  
di nascondere, sotto le ali, quell'uccellino?  
  
Le risposte a questa domanda  
rimarranno sospese  
come arti spaccati e riempiti di sabbia.   
Lunga vita, quindi,  
alla potenza delle mie domande.  
 
Quanto velocemente è stata derubata la giornata ...!   
Con che rapidità le creature vanno e vengono ...!   
Alcuni con desideri insoddisfatti,  
altri con dolori non consolati.  
 
Ogni conchiglia sta soffiando.  
Le lacrime che volano via al riparo  
si congelano e si affollano nel cielo.   
Le catene montuose,  
che tagliano le ali delle nuvole,  
vanno in fiamme a metà strada, 
 
Così amici,  
mentre la mia anima marciva,  
nel grembo della terra,  
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ho buttato via la liberazione e il destino,  
spargendoli come petali.   
Le vigili guardie del cielo  
ho trafitto sul posto. 
In questo modo  
il mio soggiorno è stato felice.   
Nella stagione delle piume mature  
il mio viso è in fiore. 
 
Supponi di spingere la terra in alto...  
dove la parcheggeresti nello spazio?   
Supponi di aver catturato il sole e la luna,  
dove li rinchiuderesti? 
   
Osservando l'immensa solitudine  
di un vasto deserto primordiale  
ho visto sgretolarsi dolci onde di sabbia.   
E più tardi, dopo la nascita della terra,  
ho assistito agli omicidi di coloro che amavano  
la vista dei venti monsonici,   
che attraversavano un deserto arso dalla sete. 
 
Ho respinto in un canto funebre per oltre un anno  
tutte le preghiere defunte;   
mentre le impronte abbandonate  
dei vecchi marinai senza direzione 
venivano delicatamente sepolte  
in un enorme cumulo di sabbia. 
 
All'ombra del patibolo rotto,  
seduti nella tomba dei criminali,  
quando io raccontavo saghe eroiche,  
loro estraevano le spade  
ad ogni mia pausa.  
  
E poi, quando gli anziani avvoltoi  
che pattugliavano il patibolo,  
convulsi dalla fame, 
mi fecero una sortita,  
non sapevo dove cadessero  
le loro piume all'ombra.   
 
Potevi vedere la sera addensarsi  
negli occhi del gufo:  
non avevo altra scelta che andare avanti.   
Le mie gravi ferite desideravano ardentemente il sole:  
non avevo altra scelta che andare avanti.  
 
Uccellini,  
chi marcia  
non dovrebbe mai scoraggiarsi.   
Ad un certo punto,  
solo perché il Creatore si è fermato,  
chi marcia non dovrebbe piantare la sua tenda. 
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Quindi, amici, entriamo qui,   
nella metropoli della lussuria  
dagli occhi di Venere. 
Dopo aver attraversato il fitto vigneto  
soccomberemo al capriccio di rincorrere le incantatrici. 
   
Quando gli uccelli si incrociano,  
in un certo senso è il maschio che concepisce,  
quindi fai attenzione quando sorvoli questo territorio.   
Ancora adesso riesco a sentire  
i dialoghi sussurrati all'orecchio,  
dai pianeti alieni, dai rishi e dai santi. 
   
O tu che stai seduta da sola 
qui, nel lago celeste, in questo vigneto  
lavando silenziosamente il tuo corpo,  
O ammaliante apsara18 della foresta di Indra19, 
non mi lasceresti raccogliere,  
in un cono di foglie di mela spinosa,  
l'acqua ricca di sandali   
che gocciola dalla tua pelle morbida?  
O signora, le mie ali sono stanche -  
non mi lasceresti atterrare sui tuoi terreni?  
  
O migliore tra gli uccelli,  
il tuo sguardo promiscuo svolazzante  
ha pizzicato il mio cuore gentile.  
Non hai pietà di questa coccinella ferita?  
 
O bella, o meretrice del cielo, 
il tuo sorriso luminoso accarezza 
il mio fulgore ascetico -  
non hai paura della mia lussuria e della mia rabbia?  
O succulento cobress20 di un'edera verde rigogliosa e bagnata, 
perché questi fiori profumati  
si attaccano sempre nuovamente al ramo?  
Proprio come una vergine in calore  
che sfida in tutti i modi  
il cibo divino contenuto nella mia borsa? 
 
O eccellente asceta,  
ogni stagione diventa maggiorenne  
quando viene inebriata dalla sua linfa.  
Un'austerità affamata  
non genererà liberazione, caro mio. 
  
O stella tra i penitenti,  
le piogge non cadono dal cielo asciutto,  
e quando il gambo è secco  
i boccioli hanno vinto. 
 

                                                 
18 Una delle classi di ballerine di eccezionale bellezza in paradiso. 
19 Il re di svarglok (paradiso) 
20 Questa enumerazione sembra necessaria per racchiudere in una sola parola l'impatto di Nagin, una femmina cobra.  
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Quindi dici che  
«così come un fiume in piena  
che si precipita e si aggrappa al mare»,  
anch'io dovrei,  
prima che questi fitti boschi sciolgano la notte,  
aggrapparmi a te?   
 
O strega viva,  
dopo aver dato via il mio corpo   
dove poserò la mia anima? 
  
Vieni, o rishi della lussuria,  
semina questa notte in ogni mio arto.  
O stelle, datemi oggi il vostro mantello. 
  
Regala, o grande Veda,  
questa virtù nata dalla penitenza in ogni mia cella  
ai disgraziati condannati all'inferno. 
 
   
Piccoli,  
tutti sanno  
che è dannoso graffiare una piaga,   
ma pur sapendolo la graffiano sempre.  
 
Ora, così come si prova un piacere colpevole  
nel grattarsi se si ha prurito,  
così Adamo ha fame di Eva  
e lei di lui.   
 
Una di queste bellezze c'era,  
e mi era molto cara.   
Le stelle erano come gioielli nella loro frugalità;  
aveva due lune piene autunnali  
sui suoi due lati, dalla tonalità bianco-latte.   
Ma, stupidamente,  
si comportava come una puledra.   
 
Ad ogni parto rideva come un tamarindo grasso e verde,  
e nella stagione degli amori avrebbe flirtato di nuovo 
con i suoi ammiratori.   
Sovente la vedevo farsi tatuare delle stelle all'aperto,  
le avevo comprato una cavigliera color smeraldo  
impegnandomi con l'oceano.   
Finalmente, un giorno,  
presi coraggio con entrambe le mani  
e constatai come ci si sentiva 
interessandosi a questa signora.   
E, velocemente, in un attimo,  
ella constatò come ci si sentiva, 
abbracciandomi.  
  
Per un verme della lussuria  
il piacere è un obbligo - 
un corvo dal gusto dandy -  
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rovina di se stesso. 
 
O migliore tra gli uccelli di terre lontane,  
applaudo i tuoi occhi seducenti  
che feriscono le vergini timide  
che fanno il bagno accanto a corsi d'acqua di profumo;   
applaudo le tue esplosioni di gioia da brivido  
e la tua personalità da sogno  
che dovrebbero solleticare qualsiasi bellezza pretestuosa;   
tutte queste qualità, che sfidano una fanciulla  
a una battaglia a letto, applaudo.  
  
O re degli uccelli,  
lodo il tuo fascino sovrumano,  
la regola che hai stabilito nel paese delle cince  
e le feroci invasioni dei nidi di pappagalli verde intenso  
nelle foreste di mango. 
 
Ma è un peccato ricordare, o il più nobile degli uccelli,  
che in quella luna piena di aprile, durante l'eclissi lunare,  
hai rifiutato, consapevole di aver vinto una battaglia serrata,  
quelle centinaia di donne cupe ma sportive  
dell'accampamento dei perdenti.   
Vorrei che tu avessi posato per un momento  
le tue spade insanguinate  
e le avessi baciate tutte velocemente, una per una.  
  
Il passero e il suo compagno litigano,  
e questo rovina la loro esistenza. 
 
«Una meraviglia di nove giorni», 
dicono della nostra vita. 
Anche così la luna  
adora le lucciole.  
  
O nonno,  
sempre, sempre, agirò come mi hai insegnato.   
Metterò alla prova la virtù della mia lingua  
prima di parlare: i tuoi detti saranno editti reali.   
Farò discutere ogni tua parola da un saggio poeta;   
gli farò cantare, attraverso una canzone sulla tua vita,  
tutti i tuoi cari insegnamenti.  
  
Agirò mentre parlerò,  
ma se inciamperò in una verità scomoda  
giocherò brutti scherzi. 
Come potrò altrimenti  
perfezionare la mia politica?   
  
Dove cadrà esattamente  
un filo di cotone profumato  
che vola con i venti politici -  
puoi dirlo, o uccello reale?  
 
O uccello reale, 
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puoi prevedere una tempesta a un certo punto,  
ma puoi dire in anticipo chi devasterà la tempesta?   
Per anni ti sei seduto sul solito trono - 
ma significa che conosci veramente  
l'arte del governo? 
   
È facile governare con il terrore,  
appendendo le spade nelle piazze delle città. 
 
Questo funziona  
fintanto che le persone possono essere guidate, 
ma ci sono molti qui che si ergono  
per recidere la testa del loro reggente.  
È così, l'uomo opprime l'umanità ovunque -  
ma è sempre lui che fascia le sue ferite.  
  
O eminenti della terra degli smeraldi,  
vi auguro di provare la gioia della saggezza;   
possa, tuttavia, finire il vostro inganno;   
l'uomo potrebbe, a volte, essere legato al picchetto;   
possa l'acqua salvare le case in fiamme;   
possa realizzarsi un'unica cena fuori il venti maggio;   
possano le donne sterili concepire dall'oggi al domani;   
possa una morte fulminea scendere  
su tutti coloro che la desiderano.  
  
Se un grande serpente ostacola  
un uomo che ha consumato 
halahal21 e sta tentando di morire,  
chi dovrebbe aver paura? E di chi?  
  
Solo perché il ruscello continua ad affermare che,  
dato che ha la stessa acqua del mare,  
ha affinità con esso -  
perché qualcuno dovrebbe aver paura di quel ruscello? 
  
Una fionda a casa e un albero nel cortile,  
perché dovresti arrabbiarti con gli uccelli appollaiati lì? 
  
Allo stesso modo in cui si graffiano i fianchi  
e si generano foruncoli,  
così fanno queste persone - i truffatori del mondo -   
che fanno guerre,  
e poi ci sono quei santi che guidano le folle 
e ti dicono di strofinare un unguento sui gonfiori.   
Hai mai visto questi tipi?  
Sono quelli che sognano di coprire il mondo con un cappello22. 
 
I giovani,  
gli stessi cavalli che tirano i carri,  
rovesciano i loro cavalieri quando il deflettore è alto e,  
nitrendo selvaggiamente, si schiantano in quattro,   
e poi devi intimare l'Alt, per combattere a cavallo  

                                                 
21 Un veleno mortale sollevato dal mitico ribollimento del mare che Lord Shiva alla fine ingerì. (Vedi anche nota n. 15.).   
22 “Cappello” è la parola usata nell'originale.   
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e mandare a chiamare i fanti. 
I combattenti di entrambi i campi sono ormai 
gravemente martoriati, e le grida angosciate  
della loro anima più profonda affiorano sulle loro labbra. 
 
Ma la guerra è guerra: non si ferma;   
nessuno ha un semplice fazzoletto bianco;   
e le camicie da guerra  
sono state tutte tinte in profondità. 
   
Vi è la cauta speranza  
che con i capitani ormai esausti  
gli scontri si placheranno;   
i missili colpiscono i capitani. 
Tu quando inizierai la tua battaglia?  
  
Giovani uccelli,  
spero che non siate dei combattenti  
simili ai cavalli che pascolano sull'erba tremante 
per i pettegolezzi di guerra;  
immaginate, all'improvviso, un cambiamento di posto.   
Spero che le vostre convinzioni  
non siano quelli di una terra  
appartenente a una leadership bruciata,  
dove la spada si smarrisce nella guerra  
per la sopravvenuta sfortuna di perdere il fodero  
mentre la battaglia s'infiamma.  
 
Spesso i coraggiosi spettatori,  
che stanno in apprensione per la vita dei combattenti,  
osservano lo scontro e lo scintillio delle spade,  
ma non il ritorno dell'acciaio a casa propria.   
E nessuno può giustamente dire  
quale polso rotto afferrò, quale impugnatura,  
se dell'Egitto o di Roma. 
 
Non c'è frenesia tanto vera come quella del "fai o muori";   
Alessandro può conquistare un centinaio di mondi,  
ma per essere un Porus23 tali conquistatori devi sfidare!   
Quindi non farti sorprendere a sonnecchiare  
altrimenti perderai una battaglia. 
  
Progetta guerre, guerre tremende,  
saziati una volta per tutte.  
Metti alla prova il tuo coraggio  
quando vieni chiamato, 
la carne può stancarsi  
ma la mente no.   
Con la mente stanca,  
nessuna guerra può essere combattuta.  
  
Una guerra inizia mentalmente,  
poi attiva il corpo, mettendolo in riga. 

                                                 
23 Un sovrano dell'India nordoccidentale che, anche con una forza esigua, si oppose all'invasione di Alessandro. Preso prigioniero gli 
fu chiesto come dovesse essere trattato, egli rispose ad Alessandro: "Come un re tratta un altro" 
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È buona regola non iniziare mai una rissa;   
né mostrare la schiena quando il nemico attacca;   
né aspettare troppo, perché nel cucire abiti da guerra  
il sarto è sempre in ritardo. 
 
Indossare come abiti da guerra  
lo scudo sulla pelle,  
questa dovrebbe essere la risoluzione del guerriero.   
E così dovrebbe guidare una manifestazione,  
perché la prigione stessa è prigioniera. 
 
Guarda come fugge un assassino che ha cara la sua vita;   
se preso a parte, un prepotente si trasforma;  
non accettare mai un'anarchia tanto disordinata.   
Non spegnere mai il fuoco, 
nemmeno allentando la vescica  
se mai un simile tribunale dovesse bruciare. 
 
Un campo innaffiato da acquazzoni fuori stagione  
non dovrebbe mai far storcere il naso  
in caso di piogge tempestive.   
"Un raccolto arriva a compimento   
solo nella sua stagione" -   
l'agricoltore dovrebbe astenersi 
dal nutrire tale illusione. 
 
Quando arriverai,  
o pioggia,  
voglio saperlo.  
Se verrai di notte  
seminerò la mattina. 
 
Se puoi, fai attenzione  
a non atteggiarti mai in alto  
in una comunità di maschere,  
perché se fai impallidire l'unico uomo, lì,  
ferisci il suo ego. 
   
In una comunità di corvi  
solo fino all'ora di cena un cigno dovrebbe  
vantarsi dei suoi voli transoceanici,  
altrimenti essi vedranno una falsa alba  
e inizieranno un attacco nel cuore della notte.   
E, in quella rissa, qualcuno deve soffrire  
e alzarsi troppo presto dalla festa della vita  
come fecero Jnaneshwar I24 o Socrate. 
 
Dovete sapere, uccelli,  
che in una di queste città senza-legge  
una volta governava un re ereditario, 
che non voleva sprecare il suo tempo.   
Suo figlio era muto, sua figlia stupida,  
così avrebbe tagliato la lingua  

                                                 
24 Il maggiore santo poeta Marathi del XIII-XIV secolo che andò in trance mortale a 28 anni. Per tutta la vita fu perseguitato dai suoi 
detrattori braminici, cosa che probabilmente lo spinse a rinunciare alla sua vita.   
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a tutti coloro che gli si opponevano  
e avrebbe estorto le loro confessioni. 
   
A punta di lancia avrebbe promesso  
il cervello di tutti i suoi cittadini pensanti.   
E se le cose si mettevano male  
andava a nascondersi  
sotto la gonna di una cortigiana. 
   
Una volta scoppiò una tempesta  
e proprio in quel momento 
stava nascendo, da una cortigiana,  
un cobra nero come la pece. 
  
In questo luogo ci sono tanti di quei buchi infernali  
che anche i sentieri del giardino fiorito  
si sono persi senza lasciare traccia.   
Non c'è spazio nemmeno per attaccare uno spillo,  
così ho nuotato nell'aria. 
   
Mai una volta ho bevuto da un ruscello arginato,  
ho placato la mia sete con lacrime di nuvole.   
A volte, stanco di trascinare il mio corpo,  
sentivo che avrei dovuto smettere di vivere. 
   
In quei momenti diventavo incline a colpirmi.  
  
E poi, all'improvviso, le nuvole -  
quelle nuvole argentee rivestite d'oro -  
preludio di pioggia, di una pioggia gentile; 
e i miei occhi cercavano, sotto le piume bagnate, 
le mie ferite. 
 
In quei momenti, pensando al Medioevo  
e alle loro guerre prolungate nel tempo,  
quando uomini valorosi vagavano in lungo e in largo  
alla ricerca di una nicchia dove nascondere i loro cuori,  
anch'io, come loro, avevo voglia di nascondere il mio cuore,  
da qualche parte. 
 
Qui vengono concesse corone a molti Tughla25, 
sovrani che mettono in vendita vecchi fiumi  
e tengono riunioni annuali per scavare nuovi oceani;   
proposte che, naturalmente, non hanno un seguito. 
 
Quanto tempo dovremo aspettare inutilmente, sul campo bagnato,  
senza nulla da guadagnare se non qualche filo d'erba?   
Grande la speranza di una rivoluzione  
per quei ragazzi seduti al vaso dell'incenso.   
Accendono i loro bidis26 
e la scintilla nelle loro fuoriuscite è subito cenere. 
La tua evoluzione ha una testa infestata dai pidocchi. 

                                                 
25 Un sovrano musulmano dell'India del XIV secolo noto per i suoi piani donchisciotteschi. 
26 Un oggetto da fumare, una specie di sigaretta. 
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Grandi e piccoli stanno giocando d'azzardo.   
Che tipo di giustizia può esserci  
quando il querelante e l'imputato  
sono entrambi nostri amici?  
  
Che grande ossessione hai per il pane -  
chiedi da mangiare due volte al giorno.  
Vendi la tua carne al dettaglio, così guadagni.   
Vai dal macellaio, impara questo mestiere. 
Questo è il comportamento ribelle di una città senza Dio  
mi sono fatto tatuare su una pietra sacra.   
Da allora i preti e il primo ministro  
sono arrabbiati con me.   
Nel vedere le mogli e i figli dei santi  
mendicare per le strade  
anche le ciotole in mano al mio mendicante  
sono state soffocate. 
  
Naturalmente, il bene e il male abitano in tutti,  
ma ci vuole un insolito coraggio per confessare la tua colpa.   
Per tutta la vita recitiamo le nostre parti  
per portare la polvere al mulino;   
ma per dare ai disgraziati affamati  
l'unico roti27 che hai trovato  
c'è bisogno di una volontà speciale. 
Il sole sorge dalla liberazione di tutte le preoccupazioni, 
tali dovrebbero essere le azioni dell'uomo buono. 
E come il teppista che va in giro audace e coraggioso,  
così dovrebbe comportarsi anche il santo, di tanto in tanto. 
   
Un cuore punzecchiato dall'insetto della verità  
deve martirizzarsi il Venerdì Santo. 
Dovresti imparare a imbrogliare  
perché nel vedere un ladro anche Dio ha paura. 
   
Il dolore, come la verità, non può essere sepolto,  
né può essere ridotto a brandelli.   
Certo, puoi berlo per mantenere la gola bagnata,  
drenare un miraggio - ma cosa otterrai? 
   
Quando ha sete, un uomo desidera un bicchiere d'acqua;   
ci sono casi invece in cui il fiume lo inonda. 
 
E mentre quelle spade, appena diplomate  
in una scuola per omicidi  
marciano da questa parte in massa,   
certe persone sono ancora impegnate  
a farsi tagliare i baffi, sedute da un barbiere. 
Come fa a non entrare nelle loro teste  
che quando una spada cade  
non si dovrebbe sporgere il collo? 
   

                                                 
27 Focaccia indiana a base di pasta non lievitata.  
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O assistenti sociali dal cuore fragile,  
potete anche avere una pistola in una tasca,  
ma nel momento cruciale     
i proiettili dell'altra tasca falliscono.   
E poi voi, gente inesperta,  
aprite un fuoco incontrollato  
al tempo di Diwali28. 
   
Uccelli,  
vedete queste persone  
che cercano di tenere in pugno  
il mormorio delle foglie?   
Ne stanno stringendo tante  
quante ne tengono i palmi.  
E quando tengono   
una donna per i capelli,  
dicono agli spettatori  
che è una faccenda domestica tutta loro. 
   
Amici, per quanto affilato sia il vostro becco,  
i granchi sono ancora difficili da cacciare  
se il vostro collo è debole. 
   
Serpenti di mare,  
la vostra invidia per i cigni si potrebbe benissimo accettare.   
Ma le perle, per voi, non sono un po' troppo dure da digerire?  
Amici, è una questione ovvia:  
vivendo in uno stagno non dovete antagonizzare l'acqua.   
Com'è andato bene il ribollire dell'oceano29!   
I rivali sono stati accoppiati,  
e con il veleno anche il nettare è salito in cima.   
Infatti alcuni preferivano il nettare, altri i veleni30:  
erano dei e demoni, non uomini.   
Attorno ai loro colli c'era il cappio del paradiso.   
Per quanto tempo porterai sulle tue spalle  
il fantasma31 del passato?   
"Lascia che il passato sia passato". 
  
Ehi, amici,  
per quanto tempo adorerete ancora il sole terrestre?   
Liberatevi, coraggiose aquile32! 
 
Tu che sei soffocato dal richiamo  
di quella illusoria nebbia di gioia, libera te stesso.  
  
Gli stiliti, dilaniati dalla tortura,  
finora si sono arrampicati  
per catturare le piume della sofferenza  
che piovono da un cielo azzurro brillante; 
stanno lottando per il frutto dell'alba del cielo -  

                                                 
28 Una grande festa indù, celebrata con lampade e fuochi d'artificio. 
29 Un evento mitico in cui i demoni e gli dei hanno agitato insieme l'oceano che ha prodotto, tra i vari tesori, il mortale veleno 
hialahal e il nettare.  
30 Durante la zangolatura del mare nessuno si fece avanti per bere halahal, quindi il Signore Shiva lo accettò (il che dava alla sua gola 
una tinta blu).  
31 In un'antica leggenda indiana, il re Vikramaditya porta sulle spalle un vampiro che ha il trucco di rendersi irremovibile.  
32 La parola originale è "Jatayu", un'aquila mitica di grande valore. 
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un sole rosso brillante. 
 
Permetteteci di combattere senza esclusione di colpi,  
di incendiare di passione tutto ciò che vi circonda.  
  
E tu, Signore, dacci una manciata di cenere,  
permettici di infiammare ogni essere vivente. 
  
Uccelli, 
quelli che spesso immoliamo  
sono come la medicina che prima dovremmo assaggiare.   
Come un serpente appare una corda;   
ovunque ci sia vita troverete paura.   
Un gatto sembra una tigre,  
un brufoletto diventa una piaga infetta. 
 
Affilate i becchi e teneteli pronti:  
non potete sapere come sarà il domani. 
 
Amici, 
fino a che punto si può tirare una corda legata a una casa?   
Se incontrate un miscredente, incominciano i guai.   
Una figlia diventerà maggiorenne  
prima che il padre riceva un decreto dal tribunale,  
per quanto falso o vero possa essere.   
Una ragazza matura, matura per il matrimonio,  
subisce la sua prima notte sul letto dello zamindar33. 
  
O uccelli, quando sorvolerete quel paese,  
date la vostra parola a ogni grembo ferito,  
e non andatevene finché non si sarà udito il suo lamento. 
E, beh, quando gli occhi della gente  
fissano una ragazza a casa,  
il padre diventa ansioso di trovarle uno sposo.  
  
Un tamarindo maturo  
viene rapito da un'improvvisa meteora;   
un raccolto di manghi maturi viene a volte bruciato,  
lo stesso è ovunque il destino delle belles dei villaggi orfani. 
E poi i cacciatori di piaceri si divertono: «è molto divertente», dicono. 
Ramya segue Gomya34,  e uno dopo l'altro  
gli uomini del villaggio fanno a turno.   
Il giorno è buono ma la notte è stata ladra:  
la vergine della strada non può parlare per i singhiozzi. 
 
Desistete, uccellini,  
dal lavare la biancheria sporca per strada.   
Non serve a niente.   
Gli spettatori offrono pietà  
e più tardi il vostro onore viene fatto a pezzi  
come un aquilone intrappolato fra i rami di un albero spinoso. 
Affidate loro i vostri sintomi  
e tutti i visitatori vi prescriveranno le loro medicine.   

                                                 
33 Un grande proprietario terriero. La pratica a cui si allude prevale in alcune parti dell'India.  
34 Tom, Dick e Harry.   
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Se una giovane donna perde i suoi tabù,  
ogni uomo sogna un'uccisione.   
Una prostituta si arrabbia quando dite:  
«Puttana», trattata come un bue 
che un toro si precipiterà a incornare;   
la spezia fetida rende il curry sano  
e poi non è più richiesto.  
  
Così amici, nella via della prigione di questa città  
ho incontrato molti Kalidas35 gentili  
che cercavano gli occhi, ora promiscui,  
dell'amata perduta.   
E ogni notte queste stesse persone  
per un incontro su un marciapiede rotto  
promettono le loro mogli sulla piazza del mercato. 
 
Un giorno dopo l'altro l'età avanza;   
quando i negoziati finiscono si ha pietà del marito,   
e per aggirare la fame passano le notti 
abbracciati appassionatamente.  
 
«Un grande calore invade il mio petto -  
oh, cosa devo fare? Il bambino ha fame e anche mio marito». 
 
Uccelli,  
il sole non è più tale quando invade l'ombra,   
ma quando le ombre si spengono al sole  
rimangono desolate. 
  
O signora degli uccelli marini,  
o voi che fate il bagno nel mare innocente, 
che patite la disgrazia dell'esportazione,   
state attente, ragazze mie, attente! 
Gli uccelli feriti mentre pungono i miei occhi  
stanno svolazzando: sono simili a voi.  
Ma, madri, non spaventatevi, allattate imperterrite.   
Affogherò sul vostro petto tutte le scritture sconfitte,  
e nella mia frenesia tracannerò tutto il veleno del mondo. 
  
O madri,  
impiegate la giovinezza del vostro ventre per generare uomini,  
anche per questo offrirò la mia testa a qualche Kali36  
o vagherò come una mangusta sulle edere umane  
di qualche foresta di cobra.   
Qui non mancano i serpenti che predano i giovani uccelli  
rannicchiati in un nido,  
né quelli che si rannicchiano nelle loro tane  
nel lembo delle ali dell'aquila. 
   
Così un giorno,  
recandomi a caccia di cibo,  

                                                 
35 Drammaturgo sanscrito che si suppone abbia abbandonato la sua amata in cerca di onori reali e in seguito l'abbia cercata di 
nuovo, solo per trovarla corrotta.  
36 Dea a cui alcuni indù offrono in sacrificio la testa di un gallo, un caprone o il bufalo.  
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i miei piedi portarono il mio corpo  
in una metropoli bagnata dalla riva,  
e dopo un po' mi turbò il fatto di trovarmi  
su un'isola di uccelli le cui uova sono gemme  
che le bestie umane mangiano per nutrirsi.  
Ho allungato le cicatrici sulle mie iridi,  
ho stretto gli occhi e mi sono reso conto  
che la sera ogni giorno sprofonda nel mare  
e la mattina decora il salotto della giornata -  
i desideri di entrambi si chiamano qui prostitute. 
   
Piccoli, 
quando una donna afflitta dall'età avanzata  
visita le fiere dei bazar dei mercanti,  
assiste e partecipa allo scambio delle merci.  
Per alcune persone 'civili' l'amore per la loro patria  
è solo un piacere come tanti altri, 
per esempio come la donna o il vino.   
Per quanto possano dispiacersi,  
per il cattivo stato in cui versa il loro paese,  
vanno in giro come orde, annusando l'arrivo di una carestia  
o di una grande guerra.   
Rispetto al fastidio della biancheria intima della moglie di un vicino,  
questo tipo di reato è mille volte più grave. 
 
Amici, 
ci sono persone che,  
quando la nazione si erge per salvare l'onore,  
si adagiano comodamente,  
contando le loro perdite e i loro guadagni,  
curiose di 'sapere'.  
E poi cosa fanno? 
Con un: "Che cosa mi importa?" 
liquidano l'intera faccenda.   
Questi meritano solo pietà,  
e saranno anche vittime delle cattive conseguenze -  
sono degli sciocchi, come l'acqua della prima pioggia. 
 
Ascoltate uccelli,  
nemmeno i lebbrosi desiderano le braci nel lenzuolo tortuoso  
che una donna ascetica porta con sé vagando nell'oscurità  
alla ricerca di una manciata di lucciole.   
Qui, gli utensili per scuoiare gli animali  
aspettano tutto il giorno per avere la carne  
da infilzare negli aghi. 
 
Il capo prende quattro spose, ciascuna di sedici,  
finché non raggiunge i sessantaquattro.   
La giovane sposa genera figlio dopo figlio  
quando ormai il capo non c'è più. 
 
Uccelli, l'uomo ha sopraffatto il Creatore del mondo,   
ma non possiede ancora la saggezza degli uccelli.   
I graziosi uccelli piacciono agli uomini;   
la gallina no, quella va sotto i ferri. 
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Uccelli! Che grande opera è l'uomo!   
Che sia un uomo che diventi donna  
o una donna che diventi uomo,  
in entrambi i casi si passa attraverso  
un test di sessualità per tutta la vita.   
E quando gli ermafroditi vanno a suonare in una banda,  
gli uomini affermano la loro superiorità virile a discapito dei primi. 
 
O uccellino,  
se una carezza potesse impregnare una donna,  
la fanciullezza non sarebbe strappata nell'oscurità.   
Se il parlare a letto durante l'unione  
avesse avuto un qualche senso,  
il congresso con gli ermafroditi conterebbe qualcosa.   
L'umanità è come un ricco raccolto fatto durante la notte  
in cui trovi milioni di insetti. 
 
Ebbene, in men che non si dica  
il loro feto bruciava nel santuario del cielo: Dio era muto. 
Su strade, autostrade, uomini a brandelli passavano,  
come conchiglie scartate, mentre io correvo vicino alla strada,  
come una creatura scappata dai fitti cespugli. 
   
O tu che gestisci il mondo,  
spesso ho vagato da solo nel tuo mercato di meriti e peccati;   
e spesso ho acquistato il merito con il peccato della mia moneta. 
   
O uccelli saggi,  
prima che il mio corpo maturo cada dal ramo, staccatelo dallo stelo.   
Nessun acquazzone cade in virtù dei canti alla pioggia37. 
O voi che volete impegnare il cielo, la pioggia non è una merce  
per la quale potete contrattare.   
Chi incolperete se in questa stagione le piogge non saranno imminenti?   
Non puntate il dito in questo modo: è il vostro collo che stringeranno.  
Certo, le piogge cadono ogni anno per soddisfare i loro capricci,  
ma nel frattempo i fiumi si inondano furiosamente  
e i villaggi aggrappati alla terra vengono spazzati via,  
belando impotenti come capre sacrificate per placare gli dei della pioggia.   
E insieme alla vita che affoga ci sono anche le vacche madri sparse, 
che muggiscono, con i capezzoli strappati dalla bocca dei vitelli che nutrono.   
E i villaggi si arrampicano allora sulle colline, per salvare delle vite,  
vivendo insieme, in pace, come figli della stessa madre. 
Un saggio dichiara che le crisi lo rallegrano 
per tutto ciò che esse comportano.   
C'è gente che aspetta che le inondazioni si ritirino  
in modo che il compagno possa essere impiccato.   
In quei momenti devi fare esplodere la tua rabbia  
e intrappolare quel cielo perfido,  
allora vedrai che con crepe di lampi ti farà posto.   
E prima che i 'godfrauds', ubriachi  
della bevanda primitiva della religione,  
siano costretti a una danza nuda sfrenata,  

                                                 
37 Tra gli indù a volte vengono accesi fuochi sacrificali per propiziare le piogge.   
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uccelli, contate i vostri cari nei vostri nidi. 
 
Cari uccelli,  
le lacrime perdono la voce in una casa che ha perso una vita.   
Intanto, dopo aver provocato uno spargimento di sangue,  
le spade arroganti, tornando a casa, fanno i prepotenti nel vicinato.   
Nei momenti in cui, sulla terra, scompaiono gli angeli celesti,  
i chicchi di ogni pannocchia angosciata sono troppo soffocati per piangere.   
L'umanità è una razza di cattivi: tenetevi a distanza di sicurezza! 
 
Piccoli,  
ci sono bestie da preda di una stirpe primitiva  
che fiutano le pentole seminali degli asceti, 
i cui occhi bruciano per il fumo di un fuoco sacrificale 
acceso in un tunnel di ghiaccio,  
queste bestie vengono in questo stagno oscuro per bere qualcosa.   
Mentre i cacciatori reali, che scoccano le loro frecce di nascosto,  
alla fanciulla ferita fino alla casa del piacere, fino al letto della regina,   
non possono permettere che un uomo povero abbia una bella moglie:  
i pennacchi del pavone si liberano in pieno giorno.  
Gli uomini di rango, nella loro caccia alle vergini,  
che solleticano la lingua, setacciano i villaggi indigenti.   
Questo è il modo in cui gli Endoos e i Sindhoos  
versano il loro fiore mentre indossano ancora abiti da scuola.   
In chi puoi trovare, se non in loro, gli "intenditori di bellezza"?   
Pagano in contanti e comprano le figlie di paesani squattrinati.   
Quanti giorni ancora canteremo la gloria della nazione con il lupo alla porta? 
 
Amici,  
nessun paese è bello come quello di cui si canta l'inno nazionale. 
Dovete cantarlo di cuore, chiamando una montagna vostro padre  
e un fiume vostra madre.   
Prima che il re inizi un Mahabharat38 la gente deve chiedere il motivo e,  
se nonostante tutto la guerra inizia, si deve stare attenti alla mano di Krishna39.  
«Ehi, tu, pagliaccio... tutto quel 'bla-bla' sul paese,  
sulla società, su Dio... ». 
Sebbene Karna fosse un grande guerriero   
i suoi fratelli e i suoi cugini lo chiamavano bastardo. 
  
Ascoltate uccelli,   
coloro che l'hanno trasformata in una prostituta  
devono prendersi cura di lei a turno,  
e se lei genera un figlio, volenti o nolenti,  
il paese deve concedergli la cittadinanza.   
E quando il bambino inizierà a camminare,  
di giorno dovrà conoscere la gloria della nazione,  
e di notte dovrà cercare dei clienti per la madre.   
In un paese afflitto da tali problemi sono falsi gli onori,  
i titoli e i complimenti, e se invitano ai banchetti,  
o offrono dei dolcetti, sono cose da rifiutare subito.    
In effetti, si dovrebbe impazzire di rabbia come quando si sente parlare  

                                                 
38 Una grande guerra. In origine una guerra epica tra i cugini Kauravas e Pandava in cui Lord Krishna, dopo aver cercato di 
impedirlo, si schierò con i virtuosi Pandava.   
39 In certe situazioni critiche Krishna agì abilmente per salvare il lato virtuoso.   
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dello stupro dellavmadre o della sorella. 
 
Sì, si dovrebbe esplodere in tal caso,  
affinché coloro che governano, anziché maledire i tempi,  
siano costretti a fare la loro parte  
dinanzi al pericolo imminente di una guerra popolare,  
che può scoppiare dall'oggi al domani.   
Come dice il buon santo:40 
«Kabir ti chiama dalla strada con un bastone in mano,  
chi può bruciare la sua casa è il benvenuto e si può unire alla banda.  
Hai sfruttato la gente, i tempi sono maturi  
per conquistare un villaggio dopo l'altro, una città dopo l'altra». 
 
Uccelli,  
un pugno chiuso è un braccio mortale, ma ricordate,  
troverete rivoluzionari che al ritmo di un tamburo e al fischio di una pipa 
raccolgono una plebaglia lungo le strade;  
sono semplici giocolieri, incantatori di serpenti  
che fanno spettacolo con un cobra stordito per sbarcare il lunario. 
   
Chiunque abbia due mani può sconfiggere qualcuno,   
e qualcun'altro può aiutarlo se ha il dono della parlantina. 
   
Amici,  
quando ricoprite la medicina con lo zucchero,  
non è per cambiare il farmaco, ma per adattarlo alla vostra lingua.   
Una lotteria da un milione di rupie arricchirà uno solo e non un milione di persone.   
I giovani uccelli, quei pellegrini in vesti ocra, con i volti scoperti,  
di ritorno da una visita al luogo sacro, a caccia di un miraggio spirituale, 
festeggiano ogni anno il ritorno sicuro a casa.  
E poi i figli degli ultimi, sapendo che è una festa tenuta all'aperto,  
porgono le loro ciotole e formano una fila.   
I devoti, irritati, li sbilanciano, offendendone le madri.   
Al suono della conchiglia sacra rubano l'alba fiorita -  
le loro azioni occulte continuano invisibili, sconosciute. 
 
Uccelli,  
sembra un mendicante un uomo di cui la vita ha abusato, 
e tutti chiamano una graziosa cameriera per fargli del bene.   
Nemmeno il cielo può spigolare l'oro sparso in modo sfrenato dal sole  
sui bordi delle nuvole. 
 
Dalle zolle di terra nasce il pane, si,   
ma per quanto la fame morda non puoi mangiare le zolle.   
Guarda in che stato versa l'uomo che ha scolpito le pietre,  
trasformandole in dei.   
Ebbene, gli dei hanno mai provveduto a lui?   
Sua moglie morì per mancanza di cure, 
e nemmeno i cani degli dei gli lanciarono una moneta. 
 
Quando la foglia è sana il ramo non si cura mai;  
questi sono gli ultimi anni di un povero vecchio.   
E proprio come fa una madre che gusta gli avanzi del figlio,  

                                                 
40 Kabir, un santo poeta indù che rappresentava l'unità tra indù e musulmani, citato da S. G. parola per parola.   
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così queste persone apprezzano i vostri, e soddisfano la loro fame mangiando 
un frutto morso da un uccello, imparando così che il polline non è altro che aria. 
 
Fratello,  
questi nostri uccelli  
sono semplicemente pazzi per il mais.   
Non cacciarli via dal campo:  
le loro ali avvolgono una tempesta.   
Ehi, ormai in qualsiasi momento  
questo globo potrebbe finire nei guai, 
e non abbiamo ancora fatto causa  
al mondo per lo stipendio e il pane. 
   
O respiri esausti per la copulazione mentale,  
quando i tuoi giorni sono stati violentati,  
com'è che nessun guerriero si è fatto avanti  
per rompere la serratura malvagia?   
Possano queste parole essere gridate da tutti!  
Possa il mondo tremare di rabbia! 
Possa la vita continuare a svolazzare nei miei occhi.   
 
Uccelli, sono strane le vie del mondo!   
Se una donna, torturata dalla suocera e trascurata dal marito,  
concepisce in una notte eccezionale, 
le persone si accalcano e piangono  
dubitando della sua fede e negandole ogni diritto.   
E se una donna sterile genera un figlio  
in età avanzata anche lei viene derisa:  
«Guarda. Oh, guarda la sposa dai denti lunghi». 
 
Uccelli, sono strane le vie del mondo!   
Troverai in un'enoteca il consiglio statutario:  
«Il liquore ti rovina la vita», 
che può essere dritto, oppure rovesciato,  
sigarette che dicono che «Il fumo è dannoso per la salute»,  
e simili ammonimenti divertenti.   
Quindi, quando sorvoli un luogo del genere,  
scendi per un momento in qualche museo  
e dai un'occhiata a quegli uomini  
che camminano a testa in giù.   
Ecco perché ripeto, amici, che sono strane le cose del mondo. 
   
Una volta è successo che vestiti di stracci siamo andati a vendere oro -  
nemmeno un'anima si è rivolta a noi,  
poi, vestiti d'oro siamo andati a vendere stracci -  
ed ecco che le folle accorrevano frettolosamente. 
   
Una casa prende fuoco, in una notte buia senza luna  
e il villaggio danza intorno alla luce brillante.   
Nei luoghi in cui prevalgono tali usanze,  
a volte, a mezzanotte, dovrebbe cadere la grandine. 
 
Guardate uccelli,  
così vanno le cose in questo mondo. 
Se dite allo specchio : «Sono come voi» 
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questo risponde che « un orafo insegue pennacchi d'oro,  
che gli uccelli d'oro dovrebbero stare attenti  
alle variazioni del prezzo dei lingotti,   
che i pappagalli dovrebbero abitare in una gabbia dorata,  
tutto al contrario, che ne pensate?  
 
Per quanto in alto si possa volare,  
ogni tanto ci si deve appoggiare su un ramo per riposarsi.   
La terra non si muove, resta al suo posto  
eppure gli uomini litigano ovunque:  
«la mia terra arriva fino a quella siepe»,  
«la sua parte inizia da quella pietra». 
Con linee molto labili segnano i confini della terra che possiedono.   
Si pensi al braccio sinistro e al braccio destro che dividono il corpo tra di loro.   
Le liti per la terra sembrano altrettanto vane.   
La gente combatte per la proprietà della terra,   
e la terra sta a guardare, semplicemente divertita. 
 
Un uomo non è più grande della sua figura,  
dagli terra sufficiente per piantare i suoi due piedi.   
Tutti i suoi rapporti, falsi o veri che siano,  
non hanno altro scopo che soddisfare i suoi bisogni.   
Questo è il motivo per cui dico che "il sole estivo picchia forte", 
"che gli uccelli innamorati stanno appollaiati sul ramo  
sotto un sole ardente", ma non bisogna mai prendere il sole,  
quando è così, a mezzogiorno. 
 
O madre, o padre,  
questi uccellini dal becco appena aperto  
non hanno ancora spiccato il volo.  
Uccelli,  
l'immensità del cielo vi sembra un deserto?   
Nella magnanimità esaltante dell'oceano,  
nell'infatuazione della riva per le onde  
che l'hanno spazzata via, trovate qualcosa di strano?   
Allora travestitevi da creature marine: 
siate pesci, tartarughe, alligatori,  
lasciate che ognuno faccia ciò che più gli si addice  
e parlate con passione di alta moralità,  
andate a placare la vostra fame. 
   
Quando la fame cresce, cresce anche l'estremo insulto alla dignità dell'uomo;   
il mondo vaga nudo e i santi rinunciano per la vergogna.   
In ogni caso, una grandinata danneggia solo il pover'uomo:  
la sua capanna viene spazzata via come un pezzo di carta straccia,  
come un uovo che spostandosi da un nido e posandosi su una pietra si spacca.  
 
La natura gioca con la vipera,  
gli alberi si comportano in modo arrogante   
e la burrasca spezza il ramo su cui è stato costruito il nido.   
Durante la grandinata dell'altro giorno  
il vento ha spazzato via la mia baracca,  
il lume tremolante e tutto il resto,  
ed è atterrata sulla villa dei padroni di casa. 
Mi sono precipitato da loro e li ho pregati:  
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«Padre, madre, abbiate pietà, gentilmente  
restituitemi la mia capanna ».  
Mi hanno risposto che «I cercatori devono essere custodi,  
i cercatori devono essere custodi».   
Ma mentre la loro risata saliva sempre più in alto,  
il piano superiore fu avvolto dal fuoco.   
La speranza è qualcosa di folle, amici miei.   
Per riciclare le briciole per i pasti dei loro figli  
i poveri allevano polli con grandi speranze,  
e quando le uova si schiudono sono felici,  
formano quasi una stia con il cerchio delle loro braccia. 
E poi ogni notte vegliano contro il gatto sempre in agguato.   
Eppure la morte si insinua, e, come un boccone strappato dalle labbra,  
ingoia uno dopo l'altro tutti i pulcini.   
Qualunque cosa facciano, non possono impedirlo. 
La rabbia sale ma non riescono a sfogarla. 
   
O cucitrici di cuori, il percorso è stato rammendato,  
ma cosa si deve fare? Adesso è di nuovo scucito.   
Un buco nella borsa di un povero uomo:  
le lacrime piangono il male che va sempre peggiorando.   
Dio, grande è la tua giustizia.  
L'elemosina in una mano, mentre con l'altra gioca alla sfinge.   
Ora queste persone usciranno per le strade, 
cantando preghiere ribelli, e saranno furiose  
per il modo in cui funziona l'universo, vorranno dargli fuoco.   
«Quando siamo partiti abbiamo dato  
alle nostre mogli le erbacce delle vedove», 
diranno, e urleranno freneticamente slogan di guerra, 
per rendere unico il mondo.    
L'incendio a macchia d'olio che vedrai  
regolerà i conti con le sofferenze.   
E proprio come il cliente impaziente di una prostituta  
esso rappresenta il dolore al ventre di questa terra. 
   
Se le persone qui potessero allungare le braccia  
e strappare la luna dal cielo,  
la sgranocchierebbero come un croccante roti, 
e spegnerebbero il loro mal di pancia.   
 
Come rocce ammutinate  
sfuggite ai bastioni secolari della religione e della cultura,  
queste persone mi hanno chiesto ultimamente  
quando sarà messa all'asta la terra.   
Ovunque gridano questo slogan: 
«Amici, la rivoluzione arriverà un giorno,  
e avrà di nuovo la sua strada. 
Lunga vita alla rivoluzione, lunga vita alla rivoluzione». 
Stringono i pugni mentre parlano e sfidano il mondo intero.   
Queste creature innocenti, "del tutto pulite",  
stanno tenendo incontri pubblici per il diritto di commettere crimini.   
Le complesse delegazioni di intellettuali,  
appositamente nominate, stanno congelando cellule grigie nei loro crani.  
 
Uccelli, posso affermare con certezza  
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che il rosso festivo è mescolato in questo terreno.   
Anche questo forte è rosso di storia.   
Piccoli, siete fortunati a nascere uccelli.   
La maggior parte di coloro che hanno assunto forma umana  
si sono pentiti in questo mondo.   
Gli uomini non possono più vivere con dignità;   
non possono agire in questo modo, costretti come sono,  
a mettere la maschera di un dio e ad essere un demone nel cuore.   
Devi farti strada nel fango dei signori con l'andatura di una donna gravida.   
 
Se la gabbia viene lasciata aperta, il pappagallo salta fuori;   
ma poi, spaventato dal suo genere, ritorna di nuovo dentro.   
Come dovremmo affrontare la questione, lo spettacolo è gratuito?   
Dato che gli spettatori sono tutti parenti, non puoi impedire loro l'ingresso?   
Abbiamo visto fin troppo bene tutti loro  
e abbiamo assistito allo spettacolo del mondo.   
Quando soffiava la brezza, raccoglievamo un po' di muschio;   
durante la nostra vita spesso siamo stati come i fiori dello stesso ramo. 
Abbiamo messo tutto nel nostro cuore e nella nostra anima,  
e quelle sagge parole sono state canonizzate.   
Ma loro, i nostri amici, hanno sconquassato il carretto delle mele  
quando il gioco era ormai al culmine,  
e come bambini viziati se ne sono poi andati sbuffando.   
Tutti i giocatori giocano a turno sul palcoscenico del mondo, 
e raramente si vede nelle strade un individuo eccezionale. 
  
Uccelli,  
dovete vegliare sulla spina che pretende di rimuovere una spina.   
Una gamba deve camminare con l'altra, un occhio deve vedere cosa fa l'altro.   
Quando è in corso un dilemma non moltiplicare le possibilità,  
perché uno per uno fa sempre e soltanto uno. 
La pace si stabilisce nella mente, e la stabilità nel movimento.   
Figli, voi che credete in Dio e scalciate,  
le vostre piante non sono ancora abituate  
alle spine che sono sparse tutt'intorno. 
Piccoli,    
solo perché avete il cielo alla vostra portata, non cercate di ingoiare il sole41. 
Cercate di essere come la spiaggia del mare, ma non massaggiatevi la pelle  
nella speranza di avere una carnagione da cigno.   
La sabbia scintillante non può essere tempestata di pietre preziose;  
le scagliette dei diamanti brillano da soli. 
   
Un sassolino deforma il riflesso nelle acque ferme,  
così il principe decide di portare a casa il lago: sta tutta qui la sua abilità?  
Sei raggelato fino alle ossa e il sole è coperto di nuvole, quindi scagli una pietra:  
è un gesto gentile da parte tua?   
Lo specchio ti ha mostrato come sei e non ti piaceva il tuo viso,  
quindi vuoi rompere il vetro: è questo che ti porta alla bellezza?  
  
Ascoltate, uccelli,  
il corpo ha due frutti, per meglio dire, gli occhi.   
L'agonia di un albero che si separa dai suoi frutti è più nota alle gemme  
che ai fiori, è più nota alle radici sotterranee che ai rami.   

                                                 
41 Il mitico uccello Sampati ci ha provato male, bruciandosi entrambe le ali. Cfr. Prometeo.   
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Una vita non basta per trovare un paradiso all'orizzonte.   
Le persone in lutto inciampano nella tomba, e la bara lo trova divertente.   
Il cielo si abbassa, tienilo presente, senza limiti alla tua gioia, come un buon amico.   
 
Per tutta la notte aveva nevicato tanto, e, guardando il magico manto bianco  
nell'oscurità della notte, l'uccello azzurro, nascosto tra le folte foglie di un pino, 
si addormentò nelle prime ore del mattino.   
L'usignolo si scosse, trovandosi in una gabbia che si muoveva,   
e, mentre l'occhio del cacciatore continuava a vagare tra le foglie,  
all'improvviso si avvertì un grande boato, 
simile a quello dell'esplosione della bomba su Nagasaki:  
un fulmine aveva colpito un albero.   
Sulle colline i missionari ancora oggi suonano questa ballata triste con gli archi. 
 
«Dove sono andati gli uccelli della casa di mia madre?» 
«Dai messaggeri della morte, amico,  
sono stati catturati e fatti volare.    
Il tuo uccellino è partito per un viaggio lontano.   
Ora asciugati le lacrime, uccellino mio,  
guarda come sono rossi i tuoi occhi».   
Una meraviglia di nove giorni, dicono di questa vita.   
Ma tua uscita è già prenotata mentre arrivi. 
  
Una volta accadde che quando il padre morì  
i suoi figli lo seppellirono in una piroga improvvisata.  
Questo fatto ebbe luogo molto tempo fa, quando i ragazzi vivevano di nulla. 
Più tardi dissotterrarono il cadavere del padre e costruirono  
per lui una tomba con cemento di alta qualità.  
In occasione di questo nuovo interesse per la morte,  
erano presenti i rispettabili della città,  
che colsero l'occasione per discutere di argomenti futili.  
Poi, mettendo fiori freschi sulla nuova tomba,  
uno per uno se ne andarono.  
Vecchi braccianti intorno, fumando sigari,  
osservarono l'intera faccenda e dissero:  
«Questo è un ottimo posto per sedersi e sgranchirsi le gambe».  
 
Uccelli,  
se prendete in prestito le cicatrici  
incollandole sul vostro corpo,  
attirerete inevitabilmente le mosche.  
Ma chi non capirebbe che la sofferenza è una farsa 
e che il lamento e il gemito sono falsi ? 
 
Nonno,  
lettere di dolore dipendono da una sottile linea di felicità'42. 
Dunque, ci sarebbero acquirenti di un libro ben rilegato contenente solo righe?   
Dimmi, chi pagherebbe per un trattato in cui non sono state scritte parole? 
   
Uccelli,  
non ho trovato nessuno che affermasse di possedere il sole,   
e la natura non dice mai di nutrire quest'uomo, di ridurlo alla fame. 
L'uomo vive tutto in quanto essere umano, per questo esistono gioie e dolori.    

                                                 
42 La scrittura Devnagri (usata per marathi, hindi, ecc.) È scritta tracciando una linea e formando le lettere sotto di essa.  
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Ora ascolta, una cosa è avere dei veri dispiaceri e provare vero dolore,  
e un'altra è piangere per un grave lutto.   
Qui si prova dolore sopra dolore: il marito è morto,  
e il terzo giorno anche il figlio è una foglia caduta.   
Questa è la vita, amici, racchiusa in una pelle calda come il sangue. 
A volte è come un fiore che sboccia su un ramo,  
altre volte è come un aquilone che galleggia allegramente nel'alto dei cieli.   
All'improvviso il filo si stacca, e l'aquilone è da solo, libero. 
   
Amici,  
la vita è un bocciolo che si approfondisce, ombra dopo ombra. 
Amici, la vita è un fiore che sboccia ma che appassisce.   
Un bocciolo si trasforma in petali, i petali si trasformano in fiori.   
Quindi andate sempre avanti, sempre. 
 
Imparate a vivere come i fiori in un giardino: 
alcuni diventano mazzi, altri ghirlande.   
E così trascorrerete la vita come il profumo, amici,  
che lentamente evapora dal flacone.   
 
Divertitevi, divertitevi: questo è il modo di vivere.   
Come ti sei scrollato di dosso la mattina, 
amico, così ora scrollati di dosso la vigilia.   
Vai e libera il mondo dalla sua ricchezza:  
il tesoro più grande è il dolore degli uomini.   
Con l'inchiostro dell'oceano, sul foglio del cielo,  
i dolori dell'umanità sono scritti a penna.   
Se si tratta di un pianeta di umani, troverai un trambusto in lungo e in largo.   
Fermati un attimo quando ci passi sopra e vola ad un'altezza superiore.  
 
Uccelli,  
oggi ricordo ancora quel giorno quando, dopo un po' di esitazione,  
i carnefici si sforzarono finalmente di perforare il petto di tigre del dolce agnello,  
con le lance della loro ignoranza. 
E senza preoccuparsi troppo della profondità della ferita,   
comprendendo di aver commesso un grave crimine,  
procedettero con passi simili a quelli di un cadavere.   
In preda agli spasmi, il maestro innocente che stava per partire  
stava strappando via gli occhi del suo veggente per donarli all'oscurità.   
E come una madre, disperatamente ansiosa la sera,  
volò in cielo con uno stormo di uccelli dicendo: «Padre, perdona loro».  
 
Anche oggi il cielo è ricco come un giardino fiorito, pieno fino a debordare, 
straordinariamente brillante e ricco di bagliori,  
e, come la terra che si disseta alle prime piogge, 
il mio cuore è pienamente soddisfatto.   
Ora devo andare, devo andare. 
   
Ascolta,  
non c'è il ritorno del respiro abbandonato,  
né interruzione del respiro fino alla morte.   
Con i venti tempestosi il mare è in piena,  
non vi è traccia di rive da nessuna parte.   
Là fuori, nelle acque del lago,  
gli alberi frusciano in un abbraccio. 
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Uccelli,  
pensate alla generosità dell'albero: per tutta la sua vita fornisce ombra,   
corteccia secca e ramoscelli forniscono carburante,   
il legno fa finestre, porte e davanzali.   
Quindi, se intendete disporre bene del vostro corpo attraverso la vostra volontà,   
vivete oltre la morte, volando da un ramo all'altro,  
affinché le vostre ossa possano servire come travi43 di una nuova casa.   
Per amore del gioco, tirate fuori il bersaglio, ma il morire dice la verità.   
Chi monta una piramide o è calato nella terra non vede più la luce.   
Quando il lutto è finito, tutti cenano44 e dicono: «non possiamo ingoiare un 
boccone».   
Tutti cantano inni a se stessi e si inginocchiano davanti a un asino, senza aiuto.   
Un gatto zoppicante crea ratti valorosi. 
   
Uccelli, 
teniamo conto delle ferite che riceviamo,   
ma dobbiamo contare anche i colpi che infliggiamo. 
Anche se non è un parente stretto, 
la separazione dell'ultimo addio ci commuove e punge l'occhio.  
  
Uccelli, date una mano al vostro predecessore:  
possa questa tradizione prosperare.   
Alcune foglie cadranno, altre foglie germoglieranno,  
queste domani quelle adesso.   
Per tutta la vita lottiamo per far valere i diritti di nascita,   
siamo obbligati ad accettare anche la morte.   
I saggi non si sottomettono alla morte,  
ma camminano per domare le vittime del tempo.   
Se mostri animo, l'assassino non può colpire.   
Una generazione è un raccolto,  
e raccogliendo arriva lo stato d'animo per seminare semi freschi.   
I chicchi sono sepolti nella terra: dalle loro tombe i germogli alzano la testa.   
È per questo che dico: «amici, cari amici, prima che il dolore tormenti il vostro cuore  
strappatemi rapidamente le piume».   
 
Ecco la mia volontà e il mio testamento:  
«Non imbalsamate queste piume,  
non incorniciatele come immagini.   
Datele via piuttosto, ma non offritele al suonatore di flauto45,  
ce ne sono già altri nella sua corona.   
Datele ai bambini che la nascita ha intrappolato in un puzzle,  
ai bambini che nascono, come giocattoli o per faticare.   
In tutte queste case consegna le mie piume, non sbagliare.   
Avanti, disarmami, taglia le mie ali e distribuisci le mie piume,  
il mio corpo a tutte le creature che gridano, 
distribuiscili a tutte le creature che gridano... ».  

 
 
 
 
 

                                                 
43 Il rishi Dadhichi rinunciò alla sua vita e donò il suo scheletro adamantino per preparare l'arma “vajra” per distruggere il demone 
Vajrasur.   
44 Gli indù tengono una festa il tredicesimo giorno dopo la morte. 
45 Lord Krishna, che è spesso rappresentato mentre suona il flauto e con una pelle di pavone nella corona. 
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