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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 

Monadele 
angelice 
 
 
Nothing is new under the lights of time, although this astral city is outside the time and space 
reserved for human existence. It is the realm in which the invisible Light is scattered, 
holographically fragmented into an infinity of monads that can act as a symbiote in the depths of 
matter, a guide for astral travelers, guardian angels and, like Lilith or Lucifer, creators of the 
population with biological beings - plants, animals, planets - some more or less endowed with the 
ability to make existential and noetic connections. 

 
Cetatea nu are nevoie de soare şi nici de 

lună ca s-o lumineze,  
căci gloria lui Dumnezeu o luminează,  

iar făclia ei este Mielul.   
Neamurile vor umbla în lumina ei,  

iar regii pământului îi vor aduce gloria lor.   
Porţile ei nu se vor închide ziua,  

pentru că acolo nu va mai fi noapte.  
(Apocalips, Ierusalimul ceresc, 21: 23-25) 

 
in prea îndepărtatele teritorii ale unui 
infinit greu imaginabil, să ne închpuim 
totuși, pot apare, mai mult spiritual decât 

fizic, monadele primordiale al căror început nu'l 
pot ști.  Din viziunea lui Ioan reiese că ar fi o 
poziție favorizată, un nou Ierusalim, la care eu 
cred că s'ar putea ajunge doar printr'un portal al 
universului, o gaură neagră de energie primară. 
Sufletul omenesc aduce doar fragmentar, și numai 
unor aleși informații despre existența acestui 
presupus nou Ierusalim. Sunt convins că acesta 
exista dintru începutul lumii și în viziunea sa, Ioan 
realizează o fată morgana, promisă pentru 
eternitate sufletelor împlinite prin credință.  

Așadar: nimic nu este nou sub luminătorii 
timpului, deși această cetate astrală se află înafara 
timpului și spațiului rezervate existenței umane. E 
tărâmul în care Lumina invizibilă se dispersează, 
se fragmentează în chip holografic într'o infinitate 
de monade ce pot avea rol de simbiot în adâncul 
materiei, de ghid călătorilor astrali, de îngeri 

păzitori și, precum Lilith ori Lucifer, de creatori ai 
populării cu ființe biologice – plante, animale, 
planete – unele înzestrate mai mult sau mai puțin 
cu capacitatea de a realiza conexiuni existențiale și 
noetice. 

 
Nu va mai fi noapte acolo şi  

nu vor mai avea  
nevoie nici de lumina candelei,  

nici de lumina soarelui,  
pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina,  

iar ei vor domni în vecii vecilor. 
(Apocalips, Ierusalimul ceresc, 22: 5) 

 
Ceea ce pare multora ciudat și pot să vă explic, 

este că acel tărâm e o parte a întregului, adică așa 
cum Dumnezeu este pretutindeni și în noi, locul 
este fără sfârșit, e Duhul Sfânt universal răspândit. 
Fiind Lumină primordială ce scaldă în totalitatea 
sa Totul, nu există necesitatea altor surse de 
lumină, iar sufletele nu posedă organe de simț, 
deci nici ochi care în accepțiunea noastră ar avea 
nevoie pentru a vedea. Neexistând alb nu există 
negru, iar ziua și noaptea sunt concepte pe care 
doar Creatorul cosmosului făcut pentru lumea în 
care trăim le-a definit prin participarea la viața 
noastră a luminătorilor. Tot noi am fost astfel 
încătușați de un spațiu cert și o noțiune temporală 
la care să ne referim. 

D 
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N’am realizat încă infinitul care mă cuprinde 
atunci când dorm și mă trezesc uitând tot drumul 
străbătut în adâncul universului în câteva clipe 
cât o viață. Dacă ar fi să  relieez istoria planetară 
a cine știue cărui colț din univers folosind un vârf 
mai gros al pensulei, fiind conştient că timpul şi 
spaţiul au o natură iluzorie, iar orice portret al 
liniilor temporale este supus distorsiunii, atunci 
aș distruge expoziția plină de picturile unei 
filosofii inutile și absurde. 

Scriu. Încerc să'mi amintesc câte ceva și 
timpul asemenea  unei pânze fără margini e o 
matrice de fire în care fiecare ață reprezintă o 
realitate probabilă sau posibilă. De ce m'am 
născut aici într'o lumea tridimensională 
povestită de avatarurile întipărite în  energie 
akashică ? Cred încă faptul că în relația mea 
tăcută din vise sar prin ochiurile înguste ale 
pânzei sărind de la o linie temporală la alta şi 
dacă mi'aș selecta un alt ochi din matrice aș putea 
schimba linia temporală dată existenței mele. 
Dar, poate, am făcut-o deja ! Și iată-mă, în acest 
univers născut în urmă cu miliarde de ani, ca un 
punct de lumină în mintea lui Dumnezeu.  

 
 

Le-a dat putere asupra duhurilor necurate,  
ca să le alunge(Mt 10,1) 

 
Vezi, Doamne, e greu dacă nu ne înzestrezi și 

pe noi cu acest har. Cine afirma că răul, deciziile 
greșite sunt semințe sădite în mintea noastră, nu 
avea cum să se înșele. Dar ele sunt fragmente de 
experiență pe care în cadrul arcului noetic se 
întorc înspre șirul celor șapte arcuri reflexe spre a 
comunica starea Creației spre supremele fractalii 
ale Marelui Arhitect. 

Scriu și mă întreb cine mai sunt ? Liberul 
arbitru şi predestinarea mi se par a exista în 
acelaşi timp şi simultan în multiplele mele 
experienţe de viaţă. Multe din scânteile de 
divinitate care s'au aventurat în aceste tărâmuri 
neexplorate sunt concomitent propriile lor 
creaţii, dar și continuatoare ale sufletelor 
născute din lumina şi iubirea Creatorului. 
Şcolile antice de mistere erau menite să trezească 
sufletele pe calea spirituală, până în punctul 
unde ele  puteau să  străpungă vălurile  şi  să  
acceseze  energiile înălţării. Sistemul de iniţieri 
şi ritualuri oferit de societățile secrete sub 
supravegherea îngerilor răstălmăcesc și azi 
destinul înscris spre a îndepărta vălul dens 
dinspre personalitatea individuală și către 
matricea noetică din afara trupului. Deşi 
biblioteca akashică nu are o locaţie în timp şi 
spaţiu, mă simt adeseori trecând prin portalul 
celest (a nu se confunda cu cerul lumii materiale, 

cel care devine o cortină sub umbra luminii 
vizibile!).  

Creatorul a creat toate universurile, galaxiile, 
sistemele stelare, sistemele solare, planetele, 
formele de viaţă, planurile, subplanurile, 
dimensiunile, densităţile, legile, principiile, 
forţele, puterea, energia şi, bineînţeles, spiritul. 
Toate provin din Dumnezeu. Toate sunt 
Dumnezeu. Dumnezeu există în timp şi în afara 
timpului. Dumnezeu există în toate perioadele de 
timp, în toate liniile temporale şi în toate 
dimensiunile. Dumnezeu există şi în vid,  

Cu  toţii  suntem  creaţi  după  chipul  şi  
asemănarea  Creatorului,  determinând apariția nu 
numai a cerurilor şi pământului, dar şi sufletele 
pentru a fi o extensie a Sa, pentru ca El să poată 
explora şi experimenta propria Creaţie. Eram 
valuri ale Genezei ca niște scântei de lumină. 
Această entitate fără nume şi fără formă, un uriaș 
ocean infinit de informație avea o planșă de 
arhitectură ce trimitea miliarde de tentacule 
asemenea axonilor unor neuroni ce aveau sinaptic 
receptori la capătul tentaculelor care să aducă 
într-un arc reflex relatări privind realizarea 
construcției multiversului ca un ultim arc divin. 
Dumnezeu are astfel cum să cuprindă Creaţia, 
oglinda versiunilor propriei Sale emanații care îl 
cuprinde în spirit și duh. Deci suntem monade 
asemenea Marelui Arhitect, noi, suflete-simbiot. 
Nu trupurile create din materie sunt după chipul 
Său, ci noi, cei care locuim temporar în mumea 
vizibilă pentru a duce mai departe experiența 
divină și a'i asigura un feed-back permanent întru 
perfecționarea procesului creator a unei Geneze 
perpetue. 

Iată-mă, umilă părticică de lumină, plutind în 
spirala din clopot. Ca și El mă aflu dincolo de timp 
şi spaţiu, suflet rătăcitor, etern, purtând conştiinţă, 
pe tărâmul supus mişcării născătoare a ideii de 
timp şi spaţiu. Adevărata natură a timpului şi 
spaţiului este de fapt diferită de ceea ce ființele 
materiale sunt capabile să perceapă. Timpul, în 
lumea prin care tocmai am trecut este definit ca o 
măsură a mişcării relative. Percepţia eternităţii 
este posibilă numai atunci când nu există mişcare. 

  
Veți vedea îngerii lui Dumnezeu  

urcând și coborând... (In 1,51) 
 

Ingerii sunt în slujba oamenilor pentru a 
ajuta să trăim sub cerul ale cărui porți sunt 
deschise celor care viețuiesc în adevăr și care au 
sfâșiat vălul. Îți mulțumesc, Doamne, pentru 
aceste ajutoare. Iacob văzuse scara ce are aceeași 
frecvență inițiatică cu suișuri și coborâri pline de 
probe pe care nu avea cum să le descrie decât 
într'un limbaj accesibil profanilor. După ce, ca 
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suflete, plecăm în universul nevăzut al Luminii 
primordiale din care facem parte, din trupurile 
unde uitasem adevărata noastră identitate, ne 
amintim esenţa eliberându-ne din iluziile lumilor 
în care ne încarnasem. Există un aspect al lui 
Dumnezeu care încă evoluează în timpul 
procesului explorării propriei Sale Creaţii, 
corectând proiectul iniţial dogmatic la 
problemele inerente din cadrul liberului arbitru 
al universurilor create, a imperfecţiunilor din 
cadrul perfecţiunii. Poate de aceea există o 
trecere ciclică a stelelor şi planetelelor prin 
vibraţia cosmică numită centura fotonică, 
trecerea printr'un portal de purificare galactică. 

În clopotul imaginat de mine, labirintul în 
spirală ce ne îndrumă pe calea spre ochiul 
fântânii există o întoarcere de trecere 
dimensională nu numai a noastră, a monadelor ci 
a brațelor galaxiei care se rotesc, vibrațiile 
ducând spre accederea unui salt inițiatic. 

În cele mai înalte tărâmuri ale Creaţiei, 
procesul creator este etern, fără existența 
timpului. Spun că nici de localizare nu poate fi 
vorba, deși știu că ați dori să'l cunoașteți, pentru 
că așa am fost învățați în acest cosmos ordonat 
după criteriile spațiu-timp, cvadridimensional. 
Deci Marele Arhitect este imuabil, o forță 
energetică, în  expansiune, realizând materie şi 
energie în mod continuu. În cadrul acestui 
spectru care evoluează continuu, există principii 
care guvernează schimbarea şi care nu se 
schimbă asemenea unui fractal. Un fractal este un 
tipar care se găseşte peste tot în natură şi care 
poate fi generat artificial care se schimbă 
permanent, combinându-se în mișcare a care'i 
conferă nemurirea și   infinitul, fără a'și schimba 
funcţia ce conține matriţa  informatică, fiind 
principiul divin. Acesta este Cuvântul, Logosul, 
Lumina pe care o regăsim tălmăcită în Evanghelia 
lui Ioan, generatoare a Creației. 

Deci, în noi, sufletele, avem aspectele 
unicului nostru Creator, Duhul Sfânt etern 
neschimbător, prin călătoria noastră sunt multe 
atribute  care evoluează, se dezvoltă în conştienţă 
în mod constant, tot aşa cum și Cuvântul crează 
şi emană mereu din presupusul vid noi lumi. 

 
Porțile iadului nu o vor birui (Mt 16,18) 

 
Biserica lui Cristos avea să trăiască în lumea 

care se va dovedi a fi inamicul ei, așa îi destăinuia 
Isus lui Petru viitorul, însă ucenicii nu trebuiau să 
se teamă pentru că persecuțiile și distrugerile nu 
vor putea îndepărta lumina de la ei. E un concept 
vechi și actual al civilizației noastre. Monadelele 
sunt adesea complexate de caracteristicile 
matricii elaborate în  iubire şi lumină ceea ce 

seamănă cu conceptul de rai, unde eşti un înger 
care cântă la harpă şi stai pe un nor și realitățile 
descoperite prin întrupare în lumea aceasta, ceea 
ce ar părea să îndrume spre o excursie la focurile 
eterne ale iadului. Oricine gândește, 
desprinzându-se de preceptele bisericii în 
legătură cu   raiul  şi  iadul, este conștient că sunt  
doar  stări  de conştiinţă dogmatică. Dacă focurile 
iadului ard, atunci ele er fi necesare să 
incinereze problemele majore ale fiecăruia în 
parte și ale societății, purificând lumea. Dar 
trecerea pe norii romboizi ai spiralei din clopot 
desăvârșește calea vieții care, în mișcarea Creației, 
reprezintă alegerea optimă pentru suflet.  

Majoritatea oamenilor consideră că există trei 
componente ale ființei noastre: trupul, afecțiunea 
şi mintea. Desigur trupul fizic, percepe realitatea 
înconjurătoare care determină prin receptorii 
sensoriali stările de emoție și afectivitate și în final 
mintea  formează imagini, idei, concepte care 
comunică folosind exprimarea verbală sau, ceea 
ce s'a cam pierdut - cea telepatică. Acest complex 
format din trup, emoţii şi minte, este considerat ca 
fiind  personalitatea fiecărui individ uman. 

Monadele sufletului universal își trăiesc 
experiențele prin explorarea diverselor lumi, 
încarnându-se în trupuri conform unui plan divin 
bine conturat de Lumină. După experimentul 
obținut, sufletul renunță la trup și se întoarce în 
sânul matriceal, la starea  pură încărcată de spiritul 
Duhului Sfânt, pregătindu-se pentru următoarea 
călătorie. Teoretic, trupurile primite de aceste 
suflete puteau trăi la infinit, iar la începuturi 
majoritatea dintre ele trăiau mii de ani 
pământeşti, ceea ce se prezintă și în scrierile din 
vechime. Deci, revenim la opinia noastră că 
suntem trup, suflet și spirit, primele două 
adjudecând ființarea în lumea materială, spiritul 
component al arcului reflex noetic sublimând 
capacitatea omului de a avea o personalitate reală. 
Dorinţa  de  a  învăţa  totul  despre Creaţie și de a 
da raport asupra desăvârșirii sale fiind menirea 
reîncarnării, şi nu ceea ce expun teoriile jalnice 
elaborate de credinţele perimate. 

 
 

Nimeni, după ce a aprins o candelă,  
nu o ascunde,  

ci o pune în candelabru (Lc 8,16) 
 
În întunericul lumii, departe de credință, am 

întâlnit privirea plină de pace și iubire a celor 
desprinși din vraja magiei și acea privire era 
deasupra apelor arzânde ale neputinței, rostind în 
inima mea tristă mai mult decât un noian de 
cuvinte. Era o candelă imaginară care iriza căldură 
și lumină.  Monadele au început să exploreze 



416 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 

 

diverse lumi, corpurile în care s'au întrupat fiind 
proiectate de îngeri creatori, dumnezei pentru 
lumea lor, cum au fost pentru noi Lilith și Lucifer. 
Lumina însoțită de om datorită sufletului pe care îl 
conține este motorul  întregii existențe în mișcare, 

în cosmosul creat a fi arhitectural un uriaș 
experiment înspre perfecțiune. totul  determinând 
o accelerare a tacticii monadice de cunoaștere, 
accesând calea primordială a iubirii spre lumina 
noului Ierusalim. 

 
Jakob BÖHME  
 24 aprilie 1575 - d. 17 noiembrie 1624 

filozof german, membru marcant al Ordinului Martinist 

 

Deschide-ți ochii 
și întreaga lume 
este plină de 
Dumnezeu 
 

În această lumină, duhul meu a văzut deodată prin toate, și în și prin toate 
făpturile, chiar și în ierburi și iarbă, a cunoscut pe Dumnezeu cine este, cum 
este și care este voia Lui: Și deodată în acea lumină a fost pusă voința mea. 
printr-un impuls puternic, de a descrie ființa lui Dumnezeu. 

Un păstor, în care lucrează spiritul lui Dumnezeu, este mai apreciat 
înaintea lui Dumnezeu decât cel mai înțelept și mai puternic în inteligență, 
fără stăpânirea divină. 

„Florile pământului nu se supără una pe cealaltă, deși una este mai 
frumoasă și mai plină de virtute decât alta, ci stau cu smerenie, cu bunătate, 
una lângă alta, și se bucură de virtutea celuilalt; deci, cu toții îi facem plăcere 
Creatorului, dacă ne renunțăm la voința Creatorului; dacă stăm cu toții 
smeriți pe câmp. ” 

Ce fel de triumf spiritual a fost nu pot nici să scriu, nici să vorbesc; ea 
poate fi comparată doar cu cea în care viața se naște în mijlocul morții și este 
ca învierea morților. 

Tu ai în suflet doi ochi, care sunt așezați unul în spate; unul se uită la 
eternitate, celălalt se uită înapoi la natură și merge mereu înainte și caută în 
dorință și face un pahar [imagine] după altul. Aşa să fie; așa ar trebui să fie, 
Dumnezeu va avea să fie așa. 

Dar nu întoarce celălalt ochi [ochiul stâng] înapoi în dor, ci cu ochiul drept 
trage întotdeauna stânga înapoi spre tine și să nu plece de la tine ochiul acesta 
cu voia minunilor ‹adică din acel ochi care este transformat în Libertate. Dar 
atrage la tine minunile ei pe care le-a manifestat și săvârșit. 
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 Ochiul acesta să caute hrană pentru trupul pământesc, dar să nu intre în 
hrană, adică în lăcomie, ci să-l apropie de ochiul care vede și să nu-l lase să 
plece. 

 Dar lăsați mâinile să muncească și să obțină hrană și ochiul să atragă 
minunile la el, dar nu materie mai densă [adică lăcomia, invidia, mândria sau 
mânia]; altfel ceea ce este atras va fi întuneric pentru tine. 

 Lasă diavolul să urle la tine, făcând un zgomot înaintea ochiului tău stâng; 
el nu poate intra decât dacă lași ochiul tău să primească în materie densă. 

Astfel, când trupul tău pământesc va pieri, vei vedea cu ochiul tău drept 
toate minunile din ochiul stâng pe care le-ai săvârșit și le-ai aflat aici; iar când 
viața veche a dispărut, atunci ochiul tău stâng este eliberat de natura mâniei. 

Și deși are natură (căci natura însăși este cea care trezește și reține 
minunile), totuși este cu minunile în libertatea veșnică: văzând că nu a luat 
nimic din materie, de aceea 
este liberă. 

 Iar natura, cu minunile 
ei, este o ascuțime de foc și 
stăpânește libertatea 
veșnică și astfel face 
Majestatea în libertate în 
minuni; de unde ochiul 
drept (care este parcă mort 
aici în această viață) se 
luminează și se bucură cu 
ochiul stâng pentru 
totdeauna de Majestatea 
extrem de veselă și 
[sufletul] Îl vede pe 
Dumnezeu cu ambii ochi în 
veci. 

Aceasta este poarta. Cel 
care vede și cunoaște corect 
acest lucru în spirit vede tot 
ce este și poate face 
Dumnezeu.  

 
 

LLLuuuxxx      

iiinnn   
AAArrrcccaaannnaaa   

 



418 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 

 

 

Geo VASILE 
 
 
 
 
 
 

Amore sacro, 
amore profano            
 
DUMITRU NICODIM  
(n.1951) 
 

umitru Nicodim, nato in un piccolo paese 
della nostra provincia storica Dobrogea, 
confinante con il Mar Nero, è un docente 

universitario presso il Politecnico di Bucarest. In 
più è bioterapeuta, radioestesista e membro della 
Società romena di Infoenergetica. Quale letterato 
(l’autore è socio dell’Unione degli Scrittori della 
Romania), Dumitru Nicodim ha pubblicato 
quattordici volumi a partire dal 1992, 
maggiormente di poesia. Dei due romanzi “Casa 
lui David” e “ Poarta Albă”, il primo fu tradotto nel 
2010 con il titolo David House  a Pittsburg. Tra i 
volumi di poesia,  segnaliamo “ Lebede albe, calea 
iubirii”, tradotto in francese nel 2009, “Omariada” 
(92 quartine), a cui seguirono “Rubaiate” (143 
quartine, edizione bilingue romeno-inglese) e 
infine, Rubaiate (l’edizione bilingue romeno-
italiana, un vero work in progress), tutti e tre 
usciti con i tipi dell’Editrice di Bucarest, “Curtea 
Veche”,  nel 2012. 

Dunque il volume di quartine di Dumitru 
Nicodim, alias Romar, ispirate da quelle di Omar 
Khayyâm (le famosissime rubâiyat) entra nel 
gioco postmoderno con forme già codificate, 
ripetendo ad es. le procedure del nostro poeta 
Vasile Voiculescu nei confronti dei sonetti di 
Shakespeare, dello scrittore Vintilă Horia nei 
confronti della vita e dell’opera di Ovidio (“Dio è 
nato in esilio”), di Faulkner nei confronti della 
Bibbia, per non parlare più degli innumerovoli 
autori che si sono ispirati ai sonetti di Petrarca (il 

petrarchismo) o dei poeti romeni che hanno fruito 
nei propri versi del clima crepuscolare bacoviano 
( il bacovianismo).    

Il secondo florilegio bilingue romeno-italiano 
di Dumitru Nicodim  Frunze de toamnă pe fluviul 
Amour. Foglie d’autunno sul fiume Amour, la 
raccolta lirica che rappresenta un po’ tutte le 
tappe percorse finora dal poeta ( Editura Curtea 
Veche, 2013), è un’ineffabile prova della vita delle 
proprie letture e libri, e soprattutto della loro 
decantazione sul piano esistenziale, della vita 
interiore, donde la tenera saggezza come perenne 
Amore, ora e nell’ora del nostro tramonto. I motivi 
dominanti, fugit irreparabile tempus di pari passo 
con carpe diem  oppure non omnis moriar 
coesistono sotto l’ombrello della sacralità e della 
cristiana speranza della Risurrezione. Questa 
simbologia dell’eterno ritorno, talvolta di tipo 
panteistico (ad es. la poesia “Verso di cera”), si 
associa all’offerta di se stesso fino all’immolazione, 
in nome della poesia, dell’Amore, della salvifica 
spiritualità. Il libro universale ed aperto della 
natura, della terra natìa, il libro dell’amore sacro e 
profano, i libri di poesia dei grandi autori romeni e 
universali costituiscono la fonte d’ispirazione e di 
luce, lo specchio in cui, come Leonardo, Dumitru 
Nicodim, scrive i suoi testi poetici.  

Vi ritroviamo lo spirito degli inizi della nostra 
poesia (“il mattino dei poeti”, con una famosa 
frase nella nostra critica), ingentilito dagli 
esponenti del lirismo romantico, classico, religioso 

D 
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(ad. es.”Preghiera”), espressionista, ludico, orfico 
(da Vasile Alecsandri e Mihai Eminescu a Octavian 
Goga a Tudor Arghezi, da George Bacovia, Lucian 
Blaga, Vasile Voiculescu, Tristan Tzara a Ion 
Barbu, Gellu Naum, Marin Sorescu o Nichita 
Stănescu), ma anche gli albori della poesia 
europea, a partire dagli stilnovisti e rinascimentali 
( dai due Guido, Guinizzelli e Cavalcanti, compreso 
Petrarca, Tommaso Campanella, Shakespeare o 
Pierre de Ronsard), portata all’apogeo 
dell’adorazione sacra e profana: versanti del 
famoso binomio barocco, della stessa montagna, 
saliti da punti cardinali diversi, ad es. da Paul 
Claudel  a Pablo Neruda.  

Il poeta è anche un paesaggista , un nostalgico 
della sua infanzia, malgrado le disgrazie e le 
avversità d’ogni genere (“Inverno”), uno dei più 
bravi rapsodi della Dobrogea natale, dei laghi, 
della fauna, flora, delle isole e delle sue relique 
montuose giurassiche, e naturalmente del Mar 
Nero:  “Quando mi spossai l’ultima volta/ 
nell’abbracciarti/ e proprio mi risciacquavo del 
sale,/ mi hai insinuato negli occhi/ tutti i tuoi 
pesci/ a nuotarvi/ come in due acquari gemelli./ E 
nelle orecchie/ mi hai nascosto un rombo,/ 
qualcosa di raccappriccevole/come una serenità 
perduta per sempre,/ qualcosa come una 
tempesta.// Mi hai legato gli sguardi alla 
lontananza,/ amato mare,/ E d’allora mi fanno 
male.”  

 

Tra i modelli ricorrenti di Dumitru Nicodim 
c’è, a nostro avviso, anche Ion Vinea (un classico 
dell’avanguardia) con i suoi stati d’animo di 
perpetua contemplazione, di pentimento e 
cordoglio epitaffico. Il testo “ Aver salito le 
montagne” ci sembra significativo: “Dopo aver 
salito insieme le montagne,/ attraversammo 
insieme trafori e selve/ e ponti su torrenti 
tumultuanti/ d’acque, parole oppure istanti 

ardenti/ come la sabbia che scotta, arida, tardi,/ 
mi sembrò di conoscerci, amore,/ ma i mulini a 
vento si sono opposti/ con le loro eliche roteanti/ 
tra cielo e terra,/ e migliaia di sentieri in discesa/ 
spuntarono da noi,/ come i rami di salici 
piangenti,/ per cui tornarono gli angeli/fino alle 
acque correnti.” Testi come “Madre Dobrogea”, 
“Sposa”, “Antenati”, “Icona” sono una serie di voti 
e lodi inniche che rimandano a Lucian Blaga, 
destinate a eternare nella poesia di Dumitru 
Nicodim elementi dei paesi dell’infanzia, per 
diventare mitologia (Gli spaccapietre), rituale 
della comunicazione e continuità tra essere e non 
essere, tra vita e morte, aspirazione formativa e 
matrice stilistica.: “Sapevo che un giorno/ non ci 
sarà più/ e ci andavo lì almeno una volta all’anno/ 
per sentirmi a casa,/ per  vederla, per sentirla e 
dirle:/ sono sempre io, non ti scordai,/ ed ebbi di 
te tanto anelito, madre!/ So che un giorno non ci 
sarò più/ e ci vado almeno una volta all’anno/ per 
vedere i tuoi boschi di tigli,/le vallate, le colline, le 
rive,/ le onde di grano, di falasco e di acque,/per 
farmi cullare insieme ad esse/ il corpo, i pensieri/ 
e gli sguardi,/ per toccare le tue cittadelle/ come 
avessi carezzato i libri,/ per indovinare nel volo 
delle gru/ nel divincolarsi delle onde/ nello 
scivolar delle nubi/ il senso delle partenze e dei 
ritorni/il senso degli amori (...)”.  

ll poeta, sotto decine di maschere, interpreta 
decine di parti, altrettante ipostasi (compresa 
quella dello scienziato, da vedere il testo “Non 
dovete meravigliarvi”) di un io dominante, a 
cominciare da quella di Giobbe (che malgrado le 
sventure e umiliazioni a cui viene sottoposto, non 
smette di lodare il Suo Dio veterotestamentario 
attaverso inni, preghiere e salmi), fino a quella 
dello scrittore autoflagellante, del pensatore in 
perpetua lotta con le tentazioni della parola, 
dell’assetato di universi ideali, del creatore 
ragionante, conscio delle farse del linguaggio in 
agguato, ma anche della sua ars poetica similare al 
salto mortale del trapezista. 

Un altro motivo ricorrente nella poesia di 
Dumitru Nicodim è quello del Grande Amore 
mistico, in nome del quale siamo tutti parte della 
Grande Creazione. La donna viene intravista quale 
entità duale, come omba e luce, ed è destinata a 
purgare, a ingentilire i sentimenti, vaso 
comunicante della divinità, bref, viene “ 
angelicata” come nei testi poetici degli stilnovisti. 
Questa potrebbe essere l’ipotesi di lettura di 
alcune eccezionali poesie d’amore in cui il lettore 
discerne difficilmente tra i segni della sacralità e 
dell’offerta, e quelli degli intrecci e disagi della 
coppia. 
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Dumitru NICODIM  
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
Căutare 
 

 
 

M-am aplecat la rădăcină 
să caut pulberea de tată 
cu lacrimi s-o frământ în mână 
să mi-l zidesc încă o dată. 
 
Prin viaţa mea cu vreri întoarse 
te-ai aşternut ca o cărare 
te chem cu palmele întinse 
te calc şi sufletul mă doare. 
 
Culcat în mine şi-n ţărână 
şi viu şi dus tare departe 
să te ridici, ţi-aş da o mână 
să mă înveţi şi despre moarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricercare 
 

 
Mi son piegato alla radice 
per ricercare la polvere del padre 
con lacrime impastarla nella mano 
per rivederlo vivo ancora una volta. 
 
Nella mia vita di desideri rigettati 
ti sei disteso quale sentiero, 
ti chiamo a mani sporte in avanti, 
sulle tue orme, il cuore mi fa male. 
 
In me addentrato come nella polve, 
vivo e nel contempo allontanato, 
alzarti, ti darei una mano 
per insegnarmi pur come si muore. 
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Condiţie 
 
 

 
În faţa ei îngenunchiat, 
m-am vrut bărbat, dar sunt copil. 
Mă simt singur şi umil, 
ca un debil, handicapat. 
 
Îmi zac ideile pe burtă, 
standardizate şi bolnave, 
par amărâte şi firave, 
nici una nu se mai revoltă. 
 
Din când în când câte-o escortă, 
le-ncolonează la gunoi, 
la judecata de apoi, 
şi cad, lovite de nesoartă. 
 
În faţa unei albe foi, 
par un viţel, sosit la poartă. 
 
 
 

 

Petale 
 
 

 
Cireşii au înforit din nou 
dar tu nu eşti decât ecou 
şi-ntreabă puiul deseori 
dacă cumva te-am supărat, 
şi dacă nu, de ce-ai plecat 
dintre cireşii înfloriţi? 
Mângâie-l tu de unde eşti 
cu un răspuns liniştitor 
că eu nu am decât poveşti 
care mă dor, care îl dor. 
Se-mprăştie pe drum petale 
şi-i spun că sunt vorbele tale 
câte-ai fi vrut să i le spui 
urcându-l scara timpului. 

 
 
 

Condizione 
 
 

 
Davanti a lei inginocchiato, 
non sono uomo, bensì bimbo. 
Mi sento solo e umiliato,  
disabile, handicappato, 
 
Concetti giacciano sul mio ventre, 
standardizzati e malati, 
sembrano deboli e afflitti  
tutti del tutto placati. 
 
Di quando in quando una scorta, 
li incolonna verso i cestini 
rifiuti al Giudizio Universale, 
crollano, dalla iella colpiti. 
 
Messo davanti ad un bianco foglio,  
sto cacciandomi in un imbroglio. 

 
 

 
 

Petali 
 
 

 
I ciliegi sono di nuovo in fiore 
ma tu non sei che una eco 
e spesse volte chiede il piccolo 
se caso mai t’ ho fatto arrabbiare 
e se no, perché ci hai lasciati 
noi nonché i ciliegi in fiore? 
Carezzalo tu da dove sei 
con una risposta tranquillante 
peché io non ho che favole 
che  a tutti e due fanno male. 
Si spargono per via petali 
e gli dico che sono le tue parole 
quante avessi voluto dirgli 
faccendolo salire del tempo i 

gradini. 
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Lacrimă cu 
zăvor 

 
 

De mă cauţi şi nu sunt 
nu te duce la mormânt 
unde nu mă mai găseşti. 
Ia o carte cu poveşti 
strânge-i literele O 
şi aruncă-le în vânt. 
Numai două n-or să zboare, 
ochelarii mei de soare 
cu lumină indigo. 
Mergi la valul care geme, 
priveşte adânc o vreme 
spuma lui şi vei vedea 
ochii mei plutind în ea. 
Vântură boabe de grâu, 
vei găsi un bob straniu 
fără coajă, numai miez. 
Înăuntru-s şi visez. 
 
De mă cauţi şi nu sunt, 
nu te duce la mormânt. 
Aruncă pulbere-n vânt, 
o să-ţi cadă la picior 
o lacrimă cu zăvor. 
Sunt în miezul ei şi dor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lacrima a 
chiavistello 

 
 

Se mi cerchi e non ci sono 
non andarti al sepolcro 
dove non mi trovi più. 
Prendi un libro di favole, 
peschi tutte le lettere O 
e buttale via nel vento. 
Solo due non voleranno, 
i miei occhiali da sole: 

              con  luce color  indaco. 
Vai coll’onda che si lagna, 
guarda nel profondo un tempo 
la sua schiuma e vi vedrai 
galleggiando i miei occhi. 
Vaglia dei chicchi di grano, 
troverai un chicco strano, 
sbucciato e solo polpa. 
Io son dentro, sto sognando. 
 
Se mi cerchi e non ci sono, 
non andarti al sepolcro. 
Butta  polvere al vento, 
va cadere ai tuoi piedi 
lacrima a chiavistello. 

Ci son dentro e mi dolgo. 
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Orb 
 

 
Prin ce miracol ai ajuns la mine 
Iubire, acum când se lasă ger 
în memorie, când legendele 
se chircesc de frig, se ghemuiesc 
să le pot înveli cu un singur cuvânt; 
acum când timpul mi-a căzut în păr 
ca un praf alb, m-a năclăit, 
când steaua mea nu se mai miră 
şi muza doarme bătrână? 
Pe unde ai intrat când toate porţile 
erau sigilate şi păzite de moarte? 
Ce cauţi tu în destinul meu ajuns 
blană de câine în care mişună 

paraziţii? 
Acest fier înroşit de păcat 
din inimă, este singurul loc 
cald şi curat din mine. 
Şezi pe el, iubire, că-s orb, 
să te pipăi puţin. Vreau să ştiu 
de nu eşti vreun înger al morţii, 
deghizat. Şi apoi, fă-mă rob. 

 
 
 
 

Esenţa vieţii 
 

 

Esenţa vieţii este doar iubirea 
de-aceea cânt ce-a mai rămas din ea 
c-am risipit întreaga viaţa aiurea 
tot căutând în locul ei ceva. 
Dator îi sunt cu fiecare gând 
că numai ea mi-a-nnobilat cuvântul 
şi nu voi obosi de-acum s-o cânt 
cu sufletul, cu inima şi gândul; 
până când gura-mi va gusta 

mormântul. 
               
 
 

Cieco 
 
 

Per qual miracolo sei giunto proprio da 
me, 

amore, adesso quando inizia a far freddo 
nella memoria, quando le leggende 
si raggomitolano infreddolite, si 

rannicchiano 
a poter esser avvolte di una sola parola; 
ora che il tempo calò sui miei capelli, 
come polvere bianca m’ha imbrattato, 
quando la mia stella non si meraviglia più 
e la musa dorme invecchiata? 
Per dove sei entrato quando tutte le porte 
erano suggellate e sorvegliate dalla morte? 
Cosa cerchi tu nel mio destino ridotto 
a mantello di cane in cui pullulano i 

parassiti? 
Questo ferro arroventato  dal peccato 
nel cuore: ecco il solo luogo 
caldo e nitido di me. 
Siediti lì, amore, perché sono cieco, 
per palparti un po’. Voglio sapere 
non fossi casommai un angelo della morte 
travestito. E poi fa di me il tuo servo. 

 

 

L’essenza 
della vita 
 
 
Solo l’amore è l’essenza della vita, 
per questo canto ciò che ne è rimasto, 
l’ho sparpagliato tutta la vita divagando 
mentre una chimera stavo cercando. 
Gli sono debitore con ogni mio concetto 
ché solo esso ha ingentilito il mio verbo 
e non mi stancherò d’ora in poi di celebrarlo 
coll’animo, col cuore, con il senno; 
finché la mia bocca assaggerà il 

sepolcro.  
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Quartine dal 
volume 
Rubâiyat  

 
 

 

31 
Pentru inima ce doare, tu eşti leacul 

bun Omare, 
pentru omul ce greşeşte, tu eşti marea 

consolare,  
pentru cel care iubeşte, altul nu se 

potriveşte; 
doar de moarte nu ne scapă versul tău 

ce străluceşte. 
 
 
 
                                        

40 
Ai plecat şi-n urmă lumea s-a schimbat 

fără-ncetare 
banii nu mai sunt de aur, vinul nu mai 

e din struguri, 
poetul cântă-n pustie, Dumnezeu 

vorbeşte singur... 
Numai moartea dă cu coasa ca pe 

vremea ta, Omare! 
 
 
 
                                        

57 
Pentru ce-am venit în lume, să mai 

caut, n-am răbdare 
fiindcă-am căutat o viaţă şi răspunsul 

n-am găsit. 
Restul zilelor voi face ce-ai făcut şi tu 

Omare, 
cu iubita şi paharul  până când ai 

adormit 
 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 
Tu sei l’unico rimedio per i cuore che 

sta male, 
per l’uomo che sbaglia la via, tu sei il 

grande conforto, 
per quello che ama, Omar, ugualmente 

sei perfetto; 
solamente dalla morte non ci salva il 

tuo stupendo verso 
 
 
 

 

40 
Dop che ci hai lasciati, il mondo è 

cambiato senza tregua: 
i denari non son d’oro, il vino non è 

fatto dall’uva, 
il poeta canta invano, il Signore parla 

da solo... 
Solo la Morte ci falcia come ai tuoi 

tempi, Omar! 
 
 

 
 

57 
 Perché son venuto al mondo, a cercare, 

più non reggo 
dato che da una vita sto cercando, la 

risposta non ce l’ho. 
Il resto dei giorni farò ciò che feci anche 

tu, Omar,  
con l’amata e la coppa, finché ti  rapì il 

cielo. 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 

Moartea  
din bostan 
 
 

uaţi aminte buni creştini, sărbătoarea 
aceasta de peste ocean este a lui Satana. 
Necredincioşii au adus-o ca să ne strice 

nouă morala creștină, strămoşească! îi povățuia  
părintele Stoleru pe cei câţiva creştini adunaţi în 
biserică.  

La intrare, Dan Marcu, cunoscut om de afaceri 
şi mai ales donator sârguincios, îl asculta la rându-
i cu indiferenţă. „Ce ştie găozarul ăsta cu sutană”, 
îşi zise afaceristul, privindu-și portretul în mărime 
naturală cu care fusese blagoslovit în urma 
daniilor sale. Preotul perora la rându-i fără prea 
multă convingere împotriva sărbătorii de 
Halloween, având sentimentul că-şi făcea datoria. 
Ierarhii aşa-i ceruseră, să lupte împotriva 
Halloween-ului. Plictisit,  Marcu îşi mai privi încă o 
dată portretul ce străjuia intrarea în naos, stând cu 
spatele spre altar, îndreptându-se apoi spre 
limuzina luxoasă de la intrare. 

Era singurul enoriaş care avea voie să 
străbată curtea bisericii în S.U.V.-ul negru şi 
monstruos, făcut de cei de la Mercedes. Era ca un 
dric de lux. Dar Marcu era mândru. Aşa îl 
învăţaseră cei din securitate, când îl omeniseră şi 
cu o facultate la fără frecvenţă şi cu un serviciu 
mănos la cadre, să se mândrească.  De fapt nu se 
afla  cadrist în vreo întreprindere de stat pe 
vremea comuniștilor, care să nu fi fost racolat de 
specialiştii cu ochi albaştri.  

Revoluţia l-a prins cu fişetele pline de bani, 
băuturi fine şi scumpe „dăruite” de t.i.r.-işti.  

Când șoferii de transport internațional își 
doreau să prindă vreo cursă, cotizau. Cartușe de 
Kent, valută, whisky și plicuri care mai de care mai 
dodoloațe, erau cheile ce-l făceau pe șofer să 

primească fructul dorit. Aveau ei grijă să 
recupereze peste  hotare. 

Asta îl făcuse lacom şi rău. Era un om 
însemnat. Numai că uneori „om însemnat” 
echivala în percepţia oamenilor ca om rău.  

– Jos șpăgarul! strigară șoferii înarmați care 
cu ce apucaseră în noaptea revoluției. Dar cu frică. 
Dacă avea să se întoarcă roata?. Răutatea i-a fost 
de folos şi în faţa furiei celor ce puseseră stăpânire 
pe întreprindere cu arma în mână. Sfătuit să plece 
acasă, Marcu   n-a stat nicio clipă pe gânduri, mai 
ales că  își luase banii strânşi din vreme. S-a 
hotărât, să intre în presă şi în industria 
alimentară. Habar n-avea cum se fac asemenea 
lucruri.  L-au desluşit tot specialiştii puşi la 
dispoziţie de aceiaşi tovarăşi cu ochi albaștri. Şi 
numai în câţiva ani s-a trezit posesorul unei averi 
impresionante. Dar nu uitase niciodată porcăriile 
făcute pe drumul devenirii sale. Iată de ce 
ajunsese a da dreptate părinţilor care-l sfătuiau să 
treacă pe la biserică să se roage.   

– Mai du-te maică pe la biserică, spovedește-te 
și cere iertare pentru păcatul lăcomiei! Aşa a ajuns 
iscusitul părinte Stoleru, să-l convingă că este bine 
să facă și câte o donaţie. Şi cum păcatele erau 
foarte mari, şi donaţiile au fost pe măsură. Drept 
răsplată, părintele se hotărî să-i picteze chipul în 
biserică, asemenea marilor voievozi, în mărime 
naturală fără să-i pună coroniţă pe cap, dar care să 
poarte la picioare inscripţia Dan Marcu – donator. 
De aceea avea voie să intre și cu mașinoiul în 
curtea bisericii de unde demară grăbit. Afaceristul 
îşi scoase mobilul placat cu aur şi pietre preţioase 
şi-şi sună odrasla: 

– Alo, Petruş, ce faci măi băiatule? 

L 
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– Stau la judeţ să-mi aprobe chestia aia cu 
„cornul şi laptele”. 

– Dă-i mă-n p…. mă-sii ! O să le mai dau 
„mălai” la p… vară! zise Dan Marcu cu emfază.  

– Şi contractul? 

– Îţi garantez eu că după câteva articole în 
ziar, o să vină să-mi ciugulească din palmă!  

– Bine, atunci mă duc cu băieţii! conveni 
Petruş Marcu ușurat, ca o beizadea de prim rang 
printre alte beizadele locale.  

Îşi puse pofta de muncă în cui, apucându-se de 
alt chef prelungit pe banii babacului.  Marcu senior 
nu mai spunea nimic de multă vreme. Îi ştia 
obiceiurile. Băutura şi iarba puteau să-l doboare. 
Asta era spaima bătrânului. De aceea când Petruş 
a ajuns într-un târziu acasă, fără să pară a fi 
consumat ceva, inima lui Dan a tresăltat de 
bucurie. Părea să fie în regulă. 

– Bine mă, bine că mai dai şi tu pe acasă, că 
trece Halloween-ul fără tine.  

– Ai vrea mata, dar nu te las! O să vin cu gaşca 
să petrecem împreună Halloweenul aici, acasă! 
Trebuie să-mi iei un dovleac arătos, demn de 
rangul domniei tale.  

– Adică ce vrei să spui? 

– Ce-ai auzit! Vreau un bostan mare, care să 
fie pe măsura faimei şi rangului familiei. 

– Bine fiule! O să aibă grijă tata de toate! 
Pregăteşte-ţi prietenii de o sărbătoare 
americănească pe cinste. O să-ţi aduc cel mai mare 
bostan din America, să crape lumea de ciudă! O să 
filmez petrecerea şi o s-o dau pe post, să vadă 
toată lumea că unul este Marcu, care trage cu 
arcu’! 

– Tată, faci cacofonii: „Marcu care?” îl corectă 
Petruș în glumă. 

– Ei, da! Tu nu vezi că nici profesorii de 
română nu mai sunt azi ce-au fost cândva! Uiți  cât 
de greu am găsit un prezentator pentru 
televiziunea noastră.  

– Da’ şi când l-ai găsit! 

– Ce vrei fiule, interese mai presus de voinţa 
mea sunt uneori la baza deciziilor mele! Se 
dezvinovăți el de calitatea precară a persoanei 
angajate. 

– Hai tată, c-am glumit! Am să te văd ce-o să 
faci cu protejatul județean, ca să obţinem 
contractul! 

– Uite, o să-ţi arăt chiar acum! zise Dan Marcu 
butonând la telefonul aurit şi plin de diamante. 

Petruș zâmbi. Îi plăcea cum reacționa bătrânul 
când era provocat. 

– Alo, ce faci dragă? Lasă gargara şi anunţă în 
ediţia de seară că o să venim cu nişte dezvăluiri 
importante despre„ ăi mari!”   Şi ai grijă să faci în 
aşa fel încât să ajungă şi la urechile ştii tu cui! mai 
zise el pe nerăsuflate. La revedere şi ai grijă ce 
faci! 

– A-nceput dansul! murmură Petruş cu 
admiraţie. Îi plăcea să-şi măgulească din când în 
când bătrânul. Îi ştia capacitatea de manipulare. 
Ştia că zicala lui Şeicaru „Şantajul şi etajul”, i se 
potrivea de minune.  

Şi într-adevăr, seara se anunţă cu mare pompă 
că se vor face mari dezvăluiri despre fărădelegile 
aleşilor judeţeni. Presa hămesită, a preluat ştirea 
şi a întors-o pe toate feţele.  Se crease un început 
de atmosferă apăsătoare. Lumea aştepta 
dezvăluirile, deşi mai existaseră asemenea 
anunţuri, care în mod inexplicabil n-au mai ajuns 
să se finalizeze. Puţini ar fi bănuit  că la mijloc se 
construia un şantaj ordinar. Bineînţeles că vestea 
a ajuns unde trebuie. 

 Iar atunci când a doua zi, de dimineață, 
telefonul lui Dan Marcu sună strident pe bordul 
bolidului său aflat deja în deplasare prin oraș, își 
dădu seama că anunţul şi-a atins scopul.  

– Ce-i nea Dane, am greşit cu ceva? se auzi în 
receptor vocea şefului de judeţ. 

– De ce spui asta, Dorian? se prefăcu 
afaceristul a fi cuprins de mirare. 

– Păi de ce ai dat anunţul cu dezvăluirile? 

– Habar n-am! Şi-or fi luat ăştia ai mei lumea 
în cap! O să mă interesez şi o să văd ce se poate 
face! Șeful județului tăcea. Dar ce se mai aude cu 
cornul acela  despre care-am vorbit? îşi lansă 
întrebarea aşa, într-o doară, ca o fumigenă, 
hârşitul Dan Marcu. 

– Nicio problemă domnu’ Dan, se rezolvă! 

– Cum se rezolvă Dorian? Eu te-am servit tot 
timpul „cu de toate”, iar Petruş al meu a ajuns să 
stea de pază pe la uşile tale? 

– Exclus, domnu’ Dan! Nici nu mai trebuie să 
vină, am actele pe masă. O să le semnez şi o să ţi le 
trimit prin curier.  

– Apoi aşa să faci Doriane! zise Dan Marcu, 
închizând telefonul brusc, ostentativ. Celălalt 
rămăsese cu vorba-n gât. Aşteptase plicul degeaba. 
Trebuia să se mulţumească doar cu „cotizaţia” 
lăptarului.  Mulţumit de felul cum procedase, îşi 
sună iar slujbaşii din presă.  
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– Bună dragă, fii atent, mai amână vreo două 
zile anunţul de aseară! Şi te rog să mă întrebi 
înainte de a-l da din nou.  Nu-l dai până nu îţi spun 
eu, ai înţeles?  

Maşina opri la semaforul care îşi schimbase 
culoarea chiar când discuta mai intens la telefon. 
Era cât pe ce să treacă pe roşu.  

Claxonul unei maşini din spate  îl trezi la 
realitate. Apăruse culoarea verde la semafor, iar el 
încă nu se mişcase din loc. 

– Ce vrei bă golanule? zise el cu glas tare 
înlăuntrul harabalei, ridicând şi degetul inelar în 
faţa parbrizului. Cel din spate nu-l auzi şi nu-l văzu 
prin geamurile fumurii. Îl claxonă îndelung 
enervându-l. Demară, forţându-şi cutia de viteze 
automată. 

 

* * * 

 

Comanda pentru dovleacul uriaş o dăduse 
deja. Mai avea aproape două săptămâni până la 
sărbătoarea de Halloween. Îşi propuse  să mai 
rărească vizitele la părintele Stoleru, până după 
această sărbătoare. Bănuia că de fiecare dată avea 
să audă predici împotriva sărbătorii americane. Şi 
nu era dispus să-şi tulbure sufletul cu sentimente 
contrarii. Dumnezeu era cu Dumnezeu, dar 
familia... 

Mai departe de centru, se opri spre a-şi întâlni 
avocatul. Titi Curcă era tocmit spre a-i apăra 
progenitura de un proces cu fiul ambasadorului 
turc. Acesta îi reclamase odrasla pentru jaf cu 
violenţă şi posesie de arme fără autorizaţie.  

Celebrul avocat Titi Curcă îl aştepta în faţa 
tribunalului cu nerăbdare, uşor îngrijorat de 
întârzierea marelui om de afaceri. Se urcă în 
maşină ca la el acasă.  

– Cum e? îl întrebă Marcu ars de nerăbdare. 

– E groasă, face puşcărie! îi spuse avocatul cu 
tristeţe în glas. 

– Bravo măi, tu care ai fost şi procuror şi 
judecător şi şeful baroului ai ajuns la halul acesta? 

– Dacă vrei, eu cedez cazul, fără să-ţi mai 
pretind niciun fel de onorariu! zise Curcă. 

– Şi cam la cât se ridică pedeapsa? 

– Procurorii cer  maxim! Pretind că a fost jaf 
armat, mai ales că i-a luat turcaleţului şi arma din 
dotare, pe lângă banii pierduţi la poker.  

– Tu-i Cristoşii mă-sii de treabă! Şi nu există 
nicio cale de îndulcire? zise el mai departe, 

frecându-şi degetul arătător şi mijlociu de degetul 
mare, ca şi cum ar fi numărat bani. 

– Nu ştiu, o să încerc! zise avocatul. 

– Parcă spuneai că judecătorul ţi-a fost coleg? 

– A fost, dar n-aş băga mâna în foc, nu cred că 
mai are încredere în mine.  

– Dau oricât! ofertă Marcu. 

– Poate la o sumă mare ar ceda! conchise 
bătrânul avocat, strângând mâna întinsă de omul 
de afaceri . 

 

* * * 

 

Dovleacul a sosit taman când cheful era în toi. 
Era doar sărbătoarea de Halloween nu-i așa? 
Juniorul îşi chemase doar câţiva prieteni pe terasa 
încăpătoare din faţa piscinei. Practic, dintr-o 
sufragerie somptuoasă deschideai glasvandurile, 
adăstai puţin pe terasă într-un scaun din bambus,  
după care te aruncai direct în piscină. Asta, în 
sezonul cald. Acum, piscina era plină şi luminată 
doar pentru decor. Fumul de ţigară îi ameţiseră, 
semn că iarba era de calitate. Alcoolul fin ce 
bălăcea cuburile de gheaţă aluneca pe gâtlejuri 
fără măsură. Măştile de pe chipurile lor erau 
înfricoşătoare. Ameţiţi, convivii au salutat cu urale 
sosirea celor doi curieri ce cărau cu greutate pe un 
cărucior metalic, asemeni celor cu care se cară 
marfa în magazine, un ambalaj  imens de carton. 

– Bătrânul l-a comandat! bălmăji Petruş cu 
paharul de whisky în mână. Cuburile de gheaţă 
zornăiau la fiecare mişcare a mâinii, semn că 
rămăseseră pe uscat. 

– Trăiască babacul! se grăbiră ceilalţi să-i ţină 
isonul. 

– Trăiască, trăiască! se umplu de urale terasa. 

– Vă rog să-mi semnaţi! îi spuse unul din 
curieri întinzându-i un document aşezat într-un 
port-papier rigid,  din plastic. După ce beizadeaua 
mâzgăli ceva pe formular, curierul rupse coala de 
hârtie şi i-o întinse proprietarului.  Îi era suficientă 
copia. 

– Ce avem noi aici? se pomeni rostind Petruş 
replica binecunoscută dintr-un film ce fusese 
cândva în vogă. 

– Ce-avem noi aici? îi ţinură isonul prietenii, 
clătinându-se, în vreme ce beizadeaua începuse să 
rupă ambalajul. Se desfăcea greu. Până la urmă 
apăru coaja dovleacului uriaş. Undeva, lângă coada 
groasă, viguroasă, se vedea un orificiu de mărimea 
unei monede.  Marginile erau deja cicatrizate.   
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– Să vină un cuţit! strigă Petruş din pragul 
terasei spre sufragerie. Nu-l auzi nimeni.  

Zări pe unul din pereţii sufrageriei panoplia 
cu arme a bătrânului Marcu. Pe ea, o sabie 
japoneză de samurai şi cuţitul scurt pentru 
sepuku. Îl scoase din teacă şi se repezi la bostan. 
Înfipse lama la o palmă de vrejul viguros, 
manevrând cuţitul ca pe un ferăstrău. Când 
îndepărtă capacul mare cât o roată de cărucior de 
market, un miros ciudat păru să iasă dinlăuntru. 

– Scoate-i maţele, scoate-i maţele! îl îndemnau 
ei zornăindu-şi  lanţurile groase de aur şi crucile 
atârnate la gât. Petruş nu le răspunse. Mirosul din 
interior păru să-l ameţească și mai mult. 

–  Să-l cioplim de Halloween! Să-l cioplim de 
Halloween! strigau  ei cu frenezie, după cum se 
strigau lozincile la manifestaţii, în timp ce dansau 
asemenea sălbaticilor Apaşi . Încurajat de uralele 
prietenilor, introduse mâinile  în deschizătură, ca 
într-un butoi. Ceilalţi urlau de plăcere 

– Trăiască boierul! zise unul dintre ei, înainte 
ca Petruş să se prăbuşească lângă bostan cu 
mâinile pline cu şerpi, în loc de miez  şi seminţe.   

Căzut în fața lor de parcă  s-ar fi clătinat și mai 
tare Petruș rămase nemișcat. 

– Uite şerpii, bă! zise unul din cei ce purta 
drept mască desenată, un craniu.  

Se întoarseră cu toţii spre dovleacul din care 
ieşeau jivinele. Priveau cu spaimă lipindu-se de 
pereţii terasei.  

– Sunaţi mă la salvare! se auzi o voce dintr-un 
loc al mascaţilor paralizaţi de spaimă.  

Șerpii se strecurară printre ei în mare grabă, 
mușcându-i. Cădeau secerați unul după altul. Apoi 

totul căzu în nemișcare. Liniştea prelungită care 
urmă, atrase până la urmă atenţia bătrânului care-
şi savura  trabucul într-una din camere, uitându-se 
la televizor la un film cu mafioţi. 

– Ia te uită, îşi zise, s-au cuminţit copiii, le-a 
venit mintea la cap, nu alta! 

Curios să afle cum s-a întâmplat minunea, s-a 
îndreptat spre terasă. Trupurile petrecăreţilor 
zăceau căzute în diverse poziţii, iar peste ele, 
printre ele, alunecau silenţios spre piscină şerpii 
de mici dimensiuni, ca scăpaţi dintr-un cuib. 

Sună la telefon, la urgențe. 

– S-a petrecut o tra…, o tragedie, bâigui el 
moale. 

Nici sirenele  ce se apropiau nu-l scoaseră din 
prostrație. 

Au intrat mai întâi pompierii cu costume de 
protecţie. Au scos rând pe rând corpurile.  

 

* * * 

 

Biserica era neîncăpătoare. Sicriele ședeau 
înşirate până în curte. 

 Împietrit, Marcu donatorul îşi privea chipul 
de pe perete, întunecat de fumul gros al multelor 
lumânări. În vacarmul de plânsete, nu înţelese 
dacă el gândise, ori chipul rostise: 

– Ce-ai făcut Doamne, ce-ai făcut?.  

Părintele Stoleru îl privea cu îngrijorare 
întrebându-se dacă va mai avea parte de donaţii.  

Titi Curcă răsufla uşurat... 
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Pierre-Yves SOUCY  
  

 
Plecat  de tînăr din Quebecul natal (e originar din 

Mont Laurier, unde s-a născut în 1948), Pierre-Yves 
Soucy a fost multă vreme legat de Belgia, nu doar prin 
faptul că este cetățean belgian ori că a lucrat la Arhivele 
şi Muzeul Literaturii din Bruxelles, ci şi prin pasiunea sa 
pentru literatura belgiană de expresie franceză, prin 
faptul că, în această țară, conduce două cunoscute 
edituri și editează două reviste. A trăit o vreme în 
Irlanda și în Mexic, țară în care a întîlnit-o pe actuala 
soție, Sara. Și cum aceasta este Ambasador al Mexicului 
în Vietnam și Cambodgia, creatorul s-a stabilit de mai 
mulți ani în Hanoi.  Doctor în ştiinţe sociale, cercetător 
ştiinţific, dar şi inspirat editor de poezie, a înfiinţat 
reviste literare, a dirijat manifestări culturale, a publicat în mod frecvent în cele mai prestigioase reviste culturale de 
limbă franceză şi spaniolă, impunîndu-se, înainte de toate, ca un nume de referinţă în poezia europeană de expresie 
franceză, deşi poeme publică rar şi relativ puţin. 

Editor deja foarte cunoscut în spaţiul cultural francofon, critic literar competent şi obiectiv, istoric literar robit 
acribiei, publicist de vocaţie, eseist redutabil, Pierre-Yves Soucy rămîne, înainte de toate, un poet profund, cu un verb 
ardent, un poet autentic, novator şi... parcimonios. De-a lungul vremii şi-a adunat numele pe zece volume de versuri 
(apărute în Belgia, Franţa şi Canada), poemele sale fiind traduse în douăsprezece limbi. Dintre titlurile cu care şi-a 
captivat cititorii amintesc: Fragments, La Poésie recommencée, Huit Fragments, Trente Fragments, Abandon, 
Fragments de l’éveil, L’espace dérobé, Traversée des vents, Fragments de saison (L’Hexagone, 2008), le Jour 
devancé (La Montagne froide, 2009), À l’extrême couchant (Poliphile, 2010), Hamid Tibouchi. L’Infini Palimpseste (La 
Lettre volée, 2010), Neiges, on ne voit que dehors (La Lettre volée, 2016). 

Ne-am cunoscut în 1992, la faimoasa Bienală Internațională de Poezie de la Liège și de atunci ne leagă o strînsă 
prietenie. Fiind directorul editurii La Lettre volée, mi-a publicat, în 1993, primul volum care a avut cu adevărat ecou 
în Occident, eseul La Poésie – Liberté de l’Exil Intérieur. Șase ani mai tîrziu, i-am publicat și eu, la editura Cogito din 
Oradea, volumul de versuri Izbucnirea Tăcerii. Viața a făcut să participăm împreună la multe festivaluri de poezie în 
Franța, Belgia, Canada, Mexic, dar mă bucură cu adevărat faptul că acest tulburător poet va fi, în sfîrșit, și oaspetele 
orașului în care trăiesc și unde se desfășoară Festivalul Internațional „Poezia la Iași”! 

  Prezentare și traducere de Valeriu STANCU 

Primul anotimp 
 

II 
 

ne închipuiam o ameninţare în ochi 
o magie neagră care ne rodea 
profană şi liberă  pînă ne astîmpăra 

  
foamea pe care noaptea o aţîţa în pleoape 

 
gîtlejul lacului îşi înghiţea malurile 
un tremur abia simţit sub piele  

tivea mireasma din ajun 
această singurătate reţinută din adormirile noastre de sticlă 
resturi de astre în pătrarul crescător al pietrelor 
 
incertitudinea pătrundea în sînge 
focurile calcinau vocile copilăriei 
 orizontul ardea în inima lumii 
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V 
 

 
puţin cîte puţin timpul 

se desprinsese de drumul său 
violenţa pătrundea 
   în treptele de cenuşă 
 
sub atîta somn 
  aşteptarea săpa în pragul uşilor 
   strălucirea unei nebuloase 
 
departele nu înceta să ne cuprindă 
   aerul apăsa ochiul 
cer curbat sub tristeţea anotimpului 
  pantă presimţind abisul astrelor 
 
pămîntul se răsturna  reintra în noapte 
un val de fiare vechi          freamăt de frunze 
  fiecare zgomot se smulgea din oboseală 
   ruina zorii unei ţări naufragiate 
      puţin cîte puţin 

 
 
 

Al doilea anotimp 
 

 
II 
 
 
frigul sfîşia spaţiul 
   nimic nu mai proteja pragul 
noaptea desfăcea prezentul 
 
cratere spre interior  surghiunite din pîntece 
limitele deschise  abisul se trezea 
de jur împrejur zăpada înnegrită   arborele înnegrit pe margine 
 
stînca încercănînd viitorul 
   cer prăbuşit în cuvinte 
frica se încuiba în ziduri 
    în umbra mişcătoare 
 
nici un refugiu  totul se prăbuşea 
întunericul îşi răsfira marginile 
povara insomniei  echilibrul pierdut 
    săpa tăcerea 
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XI 
 
noaptea se prelungea cu ninsorile 
  ele au şters toate reperele 
şi desenau terase invizibile 
 
nu mai există semne  nu mai există scăpare 
  timpul se închide 
   peste ceea ce rămîne din ziduri 
 
durerea îmbiba pielea  
 ca o apă răspîndită în sînge 
     abătea întreaga noapte 
  urme şi linii în spaţiu 
   pregătind rătăcirea  
 
 
XII 
 
între tăcerile noastre 
  atunci cînd se deschid buzele 
    ele redenumesc noaptea 
şi mareele morţii 
 
se curbează copilăria şi se reînchide 
   înghiţită de noroaie 
 
lumea   în zborul păsării 
mobilitate  a întîmplătorului 
 
a vidului clipei 
   care deja nu mai este 
 
 
XIII 
 
ninsoarea sfîşia aerul 
ne anula propriile urme 
   pînă la uitarea de sine 
a fi cu  nicăieri 
   fără memoria zilelor 
a fi acolo  loc al copilăriei  şters 
a urmări pînă la a fi încolţit 
    incertitudinea izvoarelor 
acolo unde e scoasă din adîncuri inocenţa incendiului 
   rădăcini pierdute ale oricărei despărţiri 
 
ninsoarea şi noaptea copilăriei  spulberate. 
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Al treilea anotimp 
 
 

XI 
 
 
sezon supraîncărcat 
copilărie limitată   ceea ce ne rămîne 
 ceea ce se revarsă puţin cîte puţin în lumina 
  înnegrită de lentoarea insomniilor 
 
 o senzaţie care ne linge mîinile 
în clipa tăierii rădăcinilor 
 

sub despuierea roşeţii 
pămînt pe care-l străbatem cu sete 
 

soare prea jos dezordine mobilă 
soare căzut în mersul care ne călăuzea 
 
înlăuntrul urmelor pe care nu le mai recunoaştem 
 
 
 
 
XIII 
 
ziua abuza de propria cădere  
   şi ne întuneca viziunile 
 răgazul lor ne înhăţa 

ne acuza singurătatea 
tremurul nostru ceda furiei 

 
memoria pentru a distruge 
  tot ceea ce ochiul înconjura 
 
ceea ce el nu reţinea 
  ceea ce rămînea în amiază 
    recădea în anotimp 
 
nu reveneam pe urmele paşilor 
  cărările ne-o luau mereu înainte 
 
doar o memorie îmbuibată de spaimă 
  veghea asupra noastră 
chiar cuvintele eşuau 
 susţinîndu-şi straniile lor metafore 
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Al patrulea anotimp 
 

II 
 
cuvintele au cedat sub paşi 
  entorsa pare indescifrabilă 
ziua doarme  va veni înserarea să o înşface 
lumina se năruie  strălucirea se goleşte 
 
apa smulgea ziua din loc  ea întîrzia 
orienta  anotimpul să rămînă 
în preajmă  în ritmul creşterilor sale 
 
noaptea ce venea zdrenţuia ziua 
   şi prevenea umbra aflată la pîndă 
 
deja ea ne fereca paşii  sub picioare 
 
pămîntul neatins  obscuritatea tăcerii 
ameninţa 
fibrele spaţiului pe care ploaia îl străbătea 
 doar câteva replieri ale aerului 

peisaje abia atinse  pierdute 
pe undeva  nu se ştia unde 
     nu se mai ştia 
 
 
IX 
 
 
în neprihănirea mugurilor 
  se revărsa răbdarea 
retenţia izvoarelor 
  revocate de ritualul înmlăştinărilor 
        de afluenţii cărărilor 
 
  ele îşi căutau sprijin 
dar tot ce mişca   le anula 
 
dintr-o clipă în alta ochii îngrădeau 
strigătul dezacordat  ca o zi 
indiferentă  la hotărnicirea anotimpului 
 
ochiul explora  ziua intra în el 
el săpa tot mai afund 
 
  amnezia se prelungea la infinit 
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Ștefania OPROESCU 
 

 
 
 
Omul care  
punea blacheuri 
 

ar când banii nu mai ajungeau și de pantofi, 
după ce fusta plisată, bluza cu dantelă albă 
la guler și șosetele albe trei sferturi 

așteptau pe speteaza scaunului, toate mirosind a 
pânză nouă, ca interiorul magazinului de 
pânzeturi și stofe, vechii pantofi erau duși la 
cizmar. Două trepte înalte de piatră, roase pe 
mijloc, urcau din trotuar spre ușa mereu deschisă, 
de cum se înmoina vremea. Decupat dintr-un 
întuneric rarefiat, se contura omul ghemuit în 
scaunul scund, cu calul de fier sau de lemn pe 
șorțul ce-i acoperea genunchii și pe care veșnic 
răsucea un bocanc sau un pantof, ca o balerină 
dansând în ritmul ciocanului. Omul era numit 
cizmarul, și-atât. „Mă duc la cizmar”. Sau: „Astea 
trebuiesc duse la cizmar”, așa a rămas în amintire. 
Pantofii cădeau ofrandă mâinilor și ochilor 
iscoditori, rostogoliți prin aerul dens, îmbibat cu 
miros de piele, prenadez rozaliu, lac și cremă de 
ghete, ce aveau să redea pentru un timp 
strălucirea inițială a încălțărilor. Cu un strat nou 
de talpă pe tocuri, ceruiți cu lacul ce avea să curgă 
la prima ploaie, nu erau gata decât după ce 
primeau o pereche nouă de blacheuri, tăblițe 
încovoiate, cu trei găuri pentru cuie, alese după 
mărime din puzderia cutiilor așezate în jur, ca 
păsările ademenite cu firmituri. Uneori, vârfurile 
erau onorate și ele cu o pereche nu mai mare ca 
unghia, ce aveau să se înfrunte cu pietrele de pe 
drum. 

 

* * * 
Cobori treptele ce dau din camera 

cizmarului direct în drum, cu pantofii în brațe, 
înveliți într-o hârtie veche de ambalaj, mirosind a 

halva. Te gândești că cizmarul a mâncat pe 
săturate minunea aceea, din care aluneca sub 
cuțit, moale ca untul, o felie subțire, în schimbul 
unui bănuț de metal, mai mic decât blacheul, pus 
pe tejgheaua magazinului alimentar, din pumnul 
strâns, transpirat de teama că ai să-l scapi din 
mers. Ai acum în brațe o hârtie mare, unsuroasă, 
cât o cutie întreagă de halva, și o stare 
necunoscută te cuprinde, te apasă amar în gât, ca 
tamponul cu albastru de metil peste amigdalele 
umflate. Omul acela gheboșat, fără chip, în 
întunericul lui, mâncase toată halvaua poftei tale. 
O cutie întreagă. Dacă ai avea curaj, ia-i zice 
plângând, ceva despre zmei nesătui. Zici doar 
pentru tine, și mergi. Cum nu-ți trece prin gând că, 
poate, hârtia o avea și el primită de undeva, nu ai 
nici de unde să știi că tocmai te vizitase ura. Vrei 
să uiți până acasă gândul rău, căci în curând avea 
să te întrebe preotul dacă ți-ai supărat părinții, ori 
ai vorbit urât, și tu n-aveai cum să minți dar nici 
nu te lăsa inima să-i spui că l-ai supărat pe cizmar 
cu gândul, adică la fel de grav ca și cu fapta. Mergi 
cuminte pe același trotuar, trecând prin fața 
oblonului deschis de la casa lui Iani, care vindea 
gogoși calde, vanilate, de post. Nu dăduse drumul 
la înghețată, puteai să te prefaci că nu-ți pasă, câtă 
vreme nu vedeai cilindrul metalic rotit mereu într-
un vas de lemn cu gheață sfărâmată amestecată cu 
sare, din care scotea după răsuciri repetate, o 
lingură de pastă colorată și rece, pe care o punea 
într-un cornet subțire de aluat copt, pastă care se 
topea pe limbă ca un frison dulce. Mai faci câțiva 
pași, privești îndelung în susul și-n josul șoselei 
după care traversezi alergând. Așa ți s-a spus, să ai 
grijă când traversezi strada. Ai văzut o singură 
data o mașină mare, dar și aceea stătea, și tot ți-a 

I 
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fost frică să treci prin fața ei. Mai treceau cai, mai 
treceau căruțe, aveai de ce să te ferești. 

La adăpost, în curte, așteptarea palpită în 
pământul reavăn, din care mijiseră tuleie de 
vegetație. Așezi pantofii lângă scaun, în camera 
văruită proaspăt, nu înainte de a mângâia 
blacheurile noi, lucioase, ca pe bijuterii. Mergi apoi 
în grădină, înaintezi ca prin apă, îndepărtând cu 
brațele ramuri cu flori roz amărui de măr și alb 
dulceag de cireș. Rupi din tufa de cuișoare, 
crenguțe cu pâlnii mici, galbene și parfumate, 
amesteci printre ele tulpini fragile de merișor cu 
flori albastre, legi buchetul cu ață de papiotă, să nu 
se risipească. Spălată în copaie cu săpun de pelin, 
îmbrăcată cu haine noi, mergi toc-toc cu pantofii 
prin pietrele drumului, de mâna cu mama, atentă 
la buchetul din cealaltă mână, pe care-l ții 
depărtat, să nu strivești florile de merișor. Treci 
pe lângă oblonul de lemn, închis acum, al lui Iani, 
pe lângă ușa peticită a cizmarului, și ți se strânge 
inima, dar nu știi că tocmai ai descoperit mila. 
Crezi că ei stau pe scaun la tejghea, în întuneric, n-
au mamă să le coasă hăinuțe noi, să le cumpere 
șosete albe, să-i ducă de mână spre biserică. L-ai 
iertat pe cizmar pentru isprava cu halvaua și pe 
Iani care putea să mănânce înghețată câtă voia 
fără să plătească, și ai gândit că iertându-i, nu are 
rost să-i mai spui preotului păcatul de care te-ai 
lepădat prin voință proprie. Cu sufletul ușurat 
pășești în lumina cerată și aprinzi lumânarea din 
care urcă liniștea. Așezi buchetul pe masa din 
mijlocul bisericii, la picioarele Christului răstignit, 
masă plină de flori, pe sub care treci când ți se 
spune. Se încălzește interiorul de la lumânări și de 
la corpuri înghesuite. Te învăluie somnul sub 
căldură și sub rostirile cântate ale preotului și ale 
dascălului, prohodind: „Și-ngroparea îți cântăm și 
patimile / Că din stricăciune Tu ne-ai izbăvit”. 
Tresari și te sprijini de trupul mamei, așteptând 
drumul de însoțire a Sfântului Epitaf în jurul 
bisericii prin fiorul nopții, cuprinsă în șuvoiul de 
luminițe, lin, legănat, cu opriri și cântări, până la 
intrarea din nou în lăcașul sfânt. Privești cu uimire 
minunea petrecută între timp, vezi cum cineva 
învârtise între timp biserica, și altarul se afla acum 
în partea opusă celei pe care o știai. „Ți se pare”, 

spunea mama, dar nu avea cum să ți se pară ceea 
ce vedeai cu ochii, și la fel ți s-a întâmplat mulți 
ani. Crezi cu toată ființa, că Tatăl Ceresc învârte în 
noaptea aceea specială biserica, așa cum cizmarul 
învârte bocancul pe calul de fier, ca să curețe de 
stricăciune oamenii dinăuntru și să-i facă iar 
curați și frumoși. Rugăciunea se alcătuia atunci 
singură, fără ademenire, din închinarea mamei pe 
care o respiri ca pe diminețile neîncepute. 

 

* * * 
Din mirarea aceea te-ai înălțat, și acum, 

dacă te ridici puțin pe vârful aducerilor aminte, 
ajungi să privești spre afară, pe fereastra boltită a 
bisericii, prin sticla ei vălurită de vreme, sau poate 
cristalul ochilor tăi a aburit în cearcănul golului 
din jur. Vezi în răsfrângere un copil mergând pe 
trotuarul asfaltat de mână cu mama, pe lângă 
blocuri cu pereți de culoarea cartonului umflat de 
umezeală, pe care se desenează lumânări de 
funingine, din gurile burlanelor de fum, și care au 
luat locul vechilor case. Traversezi cu atenție 
printre șirul neîntrerupt de mașini, cauți un drum 
între două blocuri, o fostă uliță, mărginită de 
garaje pestrițe și containere mari, vărsându-și 
mațele de gunoi, de jur împrejur, loc de adunare al 
câinilor vagabonzi. La capăt de drum, sub poalele 
unui deal, scundă, năpădită de iarbă, printre 
copaci noduroși, acoperiți de licheni, casa goală 
privește speriată, prin geamurile neșterse la timp, 
la blocul hrăpăreț din poartă ce stă s-o înghită. Aici 
te desparți, mama traversează singură curtea și 
conturul ei se destramă, urcând dealul spre 
amintiții din pomelnic. Rămâi în grădina care nu 
mai este plină de flori ca altădată. Intri în casa 
unde nu mai miroase a var proaspăt și a haine noi. 
Pe cuierul prins de ușa care desparte două 
camere, o bluză înflorată, uitată acolo de vara 
trecută, privește patul care mai păstrează forma 
celei care a dormit în el mare parte din ani. Forma, 
caută și ea în sus, agățându-și neființa de bluză. Te 
simți ca un intrus, intrat nepoftit între două 
singurătăți care se îngăduie una pe alta. Lași bluza 
acolo. Dacă ai lua-o, ar fi ca și cum ai dezbrăca un 
mort. Pleci, dar nici plecarea nu alină. 
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Dimitrie ANGHEL 
Dimitrie Anghel s-a născut la Cornești, comuna Miroslava-Iași, unde 

se afla moșia și conacul familiei. A fost fiul lui Dimitrie Anghel, proprietar 
de pământuri, și al Erifilei Anghel, născută Leatris. A urmat școala 
primară în strada Armenească, din Iași, la „școala lui Caracaș”, e înscris 
apoi, ca intern, la Institutele Unite (școală ce s-a bucurat de o mare 
renume în orașul Iași), pe care o va părăsi o dată cu moartea tatălui, în 
anul 1888. În anul următor, 1888–89, se mută la gimnaziul „Alexandru 
cel Bun“. Un conflict cu profesorul de franceză Al. Bădărău îl face să 
părăsească studiile în cursul anului. A călătorit în Italia, Franța, unde a 
studiat literatura la Sorbona, Elveția și Spania, revenind în țară în 1902. A 
fost funcționar în Dobrogea (1906–1907), referent la Casa Școalelor și 
inspector al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice (din 1911) . 
Dimitrie Anghel a debutat cu poezii în revista Contemporanul (1890), 
colaborând apoi, cu poezie și publicistică, la „Adevărul”, „Adevărul literar 
și artistic”, „Lumea nouă”, „Literatură și artă română”, „Pagini literare”, 
„Viața românească” etc. A făcut parte din redacția și din comitetul de 
direcție al revistei „Sămănătorul” (1906 - 1908). A editat revista 
„Cumpăna”, împreună cu Mihail Sadoveanu, Ștefan Octavian Iosif și Ilarie Chendi (1909 - 1910). 

A debutat editorial cu Traduceri din Paul Verlaine în 1903. În 1905 a publicat volumul de versuri În grădină, 
urmat, în 1909, de Fantazii. Între timp au apărut operele scrise de D. Anghel în colaborare cu Ștefan O. Iosif: Legenda 
funigeilor (poem dramatic, 1907), Cometa (comedie, 1908, 1912), Caleidoscopul lui A. Mirea (1908), Carmen saeculare 
(poem istoric, 1909), iar în 1910, Cireșul lui Lucullus (proză). A mai scris și alte volume de proză, între care amintim 
doar câteva: Povestea celor necăjiți (1911), Fantome (1911), Oglinda fermecată (1912), Triumful vieții(1912), Steluța. 

Dimitrie Anghel este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai simbolismului în literatura română. El 
cultivă mediul naturii artificiale, umanizate, al grădinilor și procedeul sinesteziilor. Este un contemplativ, un visător, 
care aduce în poezie tema călătoriilor, a evaziunii, motivul boemei și imagini ale peisajului marin. Simbolismul se 
îmbină în poezia lui cu notele romantice. 

Proza sa vădește înzestrare picturală, eleganță a stilului și vervă polemică. (Wikipedia) 

 

În grădină  
 

Miresme dulci de flori mă-mbată și mă alintă gînduri blînde...  
Ce iertător și bun ți-e gîndul, în preajma florilor plăpînde !  
Rîd în grămadă; flori de nalbă și albe flori de mărgărint,  
De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint.  
 
Sfioase-s bolțile spre sară, și mai sfioasă-i iasomia : 
Pe fața ei neprihănită se-ngînă-n veci melancolia 
Seninului de zare stînsă, și-n trandafiri cu foi de ceară 
Trăiesc mîhnirile și plînge norocul zilelor de vară.  
 
Atîtea amintiri uitate cad abătute de-o mireasmă : 
Parcă-mi arunc-o floare roșă o mînă albă de fantasmă,  
Ș-un chip bălan lîngă-o fereastră răsare-n fulger și se stînge... 
De-atuncea mi-a rămas garoafa pe suflet ca un strop de sînge.  
 
Ca nalba de curat odată eram, și visuri de argint  
Îmi surîdeau cu drag, cum rîde lumina-n foi de mărgărint, 
Și dulci treceau zilele toate, și-arar dureri dădeau ocoale... 
Ah, amintirile-s ca fulgii rămași uitați în cuiburi goale.  

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sorbona
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_%C8%98coalelor&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83m%C4%83n%C4%83torul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Sadoveanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Octavian_Iosif
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ilarie_Chendi
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Cum cântă marea 
 
 
În fiecare seară, de-un timp, stau cu mirare 
Şi-ascult ce straniu cântă tumultoasa mare. 
Atent îmi plec urechea, şi-ascult notele-i grele, 
Ascult, cătând pe-ncetul să mă desprind de ele, 
Să-mi lămuresc ce-o doare când spumegă de ură, 
Ce vrea să spuie marea cu-nfricoşata-i gură. 
Dar apele-i ţin taina, schimbând a ei cântare, 
Acum, parcă se joacă zvârlind mărgăritare, 
Şi-acum, ca sub imperiul unei porunci secrete, 
Îşi părăseşte jocul, şi-n larmă de trompete, 
Îşi trâmbiţă mânia, iar miile-i de creste 
Le umflă în talazuri, în larguri dând de veste, 
Că cineva ascultă şi-nseamnă cu mirare 
Ce poate să surprindă din larga ei cântare. 
 
 
 
 
 
 
 

Himera 
 
Plin de dezgust pentru lumea aceasta banală şi tristă, 
Tainic Himerii i-am spus: – "Du-mă pe celalt ţărm! 
Du-mă-într-o lume mai bună în care să nu fie oameni, 
Căci între mine şi ei nu e nimic obştesc. 
Tot ce-i încântă şi-i doare pe ei mă revoltă pe mine: 
Toate le vede întors ochiul meu, altfel făcut. 
Spre a-i putea îndura şi spre-a fi îndurat printre dânşii, 
Trec ca o mască prin bal, vesel cu lacrămi în ochi..." 
Iute, Himera şi-a-ntins atunci aripele-albastre: 
Cerul deasupra-mi scădea tot mai îngust şi mai mic. 
Tot mai departe de cer coboram ca o piatră-n cădere 
Şi ca un ochi luminos soarele-abia-l mai zăream, 
Tot mai departe apoi, scânteia ca un fulg de jeratec: 
Inima-n piept mi s-a strâns când pân' şi fulgul s-a strâns. 

 
 
Fantezismul poetului este în bună parte o închinare către feerie, moștenită de la Eminescu, comună epocii și 
întărită prin anume urmări ale romantismului și parnasianismului din Occident. Puțină, impopulară, proza 
lui D. Anghel este excepțională și revoluționară. Fără ea nu s-ar înțelege proza de mai târziu a lui T. Arghezi 
care perfecționează și sistematizează maniera angheliană.” 

George CĂLINESCU 

Curcubeul 
 
Ce schimbătoare e la munte 
Lumina; cât ai scăpăra, 
Un curcubeu a-ntins o punte 
Din casa mea pân’la a ta. 
Şi-un gând, un gând nebun îmi vine! 
- Aşa-s poeţii uneori – 
Să mă avânt până la tine 
Pe puntea asta de culori. 
Cu fruntea de lumini brăzdată 
Să urc tăriile cereşti 
Şi, când nici nu te-aştepţi, deodată 
Să-ţi bat cu degetu-n fereşti… 
Dar când să urc, frumoasa punte 
S-a dărâmat, - ş-acuma norii 
Au tras perdeaua cătră munte: 
Nebuni sunt, Doamne, visătorii! 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/George_C%C4%83linescu
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 
 
 
 

Nostalgii  
fără nuieluşă 
 

amaaaiie, ceasu’ de la biserică iar nu e 
potrivit la fix, e cu vreun minut în 
urmă!... 

         „ Boala” lui mai mult sau mai puţin 
nedeclarată erau ceasurile, stilourile şi maşinile de 
scris. De ce un melanj în compoziţia asta, nimeni 
nu ar fi putut s-o spună. Cert este că asta era 
situaţia. Iar acum,            într-adevăr, ceasul din 
campanila recent şi frumos restaurată ce 
reprezenta intrarea în principala biserică a 
comunei, cu a lui tentă aurie, avea acel minuscul 
decalaj în raport cu deşteptătorul Pobeda de pe 
noptieră, cumpărat nu de mult de la oraş, 
totdeauna zilnic verificat după serviciul telefonic 
022/009, dânşii fiind printre puţinii nu din sat – ci 
din comună – care posedau post telefonic la 
domiciliu. – Şi alţi consăteni înaintaseră cereri 
spre a avea un astfel de miracol în casă dar, pentru 
aproape toţi, se împliniseră chiar şi două decenii 
de când depuseseră petiţia, fără ca nimic să se 
întâmple. – Existase o singură excepţie: vecinei din 
curtea de lângă dânşii i se instalase nu de mult o 
astfel de minune în casă şi, fiindcă în cazul dânsei 
se împliniseră două decenii şi jumătate de când 
depusese cererea iar soţul, în timpul liber, pe când 
trăia, stătea pe prispa casei scrutând zarea în 
aşteptarea infatigabilă a dubei cu cei ce ar fi putut 
veni spre a-i instala ceea ce îşi dorise mai mult în 
viaţă – alături de candela veşnic aprinsă şi 
cuvenitele icoane, aşezase pe o lădiţă frumos 
sculpată avută din zestrea de la mama aparatul 
telefonic buclucaş chiar sub portretul cât un sfert 
din perete al defunctului consort, aparat telefonic 
care, în rarele momente când îşi exhiba zbârnâitul 
strident dar energic – tulbura pacea acelui loc 
sacru, cât şi rectitudinea flăcăruiei de la candelă. 

           ... or poate că acel decalaj să fi fost şi 
subiectiv, responsabil pentru acea imprecizie fiind 
poate unghiul fortuit ce se crea între fereastra 
camerei şi intrarea în locaşul de cult. Nu era prima 
oară când la insistenţele plângăreţe ale nepotului, 
bunica atrăgea atenţia asupra acelei 
„disfuncţiii”preotului, cu care era amică. Acesta, 
mustăcind, făcea hatârul Prâslei, care cel târziu 
înainte de a intra seara în pat, la ultima 
„verificare”, putea să intre în lumea lui Moş Ene 
liniştit, constatând identitatea de „păreri” dintre 
cadranul deşteptătorului, al pendulei familiale şi al 
ceasului „ecleziastic” din campanilă, între timp 
frumos luminat în azuriu o dată cu lăsarea 
întunericului. 

         Privi plictisit pe fereastră la serafica chindie 
de vară. Observă „muşuroiul” de unifome kaki de 
pe tarlaua cu roşii, morcovi şi porumb nestrâns la 
timp, uniformele fiind ale soldaţilor ce în primele 
2-3 luni de armata erau duşi la „munci”, adică 
muncile câmpului pe care teoreticii salariaţi ai 
ceapeului local nu se deranjau să le facă, pentru 
cei cinci lei lumină x 26 de zile lucrătoare – 
duminica fiind socotită zi de odihnă, chiar dacă în 
realitate nu era aşa. – „Muşuroiul” se deplasa alene      
dintr-un loc într-altul al ariei, strângând lădiţă 
după lădiţă din roşiile aflate în răsaduri, până când 
se formau grămezi impresionante de 
legume/ştiuleţi de porumb/morcovi care 
niciodată la cântărirea din amurg nu indicau 
îndeplinirea normei pe acea zi, ceea ce atrăgea 
mici pedepse gen „neutralizarea” tractorului cu 
remorcă ce transporta cele trei plutoane ale 
companiei înapoi în tabără, de la „locul faptei” şi 
până la barăcile din PFL, coerciţie constând în 
înconjurarea prin fugă a vehiculelor, eventual cu 
masca pe figură – de către soldaţii socotiţi 
responsabili pentru acea stare de lucruri. – Într-un 
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rând atât tractorul cât şi remorca părăsiseră 
şoseaua în rambleu spre a se răsturna în peisajul 
bucolic cu ceapă şi castraveţi existenţi de o parte 
şi de alta a drumului, asta din pricina unei 
manevre bruşte a conductorului ce reuşise să 
evite în ultimul moment pe unul din soldaţii ce-i 
„neutralizau” prin ocolire mijlocul de transport; 
mare lucru nu se întâmplase: doar că mecanicul ce 
conducea tractorul scăpase de orice grijă trecând 
pe loc la cele veşnice, unul din ofiţerii ce tocmai se 
strâmbau de râs în uşa remorcii de vriele 
„pedepsiţilor” ce gâfâiau de zor ajunsese la spital 
cu coloana vertebrală avariată, împreună cu alţi 
soldaţi din remorcă ce avuseseră aceeaşi 
destinaţie cu contuzii mai mult sau mai puţin 
grave – datorită dibăciei dar şi a jertfei supreme 
date de cel ce conducea tractorul, evitându-se 
totuşi ca soldatul pedepsit pentru a cărei evitare 
se produsese totul să fie făcut una cu pământul. – 
Din acel moment, „procedeul punitiv” fusese 
definitiv abandonat, asta după ce se pomenise 
ceva de măsura cu care măsori şi cu care într-o 
bună zi, la rându-ţi, ţi se va măsura – dar şi după ce 
se constată că planul de legume culese într-o zi nu 
se îndeplinea nu datorită lentoarei militarilor în 
termen, ci din pricina teoreticilor salariaţi ai 
ceapeului local care peste zi nu mişcau un pai, în 
schimb, pe înserat, se furişau cu zâmbete 
stânjenite pe tarla spre a mai „bărbieri” din 
înălţimile maldărelor de produse care mai apoi 
prin cântărire, nu aveu cum să dea planul diurn 
preconizat. 

         Înaintea venirii militarilor, mai pe la mijlocul 
vacanţei mari, în arşiţa insuportabilă a miezului de 
vară – fuseseră aduşi spre a culege bucatele o 
parte din salariaţii combinatului siderurgic aflat la 
vreo treizeci de kilometri de comună; avea să se 
constate că aceştia nu realizau la culesul câmpului 
în două zile nici măcar ceea ce militarii în termen 
ce le-au urmat realizau în două ore; fără să fie 
scandalizat de un asemenea adevăr, cel ce părea a 
le fi şef îi îmbarca seara spre a-i aduce înapoi de 
unde veniseră, spre gloria autobuzelor ce arseseră 
de pomană combustibilul pe drumul înspre- şi 
dinspre- ogor; o singură dată acel el comandante 
făcuse un scandal monstru unuia din muncitorii 
care îşi permisese să ia un singur ştiulete de 
porumb de o formă şi colorit mai speciale spre a-l 
pune în vitrina din sufragerie – amintindu-i-o pe 
aia cu luna de puşcărie şi ştiuletele de porumb 
subtilizat, papară din care unii chiar şi gustaseră, 
de la nişte autorităţi demne de oficialităţile 
burghezo-moşiereşti cum numai în opera lui 
Zaharia Stancu puteai găsi. 

         Telefonul de pe policioară, de culoarea 
uniformelor soldaţilor ce cu puţin înaintea lăsării 
amurgului plecaseră spre unitate – prinse a 
zbârnâì intempestiv şi strident. 

         - Ce faci, drăguţule?, se auzi un glas ca de 
nectar în cască. – Nu vii?... 

         Era preotul de la biserica de vizavi. Neavând 
la rându-i telefon, îl sunase de la singurul aparat 
public urban/interurban de la oficiul poştal 
deschis şi la ora asta, nu departe aflat de biserică – 
totul petrecându-se tot la rugămintea bunicuţei 
care la rându-i fusese rugată de nepoţel ce, având 
nostalgii, alimentate şi de lecturile din manualul 
de literatură, ar fi dorit să reînvie în joacă 
atmosfera didactică a Amintirilor din copilărie 
scrise la maturitate de genialul Nică – când cartea 
se făcea cu nuieluşa la popoul celor ce nu-şi făceau 
la timp lecţiile şi, întrucât voluminosul Ceaslov era 
chiar Cartea de Citire, muştele din sala de clasă nu 
aveau nicio şansă să coexiste cu sârguincioşii 
elevi. Bunicuţa îi procurase chiar şi un toc spre 
completarea romanticei atmosfere din urmă cu 
mai bine de un secol, ba chiar şi o lădiţă cu nisip 
fusese pusă în „sala de clasă” improvizată într-o 
odăiţă a dependinţelor bisericii, totodată făcându-
se rost de o tăbliţă pe care „elevul” scria precum 
pe un maculator, cu cărbunele. „Atrmosfera” fiind 
creată, mai în glumă mai în serios – sosia lui Nică 
avea să înveţe în plină vacanţă mare şi după rimă 
că întotdeauna opt ori nouă fac - nu face – 
şaptezeci şi două – având să se dumirească când 
se scrie sau nu adverbul „s-au” cu liniuţă sau fără 
liniuţă – chestia cu cratima intervenind doar la 
mişcare – avea să realizeze excepţiile ce confirmă 
regula în care Agârbiceanu şi România se scriu 
totdeauna cu î din a, în vreme ce Alecsnadri, cel 
mai mare poet român până la Mihai Eminescu 
neapărat cu cs, nu cu x – aşa cum s-ar putea crede 
la prima vedere. Doar Smărăndiţa popii nu fu 
prezentă căci preotul avea băiat mare, cu facultate, 
ajuns domn la oraş. Şi nici coerciţia cu nuiaua, ca 
pe vremea lui Creangă, nu fu aplicată – căci popa 
Paşoi nu era capabil să omoare un ţânţar, dar-mi-
te să lovească un copil. 

         - Bine, puiule, bine... lasă, stai acasă, este 
vacanţă, mai bine să te odihneşti. 

         - Da, domnule părinte... 

         - Pe voi la şcoală parcă vă învaţă să vorbiţi cu 
tovarăşe, nu? 

         - Aşa e, părinte, da’ eu nu mă simt tovarăş 
chiar cu toată lumea... 

         - Vezi, vezi – asta aşa e, dar să nu o spui şi la 
şcoală... 

         - Nu, părinte, asta ţi-o spun dumitale, că acum 
vorbim numai noi doi... 

         - Dacă vorbim la telefon, s-ar putea ca fără să 
vrem să mai fi „vorbit” şi cu alţii... În fine. – Pe aia 
cu nuieluşa, ca pe vremea lui Creangă, nu am 
aplicat-o, puiule, fiindcă bătaia NU e ruptă din Rai, 



440 vol. 32,  220-222| august, septembrie, octombrie, 2022 

 

nu numai după umila mea părere ci şi a Sfântului 
Ioan Gură de Aur care ne învaţă să nu-i lovim pe 
copii şi să nu ne ducem niciodată la capăt 
ameninţarea cu folosirea nuielei. În viaţa de toate 
zilele, puiule, avem de a face cu feluriţi oameni, 
fiindcă Dumnezeu şi Maica Natură i-a lăsat tare 
diferiţi: unii sunt sârguincioşi şi mai iuţi şi învaţă 
repede şi bine, alţii la fel de silitori învaţă mai 
greu, dar dacă avem răbdare şi cu dânşii, până la 
urmă izbutim, ba chiar ăi de învaţă mai greu, pân’ 
la urmă s-a văzut că de multe ori învaţă temeinic; 
alţii nu vor să înveţe şi nu avem altceva de făcut, 
puiule, decât să ne ostenim şi cu dânşii, până la 
urmă s-o prinde ceva şi de ei şi mai departe viaţa 
s-ar putea să-i oblige a învăţa ceea ce nu au vrut să 
deprindă la vreme, în şcoală. Dar pumnul nu e 
bun, puiule, nu e bun deloc. Nu e bine să-i oprimi 
pe oameni găsind diferite pretexte, ca mai apoi să 
avem noi tot felul de foloase. Mai devreme sau mai 
târziu necăjiţii, cu cuţitul ajuns la os se vor revolta 
şi, nemaiputând, vor face ceea ce nu se cuvine să 
facă; iar păcatul nostru, al opresorilor va fi dublu 
întâi fiindcă i-am oprimat şi aducându-i la 
disperare, i-am silit să facă poate moarte de om. 
Duhul blândeţii, puiule, e mult mai sigur. Niciun 
cod civil sau religios nu poate pedepsi aşa ceva 
decât acoperindu-se întâi de ridicol iar mai apoi 
de oprobiu, aşa cum s-a întâmplat cu cei ce L-au 
Răstignit pe Iisus, din ale căror rânduieli şi nume 
astăzi a rămas mai nimic, iar  oamenii, atât cât îşi 
amintesc totuşi - tratează ca pe un stigmat 
personaje alde Iuda, Pilat din Pont, pe Obed, 
preotul slugarnic din Sanhedrin – ori pe Ana sau 
Caiafa – Baraba nefiind altceva decât numele unui 
ucigaş pe care gloata l-a preferat în locul 
Mântuitorului. – Înţelesu-m-ai? 

         - Da, părinte... 

         - Pacea e bunul cel mai sigur pe care îl avem. 
Atâta vreme cât armele tac, nimic nu e pierdut, 

multe strâmbăciuni se pot îndrepta, mulţi ticăloşi 
pot fi pedepsiţi fără a se face moarte de om, fără ca 
Pământul să mai cunoască vreodată pojarul 
blestemat de foc şi fier semănător de jale şi 
moarte, după care trebuie îngropate mormane de 
morţi, trebuie să asistăm la chinul multora rămaşi 
pe viaţă ologi, trebuie să auzim femeile ce-şi 
bocesc bărbaţii morţi, pe cei ce-şi jelesc familiile 
ucise, copiii care printre nori de fum şi balauri de 
flăcări îşi caută zadarnic părinţii. Asta nu trebuie 
să se mai întâmple niciodată, puiule şi pentru a nu 
se mai ajunge niciodată la aşa ceva, orice formă de 
violenţă inutilă trebuie evitată. – Mă înţelegi?... 

           - Da, domnule preot... 

          - Aşa... petrece restul de vacanţă rămas în 
pace, joacă-te,    distrează-te, du-te la scaldă, din 
când în când meditează... şi când reîncepi şcoala, 
ori de câte ori crezi că nu ai putut înţelege ceva din 
ceea ce ţi s-a explicat acolo, să vii la biserică – ş-
om încerca să desluşim ceea ce pare de neînţeles 
împreună, cu răbdare şi tact, la orice materie va fi 
nevoie. – Da?... 

          - Da, părinte... 

         -  Noapte bună. – Somn uşor, să nu uiţi înainte 
de culcare să-ţi spui Rugăciunea, îngerii să te 
sărute!... 

          Întunericul nopţii cuprinsese cu desăvârşire 
firea. După ordine guturale, de aproape două 
ceasuri, „muşuroiul” kaki al militarilor în termen 
veniţi la „munci”se retrăsese spre sălaşul lor. 
Campanila bisericii era ca în fiecare seară frumos 
luminată în azuriu de becul ce lumina discret din 
spatele ceasului, ale cărui ace exprimau aceeaşi 
oră cu limbile deşteptătorului şi pendulei aflate în 
casă. 
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Cristinel C.POPA 
 
 
 

 
 
Oglinda 
 

n singura cameră în care locuiesc, între cele 
două geamuri ale peretelui dinspre curte. 
Acolo e oglinda. Mă strâng de frunte. Îmi 

întind buzele. Trag cu putere de păr. Îmi sfârtec 
hainele. Scuip. Înjur, plâng. Fac tot ce se poate face 
de ciudă. De ciudă că sunt singur acasă. Că mama 
nu mă poate ajuta să fac cifra șapte. De ciudă că nu 
pot să-mi pun dimineața cum trebuie cravata de 
pionier. Din cauza că nu-mi ajung brațele să-mi 
trag dintr-o zvâcnitură bretelele. Îmi place să mă 
închei la bluze și cămăși până la ultimul nasture. 
Să mă străng puțin de gât. Să fiu mai aproape de 
moarte. Mai aproape de  bunica mea pe care am 
pierdut-o, bunică care a fost de fapt pentru mine 
prima mea mamă. A stat cu mine 12 ani la oraș, cât 
am fost eu la școală. Mi-o amintesc și acum, buna 
mea bunică… Cum spuneam oglinda mi-e cel mai 
bun prieten. Acolo o caut eu pe mama. Care nu 
locuiește cu mine în casa de la oraș. Ea e 
învațatoare la țară și locuiește la opt kilometri de 
Huși, în satul Valea Grecului. În ea, în oglindă văd 
poate universul normal în care mi-aș fi dorit să 
trăiesc. Cu familie, fără comunism. Cu bani 
îndestulători. Cu toți prietenii mei după care fug la 

fiecare sfârșit de săptămână. Din cauza ei am și 
făcut într-o zi în pantaloni. Ce-a ieșit, nu îmi 
amintesc nici eu. O poezie, poate chiar o proză 
fecundă. Ori excremente de imaginație, fărâme din 
opinteala de la ore. N-am avut timp să-mi dau 
pantalonii jos. Îmi amintesc foarte bine ziua. 
Învățam în școala veche, dărâmată la puțin timp. O 
clasă întunecată, răcoroasă. Dar în acea zi, nu știu 
de ce era foarte cald. Enervantă zi. Cu toate că 
Hușiul încă era frumos. Cu magazine mici și străzi 
aerisite. Încă nu “tunase” Ceaușescu atmofera. 
Până să ajung la școală treceam prin piață și prin 
parcul bisericii. O frumusețe de oraș. Vremurile 
acelea cu orașul frumos e primul meu rai. Celălalt 
e universul bunicilor de la țară... Învățătoarea 
sosea cu catalogul prins cu un “mărțișor”: o 
vărguță lucioasă. Să-i bată la palme pe cei 
obraznici. Acolo, la oglindă mă răfuiesc cu mine 
însumi. Acolo mă spovedesc ca la o icoană a mea. 
Acolo mă închin păgânului Cristi, sfântului Cristi. 
Câteodată mă îmbrac în general de armată și apar 
în fața oglinzii, dau comenzi sentimentelor din 
mine. Alteori mă costumez în prinț. Alteori în 
cerșetor. Și plâng toată ziua în fața oglinzii. 

 

Bunicul și mormanul său de 
cărți de pe piept 
 

e bunicul îl găsesc mereu întins în pat. 
Câteodată doarme. Buzele-i zvâcnesc în 
rotunduri. Pufăie înfundat. Azi e o zi 

călduroasă de vară. Arșița a muiat toată curtea de 
țară. Nu se aude niciun zgomot. Când și când 
găinile cloncăne sufocate. Dincolo de gardul de 

sârmă al vecinului Vasile se retrag înspre casă 
încălzițI, copiii. Geamurile bunicului nu sunt 
acoperite cu cearșafuri. Geamul cel mai des 
deschis se închide cu un cârlig micuț. Astăzi vântul 
stârnit la un moment dat de vipia de afară îl 
tremură sacadat. Lui bunicu’ cărțile-i se adună pe 
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piept. Ca un turn Babel. Le scapă încet pe măsură 
ce adoarme. E siesta de după prânz, dincolo de 
orele amiezii. După ce a savurat cu bunica, în 
camera sa, camera din spate, un prânz 
pantagruelic. Bunicul, la cei 80 de ani, are dinții 
intacți. Doar că sunt tociți. Câteodată, când o 
așchie îi înțeapă limba, cere o pilă groasă de la 
bunica, și îi pilește. Parcă-i lupul din povestea cu 
Scufița roșie. Cărțile bunicului? În primul rând 
Sadoveanu. Hanul Ancuței. E ultima cărămidă pusă 
astăzi pe piept, în timp ce doarme. Ieri a fost 
Dumbrava minunată. Săptămâna trecută: Frații 
Jderi. Mie nu-mi place Sadoveanu. Chiar dacă îmi 
place că îi place lui bunicu. Eu prefer să citesc mai 

rar. Îmi place mai mult să hoinăresc prin sat. De 
dimineața, până seara. Mai ales că sunt în vacanța 
de vară. Și am tot timpul din lume. Mi-e groază că 
la un moment dat va trebui să fac ceva exerciții 
pentru școală. Temă, de la domnul diriginte, 
comandant de detașament de pionieri. E o sarcină 
pe linie de pionieri. Clasa noastră să fie una 
fruntașă. Plină de tocilari. Mama mă avertizează. 
Mai învață, că o să ai nevoie. Eu o cred, dar n-am 
niciun chef să-i fac pe plac. Abia acum, când m-am 
făcut mare îmi dau seama câte dreptate avea. Dar 
e prea târziu.  

Vara, vara e toată ziua a mea.  

 

 

Ultima noapte de vacanță, 
întâia “noapte” de coșmar 
 

ata fiind director de școală, părinții s-au 
stabilit sezonier, la bunici, la țară. S-a 
terminat vacanța. Dealurile înverzite, 

văile adânci ale satului mă sărută cu o rafală de 
vânt. Mama mi-a tăiat unghiile. Mi-a pus borcanele 
cu dulceață în geantă. Mă voi urca de dimineață în 
Dacia șI voi pleca spre oraș. S-a terminat vacanța. 
Începe o nouă viață. Viața cu școală. Începe primul 
semestru al unui nou an de școală. E ca o izgonire 
din rai. Îmi iau larevedere de la bunica, de la 
bunicul. Plâng, ca șI cum nu i-as mai vedea 
niciodată. Mă voi urca în mașina ca într-un dric al 
adolescentței. Pomenile le voi purta în portbagaj. 

Plâng după câine. Îl vreau cu mine la Huși. Îl așez 
la geam șI pornim, fără acompaniament funebru. 
Vomită la un moment dat pe genunchi, după ce 
trecem prin gropile “centrului” satului. Soarele e 
spre asfințit. Terenul de fotbal înverzit are un aer 
funebru.  

Bună ziua, domnu’ învațător, strigă un sătean. 
Mașina îl acoperă într-un nor de praf. Ieșim din 
margine și urcăm pe șosea, pe același drum cu 
care alteori urc cu bicicleta, făcând naveta la oraș, 
la școală. Ca și cum aș urca Drumul Golgotei. Un 
pas mare către sinucidere, un pas mic către 
neatârnarea familiei.  

 

 

Cu bunica la școală, ouăle 
tovarășei învățătoare 
 

ămașa. Camașa albă cu petlițe. Basca, tot 
albă. Cravata? Roșie, roșie ca un comunist 
destoinic.  Inelul de plastic pe care intră 

vârfurile ei face să mă strângă puțin de gât. “Mergi 
și tu cu mine la școală? Nu e nevoie!”, îi șoptesc 
bunicii. N-am cum s-o las acasă. Bunica, îmbrăcată 
într-o fustă lungă pare mai “tânără” decât mine. 
Eu, ca un elev de a II-a, ea de I-a. Doar figura ușor 
ridată o trădează. Însă e iute în mișcări. Chiar prea 
iute, îndejuns să mă prindă repede când fac câte o 
poznă. Eram copil fără minte șI implicit fară 

respect la acea vreme. Cu toate că nu era, eu 
consideram că bunica mea e extrem de urâtă. ȘI, 
mai ales, n-avea nici cravată roșie ca a mea. Așa că 
dacă poftea să aibă grijă de mine să ajung la școală 
șI nu în altă parte, n-are decât să facă așa cum zic 
eu. Îi propun ca ea să meargă pe un trotuar, șI eu 
pe celălalt, în așa fel încât să nu descopere nimeni 
că bunicuța schimonosită, ca o maimuțică, e cu 
mine; șI vai, mai mult decât atât, e șI rudă de-a 
mea. Bunică. O așa urâtă femeie nu trebuie să știe 
nimeni că e bunica mea. De aceea am recurs la 

T 

C 



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 443 

 

stratagema cu trotuarele. Nu ne vorbeam, ne 
înțelegeam doar din semne. Acum aș ține-o de 
mână chiar și lângă cele mai simandicoase 
persoane din viața mea. Dar ia-o de unde nu-i, s-a 
urcat demult la ceruri. La școală, o zi pionierească 
obișnuită. Ajung în clasă îmi ocup locul în bancă. 
Intră tovarășa învățătoare. “Trei culori cunosc pe 
lume, amintiri de-un brav popor…”. Imn idiot, 
idiotizant. “Stați jos”. Mâinile la spate. Uniforma, 
mânuțele și batistuța pe bănci. Doamna, cu o vargă 
lucioasă verifică dacă unghiile ne sunt tăiate. Bine 
că nu  a început de an să ne verifice de păduchi.  Pe 
Nelu Ciocan repetentul țigan, vecin cu mine l-a 
găsit “pozitiv”. I-a turnat o galetușă de DDT în cap. 

Și l-a tuns zero. Și pe o colegă de-a mea, Agaru tot 
zero a tuns-o. Avea un păr rebel, ca al unei 
mulatre. A doua zi m-am speriat când am văzut-o 
chilug. Era prima oară când vedeam o persoană 
fară păr, și mai ales, o fată. Doamna învățătoare 
știa că bunicii mei nu locuiesc la oraș, ci la țară. ȘI 
ca un comunistă coruptă ce era, m-a tras într-un 
colț al clasei șI mi-a șoptit. “Roag-o, te rog, pe 
mama ta, să-i spună bunicii de niște ouă. Aș vrea 
niște ouă, proaspete”. Ce fel de ouă, îmi venea s-o 
întreb. Două ale bărbatu-său nu-i ajung! A trebuit 
să-i zic mamei, altfel mă scoate la tablă și mă arde 
cu ascultatul. Învățătoare bătrână și coruptă.  

 
 
 
 

Ultima scrisoare 
 

 
Suntem cu totii morți, 
Nimeni nu mai suflă  o vorbă, 
Rânjetul încordat al deznădejdii și dezbinării ni s-a impregnat pe față. 
Nu mai suflăm.  
Piepturile ni s-au umplut de flori 
Acum suntem cu toții morți 
În lanurile nepăsării macii încă răsar falnici 
Prin capetele amorțite încă sfârâie frânturi de idei 
Suntem cu toții morți  
Ieri ieșeam în Piață și îngenuncheam spunând Tatăl nostru 
Astăzi, cunoscuta  rugăciune e rostită doar la parastase 
Am trecut la cele veșnice 
Nu mai respirăm flori, nu mai înghițim ghiocei 
Din pulpele noastre înverzesc urzici 
Suntem morți 
Ieri poate am fi fost o șansă…. 
Voi, cei de mâine, nu uitați,  
Cerul înstelat ni se datorează,  
el încă  
E viu, respiră printre ploi șși furtuni 
Sufletele noastre încă plutesc printre lacrimi.  
Nu ne uitați.  
Suntem morți.  
Voi ne urmați.  
Glorioși.  

 
 

United Kingdom,  18 mai 2022 
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Vlad SCUTELNICU 

                                    
mărturisire 
 
 

! te mint, femeie 
te mint de azi, de ieri, de mâine 
te mint din clipa când ți-am declarat 
dragoste eternă și n-am mai putut 
să-mi iau vorba înapoi 
 
te mint, femeie, zilnic  
te mint când indiferent ca o zi uscată 
îți declar că te iubesc 
când alcoolul îmi inundă celulele 
trupului și sufletului ori când 
mă îndrept spre 
alte femei iar tu nu mă simți ori nu vrei 
să-ți dai seama 
 
te mint, femeie 
până la capătul lumii, aceeași vorbă 

- te iubesc –  
ți-o șoptesc de mii de mii de ori 
de mii și mii de ani și tu 
o accepți ca pe un sfânt adevăr 
 
te mint, femeie, 
nu pot și nici nu știu să-ți ofer 
altfel de leacuri pentru liniștea ta 
în această dimineață senină 
ca în oricare alta 
și eu, ca oricare alt bărbat al universului 
nu mai am nimic de povestit, de adăugat 
 
da, femeie, te mint 
este acest lucru mărunt scris în ADN-ul meu 
nu am nici puterea, nici voința să-l modific 
 
da, femeie, te mint 
doar un lucru trebuie să-l știi 
să-l eternizezi:  
 
! te iubesc 
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nu spui nimic 
 
  

stai în burta lui Iona ca 
Iona în burta peștelui cel mare 
nu spui nimic 
cuvintele plutesc în jurul tău 
ca un roi de fluturi dar nu ai chef 
să le ordonezi în propoziții și să 
le rostești 
să întrebi ori să fii întrebat 
mai ușor deschizi telefonul 5G 
cauți pe facebook și afli ce te doare 
dacă inima ta bate normal 
dacă mai respiri dacă mai ești viu 
 
afli cine te mai caută 
pe cine ai voie să iubești 
dacă mâine vei putea pescui 
ori vei merge la vânătoare de lei 
de lei nu de vrăjitoare 
va trebui să mergi chiar dacă 
nu te simți bine ai o migrenă ceva 
va trebui să mergi 
doar așa spune așa comandă big brother-ul 
iar tu trebuie să te supui, să execuți benevol 
în numele fericirii noastre veșnice 
 
stai în burta lui Iona cum  
Iona în burta marelui pește și 
nu spui nimic 
nimic despre pandemie 
nimic despre război 
nimic despre ziua de astăzi, despre ziua de mâine 
de fapt nici nu ai avea ceva de spus  
totul a fost rostit, totul a fost scris 
parafat, stampilat, totul s-a livrat 
la termen și pe îndestulate 
totul decurge conform planului 
nu-ți rămâne decât să aplauzi 
frenetic,  
              sălbatic, la nesfârșit 
 
stai în burta lui Iona  
nu spui nimic 
cum totul spune o foaie albă 
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scrisoare de despărțire 
                                                                                                                            neprețuitului prinț 

 
 
 

ai dori să vorbești despre ziua de mâine 
cu toată bucuria și pacea de care ești în stare 
 
astăzi se pare totul este permis 
e joi 
o zi frumoasă de toamnă de sfârșit de octombrie 
tu culegi ultimile pere din livadă 
printre lacrimile comandate de prinț 
câinele tău care a plecat fără rămas bun 
 
te-a întâmpinat de dimineață 
cu botul așezat cuminte pe labele lui mari 
parcă transpus în visul unei lumi dorite 
într-un somn mai de odihnă și de liniște 
decât oricare alt somn 
 
! dragă prinț 
în decembrie trebuia să sufli în cele unsprezece 
lumânări ale tortului pe care nu ai vrut 
să-l mai aștepți 
te-ai grăbit, dragule 
ai plecat neștiut și singur spre alte lumi 
nu cred că am fost un stăpân rău 
toate pohtele ce le-ai pohtit 
ți le-am îndeplinit . singura întâmplare nepotrivită 
 
a vieții tale a fost lanțul 
dar și acesta destul de lung 
eu nu am fost satrapul, nici tu nu ai fost robul 
te-am iubit cu iubirea pe care mi-ai dăruit-o 
te voi iubi cu iubirea cu care ți-am rămas dator 
 
astăzi e joi 
o zi frumoasă de toamnă din care 
nici frunzele nu vor să mai cadă 
mâine voi mânca un borș de sfeclă roșie 
și voi privi mai trist, mult mai trist 
spre ziua din care ai plecat 
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și toate… 
 
 
stai liniștit în fotoliu  
privești prin fereastra de nord a casei 
spectacolul oferit gratuit de prinț 
câinele tău drag ce a înviat pentru tine 
și dă cu botul într-o minge verde 
rostogolind-o fericit prin iarbă 
negândindu-se la ziua de mâine  
 
schimbi perspectiva 
te muți la fereastra de la apus 
dai la o parte draperiile verzi să vezi 
feeria cerului nopții: ici colo licăre o stea 
dincolo un meteorit ca un laser sparge 
clarul de lună în timp ce 
clanul de lupi urlă înfometat spre 
corul de bufnițe ce țin lecții de filozofie 
 
nu, nu-ți place atât de mult încât să rămâi 
te așezi pe un scaun la fereastra din sud 
aici știi că soarele este rege 
că tună și fulgeră  
pentru frunza oricărei semințe 
și ghiocelul și crizantema se ridică la cer 
din moarte pre moarte călcând 
 
fericit și încrezător 

deschizi fereastra de la răsărit 
un cer albastru și un verde câmp 
îți sărută ochii și inima 
și peste toate acestea lumina lumii 
îți absoarbe fața 
și toate oglinzile lumii îți împrăștie chipul 
spre sufletele tuturor 
un stol de mierle și un batalion de fluturi 
cântă și dansează la unison pentru 
veșnicie 
 
fereastra rămâne deschisă 
și tu rămâi dator lumii 
cu o zi 
cu o zi în care nu ai știut, nu ai putut 
hotărî 
ce ferastră să alegi 
 
toate ferestrele rămân deschise mereu 
tunel magic prin care lumina curge 
într-o zi cât într-un an  atunci 
toate coasele mor 
toate casele învie 
și toate 
și toate 
și toate… 
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Mentorul din umbră 
ar fi împlinit 85 de ani 
 
 

impul adună zile și ani. Amintirile uneori 
se estompează, rămânând puternice doar 
impresiile, gândurile. Agitația frecventă a 

minții contrasta la Ion Alexandru Angheluș, Andi 
cum îl dezmierdam noi, frații întru creație, 
contrasta cu o prezență molcom așezată între idei 
ascunse între semne și simboluri. Înțelepțit de ani 
îl simt atât de prezent în personalitatea mea de 
parcă învățăturile sale strecurate prin lecturi și 
dialog intensiv cu schimburi de opinii și-ar fi 
realizat în mine o existenţă noetică.   
 

Andi era un erudit cărturar al timpurilor sale, 
prin literatura comparată pe care o promova 
înțelegea să dăruiască, să fie un didact notoriu, 
plin de vervă, fantezie și înțelepciune. Capacitățile 
sale didactice și uriașa bibliotecă pe care o 
controla în mintea sa creatoare mă determină să 
cred că era mult deasupra unor profesori de la 
universitățile românești ale vremii și, sigur, Ion 
Alex. Angheluş s-ar fi simţit în largul lui la orice 
catedră universitară de profil, studenții săi fiind 
fascinați. Am avut prilejul să-l ascult în mai multe 
rânduri pe acest prieten plin de o noblețe 
sufletească de excepție. Am simțit că avea o 
bucurie specială când intra în spaţiul magic al 
poesiei. Conducând ani de zile cenaclul literar al 
Casei de cultură din Huşi, întâlniri cu scriitorii, la 
multe dintre ele participând și eu, căpătase  acea  
aură charismatică de lider. Pentru mulți, ca și 
pentru mine, el a rămas Mentorul. Însă modestia 
nu i-a permis să iasă în față, ceea ce l-a 
dezavantajat. Ion Alex. Angheluş era mai mult 
decât o  mare promisiune literară și didactică, 
vocația sa fiind de a susține un mediu academic în 
care discipolii să se inițieze în tainele luminii,  

  
În spaţiul literaturii, construcţiile duse la 

capăt – Nunţile focului (Editura Litera, 1971), 
Ambrozie şi nectar  (Editura Ceres, 1978, în 
colaborare), Jurnal de idei (Editura Litera1980), 
Drumul cuvântului (Editura Junimea, 1980), Pânda 
de seară  (Editura  Cartea  Românească, 1983), 
Cumpărătorul de bufniţe (Editura Junimea, 1985) – 
nu l-au propulsat pe  locul meritat în ierarhia 
(relativă) a valorilor momentului. Au rămas în 
diverse stadii de elaborare/tipărire manuscrise de 
care mă legasem să le public dar, din păcate, am 
reuișit să aduc la lumina tiparului doar ceea ce am 
găsit într'o valiză veche de carton crăpat pe 
alocuri, maro, roasă pe la colțuri, conținând pagini 
bătute la mașina de scris, puse cu dragoste spre 

păstrare de autor. Cărturarul s'a dovedit un mare 
risipitor, marcat şi de neşanse multiple, şi 
nereuşite parţiale. Au existat și politruci hapsâni la 
care mergeam eu, rugat de Andi, cu portbagajul 
plin de canistre de douăzeci de litri de zghihară 
sau busuioacă din cramele hușilor. Directorii de 
atunci ai unei editurii ieșene, ale căror nume mi-e 
lehamite să le menționez i-au promis ani la rând 
publicarea altor cărți semnate cu un numele de 
referință – Ion Alex. Angheluș. Și doar mă întreb 
dacă nu le-a stat în gât uriașa cantitate de licoare 
hușeană. 

 

 
La una dintre petrecerile la care am fost împreună 

 
Din umbra viei ce ascundea cerdacul, din jurul 

mesei în care ne delectam cu vorbele meșteșugite 
ale unora dintre marii scriitori ai vremii, nu știam 
cum să fug în fosta bucătărie din spatele casei 
unde era încropită o bibliotecă de zeci de mii de 
volume editate în principalele limbi ale 
pământului. La sfârșit de săptămână luam cu mine 
minimum șapte cărți pe care să le lecturez și chiar 
studiez, cele pe care urma să le aprofundăm 
ideatic în duminica următoare. Așa am petrecut cu 
rare excepții ani buni din anii mei cristici. Medic 
de țară, aveam doar jumătate de oră să fug până în 
adâncul oceanului cunoașterii al cărui Poseidon 
era Andi. 

T 
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Prezent și azi în spiritul cetății, al unui Huși 
dezgolit de frumoasele străzi dominate de case 
boierești cu arhitecturi irecuperabile și vechi 
așezăminte de cult ce'și etalează crucile ascunse 
de blocuri de locuințe cenușii și pline de rufe în 
balcoane. Mă întâlnesc adeseori cu foștii elevi 
strălucit atrași spre arta scrisului de Andi; după 
atâţia ani trăiește prin ei, discipoli ai unui 
maerstru de excepție. Le povestesc ultimile lui zile 
din spitalele de la Iași și Huși, de poveștile pe care 
ni le împărtășeam. Dar… cu evlavie și mister mă 
spovedesc în fața lor pentru orele de priveghi în 
care, singur, numai noi doi în odaia casei lui, eu pe 
un scaun lângă catafalc, el acolo, întins în liniștea 
nopții meditând la eternitate, am avut cea mai 
intensă experiență paranormală din viața mea. 
Prezența sufletului lui era așa de puternică încât 
paraliza fiecare fibră a trupului meu. Și nu ne mai 
săturam să stăm la taclale. Dar erau gândurile 
mentorului meu pentru ceea ce urma să fie în anii 
care urmau după acel an. Accelerarea evoluției 
unui cancer pe care nici nu bănuia să'l aibă în 
urma exploziei de la Cernobîl fusese blestemul 
care îi întrerupea șirul creativ și recunoașterea 
meritelor sale spirituale. Maestru al tăcerilor 
adânci şi izvorâtoare de rod, mi-a arătat calea pe 
care viața îmi era hărăzită a o continua, visele și 
ideile ce vor străbate transformarea de azi a lumii 
pe care doar trupește o părăsea. 

Nu știu ce am simțit cu adevărat când trupul 
său a părăsit această lume - dramă,  tristeţe,  jele, 
compasiune, consternare, revoltă. A dispărut 
precum o cometă când încă nu împlinise 50 de ani. 
Îmi promisese o călătorie la Nucii din vecinătatea 
Bucureștilor. Iar proiectele destăinuite în orele de 
meditație paranormală trăite de mine nu aveau 
cum să se înfăptuiască în ultimii ani din acea 
epocă. Volumul de interviuri plăsmuit de noi, din 
care publicasem sporadic în reviste literare, nu am 
reușit nici eu să'l mai realizez. Nici cel de călătorii 
literare prin Țările Române a rămas o utopie. 

 
Simțul său estetic și capacitatea de a se face 

înțeles în adâncul cunoașterii universale m'a 
subjugat. Era prin firea sa ambițioasă un luptător, 
credincios iubirii și mamei copiilor săi, prizonieră 
iremediabilă a lui Bachus. Mai târziu, Viviana i-a 
fost muză și a dat un alt sens nu numai vieții sale 
sociale cât și creației care dospea de ani buni în 
cuptorul său alchimic. Flacăra aceea arde și azi în 
spațiul sufletesc și spiritual al discipolilor săi. A 
fost poetul, eseistul, profesorul, cărturarul, 
intelectualul subtil, pasionatul de frumos şi 
adevăr, marele prieten și mentorul meu, Ion Alex. 
Angheluș. 

 

Liviu PENDEFUNDA 

 
 
Iată o scurtă istorie a vieții 
mentorului căruia îi datorez 
formarea celui care sunt azi; 
este o compilație din diverse 
surse bio-bibliografice. 
 
1937. Se naşte la 1 octombrie, 
în satul Nuci, comuna Merii-
Petchii, fostul  raion  Urziceni al  
regiunii  Ilfov,  Ion  
Alex.Angheluş,  din  părinţi 
români, fiul lui Alexandru 
Anghel şi al Mărioarei.. Mama 
era ţărancă, iar tatăl un iscusit 
cioplitor în lemn, de pe urma 
căruia au rămas multe porţi în  
stil  românesc,  precum  aceea  
de  la  Mănăstirea  Căldăruşani,  
din apropierea Bucureştiului. Se 
pare că viitorul poet îşi 
moşteneşte tatăl în viziunea 
plastic-barocă a imaginarului 
poetic. 

1945-1949. Urmează clasele 
primare în satul natal.  

1949-1952. Gimnaziul în 
comuna natală. Participă la 

numeroase cenacluri şi-l 
cunoaşte pe Nicolae Labiş.  

1956.  Este  student  în  anul  I  
la  Facultatea  de  Filologie-
istorie, cursuri fără frecvenţă, la 
Universitatea din Bucureşti. În 
anul universitar 1955-1956, 
frecventează o perioadă 
cursurile Facultăţii de Filozofie, 
dar abandonează, din motive 
politice,  

1957. Suplineşte ca profesor la 
Şcoala Generală din Merii-
Petchii, între 15 septembrie 
1955 - 12 februarie 1957. Apoi, 
în aceeaşi calitate, la Şcoala 
Generală Ciolpani, între 7 aprilie 
şi 10 noiembrie 1957. 

1958. Se căsătoreşte cu 
Odorica Hâncu. 

1959. Suplineşte la Şcoala 
Generală Avereşti între 15 
octombrie şi 15 decembrie, dată 
de la care se stabileşte cu 
domiciliul în Huşi, în calitate  de  
îndrumător  metodist  la  Casa  

Raională  de  Cultură,  unde 
rămâne  până  la  1  septembrie  
1961.  Se  naşte,  la  12  mai,  
Carmen Rosaura, fiica cea mai 
mare a poetului, care în timp 
devine destul de apropiată de 
Julieta Pendefunda 

1961. Suplineşte la Şcoala 
Generală Epureni, la câţiva 
kilometri de Huşi. 

1962. Devine licenţiat al 
Facultăţii de filologie. În acelaşi 
an, de la 10 octombrie, este 
titularizat la Liceul Teoretic 
„Cuza-Vodă” din Huşi, prin 
decretul cu nr. 416/1962. 

1963. Debut publicistic în 
Flacăra Iaşului. 

1964. Îşi susţine examenul de 
definitivare în învăţământ, 
atestat cu actul nr. 240/1964. 

1966. Debutează în critica 
literară cu un articol despre 
Emil Isac, în revista 
Contemporanul. 
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1968-1969. Îşi extinde 
colaborarea cu poezii, 
publicistică, istorie şi critică  
literară  la  Vremea  nouă,  
România  literară,  Gazeta  
învăţământului. Colaborează la 
volumul colectiv Comunicări şi 
referate Indiscreţii şi anecdote 
culese din vastele sale lecturi, 
multe publicate prin reviste etc. 
Conduce cenaclul „Mihai 
Eminescu” al Casei de Cultură 
din Huşi, realizând, cu anii, o 
adevărată şcoală literară, unde 
se vor forma viitori autori de 
cărţi, precum Ion Gh.Pricop, 
Valentina Teclici, Cicerone 
Sbanţu, Marcel Vârlan, Eugenia 
Faraon ş. a. La 6 mai 1969, se 
naşte Dragoş Cezar. 
1970. Obţine gradul didactic II 
(adeverinţa nr.1068/1970). 

1971. Poetul debutează în 
volum, în regie proprie, la Ed. 
Litera, Bucureşti, cu Nunţile 
focului. Moare tatăl său Anghel 
Alexandru. 

1972. La 3 aprilie se naşte 
mezina familiei, Corina. 

1976. Obţine „magna cum 
laude” gradul didactic I, cu o 
prestaţie excepţională la ore, în 
faţa comisiei universitare 
alcătuită din I.D.Lăudat şi 
Constantin Parfene, cu lucrarea 
monografică „Jurnalul literar” al 
lui G. Călinescu. Colaborează la 
majoritatea revistelor din ţară. 

1978. În colaborare cu Avram 
D.Tudosie, tipăreşte la Ed. 
Ceres, Bucureşti o insolită 
culegere de reflecţii, versuri, 
anecdote despre vie şi vin, 
intitulată Ambrozie şi nectar. 

1979. Îl cunoaște pe Liviu 
Pendefunda care devine 
prietenul său de suflet până la 
fatidicul an 1986.  

1980. Îi apare volumul Drumul 
cuvîntului, la Ed. Junimea, Iaşi, 
constituind premiul pentru 
debut în anul 1979. În acelaşi an 
publică la Ed. Litera Jurnal de 
idei. Întreţine o bogată cores-
pondenţă cu Adrian Marino. 

Ion Alex. ANGHELUȘ 
 
 

Eneada I 
 

nu pun orgoliu în iubire  
nu sunt arhanghelul învingător 
dovadă, libertatea superbă a ta  
de a te desprinde de mine 
(barcaz detestând țărmul) -  
Forța ta cosmotică 
de a renunța la noi 
când te iubesc fără speranță 
 

o, nu e nevoie să mă lași să te văd 
 
stai deoparte (piatră din miturile maori)! 
 
Indiferența ta se poate revărsa 
spre plaja iubirii mele 
fără sfârșit 

 
 

Eneada II 
 

Ești cu mine în ciuda ta și a cerului; 
mă însoțești în toate gesturile firești 
și nefirești, în toate cavalcadele 
imaginare; 
 aștept la porțile de plumb 
ale timpului și, fără să vrei, vii 
spre arcul și spre săgețile mele 
le atingi și se-aprind, victorii ale 
amurgului rătăcit în suavitatea 
rănii de scoică, fiindcă trebuie  
să știi: există o bucurie a suferinței; 
ea ivește paftale de argint 
pe ireal pe zborul de aripi 
și pe ape. 
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1983 - 1984  Poetul  începe  să  
intre  într-un  ritm  editorial  
„normal”.  La Ed. Cartea 
Românească se tipăreşte vol. de 
poezii Pânda  de seară. Critica 
devine tot mai receptivă. Despre 
cărţile lui Ion Alex. Angheluş îşi 
spun cuvântul Const. Ciopraga, 
Adrian Marino, N. Steinhardt, 
Valentin Taşcu, Th.Codreanu ş.a. 
Poemul care închide volumul, 
Descrierea unui cal murind, 
toamna, este apreciat la 
superlativ de N. Steinhardt, fin 
estetician şi om de gust. Criticul 
îl consideră drept unul dintre 
cele mai bune poeme ale anului. 
Pornește împreună cu Liviu 
Pendefunda într'o călătorie 
memorabilă pentru a întâlni și 
strânge colaborarea cu scriitorii 
și revistele literare din Bacău - 
Ateneu (Radu Cârneci, Sergiu 
Adam, Vlad Sorianu, Ovidiu 
Genaru, Constantin Călin), 
Brașov – Astra (Daniel Drăgan, 
A.I.Brumaru, Dan Tărchilă), 
Târgu Mureș - Vatra (Romulus 
Guga), Cluj-Napoca – Steaua, 
Tribuna (Aurel Rău, Augustin 
Buzura, Adrian Popescu), 
sfârșită cu o escapadă spirituală 
în pivnița lui Adrian Marino. 
Paricipă împreună cu Liviu 
Pendefunda și Theodor 
Codreanu la Zilele Bacovia în 
acei ani prolifici, participând la 
cenacluri și prezentări de lucrări 
în cadrul festivalurilor de la 
Bacău. 

1985. Apare  Cumpărătorul  de  
bufniţe (Ed. Junimea, Iaşi). 
Simbolul bufniţei, simbolul 
zeiţei Atena, marchează deplina 
„înseninare” a liricii lui 
Angheluş, în care gestica 
dionisiac-romantică dobândeşte 
supremul echilibru al 
contemplaţiei  livreşti. Se 
recăsătoreşte, luând de soţie pe 
Viviana din Galați, pe care o 
întâlnise la o cură balneară în 
Slănic Prahova. Dă semne de 
oboseală, tracasat şi de un lung 
proces de partaj cu fosta soţie. 

1986. În vacanţa de primăvară, 
face ultima călătorie la 
Bucureşti. O  boală  necruţătoare  

 

Eneada III 
 

Mă tulbur că sunt simplu 
 asemenea Sfântului Francisc; 
 Mă-nvelesc liniștit în salopeta  
                                             mea 
 
ca-ntr-o haină de purpură; trezesc 
 clape de fildeș în coșuri 
 de pești; adorm pasărea Vivi 
într-o palmă de vis; 
 Dar asta nu mă-mpiedică 
 să te iubesc, dragostea mea, 
 moartea mea, fiindcă și sărăcuții 
lui Dumnezeu au nevoie de dragoste. 
 

 

Eneada IV 
 

iau ierburi din grădină  
și le pun pe fața-mi țepoasă 
și-mi spun că sunt palmele tale 
                              fierbinți; 
verdele frunzelor este și 
verdele tău de vietate a pădurii; 
au aripi nările tale  
și mugurii înfloresc în țara 
                            de aur a sânilor 
                                             mici; 
îmi poți lua dreptul de a te vedea, 
dar nu-mi poți răpi datoria 
                            de a te iubi în 
                                     singurătate; 
am suveranitatea de a-ți vorbi 
în grădina poemelor mele; între 
două verbe o pasăre ucisă și o 
brazdă de crini; 
- ține minte, să nu-ți vină prea 
târziu iertarea ! 
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(cancer  hepatic)  îl  condamnă 
să'şi petreacă ultimile luni prin 
spitale, la Iaşi şi la Huşi. Se 
stinge din viaţă după suferinţe 
grele, la 19 iulie. A fost însoţit pe 
ultimul drum de numeroşi 
huşeni şi de prieteni. A dorit să'i 
plouă la înmormântare şi 
dorinţa i-a fost îndeplinită, în 
ziua aceea fiind o adevărată 
rupere de nori asupra Huşilor, 
după o lungă perioadă de secetă. 

1990. Publicaţia huşeană Terra 
1 (an I, nr. 43, decembrie) îi 
dedică două pagini 
comemorative, în care semnează 
Th.Codreanu, Teodor Pracsiu, 
Ion Gh. Pricop, Liviu Pendefunda 
şi Carmen Rosaura Angheluş. 
Simpozionul omagial de la 
Liceul Teoretic „Cuza Vodă” este 
consemnat şi comentat de 
Teodor Pracsiu, în Adevărul, 
Vaslui, an. I, nr. 117, 11-13 
decembrie 1990 

1991. Revista Contact 
International publică poemul 
inedit Lăutarul din provincie, 
cu o prezentare a lui Liviu 
Pendefunda. 

1992. Apare la editura Contact 
International din Iaşi, sub 
patronajul lui Liviu Pendefunda, 
volumul Cai de lut, cu un cuvânt 
înainte de Theodor Codreanu.  

1996. La 10 ani de la moarte, 
poetul este comemorat la Liceul 
Teoretic „Cuza Vodă” din Huşi, 
unde a profesat cea mai mare 
parte din carieră. La simpozion, 
au avut intervenţii Gheorghe 
Hoha, directorul liceului, 
Emilian Pascal, directorul Casei 
de Cultură, scriitorii Ion Gh. 
Pricop, Th. Codreanu, Liviu 
Pendefunda. Televiziunea din 
Iaşi i-a dedicat o emisiune. (Cf. 
Horia Pietraru, Un poet huşean – 
Ion Alexandru Angheluş,  în  
„Monitorul  de  Vaslui”,  nr.  78,  9  
iulie  1996). Pagini 
comemorative mai apar în 
Ethos, Vaslui, iunie, sub 
semnătura lui Ion Gh. Pricop.  

1998. Apare la Ed. Contact 
International din Iaşi volumul 

Eneada  V 
de ce crezi că sunt mai sărac 
lăsându-mă cu amintirile ? 
de ce crezi că jignindu-mă 
te iubesc mai puțin; 
fumul țigării vorbește 
de tăcerile noastre înfiorate 
de noapte; șoaptele noastre 
au înmugurit pe alei și 
pe băncile care ne-au găzduit; 
am ascultat într-o noapte 
simfonia sălbatică 
a unui râu tulbure venind 
de la munte; am atins atunci 
buzele tale bolnave de febra păcatului 
și pot chema oricând noaptea 
suspinelor noastre; m-ai legat 
strâns de tremurul stelelor 
și de foșnetul ierbii; toate au 
tonalitățile tale; încă demonul 
imaginației mele te caută; 
ai grijă să nu-nveți cum moare 
iubirea într-o capcană melancolică 
a poemului; sucul silabelor 
duce încă dulceață de miere... 

Eneada  VI 
ascunde-te de mine și  
disprețuiește-mă în tăcere; 
iubirea mea încă rezistă  
la toate furtunile; 
e drept, sunt un vas fragil, ușor mă 
rănesc sărutările ploii; stau  
de veghe plângând fără lacrimi 
pe paginile care-mi aduc 
otrava subțire; încep să  
obosesc de atâta dulce-așteptare; 
imaginea mea despre tine 
devine mai tiranică 
decât ființa ta de fum și agate; 
 
înscriu pe o frunză 
cercul abia schițat al 
indiferenței; ferește-te de tine 
întârziind; iarba e fragilă ca atunci 
când nu apăruse încă omul 
pe lume. 
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de poezii Prinţ şi labirint în 
crepuscul. Poem  simfonic, sub 
îngrijirea lui Liviu Pendefunda şi 
Th. Codreanu.  

2006. Cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la moarte, poetul este 
comemorat în luna septembrie, 
printr'un simpozion şi prin alte 
acţiuni, cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Huşi, al Casei de 
Cultură „Alexandru Giugaru” şi 
al Bibliotecii Municipale „M. 
Ralea”, lansându-se un volum 
antologic. 

A lăsat în manuscris mai multe 
volume de versuri dintre care 
Cai de lut și Prinţ şi labirint în 
crepuscul. au ajuns în posesia 
marelui său prieten, Liviu 
Pendefunda, care le-a și publicat 
la editura Contact international. 

APRECIERI CRITICE 
 

Carte ce ne arată acum un 
poet deplin format, ce-şi propune... 
o viziune proprie despre poezie, 
concepută ca o existenţă (mode-
rată) nu atât în faţa cuvântului, 
dar a ideilor care caută cuvântul, 
spre a se naşte, cum s-a zis, dintr-
un trup... 

(A. I. BRUMARU, Drumul cuvântului, în 
Braşovul literar şi artistic, nr. 3-4/1981) 

 

Mai decorativ şi imagist... 
merge pe urmele liricilor moldo-
veni, deşi nu o dată îi surprindem 
obsesii muzicale argheziene. 
(CONSTANTIN CIOPRAGA,  Poeţi tineri, în 

Cronica, nr. 52/1971) 
 

Poetul, ipostaziat în cumpă-
rător de bufniţe, se vrea, altfel 
spus, ocrotitorul şi mesagerul unui 
ideal de perfecţiune pe care omul 
atenian l-a dăruit civilizaţiei 
europene. Îndrăzneaţă şi originală 
ideea lui Ion Alex. Angheluş de a 
alege pentru arhetipul poetului nu 
o stea, un albatros, un emir din 
Bagdad, un prinţ din Levant etc., ci 
un cumpărător, şi încă unul de 
bufniţe! O deromantizare a 
arhetipului poetului, dacă vreţi, şi 
totuşi aspiraţia donquijotescă 
rămâne în comportamentul acestui 
ciudat neguţător de idealuri...  

(THEODOR CODREANU, 
Cumpărătorul de bufniţe, în Vremea nouă, 

Vaslui, 1985) 

Eneada VII 
m-am dezobișnuit de prezența 
ta, așijderea câmpului învățat 
fără ploaie; ogorul așteptării 
mele e aspru; i-au murit 
brazdele de in și de grâne; 
te-am iubit ca un om, cu puterile 
mele terestre; aș fi vrut să mân 
ploi albe, fertile, 
peste obrazul senin al ogoarelor 
lumii; să ivesc copaci înfloriți 
și să ți-i dăruiesc plin de teamă; 
te conjuram să fii tandră cu mine, 
dar și se părea că-ți îngrădesc 
libertatea; 
 nu-i nimici ! 
             toate-s fum 
și se scutur ca floarea de  
                                  toamnă; 
chiar și iubirea mea, fluviu 
trecând peste țarini de vreme, 
îți împuținează apele de culoare 
trandafirie... 

 

Eneada  VIII 
Detașat, în sfârșit, 
în lumea din jur, eu deschid 
lumi nebănuite de nimeni, scot aripi 
de îngeri și simfonii colosale; 
știu, orgoliul tău de zeiță montană 
se năștea din imensul dispreț 
pentru oameni; îmi spui prea  
târziu că ești un biet semn 
prin holda mănoasă a clipei; 
nu mă știu lăuda 
că mă pot despărți prea ușor 
                                  de prieteni -  
dar a murit izvorul neclintirii mele; 
rămân de-odată-ntr-un surâs 
ce-mi vine 
din lanurile vii de viviene, 
aceste plante așteptând tăcute 
altarul vertical 
și noaptea dulce. 
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Figură de legendă a Huşilor, 
erudit şi rafinat degustător nu 
numai al poeziei, ci şi al plăcerilor 
vieţii, orator strălucit şi cozeur, 
având vocaţia molipsitoare a 
prieteniei, Ion Alex. Angheluş a fost 
secerat de o boală necruţătoare, în 
plină afirmare şi efervescenţă 
creatoare, la 49 de ani, în ziua de 19 
iulie 1986. 

(THEODOR CODREANU, 
Cuvânt înainte la vol. Cai de lut, 

Ed. Contact int-l, Iaşi, 1992) 
 

Atât Drumul cuvântului cât şi 
amintitul jurnal (Jurnal de idei, 
n.n.) trădează un spirit cultivat, 
dedulcit la marile erezii poetice, 
respirând aerul culturii cu cel mai 
firesc sentiment...  

 (ION CRISTOFOR, Volume 
de poezie, în Steaua, nr. 10/1981) 

 

Ion Alexandru Angheluş era 
unul din acei cărturari care se ivesc 
în climatul prielnic de linişte, de 
meditaţie şi de temeinicie din 
oraşele mici, hărăzite cu acel geniu 
al locului. (...) Ceea ce a fost Aurel 
George Stino pentru Fălticeni, o 
personalitate proteică, la fel a 
însemnat Ion Alexandru Angheluş 
pentru oraşul Huşi. Nu era originar 
din aceste locuri, venea aici din 
Muntenia, dar se identificase cu ele, 
le înnobila prin truda lui spirituală 
ca profesor de limba şi literatura 
română, ca poet şi eseist. 

(GRIGORE ILISEI, Ion Alexandru 
Angheluş, în Convorbiri literare, nr. 

7/1986) 
 

Ion Alexandru Angheluş po-
rneşte prin Nunţile focului (1971) 
seria sa de cărţi pentru prieteni - 
cum singur sugerează - "acei 
prieteni care, în loc de rugăciune, 
seara citesc îngânat poezii". Prin 
cele aşternute pe hârtie: versuri, 
eseuri, critică şi istorie literară, un 
Om s-a dăruit şi ni se va mai dărui 
încă. Permanent o conştiinţă, un 
adevărat cărturar retras în cămăru-
ţele transformate în bibliotecă, în 
cele câteva cămăruţe ale casei sale 
mângâiate de frunzele viilor huşene, 
el propune pe mai departe o 
descifrare a celor nepublicate; 
nemiloasa a distrus trup, nu suflet, 
nu spirit... 

Eneada  IX 
“Privește-mă-n ochi, îmi spui 
noapte de noapte; aruncă privirea 
spre spaimele mele de fată, spre 
fumul vioriu al unei dulci priveliști ! 
Întinde sfielnic petalele florii 
ucise de neîndemânarea mea 
orgolioasă !” 
 
și te-ascult; ești cea din visele 
stinse; stai rezemată de fruntea 
mea înnorată, dar cuvintele mi-au înghețat 
și metaforele îmi sunt 
cum balele-argintii ale melcului 
singurătății. 
 
Să crești la sân vipera timpului, 
doamne! Rămân stâlp de sare 
în viscoliri de luni însângerate. 

 

Eneada  X 
Un templu sunt aromele noii iubite, 
un templu e toată și eu slujitorul 
nevrednic; cădelnițez umbrele sale 
superbe, urmele pașilor săi 
adunând mărgăritarul Cuvântului. 
Nimic din ce-i omenesc 
nu mi-e străin lângă chipul de taină. 
O-mbrățișez ca pe-un heruv 
dintr-o lume de floare, din Regatul 
Amurgului; tremur cu dânsa în brațe 
șoptind un poem ireal; faldurile  
de catifea ale crepusculului 
luminează cisterne aeriene 
din care izvorăște iubirea; 
 
Vreau să cânt numele tău de cafea 
înflorită, să-mi duc de mână poemul 
prin răsadurile și serele 
vivienelor de argint; un leu înflorește 
pe vârful de munte; e inima mea 
nestrămutată în fericirea 
albastră... 
 
Izvor legănat pe patul de ierbi 
e iarăși Cuvântul ! 
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Apariţia oricărui volum a 
provocat reacţii contradictorii în 
intuiţia faptului că el este, s-a 
dorit astfel, un reprezentant al 
timpului nostru şi de ce nu 
Clăutarul din provincie". 

Născut în Nucii Munteniei, Ion 
Alexandru Angheluş şi-a găsit în 
Ţara Eminescu o modalitate 
proprie de a legăna versul. Dru-
mul cuvântului (1980) apărut în 
acelaşi timp cu Jurnal de idei -  a 
simbolizat naşterea unanim 
accep-tată a poetului: "S-a arun-
cat în apă şi nu s-a mai întors 
niciodată / frumoasa doamnă la 
trup şi la chip. / Ne-a lăsat numai 
costumul ei verde de baie / şi 
şarpele mort pe nisip" (Diver-
siune). Cu Pânda de seară 
(1983) şi Cumpărătorul de 
bufniţe (1985) "au înflorit 
veşmintele pe el; / gulerul dă în 
muguri; prinsă de dor - / cămaşa 
îmboboceşte; / trece pe străzi / ca 
o grădină; toată bucuria înfloririi 
/ i s-a transmis din interior..." 

Apreciat de numeroşi repre-
zentanţi ai criticii şi remarcat de 
cel ce avea să-i devină mentor, 
Adrian Marino, cu a cărui bine-
făcătoare minte a întreţinut o 
remarcabilă corespondenţă, 
Angheluş ne descoperă sistematic 
o experienţă lirică proprie, debor-
dând ca spuma mării neantul de 
apă al lecturilor sale. Poetul se 
substituie simţurilor noastre iar 
cerbul devine concept de cuvânt 
fiind un semn al propriului zodiac. 
Din cărţi şi manuscrise o lume a 
unui timp anume, dus dincolo 
odată cu el, ne rămâne ca o 
oglindă de refracţie şi nu reflexivă. 
Cuvântul nu e un necuvânt ca la 
Nichita Stănescu, nu e un nenăscut 
în sensul rostirii. Limitele poeziei 
nu sunt forţate prin cuvânt ci prin 
imaginea clasică proiectată 
fantastic de Călătorul prin vers. 

(LIVIU PENDEFUNDA, Lăutarul din 
provincie, în Contact international, 

nr.1, 1991) 
 

O candelă s’a stins, un astru 
peren deasupra parnasului nostru 
rămâne să ne’nveţe ce’nseamnă 
cărturarul. Pentru noi, Ion Alex. 
Angheluş este simbolul spiritual ce 
reuşeşte în orice vremi să ne 

aducă lumina înaltului. Dacă 2 
luştri  sunt puţini pentru nesfârşit, 
pentru discipolii la fel de muritori 
precum a fost şi trupul său, un 
singur lustru pare infinit. Aşa ca 
dintr’o întâmplare, amintirea 
vocii sale răsunând de vers în 
poienile înmiresmate de suflet de 
om devine azi carte de căpătâi. 
Prinţ şi Labirint în Crepuscul, 
iată un volum ce nu putea să 
apară când evul mediu revenise cu 
puterea înţeleaptă a umbrelor 
întunericului. Magia albă a 
hâtrului cărturar moldovean 
n’are nici acum sorţi reali de 
izbândă. Doar cartea vine să 
apară, vrajă minunată de descânt 
în serile în care am uitat să mai 
deschidem cărţi şi să ne miruim cu 
suflet de poem. Fie ca poesia să fie 
întotdeauna aşa cum este rostirea 
aceasta: angelică 

(LIVIU PENDEFUNDA, Hâtrul 
Cãrturar, în Contact 

international, nr.15, 1996) 
. 

El îşi construieşte la modul 
intelectual atât discursul literar 
cât şi viziunea asupra literaturii. 

(M.N. RUSU, Secante editoriale, în 
Viaţa studenţească, nr. 37/1980) 

 

Un poem cu totul extraor-
dinar, referenţial pentru poet şi 
pentru poezia actuală, este violen-
tul, insurgentul şi în aceeaşi 
măsură hieraticul şi sentenţiosul 
poem Descrierea unui cal 
murind toamna, un poem deschis 
(vagant) şi totodată închis (prin 
barocul asociativ), unde apar 
câmpurile magnetice ale 
poeziei moderne...  

(CRISTIAN SIMIONESCU, 
în Vremea nouă, Vaslui, 1984) 

 

După douăzeci şi cinci de (în 
general) mici poezii ce merită a fi 
luate în seamă însă nu depăşesc 
nivelul mediu, brusc un salt şi 
Descrierea unui cal murind, 
toamna ne duce pe capriciosul 
tărâm al artei. Cel mai banal, 
mărunt, vulgar accident (omorâ-
rea unui cal de o maşină) îi este 
poetului prilej să ne dea o poezie 
de intensă frumuseţe şi un model 
de neservilă folosire a metodelor şi 
elementelor specifice poeticei vre-
murilor noastre. (...) Interesantă 
la Ion Alexandru Angheluş e lupta 

dintre neaoşa înduioşare şi apriga 
cosmopolit-sincronică abţinere de 
la orice emotivitate. Interesantă e 
şi biruinţa (grijuliu neostentativă) 
a duioşiei, manifestată de formu-
lări ca "Sunt cuprins de nostalgii" 
ori "Dar cum să nu tremuri pentru 
pleoapa/ calului ucis, pentru fie-
care strugure copt într-un/ 
diftong sau la marginea unui iris" 
ori "Prăvălit/ în şosea, calul 
rămâne frumos în pravoslavnica 
moarte". Răsfăţul culturalist se 
osteneşte a distrage atenţia citito-
rului şi a-l sili să nu ia aminte la 
procesul emotiv din lăuntrul 
poetului, dar zadarnic se doreşte 
el a fi şi scrie în registru suprare-
alist şi monden-cultural, "pictând 
superbe crevete transparent şi un 
pic cenuşiu ori galben", zadarnic 
deoarece năvalnic irupe autenti-
cul şi-şi rosteşte cuvântul final, 
profesiunea de credinţă: care-i 
străvechea omenească nedumeri-
re în prezenţa morţii şi invincibila 
compătimire a suferinţei făpturii 
nevinovate: căluţul roib. (...) 

Căluţul roib ucis de maşină 
nu e doar un exerciţiu în poetica 
sofisticată, e preafirescul simplu 
strigăt de victorie a sentimentului 
asupra inteligenţei, a sufletului 
asupra gândirii, a lacrimei asupra 
subtilităţilor; nu însă fără ca lupta 
să fi fost îndelungată şi grea, iar 
ispitele cerebralului şi livrescului 
puternice. 

(N. STENHARDT, O poezie 
remarcabilă, în Familia, 1984) 

 

Poemul (Descrierea unui cal 
murind toamna, n.n.) e scris într-
o tonalitate amplă, largă, cu 
accente grave. Substanţa lui e 
proteică, năzuind a îngloba într-
un simbol complex mai multe stări 
de suflet şi gândire...  

(VALENTIN TAŞCU, Sunt 
cuprins de nostalgii insurgente, 

în Tribuna, 1984) 
 

Spre deosebire de poeziile mai 
vechi, referinţele livreşti nu mai 
sunt aşa de vizibile, s-au distilat 
într-un discurs ceva mai antre-
nant, cu mai multe abilităţi 
poeticeşti...  

(LAURENŢIU ULICI, Artificiul 
poetic, în România literară, nr. 

51/1981) 
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CRONICAR 
 

Realismul obiectiv 
 

i-ai luminat dimineața, o liniște fără 
contur a pus stăpînire și s-a răsfirat 
peste întrebările mele fără răspuns ce 

mă și ne bîntuie pe toți,  cei care trăim sub 
spectrul unui război nedrept și aberant ce plutește 
în aer... 

A fost o bucurie să îți citesc romanul și să 
descopăr un prozator care scrie cu oaparentă 
ușurință încît totul decurge firesc,  te învăluie și te 
face să citești avid pînă la capăt.  

 

 
 
Am cunoscut-o pe Issabela Cotelin la un 

cenaclu literar cînd i-a fost înmînat premiul 
pentru poezie "Radu Cîrneci", premiu pe care îl 
primisem și eu cu un an în urmă din partea 
revistei "Arena literară". Apoi am început să o 
descopăr citindu-i poeziile. 

Nu mică mi-a fost mirarea cînd, după ce am 
citit recentul ei roman "Procesul margaretelor" 
am descoperit un prozator care scrie cu aparentă 
ușurință încît totul decurge firesc,  te învăluie și te 
face să citești avid pînî la sfîrșit. 

 
Scris la persoana întîi, autoarea freamătă, își 

construiește discursul fiind personajul central.  
Pentru mine, istoric de artă, senzația a fost că 

am sub ochi o expoziție retrospectivă, o 
introspecție într-un periplu propriu, parcă 

trece prin lume și pe lîngă lume încercînd o 
retextualizare.  

 
Izabela COTELIN creează o complexitate de 

situații ce decurg firesc (firesc e cuvîntul ce 
apare firesc repetitiv și iubire, în perspectiva 
narativă) în care OMUL  apare raportat la 
macrocosmos, dar nu reușește să evadeze.  

 
De fapt centrul romanului său este 

FEMEIA. 
 
Construit pe două planuri paralele, primul 

apare ca un motto de atenționare, o adresare 
către un judecător imaginar, al iubiriii, al 
universului, cel de al doilea plan este cel creat 
de naratorul omniscient. 

Iubirea dublă a Iuliei Apostol se desfășoară 
în "spațiul laborator" creat de autoare, în 
colțuri dintr-un univers prefigurat, retoric, 
metaforic. 

 
Perspectiva narativă în care din iubirea 

firească apare o alta, "o complementaritate", 
cum ea însăși o definește în roman, apare cu 
"sentimente ce nu-mi păreau omenești, ce 
ieșeau năvalnic din mine, necunoscute". 
Senzația de plutire, extaz, delir, punctul de 
fiericire atins la o simplă atingere..." 

"Atingerile venite din noi, într-o potrivire 
firească. Gesturi, atingeri dăruite celuilalt într-
o curățenie trupească și sufletească" o fac să se 
redescopere ...răvășită, dar fericită.  

 
Și totuși întoarcerea la realismul obiectiv, 

lipsit de  magia descoperită,  vine firesc cînd 
descoperă pe pieptul copilului său acea stea 
nebănuită și o margaretă printre florile 
primite.  

 
E un ciudat amestec de ficțiune și realitate, 

dar scris în cheie proprie,  încît nu mai vrei să 
deslușești unde începe unde și se sfîrșește 
cealaltă.  

 
E atît de frumos și de curat scris încît pare 

un psalm închinat iubirii,  a unei iubiri în care 
"pe plaja pustie tălpile celor doi, goale, se 
ciocneau ca într-un război", motivînd ..."pe 
pămînt nici un paradis nu e etern". 

M 
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Izabela Cotelin e un prozator cu discurs 

epic, captivant, atentă la problematica 
existențială și ordinea morală a lumii post-
moderne, dar avînd propria axiologie, propria 

viziune cosmic-literară. Romanul de față nu 
aspiră la totalitate, nu conturează lumi 
ficționale dar cuprinde bogăția și frumusețea 
unei vieți, chiar și imaginare. 

19 martie 2022 

 

 

 

Jurnalul spiritual 
 

n mod sigur Gabriela Tanase este poeta ce 
poartă sub gene răsăritul, aleargă prin 
ploaie pînă ce ploaia se lipește de ea. 

 

 
  
Gabriela Tănase mîngîie toate frunzele 

toamnelor și le transformă în fulgi pentru că 
are sub gene lacrimi nemărturisitoare. 

 Lirismul Gabrielei Tănase are o 
sensibilitate subtilă, o elevată simţire, iar ceea 
ce o definește, cred eu, este emoţia 
permanentului, fără să îl caute cu tot 
dinadinsul, cu un scop precis. 

 Un înger locuiește pe umărul ei stîng și e 
atît de curios încît se uită mereu pe foaia de 
hîrtie, ține în taină un opis și pe coperta unu a 
notat JURNAL SPIRITUAL - GABRIELA POPESCU 
TĂNASE.  

 Poemele Gabrielei Tănase au bolți de 
lumină, îngemănări, scînteieri ce țîșnesc spre 
cer, trăiri de o esențială ;i sublimă simplitate,  
care mai apoi capătă proporții sacre. 

Trăiește într-o familie de artiști și dacă ar 
pune hotar cuvîntului sigur va deveni iconar, 
ar restaura biserici, icoane... 

 Are mereu fereastra deschisă spre 
Miazăzi, spre lume, spre lumea asta mare în 
care mai există îngeri,oameni, animale și  
flori... 

Mereu străluminată, mereu reflexivă, cu 
dorința de îndrepta ceva în jur Gabriela 
Tănase se reculege în fața propriilor versuri ca 
la intrarea în biserică: 

 
"Spărgătorii de icoane 
Îi recunoști după figurile amorțite 
după ochiul secret cu care privesc 

slăbiciunile noastre 
și se bucură 
că numărul naivilor e în continuă creștere 
folosesc orice provocator optic sau acustic 
pentru a distorsiona realitatea 
crezând că au facultăți vizionare 
socotesc pământul material de disecție 
îl taie ,îl ciopârțesc  
apoi îl ară să semene sămânța discordiei. 
,,Fiecare cu treburile lui ’’, spuse naivul 
și își mai bătu un cui în icoană". 
 
Viziunile sale lirice au anvergură subiectivă 

dar exultanța, uimirea în fața realității 
începutului de mileniu  devine un vector al 
inteogației, al mefienței:  

 
"În oglinzi curbate  
curând va ninge, lumea va albi 
peste vedere îngeri de zăpadă 
vor îngheța sau poate s-or topi 
căci,  
deși suntem, că n-am fi se pare 
decât un abur trist, aproape fără rost 
iar carnea asta, care atâta doare 
cine ne poate spune că ar fi, 
c-a fost?" 
 
Incursiunile ei spirituale sînt zilnice în 

haosul atent ordonat de acum în care fiecare 
mișcare este gîndită, în haosul în care nu mai 
găsește praguri, iluminări. Transcende 

Î 
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realitatea impusă a zilei într-o alteritate 
devenită gnoseologică: 

"Îmi plimb tristețea în lesă ca pe un sânge 
înaripat 

pășesc printre anotimpuri înarmată cu cele 
mai tăioase cuvinte 

încerc să mă eliberez 
retez miresme și întâmplări și le așez într-

un cântec 
într-o zi îmi voi plimba tristețea sub braț 
ca pe o poșetă uzată 
voi semăna cu mine atât de puțin 
încât, privindu-mă și Dumnezeu va zâmbi" 
 
Are un aparent romantism dar rămîne 

lucidă, sensibilă, propriilei-i întrebări retorice 
devin eseuri filozofice și ecoul trăirilor sale: 

 
"iubesc tristețea care-mi amplifică trăirile 
iubesc atingerea ploii care mă trezește 
și spală dureri insuportabile 
iubesc florile și modul lor delicat de 

atingere 
iubesc oamenii care au un ideal 
pentru care luptă cinstit 
iubesc oamenii care prețuiesc prietenia 
iubesc oamenii 
care nu se lasă dominați de orgolii 
și care știu că orice situație dificilă  
poate fii depășită prin dialog  
iubesc oamenii lipsiți de egoism 
și plini de credință, dar mai ales 
iubesc oamenii care fac artă în orice 

condiții 
iubesc copilăria tuturor lucrurilor și 

inocența 
dar și sentimentul matern 
iubesc să protejez și să ofer 
iubesc acel sentiment de bucurie și 

înțelegere 
prilejuit de refrenul unei melodii cunoscute 
dar iubesc și misterul, infinitul, 

necunoscutul 
neliniștea pe care o simt privind o stea 

căzătoare 
iubesc conversațiile simple 
și oamenii care scriu cu mâna pe suflet 
dar mai ales iubesc să pot să aleg 
altfel mă simt ca și cum 
fără să vreau 
mi-aș înfige degetele în rănile lui Hristos." 
 
sau 
 
"Există o neliniște 
o tristețe  
cu care scriu 
despre femeia desculță 
care iese din casă 

cu dimineața înnodată-n batistă 
merge pe marginea drumului 
și culege urzici 
la întoarcere 
cântă încet. 
Aceasta este viața ei 
conține puțină frumusețe  
și durere de neimaginat" 
  
Dar poeta rămîne consecventă, își întoarce 

mereu fața spre majorele semnificații din viața 
de aici neuitînd nici o clipă iubirea fără de 
care...: 

  
"Chiar dacă am din ce în ce mai multă 

toamnă pe suflet 
adorm în cântecul de aur al greierilor 
Dumnezeu însă, mă trezește cu o mare 

delicatețe 
când mă sărută cu o frunză pe față." 
  
Puritatea, îngăduința extatică a acceptării 

unui univers pe care nu îl mai înțelege   devin  
propriul scut, iar personajele întîlnite "O 
grădină cu statui: 

  
"Totul e așa,  
dar și așa 
ca un cui ruginit 
a venit toamna 
fetița cu păpușă de cârpă 
numără frunzele istovite 
și umblă pe vârfuri 
în poemele mele 
pe lângă casa bătrână 
nu trece nimeni 
o frânghie de rufe se clatină 
bate vântul 
nu mă atinge 
ca o frunză uscată mă răsucesc. 
Cine își mai amintește de fetița cu plete 

lungi 
care strânge în brațe o păpușă de cârpă?"  
"O, cine nu și-a căutat în gândul adânc, țara 

copilăriei 
cred c-a murit! 
Ca o cămașă umflată de vânt 
umbra norului peste pământ 
răsturnată în palma copilului făcută căuș 
găsiți voi un mai fraged culcuș? 
Cine știe 
cine-mi explică 
de ce plouă când mâna copilu-și ridică? 
Pic, pic 
pic cu pic 
pică... 
Oare plânge copilul 
sau plouă din mâna lui mică?" 
sau: 
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"Pentru o clipă ești fericit 
dar colții crescuți amenințător 
de sub gluga albă a iernii 
îți spun că nu este cazul să te oprești 

sub această curgere hipnotică de ace și țepi 
păstrează-ți visul în picioare 
ai încredere în călătorie 
chiar în mijlocul suferințelor tale  
poți găsi ceva minunat 
nu ești o insulă înghețată 
ești un copil al universului 
care crește sub un cer orbitor". 
  
Eseuri cu sau fără anotimp, poemele ei, 

eseuri de atenționare în propria-i viziune 
literară,  dezvăluie o insolită căutare de 
regăsire a unor valori ce par dispărute: 

  
"cine să mai bea zeama aceasta de frunze 

amare 
vreau o dimineață tânără, o dimineață 

oarecare 
o dimineață cu aură de neant sclipitor 
și inima mea tânără și îndrăgostită 

îngrozitor 
de viată, de oameni, de păsări hoinare 
vreau, da, vreau o dimineață tânără  
o dimineață cu soare." 
 
și iată mărturisirea poetei: 
 
"Toate poemele mele trăiesc într-o citadelă 

a tristeții 

ca niște frunze în descompunere 
pe o apă înghețată 
încă mai speră să plutească 
dar fără soare 
cum?" 

sau: 
"Visez dimineți fără scenariu prestabilit 
fără manipulare acreditată 
cu tragediile vieții servite la cafea 
învăț cum să evadez din această îngrijorare 

zilnică 
în care coexist cu dezastrele 
și chiar dacă există mult aur pentru care 

Iuda 
încă mai vinde neadevăr 
speranța îmi aparține.  
împușcați cu frică 
oamenii își pierd prea ușor firul rațiunii 
umblă pe vârfuri, respiră cu teamă 
se îndepărtează unii de alții 
în singurătăți monahale 
calea pare greu de găsit 
dar există saltul absolut în credință 
și viața are cerul deschis 
în pauza mică dintre două disperări 
descoperi nucleul pur al frumuseții". 
 

Volumul ei "Semne pentru papusa de lut"  
e  mărturie iar la lansarea cărții la 
BookFeast acum 2 ani i-am spus că păpușa 
aceea va deveni de marmură, nu am greșit, 
iar marmura a devenit  translucidă... 

 30 aprilie 2022 

"In illo tempore" 
 

arius Costache posedă sincretismul 
artelor pe care le-a întînit de-a lungul 
timpului și de aceea universul său are 

culori, distanțe, ecuații, nemărginiri, sunete și  
cuvinte. Un arhitect-pictor, un cantautor  și 
compozitor, un poet a cărui verbialitate 
fascinează, insolitul și realismul irumpdevenind  
modus vivendi. 
  

Marius Costache are un lirism al purității  și 
o muzicalitate a frazării. La prima citire pare că 
scrie în vers alexandrin - 13 silabe, cezură cu 
pauză ritmică în interior 6, dar e o gimnastică 
sentimentală a minții, o aparentă singurătate, o 
hierofanie - cînd sacrul și profanul se întrepătrund 
și devin o experiență directă. Devine un menestrel 
al propriei creați, poate de aceea unele poeme  
sînt unduitoare între cuvîntul psalmistului și 

realitatea imediată... Există  o candoare 
metapoetică, altoită pe un  joc cerebral, o reverie 
reflexivă ce se joacă și transcende o realitate 
impusă sau imaginativă, urmată uneori de o 
întoarcere în timp. 

  
Marius Costache se confună uneori cu stilul 

clasic, dar ne poartă ușor, pe nesimție, în plin 
modernism. 

 
Un sumum de întîmplări rătăcite printre 

întrebări, ce par și sînt deschideri spre lume, spre 
lumi. Eul său liric  se revoltă, se roagă sau devine 
meditativ.  

 
Marius Costache e un poet lucid, dar sensibil 

are o frenezie de începuturi... 

M 
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 Uneori ai senzația că se bazează pe temeiul 
timpului trecut și construiește un mozaic de 
gîndiri, de trăiri,  flash-forward-uriși flashback-uri , 
la capătul cărora află adevăruri dar după propriile 
interogații. Mi se pare firesc, o condiție sinecvanon 
a poetului/scriitorului este aceea de comenta în 
stilul său vremurile, societatea civilă în discursul 
său poetic. Inserări, forme sui-generis,  secvențe 
panoramice ale sfîrșitului de secol XX și 
începuturile unui mileniu cu alt miraj, cu alt mesaj. 

Ludic, descriptiv, retoric, platonic, metafizic... 
  
În lirică există o convegență lirico-semantic-

sincretică.  
 
La Marius există o eufonie, o succesiune 

armonioasă de vocale și  consoane ce  o impresie 
acustică ..plăcută dar și muzicalitate ce dau un 
aspect cadențat versului. Și asta presupun că vine 
din dorința lui de a pune pe note muzicale 
versurile sale.  

Apostroful între cuvintele elidate apare în 
anumite texte, fiecare poveste, idee avînd un timp 
și un spațiu... 

  
"Sunete de fluier tânăr, ce din tei, mestecăniş, 
Simfonii neauzite înalţă până-n Păltiniş!" 
  
Chiar dacă poemele sale sînt scrise  sub formă 

de monolog și par solilocvii,   nu rămîne un dialog 
cu sine însuși, ci transmite interogația, mesajul, 
ruga, universul unui inițiat revoltat care are în 
vărful stiloului un univers în care cititorul se 
regăsește. Un univers în care apar înțelesuri 
enigmatice, taina vieții și a morții, a tristeții și a 
bucuriei sînt temele importante. 

 
"Zămisliţi peacesta-ndată, faceţi-l aşa cum spun! 
Şi pe toţi năvălitorii să-i prefacă  într-un scrum..." 

  
Poezia sa pare să aibă un rol salutar în 

societatea noastră de acum, dezabuzată și cu 
steagul coborît. Caută în trecut locuri unde s-au 
purtat lupte pentru pămîntul nostru,  eroii acestui 
nem îi înalță pe creste, acolo unde crede că le este 
locul și de unde pot scruta vremurile ce vor veni. 
Marius Costache  are o inefabilă  aviditate pentru 
claritate și transparență vădind pasiune și 
meditație  pentru  temele  istorice, pentru 
patriotism, pentru freamătul vremurilor...  

 
Marius Costache crede în izbăvire, gravitatea 

spuselor sale lasă loc unei retoricii a insinuării,  se 
întoarce la virtuțile simple oferind o oază de 
lumină și încredere privind trecutul, așa cum îl 
citim în atîtea istorii apărute de 30 de ani încoace, 
dar vitejia românilor transpare indiferent de 
paginile apărute ... 

  
"Că e blestemat pamântul românesc de când ursita 
L-a lăsat sa stea de veghe cand la stânga, când la 

dreapta, 
Au aflat-o toţi duşmanii, de la Osmani la Maghiari 
De la Atilla Barbarul, de la huni pân' la tătari. 
Are-n el acest pământ, au ce au şi ei românii, 
Are suflet şi răsunet; n-au stăpâni: ei sunt stăpânii! 
Când se înalţă sus pe creste şi privesc în depărtări 
Simt că pot cuprinde cerul şi înca şaptezeci de mări! 
Sunt prea mândri, că de vremuri, neclintiţi în calea 

vremii 
Fost-au Mihai și Buzeștii, Ţepeş Vodă, Brâncovenii 
Şi că încă de prin veacuri îi veghează-n cumpătare, 
Mircea, Basarab Întâiul, Iancu şi Ştefan cel Mare." 

 

Versurile au 15 silabe, stil eminescian, dar 
bine scrise, respectînd limbajul arhaic acolo unde 
e cazul,  cuvinte  sau expresii repetitive "Din susur 
de apădulce, melodii de tremurdacic" ce 
accentueazăideea, mesajul, o retorică a insinuării.  

  

 "Vouă, pustnici din străfunduri, ce vegheaţi în 
întuneric, 

Şi-n a voastrăînţelepciune zămisliţi un soi 
feeric", 

"In illo tempore" (în acea vreme),  termenul 
consacrat de Eliade pentru a denumi timpul mitic 
(Marele Timp) în care zeii au creat lumea, se 
regăsește în volumul său de debut. 

 
Ca o repliere vin poeme în 8 silabe, în care se 

regăsește înfiorat de sentimente, într-un joc de 
cuvnite, elgii presărate cu apoziții, metafore și 
vizionarism, în care visul și palpabilul se 
întrepătrund: 

 
"Din furnica cea măruntă 
Pot să fac pajură cruntă, 
Dintr-o rază oarecare 
Pot să  fac rază de soare, 
Dintr-un petic de potecă 
Pot sa fac ţinut de stepă, 
Şi din ce simt pentru tine 
Pot să ţes cărări divine. 
  
Şi-aş mai spune pentru tine 
Tot ce vrei s-auzi din mine 
Însă, nu le am în minte 
Şi nu pot din trei cuvinte." 

  
Și totuși luciditatea, aparenta singurătate, 

dorința de afla adevăruri la capătul unor 
interogații vine ca o vrajă a realului ce se 
transformă în des-vrăjire. 

 Liliana POPA 
11 mai 2022 



Vara- Toamna,  2022  | Contact international 461 

 

 

Marius COSTACHE 
 

 

 

[Marţişor, Prier,  
             Florarul] 
scenetaprimuluifulgerşi a 
primelorpetale 
 

Mărţişor, Prier, Florarul; craişitineredomniţe, 
Care au pletite-n ie, înprivireşi-n cosiţe 
Iz de boarerozalieşi de verde-gălbior 
De culori de primăvarăşi de mugurfloritor, 
Sunt pesemnedesemnatesăpornească un spectacol 
De luminişi de căldură, de mireasmăşimiracol. 
Prima care intră-n scenăestemândră, Mărţişoarea 
Are an de an,  plăcerea, de a le deschidecalea 
Tuturorcelorsuroareşi al celorlaltefraţi 
De la ultimulzburdalinicpân' la regişiîmpăraţi. 
 
Mărţişoarea, de-icertată cu cinstitulFăurar 
ScoateSoarele la treabă-n prima zi din calendar, 
Şi de-atâtaluminareşi de atâtavoiebună, 
Începapelesăcurgă; văileîncepsăsună, 
Şigătită de plecaretreaba ca fiindfăcută, 
Intră-n scenăPriitoarea, roză, calmăşităcută. 
Ea nu are 'ceamenire de-a deschidealtecale,  
Ci de-a maitrezi la viaţăcemaicredeeacămoare, 
Şi cu forţaeiridicăastrul mare şi-n putere 
Mângâieboboci de floare, dăsăcrească-n elemiere 
Pune-albinele la treabă, cădoarea le-a datnăscare: 
- Să nu-mi faceţi de ruşine! Săluaţi tot, dar tot din floare! 
Astfeltrece, că-imaimică, se retrage-ncetişor,  
Lasând loc pe scena caldăfrateluiînfloritor. 
AcestMaiuvreasaparăprimulbravmoştenitor 
Şi s-aratăcelmai tare printrecel'laltesurori, 
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Şicândintră-şiînputeresipocneşte din aripă 
Focşiaercontopeşte, maluri de pământ le surpă, 
Şisloboade-n valuri lunge apelerâuritoare 
Creşteziua, scadenoaptea; creşteziua tot mai mare! 
Şi-n parfume de cireşe, stânjeneişililiac 
Tună cu potopşisună; frigului vine de hac, 
Pe final de stagiunemaidăholdelorbelşug 
Apăşipământşisoarepentrurodul lor celsfânt. 
 
Astfelpatruanotimpuriurc pe rând pe scena lor 
Se rotescînnesfârşire, înviazăşiiar mor. 
Fiecare-şi are rolul, completândbătrânulan, 
Precum Faust şiMefistodauactorilor elan... 
An şitimptrezesc la viaţă; anotimpul se trezeşte 
Şiuşor, cu ceas, cu zile, cu pământ se contopeşte. 

 
 

[Cireşar, Cuptor şi Gustus] 
monologulnopţilorpreacalde 
 

Noapteaestezânăroşă, îmbrăcată-n mantăcaldă, 
Luna suie sus pe cerurijumătatedezbrăcată 
Şi din boarea de miresmeceînvăluie-n odaie, 
Se ţes lunge portative; greieraşcântă a ploaie, 
Şi tot astfel de lungimecapătăşiaşteptarea 
Cândascult cum greieraşul nu răzbeşte cu chemarea, 
Atunci, dau liber la vise şimă-înecîngândurare 
Şi nu-ivântşi-icaldafară; totulestedoarvisare.  
 
Vara, noaptea-ifermecată, şimăfarmec s-o privesc 
Săvădgreierii cum cantă, s-audaştrii cum lucesc, 
Şisămăcufundaeveaîntr-o stare de latenţă, 
Sămăduc cu gânddeparte; focul, să nu-isimtprezenţă, 
Săvădşiruri de petalecompletândcorolalumii 
Pe sub tainicaveghereşioblădioas-a Lunii. 
Şi cum noaptea e stăpână, măalint c-o alinare 
Cândtrimite pe fereastrăcâte-o boare de răcoare, 
Atuncimaitresar c-o clipăparcăsmulsădintr-un vis 
Undemăvedeam Hercules conjurat de Paradis. 
 
Iată, după-aşavisareşiatât de mult parfum, 
Trezăresc lumina veriimultîntinsăpeste drum 
Şi tot creşteşi-i tot mare, luminândpestepământ, 
Şiuşor se încălzeşteşi-ncepplantelesăplâng 
Lacrimile lor sunt rouă, apăcalmă, fără nor,  
Ce dispar ca dintr-o dată sub un Soarezdrobitor. 
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Vara, ziua e prea mare, ferecată ca-ntr-un ţest 
Undeniciploi, nicirăcoare, nici o boare nu răzbesc, 
Şi 'cea stare de latenţăprelungită-n astezile 
Fac săumbleprintrerândurisăltăreţeledactile. 
Însă, parcămai cu seamătecuprinde c-o culoare, 
Galben-auriu-roşcată, cu micitente de paloare 
Singureleelemente care par sădaurăceală, 
Sunt doibrazimâhniţi, sărmanii, de atâtaflendureală, 
A luminilor de raze, care parcă-s limbi de foc 
Şisărmanii se sufocă; simtşieucămăsufoc.  
 
An şitimptrezesc la viaţă; anotimpul se trezeşte 
Şiuşor, cu ceas, cu zile, cu pământ se contopeşte... 
Astfelpatruanotimpuriurc pe rând pe scena lor, 
Se rotescînnesfârşire, înviazăşiiar mor... 
Fiecare-şi are rolul, completândbătrânulan, 
Precum Faust şiMefistodauactorilor elan... 
 

[Răpciune, Brumărel, 
Brumarul] – 
scenetaultimuluifulgerşi a 
ultimelor raze 

 
După-un an de hibernare, cu plăcere-şiintră-n rol 
'CeaRăpciune de copilă, cu mult fast şimultonor, 
Că de fraţiidinainte au ştiutdoarsămuncească 
Sădeaholdelorcăldură, să le ude ca săcrească, 
Ea e cea care culegerodul tot din urma lor 
Preaslăvită de-al săutatăşi de orişicepopor. 
Partea rea e căadunăploaiemultă, răcoroasă, 
Creştenoaptea, varsăapă, şi-o tot varsă, şi-o tot varsă, 
Bruscaducevântsălbatecîn a douajumătate 
Scuturândpomii de frunză; soarele...nu preamaipoate, 
Şi-n contrast cu Mărţişoareacontrastează-n Echinocţ 
Şideschide-a stagiuniitoamneifalniceleporţi. 
 
Brumărel, bondoc din fire, şigrăsuţşipintenat 
Intrăval-vârtejînscenă cu mioare la iernat; 
Face pregătiri de seamă la străbunatranshumanţă 
Şigoneşte-n depărtaretoateurmele de viaţă, 
Lunge stoluri de cocoare, rândunicişipăsăret 
Urşii, grelevieţitoare, se retragîncet-incet, 
Uneleînţarecalde, pesteDunăreşimări 
Alţii-n peşteri, înbârloguri, pe neştiutecărări... 
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Brumărelinterpreteazăîntonuristrălucitoare 
Face sus la deal şimuntesimfonie din culoare 
Şiîmbracăfalnicimunţiiînveştminteaurite 
Şialcătuieşte-aleneperni din frunzeruginite... 
Dar când cade prima brumă, pestecâmpuri la câmpie, 
Ştiu cu toţi, cu mic cu mare, căBrumar are să vie, 
El închidestagiuneasimfoniilor de toamnă 
Scadeziua, creştenoaptea, şi nori negriiîirăstoarnă, 
Şicuprinde cu tăcere, rupe tot ce-aveaavânt 
Ce era maicald, maiiutesaumaigalben pe pământ,  
Şiîmbracă tot cevedeîntr-o mantăcenuşie 
Fie că-ipământ, ogoare, că sunt ţarinisaucă-iglie, 
Şiapoi cu tonuri grave... parcă e cu toţicertat 
Pune haitele pe fugă-n căutare de vânat... 
...El, esteBrumar, nostalgic, şi nu are nici o vină 
A fostblestematsăfrângăoricerază de lumină... 
 
An şitimptrezesc la viaţă; anotimpul se trezeşte, 
Şiuşor, cu ceas, cu zile, cu pământ se contopeşte 
Fiecare-şi are rolul, completândbătrânulan, 
Precum Faust şiMefistodauactorilor elan... 
Astfelpatruanotimpuriurc pe rând pe scena lor 
Se rotescînnesfârşire, înviazăşiiar mor... 

 

[O privirepestetimpuri] 
Ticăitul de ceasornic, bate-un ticăit pe loc 
Cum se ductoate...şiunde...că n-aşcredecă se-ntorc, 
Unde-s celetoamnecalde, unde-s ierni de cumpătare? 
Unde-s holdele pe câmpuri, unde-i aur înhambare? 
Unde-s albiighioceii, când de razăpăcăliţi 
Răsăresc ca din ispită, ca sămoarăotrăviţi? 
Toateacesteîntrebare par să nu aibărăspuns 
Nici de mine, nici de tine, nici de alt mai-mare spus. 
Că, răspunsulce-l ascundempentru-aceleîntrebare 
Este ca nu mai e vară; şinici aur înhambare... 
Astăzi...altulesterolul, omului pe-acestpământ, 
De-aia...vezicătotulardeşivezizilele cum sunt... 
 
Dacăînaintevremuri se consideraplăcere 
Săte-nţepe o albinăşiapoisă-iguşti din miere, 
Azi nu-imiere, nicialbină; nu-ţifăgriji, nu teînţepi 
Că n-au gustniciţepătură...mierealuată de la viespi... 
 
Astăzi, timpulcurgealtfel...îndrăznesc, că nu maicurge 
Pare că nu maisuportă, şică-aleargă, şicăfuge, 
Nu ai cum s-auzi un zumzet, săasculţi un ciripit 
Fiindcădoar o dată-n viaţărealizezi c-ai fostgrăbit. 
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Datoria 
scriitorului de a 
lumina tânăra 
generație 
  

istinsa scriitoare Aurelia Rînjea care ne-a 
încântat  în ultimele 2 decenii cu peste 
40 de titluri de autor, ne surprinde 

și  anul 2022 cu 4 cărți noi,  pe care  le publică la 
editura LUCVAL&KEN, în ediții bilingve româno-
franceză, cu următoarele titluri: COPIII ȘI 
POEZIA, ADAGIETTO,  PĂPUȘARUL și PRIMA 
IUBIRE, POEZIA.  Cele patru cărți formează un 
Tot, un întreg literar, conturând imaginea Poeziei, 
așa cum ea este trăită și dăruită de poetă. 
Concepția coperților și traducerea aparțin 
autoarei. 

   Talentata poetă Aurelia Rînjea,  scrie o 
poezie solară, fiind perfect ancorată în spiritul 
acestui timp conștientizându-l. Actul său de 
creație e o declarație de dragoste adresată vieții. 
Iubirea poetei  este extinsă în spectru larg, 
incluzând iubirea de oameni, iubirea de tot ce este 
frumos, iubirea de țară și de strămoși, dragostea 
față de nepoțica sa, iubirea față de familie, locurile 
natale, amintiri și nu în ultimul rând de natură 
și  de poezie care este un imn, un crez, pe care 
poeta îl recită în gând, scriind pe file de timp ce 
vor rămâne nemuritoare, lăsând amprenta iubirii 
generațiilor viitoare. 

    Volumul  COPIII ȘI POEZIA adună 
nestemate pe care poeta le așează cu o 
deosebită atenție în  ghiozdanul de zestre, pe care 
îl lasă viitorimii și nepoțelei sale iubite Alexia, 
căreia îi  dedică și acest volum. Gândul și intenția 
scriitoarei Aurelia Rînjea este  de a da mai departe 
și a împărtăși ceea ce a primit prin 
talanții celești dăruiți la naștere, luminând  prin 
învățături morale și sănătoase prin poezia sa. Însă 
așa cum spune Émile Zola foarte frumos: „Artistul 
nu este nimic fără dar, dar darul nu este nimic fără 
muncă”. Poezia autoarei  nu este numai har, ci este 
susținută constant prin munca asiduă și roadele 
sale se văd așa cum am arătat la începutul acestei 
cronici prin nenumăratele volume de autor. 

                De la începutul  cărții, distinsa doamnă 
Aurelia Rînjea, în cuvântul său de 
autor „MIRACOLUL POEZIEI SĂ ATINGĂ INIMA 
COPIILOR” se adresează părinților, bunicilor și 
profesorilor, care au un rol  de formare, educare și 
îndrumare al copiilor și care  prezentându-le 
poezia le pot trezi interesul. Pentru că așa cum 
spune autoarea  „Când existența devine o 
autostradă pe care toți aleargă fără să știe unde, 
fără să privească la cei din jurul lor, când viața ta 
ajunge să depindă de alții, când societatea în care 
trăiești îți devine străină, ostilă și nu te mai 
regăsești în ea, te retragi în castelul tău lăuntric, de 
mână cu Poezia”. Poezia și creația în general, fie 
ea scrisă sau pictată, oferă persoanei un taler de 
echilibru între lumea exterioară și cea interioară, 
ajutând la răzbaterea prin furtunile vieții, dar și la 
dezvoltarea și evoluția persoanei. Aristotel spunea 
că „Scopul artei nu este să reprezinte aparența 
exterioară a lucrurilor, ci semnificația lor 
interioară”, iar erudita scriitoare Aurelia 
Rînjea  exact asta face, încearcă prin poezie să 
deschidă portițe spre sufletul și  mintea 
oamenilor, pentru că  în fond acesta este unul 
dintre rolurile de bază ale  scriitorilor, acela de a 
educa și a învăța. Dat fiind faptul că autoarea  este 
și o talentată pictoriță și în scrierile sale 
fuzionează poezia cu arta imaginilor, iată Robert 
Schumann concluziona „A trimite lumină în 
întunecimea inimii oamenilor – aceasta este 
datoria artistului”. 
             Autoarea ne spune în  cartea sa COPIII ȘI 
POEZIA:  „Ce frumos poți trezi Poezia în sufletul 
copiilor și cât de multă nevoie au aceștia de Poezie! 
Copilul e un pui de om, pe care îl crești și veghezi 
asupra lui învățându-l să devină liber, cu principii 
sănătoase despre viață, bine și adevăr, cu demnitate 
și respect pentru valorile trecutului, ale prezentului 
și ale viitorului. Fiecare copil are un castel lăuntric 
plin de frumusețe! Noi, adulții să fim înțelepți și să 
avem ochi pentru a vedea altarul lor de frumusețe! 

D 
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Sufletul copilului este solul fertil numai bun pentru 
semănat. Cu siguranță este cel mai bun fiind 
cernoziomul ființei umane. Îi oferim seminţe, îi 
arătăm cum acestea pot deveni plante, apoi el 
optează ce va face cu ele” - conchid spunând, ce 
calitate de sămânță sădești, la așa recoltă să te 
aștepți.  
           Doamna Aurelia Rînjea, prin scrierile sale 
spune explicit că poezia este pentru domnia sa  nu 
doar  un scut față de sulițele de răutate a lumii ci și 
un acoperământ celest, care îi aduce o stare de 
bine, uitând de singurătate și găsindu-și 
astfel  sensul și motivația  de a continua. Într-un 
citat al Georgiei O'Keeffe, renumită artistă 
americană, aceasta  spune  că „A-ți crea propria 
lume în oricare dintre arte necesită curaj”, iar 
continuând  pe această idee aș întări spusele ei, 
dar numai cei care au primit acest dar  își pot 
permite acest lux  pentru că este un mare 
beneficiu să te poți refugia în altă lume, o lume a 
creației tale, a sinelui,  fără a-ți părăsi locuința, 
făcându-te să te simți bine chiar și atunci când 
lucrurile din jur nu sunt tocmai roz. „Arta este 
singurul fel de a evada fără a-ți părăsi casa” (Twyla 
Tharp). Pentru distinsa poetă Aurelia 
Rînjea „poezia  rămâne dreptul nostru cosmic la 
singurătate”, aceasta își plimbă sufletul pe 
dealurile copilăriei „ într-un car cu fân, plin de 
daruri și povești adevărate, într-o barcă solară, 
seducând din ea toate ipostazele iubirii de Țară”. 
          Distinsa scriitoare  Aurelia Rînjea a fost ani la 
rând și profesor de fizică, iar aparent, poezia și 
fizica, chiar dacă par două lucruri total diferite, ne 
explică autoarea și legătura dintre ele: „Pentru 
mine există o metafizică a cuvintelor, un joc 
semantic, ca un spectacol al lumii, îmbrăcat în 
rigurozitatea și profunzimea fizicianului, unde 
cuvintele devin bogate în virtuți și se 
metamorfozează în stări de spiri”, „În ordinea lumii 
de azi, poetul din mine dă mâna cu fizicianul ce 
sunt, pentru a vedea perspectivele noului timp”. 
        Poezia doamnei Aurelia Rînjea  este o 
poezie  conștientă a  vremurilor ce le 
trăim,  exprimându-și în nenumărate poezii grija 
și frica pentru direcția înspre care derapează 
societatea actuală, valorile pierdute, decimarea 
credinței, a moralei, a conștiinței, înstrăinarea 
oamenilor, cât și indiferența și caracterul mascat, 
ascuns. 
          Însă conform celor spuse de Pablo Picasso: 
„Artistul este un receptacul al emoțiilor care vin de 
peste tot: din cer, dinspre pământ, dintr-o bucățică 
de hârtie, de la o formă trecătoare, de la o pânză de 
păianjen”, la fel și scriitoarea Aurelia Rînjea caută 
frumosul și emoția de peste tot, din oameni, din 
jur, de la Dumnezeu,  din copilărie, din ochii 
nepoatei sale, din razele de soare și din natură  
apoi le transpune în poeme încărcate de iubire. 
Însă precum spune Goethe: „Personalitatea este 

totul în artă și poezie” (Johann Wolfgang von 
Goethe), pentru că  personalitatea contează. 
Desigur această personalitate va parafa întreaga 
evoluție artistică în cele mai mici detalii. Trebuie 
să vrei să cauți și să observi binele și din lucrurile 
care nu sunt chiar perfecte. Nu poate să 
transmită iubire decât un om care vede și simte 
iubirea și în firul ierbii, precum și în ciripitul 
păsărelelor, personalitatea poetei  este categoric 
un factor marcant al scrierilor sale, care se 
manifestă și prin figurile de stil pe care le-a ales, 
fiind o adevărată expertă a metaforei ce sugerează 
sensuri și înțelesuri ample fiecărui poem în parte. 
          Nevoia de iubire și de armonie exista în 
fiecare dintre noi, fie că o recunoaștem sau nu. 
Sensibilitatea, emoția și  trăirile poetei o fac ca să 
declare  clar că această necesitate există: „Nevoia 
de frumos, de armonie și iubire o văd precum o 
salvare din acest imperiu al fricii și al înstrăinării în 
care trăim. În scrierile mele am abordat multe 
teme: frumusețea naturii, a oamenilor, 
singurătatea, despre lumea asta întoarsă pe dos, 
despre valorile universale pe care le-am cunoscut în 
călătoriile mele, despre spiritul acelor oameni și 
locuri, despre misiunea noastră de a avea o 
contribuție la valorile acestei lumi, despre respectul 
și iubirea pentru trecut, pentru semeni, toate 
presărate cu reflecțiile fizicianului, fascinat de 
armonia universului în care trăim”. 
             Este neîndoios de datoria noastră, a 
fiecăruia, să facem lumea în care trăim mai bună, 
mai respirabilă și mai  frumoasă, pentru că 
Dumnezeu ne-a creat buni, ne-a dăruit tuturor 
simțul frumosului. În acest sens  am să dau un 
citat al lui Goethe: „Fiecare om ar trebui să asculte 
puțină muzică, să citească puțină poezie și să 
privească o pictură frumoasă în fiecare zi din viața 
sa, astfel încât îngrijorările lumești să nu-i 
oblitereze simțul frumosului pe care Dumnezeu l-a 
implantat în sufletul uman” (Johann Wolfgang von 
Goethe). 
            Cred că poezia solară, de iubire, a  stimatei 
doamne Aurelia Rînjea,  va dăinui peste timp 
prin  lecțiile pe care le lasă. Avem mare nevoie de 
poezii care să întărească sistemul de valori al 
tinerei generații și  în mod special  al 
copiilor, care  pot fi salvați numai prin educație 
sănătoasă. Volumul COPIII ȘI POEZIA este o carte 
de excepție, care  trebuie să se afle în biblioteci și 
trebuie să ajungă la cât mai multă lume, deoarece 
în poeziile sale găsim înțelesuri profunde, 
învățături importante, viziuni și principii 
sănătoase ce pot servi aidoma unui ghid în 
regăsirea sau păstrarea direcției și sensului bun 
pe cărările vieții. 
       

 Johnny CIATLOS-DEAK 
membru al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România 

Senior Editor Globart Universum Publishing House, Montreal, 
Canada 
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 Vraja iubirii în scrierile 
autoarei Aurelia Rînjea 
  

  
artea COPIII ȘI POEZIA, ediție bilingvă, 
română-franceză, Editura LUCVAL&KEN, 
2022, cuprinde creațiile literare ale 

scriitoarei Aurelia Rînjea, cu care a participat la 
Concursul  internațional de literatură, NAJI 
NAAMAN, din Liban 2021, la care a obținut 
„Premiul pentru Creativitate”. 

Cartea COPIII ȘI POEZIA este o invitație 
adresată oamenilor mari, îndemnându-i să-i ajute 
pe copii să descopere Poezia! Cartea cuprinde și 
reflecții ale autoarei despre Poezie, cât și despre 
nevoia de frumos, în această lume plină de 
neiubire. Poeta consideră că Poezia așteaptă latent 
în sufletul fiecărui copil, să fie trezită ca o prințesă 
printr-un sărut magic, printr-un  stimul interior 
sau exterior, care poate fi oricare dintre noi, 
părinte, bunic, profesor, scriitor sau înger. 
„Ajutați-i să o descopere!” – ne îndeamnă 
autoarea! Ea este un miracol ce poate fi sădit în 
sufletul fiecărui copil, pentru a descoperi că lumea 
poate fi mai bună și mai aproape de el! 

Pentru Poeta Aurelia Rînjea poezia înseamnă 
acasă, locul unde a copilărit, unde a crescut, „unde 
au început toate lucrurile și iubirile”,  înseamnă „o 
Țară în sine”,  pentru că este „o poveste în limba 
mea română”, construindu-și lumea sa așa cum și-
a dorit-o. În cuvântul său de autor, scriitoarea ne 
destăinuie că dragostea pentru poezie a moștenit-
o de la tatăl său și că poezia este „ca o dragoste 
necondiționată”, „un spațiu cu multe dimensiuni, 
unde timpul nu se măsoară, doar ascultă”. Pentru 
autoare, poezia înseamnă și „consolare, mângâiere, 
confesiune și iubire necondiționată”, dar  și un 
„periplu unic, ca pe un salt cuantic printr-un efect 
tunel cosmic, o străfulgerare sacră printr-o barieră 
existențială a spiritului dincolo de hotarele 
nevăzutului, o scânteie între lumi”. 

Cartea COPIII ȘI POEZIA este dedicată 
nepoțelei sale Alexia, raza sa de soare: „Ne 
îndreptăm / Spre Soare să-ți arăt / De unde răsare 
/ - Tu de unde știi Buni? / - Pentru mine a răsărit / 
De două ori! / O dată când s-a născut / Mama ta 
și o dată / Când te-ai născut tu” (Încotro). Prin 
nepoțica sa, bunica își găsește sensul și rostul: „În 
ochii tăi mă vindeci / De umbrele drumurilor / Care 
nu se întorc / Călătorindu-mi viața / Într-un ecou 
prin timpul tău” (În lumea Alexiei) și pentru poetă 
este sărbătoare: „Când vii la mine Copilă / E 
sărbătoare / Salcâmii dau năvală în stol / Cu 
bucuria în trenuri / De primăveri” (Bucurie). 

Între bunica Aurelia Rînjea și nepoțica Alexia 
s-a creat acea complicitate unică  bunic-nepot, o 
lume numai a lor, în care cele două pătrund cu 
bucurie, iar „Când rămâi la mine / Soarele face 
tumbe pe cer / Stelele se joacă în albia lor / Cu 
stropi de lumină” (Un soare), pentru că „În fața ta 
Alexia / Apele se retrag / Busola își schimbă nordul 
/ Geana de lumină cântă / Deschizi nemărginirea / 
Cu un acord de pian” (Metamorfoze). Bucuria celor 
două este atât de mare încât prin joaca lor 
modelează oameni din plastilină „Și-i îmbrăcăm / 
În suflu de iubire / Printre interogațiile / Repetate / 
Ale pendulului cosmic / Cu bătăi de inimi / Și pași 
de stele” ( Ritm propriu). Iar prin joaca lor cele 
două, crează „Poduri de iarbă”, „Flori de cireș”, „De 
la mine la tine”  (Inocență). 

Într-o descriere de excepție, scriitoarea 
Aurelia Rînjea ne  descrie și în alt mod poezia, 
ca „O evadare printr-o poartă de trecere precum 
cea dintre viață și neviață, dar reversibilă, un portal 
energetic între lumi, unde auzi glasul Creatorului 
care reverberează în noi, pe diferite niveluri, în 
zone ale spiritualităţii, rezonând între uman și 
divin, generând bucuria de a trăi. Portaluri 
interioare se deschid dintr-un subconștient latent, 
peste care cortina lumii își așterne liniștea și care 
din când în când se ridică vizionar, într-un 
spectacol cosmic de lumini și umbre, rezonând pe 
frecvențele sufletului și unde ființează Poezia, 
lăsându-ne să vedem doar cât ne este permis să 
vedem. Poezia rămâne dreptul nostru cosmic la 
singurătate”. 

Aurelia Rînjea ne dezvăluie că cele doua mari 
iubiri ale sale sunt fizica și poezia, iar acolo unde 
se termină una, începe cealaltă „Atunci scriu / Mă 
trezesc ca dintr-un vis / Profesoara de dragoste / A 
Luminii / Care învaţă copiii / Să zboare pe arpegii 
stelare / În bărci solare pline cu poeme”  (Periplu). 
Asemănarea dintre fizică și poezie este descrisă 
ca: „o mare poveste / Despre Univers și Viață / 
Despre aici și despre dincolo / Despre cunoscut și 
necunoscut / În care ce cunoaștem / Este de fapt ce 
recunoaștem” (Poezia). 

 Scriitoarea Aurelia Rînjea face o superbă 
asemănare între poezie și „o inimă de copil / Pe 
care o așezi în palme”, căreia „Îi faci cuib  în sufletul 
tău și locuiește acolo” (Inima de copil), fiind un 
„păstor al cuvintelor”, „la margini de lumi noi” 
(Învățare). Prin poezie, poeta încearcă să înțeleagă 
sensul lumii: „Stau în inima Cuvântului / Şi-ncerc 
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să înţeleg lumea / Cu sensurile ei / Cu începutul şi 
sfârşitul” (Vino și tu). 

 Iubirea nemărginită pe care o nutrește 
autoarea Aurelia Rînjea pentru nepoțica sa radiază 
din versurile: „Mă faci când Lup când / Scufiţă / În 
povestea unde / Cheia casei e la tine / Mă desenezi 
/ Când eu - când tu - când noi / Un joc în care 
iubirea / E nemărginire” (Alfabet) și în versurile 
„Lumea mea începe cu tine / Amurg de anotimp / 
Printre vitralii de seară / Te respir cu aripi de 
floare / În anotimpul tău / În care mă pierd / Divin 
te iubesc” (Lumea mea), iar trecerea vremii și 
creșterea nepoțelei Alexia răzbat în versurile: 
„Contemplu mâna ta / Scriind cu iscusinţă / Pe foiţa 
timpului / Ca un cireş înmugurit / Care învaţă să 
înflorească” (Exercițiu). 

 Cartea COPIII ȘI POEZIA este un balsam 
pentru inimă și suflet, imprimând o bucurie 
nemărginită cititorului, chiar dacă are sau  nu are 
nepoți, el se bucură și trăiește prin bucuria 
scriitoarei, care prin măiestria și iscusința  cu care 
alege cuvintele, luminează și aduce o stare de bine, 
de care în aceste vremuri cititorul are mare 
nevoie. Descrierea nepoțelei Alexia este făcută cu 
cuvinte ce definesc bogăția lăuntrică a sufletului 
scriitoarei „Atât de frumoasă ești / Ca un Poem” 
(Într-o carte), iar râsul nepoțelei „Întoarce 
tristeţile / Cu faţa la soare / Îmbraci copacii goi / 
În frunze visătoare / Şi pescăruşilor le-aduci cerul / 
Aproape” (O bucurie). 

 Iubirea de țară și de locurile natale este 
superb prezentată în versurile:  „M-am născut într-
o patrie poetică / Într-un oraș cu un Munte de 
Sare” și în versurile: „Aici am învățat să trăiesc 
românește / Am înțeles esența cuvântului Țară” 
(Destinul meu). 

 

 
 

Crezul poetic al autoarei este misiunea sa de a 
duce mai departe rostul și spiritul curat românesc: 

„Mă-nchid în tine Poezie / Să rămân acolo / Spirit 
curat românesc / Să pot duce mai departe rostul / 
Şi carele cu focuri / Ale strămoșilor mei / Dacii 
liberi” (O misiune), de a împărții iubirea prin 
poezie: „Te-ai cuibărit acolo Poezie / În inima mea 
ca un foc dacic / Ca un soare străbun / Erai acolo 
de când lumea / Aşteptam doar să te trezeşti / Să 
tragi cortina / Într-o stare miraculoasă de „A fi” / 
În care reamintirea / Să-mi spună de ce am venit pe 
lume / Într-un perpetuum al iubirii / Într-un râu ce-
şi caută / Și găseşte matca” (Cercetare) și de a 
lumina prin harul primit de la Dumnezeu „Sub 
mângâierea Luminii / Acolo Creatorul m-a trimis 
din nou / În mijlocul lumii s-o locuiesc poetic / Să 
dăruiesc oamenilor Poezia” (Reamintire). 

Cât de frumos ne înfățișează talentata 
scriitoare Aurelia Rînjea, viața în metafore subtile, 
în imagini cu impact puternic. Viața este privită ca 
o „torță aprinsă” pe care o purtăm pentru a o da 
mai departe „Cel mai frumos Poem / În timpul 
nemuritor / Dacă ştii să-l înţelegi” (Viața). Dar, tot 
autoarea spune că  „Vine o vreme când drumul / Nu 
se mai potriveşte / Cu lumina din noi / Trecem unul 
pe lângă celălalt / Şi nu ne vedem” (De ce). Iar 
în suflet oscilăm ca și un ceas „Precum un pendul / 
Între vechi şi nou - între ieri şi azi / Între cer şi 
pământ” (Insomnie), pentru că „oamenii ajung / În 
cele din urmă cuvinte” (O școală). 

 Pentru că trecerea timpului nu scutește pe 
nimeni, nici chiar de dragul nepoatei iubite, iată că 
în numele iubirii găsim o transformare în 
versurile pline de emoție ale poetei Aurelia Rînjea: 
„Chiar dacă amurgul / O să se supere / Mă voi 
transforma în primăvară / Chiar dacă toamna / Va 
divorţa de mine / Mă voi transforma în mare / Să fii 
delfinul meu divin / Să mă cutreieri” (Construcție). 

 În poezia „De-a viața” sunt cuprinse cele mai 
valoroase învățături  pe care le putem primi: 
prietenia care trebuie udată și întreținută, iubirea, 
de care avem atât de mare nevoie, ca și de 
mâncarea zilnică, circuitul apei în natură, care 
ajunge de unde a plecat, lecțiile vieții pe care le 
înveți doar trăind, calea pe care trebuie să o 
descoperi singur, pentru că  ne naștem și murim 
singuri. 

 Scriitoarea Aurelia Rînjea ne prezintă 
realitățile  vremurilor pe care le trăim: „O planetă 
de neiubiri / Ne desparte / Trecem unul pe lângă 
celălalt / Şi nu ne vedem / Când de fapt ar trebui / 
Să ne recunoaştem / Și să ne iubim” (Un joc 
absurd); „Azi toți purtăm o mască la vedere / Ne 
depersonalizăm / Într-un univers virtual 3D / În 
care rămânem cu toții închiși / În epidemia 
pandemică” (Acum), întrebându-se încotro ne 
îndreptăm: „Încotro merge  lumea? / Oamenii doar 
se ceartă / Se urăsc şi aleargă / Ca nişte roboţi fără 
suflet / Mimează că trăiesc / Copiii par nişte maşini 
/ Gata să răspundă la comenzi / Să se joace singuri” 
și concluzionează: „Oamenii s-au schimbat / Ar 
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trebui să citească / Mai multe poveşti” 
(Nedumerire). 

Autoarea Aurelia Rînjea cântă în poemele sale 
iubirea, iubirea din tinerețe: „Te văd cum ţii / 
Amintirile strâns / Cu mâinile speriate / Să nu-ţi 
scape îmbrăţişarea / În care te-ai pierdut / Şi ţi-a 
plăcut / Într-o muzică de Puccini / Când soarele 
cobora / În povestea noastră”... „Şi mă iubeai ca un 
bărbat copt / Până când Dumnezeu / A coborât de 
pe dealuri / Şi ne-a luat de mână / În aceeaşi casă” 
(În aceeași casă), din  amintiri, „Să cânţi la pian / 
Cum făceai odată / Cântai și ne iubeam / Cu braţe 
ce mă treceau pragul / Vine primăvara / De-atâta 
preludiu / Tangourile mor de dragoste / Ne-
mpărtășită / În paşi de doi / Țărmul curge în noi” 
(Piano), „Îmi acordez viaţa / La pianul la care cânţi 
/ Tu pe clapele albe, Eu pe cele negre / Două lebede 
plutind / În simfoniile dimineţii / Urcă visele de 
corabie / Pe acelaşi cer” (Cu tine),  iar la sfârșitul 
volumului în poezia „Adevăr” autoarea 
concluzionează: „Libertatea unei femei / Se 
măsoară în singurătate / În frumuseţe / Şi în 
bogăţia ei spirituală”... „Te descoperi tot mai mult / 
Întru spirit / În singurătatea / Care devine câmp 

roditor / Viaţa măsurându-se / În gânduri curate / 
Şi în acte de creaţie” (Adevăr). 

Volumul de poezii „COPIII ȘI POEZIA”  este 
un adevărat compendiu de învățături și reflecții 
despre viață, despre iubire, despre prietenie, 
despre copii și bunici, despre viață și amintiri, 
despre străbuni și lumea de azi. Speranța este cea 
care moare ultima și în inima autoarei 
Aurelia Rînjea, care în versurile sale lasă să se 
vadă și durerea și speranța: „În piaţa publică / De 
pe muntele cu pietre ascuţite / Ale dezumanizării / 
Poetul aruncă un pumn de cuvinte / Pe caldarâmul 
crăpat / Și sufocat de orgolii / Într-o zi va răsări un 
cocon / Apoi timid din el un poem / Purtând o 
cunună de stele / Nu şi-a pierdut speranţa / Azi este 
deja mâine” (Speranța). 

Vraja care te cuprinde citind cartea „COPIII ȘI 
POEZIA”, confirmă încă o dată că nimic nu este 
întâmplător și că harul cu care a fost 
înzestrată poeta Aurelia Rînjea este aducător de 
lumină și iubire în suflet. 

Felicitări poetei Aurelia Rînjea pentru 
tezaurul de suflet pe care îl lasă literaturii române 
prin scrierile sale pline de iubire.  

 
 

Dar de suflet peste timp 
 

e dar poate fi mai frumos pentru un nepot 
decât un dar de suflet venit de la bunica 
sa? Cartea de poezii ADAGIETTO, a 

autoarei Aurelia Rînjea, ediție bilingvă, română-
franceză, Ed. LUCVAL&KEN, 2022, este o carte 
dedicată nepoțelei sale Alexia „cu speranța că într-
o zi va descoperi comoara din sufletul ei”. 

 Motto-ul cu care începe această carte: 
„Învățați copiii să zboare, să viseze / Să iubească 
Poezia / Să-și păstreze în suflet Copilăria”, descrie 
în câteva cuvinte conținutul cărții  care  ne invită 
la o comunicare subtilă între lăuntric și Divin, prin 
care învățăm Iubirea! O binecuvântare cu 
rezonanțe adânci, în toate cerurile! În acest 
context poeta ne  spune că „un scriitor creează 
atâta timp cât copilul interior dă mâna cu el, cât 
păstrează candoarea acelui copil, având deschis 
mereu canalul de comunicare către Divin”. 

         Cartea se dorește și reușește să fie un 
îndemn adresat oamenilor mari, pentru a face 
viața copiilor frumoasă și creativă. Îmbrățișându-i 
cu iubire, se vor simți în siguranță în lumea pe 
care apoi, ei o vor construi mai bună!  În cuvântul 
său de autor: „Aveți grijă de copii”, poeta dorește 
fiecăruia dintre noi „o copilărie lungă și frumoasă, 
una magică de poveste, de dat mai departe!” 

         Scriitoarea Aurelia Rînjea ne poartă într-
o lume de basm, prin povești adevărate din 
copilărie, unde „Pe marama dorului / Cântă o 
doină / Ascultată doar de mine” (Păpușa mea) și 
unde, „La lumina zăpezii / Oameni și îngeri se jucau 
/ Împreună” (Povești). 

          Imaginea bunicii rămâne o sfântă 
amintire pentru scriitoare care și-o amintește 
„Frumoasă și puternică / Cu mâinile albe” (Bunica) 
și  „Privind în oglinda de cristal / Fermecată / Cu 
care dau timpul înapoi / Precum roata / La care 
făceam cu bunica / Suluri de lână / În timpul ce ne-
a furat” (Roata), simte iubirea „La umbra verde a 
mărului / Plantat de bunica” (Sunt obosită) 
și  aude un cântec „În cuibul de iarbă / În  poala 
Bunicii” (Un Cântec). 

           Transformarea copilului în poetul de azi 
este foarte frumos redată  în superbe metafore în 
versurile „Poteca din paşii mei mărunţi / Mi-a 
promis o steluţă / La gâtul metaforei / Pe care 
atunci n-o înţelegeam” (Regăsire). 

            Familia  rămâne cel mai mare dar pe 
care ni l-a putut da Dumnezeu și care, indiferent 
de vârstă îl vom păstra  într-un  colț al inimii cât 
timp vom trăi. Scriitoarea Aurelia Rînjea 
își  amintește cu mare dragoste  de mama care 
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„țese la război presurile primăverii”, de 
bunica  care „deapănă povești”  de bunicul 
care „îmi aduce un pui de molid / Să mă vadă cum 
sar de bucurie / În jurul lui” și de tata 
care „întreține un foc viu” (În Iarnă). 

            Scriitoarea  găsește în poezie  aripi 
care „devin ale mele / Se cuibărește în inima mea / 
Stă acolo ferită / De lupii albaștrii / De mulțimea ce 
aruncă / Cu pietre / În singurătatea din mine” și 
care devine un „castel de cuvinte / Într-o fugă de 
Bach / Un alter ego / Un copil lăuntric” (Un copil 
lăuntric). 

  Primii fiori ai iubirii, încă de pe băncile școlii 
se desfășoară într-o oglindă de amintiri: „Șoapte 
din ghiozdanul / Cu biletele / Împăturite cu noroc… 
/ Iubirea ta  pe care o credeai / De carton / Pentru 
mine era vie” (Zori).                                      

Referitor la  dragoste, poeta ne spune 
că „Uneori poemele / De dragoste / Plâng precum 
copiii / Ce și-au pierdut jucăria” (Precum copiii). 

Îngerul păzitor al scriitoarei este mama sa, pe 
care o simte pentru că „Mama a rămas mereu acolo 
/ În ochiul meu de verde / Un înger poposit / Lângă 
mine” (Adiere de Înger) și care îi citea poeziile și 
adormea citindu-le. Astfel, prin scriitură, poeta  se 
simte mai aproape de mama sa devenită înger, 
mama care i-a dat viață, care o legăna, care îi cânta 
și care o alina. Ea  îi simte prezența, dar nu o vede 
căci „Doar copiii îi văd / Cum merg  printre 
noi”... de ce?  „Pentru că și ei sunt îngeri”  (Îngeri). 

Sensul adevărat al poeziei pentru scriitoarea 
Aurelia Rînjea este „o păpușă” modelată de 
mâna  sa,  dar și „De  mame de îngeri” ce „Devine 
pâine caldă / Pe valea de plângeri” (Lucrare) și o 
descrie precum „O copilă a nimănui / A bătut la 
ușa inimii mele / I-am deschis grăbită” ... „Era 
Poezia" (Într-o zi). 

Scriitura autoarei  reprezintă  o așternere a 
feței cele tainice „Într-o conexiune  cosmică / A 
copilului din mine / Cu metafora divină”, iar 
scrierea pe tastatura computerului este superb 
asemuită cu cântarea unui cântec la pian 
(Conexiune), printr-un procedeu de repetiție:  
„Până la miezul Logosului / Până devin o lacrimă / 
Ce arde și scrie” (Repetiție).   

Maestră a metaforelor, scriitoarea Aurelia 
Rînjea ne umple sufletul cu triluri de metafore, ce 
umple și subjugă emoția din noi „femeie cu aripi de 
frunze”, „brațe dintr-o altă primăvară”, „ecou de 
inimă albă”, „aerul ce mă respiră” (Transfigurare). 

Fiecare avem în noi un copil,  care visează și 
care vrea să fie fericit, iar autoarea  ne 
sfătuiește „Nu te atașa de alții / Altfel copilul din 
tine va dispărea / Nici nu te amesteca în viețile lor / 
Să-i salvezi / Salvează-te pe tine / Întoarce-te la 
copilul din tine / Dacă el e fericit vei fi și tu” ( 
Consonant). 

Cât de frumos face autoarea Aurelia Rînjea 
definiția cărții printr-un echilibru între metafizic 
și fizic, între real și ireal, între suflet și inimă: „O 
carte este un suflet / Dar și sufletul este o carte” 
(Regăsire) căci poezia este „Un curcubeu / Un pod 
/ La un capăt eu / La celălalt Dumnezeu” (Un pod). 

În ultima poezie Autoarea ne invită „De ziua 
poeziei”  la lectură prin superbe metafore „Sub 
cupole de biblioteci / Unde cu chei de aur / Deschid 
cerul” (De ziua poeziei). 

Citind cartea  Aureliei Rînjea, ADAGIETTO, 
am  găsit copilul interior, sincer și timid, mânat de 
iubirea pentru tot ce a fost și este frumos, lacrimi 
de dor pentru copilăria ce încă îi mai sălășluiește 
în suflet, ce se preling pe foile albe imaculate și se 
transformă în picături de iubire pentru noi toți, cei 
care citim această minunată carte. 

Darul de suflet pe care ni-l face scriitoarea 
Aurelia Rînjea este imens, datorită faptului că 
poeziile sale ne deschid accesul pe cărările 
copilăriei, deschid lacăte ruginite și demult închise 
ale propriilor amintiri, căutând frumosul, iubirea 
și  candoarea din suflet. 

 

 
 

Pana scriitoarei are în vârf un mic diamant de 
emoție, care lasă  pe unde trece mici sclipiri care 
ating sufletul cititorului. Transmit cele mai calde și 
sincere felicitări admirabilei scriitoare doamnei 
Aurelia Rînjea, iar  dumneavoastră dragi cititori vă 
transmit invitația de a vă lăsa atinși de aceste 
daruri feerice și minunate, pe care ni le oferă în 
cartea  ADAGIETTO doamna Aurelia Rînjea, un 
scriitor cu o impresionantă experiență literară, un 
poet al inimii și al sufletului. 
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Firul vieții încâlcit de spinii 
lașității 

iața  ne-a fost dată ca un dar de la 
Dumnezeu însă trăirea ei poate deveni o 
luptă pentru supraviețuire. Drumul 

fiecăruia dintre noi este diferit, născuți în timpuri 
diferite, mai norocoși sau mai puțin norocoși, toți 
avem până la urmă de dus o luptă cu viața, uneori 
având de înfruntat chiar propriul destin. 

Scriitoarea Aurelia Oancă  ne invită într-o  
poveste absolut fascinantă, trăită prin ochii unei 
femei care în  ciuda vicisitudinilor vieții nu se lasă 
doborâtă  și luptă  cu toate necazurile  apărute în  
cale. 

Autoarea  face o radiografie atentă vieții unei 
femei frumoase cu numele de Kati care este 
personajul principal, pornind chiar din copilărie și 
ajungând până la moarte, condensând cu 
deosebită măiestrie întreg conținutul acestei vieți 
între coperți de carte.   

Povestea romanului ''Floare de câmp'' 
impresionează până la lacrimi, fiind  povestită 
cursiv și real,  autoarea așezându-se în pielea 
personajului principal și transmițând în acest fel 
 cititorului în mod direct toate  sentimentele, 
emoțiile și trăirile sale. 

Acțiunea romanului se întinde pe o perioadă 
de aproximativ 8 decenii, cuprinzând și o parte 
din perioada războiului, iar ca și situare 
geografică, acțiunea se desfășoară în Ungaria și 
România,personajul principal fiind o femeie din 
Ungaria care se mută mai apoi  și trăiește în 
România. 

Printr-o deosebită abilitate de a fluidifica  și a 
înlesni urmărirea firului poveștii, scriitoarea ne 
poartă printr-un evantai de trăiri, sentimente, 
emoții și zbuciumări care o fac pe eroina 
principală să plângă, să iubească, să se necăjească, 
să se bucure și mai ales să sufere. 

Povestea romanului stă în umbra suferinței pe 
care o are Kati și fratele său Victor încă din 
copilărie rămânând orfani de ambii părinți. 
Destinul vieții lor a fost pecetluit nemaiavând  
grija și protecția părintească și aflându-se în 
calitate de slugi în casa unui unchi. 

Din punct de vedere moral  cartea 
prezintă  niște repere foarte sănătoase și anume 
să muncești și să îți câștigi pâinea,  să fii harnic, 
ascultător, respectuos. Munca înnobilează omul și 
drept dovadă, autoarea ni-i descrie pe cei doi 
orfani cu caractere sănătoase, harnici, buni, demni, 
drepți, umani și respectuoși. 

Evenimentele se succed cu repeziciune și tot 
odată  cu neprevăzut. Atunci când raze de fericire 

vin să le împodobească  cerul lor atât de lipsit de 
iubirea părintească, nori negri  vin să umbrească, 
lăsând-o pe Kati  într-o  imensă dezamăgire 
sufletească fiind trădată de omul pe care-l iubea și 
care o ceruse de soție. 

Rănile sufletești  se vindecă mult mai greu 
decât rănile trupești,  după ani de zile  rămân 
cicatrici care  nu dispar  și care se pot redeschide 
când te aștepți mai puțin. Autoarea pune un accent 
deosebit pe partea sufletească și pe trăirile  și 
suferințele  personajului principal  care rămânând 
însărcinată este  trimisă de  rude să nască în altă 
parte  pentru a  diminua bârfa și rușinea. Acesta 
este un alt aspect important pe care-l evidențiază 
doamna  Aurelia Oancă: ''gura lumii'', pentru că 
valorile morale  ale  societății  sunt clădite pe 
diferențe de clase sociale, pe percepția publică și 
preconcepția celor din jur.Astfel eroina principală  
nu numai că trăiește o tragedie, după alta  dar are 
și de înfruntat ''gura lumii''ceea ce în definitiv nu 
face decât să o întărească  devenind mai 
puternică și mai luptătoare. 

Calitățile materne ale personajului principal 
sunt scoase în evidență prin descrieri  ale 
sacrificiilor pe care le face Kati pentru a fi alături 
de copiii săi, suferința pe care o îndură,  umilința  
și  efortul fizic prin munca pe care o depune  
pentru  ei. Deși în carte apar episoade în care nu-i 
este ușor, Kati refuză să-și lase fetița departe,  la 
unchiul și mătușa sa, iar mai apoi când are 6 copii 
și soțul său Mihai, îi propune să dea din ei la 
orfelinat  ea refuză categoric. 

 

 

V 
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Unul dintre adevărurile vieții pe care ni le 
reliefează cartea ''Floare de câmp''este 
că bunătatea sufletească nu are legătură  cu  
averea, din contră  avuțiile par să  aparțină celor 
mai  fără  scrupule, fără de suflet  și chiar fără  de 
milă cum e cazul soacrei care o asuprea pe Kati, 
nelăsând-o  nici să mănânce. 

Dureri  sufletești din cele mai cumplite au  
însoțit-o pe această femeie pe parcursul vieții  și 
parcă fiecare personaj pe care îl cunoștea și  de 
care se atașa era sortit  să dispară din viața sa, ca 
și doamna Agnes sau familia Kovacs  care o iubeau 
ca pe copilul lor. 

Spaima bombardamentelor precum  și frica 
produsă de insecuritate, foame, lipsa banilor, toate 
neajunsurile războiului  au pus amprente  și pe 
viața  personajului principal  care a reușit să 
scape  adăpostindu-se într-un beci împreună cu 
doamna Kovacs  și cu fetița sa, dar la ieșirea din  
adăpost  și-a văzut căsuța făcută  scrum. 

Deși cel de-al doilea bărbat din viața ei, Mihai, 
pare a fi  un om responsabil, fiind un sergent care 
o ajută  și o salvează împreună cu fiica  sa,  totuși 
la sfârșitul războiului  se dovedește că  și acesta 
este  atins de valul  lașității  trăind  în umbra 
mamei sale, o femeie  foarte posesivă, răutăcioasă 
și avară. 

Kati  însă  fiind iar însărcinată nu va lăsa ca 
lucrurile să rămână  la fel ca în primul caz și  
hotărăște să lupte  pentru  omul iubit și  pleacă în 
căutarea lui Mihai . Totuși  făcând o comparație 
între caracterul celor doi bărbați care o 
lăsaseră însărcinată și apoi au renunțat la a o mai 
căuta, primul, Elek, părea mai laș decât al doilea, 
cel de-al doilea Mihai  având măcar curajul  
să recunoască în fața mamei sale că sunt copiii lui 
și că este soția lui,  chiar dacă ei încă nu erau nici 
căsătoriți.În acest fel  au fost lăsați să intre-n 
casă  și încep să  conviețuiască  cu  socrii timp de 
zece ani suportând umilința  și munca silnică. Cu 
toate acestea reușește să își convingă soțul până la 
urmă ca să plece  să locuiască separat. 

Micile bucurii pe care le trăiește personajul 
principal la reîntâlnirea cu rudele,  cu fratele 
Victor sau cu verișorii  sunt  repede acoperite de 
norii de tristețe  care urmează, de greutățile cu 
care se confruntă pe tot parcursul vieții. 

Episoadele în care Kati se întâlnește cu sora ei 
Loli care trăiește în Ungaria și care are o situație 
materială foarte bună  dar care nu  dă doi bani pe 
relația dintre ele, umilind-o de fiecare dată,  scot 
în evidență  o realitate pe care cititorii o vor 
întâlni în viața  reală pentru că doi frați biologici, 
din aceeași părinți, pot avea caractere, 
comportamente și conduite diferite nefiind 
compatibili din punct de vedere 
sufletesc/moral/social chiar dacă sunt din același 
sânge. Nu întotdeauna  glasul sângelui este și 
glasul iubirii! 

Autoarea Aurelia Oancă  este creștină și crede 
în Dumnezeu, iar în această carte pe lângă lecția 
responsabilității faptelor tale mai există și lecția 
moralei creștine, căci Dumnezeu ne plătește 
fiecăruia  după faptele noastre, credem că vom fi 
mai fericiți cu cât agonisim mai mult și alergăm 
după bunuri materiale însă în realitate fericirea 
sufletească este tot ce contează cu 
adevărat.Suferința pe care o provocăm altora  se 
va întoarce în suferința, lașitatea pe care o 
manifestăm în tinerețe, va fi plătită cu imense 
goluri sufletești și cu schimbarea cursului vieții, cu 
nefericire și singurătate. 

Acest roman, care se citește dintr-o suflare,  
cu o ușurință  extraordinară, fiindcă se adresează 
cititorului universal,  într-un limbaj clar și pe 
înțelesul tuturor, cu o ordonare logică exemplară, 
vine să întregească tezaurul valoric al literaturii 
române cu învățăminte și lecții  de viață care 
trebuiesc citite și însușite, ca să fim buni demni, 
onești și responsabili. 

Citind romanul  ''Floare de câmp'' al 
scriitoarei Aurelia Oancă nu poți să nu te gândești 
cât ești de norocos în comparație cu personajul 
acestei cărți care a trăit o viață plină de greutăți, 
neliniști și tristeți.Astfel vom învăța  o altă lecție 
importantă, să știm să apreciem ceea ce avem!   

Romanul ''Floare de câmp''al autoarei Aurelia 
Oancă a fost scris cu pana fermecată a sufletului 
său, dorind să lase moștenire valori morale curate 
pe care le transmite generațiilor viitoare. 

Cunoscând activitatea literară a autoarei 
Aurelia Oancă  atât ca și scriitor de romane  cât și 
ca și redactor de revistă, poet și scriitor pentru 
copii, pot să afirm că  această ''doamnă a 
metaforei''  așa cum o denumește scriitorul și 
editorul Ioan Romeo Roșiianu, este o scriitoare cu 
bogăție spirituală imensă, cu o putere de muncă și 
o tenacitate de invidiat care-și merită pe deplin  
acest titlu fiindcă  este unul dintre scriitorii  
responsabili  care prin fiecare creație literară 
caută să lumineze  și să educe cititorul 
transmițând învățături și valori de urmat.Acesta 
fiind unul dintre rolurile primordiale ale 
scriitorului, dar care din păcate nu este aplicat și  
înțeles de toată lumea. Scriitoarea Aurelia 
Oancă își asumă cu responsabilitate rolul său de 
adevărat scriitor ce luminează, trezește și învață 
pe alții, fapt pentru care toate scrierile sale, pietre 
nestemate ale literaturii românești vor dăinui 
peste orice timp. 

Recomand cu deosebită căldură tuturor 
cititorilor să pătrundă în tainele romanului 
''Floare de câmp'' pentru că citind această carte se 
vor simți  fericiți și bogați! 

Mihaela CD 
Membru al Ligii Scriitorilor Români 

Membru al Uniunii Scriitorilor din Canada 
Președinte al World Poets Association Canada 
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ 

 
Enigme în viaţa poetului 

 

Incredibila fascinaţie care a însoţit permanent 
personalitatea de excepţie a Marelui Poet a făcut ca în 
prezent să avem informaţii scrise de o mare valoare 
referitoare la toate etapele vieţii sale. S-a aflat, precum un 
actor care interpretează cu mare succes rolul principal, 
întotdeauna, în „luminile rampei”. Prietenii din copilărie, 
colegii de şcoală sau cei alături de care a muncit, prietenii 
literari, oamenii împreună cu care a visat despre 
transformările prin care trebuia să treacă ţara, iubite sau 
admiratoare, oameni simpli sau capete încoronate, toţi au 
considerat întâlnirea cu Eminescu un eveniment care merita 
a fi translat spre neuitare prin consemnare scrisă. Nu au 
lipsit detractorii, spiritele meschine care maculează tot ce 
ating, din păcate  printre aceştia aflându-se şi unii 
contemporani, ipochimeni care, asemenea anticului 
Herostrat, incendiază una din minunile lumii, sperând la o 
fărâmă de ridicolă nemurire. 

Într-adevăr mulţimea informaţiilor primite de la cei care 
l-au cunoscut direct în diferite etape ale existenţei sale 
conduce la ideea că,viaţa sa ar fi, aparent, asemănătoare unei 

cărţi deschise la oricare dintre pagini, prin urmare absolut accesibilă în întregul său. Doar că o privire mai 
atentă poate descoperi că unele file ale acestei ipotetice cărţi par lipite între ele, ascunzând astfel, în mod 
aproape incredibil, un secret, o mică taină sau un mister de care chiar merită se ne apropiem. 

Personal fac acest lucru datorită în primul rând faptului că pentru mine istoria literară autohtonă se 
împarte în două mari capitole: înainte de El şi după, apoi având speranţa că unii dintre prezumptivii 
cititori, ceva mai informaţi decât mine, mă vor ajuta să-mi lămuresc neclarităţile. Aşadar, voi proceda 
etapizat urmărind unele evenimente pe cursul timpului în care s-au desfăşurat. 

***** 
1. PĂRINŢII  

În primăvara anului 1840 Gheorghe Eminovici se căsătoreşte cu Raluca (numele la naştere Raresa) 
Iuraşcu primind din partea socrului o zestre consemnată în acte ca: Bani în numărătoare înaintea 
cununiei 1.500. de galbeni, iar  bani în numărătoare în ziua cununiei la 29 iunie anul 1840, rest 
1.500 de galbeni. Adică în bani 3.000 de galbeni și zestre în haine și obiecte. O zestre apreciabilă, o 
adevărată avere în acele timpuri, cea care îi permite tânărului Eminovici să cumpere o moşie (jumătate 
din moşia Ipoteşti) unde îşi va construi şi o casă, una din acelea de referinţă în perspectiva timpului, iar 
mai apoi şi titlul de căminar (un titlu nobiliar ce ar putea fi comparat cu acela de baronet deşi în realitate 
nu se pot face asemenea apropieri) în anul 1841, de la vodă Mihail Grigore Sturza. Gheorghe Eminovici 
provenea dintr-o familie de oameni liberi, unii dintre ei având chiar o stare materială decentă, cu o 
posibilă filiaţie dintr-un străbun bănăţean pe nume Iminovici şi se născuse în anul 1812, făcuse ceva 
şcoală, vreo trei ani, lucru de admirat în anii aceia, a fost în slujba boierului Cârstea din Costâna, apoi 
„scriitoraş” (mic funcţionar fără anvergură) al baronului (titlu oferit de Habsburgi!) Jean Mustaţă, ulterior 
lefegiu al boierului Alexandru Balş, un moldovean care îi obţine şi titlul de sluger (iniţial mai marele peste 
măcelari, cel care aproviziona curtea cu carne și lumânări, iar mai apoi, simplu boiernaș fără funcțiune) 
pentru bunele sale servicii. Precum vedem este un om pe care îl putem considera cult pentru acele 
vremuri, muncitor, fără îndoială inteligent şi cu dorinţă de a promova în societate. Nu ştim cum a 
cunoscut-o pe viitoarea sa soţie, Raluca, deoarece diferenţa de rang social tinde să excludă o apropiere, fie 
ea şi conjuncturală. 
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Născută în 1816 Raluca este cea de-a treia fiică a stolnicului (dregător care purta grija mesei domnești, 
fiind șeful bucătarilor, al pescarilor și al grădinarilor) Vasile Iuraşcu. Boieri de viţă aceşti Iuraşcu, care 
deşi nu fac parte din marea boierime, dintre cei cu blazon precum Sturza, Calimachi sau Roznovanu pot fi 
consideraţi boieri pământeni, dintre cei cu rădăcini adânci în istoria Moldovei, unul dintre primii fiind 
vornicul Dumitru Ștefan (cca 1624) dar şi Stratul Iuraşcu mare logofăt în timpul domniei lui Dumitraşcu 
Vodă în anul 1685. 

Crescută şi educată în spiritul fiicelor de boieri din acea vreme Raluca se va dovedi o soţie exemplară 
şi o mamă adorată de copii ei pentru blândeţea, delicateţea, cucernicia şi simţul datoriei familiale. 
Extrema ei discreţie referitoare la viaţa socială denotă acea educaţie în spirit tradiţional acela în care 
femeia este „Domina”, stăpâna casei şi cel dintâi model pentru copii săi. Paradigma femeii angajate social, 
militant pentru vreo idee sau schimbare, era departe de a fi funcţională în societatea înaltă a Moldovei din 
acel secol. 

Toate bune şi frumoase, dar ne putem întreba care este enigma în acest caz, cel al unei căsnicii solide 
tradiţionale, binecuvântată cu copii, având şi bună stare materială? Pentru aceasta va trebui să renunţăm 
la modul nostru de gândire cel care, aflat sub influenţa filmelor, ne face să credem că în secolul al XIX-lea, 
în Moldova încă feudală din punct de vedere spiritual, era lejer de efectuat o căsătorie între un om simplu 
şi fiica unor boieri de viţă. Cutumele sociale ale vremii închideau pur şi simplu căile de acces ale unei 
persoane dintr-un anumit segment social către un altul considerat superior, mai ales atunci când cel care 
încerca acest lucru era un bărbat aspirant la mâna unei fete din nobilime. În sens invers erau exemple mai 
multe însă toate conţineau doze uriaşe de risc social. 

Nu se constată că Raluca ar fi avut vreo pasiune ne la locul ei, nici că vreo suferinţă fizică ar fi 
determinat familia să facă rabat de la propriile interese ori cutume. Nici nu poate fi vorba de vreo 
romantică răpire sau sfidare a normelor sociale, iar viaţa exemplară a soţiei Eminovici nu pare a susţine 
un temperament mai aprins cu atât mai mult cu cât în timpurile acelea orice gen de asemenea abateri de 
la norme era soluţionat ferm deoarece nici drepturile femeilor nu se inventaseră pe aceste meleaguri, însă 
funcţiona pedepsirea aspră a vreunei nelegiuiri, fie aceasta şi o relaţie amoroasă, în afara celei 
binecuvântate de părinţi şi biserică. Ne convinge faptul că această uimitoare unire s-a făcut în condiţiile 
cele mai riguroase chiar dota pe care socrul o dăruieşte mirilor, acea mică avere despre care am vorbit. 
Rămâne prin urmare neclar modul în care cei doi s-au cunoscut, dar şi cauzele pentru care familia Iuraşcu 
a consimţit la oficierea căsătoriei. 

***** 
 3. NAŞTEREA POETULUI 

Menţionez doar ca o curiozitate faptul că pe data de 31 martie 1889, conferenţiarul Mihail Chințescu 
susținea într-o conferinţă la Ateneul Român că Eminescu s-a născut la Soleni, un sat din Moldova, deşi 
argumentele domniei sale erau mai mult speculative. 

Se cunoaşte însă foarte bine că, într-un registru al membrilor Junimii, Eminescu însuși a notat ca loc al 
nașterii oraşul Botoșani, iar ca dată a trecut 20 decembrie 1849. În registrul școlii primare a fost 
consemnată data de 6 decembrie 1850, iar în documentele gimnaziului din Cernăuți este trecută data 
de 14 decembrie 1849. Sora poetului, Aglae Drogli, într-o scrisoare către Titu Maiorescu susținea ca dată a 
nașterii 20 decembrie 1849, iar ca loc al nașterii Ipotești. Fratele poetului, Matei, a afirmat într-o vreme o 
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altă dată, 8 noiembrie 1848 și ca localitate Dumbrăveni, iar mai târziu a susținut că a găsit o psaltire veche 
unde tatăl poetului notase: „Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la patru ceasuri și cinsprezece minute 
evropienești, s-a născut fiul nostru Mihai.” 

Totuși, în mod oficial, data și locul nașterii lui Mihai Eminescu au fost acceptate ca fiind 15 ianuarie 
1850, în Botoșani, precum a fost consemnat în registrul de nașteri și botez în arhiva bisericii Uspenia 
(Domnească) din  Botoșani; în acest document data nașterii fiind trecută ca „15 ghenarie 1850”, iar a 
botezului la data de 21 în aceeași lună a aceluiași an. Poetul a fost botezat de preotul Ion Stamate, ajutat 
de fiul său, Dimitrie, diacon, la botez fiind prezenți, în afară de părinți, stolnicul Vasile Jurașcu, naș, dar și 
maica Ferovnia Jurașcu de la schitul Agafton, soră cu mama. 

Datele atât de diferite între ele pot fi uşor explicate prin cunoaşterea modalităţilor în care se efectuau 
înregistrările naşterilor, unele de regulă total diferite de data actului în sine. Venirea pe lume a noului 
născut se producea de regulă acasă sub controlul moaşelor, iar înregistrare oficială era făcut la primărie, 
una care se afla deseori în localitatea cea mai apropiată beneficiară de o asemenea instituţie, apoi la 
biserică atunci când copilul era botezat. Drumul până la locul de înregistrare, indiferent care era acesta, se 
efectua, mai ales în condiţii de iarnă, destul de greu, eventual cu o căruţă sau o trăsură (docar). Prin 
urmare datele puteau să difere mai ales că evenimentele erau cinstite cum se cuvine, după datină, iar 
căminarul nu putea face rabat de la tradiţie, deşi este cunoscută firea sa aprigă şi foarte chibzuită. 

De reţinut este şi faptul că notarea tatălui, cel mai autorizat observator al evenimentului, se face în  
„ceasuri și minute evropienești” ceea ce poate admite şi unele erori.    

Desigur această dată nu este de o importanţă capitală, iar dacă am şti cam câte milioane de oameni din 
ţara noastră au alte date de înregistrare decât cele de naştere am putea trece situaţia la capitolul 
banalităţi. Cu toate acestea nu putem să nu ne mirăm de faptul că deşi avem o mulţime de înscrisuri, unele 
mai credibile decât altele, enigma datei de naştere a Poetului continuă şi poate că este mai bine aşa…  

 

***** 
2. FAMILIA         

Casa căminarului Eminovici a fost binecuvântată de copii, lucru foarte apreciat în acele timpuri în care 
copiii erau văzuţi ca fiind cei ce vor duce mai departe numele, faima sau averea familiei. 

Primul născut dintre băieți, Șerban (n. 1841), studiază medicina la Viena, se îmbolnăvește de 
tuberculoză și moare la Berlin la 30 noiembrie 1874. Niculae, născut în 1843, se va sinucide 
în Ipotești în 1884. Iorgu (n. 1844) studiază la Academia Militară din Berlin şi are o carieră de succes, dar 
moare în 1873 din cauza unei răceli contractate în timpul unei misiuni. Ruxandra se naște în anul 
1845, dar moare în copilărie. Ilie (n. 1846) a fost tovarășul de joacă al lui Mihai, descris în mai multe 
poeme. Moare în 1863 în urma unei epidemii de tifos. Maria (n. 1848 sau 1849) trăiește doar șapte ani și 
jumătate. Aglae (n. 1852, d. 1906) a fost căsătorită de două ori și a avut doi băieți, Ioan și George. A suferit 
de boala Basedow-Graves. Mihail este al şaptelea născut, iar după el s-a născut în jur de 1854 Henrieta 
(Harieta), sora mai mică a poetului, cea care l-a îngrijit după instaurarea bolii. A murit cu semne de 
tuberculoză, însă toată viaţa s-a deplasat anevoios mişcându-i picioarele numai cu ajutorul unor proteze 
grele din fier. 

Matei (n. 1856) este singurul care a lăsat urmași direcți cu numele Eminescu. A studiat Politehnica 
la Praga și a devenit căpitan în armata română. S-a luptat cu Titu Maiorescu, încercând să împiedice 
publicarea operelor postume ale fratelui său. Ultimul copil, Vasile, a murit la un an și jumătate, data 
nașterii sau a morții nefiind cunoscute. 

Am simţit nevoia de a pune în pagină aceste informaţii deoarece în admirabila sa lucrare  "Viaţa lui 
Mihai Eminescu" (1932) criticul George Călinescu propune nu numai nu alt chip al Poetului, dar şi induce, 
cu argumente valabile doar atunci când a scris el cartea, ideea unui destin tragic al familiei Eminovici, 
unul marcat de morţi premature, sinucideri, depresii şi boli psihice mai mult sau mai puţin manifeste. 

Ipoteza, mai mult emoţională şi foarte profitabilă pentru vânzarea cărţii, poate fi uşor demantelată 
dacă avem în vedere specificul perioadei. La mijlocul secolului al XIX-lea speranţa medie de viaţă era 
situată cam în jurul vârstei de cincizeci de ani, iar mortalitatea infantilă considerată ca un dat cât se poate 
de firesc având în vedere condiţiile în care se produceau naşterile, dar şi cele în care trăiau copii. 
Tuberculoza, acum eradicată, era pe atunci o boală care făcea ravagii, infecţiile sau septicemiile nu puteau 
fi vindecate, iar accidentele din diferite cauze păreau ceva normal. De aici şi necesitatea ca o familie să 
aibă cât mai mulţi copii deoarece puţini dintre aceştia ajungeau la maturitate şi nici acum nu era prea 
feriţi de felurite primejdii. 

Da, se poate spune că majoritatea copiilor familiei Eminovici aveau sensibilităţi ceva mai ridicate decât 
majoritatea populaţiei de atunci, dar asta se datora în primul rând bunei educaţii şi a preocupării pe care 
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tatăl o manifesta pentru şcolarizarea copiilor sau pentru împlinirea îndatoririlor la un nivel de exigenţă 
foarte ridicat.  

În concluzie, se poate afirma că ipoteza unui destin întunecat cu un cer astral plin de semne grele este 
în bună măsură doar o interpretare a lui George Călinescu, un pasional care avea de cele mai multe ori 
tendinţa de a-şi impune punctele de vedere, uneori chiar cu sacrificarea adevărului.  

 

***** 
 4. COPILĂRIA ŞI PRIMA TINEREŢE 

Copilul Mihai îşi petrece primii ani din viaţă mai ales la 
Ipoteşti (uneori şi la Botoşani) într-o totală libertate de mişcare, 
fericit, fiind într-un misterios contact cu natura, lucru despre 
care va scrie mai târziu cu o firească nostalgie: Fiind băiet păduri 
cutreieram/Şi mă culcam ades lângă isvor,/Iar braţul drept sub 
cap eu mi-l puneam/S-aud cum apa sună-ncetişor… Putem 
considera că acest început de viaţă va fi permanent prezent în 
întreaga sa operă marcată de un puternic sentiment al nevoii de 
libertate şi independenţă. Nu se ştie unde a făcut primele 
două clase primare, însă începând cu clasa a III-a, în 1858 a 
urmat școala primară National Hauptschule (Școala primară 
ortodoxă orientală) la Cernăuți. La finalul acesteia este clasificat 
al 15-lea dintre cei 72 de elevi. Tot aici urmează aici și clasa a IV-
a în anul școlar 1859/1860 terminând școala primară cu 
rezultate bune la învățătură (al 4-lea clasificat din 82 de elevi). 
Între 1860 și 1861 a fost înscris la Obergymnasium din Cernăuți, 
liceul german înființat în 1808, singura instituție de învățământ 
liceal la acea dată din Ducatul Bucovinei, care era, din 1775 

parte a Imperiului Habsburgic. Se înființase și o catedră de română, destul de târziu, după 1848, ocupată 
de Aron Pumnul cel cunoscut prin Lepturariu românesc, în patru tomuri, tipărit la Viena între 1862 și 
1865, cea dintâi istorie a literaturii române în texte. Aceste cursuri sunt frecventate și de frații săi, Șerban, 
Nicolae, Gheorghe și Ilie. Termină clasa I cu rezultate bune la învățătură. Nu are notă la română pe primul 
semestru, dar este caracterizat de Miron Călinescu, un erudit în istoria bisericii ortodoxe române: Elevul 
Eminovici Mihai a promovat clasa I, fiind clasificat al 11-lea în primul semestru și al 23-lea în cel de-al doilea 
semestru. În clasa a II-a, pe care a repetat-o, l-a avut ca profesor pe Ion G. Sbiera, succesorul lui Aron Pumnul 
la catedră, culegător din creație populară și autor de studii de ținută academică. Aron Pumnul l-a calificat, 
în ambele semestre, cu note maxime la română. A obținut insuficient pe un semestru la Valentin Kermanner 
(la limba latină) și la Johann Haiduk, pe ambele semestre (la matematică).  

Mai târziu, Poetul a mărturisit că îndepărtarea sa de matematică se datora metodei rele de predare, iar 
în 16 aprilie 1863 a părăsit definitiv cursurile, deși avea o situație bună la învățătură, profesorul Ion G. 
Sbiera acordându-i la română calificativul vorzüglich (eminent). Plecând în vacanța Paștelui la Ipotești, nu 
s-a mai întors la școală, iar în 1864 pleacă la Cernăuţi unde trupa de teatru Fanny Tardini-Vladicescu 
dădea reprezentații. La 5 octombrie 1864, Eminovici intra ca practicant la Tribunalul din Botoșani, apoi, 
peste puțin timp, a fost copist la comitetul permanent județean, însă la 5 martie 1865 a demisionat, cu 
rugămintea ca salariul cuvenit pe luna februarie să fie înmânat fratelui său Șerban. În 11 martie tânărul M. 
Eminovici a solicitat pașaport pentru trecere în Bucovina şi în toamnă s-a aflat în gazdă la profesorul său, 
Aron Pumnul, ca îngrijitor al bibliotecii acestuia. Situația lui școlară era de „privatist“, însă cunoștea 
biblioteca lui Pumnul până la ultimul tom. 

Din 1866 până în 1869, a pribegit pe traseul Cernăuți – Blaj – Sibiu – Giurgiu – Bucu-rești. De fapt, sunt 
anii de cunoaștere prin contact direct cu poporul, a limbii, obiceiurilor și realităților românești, un 
pelerinaj transilvănean, am putea spune iniţiatic, al cărui autor moral a fost Aron Pumnul. Referitor la 
această perioadă poate cel mai apropiat de adevăr este textul Sânzianei Pop publicat în revista AS nr. 367: 
„Cât de clar este, respectând documentele epocii cernăuțene, respectând adevărul istoric atât cât există în 
ele, cât de cert este că drumul lui Eminescu în Transilvania, departe de a fi o «împrejurare boemă», «un 
imbold romantic al adolescenței», a fost - în fond - încheierea sublimă a unei lecții pentru toată viața: ideea 
unității naționale și a culturii române aplicată programatic și sistematic, cu strategie și tactică, după toate 
normele și canoanele unei campanii ideologice.”  

A intenționat să-și continue studiile, dar nu și-a realizat proiectul. În iunie 1866 a părăsit Bucovina și 
s-a stabilit la Blaj cu intenția mărturisită de a-și reîncepe studiile. În perioada 27 - 28 august 1866, a 
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participat la adunarea anuală a societăţi Astra din la Alba Iulia. În toamnă, a părăsit Blajul și a mers 
la Sibiu, unde a fost prezentat lui Nicolae Densușianu. De aici a trecut munții și a ajuns la București. Este 
angajat în 1868 ca sufleor în trupa lui Mihail Pascaly, care concentrase mai multe forțe teatrale: Matei 
Millo, Fanny Tardini-Vlădicescu și actori din trupa lui Iorgu Caragiale. În timpul verii, această trupă a jucat 
la Brașov, Sibiu, Lugoj, Timișoara, Arad și la Teatrul din Oravița. Iosif Vulcan l-a întâlnit cu ocazia acestui 
turneu și a obținut de la Eminescu poeziile La o artistă şi Amorul unei marmure, publicate apoi 
în Familia din 18/30 august și 19 septembrie/1 octombrie. Erau aceste poezii şi un semn că adolescentul 
Mihai cunoscuse deja frământările amoroase. Văzând aceste poezii în revista Familia, căminarul Gheorghe 
Eminovici află de soarta fiului său, rătăcitor în lume. Stabilit în București, Eminescu a făcut cunoștință cu I. 
L. Caragiale. Pascaly, fiind mulțumit de Eminescu, l-a angajat ca sufleor a doua oară și copist al Teatrului 
Național. În 29 septembrie, Eminescu semnează contractul legal în această calitate. Obține de la Pascaly o 
cameră de locuit, în schimb obligându-se să traducă pentru marele actor Arta reprezentării dramatice - 
Dezvoltată științific și în legătura ei organică, lucrare a profesorului Heinrich Theodor Rötscher (după 
ediția a II-a). Traducerea, neterminată, scrisă pe mai multe sute de pagini, se află printre manuscrisele 
rămase.  

În vară se întâlnește întâmplător în Cișmigiu cu fratele său Iorgu, ofițer, care l-a sfătuit să reia 
legăturile cu familia ceea ce Poetul a refuzat hotărât, însă în vară, a plecat cu trupa Pascaly în turneu 
la Iași și Cernăuți. Cu ocazia ultimului turneu, Eminescu se împacă cu familia, iar tatăl său i-a promis o 
subvenție regulată pentru a urma cursuri universitare la Viena, unde se aflau mai toți colegii lui de la 
Cernăuți. În 2 octombrie, Eminescu s-a înscris la Facultatea de Filosofie ca student extraordinar, ca simplu 
auditor deci, deoarece îi lipsea bacalaureatul. Aici a făcut cunoștință cu Ioan Slavici și cu alți studenți 
români din Transilvania și din Bucovina. A reluat legăturile cu vechii colegi de la Cernăuți și de la Blaj. S-a 
înscris în cele două societăți studențești existente, care apoi s-au contopit într-una singură - România 
jună.  

Am adus în discuţie câteva din amănuntele acestei perioade din care avem o multitudine de informaţii, 
inclusiv aceea de schimbare a numelui de familie din Eminovici în mult mai românescul Eminescu, 
schimbare propusă de Iosif Vulcan pe care Poetul o adoptă definitiv, iar marele cărturar este considerat 
naşul literar al acestuia. 

Ne poate uimi cum tânărul Eminescu, apreciat şi acum, dar şi mai târziu, ca fiind deosebit de inteligent, 
cu o memorie mult peste medie, dornic de cunoaştere şi chiar, în unele privinţe, un entuziast al studiului, 
are sincope în înstruirea sa prin procesul de şcolarizare, iar descrierile celor care l-au întâlnit în periplul 
său ardelean să contrasteze flagrant cu educaţia sa. Aspectul său îngrozea, hainele cu care se acoperea 
erau rupte şi murdare, iar foamea o stare perpetuă. Cu toate acestea părea foarte fericit, se afla într-o 
efervescenţă creativă, iar planurile sale de reformă a societăţii în care trăia erau acela care îl determinau 
să adere la tot felul de societăţi mai mult sau mai puţin literare cu care avea în comun aceste minunate 
vise. 

S-ar putea să fie acest paradox comportamental o manifestare a acelui sindrom al bipolarismului, cel 
despre care Caragiale a scris ceva mai târziu cu necruţătorul său spirit de observaţie: „Așa l-am cunoscut 
atuncea, așa a rămas până în cele din urmă momente bune: vesel și trist; comunicativ și ursuz; blând și 
aspru; mulțumindu-se cu nimica și nemulțumit totdeauna de toate; aci de o abstinență de pustnic, aci apoi 
lacom de plăcerile vieții; fugind de oameni și căutându-i; nepăsător ca un bătrân stoic și iritabil ca o fată 
nervoasă. Ciudată amestecătură! – fericită pentru artist, nefericită pentru om!” Posibil! Dar la fel de posibil 
este şi ca totul să se datoreze unei irepresibile nevoi de libertate, iar satisfacerea acestei nevoi să necesite 
sacrificii pe care el nici nu le considera ca atare. În toată viaţa sa a acordat, în spiritul celui mai desăvârşit 
boem, extrem de puţină atenţie lucrurilor înconjurătoare. Întrebat odată de un prieten de ce nu are 
camera măturată i-a răspuns: Mătură cineva în pădure? Şi cât de plăcut este să te plimbi prin pădure...  

Nonconformismul său era rareori eliminat din comportament, mai ales atunci când se întâlnea cu vreo 
iubită, iar prietenii săi erau chiar uimiţi de modul elegant şi îngrijit în care arăta, semn că temporara 
transformare era rodul unei perfecte capacităţi de integrare socială. 

Să recunoaştem însă că acest stil de viaţă, aşa cum am spus marcat de o boemă extremă, îl punea la 
adăpost de ispitele unei vieţi în care, pentru diferite avantaje materiale, ar fi trebuit să facă acele 
compromisuri fără de care nu se poate concepe termenul de reuşită în viaţă. Ei bine, extrem de conştient, 
Poetul nu a făcut nici un compromis deoarece arăta tuturor că este deasupra aşa numitelor nevoi 
omeneşti! Îşi apăra libertatea cu preţul unor sacrificii! 

 
 

***** 
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 5. IUBIRI, AMORURI, MUZE 

  ”Cu toată inegalitatea temperamentului său, 
Eminescu avea două coarde întotdeauna egal de 
întinse: veşnic înamorat şi veşnic având nevoie de 
bani”, spunea Ion Luca Caragiale, în 1882, despre 
contemporanul său, poetul Mihai Eminescu. Fără 
îndoială, excelent observator al profunzimilor 
umane, chiar dacă mai mereu cinic, dramaturgul ne-a 
lăsat poate cea mai succintă şi dreaptă judecată 
despre marele Poet. 

Desigur nevoia de legendă, una atât de necesară 
oamenilor, nu putea să nu construiască în jurul celui 
mai mare poet romantic o legendă a unei iubiri 
tragice, cu implicaţii cosmice, mult deasupra a ceea 
ce poate înţelege muritorul de rând. Elementele care 
augmentează creaţia de gen sunt: legătura 
îndelungată pe care Eminescu o are cu Veronica 

Micle, dramatismul trăirilor, sfârşitul tragic al personajelor, dar şi poeziile celor doi îndrăgostiţi.   
Mitul îngerului blond şi al iubirii mai presus de fiinţă vor traversa secolele deşi, ca în orice mit ar 

trebui căutat şi sâmburele de adevăr, chiar dacă acesta ar transla în prozaic exact fiorul cosmic al 
legendei. Adevărul, lesne descifrabil prin lecturarea volumului Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit, cel 
îngrijit de Cristina Zarifopol şi care publică scrisorile celor doi iubiţi, este că această iubire, una strict 
pământească nu a fost lipsită de tumult, crize de gelozie, trădări din ambele părţi, supărări şi împăcări, o 
mulţime de sâcâieli, bârfe şi răutăţi, adică, în general tot ce ştim despre o relaţie amoroasă specific umană. 
Recitind capodopera poetică Luceafărul vom găsi, veridic redată, concepţia Poetului despre iubire în 
general, dar şi despre relaţiile amoroase specifice nouă oamenilor. Şi ca să fim sinceri nici nu ni-l putem 
imagina pe Eminescu precum un familist devotat a cărui singură plăcere este să se joace cu copiii şi cu 
căţelul în curtea din faţa casei.  

Fire pasională, Poetul are o primă iubire, una copilărească desigur, dar profund resimţită, când la 
vârsta de şase ani se îndrăgosteşte de o fetiţă cu doi ani mai mare decât el, evident blondă, Cassandra, 
care va muri la vârsta de şaisprezece ani, iar în amintirea ei Poetul va scrie mai târziu remarcabilul poem 
elegiac Mortua Est.  

Urmează însă adevăratele încercări ale amorului atunci când, la vârsta de şaisprezece ani, Poetul 
abandonează cursurile şcolare şi pleacă împreună cu trupa Fanny Tardini deoarece este îndrăgostit de o 
tânără actriţă, Maria Vasilescu. Iubirea, năvalnică, durează însă numai un an deoarece o nouă iubire apare 
în peisaj. Eufrosina Popescu, frumoasă şi graţioasă, se simte onorată de iubirea romantică a chipeşului 
adorator însă, fire practică şi dezinhibată, nu respinge nici avantajele materiale oferite de alţi amanţi. 
Eminescu învaţă pe pielea lui că iubirea are şi feţe întunecate însă aceste suferinţe ale sale vor avea ca 
rezultat şi poezii de o mare frumuseţe precum: ”Venere şi Madonă”, ”La o artistă” sau ”Amorul unei 
marmure”, dar şi umilinţa de a fi lăsat în pielea goală de tatăl său care intervine energic pentru a curma 
dromomania amoroasă a fiului şi îl convinge astfel să-şi reia cursurile. 

Viena, noul oraş al studenţiei, este locul unde o întâlneşte pe Veronica, soţia profesorului Micle de la 
Iaşi aflată şi ea aici pentru un tratament medical. Sunt de aceeaşi vârstă, iar Veronica, soţie mai tânără cu 
treizeci de ani decât soţul, rămâne la tratament încă şase luni. Se vorbeşte de o iubire fulgerătoare, ba 
chiar mistuitoare, legată prin jurăminte de credinţă eternă, deşi Eminescu se destăinuie în cel puţin o 
poezie ca fiind bine integrat atmosferei vieneze, una în care păcatele iubirii nu par a fi deloc aşa. ,,Din 
Berlin la Potsdam merge / Drum de fier, precum se ştie / Dară nu se ştie încă / C-am luat bilet de-a trie / C-
am plecat de dimineaţă / Cu un taler şi doi groşi…/ Şi de gât cu blonda Milly / C-ochi albaştri, buze roşi / Şi-
acum şuieră maşina / Fumul pipei lin miroasă,/ Sticla Kummel mă invită, / Milly-mi râde. Ce-mi mai pasă!”. 

Oricum Eminescu, în 1872, se întoarce la Botoşani unde se relaxează un timp pre-gătindu-se pentru 
doctoratul pe care trebuia să-l susţină la Berlin. Înainte de plecare face un chef cu un prieten, Andronic 
Ţăranu la care cântă un lăutar vestit Toma Micheru. Petrecerea se animă deoarece lăutarul are o soră, 
Nataliţa, o brunetă focoasă care este ispitită şi de glasul fermecător al Poetului, dar şi de plăcuta sa 
prezenţă fizică. Se pare că jurămintele de la Viena s-au spulberat în hotelul unde cei doi s-au iubit, iar 
Eminescu, ambetat de noua sa iubire, nu a mai ajuns la Berlin decât în luna decembrie când figurează ca 
student pe baza unui certificat de absolvire a liceului din Botoşani, dar şi cu o subvenţie lunare de zece 
galbeni oferită de Junimea. Obţine certificatul de absolvire însă Rosetti îi înlesneşte rămânerea în 
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continuare la Berlin în vederea obţinerii doctoratului în filozofie pentru care ministrul învăţământului îi 
trimite şi suma de o sută de galbeni. 

Începând cu luna septembrie a anului 1874 Eminescu este numit director al Bibliotecii Centrale din 
Iaşi, unde până în 1877 menţine o relaţie destul de tumultoasă cu Veronica Micle  a cărui soţ nu mai era 
rectorul Universităţii, ci director al Şcolii de Arte şi Meserii.  

Cu toate acestea s-ar părea că, în anul 1876, Eminescu mai trăieşte o poveste de iubire cu o frumoasă 
blondină în vârstă de douăzeci şi cinci de ani, Ileana, fiica morarului din Cucorani (o localitate aflată la trei 
kilometri de Ipoteşti), idilă din care rezultă şi un copil născut în luna iunie 1877. Bătrânul Eminovici 
intervine şi, cu multă discreţie, aplanează evenimentul măritând-o pe fată cu un pădurar, Ion Lăzăreanu, 
căruia îi asigură şi un venit frumos pentru creşterea copilului, botezat de Henrieta, sora Poetului, cu 
numele de Mihail. Este considerat singurul copil al Poetului, deşi a mai avut unul cu Veronica, dar acela s-
a născut mort.  

În perioada bucureşteană, pe lângă vizitele, nu foarte dese, ale Veronicăi, Poetul mai are şi o poveste 
de iubire cu Mita Kremnitz, cumnata lui Maiorescu. Se spune că ar fi fost un amor platonic deşi Mite, se 
ştie, aprecia cum se cuvine atenţiile de care se bucura din partea bărbaţilor, iar poeziile: Cu mine zilele-ţi 
adaogi, Despărţire, Foaie veştedă şi Atât de fragedă nu par a cânta o iubire neprihănită. Cu toate acestea 
idila durează destul de puţin, iar despărţirea este cumva comică. Întâlnindu-se cu Caragiale când tocmai 
ieşea de la Mite, este întrebat de acesta:  De ce eşti, măi, aşa de sinistru?", la care Poetul răspunde eliberat: 
"Am şi de ce! M-a apucat miezul nopţii ascultând literatura proastă a unei cucoane"!  

S-ar părea că ultima sa poveste de iubire, înainte de a intra în întunericul suferinţelor sale, a fost cu 
Cleopatra Poenaru, o femeie despre el însuşi spunea că este planturoasă şi avea cu zece ani mai mult 
decât el. Locuia în Craiova pe o stradă unde erau plopi, iar elegia: Pe lângă plopii fără soţ, avea să devină în 
timp un fel de imn al îndrăgostiţilor. 

În concluzie putem spune că Eminescu nu a fost în nici un caz prizonierul propriei legende, că şi-a trăit 
cu voluptate iubirile în care clipele de extaz s-au intersectat cu suferinţele croind astfel calea spre 
cunoaştere. Cam aşa cum, probabil, ni se întâmplă tuturor! 

 

***** 
 6. SUFERINŢE 

Istoria literaturii beneficiază de o importantă sursă de 
informaţii despre prima parte a vieţii Poetului, datorată unui 
coleg şi prieten al său care a lăsat posterităţii o mulţime de scrieri 
referitoare la această etapă a vieţii lor mai ales că au fost colegi şi 
la gimnaziul din Cernăuţi, dar şi la facultatea din Viena. Teodor 
Stefanelli scrie: ”Eminescu, cât timp a petrecut în Viena, arăta de 
regulă foarte bine şi era deplin de sănătos. Prin peliţa curată a feţei 
sale străbătea o rumeneală sănătoasă, iar ochii săi negri, nu mari, 
dar pururea vii, te priveau dulce în faţă şi se închideau pe jumătate 
când Eminescu râdea. Şi râdea adese, cu o naivitate de copil, de 
făcea să râză şi ceilalţi din societatea lui, iar când vorbea prin râs, 
glasul său avea un ton deosebit, un ton dulce, molatec, ce ţi se lipea 
de inimă. Părul său negru îl purta lung, pieptănat fără cărare spre 
ceafă şi, astfel, fruntea sa lată părea şi mai mare de cum era, ceea 
ce-i da o înfăţişare senină, inteligentă, distinctă”.  

Ceva mai târziu, pe când se afla la Iaşi ca director al Bibliotecii 
Centrale, Poetul acuză dureri cauzate de o inflamare a încheieturii 
piciorului. Este probabil debutul unei boli destul de puţin 
cunoscute atunci, o insuficienţă venoasă care dă exact acest gen 
de simptome şi care netratată, aşa cum a fost cazul său, va duce 
mai târziu la apariţia unor ulcere, iar acestea, prost interpretate, 

la un diagnostic paradoxal de gome sifilitice şi, în consecinţă, un tratament neadecvat cu un grad mare de 
toxicitate. Desigur, aceasta este doar o supoziţie susţinută însă de mai mulţi medici specialişti cu care am 
discutat. 

În epocă, observaţii asupra stării sale de sănătate, dar şi a comportamentului sunt multe însă marea 
lor majoritate sunt subiective, influenţate sau chiar răuvoitoare. Ce-i drept, Eminescu avea un stil de viaţă 
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dezordonat, lupta cu o formă ciudată de sărăcie şi foame asumată, neglijându-şi total sănătatea. Avea un 
mod de viaţă atipic şi făptuia gesturi care puteau fi calificate ca „anormale” de contemporanii săi. 

S-a vorbit mult despre faptul că bea în exces! Eroare! Eminescu era băutor numai de vin şi nu viciul îl 
făcea uneori să petreacă o noapte întreagă în cârciumă, ci nevoia de a se destinde şi de a cânta împreună 
cu lăutarii. Avea o voce baritonală de o căldură şi o expresivitate artistică de invidiat, iar interpretarea 
cântecelor vechi era o adevărată pasiune. Desigur avem tendinţa de a lua de bune plângerile repetate ale 
surorii sale Henrieta pe această temă, dar nu ar trebui să uităm faptul că ea era foarte fragilă din punct de 
vedere psihologic, iar abstinenţa datorată suferinţelor sale o făceau să emită judecăţi exagerate. Pentru ea 
un pahar de vin era deja o cantitate enormă. Citez: „mamă... (Cornelia Emilian din Iaşi) mai scrie lui Mihai 
şi cere-i socoteală şi spune-i să nu beie, căci dacă vor afla binevoitorii lui, n-au să-i facă pensie” (Henriette, 
01.03.1888). Şi fratele Matei scrie: „făcea abuz de tutun şi cafele negre, de băut bea ţapăn, însă numai vin, 
rachiu nu, bea ţapăn de la vârsta de 14 ani”. 

Nu putem remarca în aceste texte îngrijorarea surorii faţă de posibilitatea anulării unor drepturi de 
pensie, iar Matei pare mai mult a lăuda, într-un stil absolut specific bărbaţilor, apetenţa pentru vin a 
subiectului. În consecinţă, toate aceste informaţii ar trebui privite în context şi cu mare circumspecţiune. 
Desigur faptul că făcea abuz de cafea şi ţigări are o cu totul altă conotaţie! Este extenuat de munca de 
redactor-şef al ziarului Timpul, Poetul fiind vocea cea mai puternică şi mai ascultată a Partidului 
Conservator, iar articolele sale profund patriotice sunt foarte apreciate de marele public. În context vor 
apărea tot felul de conflicte, suspiciuni şi duşmănii. În anii aceia, începând cu 1880 trece prin cea mai 
tracasată perioadă a vieţii sale, iar consumul excesiv de cafea şi ţigări, o practică foarte răspândită în 
epocă, pare a fi modalitatea optimă pentru a se putea menţine pe baricadă. 

Trist este faptul că aceste „mici vicii inofensive” păreau a fi la modă, dar nimeni nu cunoştea efectele 
lor în timp. Nici acum nu sunt luate în seamă efectele cumulate, dar acest fapt implică, mai ales, unele 
interese comerciale. Pentru cei care cunosc însă aceste efecte va fi uşor de constatat că Eminescu 
manifestă toate simptomele intoxicaţiei nicotinice pe fondul unei severe stări de surmenaj fizic şi 
intelectual. Cam tot în acea vreme alţi doi mari consumatori de tutun şi cafea vor avea simptome 
asemănătoare. Primul este Caragiale a cărui constituţie fizică şi psihică a reacţionat altfel la aceste abuzuri 
provocându-i un infarct la vârsta de şaizeci de ani, într-o zi în care fumase optzeci de ţigări. Mult mai 
tragic s-a dovedit a fi sfârşitul fostului Domn al Moldovei, Alexandru Grigore Ghica al-V-lea, la fel, un mare 
consumator de cafea şi ţigări care, aflat într-o cumplită depresie, se va sinucide la vârsta de cincizeci de 
ani. 

Avem şi o mărturie a lui Rudolf Şuţu cel care, în cartea sa Iaşii de altădată, îl descrie pe Eminescu 
excesiv de logoreic, incoerent şi agresiv, exprimând astfel exact simptomele pe atunci necunoscute ale 
intoxicaţiei nicotinice combinată cu excesul de cafeină. 

Da, putem spune că în anul 1883 starea de sănătate a Poetului nu era una bună, însă o simplă 
schimbare a regimului de muncă şi viaţă ar fi rezolvat în bună parte neajunsurile. Cu toate acestea acest 
an este cel în care începe calvarul Poetului, anul în care, exact precum personajul (Josef K, bărbat de 
treizeci de ani) din romanul Procesul scris de  Franz Kafka între anii 1914-1915, intră într-un tenebros 
labirint al suferinţelor, cu aceeaşi senină nedumerire şi, din păcate, spre acelaşi deznodământ. 

Dar de ce în acest an începe calvarul existenţei sale şi mai ales din ce cauză? Nu este nimic 
întâmplător! În acest an Casa Regală a României, dar şi politicienii de la vârful societăţii, pun în discuţie 
un tratat secret prin care România renunţă la toate drepturile asupra Ardealului în favoarea monarhiei 
Habsburgice, mai precis al dualismului austro-ungar. Eminescu resimte pe bună dreptate acest tratat ca 
fiind o trădare a neamului românesc, o îngrozitoare renunţare la vatra noastră milenară, o crimă pe care 
un rege străin o comite, din interese proprii, împotriva  poporului său. Articolele apărute pe această temă 
în Timpul inflamează societatea şi tind să compromită întreaga acţiune condusă de fapt de politicienii 
aflaţi atunci la guvernare, respectiv conservatorii. Petre Carp, aflat la Viena ca trimis extraordinar şi 
ministru plenipotențiar al României pentru tratative, va constata că influenţa lui Eminescu era atât de 
mare încât tratativele aproape eşuează, iar imperiul chiar îşi retrage, pentru câteva zile, ambasada de la 
Bucureşti. Aflat în dificultate Petre Carp, junimist fondator, îi trimite un mesaj lui Titu Maiorescu, alt 
membru fondator al Junimii, deci colegii de partid ai Poetului: Mai potoliţi-l pe Eminescu! Această 
poruncă va fi executată începând din 23 iunie 1883 când Eminescu avea treizeci şi trei de ani, iar calvarul 
va dura timp de şase ani, încheindu-se cu moartea sa. Despre această perioadă s-au scris în ultimii ani o 
mulţime de cărţi sau studii care urmăresc în detaliu cum s-au derulat lucrurile. Eminescologi de prestigiu, 
oameni aflaţi deasupra oricăror interese sau influenţe precum profesorul Nicolae Georgescu sau Teodor 
Codreanu au prezentat faptele, le-au analizat cu toată răspunderea folosind argumentele textelor aflate 
după minuţioase căutări prin arhive, aşa că nu mai are rost să repet cele scrise de ei. Voi spune doar că 
inimaginabilele suferinţe ale acestei nefaste perioade au depăşit cu mult intenţia iniţială a scoaterii 
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poetului din viaţa publică, deoarece acest prim obiectiv ticălos a fost apoi amplificat datorită intervenţiei 
în problematică a celor mărunţi, dar nu mai puţin toxici. 

Voi remarca şi faptul că acest Tratat pe care Eminescu l-a definit corect ca fiind o trădare a interesului 
naţional, va avea un efect pozitiv în situaţia extrem de complexă din anul 1907 când România se afla în 
mijlocul unui uriaş complot menit să o aducă în interiorul graniţelor Imperiului Habsburgic, dar va deveni 
caduc peste numai şapte ani, după primul Război Mondial când însăşi imperiul se destructurează 
definitiv. 

Cum însă sunt un fatalist nu pot să nu compar chinurile Poetului cu acelea ale Mântuitorului şi mă 
gândesc sincer că poate acestea sunt încercările pe care Divinitatea le rezervă celor aleşi în marele lor 
drum către mântuire. Unele cumplite, dar necesare înălţării, deşi de neînţeles pentru noi muritorii de 
rând. 

***** 
 7. PLECAREA 

Pe data de 15 iunie 1889, într-o sâmbătă, la ora 
patru, îngerul care pe pământ purtase numele de 
Mihai Eminescu s-a ridicat în sferele binemeritatei 
sale nemuriri. În urma lui, pe un pat mizer din 
sanatoriul de boli mintale condus de doctorul Şuţu, în 
Bucureşti pe strada Plantelor, rămânea trupul 
martirului care purta semnele suferinţelor îndurate, 
aşa precum se petrec lucrurile cu toţi martirii acestei 
lumi. Înainte de a se stinge ceruse un pahar cu lapte 
amintindu-ne că în urmă cu aproape două milenii 
înainte Fiul spusese, pe cruce aflat: Mi-e sete… 
Similitudinea, pentru cine doreşte să privească 
dincolo de cuvinte continuă cu mărturisirea pe care 
Poetul o face doctorului care îi dăduse paharul de 
lapte prin vizeta metalică a celulei: Sunt năruit, 
aducându-ne parcă şi mai aproape de Mântuitor, cel 
care rostise după ce în loc de apă a primit oţet: 
Săvârşitu-s-a…  

Omul care trăise treizeci şi nouă de ani pământeni 
printre semenii săi nu fusese doborât nici de boli, nici 
de piatra care-l lovise sau de mizeriile îndurate. 
Oprirea inimii o putem privi ca un protest împotriva 
răutăţilor de tot felul, a ignoranţei şi a prostiei, a 
ticăloşeniei agresive, a nimicniciei triumfătoare. Pe 
om l-au distrus chinurile înfiorătoare cu care sistemul 
i-a răsplătit inteligenţa, credinţa şi curajul de a rosti 
adevărul. 

Alexandru Vlahuţă va fi cel care rezumă în mod 
genial această tragedie: : „într-o ţară cu atâtea nulităţi 
triumfătoare, un poet atât de mare şi de cinstit nu 
putea să moartă decât într-un spital de nebuni.” Şi 
poate că ar fi bine să reţinem aceste cuvinte fiindcă 
aşa cum se întâmplă mai mereu în cazul clasicilor 
înţelepciunea lor este atemporală. 

Poetul se dovedea a fi fost creativ chiar şi în 
ultimele clipe, iar poeziile găsite în buzunarul halatului său ponosit arată că era, chiar şi în aceste condiţii, 
după şase ani de torturi, în deplinătatea facultăţilor mintale, iar interogaţia ultimelor patru versuri merită 
a fi pusă ca temă de reflexie într-o discuţie a celor care caută adevărul privind spre Divinitate: Nu e 
păcat?/Ca să se lepede/ Clipa cea repede/Ce ni s-a dat?" Din nefericire, nu sunt atât de optimist să cred că aşa ceva 
ar fi posibil deoarece nu cred nici că am fi înţeles vreodată premoniţia versurilor din capodopera Luceafărul: Trăind 
în cercul vostru strâmt/Norocul vă petrece,/Ci eu în lumea mea mă simt/Nemuritor și rece." Scuzabil! 
În fond nu suntem decât bieţi oameni! 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Omne trium perfectum 
  

 
Oare toți sunt apostoli?  

Oare toți sunt Profeți?  
(1Cor 12,29) 

 

Conștient de astă lume prin oglindă mă revăd,  
între lucitoare ziduri, revenire'n plină viață 
între lumânări, dorințe și mișcare sufletească 
prinsă între astre, veșnică iubire și un blând prăpăd. 
 
Ușa se deschide: tainică'mi e fața'n cărțile de apă  
deformând reflexii labirintului ce'n beznă nu'i 
loc din care dacă treci, înapoi de vrei să vii, îți spui 
că'n magie e ascunsă altă trecere ce pare încuiată. 
 
In mișcare liber par a fi, inteligență pură și cuvânt,  
furată mântuire spre o fântână'n aripi spartă 
pe care haosu'l atrage'n nemărginit' a vieții roată  
asemeni unui carusel al unui dor pe care'l simt și sunt. 
 
Albastre judecăți în Soare și pe Lună, un vagabond fiind,  
mă'nconjură la turnul vechi, o alinare'ntr'a unui ochi 
scăldat de șerpi – dragoni, în raze scormonind în gropi 
să mă prevină, să îmi spună de ce mă văd murind. 
 
E'nterpretarea sumbră a unui mag nebun în transformare  
ce'ncearcă'n pagini și retortele din creier să se-ascundă 
atribuind condeie din cornul de licornă supusă la osândă 
când fuse adormită în poală sfântă ne'plinită de fecioare. 
 
Astfel arcanele mă'mping să fur lumina - tulbure-anotimp  
care păstrează în focul norului pierdut, în parte romboid 
coroana nevăzută a duhului ce prin cunoaștere avid 
mă'ncorsetează jalnic să pier eternitatea în spații fără timp. 
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Profanul este drumul în care am renăscut cu un toiag  
în mână și în spate cu-o desagă plină de sacre manuscrise,  
când Jupiter, Saturn salută pe Selena în dans de zodiac.  
Nebunul ce-o urmează sunt eu trecând prin cicluri de spirală,  
buclele de arc ce descifrează misterele de pale'ncinse 
pe calea unui adevăr, plutind metempsihotic, un zbor de maniac 
în aerul nevolnic, de presupusă încântare și de fală. 
Această'nțelepciune de-adânc, în loc întunecat m'atinse,  
unde de îngeri și de demoni trăind în armonie 'nconjurat  
asimilez umila'mi minte ce prin lumină de un suflet s'a legat.  
 
Trecusem, cred, prin falii de pământ, tărâm necunoscut  
ce separase oceanele din infinitul unui abis din nou creat 
și trupul meu din Spirit crâmpeiele din sfere crude a furat, 
războaie, cruciade și orgii în amnezii negate s'au pierdut. 
 
De unde'n clopot  am venit să te'ntâlnesc în raze de lumină  
și'n ritual să vindec și să iert rănile deschise de o vrăjitoare, 
mereu mă'ntreb. De ce nu mă dezleagă nimeni, oare ? 
Alunec vis unde iubește apa focul și aerul se scaldă'n tină. 
 
Credința în iubire, noi născuți în cea mai misterioasă casă  
care pătrunde subconștientul vieții, apoteoza de mister 
al unui drum parcurs în lumea nevăzută a cerului de peste cer 
în care trâmbițele nu's iar miilor de monade nu le pasă. 
 
Iar celor care din prostie sau neștiință-au confiscat credința  
lăsând fără putere munții și'nconjurând cu-aură vicleană 
raiul cunoașterii între trecutul tălmăcit sub un potop de mană 
și-un viitor de amăgire pentru oricine vrea să'și dea silința. 
 
Nebun de-am fost, eu am crezut că mintea ce-o am e rațiune  
închipuire care în lume m'a condus – astrale energii difuze  
ce mai târziu se conturară'n cerc și îngerii drept muze 
înveșmântatu-s'au în altă întrupare să îmi acorde-un nume. 
 
Magia e magie, nu'i bună, nu e rea. E în oglindă'nțelepciune; 
un sceptru port: lumină și'ntuneric, tablă de șah lumea fiind. 
Toiagul meu m'ajută ca să urc și în fântână să descind  
iar moartea unui trup fi-va'n eternitate și infinit acțiune.  
 

Gloria Pacem, 23 martie 2022 
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Omne trium perfectum 
  
 
 

 
Are all apostles? are all prophets?  

are all teachers? are all workers of miracles?  
(1Cor 12,29) 

 

Aware of this world through the mirror I see myself again, 
between shining walls, come back to life 

between candles, desires, and soul movement 
caught between the stars, eternal love, and a gentle ruin. 

 
The door opens: my face is hidden in the water books 

distorting the reflections of the dark labyrinth 
a place from which if you pass, back if you want to come, you tell yourself 

that in magic is hidden another passage that seems locked. 
 

Free-moving seems to be, pure intelligence and word, 
stolen salvation to a fountain in broken wings 

which chaos draws into the boundless wheel of life 
like a carousel of longing that I feel and am. 

 
Blue judged in the Sun and on the Moon, being a vagabond, 

I was surrounded by the old tower, a relief in one eye 
bathed by snakes - dragons, in rays poking through the pits 

to warn me, to tell me why I see myself dying. 
 

It's the gloomy interpretation of a mad magician in transformation 
trying to hide pages and twists in the brain 

assigning pen from the unicorn horn subjected to condemnation 
when she was asleep in the holy lap unfulfilled by virgins. 

 
Thus the arcana push me to steal the light - cloudy-season 
which keeps in the fire of the lost cloud, partly rhomboid 
the invisible crown of the spirit that by greedy knowledge 
I am pitifully bound to waste eternity in timeless spaces. 
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The profane is the way I was reborn with a staff 
in the hand and the back with a sack full of sacred manuscripts, 

when Jupiter, Saturn greets Selena in the zodiac dance. 
The madman who follows her is me going through spiral cycles, 

the arc curls that decipher the mysteries of pale'ncinse 
on the path of truth, floating metempsychotically, a maniacal flight 

in the reluctant air, of supposed delight and fala. 
This deep wisdom, in a dark place, touched me, 

where angels and demons live in harmony 'surrounded 
I assimilate my humble mind, which has bound itself by the light of a soul. 

 
I had passed, I think, through the faults of the earth, the unknown realm 

which had separated the oceans from the infinity of a newly created abyss 
and my body from the Spirit stole the crumbs of raw spheres, 

wars, crusades, and orgies in denied amnesias were lost. 
 

From where the bell came to meet you in the rays of light 
and in ritual to heal and forgive the wounds opened by a witch, 

I always wonder. Why doesn't anyone untie me? 
I slip into a dream where water loves fire and the air bathes in the tub. 

 
Faith in love, we are born in the most mysterious house 

which penetrates the subconscious of life, the apotheosis of mystery 
of a journey through the unseen world of the sky above the sky 

in which the trumpets are not, the thousands of monads do not care. 
 

And to those who, out of stupidity or ignorance, have confiscated the faith 
leaving the mountains powerless and surrounding them with a cunning aura 

the paradise of knowledge between the past interpreted under a flood of 
manna 

and a future of deception for anyone who wants to do their best. 
 

Crazy as I was, I thought my mind was the reason 
imagination that led me into the world - astral diffuse energies 

later the angels and the angels emerged in a circle 
they dressed in another incarnation to give me a name. 

 
Magic is magic, it's not good, it's not bad. It is in the mirror of wisdom; 

a port scepter: light and dark, the chessboard being the world. 
My staff helps me to climb and descend into the well 

and the death of a body will be in eternity and infinite action. 
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Modelul  
Artistului 
 
 

ihai Catruna este și un ilustrator ce 
creează cu mintea, cu sufletul, căruia 
nu-i lipsește spontaneitatea, dorința 

continuă de a se juca, de a modifica, de a 
interveni.... 

L-am cunoscut pe artistul vizual Mihai 
Cătruna în urmă cu 4 ani la o serată literară. 

Un excelent grafician, de un relevant 
dinamism constructiv, un pictor ce se supune cu 
detașare formei raționalizate neurmărind cu orice 
preț realismul. Mihai Catruna este și un ilustrator 
ce creează cu mintea, cu sufletul, căruia nu-i 
lipsește spontaneitatea, dorința continuă de a se 
juca, de a modifica, de a interveni....M-a cucerit de 
îndată ce i-am răsfoit albumele descoperindu-i 
universul pictural. Dar mai întâi de toate are 
vocație de portretist.  

De la simple crochiuri, la schițe, la grafică și 
pictură se simte mîna sigură și fină de desenator 
înnăscut. Lucrările sale, în cărbune sau creion, 
laviuri sau ulei pe pânză, au reușit să prindă 
sclipirea din ochii personajului, atitudinea, 
contextul. 

Linear, colorist, se joacă între academism, 
tradiționalism și modernism, obținînd uneori 
sinteze. 

Pare preocupat de oamenii din jurul său, de 
personajul pe care dorește să-l redea în acea clipă.  

Știe să surprindă din cîteva linii fizionomia 
unui personaj și să creeze una veridică sau 
iluzionară, dar și să redea atmosfera din jurul 
acestuia. 

Adevărul uman surprins în diverse ipostaze se 
dezvăluie în lucrările sale. Unele portrete sunt 
academiste, ca pe vremea lui Aman și Grigorescu, 
altele amintesc de lucrările pictorilor Jean 
Alexandru Steriadi, Nicolae Dărăscu, Marius 
Bunescu, Gheorghe Petrașcu ,sau chiar Pallady. 
Altele sunt realiste, realizate fără sau după model. 

Ma întreb care ar fi preferatul pictor al lui 
Mihai Cătruna ? 

Portrete de aparat, capete de expresie, 
portrete de societate.... 

Uneori portretistul transcende imaginea 
indivudului particular pentru că portretul 
înseamnă și mesaj, și forță de impact. Portretele 
mondene au avut și vor continua să aibă o mare 

importanță în creația fiecărui pictor. Portretul 
monden are și la Mihai Cătruna caracterul 
cosmopolit al clientelei dar reprezentarea, 
conceperea este de multe ori între realitate și 
ideeal. 

Am fost plăcut surprinsă când în astfel de 
"mondene" am regăsit aranjarea părului desenată 
în stilui lui Leonardo de Vinci, mă refer la desenele 
în care Leonardo folosea drept model turbionul de 
apă, la firele de iarbă răsucite... 

Asemănarea cu "personajul model" e învăluită 
într-un mister.... 

Și totuși rămâne un surrealist. E un 
surarealism tîrziu, nu ca la Dalli, eu îl așez aproape 
de Bălașa. Sorin Bălașa devenise clasic înainte de a 
împlini 40 de ani și a rămas înfășurat în mitul său 
propriu până la sfârșit ! 

M 
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Mihai Cătruna se joacă cum vrea, trece de la 
portretul clasic cu tușe sigure la un ușor 
pointilism, la genul poupe. A realizat lucrări ce se 
repetă la nesfârșit în oglindă, torsuri de femei, fie 
sub un menhir, fie sub un portic, pe malul mării, 
sau la răsărit de soare, creează chiar și un templu 
al cariatidelor... cele 4 cariatide aducînd 
anotimpurile, fascinînd ca în jocul de șah, pe tabla 
căruia personaje joacă propriul joc, al vieții lor, al 
întîmplării, jocul vieții... 

Preferat mea este "Enescu stelar" din care 
răzbate geniul... 

Teme recurente în creația unui artist. 
Unele decodate, altele nu... "Floare albastră", 

în care pe chipul lui Eminescu popsește chiar o 
floare albastră ce pare să zboare mai apoi mai 
departe... "Geniu pustiu"," Mortua est", "La 
mormântul lui Aaron Pumnul", primele poezii 
scrise Eminescu sunt ilustrate ușor abstract, dar 
bine interpretat. În "Copacul cunoașterii" se joacă, 
precum Arcimboldo, și creează chipuri...din copaci 
și păsări. 

Dovadă că stăpânește desenul este faptul că s-
a încumetat să folosească metoda "fai leiner" (un 
fel de rotring) unde greutatea constă în faptul că o 
linie o dată trasată nu o mai poți șterge. 

Stăpânește și cunoașterea paradisiacă dar și 
pe cea luciferică, dar modernismul domniei sale 
stă sub semnul expresionismului, deci a 
exacerbării ideilor. 

E un expresionism conștient. 
Grafician, pictor, ilustrator. Aşa se recomandă 

Mihai Cătrună pe pagina sa personală, şi oricare 
privitor va fi de acord cu mine că este un artist 
plastic desăvârşit, cu un ochi bine format în ceea 
ce priveşte detaliile şi cu o mână la fel de bine 
formată, indiferent că lucrul asupra căruia se 
apleacă este grafică de carte sau de revistă sau 
pictură modernă/suprarealistă în ulei. Iar la 
imaginaţia şi talentul său se adaugă seriozitatea şi 
profesionalismul cu care tratează fiecare aspect în 
parte al lucrărilor pe care le realizează în mod 
impecabil. 

Ceea ce nu scrie în mod direct în prezentarea 
acestuia, dar poate fi citit în fiecare dintre lucrările 
sale, este că e îndrăgostit în mod iremediabil de 
poezie şi mai ales de Eminescu, pe care l-a şi 
reprezentat grafic în diferite ipostaze în creaţia sa, 
tot acestuia dedicându-i şi numele uneia dintre 
revistele pe care le coordonează – “Eminesciana“, 
cea de-a doua revistă căreia îi poartă de grijă 
numindu-se “Pro Art”. 

Că e îndrăgostit de poezie e un lucru ce nu 
poate fi pus la îndoială, mai ales dacă stai să îi 
priveşti lucrările – fiecare dintre acestea poartă, în 
fineţea liniilor, un vers ascuns, o rimă rafinată şi 
subtilă a sensibilităţii sale creatoare. Pentru Mihai 
grafica a căpătat şi capătă în permanenţă noi 

valenţe ale imaginii de dincolo de imagine, ale 
mesajului de dincolo de linie. 

 

 
 

Grafician, pictor, ilustrator. Aşa se 
recomandă Mihai Cătrună pe pagina sa şi 
oricare privitor va fi de acord cu mine că este 
un artist plastic desăvârşit, cu un ochi bine 
format în ceea ce priveşte detaliile şi cu o 
mână la fel de bine formată, indiferent că 
lucrul asupra căruia se apleacă este grafică de 
carte sau de revistă sau pictură 
modernă/suprarealistă în ulei. Iar la 
imaginaţia şi talentul său se adaugă 
seriozitatea şi profesionalismul cu care 
tratează fiecare aspect în parte al lucrărilor pe 
care le realizează în mod impecabil. 

Ceea ce nu scrie în mod direct în 
prezentarea acestuia, dar poate fi citit în 
fiecare dintre lucrările sale, este că e 
îndrăgostit în mod iremediabil de poezie şi 
mai ales de Eminescu, pe care l-a şi 
reprezentat grafic în diferite ipostaze în 
creaţia sa, tot acestuia dedicându-i şi numele 
uneia dintre revistele pe care le coordonează – 
“Eminesciana“, cea de-a doua revistă căreia îi 
poartă de grijă numindu-se “Pro Art”. 

Că e îndrăgostit de poezie e un lucru ce nu 
poate fi pus la îndoială, mai ales dacă stai să îi 
priveşti lucrările – fiecare dintre acestea 
poartă, în fineţea liniilor, un vers ascuns, o 
rimă rafinată şi subtilă a sensibilităţii sale 
creatoare. Pentru Mihai grafica a căpătat şi 
capătă în permanenţă noi valenţe ale imaginii 
de dincolo de imagine, ale mesajului de 
dincolo de linie. 

Liliana POPA 
 

Reproduceri după lucrări semnate de  
Mihai Cătrună ilustrează  

paginile: 486, 487, 491, 500, 501, 502
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Liliana POPA 
 
 
 
 
 
 

cei izgoniți din rai,  
tot amîndoi 
 
 

în orașul în miniatură 
străzile trăiesc printre cuburi 
străzile păstrează amintiri 
amintiri ce se izbesc de vînt 
devin tablouri în culori de apă 
cuvinte decolorate de apă 
sub batista lunatecă a norilor 
și vîntul amestecă culorile 
și rîde, rîde mereu 
vîntul ce se sfîșie în bucăți  
împiedicat la umbra unui pom 
căci prăbușit credeam că-i om 
doar în fața celor doi se domolește 
cei igoniți din rai, tot amîndoi 
nu le poate șterge culorile 
cuvintele 
mi-am lăsat sandalele la marginea 

mării 
sau a depărtării 
existențele se pierd 
realitatea asta nu e a mea 
lumea nu mai e repetabilă 
mîngîierile rămîn neterminate 
rămîn deschise precum rănile 
atîtea schimbări în lume 
lumii ăsteia nu i-a păsat niciodată 

de mine 
mai aștept la marginea mării 
crepuscul minutar 
dumnezeiescul avatar 
colțuratul solitar 

8 martie 2021 

 

 

 
 
 
 
 
 
cînd nu ești 
lângă mine 
 

atingerile tale dor 
cînd nu ești lângă mine... 
și eu tot fug din calea lor 
ca să mă-ntorc la tine... 
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de la facerea 
lumii cineva a 
închis 
eternitatea 
într-un cerc 
 

 
cred că de la facerea lumii 
cineva a închis eternitatea 
într-un cerc 
într-o indiferență cît un munte 
sau într-o frunză 
vremuind prin uitarea unui secol bolnav 
cînd a fugit 
am întîlnit-o acolo unde nu a reușit să 
mai stea 
ațipită lîngă un copac 
uitată într-o liniște 
uitîndu-ne una în cealaltă 
m-a întrebat ce vise mai are lumea 
i-am spus că femeile au visele lor 
și copiii au visele lor 
și poeții au visurile lor 
și cuvintele lor 
unii visează că se adaptează 
unei neîndurătoare ordini mondiale 
sau altor religii 
eu visez 
sau îngenunchez 
sub copacul acela 
marama mi-aș întinde 
cu frunzele adunate-n palmă 
să le răsfir, să le cuprind 
să le aud șoptind în somn 
să mă trezesc din vis 
cu foșnetul înfășurat pe glezne 
sub cerul fumuit al toamnei 

 
 
 

cariatidă 
 
 

cu obrajii limpeziți de rouă 
cu palmele întinse amîndouă 
făcînd la ceas tîrziu 
și rugul și popasul 
cu pas cuminte, alegîndu-mi pasul 
ți-am dăruit aseară 
sărutul ce ucide 
potirul brumelor din vară 
melosul visărilor de taină 
nectar și-o dulce otravă 
nu te anina 
de privirea-mi suavă 
între brațele-mi de marmură albă 
înveșmîntate în petalele de nalbă 
cariatidă sînt 
sub arhitravă 
 

 
 
 

Ordinea 
sufletului 
 
 

Se va însera în curând 
și iar mă voi adânci în stele 
mi-au plecat prietenii 
sfâșiați de îndoială 
să caute o țară 
în care așteptările 
 
nu mai stau la coadă degeaba 
Eu mai am timp 
noaptea își toarce jarul mocnit 
veghez singurătatea din jur 
mă situez în devans 
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Când se strică 
ordinea 
sufletului 

 
 
Când se strică ordinea sufletului  
aduni lumina ce ți-a mai rămas 
Și o păstrezi în suflet 
dar obligatoriu și în ochi. 
căci fiecare suflet are pașii lui 
cu propriul mers 
de-a lungul țărmurilor 
lângă somnul mării 
Gânduri în gri ? 
în alb și negru ? 
prea multe colțuri gri 
pulbere cenușie ce 
biciuie pământul.... 
în mileniu III gândurile 
sânt tot în culori 
cu sau fără voia cuiva. 
Vor să își facă loc 
într-o împărăție 
unde grădinile, casele, oamenii 
au o singură culoare ! 
Mă îndrept spre apus, 
mereu spre lumină, 
e nevoie de orizonturi limpezi 
să poț să respir 
acum trebuie să ne grăbim toți trei 
Lumina 
își apleacă fruntea 
spre cealaltă parte a Pământului. 
 
 

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 
spre colțul unde mai sînt fluturi albi 
îmi curge timpul povestit 
luîndu-și zborul dintre daruri 

 
 

Albastre 
 

De pe crestele albastre coboară seara 
Să-mi rotunjească umerii de piatră 
Şi braţele şi vina neiertată, 
De prin păduri se aude vioara 
Şi vîntul ce aleargă prin corzile de 
crengi. 
De pe crestele albastre coboară şi 
noaptea 
Pe genunchii mei să își facă culcuş 
Şi vîntul adoarme pe creanga arcuş 
Şi-ţi picură cînturi şi şoapta... 
. 
Pe genele mele albastre adorm 
Poveştile pereche, neştiute, rătăcite. 
Culese de pe străzile înguste 
Ce seara în amurgse aud şoptite. 
Dimineaţa, din ceaţă uşoară, din clar-
obscur, 
Lumina de jur - împrejur mă 
înconjoară, 
Se înălţâ din abur de munte spre înalt, 
nefirească, 
Şi îmi lasă o floare de colţ pe tîmpla 
mea albastră. 
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Stîlpul curbat 
de lângă casă 
 
De ce îţi risipeşti iubirea 
La naştere, trei stropi de rouă ai primit. 
Cuvinte negăsite de găsit 
 

 
De limpezit sau de murit 
De ce îţi risipeşti iubirea 
Cuvintele tale au îmbrăcat 
Şi stîlpul curbat de lângă casă 
Într-o cascadă fără de păcat 
Ofranda ta, cu vorbă aleasă. 
Stâlpul meu are frunze de tei şi de acant 
De lemn, de marmură şi piatră, 
Ce înfloreşte, rug îndrăgostit 
Vrăjit de muza delicată 
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Mihaela CD  
 
 
 
 

Gloanţe oarbe 
şi romanţe 
 

 
Suntem mai 
săraci 
 

Suntem mai săraci cu o clipă 
Acel nimic care trece banal 
Nu ştii, nu o simţi... o risipă 
Nepreţuită şi-aruncată la canal 
 
N-o vezi, nu te doare, nu-ţi pasă 
Izvorul clipelor îţi pare infinit 
Să-mprăştii clipe, inima te lasă 
Tot pierzi, cheltuind necontenit 
 
Şi dăm clipe scumpe pe nimic 
Ne agăţăm întârziat de canoane 
Bieţi muritori îngroziţi care zic 
Cuvinte din vocale şi consoane 
 
Cu fiecare clipă care trece... 
Oamenii-s mai săraci puţin 
Şi-odată sărăciţii o să plece 
În lumea unde clipele se ţin. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Îmbracă-mă  
în puf de 
stele 
 

Păşind prin noaptea de mătase 
Cu paşi uşori... şi-n mersul lin 
Pe trupurile ce marea sărutase 
Stropi dansează curgator şi fin 
 
Străpuns e întunericul de raze 
Ce parcă dogoresc în ochii tăi 
Să botezăm a dragostei oaze 
Sfinţind-o cu ale iubirii văpăi 
 
Din pulberea şoptirilor gingaşe 
Ne încropim un culcuş de amor 
Şi-n gesturile noastre pătimaşe 
Căutăm să aflăm leacuri de dor 
 
Şi-n oglindirea lunii de argint 
Străluciri se unduiesc rebele 
Sărută-mă la pieptu-ţi în alint 
Şi îmbracă-mă în puf de stele! 
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Comoară,  
doar iubirea ta 

 
 
Am închis usor pleoapele să salvez 
Imaginea vie ce-mi dansa pe retină 
Chipul drag ce mă făcea să radiez 
In zile cu soare şi-n nopţi cu lună plină 
 
Şi-am alergat să pot prinde din zbor 
Sărutul lunii care iţi mângâia chipul 
Să-ţi sorb mireasma de parfum uşor 
Când soarele te alinta cu asfinţitul 
 
Şi-am atins fin... urma paşilor tăi 
Vrând să le simt greutatea strivirii 
Să-mi poarte gândurile peste văi 
... Unde se ascund clipele iubirii... 
 
Am încuiat în inimă dragi amintiri 
Pe care nimeni nu mi le poate fura 
Şi-acolo-n tainicele mele fericiri 
Păstrez sfântă comoară, doar iubirea ta! 
 
 

Caruselul  
gândurilor 
 
 
Te împresoară negre sentimente 
Fărâme dintr-un timp demult trăit 
Emoţii şi-amorţiri curg în torente 
Ce-n grabă ochii minţii le-au zărit 
 
Virtuţile din timpurile pastelate 
În grabă-ţi cer onorul cercetând 
Lumile paralele de-s catifelate 
În norii ceţii-nfuriate spumegând 
 
 
 

 
 
 
 
 
Legând ochii cu năframa vremii 
Dorul suspină îngheţat în rătăciri 
Versuri pictate în romanţe arămii 
Străpung inima ce plânge-n priviri 
 
Te cheamă iar şi iar dureri deşarte 
Vor să te-mbete-n carusel ameţitor 
Tu le-ncui bine zăvorâte într-o carte 
Şi ştergi tristeţile din gândul simţitor. 
 
 
 
 

Viaţa-n 
leasing 

 
 
Trăiesc o viaţă care nu-i a mea 
Pare împrumutată la-ntâmplare 
Visez şi parcă să revăd aş vrea 
Toţi anii dispăruţi cu-nfrigurare 
 
Desaga vieţii plină-i de momente 
Trudite şi sorbite cu mult drag 
Ce-n inimă revarsă în torente 
Lacrimi ce umezesc al vieţii prag 
 
Trăiesc şi-adulmec strop cu strop 
Memorii ce revin fără chemare 
Dar m-am oprit, am dat de-un hop 
De clipe... pline de dureri amare 
 
Şi-n rama amintirilor trunchiate 
Mă lupt... cu clipele ce mă-nving 
Visez la alte vremuri... demodate 
Oftând trăirea vieţii-n leasing... 
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Regrete  
pe cântar 

 

Vibrează unduinde străluciri 
În tonul toamnei pământene 
Se-ncolăcesc tandru-n priviri 
Regrete şi-amintiri valsând alene 
 
Ne-au nins prin tâmple flori de măr 
Înveşmântându-ne-n înţelepciune 
Trecut-au clipe vesele şi fără număr 
În focuri pline de repeziciune 
 
Topit-au ierni înfrigurate 
Cu-al dragostei înflăcărat sărut 
Şi-am răcorit cu clipe parfumate 
Toride veri în timpul ce-a trecut 
 
Şi ne-am înzeit visele rebele 
Le-am transformat într-un real altar 
Pe cerul toamnelor ce-s grele 
Azi punem doar regrete pe cântar 
 
 

Macul ucis 
 
Subtil, tacit şi fără de-nţeles 
Un fir de mac păşeşte în uitare 
Se zbate-n mâna care l-a cules 
Şi-apoi adoarme-n veştedă visare 
 
Se legăna de-o vreme-n vânt 
Şi soarele îl mângâia-n sărut 
Lâng-ai săi fraţi roşii de-avânt 
Cântau pe câmpul păcii nedurut 
 
Dar viaţa cea frumoasă şi senină 
Avut-a timpul său de expirare 
Când mâna ce-a ucis se voia plină 
De frumuseţea făr’ de-asemănare 
 
Însă atunci gingaşul fir de mac 
Zbătându-se purpuriu de supărare 
Mâinii ce l-a rupt i-a făcut pe plac 
Şi i-a zâmbit dându-şi ultima suflare! 

Să taci 
 

Să nu mai spui nimic! 
Să nu te-ntorci în vreme 
Căci pentru slove eşti prea mic 
Când amintirea-n suflet geme... 
 
Să taci şi să asculţi timid 
A zorilor tandră sărutare 
Să te destrami apoi rigid 
În raze ce se-opresc în mare 
 
Să taci prin neguri şi lumini 
Să rabzi a lumii nebuloasă 
Şi-n inimă s-aduni doar spini 
Că nu mai poţi să mergi acasă 
 
Să taci ai dreptul absolut 
Nimic nu-ţi schimbă starea 
Eşti un soldat nimic mai mult 
Să taci şi să asculţi doar zarea. 
 
 

Visele,  
vulturii nopţii 
 
Vulturii nopţii îmi rup cochilia 
Departe, în raze văd câmpuri verzii 
Sunt râsete multe, zâmbeşte şi glia 
Păstrând timbrul fraged de glasuri zglobii 
 
Copii adunaţi împărţindu-şi urale 
Se joacă, aleargă şi se înghiontesc 
Imaginea-i veche şi-mi tremură-n cale 
Un chip bucălat pe care-l zăresc. 
 
În arşiţa verii doar aur sclipeşte 
Din părul bogat ce-n bucle coboară 
Fetiţa dansează, în strofe şopteşte 
Şlagăre dragi de odinioară. 
 
Şi mica artistă nu oboseşte 
Pe scena cea verde spectacolul e-n toi 
Cu vocea plăpândă în noi ea trezeşte 
Vulturii nopţii ce-s adormiţi în noi. 
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Vasile Dan MARCHIȘ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ajung cuvintele  
 
 

Nu ajunge gramatica pentru a etala în cuvinte 
sărăcia pe care o inimă și-o definește prin sânge, pulsând... 
Sunt mesagerul sărăciei 
pe care o etalez în regim de pantomimă 
în gesturi, semne, suspine, 
cum vântul în crengile goale ale copacului… 
Tăcerea absolută o dețin copacii 
Ei nu rostesc un murmur de durere 
nici pentru ultima frunză ce cade 
de aceea gramatica nu se poate împlini prin viu grai… 
Nu ajung cuvintele pentru a defini concret 
durerea tăcută a lumii… 
Sărăcia nu poate fi definită în context fizic, chimic 
ori biologic 
ci o redau în gânduri, în context astronomic 
precum spațiul... 
Să se poată concepe o temă în toată amploarea 
despre sărăcia noastră a tuturor 
aceasta a fost ridicată la rang de Cosmos… 
La privighetorile și mierlele înfăptuite 
să definească sărăcia cântând 
ziua și noaptea,  
membrii unui ansamblu folcloric 
n-au fredonat nimic un timp 
ci doar s-au mirat.. 
Acum orchestra le imită 
perfecționând și împlinind folclorul, 
definind astfel prin cântec ce nu au avut… 
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Purificare 
 

 
Mai imprevizibilă ca oricând muza m-a întâmpinat astfel: 
”Dacă prima formă de a muri liniștit și împăcat 
nu reușește la nimeni, 
va reuși a doua oară, 
sau a zecea oară? 
Cine moare liniștit și împlinit? 
Odată ai vrut să mori îngânând poezia, 
dar nu se moare de poezie 
deși sunt eu ca urzica... 
De aceea te voi face aprig să scrii 
cum grădinarii la fete dedicații cu trandafiri... 
Îi fi tu grădinar 
dar cu muza nu te joci de-a urzicile 
sau să mă îngâni ca pe acestea… 
Când se credea despre tine că dormi 
ori că undeva  savurezi băuturi sau meniuri alese, 
sau că  ești undeva de cineva așteptat și mângâiat… 
nu-ți amintești unde erai? 
Erai unde din lipsă de modestie 
conducători n-au cuvântat, 
pelerini în veci nu s-au rugat, 
cercetători n-au cercetat. 
Unde îndrăgostiții nu vin 
să-și destăinuie fanteziile 
Unde zi de zi în taină într-un loc pustiu te-am dus, 
 și te-am inspirat să scrii... 
Este de probă 
sau temporară iertarea de azi 
când dintre toate instinctele oamenilor 
doar cele necontrolate 
dau impuls să se respecte 
cele zece porunci dumnezeiești… 
Acum că înțelegi de ce te-am adus până aici să scrii, 
scrie!!!” 
 
Încep a scrie parcă 
dau foc la rampa de gunoaie verbale a lumii... 
Această scriere o refulez 
ca pe o componentă lichidă din 
dicționarul-cisternă de neologisme  inflamabile...  
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Această dăruire nu-i un 
simplu joc 
 

Pentru că s-a făcut în aceeași măsură părtașul tuturor 
celor buni cum și celor răi, 
bogaților și săracilor, 
bolnavilor sau celor sănătoși, 
celor cumpătați cât și celor hapsâni 
timpul, 
e oprit și dus pentru răstignire cum Iisus pe Golgota. 
Pe nenumărații săi umeri de secunde ,minute, ore, zile, 
timpul ne ridică drept cruci vii pe toți pământenii. 
Existăm pe umerii timpului drept cruci vii 
în drum spre această răstignire, 
cum unele substantive pe lista suplimentară a gramaticii  
doar ca elemente de chin… 
Ce-am putea face să ne creadă timpul altceva? 
Care dintre noi cei peste 7 miliarde de pământeni 
putem spune că nu suntem cruci vii 
pe umerii timpului ce urcă spre răstignire, Everestul? 
El nu se oprește pentru nimic ci urcă mereu 
să nu fie învinuit de ceva… 
Să nu fie întrebat: 
”Cine e mai greu pe umerii tăi, ”Timp prea darnic”? 
Bolnavii sau cei sănătoși? 
Bogatul sau săracul? 
Cel cumpătat sau cel hapsân?” 
 
Această dăruire a timpului 
nu-i un simplu joc  
ci e seva tinereții tuturora 
adunată la un loc… 
 

Copilașul și câinele 
 

Nu-i timp de analizat iubirea față de cineva, 
amploarea facerilor de bine, pedepsele,  
aprecierile, binecuvântările,  
laudele sau mustrările care trebuie date cuiva. 
Veniți să căutăm pretutindeni 
un copilaș și un câine  
care au ieșit în lume pe o poartă lăsată descuiată. 
Această întâmplare nu-i un simplu joc 
e seva inocenței lumii  
adunată la un loc… 
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Între copilaș și câinele ce pășesc atât de aproape 
pe trotuar nestingheriți 
nu încape un cuvânt. 
Între ei nu-i loc de ceva mai sfânt... 
Nu-i loc nici de o virgulă  
care să le separe inocența...  
Inocența câinelui dresat să apere tot ce are în lumea lui- 
copilașul ce-și etalează  
dicționarul de zâmbete vocale de la a la u: 
a, ă, e ,i. î , â,o, u, 
la care câinele în duet cu copilașul 
învață omenește al inocenței alfabet de zâmbete ... 
Cum să intervină trecătorii fie și cu o șoaptă 
sau cu o mirare la vedere 
care să nu pară suspectă 
pe lângă cel mai mare câine care 
încadrează cel mai mic copilaș ieșit în lume... 
Mergând așa pe trotuar ei par  
o lume atât de mica 
față de lumea nostră atât de mare,  
separate doar de mirări sub acoperire...  
Nu ajung toți ochii lumii pentru a realiza pe deplin  
o mirare integrală legat de 
inocența celui mai mare câine dresat  
pe lângă cel mai mic copilaș,  
ieșiți în lume singuri  după voia lor... 
Dar cine ar cuteza să-i abordeze într-un fel,  
fie și cu un zâmbet care să nu pară suspect 
care să nu pară a trădare, a semn de răpire... 
Se încearcă a se realiza o mirare deplină 
nu cu ochii ci cu gândurile  
față de cum își îndeplinește câinele canonul  
față de acest copilaș- 
canonul istoriei inocenței 
cu sau fără acoperire. 
Când lumea care pare că vrea să întrebe: 
”Cu cine a ieșit în lume acest copilaș?”, 
câinele prin privirea sa universală 
dă de înțeles că vrea să spună 
”Nu se vede? Eu sunt călăuza inocenței  
care nu poate fi răpită!” 
Atunci prin instinctul patern si antic  
al omului modern neîmplinit 
ce amână ceasul judecății 
s-a auzit glasul tatălui copilului: ”Aici sunt!” 
Câinele privind acum  
nu spre copilaș ci spre mai marele său stăpân 
pare a spune: 
”Nu mi-am făcut din lume gânduri,  
de aceea micul meu stăpân e teafăr lângă tine!” 
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Lucian-Victor BOTA 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

poeți înghețați în 
casele unde doar frigul 
pătrunde 
prin crăpăturile vieții 
 
poeți care își vând cărțile 
la colț de stradă pentru-a le dospi și lor 
pâinea din pământ 
 
poeți care mor și nimeni nu-și mai aduce aminte de ei 
și cărți 
roase de timp 
și biblioteci în suflet prăfuite 
 
 
 

*** 
 
 

mă sufoci cu tăcerea ta... 
 
peste mine cad zăpezi amare 
fereastra nu mai răsare soarele, mereu îmi arată apusul 
 
în mine 
rămâne un sihastru să se roage 
ca 
peste veacuri să treacă ceața de pe insulă 
din trup, din ochi din orbi... 
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*** 
 

cum aud șoaptele tale ... 
 
cu limba 
iei ciocănelul, urci pe scăriță și bați în nicovală să se audă 
cuvântul 
 

camera aceasta își are memoriile ucise nu te mai întâlnesc în 
niciun 

colț al inimii prăfuite nici măcar parfumul tău nu 
mai insistă 

a trântit ușa sculptată a timpului și 
a plecat spre alte dimensiuni 
 
miroase a toamnă cu ploi mărunte ce scorojesc pereții acestei 

camere temându-mă 
că mă voi muta din propria inimă 
nu departe de mine... 
 
sunt năucit și gol pe dinăuntru 
camera aceasta nu mai cuprinde 
cerul în brațe 
 
plouă în ea deşi 
acoperișul își poartă țiglele noi cu mândrie 
 
așa se dezlănțuie toamna în mine 
când nu ești tu 
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*** 
 

când întunericul îmi străpunge fereastra  

şi se aşterne ca o tăcere frustrată 
peste gânduri te văd 
cum te strecori 
în vis 
unde prinzi rădăcini dumnezeieşti 
 
din venele tale încep a se înălța lăstarii  
şi ultimele roade care se vor coace 
îmi vor ucide dimineața... 

 

 

 

 

 

*** 
 

 

eu îmi sunt zidirea 
nu pot fi altceva mai mult 
decât un copac 
care crește din mine cu ramuri cărnoase până la 

cer 

în mine se nasc zboruri... eu sunt zbaterea aripilor 
îmi sunt zidirea ecoului 
dincolo de morminte 

 
umbra mea cuprinde orizontul 
în palmele gândirii 
cu tâmpla aceasta ating cerul 
nemurirea 

 
și totuși sunt un biet copac 
altceva 
nu pot să fiu 
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*** 
 

într-o zi 
mai la începutul erei 
pe când eram o bucată de pământ şi tu o mare albastră 
îmi mângâiai des țărmul cu valurile tale sau, câteodată, îmi 

trimiteai  nori 
să-mi mai spele chipul de tristeți 

 
ai secat, te-ai adăpostit în mine ca o comoară ascunsă de 

pirați pe care n-o găsește nimeni 
 

azi 
nu mai treci să-mi speli chipul 
să mă mângâi cu valurile tale 

 
mi-e trupul deşertificat nu mai creşte nimic 

 
nici valuri, nici mare, nici… 
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Cleopatra LORINȚIU 

 

 

 

 

Zboruri secrete 
ocmai încheiasem un scurt comentariu, o 
actualizare de fapt la interviul meu cu 
Ștefan Augustin Doinaș (luat în 1999), 
publicat de Alina Ledeanu în Revista 

Secolul 21, un interviu căreia dumneaei îi alesese 
titlul ”Poezia nu trebuie să fie un document de 
viaţă“ desprins, e adevărat, din spusele poetului. 
     Eram încă sub influența spuselor sale din care 
redau aici un citat prea lung, doar ca să vă conving 
de impactul pe care l-a avut recitirea  acestui 
fragment de interviu, la o distanță de mai bine de 
douăzeci de ani de când, într-o amiază mohorâtă 
am pătruns în apartamentul soților Popa aproape 
de kilometrul zero bucureștean, și am instalat 
microfonul-lavalieră pe reverul cămășii vișinii pe 
care o purta poetul Doinaș. 
     ” Nici un autor nu știe să se citească cu fidelitate 
pe sine și rolul criticii este să pună în lumină 
anumite aspecte ale creației sale. 
      Romantismul a cultivat în general teoria 
inspirației și teoria sincerității în poezie. Ori această 
apreciere a poeziei este în clipa de față, după 
părerea mea, depășită. 
     Adevărul este că poetul modern nu mai este 
sincer. El este un histrion. Fernando Pesoa spune că 
poetul este un imitator, el se preface că are anumite 
sentimente pe care le exprimă și se preface atât de 
bine încât chiar crede că le are. 
     Ceea ce dintr-o dată demontează teoria 
sincerității în poezie, teorie romantică și în general 
demontează teoria romantică a poeziei ca izvorând 
din datele concrete biografice, istorice, pe care le 
trăiește poetul.   Sigur, nu se poate face abstracție 
nici de opera, nici de întâmplările prin care a trecut 
poetul, dar mi se pare că este o exagerare această 
teorie romantică pe care o subscrie, de pildă Diderot, 
când spune poezia nu se poate naște decât atunci 
când fratele îl ucide pe frate și când se aude glasul 

tunurilor, pentru ca laurul lui Apollo trebuie stropit 
cu sânge, nu cu apă. 
     Poetul este destul de detașat în ceea ce scrie, de 
evenimentele pe care le trăiește. De altfel, însuși 
faptul că el trebuie să transfigureze aceste elemente 
arată distanța la care trebuie să se studieze. 
    A transcrie mot-à-mot ceea ce ai simțit nu este 
posibil, așa cum nu este posibil să se transcrie o 
emoție destul de particulară cum este aceea a 
misticilor, care întotdeauna s-au plâns de 
insuficiența limbajului spunând că experiența pe 
care o trăiesc nu poate fi comunicată. 
     Tot ce este strict particular și intim nu își găsește 
drum într-un limbaj de circulație comună. 
     În orice caz, acest histrionism este deja câștigat 
pentru poziția poetului modern și dacă examinăm 
ceea ce se petrece în poezia modernă, eu cred că de 
fiecare dată constatăm alături de o descriere fidelă a 
lucrurilor, evenimentelor prin care trece poetul, 
înregistrăm în același timp această poziție de 
simulare a anumitor stări din care se naște poezia 
modernă.” 

      Interviul în totalitatea lui este prezent în revista 
secolul 21 prin grija și devotamentul Alinei 
Ledeanu, cea care a știut ca nimeni altcineva să țină 
trează flacăra interesului dar și a respectului pentru 
Ștefan Augustin Doinaș, după moartea acestuia și 
după imunda campanie de denigrare căruia 
memoria sa literară i-a fost supusă.* 
      Cu aceste cuvinte în minte  m-am îndreptat în 
mare grabă către Muzeul Național al Literaturii 
Române unde domnul Ioan Cristescu organiza o 
seară splendidă, aș zice un fast al poeziei române și 
universale, dedicată lui Dinu Flămând. În lumea 
literară excepțională adunată în grădină, poetul 
Vasile George Dâncu (unul din editorii harnici și 
speciali ai operei lui Dinu Flămând) mi-a strecurat 

T 
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(știind că am fost plecată din țară o perioadă mai 
îndelungată) o plachetă de versuri. 
      Seara a fost excepțională, densă, impresionantă, 
iar cu prilejul acela i-am reîntâlnit cu bucurie pe 
poeta și traducătoarea Liliana Ursu de care mă 
leagă o îndelungă amiciție literară și pe Petre 
Răileanu, criticul parizian, exeget de finețe al lui 
Gherasim Luca, cunoscător profund al 
avangardismului, am și stat de vorbă un sfert de oră 
fericit cu Ionuț Vulpescu despre podcast-urile lui 
curajoase și deopotrivă fascinante, iar el mi-a 
povestit circumstanțele în care student la teologie 
fiind, prin mijlocirea mentorului său binecuvântat, 
un mare teolog, a ajuns să fie primit acasă la 
Doinaș, căruia i-a pus niște întrebări incitante și 
foarte deștepte pe care iată, tot la 22 de ani după, 
are dispoziția sufletească necesară de a le face 
publice într-un podcast :adaptare la epoca grăbit-
auditivă în care trăim. Căci și vocea, intonația, 
glasul autorilor sunt  la fel de importante precum 
scrisul de mână al acestora. 
      Și întorcându-mă eu în noapte, cu ghiozdanul 
meu greu și burdușit de cărțile groase ale autorului 
celebrat spectaculos, în autobuzul 168, am scos 
totuși  o lamă albă dintre ele și am început să citesc 
din ”Universul Mama” **placheta primită în dar de 
la Vasile George Dâncu. 
     De editor  mă leagă o prietenie literară mai 
nouă, editura dumisale a scos cu sprijinul 
binecuvântat al câtorva din  diriguitorii culturali  
actuali ai  Bistriței Năsăudului (adică domnul Emil 
Radu Moldovan, domnul Alexandru Pugna și  
directorul Bibliotecii județene George Coșbuc, 
poetul Ioan Pintea) antologia vieții mele poetice, 
”Anii scurți.” O carte care mă reprezintă și care  
chiar dacă nu și-a găsit locul nici pe rafturi prea 
multe și nici în selecțiile puternicilor zilei din 
cultură, sunt cumva liniștită că va rămâne mărturie 
pentru  ce sunt. 
        Pentru mine poetul Vasile George Dâncu era 
evident eclipsat de editorul cu același nume, editor 
de marcă. 
        Incitată de lama albă scoasă din ghiozdan, am 
început să citesc. 
 
       Am citit, am citit, șiroaie de lacrimi fierbinți îmi 
cădeau pe pagini, o doamnă s-a apropiat de mine și 
a spus: ”Nu plângeți doamnă. Nimic nu merită.” Mi-
am șters lentilele sărate și am privit-o spunând 
încetișor ”Merită...”. 
      ”țac pac/face aparatul/și noi râdem/în timp ce 
ne pozăm//din familia mea/a mai rămas un set de 
fotografii/într-o pungă de celofan/uitată pe un 
raft/între cărți/sunt fotografii cu bunicii/aspri în 
poză și în viață/cu bunicile obosite de muncă/și 
de-atâția copii născuți/sunt fotografii cu 
tine/Mamă când erai fată/în straie țărănești/cu 
tata când v-ați căsătorit/de câte ori îmi arătai 

aceste fotografii râdeai/că tata avea când a fost 
mire cizmele rupte.” 
       O lume întreagă irumpe din versurile sale, o 
lume atât de reală și de subtil conturată. Epica 
acestor poeme e una voit nesofisticată, 
confesiunea e abruptă și detaliul care frapează vine 
și cumva te zgâlțâie, îți lovește simțurile și îți agită 
emoțiile. Imposibil ca acest tip de poezie să nu 
ajungă la cititor. 
      Ceea ce pare naturalețe este de fapt o dovadă a 
școlii poetice pe care o are autorul, mare prețuitor 
de poezie și mare cunoscător, el a citit și a cernut 
atâta poezie încât știe că nici o fisură de franchețe  
nu trebuie astupată, că orice complicare 
intenționată a discursului este inutilă, orice 
împodobire e artificială, el a găsit calea cea mai 
limpede către artă, cea potrivită sieși dar și cea care 
dezleagă emoțiile celui care citește. 

 
      ”Fotografii de familie ” e partea construită 
după modelul unui dialog imaginar între el și 
Mamă, spusele ei scrise cu cursive sunt amintirile 
rămase impregnate din graiul Runcului, al 
someșenilor, al ardelenilor, uneori poate mai greu 
de înțeles în topica lor, în ritmul lor aspru și auster 
de fapt.Tainic de fapt. 
      Viață și moarte, amintire și durere se însoțesc 
unele pe altele, se împletesc precum într-o coadă cu 
panglici colorate de drușcă făloasă de pe Someș, nu 
se lasă în pace unele pe altele. 
        Durerea este uneori atât de intensă încât 
comunicată în vers devine explozivă: ” a venit 
primăvara/ cireșii au înflorit/tu ești în pământ/la 
cap ai doi brăduți frumoși/îmi amintesc când îi văd 
cum îmi spuneai//tu nu vezi/cum râd brazii/tu nu 
vezi/ce fain râde pădurea”( e un ecou din Esenin  
adus pe Someș). 
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         Totul e reamintire în aceste poeme : seara de 
Crăciun, taina Sfintelor Paște, brazii pe care ea îi 
iubea, rugăciunile fierbinți înălțate lui Iisus 
Hristos, totul e povestea simplă și autentică a unei 
vieți simple și autentice, fără înfrumusețări sau 
minciuni poetic șăgalnice. Jelania e absolută. Căci 
”viața ta s-a dus împreună cu moartea ta/iar viața 
mea a devnit moartea ta/(...)eu nu mai trăiesc 
dragă Mamă/decât atunci când povestesc viața ta și 
scriu și simt că trăiesc din nou/și scriu și simt că 
moartea ta este fugărită de aceste rânduri.”(Atunci 
am înțeles). 
     Toată această lamă care nu e de miere amară, nu 
e de argint și nici de diamant, sau poate din toate la 
un loc este memorabilă, de citit și răscitit, cu 
sufletul gol sau cu sufletul plin, dar mie mi-a 
străluminat mai cu seamă o poezie înduioșătoare, o 
poezie absolută care este a noastră cumva, a 
generației noastre ... 
”ți-am adus/dragu mamii/de tăte/ îmi spuneai 
/după ce lăsam traista și plasele/în mijlocul 
garsonierei/fusesem după tine la gară și luasem 
autobuzul 9/îmi era cam rușine/cu tine țărancă/ 
luasem traista în spinare plasele în mâini/și 
mergeam repede /cu câțiva metri înaintea ta/tu 
înțelegeai/veneai după mine ca un cățel/da ca să 
nu te lași nici tu strigai//mai lasă-le jos/dragu 
mamii/că ți-or fi grele/c-am adus de tăte/de la 
Runc.(XII.Viața ta,Copilăria mea) 
 

     Întorc  acum clepsidra afirmației lui Doinaș, 
Doinaș iubea clepsidrele, și Irinel Liciu le iubea, și 
Gheorghe Tomozei, de altfel în dulapurile lui cu 
cărți erau peste tot clepsidre, majoritatea roșii din 
lemn vopsit, de parcă ar fi vrut să măsoare mereu 
minutele. De ce? Dar despre Doinaș, doamna Irinel 
și despre tânărul Tomozei, altădată. 
    Acum rămân cu clepsidra personală a lui Vasile 
George Dâncu care scrie chiar ”document de viață”, 
imberbă și tragică contrazicere a titlului așezat de 
Alina Ledeanu pe interviul meu cu Doinaș. O fi 
Dâncu ultimul poet romantic al acestei lumi pe 
terminate... 

    Și în clipa aceea, în autobuzul 168 , aproape de 
miezul nopții de iunie, când  lacrimile îmi șiroiau 
incontrolabile, am știut clar despre ce voi scrie în 
articolul pe care mi-l ceruse generosul poet și 
editor Liviu Pendefunda pentru viitorul număr din 
”Contact International.” 

București,26 iunie 2022 

 

*https://cleopatra-
lorintiu.net/doinas/https://secolul21.ro/arhive/1061 
**Vasile George Dâncu-Universul Mama,Casa de editură Max 
Blecher,2015 
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Ştefan DUMITRESCU 
 
 

„Canada - Ţara 
Hyperboreenilor” sau 
desfăşurarea unei 
Conştiinţe 

 
lexandru Cetăţeanu, copil plecat din 
Amărăştii de Vâlcea, trecut prin cenuşa 
amară a perioadei comuniste, stabilit în 

Canada cea plină de abundenţa miracolului 
economic, este autorul unui superb şi gigantic 
eseu de cultură, de antropologie culturală, de 
geografie economică, de istorie: „Ţara 
Hyperboreenilor”(cartea a apărut la Editura Antim 
Ivireanul, Rm. Vâlcea, 2004, prin grija 
admirabilului jurnalist şi scriitor Ioan Barbu). Este 
o carte uimitor de vie, de suculentă, de incitantă; 
lectorul o soarbe cu frenezie, dar şi dureros 
tensionat. Cel care scrie cartea, adică personajul 
principal al ei (poate fi privită ca un fel de roman) 
este un om uimitor de viu, de puternic şi de 
omenos. Cartea este, mai întâi de toate, o mare 
desfăşurare a unei Conştiinţe (un strigăt modulat, 
redus la omenescul unei mărturisiri). Autorul, 
eroul principal al cărţii, cum spuneam, devine pe 
nesimţite o Conştiinţă; o Conştiinţă cu o capacitate 
uimitoare de a iubi, de a se mira şi de a da 
răspunsuri de care sufletul lui este însetat, de care 
Omul modern, aflat într-o criză care nu se mai 
termină, are nevoie stringentă. 

Primul eseu, care dă şi titlul cărţii, este o 
meditaţie plină de înţelegere şi de frumuseţe 
estetică pe marginea istoriei, naşterii şi evoluţiei 
foarte bogate şi dramatice a Canadei, plecând de la 
mitul Hiperboreei şi al hiperboreenilor (ipoteza 
noastră este că Hiperboreea s-a aflat în ţinuturile 
Deltei româneşti şi ale Moldovei de sud, că pe 
braţul Chiliei a urcat Iason şi argonauţii lui în 
căutarea Lânii de aur, simbolul bogăţiei, al 
progresului tehnologic şi uman). Acest mit al 
Hiperboreei îl găsim, ca o obsesie universală a 
spiţei omeneşti, în mitologia multor popoare, dacă 
nu cumva fiecare popor îşi are, în istoria şi 
mitologia lui, o Hiperboree. Fie ea cât de mică, 

chiar şi o zdreanţă acolo de Hiperboree! Legende 
antice localizează ţinutul Hiperboreei în zona 
Caucazului, a Daciei, a Germaniei, a Scandinaviei, 
în ţinuturile nordice, iar, acum, iată, Alexandru 
Cetăţeanu situează Hiperboreea în ţinutul întins şi 
mirific al Canadei. 

Prin ochiul şi metafora Mitului Hiperboreei şi 
simbolului Abundenţei şi Progresului, Alexandru 
Cetăţeanu încearcă să ne convingă că Hiperboreea 
din Canada este una modernă, reală şi metaforică, 
o Hiperboree a zilelor noastre. Romanul, căci 
avem de-a face cu un roman cu tentă modernă, 
este scris cu pana sigură a unui scriitor. Prin acest 
Eseu, el recreează istoria acestui miraculos 
pământ, plecând de la istoria şi viaţa Pieilor roşii, 
cei care au stăpânit odată pământurile canadiene, 
venind cu descrierea şi creaţia “lumii”, a 
oamenilor, până în zilele noastre. 

De departe, Alexandru Cetăţeanu este cel mai 
bun şi cel mai mare Ambasador al Canadei (din 
toate timpurile) în România. Iubind amândouă 
ţările şi popoarele cu o sete şi cu o puritate 
extraordinare, iubind - în egală măsură - pământul 
care l-a dat şi pământul care l-a primit cu braţele 
deschise, Alexandru Cetăţeanu, cântându-şi patria 
de adopţie, ne-o face cunoscută nouă, românilor, 
într-un mod atât de uimitor, că nu putem să nu ne 
gândim decât ca la un Homer al zilelor noastre. 
Alexandru Cetăţeanu face din Canada o 
Hiperboree modernă, prezentând-o lumii întregi. 
Cred că toate literaturile s-ar mândri să aibă o 
asemenea carte, în care desluşim în scriitor 
personajul ei central, cu două patrii la fel de 
preţuite: una care l-a dat şi alta care l-a adoptat, pe 
care le strânge la piept cu o frenezie şi luciditate 
fără de egal. După lectura cărţii lui Alexandru 
Cetăţeanu, Canada îţi devine atât de cunoscută, 

A 
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atât de familiară, atât de dragă, încât nu poţi să n-o 
iubeşti şi să n-o consideri ca pe ţara ta de suflet. 
Nu ştiu dacă cineva a mai realizat acest lucru atât 
de uimitor, prezentând ţara sa de adopţie în haine 
strălucitoare, fără de egal. 

Canada, aşa cum ne-o descrie scriitorul român 
Alex Cetăţeanu, este, într-adevăr, o Hiperboree a 
zilelor noastre. (Ţara care a deţinut şapte ani 
recordul de a avea cel mai înalt nivel de trai din 
lume). După lectura textelor, Canada nu-ţi devine 
numai profund cunoscută, dar şi mai aproape de 
inima  noastră. 

O poveste S F, extraordinară idee, putem numi 
„Mesajul care a schimbat omenirea”; o scriitură 
sigură, o meditaţie amar-optimistă, tulburătoare, 
pe marginea unui trist destin al omenirii. Ideea 
acestui eseu-povestire SF este tot un fel de idee-
Hiperboree din subconştientul nostru, o realitate 
salvatoare care se întâmplă continuu, în mintea 
noastră, de la începutul lumii până astăzi ! 
Scriitorul prezintă cu mult talent intervenţia, 
simplă şi directă, a unor extratereştrii în viaţa 
pământenilor, pentru a salva de la dezastru 
Civilizaţia umană. Şi, lucrul acesta, în pofida 
ipotezelor, devenite legende, că intervenţiile unor 
civilizaţii extraterestre ar destabiliza grav viaţa 
omenirii… Ca atare, atât Pentagonul, cât şi 
guvernele marilor puteri păstrează secrete datele 
pe care le deţin în urma contactelor cu aceste 
civilizaţii. Nici pe departe aşa ceva, concluzionează 
scriitorul. Guvernul mondial, care conduce lumea, 
vrea să nu-şi piardă privilegiile, să nu-i fie 
detronată poziţia de forţă primordială – şi, prin 
urmare, manipulează lumea, ne dă de înţeles 
scriitorul Alexandru Cetăţeanu în eseul său 
filozofic de antropologie viitoristă. Ba, dimpotrivă, 
remarcă el, popoarele, instituţiile internaţionale, 
oamenii nu numai că nu sunt „foarte 
dezechilibraţi”, dar îşi văd mai departe de treburi, 
contactul cu  o   civilizaţie extraterestră socotindu-
l un fapt normal. În această descoperire stă marele 
merit, marea forţă a scriitorului Alex Cetăţeanu, în 
profunzimea optimistă a viziunii sale despre lume, 
despre om şi fenomenul uman; ca şi în capacitatea 

rară de a uni şi de a pune la treabă specii literare, 
unele depărtate între ele, toate topindu-se într-o 
operă vie şi convingătoare. 

O altă povestire, “La vânătoare”, îi prilejuieşte 
autorului admirabile  descrieri de  peisaj, 
amintindu-ne de Geo Bogza. Adică de un mare 
reporter, pierdut, astăzi, din păcate, în uitarea 
multora. Povestirea este una educaţională, 
îndemnându-i pe oameni să se aplece cu dragoste 
asupra naturii, să iubească şi să lupte pentru 
păstrarea uimitoarei bogăţii a Lumii, să preţuiască 
marele dar al lui Dumnezeu, natura, cu peisajele ei 
uluitoare, cu miile de specii, de animale şi de 
plante, care de fapt sunt prietenii noştri cei mai 
apropiaţi. Un eseu despre nervozitatea oamenilor 
(a omului modern), dependentă şi supusă unor 
factori nocivi, este „Plumbul”. Alexandru 
Cetăţeanu emite ipoteza că plumbul (mercurul), 
intrat într-o cantitate prea mare în circuitele 
subtile şi necunoscute ale vieţii economice şi 
sociale, ar fi vinovat de nervozitatea oamenilor, ca 
şi de alte boli şi efecte negative din viaţa societăţii 
umane. Noi spunem că ar fi bine să-l credem pe 
Omul-conştiinţă Alexandru Cetăţeanu şi să 
încercăm să lămurim definitiv această problemă. 
Scriitorul se opreşte şi asupra altor teme 
stringente, probleme mari de meditaţie, probleme 
acute, periculoase omului modern, care stau ca 
nişte fiare cu ghearele scoase, gata să-l sfâşie. 
După lectura cărţii lui Alex Cetăţeanu, „Canada – 
Ţara Hyperboreenilor”, iubim şi mai mult ţara-
continent, Ţara Frunzei de Arţar ( iubim Omul, 
Lumea, Omenirea acesta chinuită şi de bolnavă), o 
cunoaştem mai bine, mult mai profund, având, 
totodată, în faţa ochilor imaginea impunătoare a 
uneia dintre conştiinţele planetare date de 
poporul român: Alexandru Cetăţeanu, scriitor 
superb, plecat din Amărăştii Vâlcii, se întoarce 
acasă şi le vorbeşte românilor despre o Canadă a 
mirificului, le povesteşte lucruri minunate şi 
incredibile milioanelor de români, care locuiesc pe 
un bulgăre de aur al unei planete dureros de 
bolnavă, scăldată, în timpul nemăsurat al facerii 
lumii, în oceane de sânge.  
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 
 
 

Tricolorul Daciei 
 

m adoptat un Steag Tricolor (urmăriți 
Legea 75/1994), însă de mai bine de două 
mii de ani nu am reușit să deslușim, cu 

seriozitate și ceva înțelepciune, semnificația 
triadei sale cromatice: albastru-cobalt, galben-
crom și roșu-vermion... 
   Voi începe prin a remarca ideea după care 
cosmogonia Daciei Vechi se întemeia pe 
supremația Zeului Șarpe-Dragon, citit de jos pe 
Cercul/ceasornicul cerului Boreal sub repre-
zentarea celor 14 stele principale ale Constelației 
Dragonului, unde Vortexul grupării astrale 
desemna Orarul, iar Coada imagina Minutarul... Să 
amintim că însuși anul geto-dacilor, cel adevărat, 
era sub sub misterul călătoriei levogire (anti-
orare) pe Boltă a cohortei astrale în cauză, 
Asterismul precizând de fiecare dată la 24 
Februarie începutul Anului , când Fruntea Sa, cu 
cele Trei Stele: Eltanin (γ-Dragoni), Rastaban (β-
Dragoni) și Kuma (ν-Dragoni), atingea vârful 
săgeții liniei din Zenith spre Nordul Circum-
polarității, așadar... Sărbătoarea era Dragobe-
tele!...iar, invers, spre Sud se desfășura Orionul, 
păzit cu sfințenie de Steaua Câinelui, alpha Canis 
Major, Sirius (Soarele de dincolo de soare... sau 
Sora Soarelui!)... Iar după Dragobete, în prima zi 
cu Lună Nouă (Neagră!) se celebra Mărțișorul, 
Soarele alb-Luna Neagră... lumina versus 
gravitația întunecată, recesivă...  
   Ca atare, sub alchimia Cercului uranic de Nord, 
prin jocul dintre Dragon/zenit și Câine/nadir,    s-a 
revelat inițiaților zamolxieni un instrument-
simbol ce avea funcția magică de a rosti Silaba 
sacră Om, Aum!... Stindardul era alcătuit dintr-un 
cap de Câine, (nu lup!), (ați înțeles, Sirius, Alpha 
Canis Major!) și țesătura-sac învăluită cu fâșii 
colorate din pânză, închipuind trupul  Dragonului, 
fâșii încheiate într-un „fluier fără orificii”, 
precursorul naiului, în interiorul căruia, sub 

acțiunea curenților de aer din goana luptătorilor, 
în cavitatea de rezonanță se inducea o dublă 
spirală a vidului, ce amplifica energia necesară 
impulsionării acelei Vibrații. Începutul era 
albastru, mijlocul galben, iar încheierea roșie... 
Volumul Capului Câinelui de bronz (aliaj de cupru 
și staniu) era de 4320 cm3 (30 x 12 x 12cm),  o 
diviziune a Numărului 432Hz, Frecvența Muzicii 
Iubirii și Ordinii! (vezi echilibrul Yin-Yang, 
Pithagora, Stradivarius, Vivaldi, Händel, Bach, 
Mozart, Muzica barocă)... Și era calculat de Școala 
Zamolxiană, corespondentă cu cea Pithagoreică, 
pentru inițierile ce se desfășurau cu finalitatea 
dez-gândurării, a accederii la armonie sub magia 
repetării matematice a Silabei Aum-Om, deci 
țintindu-se către înălțarea spirituală a Ființei 
enneadice... Dar, atenție!... Cei ai Inițierii nu 
calculau în centimetri europenești, întrucât pentru 
acest „30 cm” ei foloseau produsul dintre: raza 
polară a Pământului, lungimea unui grad de 
Ecuator terestru și raportul dintre lumină/ 
gravitație recesivă, iar pe „12” îl deduceau din 
„30”. Lungimea totală a Stindardului avea 240cm... 
anume, lungimea capului metalic înmulțită cu 8 
(vezi proporția vitruviană!), iar fiecare secvență 
cromatică (albastră, galbenă, purpurie) devenea, 
în diviziune, 80cm ... De ce 240 cm?... Da, înălțimea 
omului atlant, cele 128 degete hermesiene!...  
   În schimb, din nefericire, la vreme de război, 
volumul Capului stindardului în cauză era 
modificat prin încălcarea simetriei celor două 
„anafoare” ale vidului, iar aceasta se realiza 
mărindu-se lărțimea, ținând seama de 
coeficientul entropiei spiralei creației (cunoscut 
de Maeștri), schimbare ce ducea la instituirea 
frecvenței dezintegrării: 440Hz, la escaladarea  
haosului sonor, la vacarm. 
   Pe cerul de Nord, acest Stindard, într-o linie 
dreaptă, face corelația dintre steaua Sadir 
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(gamma Cygni), pieptul, Inima constelației 
Lebăda (Crucea Nordului!) sau Ierusalimul ceresc, 
trecând apoi prin Epsilon Dragoni („piciorul de 
plai”, steaua Tyl) și sfârșind în Coada Dragonului 
(Lambda Dragoni, locul Spinxului enneadic, 
steaua Giausar). Această Linie de la Epsilon 
Dragoni („piciorul de plai”, steaua Tyl) către 
Lambda Dragoni, steaua Giausar, de Ziua 
Dragobetelui era paralelă pe harta cerului la 24 
februarie cu misterioasa Linie ce pornea de la 
Sirius prin cele Trei stele ale Cingătorii Orionului, 
între ele secanta fiind Calea Lactee, flamura 
cosmică, de asemenea, tricoloră. 
   În steaua Sadir (gamma Cygni) se află locul 
Omului, casa lui Zamolxe, la elini/romani sălașul 
lui Zeus, în inima Ledei așadar, căci nu întâm-
plător s-a descoperit acolo o planetă geamănă 
Pământului unde temperatura medie este de 
230Celsius... prin urmare „un loc cu verdeață”. Iar 
Apocalipsa 21:18, prin Îngerul cu Trestia de Aur, 
vorbește frumos de Cetatea Ierusalimului ceresc, 
cu o lungime/lățime de12.000 de „stadii”,  
înconjurată de un zid de iaspis, confirmând cele de 
mai sus, deoarece steaua Sadir (gamma Cygni) se 
dezvăluie în culorile acelui iaspis, mama tuturor 
pietrelor, aici în alb-galben, clasa spectrală Fb, iar 
distanța până la Ea este 144 x 1016 metri 
europenești, prin urmare, în diviziune, ridicarea la 
pătrat a acelor 12.000 de „stadii”... 
   O scurtă istorie spre dovada că, așa cum este în 
triada cromatică, Stindardul își are obârșia în 
Dacia Veche... Prima atestare o recunoaștem în 
cele 20 de scene ale Columnei de la Roma. 
Specialiștii de azi, aplicând metoda spectrometriei 
fluorescenței prin razele X, au probat că 
Monumentul de la 113 e.n. a fost la inaugurare 
pictat, iar flamura luptătorilor din Dacia (daci, 
costoboci, moesi, tyrageți) apare acolo în: albastru 
(spre verde) Capul Câinelui (Sirius), partea 
mediană în galben, pe când partea dinapoi în roșu. 
De altfel, într-o scenă a columnei spiralate 
(cochilis), se disting doi soldați purtând tunica 
militară galbenă cu bordura de jos albastră, peste 
umăr având un clavi (angustus clavi) într-o nuanță 
purpurie... După 113 e.n. este adoptat de armata 
romană, captivată de frumusețea acestuia. Severus 
îl impune ca stindard al cavaleriei sale, fără      a-și 
îndrepta privirile către stelele cercului 
circumpolar boreal de unde Dragonul stăruie de 
milioane de ani a ne vorbi despre consacrata 
Treime a Roților: Swadhisthana, Manipura, 
Vishudda. 
... Simbolul-instrument al Daciei apare, 
deasemenei, pe monedele lui Antonius Pius și 
Aurelian. 
   După aceea, lucrarea „Notitia Dignitarum et 
Administrationem Omnium tam Civilium quam 
Militarium”, document al arhivelor imperiale 
romane din sec.Ve.n., lămurește, între altele, că 

necesitățile militare ale Romei au implicat 
recrutarea unor unități auxiliare, în cazul 
chestiunii noastre acestea formate în exclusivitate 
din mercenari din Dacia, preluând și însemnele 
stindardului și elemente de heralică. Această carte 
este înzestrată cu nenumărate desene/picturi 
colorate, unde putem întrezări și Steagul 
cohortelor dacice în triada cromatică respectivă. 
Aici apare prima dată în Europa simbolul Yin-
Yang, unde Yin e albastru, Yang e galben, iar 
sămânța/Convergența din fiecare e roșie. 
   La noi, pe teritoriul actual al României, îl 
observăm pe diploma acordată de Mihai Viteazul 
lui Radu Buzescu după bătălia din 18 IX 1599 de la 
Șelimbăr într-o flamură-mantie (stânga-roșie, 
mijloc-galben, dreapta-albastră), cu explicația 
unirii apropiate a celor trei ducate: Moldova 
(roșu), Muntenia (galben), Transilvania (albastru). 
   În hrisovul din 27 XI 1640 al lui Matei Basarab îl 
întrezărim pe șnurul împletit din mătase, repetat 
în actul de danie al Domnitorului către Mănăstirea 
Radu Vodă din 20 VIII 1648. 
   Îl dumirim pe steagul lui Șerban Cantacuzino la 
asediul Vienei, septembrie 1683. 
   Ne întâlnim cu El pe  stema alcătuită cu ocazia 
acordării titlului de principe  al Imperiului lui 
Constantin Brâncoveanu de către Leopold I de 
Habsburg în 1695. 
   Îl conține, la 1777, stema lui Grigore III Ghica 
(strămoș al lui Matila Costiescu Ghyka, cel ce a 
dăruit lumea cu o Carte exemplară: Numărul de 
Aur!). 
   La 1834, Alexandru D. Ghica decide: „steag cu 
fața roșie, albastră, galbenă”, nerespectând 
ordinea veche a culorilor.  
   Vine anul 1848 care își reamintește de cele Trei 
culori (Decr. 1/26 iunie 1848), dar nu și de 
misterul lor cosmic... 
   Constituția  din 1866, Art. 124 impune: culorile 
steagului Principatelor Unite urmează a fi 
albastru, galben, roșu”. 
   Din păcate, constatăm că cele două milenii 
europene uită pe nesimțite semnificația adâncă a 
acestei Triade a Daciei Vechi...  
   De aceea, spre a o recupera, să ne întoarcem la 
Sursă!... țintind spre Constelația Dragonului cu 
Ochii înțelepciunii Kapnobatai-lor, solomonarii 
inițiați la Școala cerească a lui Zamolxe... cei care 
afirmau că adevăratele valori sunt cele spirituale, 
iar una esențială a Proto-Daciei rămânea  
cunoașterea că Sufletul este nemuritor (vezi 
consonanța cu Bhagavat Gita!), pe când trupul 
desemnează doar o temniță vremelnică... Locul 
Omului e lângă zei, acolo fiind salvarea/mântuirea 
sa... Deși lumea profană simte în mărginirea sa că 
astrele au numai o singură culoare, Iubitorii de 
Dumnezeu (Zamolxe!), ktistaii așadar, intuiseră, 
citind în Cartea Stelelor Circumpolare ale 
Nordului, cu mult înaintea fizicienilor secolului XX, 
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că acestea se manifestă în Clase spectrale prin 
Trei Culori: Albastru, Galben, Roșu!...  Aceste 
clase spectrale sunt în funcție de temperatura 
fotosferică generată, la rându-i, de energia 
nucleară. În principal, discutăm despre fuziunea 
Hidrogenului, „arderea” sa și transformarea în 
Heliu cu degajarea energiei sus amintite, ce 
antrenează temperatura și cromatica specifică. 
Mai exact, Triada cromatică este determinată de: 
- temperatura de la suprafața astrului, scăzătoare, 
- masa corpului ceresc, de la mare la mică, 
- luminozitatea scăzătoare, 
- vârsta stelei, crescătoare. 
   Mai sus vorbeam despre anul nou al Daciei, 
despre faptul că el se stabilea în funcție de data 
când Fruntea Dragonului cu cele Trei Stele 
(Eltanin, Rastaban, Kuma), precum limba orarului 
unui ceasornic, atingea Zenithul Cerului Boreal la 
24 februarie, iar la Nadir, la aceeași dată, drept 
minutar, păzea Cerul Câinele, Sirius și, firește, 
Orionul... Era Sărbătoarea Dragobetelui, simbol al 
interacțiunii forțelor care păstrează ordinea 
Creației, ciclitatea timpului, echilibrul tuturor 
într-o constantă cosmologică sub cele Trei culori 
fundamentale, ce nu-s obținute din niciun amestec 
pigmentar... Analizând culorile celor Trei astre 
din Capul Constelației Dragonului, preoții 
zamolxieni au avut o revelație când, de la stânga la 
dreapta, după buna-citire în Cartea Cerului nordic, 
au descifrat minunea că:  

- steaua Kuma e albastră,  
- steaua Rastaban e galbenă,  
- iar steaua Eltanin e roșie...  
   De altfel, e de amintit că Tăblița no.11 a lui Toth 
Atlantul subliniază către cei ai trezirii: „Cheia este 
în Piramidă!”... în Poarta stelară spre un spațiu-
timp superior... Unde, în Planul Cosmosului, 
Alnitak (zetha Orioni), reprezentându-l pe 
Câinele/Sirius (alpha Canis Major), se întâlnește 
cu Dragonul/Thuban (alpha Dragoni) în 
Casa/camera Regelui... Așadar, înțelesul 
Stindardului Daciei aici trebuie căutat, în Calea 
spre viață, aceea a înțelepciunii... Calea Mântuirii. 
   Cunoscând inițiații lui Zamolxe că aceste culori 
erau și ale Zeiței Maat, cea a Adevărului, Legii, 
Ordinii, Armoniei, soția Înțeleptului Toth, au 
dispus ca triada de crome din Zenithul 
Dragobetelui, în succesiunea de mai sus, ca sfântă 
legătură între om și zei, să fie reprezentată pe 
Stindardul Daciei, adică: albastră, galbenă, 
roșie!... amintind de linia sacră ce unește inima 
Constelației Lebedei (gamma Cygni, locul zeului-
om), Crucea, cu „piciorul de plai” al stelei Tyl 
(epsilon Dragoni) și, în sfârșit, cu sălașul 
Sphinxului (lambda Dragoni), cel ce prin 
enneadica sa Întrebare se alătură Chemării 
Creației (Aum, Om!... Amin!) a Omului cosmic, a 
Androginului... 

20 iunie 2022. 

 

Cine a fost Joseph Pulitzer? 
  

e 10 Aprilie 1847, Joseph s-a născut în Macău (Makó), oraș situat pe Mureș, aproape de granița 
Ungariei cu județul Timiș din România.Educația sa s-a bazat pe lectură și după ce familia Pulitzer 
s-a mutat la Budapesta, Joseph a urmat cursurile unei școli private. La 17 ani a fost declarat 

inapt pentru serviciul militar austriac, dar reușește să se înroleze în armata americană chiar dacă nu știa 
limba engleză, iar în 1864 ajunge în SUA, la Boston. Învață singur limba, se înscrie la o serie de cursuri și 
pentru a se susține lucrează ca hamal și chelner.În 1867 obține cetățenia americană și își finalizează 
studiile în Drept.Se angajează ca Reporter la ziarul în limba germană „Westliche Post"în Missouri, apoi 
Corespondent la ziarul „New York Sun”. Își folosește toate economiile și cumpără în 1878 cotidianul „St. 
Louis Evening Dispatch“ și fuzionează în 1881 cu „Evening Post“, luând naștere  ziarul „St. Louis Post-
Dispatch“.În 1883 cumpără și ziarul „New York World“ care era în pragul falimentului, și care sub 
conducerea lui devine unul dintre ziarele cele mai importante din țară, cu un tiraj de 600.000 de 
exemplare.Pulitzer se remarcă în ziarele sale cu articole senzaționale despre corupția regimului și alte 
afaceri dubioase. Datorită credibilității și reputației, Pulitzer obține fondurile necesare pentru construirea 
soclului Statuii Libertății. 

Din cauza stresului, în 1890, la vârsta de 43 de ani, ajunge aproape orb și cu multe probleme de 
sănătate cronice, totuși rezistă multor atacuri din partea clasei politice și a altor ziare corupte. Se remarcă 
în anii ce urmează printr-o tenacitate ieșită din comun în lupta pentru libertatea presei! 

În 1892 Joseph Pulitzer donează aproape toți banii strânși în cariera sa, pentru fondarea unei școli de 
jurnalistică, care n-a fost aprobată. El nu renunță și lasă prin testament suma de 2 milioane de dolari 
pentru fondarea unei școli de jurnalism, „School of Journalism“ și a unui premiu jurnalistic. În anul 1912, 
la un an după moartea sa, a fost înființată facultatea de jurnalistică „Columbia University” și, din anul 
1917, a fost decernat anual premiul Pulitzer, despre care am auzit cu toții. 

Alexandru CETĂȚEANU 

P 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cele cinci simțuri 
 

Rostirea numelor celor cinci simțuri constituie prima călătorie a companionului 
și este urmată în ritual de alte trei călătorii în care candidatul rostește numele a 

cinci stiluri arhitecturale, a celor șapte arte liberale și a cinci înțelepți. 

 

 
În prima călătorie a candidatului la gradul de companion, în Ritul 
Scoțian Antic și Acceptat, acesta citește numele celor cinci simțuri: 
Văzul, Auzul, Pipăitul, Gustul, Mirosul. Mulți ar putea întreba ce rol 
pot avea cele cinci simțuri în inițierea masonică, neștiind că 

simțurile sunt căi de a 
înțelege lumea materială, căi 
de a discerne adevărul de 
fals. „Omul cosmic este un 
simbol central al tuturor 
tradițiilor inițiatice. După 
această viziune a realului, 
atingând esența vieții, aceas-
ta din urmă s-a manifestat 
sub forma unei Ființe ale 
cărei «membre» sunt cerul, 
stelele, focul, apa, aerul, 
pământul, altfel spus puterile 
cosmice care lucrează 
perpetuu, zămislind creația 
în fiecare moment, dincolo de 
orice dimensiune temporală 
sau spațială”. Un fragment 
din deschiderea unei recente 
cărți despre compa-
nion: Gabriel Steinmetz, Les 
Cinq sens de Compagnon, 
Paris, Les Editions Maison de 
Vie, no. 101, 2022, 124 p. 
Gabriel Steinmetz este la a 
doua carte publicată în 
această colecție, debutul fiind 
făcut cu Le Premier 
Surveillant, du Niveau à l’art 
du Trait. 

 

 

https://www.amazon.fr/Cinq-sens-du-Compagnon/dp/2355993769
https://www.amazon.fr/Cinq-sens-du-Compagnon/dp/2355993769
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Dincolo de controversa asupra originii gravurii 
care înfățișează omul cosmic, este unanim acceptat 
că părțile componente, capul, cele două mâini și 
cele două picioare trimit la cele cinci simțuri. 
Sonoritățile, tonalitățile și timbrurile vocale au o 
mai mare importanță decât cea pe care o credem în 
general. Din punct de vedere ontogenetic, auzul este 
primul simț care se dezvoltă, mult înaintea văzului. 
A auzi este condiția pentru a înțelege și vorbi; 
simțul auzului este un simț social, nici o comunitate 
neputând să se formeze fără ca membrii săi să se 
asculte. Ne îmbogățim cultural primind din jur 
sonorități, tonalități, zgomote. Cu simțul auzului, 
noi percepem nu numai cuvintele pe care ni le 
adresează ceilalți, învățăm câte ceva despre locutor, 
despre enunțul însuși. Gabriel Steinmetz amintește 
tradiția vechiului Egipt, a urechilor lui Hator care 
captau muzica cerească, verbul creator, pentru a 
continua cu funcția auzului în arta constructorilor. 
„Auzul aduce companionului axa de referință la care 
el trebuie totdeauna să se raporteze pentru a lucra, 
pentru a duce mai departe aventura din șantier în 
șantier”, afirmă Gabriel Steinmetz. 

 

Pielea este pentru întreaga durată a vieții, 
organul prim al comunicării; în istoria individuală, 
pipăitul este simțul cel mai vechi. Cu toate acestea, 
pipăitul a fost denigrat mai cu seamă de filosofi care 
i-au atribuit un sens vulgar care nu deosebește 
omul de animal. Marsilio Ficino, fidel spiritului 
Renașterii care asimilează pipăitul sexualității, 

recunoaște pentru o clipă că este vorba de un simț 
universal, prezent atât la om cât și la animal, dar 
contestă că pipăitul ar avea vreo legătură cu 
inteligența, afirmând tranșant că: „natura a plasat 
pipăitul cât mai departe de inteligență”. Mulți 
filosofi vor susține că simțul pipăitului aparține 
materiei, nu sufletului sau spiritului, că iubirea 
contemplativă este a văzutului, în vreme ce pipăitul 
ține de iubirea voluptoasă, mâinile și pipăitul 
reținând corporal un suflet care se înalță spre 
divinitate. Pentru Descartes, pipăitul ocupa rangul 
cel mai de jos pe o scară a simțurilor. Gândirea 
modernă a înlăturat în parte subordonarea 
simțurilor, clasificările inutile, susținând că 
dispariția senzațiilor tactile înseamnă pierderea 
autonomiei personale, paralizia voinței, privarea de 
bucurie. „Simțul pipăitului este singurul a cărui 
privare antrenează moartea”, scria Aristotel. În 
companionaj, atingerea, simțul pipăitului este în 
raport cu „a face”, cu munca manuală a lucrătorului; 
companionul este un constructor, mâna sa fiind 
principalul instrument al artei trasării. 

La călătoria simțurilor participă și gustul, care 
într-o primă instanță trimite la alimente și băuturi, 
societățile moderne rafinând arta culinară, 
perfecționând tehnicile de conservare și preparare, 
diversificând repertoriul gastronomic, hrana 
nefiind bună numai pentru mâncat, ci bună și de 
gândit. În inițiere, consideră Gabriel Steinmetz, 
gustul constă în discernerea justă a savorii 
lucrurilor, în simțirea raporturilor armonice. 

Ochiul suprem, ochiul prin excelență este 
ochiul lui Horus, ne asigură Gabriel Steinmetz 
urmând parcursul introductiv al fiecărui capitol 
prin ample referiri la vechea cultură egipteană. 
Văzul companionului gravitează în jurul Pietrei 
cubice și a „jocului reciprocității poliedrelor 
regulate”. 
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Mirosul încheie seria celor cinci simțuri, 
autorul continuând să ne rețină în lumea vechiului 
Egipt, a parfumurilor care exprimă esența lumii 
divine. 

 

 

Rostirea numelor celor cinci simțuri constituie 
prima călătorie a companionului și este urmată în 
ritual de alte trei călătorii în care candidatul 
rostește numele a cinci stiluri arhitecturale, a celor 
șapte arte liberale și a cinci înțelepți. Prezentarea 
celor cinci simțuri în contextul instruirii viitorului 
companion este o inițiativă lăudabilă. Stârnește 
nedumerire obstinația cu care Gabriel Steinmetz își 
justifică întreg demersul: căutarea originilor 
străvechi ale masoneriei. Poate unii cititori vor 
crede că în vechiul Egipt sunt rădăcinile masoneriei 
speculative. Nu, a arătat-o cu temeinicie Roger 
Dachez: masoneria speculativă s-a născut în 
Europa, în Anglia anului 1717! 

 

 

Cele cinci simțuri – Philippe Mercier, picturi, cca 1744 – 1747 

esoterica.ro, 27 februarie 2022 
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Terminologie culturală 
Invitat de mestrul Mircea Martin să particip la elaborarea unui dicționar explicativ al limbii române intitulat  
Dictionarul multidisciplinar de terminologie culturală (DMTC),vol 1 (coord, Mircea Martin), Editura Academiei 
Române, (in curs de aparitie), mai ales pentru termenii cu orientare esoterică, reproduc în exclusivitate o parte din 
contribuțiile mele la primul volum al literei A. 

 

Autosugestie 
 
fr. autosuggestion; engl. autosuggestion; germ. (die) Autosuggestion 
AUTOSUGESTIE (< fr. autosuggestion < gr. auto- < autos „sine însuși” + lat. suggestio, -onis „sfat”, „părere”, 
„insinuare”, „instigare”) 

 
Termenul definește influența exercitată 

asupra propriei conștiințe sau voințe (prin 
folosirea prefixului auto- ca element lexical de 
compunere demonstrând că acțiunea se 
autoexercită asupra subiectului). Dacă sugestia 
putea avea loc în stare de veghe sau prin hipnoză, 
a. reprezintă o acțiune voluntară conștientă, 
putând induce o autohipnoză, înrâurind și dirijând 
voliția și comportamentul prin reprezentări sau 
idei care dobândesc un caracter dominant. A. este 
utilizată ca metodă curativă de influență verbală, 
dirijată asupra psihicului unui bolnav, pentru a 
trata unele tulburări psihice sau pentru obținerea 
unei modificări de personalitate. Farmacistul 
francez Émile Coué (1857-1926) este cel care, 
depășind beneficiile hipnozei, a introdus metoda 
de psihoterapie caracterizată prin repetarea unei 
formule zilnice de sugerare a stării de bine, 
numită atunci couéism.  

Coué a realizat astfel că terapia sa depășea 
rezultatele prin medicație tradițională, asociind 
hipnoza și imaginația. El relatează că metoda sa 
este „un instrument pe care îl avem de la naștere 
și de care ne folosim inconștient toată viața, la fel 
cum copiii se joacă cu pârâitorile. De fapt, e un 
instrument periculos; folosit imprudent și fără 
discernământ, el poate răni sau chiar ucide. Dar, în 
același mod, poate salva viața, când este folosit 
adecvat.” A. crește efectul medicamentelor, 
schimbând gândurile negative privitoare la boală 
şi generându-le pe cele luminoase, privitoare la 
vindecare. Repetarea cuvintelor sau a imaginilor 
într-un ritual condus, la început, de terapeut 
determină în subconștient absorbția negativă, iar 
sistemul nervos vegetativ participă la regenerarea 
interioară a omului, prin schimbări organice. Cel 
mai considerabil obstacol în fața metodei îl 
constituie puterea voinței, conștiența aflându-se în 
fața impunerii unei idei pozitive și a acceptării 
acesteia. Un copil este ușor modelabil, reacționând 
fără reticențe; în schimb, adultul intră frecvent 
într-un conflict interior determinat de 

experiențele negative de viață. Lista maladiilor 
vindecate include și în prezent afecțiunile renale, 
diabetul, pierderile de memorie, tulburările de 
vorbire, astenia, migrena, isteria și multe alte 
tulburări neurologice sau psihice. Folosirea puterii 
minții a fost dezvoltată, în timp, și prin asocierea 
tehnicilor de relaxare și meditație. Dacă starea 
psihică specială în care se găsește de obicei o 
persoană hipnotizată, deosebită atât de starea de 
veghe, cât și de cea de somn şi caracterizată prin 
slăbirea sau dispariția atitudinii discriminatorii 
sau critice la prezentarea unor sugestii, este 
indusă artificial, a. este obținerea unei transe a 
propriei voințe care să mascheze acțiunile 
negative ale subconștientului și să acapareze 
rețelele energetice ale organismului în sens 
benefic. Puterea minții este forța care se află în 
fiecare individ și care îl ajută în depăşirea 
momentelor dificile din viață. Nereușita în viață 
duce la deziluzie, descurajare, lipsă de încredere 
în sine; ea declanșează un algoritm care 
dezechilibrează emoțional, atrăgând durere, 
neputință, tristețe. Aceasta este reflectarea 
conștienței, subconștientul acționând prin 
memorie, intelect, voință, emoții, orientând 
impulsurile, dorințele, slăbiciunile şi fiind adesea 
sediul refulării mentale în inserția spațio-
temporală a acțiunilor cu rol de transformare a 
aspiraţiilor sau gândurilor în lume reală.  
Eliminarea bruscă a subconștientului și a 
conceptului de spațiu-timp este cheia practică a a.  

Fraza utilizabilă în a. trebuie formulată la 
prezent și la imperativ (comandă / poruncă). 
Subconștientul este mai puternic și mai activ 
noaptea, în timpul somnului, când activitatea 
conștientă este suspendată. Momentul optim 
pentru a. este seara, înaintea culcării, sau 
dimineața, după trezire, cu idei armonioase 
despre sănătate, succes, prosperitate etc. Aceasta 
se asociază cu o concentrare a celor cinci simțuri 
și cu folosirea unui șirag de mărgele (mătănii, 
rozariu). Determinismul subconștientului a fost 
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explicat și prin folosirea halucinogenelor în 
practica magiei sau a ritualurilor mistice descrise 
de ocultiști. Meditația, utilizată în toate religiile și 
credințele lumii, se bazează pe același principiu, al 
cercetării cugetului și al eliminării stresului.  

Studii științifice arată că în stare 
„transcendentală”, de contact cu lumea divină, 
descrisă ca fiind proprie profeților și fondatorilor 
de religii, aflaţi în fuziune cu universul, frontierele 
sinelui dispar, acesta pierzând individualitatea, 
totul difuzând în nimic. Un aspect particular al 
activității cerebrale este pus în evidență prin 
investigațiile cele mai moderne și sofisticate, 
demonstrând inhibiția sistemului limbic implicat 
în activarea personalității. Gena egocentristă 
trebuie astfel anihilată, creativitatea, 
înțelepciunea, dragostea – funcții ale 
neocortexului – fiind eliberate prin meditație. Se 
poate aminti fenomenul kundalini, definit ca 
iluminare transcendentă a chakrelor măduvii 
spinării și ale creierului în meditația Yoga. 
Celebrul Panditi Gopi Krishna a scris numeroase 
poeme, în mai multe limbi, după ieșirea din 
propria transă, obținută prin forma tradițională 
indiană de a. Ea este, deci, o metodă veche care 
modifică comportamentul obișnuit și sănătatea 
corpului, eliminând durerea, întărind sistemul 
imunitar, eliminând viciile și accelerând 
vindecarea, folosită în creșterea capacităților 
atletice, a performanțelor artistice; ea implică 
ritualul repetabilității, în meditație, a unor cuvinte 
sau fraze (mantra).  

În literatura actuală se întâlnesc numeroase 
cărți care se ocupă de importanța a. ca meditație 
și gândire pozitivă în viața cotidiană, considerând-
o adesea ca pe un miracol. Multe lucrări care 
tratează autohipnoza și a. fac referiri la călugării 

de la muntele Athos, cu toate că Sfinții Părinți 
afirmă că mintea reprezintă (şi) o filieră a forţei 
demonice în creația lui Dumnezeu. Explicația 
științei este că rădăcina doctrinei gândirii pozitive 
este una de tip gnostic și stă la baza societății 
moderne. Meditația și autohipnoza, folosite prin 
a., sunt în atenția vie a tuturor societăților oculte 
sau științifice, ezoterice sau exoterice: bisericile 
tradiţionale şi neo/protestante, astrologie 
(horoscopul zilnic sau de lungă durată), islamism, 
iudaism, francmasonerie, rosicrucianism, 
scientologie, New Age, Reiki, Qi Gong, magie și 
vrăjitorie, Tantra, Yoga, MISA, bioenergie, 
radiestezie, literatură / cinematografie fantasy, 
psihologică sau SF.  

 
autosugestie, metoda Coué 
PSIHOLOGIE [→ Psihologie aplicată → 
psihoterapie], MEDICINĂ [→ Medicină umană → 
medicină generală (medicină clinică: psihiatrie)], 
STUDII RELIGIOASE [→ Istoria religiilor → religii 
comparate] 
AUTO- / HIPNOZĂ, MANTRA, MEDITAŢIE, 
SUBCONŞTIENT. SUGESTIE, VOINŢĂ 

 
COUÉ, ÉMILE: La Maîtrise de Soi-Même par 

l’autosuggestion consciente [1922], Libr. Oliven, 
Paris, 1926; BROOKS, HARRY: The practice of 
autosuggestion by the method of Émile Coué, G. 
Allen & Unwin Ltd., London, 1922; GOPI, KRISHNA: 
Living with Kundalini, Shambhala, Boulder, 1993; 
IKEZUKI, MAKOTO & MIYAUCHI, YUKO & YAMAGUCHI, 
HAJIME & KOSHIKAWA, FUSAKO: „Development of 
Autogenic Training Clinical Effectiveness Scale 
(ATCES)”, în Shinrigaku Kenkyu, nr. 72 (6) / 2002. 
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O altă duminică 
 a Crucii 

 
șa după cum învățătoarea ne-a pus cândva 
condeiul în mâna dreaptă, îndrumându-ne 
pașii spre cunoaștere, iar stiloul, ce la 

început fusese un băț, o trudă, un obiect străin, 
pus cu forța în mâinile noastre plăpând 
neștiutoare, de copii, a devenit penița de aur cu 
care caligrafiam florile stilizate numite litere, și 
mai apoi, am reușit a scrie mamei o scrisoare și 
bunicii să-i trimitem vești despre noi, tot așa 
Hristos, prin preot, ne așează în mâini întretăierea 
dintre viață și moarte, penița prin care îi scriem 
direct lui Dumnezeu, din axul vertical și orizontal 
al crucii. Ancora care ne întoarce din drumul spre 
iad. Nu te teme, fă primii pași! Se vor transforma 
cu timpul într-o plimbare pe cărări de munte, apoi 
în alergare. Unde? Spre casă, spre biserică. Nu te 
teme, părinților noștri nu li s-a cerut să fie 
olimpici, atletismul lor era de ajuns când se 
străduiau să prindă ultimul loc pe scara 
tramvaiului cu ușile deschise s-ajungă acasă, 
unde-i așteptam în fața blocului, cu cheia de gât. Li 
se cerea să se întoarcă acasă, la vatra unde pruncii 
aveau nevoie de părinți. Desigur, această 
învățătură nu ți se potrivește ție, celui ce prunci 
nu ai, dar ai învățat cât alții în 12 vieți bucălate, și-
n timp ce alții șed la ospățul domnesc al bucatelor 
cu cei simpli și râd, tu șezi în capul mesei ca un 
voievod al cunoașterii, niciun curent filosofic nu ți-
a rămas necercetat, 12 scaune cu confrați într-
aceeași căutare cu tine, poți vorbi cu fiecare în 
limba în care s-a născut, deși ei despre tine știu că 
vorbești o latină ciudată, fioroasă ca un leu din 
adâncuri. Peste toți ești cu un cap și își pleacă 
ochii când aduni într-o frază ceea ce ei ar fi putut 
gândi, dar n-au găsit cuvântul pentru a spune.  

Răstignește-ți mândria!  

Adună cuvintele într-o glastră, ca niște flori de 
câmp culese de toți și puse o vreme la înflorit și 

mai apoi la uscat pentru ceaiuri de iarnă, întoarce 
vorba ca pe sac de zahăr dat cu împrumut de 
vecinul cu care împarți același gard de zorele, iar 
soarele spală cu lumină fereastra lui și a ta. Crucea 
ta, aceasta este: fii smerit și sincer în coborârile 
tale spre Dumnezeu, da, coboară de pe soclu, din 
lumea celor cu bust, spre lumea celor cu picioare 
fragile. Azi, statuile sunt înalte până la cer și 
amenință temporar lumina, mâine, capul lor va fi 
în țărână, alți idoli, alte statui, alte minți ce se 
înfoaie înlăuntrul lor ca păunii.  

Caută-l pe Dumnezeu încă o dată, e un timid 
aparent atunci când egoul tău ia cuvântul de la 
tribuna acestei lumi care te aclamă, pentru ca la 
rândul tău să i te supui. E reciprocă și condiționată 
această iubire de sine față de prea subiectivele 
criterii după care lumea te ridică în slăvi și te 
poartă pe umerii ei caninici, pentru ca să te sfâșie 
când sus, pe creste fiind, vei privi cerul, dar nu te 
vei simți în al 9 lea cer. O să simți nostalgia unei 
chemări izvorâte din neîmplinire, deși ai atins tot 
ce putea fi atins, de acolo de unde începe declinul, 
de acolo de unde mai sus nu se poate, de acolo 
începe căutarea lui Dumnezeu, pentru cei ce știu, 
dar nu vor să creadă.  

Celui simplu îi este de ajuns icoana, fotografia 
familiei din cer, Dumnezeu ți-a arătat că o simplă 
litografie e rugătoare și făcătoare de minuni, duhul 
transcede lemnul, dar și hârtia imprimată, Duhul 
îți cheamă mâinile acasă din risipiri, din alungări. 
Învins într-ale lumii, dar de mână cu Dumnezeu, 
smuls din brațele deznădejdii ca un prunc de 
Însuși Tatăl, chiar și atunci când trupul își varsă 
mâlul, chiar și atunci când e stropit cu varul 
nestins al patimilor. Ai o poveste pe care raiul o va 
țese în calendare chiar și atunci când veștile cele 
mai proaste te-au năpădit. Cutremură-te și 
recâștigă-te prin stăpânire de sine...arată atunci, 
când singur și părăsit de toți cei care zâmbeau mai 

A 
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mult banilor tăi decât ție, arată atunci cu ce anume 
ai rămas din anii de școală, din anii de ucenie prin 
suferință, ca suferind, să te apleci și să ajuți pe 
altul s-atingă fericit treapta la care tu te socotești 
nefericit. E și asta o cruce.  

Crucea cea mai grea e destructurarea 
nimicului, să dai la o parte marea grămadă de 
inutil, de timp risipit, să te aduci în matcă, la firea 
cea dintâi, să te rogi pentru aproapele depărtat din 
lucrarea întunericului, lasă-i pe cei ce se bucură de 
greul tău, să se bucure în bucuria lor întristătoare. 
Tu, zâmbește cu obrazul plâns și inima la 
Dumnezeu: e perna pe care capul tău se odihnește, 
mergi până acolo unde memoriile se pierd în 
subconștient și spune-ți, cine e mai fericit? Cel ce a 
călcat pe cadavre ca să-ajungă statuie de aruncat 
la coșul istoriei, ori omul cuminte care-a chibzuit 
și s-a dat la o parte, întorcându-se în coliba sa de 
cărți de parcă ar fi un cărturar ce s-a pregătit să ia 
cina cu Dumnezeu. Iată, Dumnezeu va veni în 
seara asta la cină, va mânca din legumele fierte, 
culese din păduri, cu tulpini aspre, bogate în 
clorofilă și fier, îți va aduce oaspeți drept îngeri și 
cărțile tale le va citi cu luare aminte, dincolo de 
oameni, dincolo de fapte, dincolo de miresme, 
dincolo de cuvânt, până la bulbul din gânduri. 
Dumnezeu nu ne vrea cu orice preț suferinzi, el 
desparte răul întru înțelepțire, precum norul de 
cerul senin, și norii îi desparte în nori aducători de 
ploaie a pâinii, cu cei plini de spicul fulgerului de 
cei care meniți să vânture totul, căci măturând 
totul, te vei întreba: și bogăția mea care este? 
Suntem stăpâni peste o pală de vânt, în afara 
zidirii. Dumnezeu, care a creat căpșorul fragil al 
mugurelui de primăvară, a lăsat un anotimp al 
rodirii pentru fire, în natură primăvara, omului, 
tinerețea, spiritului, regenerarea sub Cuvânt. 
Precum fiului care rămâne în casa plină de comori, 
tatăl îi lasă o cheie cu care să păzească intrarea de 
furi, așa omului îi lasă cheia crucii pe drumul spre 
rai, crucea busolă ce va indica mereu nordul 
neînghețat al Liturghiei, nuiaua de alun a Crucii 
care va indica apele Iordanului baptismal, 
grăuntele de jar al Crucii la care se va coace 
agnețul euharistic, aragul în jurul căruia se 
rubinește strugurele zdrobit al sângelui hristic.  

Spune-mi, din toate cheile de pe pământ, 
cunoști o alta cu care să prinzi aripi și să te înalți 
deodată cu îngerii? Toate îți sunt ție date, dar nu 
toate îți sunt de folos. Le vei încerca, pe unele cu 
prețul dezamăgirii, pe altele traversând deșertul 
deprimării, altele te vor împodobi cu boală. Totul e 
alegerea ta. 

 Crucea e vertebra mântuirii, extensia coloanei 
noastre spre cer, e toaca de a cărei chemare fug 
necurățiile și urâciunile lumești și nelumești, e 
focul ce ține la distanță lupii care te vor lăsa viu cu 

trupul, doar sufletul ți-l vor devora și-ți vei privi 
bucățile străvezii într-astă viață ale zidirii 
sufletești cum putrezesc și miros mai urât decât 
leșurile, te vei vedea bogat, îmbrăcat în porfiră și-
n colorant sintetic, rege de mucava de care fug 
făpturile cele mici și slabe de cândva, devenite fără 
de preț în cele din urmă, și vei vedea table cu 
formule complicate îndreptate cu un bețigaș de 
marele matematician al universului și-n jurul lui, 
marii matematicieni ai lumii corectându-și ca niște 
școlari căutările și rușinându-se că nu au observat 
necunoscuta aceea pe care o neglijaseră în ecuație 
și ocolind-o, găsiseră alte căi, alte soluții, un 
paradis ca un început de compromis, un paradis 
compromis ca într-o cursă de șoareci, nu contează 
cine a ieșit învingător, premiul e o bucată de 
șuncă, dar nu ieșirea din labirint, nu libertatea.  

Crucea e labirintul pe care îl poți parcurge și 
pe brânci și escaladând munții, e lumina pe care o 
văd și orbii, e muzica despre care îți pot povesti 
cei surzi, e banca unde Hristos n-a fost școlar, nici 
premiant, ci țintuit în cuie, scuipat, lovit, străpuns, 
trădat, legat și spânzurat de cuie, în propria-i 
carne, iar în mulțime se aflau mulți din cei care 
asistaseră la momentul său de inflorescență 
lumească. Crucea e drumul pe care-l credem închis 
și care își desface o poartă prin plămânii  
axiologici ca să mergem mai departe, un arc de 
triumf pentru toți cei de la care viața a luat tribut 
în lut și nu în duh, toți paraliticii și paraplegicii, 
insignifianții, invizibilii din cotidian, al căror soare 
interior a depășit în intensitate lumina de pe 
Terra. Sunt sori mai mari decât soarele, și unul din 
ei e sufletul omenesc îmbrățișând crucea, e 
catalpulta de dincolo de nori. Crucea, pe care mulți 
azi o consideră perimată, e salcia plângătoare 
pentru unii uscată de gerul iernii, pentru alții, 
înverzind în pridvorul Floriilor a Înviere. Crucea e 
varga arsă pe spatele celui încercat, precum 
odinioară pruncii evreilor când venea molima și 
doar cei însemnați rămâneau vii. Vii, precum 
căsuța crucii din miezul de nucă, din osia inimii, 
din stinghia casei când i se pune acoperiș, din 
semnul de lumină al binelui de la răscruce, e 
semnul ce delimitează atunci când treci pragul 
casei prin ușa deschisă între afară și cald, între 
lume și eu, între mine, cel de ieri și cel care vreau 
să devin, pentru Tine, Doamne, e urzica ce-
nghimpă mâna neștiutorului și e cea care dă fier 
brațului abil să o culeagă și să o distingă sub 
umbra pădurilor acestei vieți. Crucea e suportul de 
care medicul agață perfuzia celui bolnav, e marca 
din leucoplast pe care mamele o prind de 
genunchiul julit al mânzului care se crede campion 
la sărit garduri, e semnul care strigă pe străzi 
mașinilor: Dați-vă  la o parte, un semen de-al 
nostru poate muri!  
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In vremurile din urmă, când sfinți nu vor mai 
fi cei ce nu putrezesc, ci acei a căror fapte sunt vii 
și după moarte, crucea va fi medalia pe care o 
primesc la ieșirea din viață toți cei ce au luptat în 
armata creștină, cu armele blândeții, cu platoșa 
rugăciunii, cu scutul iertării, purtând coiful iubirii 
drept felinar în intuneric pentru rătăciți, gamelă 
de hrănit săracii, cofa insetaților, umbrarul 
frunților truditoare, streașină pentru rândunicile 
care nu și-au mai găsit la întoarcere cuib. E 
gorunul de piatră sub care odihnesc strămoșii, 
fiecare după legea lor, cu însemnele potirului 
granitic, crucea e punctul de intersecție al 
văzduhului cu orizontul ce are montat, de 
bijutierul ceresc, soarele, drept diamant diurn, și 
luna, turbion de argint în filigranuri, atfel încât 
strălucirea ei nu apune niciodată. Dumnezeu a 
avut grijă de viață, lăsându-i un far permanent, și 
cascadele sunt cruci de apă care curg întru 
dumnezeire, și crengile de copac sunt troițe care 
se desprind din brațele trunchiului mamă, cu 
vârfurile spre cer, ca rădăcini ale pomilor din rai, 
vascularizări ale plămânilor prin care respiră 
universul. De asta, omul, ca lut înfiat de cer, 
primește crucea spre aducerea aminte a suferinței 
dumnezeiești la căderea făpturii în păcat, omul își 
spune povestea doar din perspectiva celui alungat, 
dar niciodată n-a fost capabil să înțeleagă ce gol a 
lăsat în raiul devastat din ignoranță și viclenie, 
căderea sa, căderea îngerilor, venirea lui Hristos, 
sfințitoare a pulberilor pământului pe care desculț 
a călcat, convertind mărăcinii de pe marginea 
drumurilor la starea de penitență a celor ale căror 
lacrimi au rodit, până și otrava s-a smerit scriind o 
pagină în istoria medicinei, s-a uitat adânc în 
ochiul omului de rând, acolo unde valurile își 
revendică uraganul, i-a potolit sălbăticia și 
nesupunerea pe limba lui, în mijlocul valurilor, 
unde pământul nu se mai simțea sub picior, doar 
palma lui Dumnezeu ținându-i și învățându-i să 
meargă pe valuri prin credință, le-a arătat pe 
Tabor un Soare neînceput și fără asfințit, mai vechi 
decât soarele. Crucea a fost ieslea unde pielea cea 
veche a omului a îmbrăcat cămașa pocăinței și 
iertând, a Învierii, cămașa omului vechi s-a 
preschimbat în giulgiu, iar de pe cruce s-a ridicat 
un alt om, nou, a cărui cămașă e numai lumină. 
Cine se apropie de cruce, ține în mâini o flacără 
nelumească, indescriptibilă, ce luminează fără să 
ardă, precum lumina de Paști de la Ierusalim, e 
mărturia că Hristos a existat și a suferit pentru 
noi, ca întoarcerea în rai să fie posibilă. Să cobori 
din cer e ușor, să urci e greu, când n-ai aripi, să te 
menții la cer cu toată ființa neperisabilă a duhului, 
să ții norii într-o palmă, ținut fiind în palmă de un 
nor mare și blând, din aripi de serafim și bulbi de 
crin puși la încolțit în fiece suflet de mamă căreia i 
se dă bunavestire a unui prunc, pe care, întru 
mântuirea ei și a fiului, nu-l va da morții fugind de 

sub greutatea crucii. Crucea a convertit fatalitatea 
la destin, a supus-o voinței divine, făcând corăbiile 
vieții sufletești să navigheze sub pavilion creștin, 
luând pe Hristos călăuză la vreme de furtună, 
lumina ce scoate din întuneric pe cei din iad, e 
flamura celor oropsiți, asupriți și aproape înghițiți 
de valurile vieții, aduși la liman de speranță, 
crucea e cremenele care scânteiază nădejdi și 
izvoare în stâncile  sufletului nostru, e piatra de 
hotar ce ne învață chemarea acasă a credinței, 
chemarea la oaste de sub jugul patimilor, e jugul la 
care înhămați de bunăvoie ușurăm o fărâmă din 
perpetua via crucis a Golgotei...se vor învechi 
ziduri, se vor dărâma catedrale, dar spiritul 
creștin va izbucni din adâncuri, căci crucea e 
altoiul pomului vieții, din pomul sterp al alungării 
din rai spre mărul nou al cunoașterii, e așchia 
săpată-n lemnul uscat al omului vechi întru 
capilarele căinței, a venirii în fire, a dirijării 
cunoașterii și sevelor duhovnicești spre fructul viu 
al vieții fără de moarte, e biruința patimilor din 
noi. Așa după cum grădinarul care-și iubește 
livada, își bandajează pomii altoiți cu pânză curată 
sau humă, să nu se infecteze locul tăiat spre 
altoire, așa Dumnezeu ne-a lăsat mahrama și 
urmele chipului său peste altoiul suferind al 
sufletului nostru cândva muribund și altoit cu 
viață, crucea a fost bisturiul care a atins pielea 
noastră solzoasă întru veacuri de-atâta așteptare a 
izbăvirii din păcat, din sentința morții, a fost 
condeiul cu care Învățătorul celor cerești a ars 
sentința veche a iadului și a pecetluit-o cu sigiliul 
ramurului înflorit, dând vieții puterea de a 
cunoaște Viața din care a izvorât, de a-și cunoaște 
rădăcinile fără a orbi, fără a cădea în mândrie. 
Crucea e sigiliul cu care Dumnezeu a înnobilat 
viața, i-a dat permis de liberă trecere în regatul 
aflat dincolo de adâncurile oceanelor de nori, e 
dalta cu care a pardosit drumul mântuirii, e farul 
de care demonii fug, e osia pe care a pus-o-n 
fereastra raiului pentru ca drumețul obosit de 
drum și necunoscător să spună...iată o colibă în 
pădure care seamănă așa mult cu casa 
părintească...și-apropiindu-se, să vadă masa pe 
care-l așteaptă pâinea celor flămânzi și paharul 
celor însetați, așa cum găsea odinioară merinde 
lăsate de mama pe masă, aici o altă Maică va 
veghea ca o stea de pe cer, iar pelerinul va vedea 
pereții acelei case plini de inimi -adică niște rame 
din lemn de măr unde înrămați vor fi, ca într-o 
fotografie de promoție, toți oamenii pe care i-a 
ajutat. După cum profesorul bun ține cont de 
prezențele elevului în notare, așa Dumnezeu va 
marca în catastiful judecății căsuța prezențelor 
noastre cu o cruce, de câte ori l-am auzit și nu ne-
am prefăcut, deși poate încercările noastre au fost 
modeste în comparație cu vastele și memorabilele 
semne de carte pe care Le-a presărat în cartea pe 
care am putea-o numit Destin sau Viață. 
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Un festival cu şi despre cele 6 orgi istorice din Bucureşti 

 
estivalul Internațional 
de Orgă „Cantus 
Ecclesiae”, ajuns la cea 

de-a doua sa ediție, propune o 
viziune ecumenică și eclectică 
într-o prezentare hibridă – 
live/online – abordând un 
repertoriu organistic inspirat 
din muzica gregoriană. 

Festivalul se va desfășura în 
perioada 15 mai – 05 iunie 
2022 la cele mai importante 
orgi din București: Catedrala 
Romano-Catolică „Sf. Iosif”, 
Ateneul Român, Sala Radio, 
Universitatea Națională de 
Muzică București, Biserica 
Evanghelică C.A. București și 
Biserica Italiană, invitând 
publicul la a experimenta pe viu 
emoția reală a vibrației acestor 
instrumente deosebite.  

Evenimentul are în centru 
repertoriul organistic inspirat 
din muzica gregoriană și va 
cuprinde 12 concerte de orgă, 
3 concerte corale, 1 
masterclass, 1 cineconcert și 3 
interviuri de tip podcast.  

Soliştii concertelor vor fi 
organiști de talie internațio-
nală precum Jean-Baptiste 
Robin, Paolo Oreni sau Karol 
Hilla, organiști importanți din 
România precum Steffen 
Schlandt, Erich Türk sau Eduard 
Antal, coruri emblemă precum 
Corul Filarmonicii „George 
Enescu” dirijat de maestrul Iosif 
Ion Prunner, Corul de Copii 
Radio dirijat de Răzvan Rădos 
sau Corul Vox Medicalis dirijat 
de Dr. Tudor Ionescu, dar și 
profesori și studenți ai cla-
selor de orgă din instituțiile 

muzicale de învățământ 
superior din țară: Universitatea 
Națională de Muzică din 
București, Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj 
Napoca. 

Ediția din acest an aduce în 
fața publicului mai multe 
premiere. În primul rând este 
vorba despre masterclass-ul 
susținut de organistul Capelei 
Regale de la Palatul Versailles, 
Jean-Baptiste Robin, în al doilea 
rând este vorba despre 
conceptul CineConcert – rularea 
filmului The General 1926 și 
improvizarea muzicii de către 
Alexandru Catău, iar în al treilea 
rând este vorba despre con-
certul atelier dedicat celor mici 
oferit de organistul Bisericii 
Negre din Brașov, Steffen 
Schlandt. 

Cu unele excepţii, numele 
celor care au scris pentru orgă 
sunt mai puţin cunoscute, ceea 
ce nu face ca muzica lor să fie 
mai puţin impresionantă. În 
România, orga clasică cu tuburi 
este în general prea puţin 
cunoscută, iar în contextul unei 
culturi muzicale organistice 
destul de fragile, o astfel de 
iniţiativă, deschisă unui public 
potenţial numeros îşi propune 
tocmai popularizarea muzicii 
pentru acest instrument.  

Pentru conformitate, în cele 
șaptesprezece concerte ale 
Festivalului Internațional de 
Orgă „Cantus Ecclesiae”, va 
putea fi ascultată muzică de 
Matthias Weckmann (1616-
1674), Louis Marchand (1669-
1732), Nicolas de Grigny (1672-

1703), Dieterich Buxtehude 
(1637-1680), Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), Max Reger 
(1873-1916), Edward Elgar 
(1857-1934), Gabriel Pierné 
(1863-1937), Charles Marie 
Widor (1844-1937), Louis 
Vierne (1870-1937), Marcel 
Dupré (1886-1971), Charles 
Tournemire (1870-1939), Jehan 
Alein (1911-1940),  Maurice 
Duruflé (1902-1986), Jean 
Langlais (1907-1991), Olivier 
Messiaen (1908-1992), Hans 
Peter Türk (1940*), Jean 
Baptiste Robin (1976*). 

Festivalul Internațional de 
Orgă „Cantus Ecclesiae” va 
prezenta publicului larg 
frumusețea muzicii de orgă 
izvorâtă din imaginația 
diverșilor compozitori ce au 
avut ca sursă de inspirație teme 
ale muzicii gregoriene, având ca 
scop şi ideea de a motiva tinerii 
organiști, studenți ai instituțiilor 
de profil din țară, să-și 
însușească în repertoriul 
propriu lucrări de inspirație 
gregoriană și de a-i încuraja să 
promoveze această muzică și în 
alte concerte.  

Festivalul Internațional de 
Orgă „Cantus Ecclesiae” este 
organizat de către Asociația 
Enarmonia și Arhidieceza 
Romano-Catolice de București 
prin „Oficiul pentru bunuri 
culturale ecleziastice şi 
patrimoniu”, în parteneriat cu 
Universitatea Națională de 
Muzică din București și Asociația 
Pro Contemporania. Gazdele 
concertelor vor fi Catedrala 
Romano-Catolică Sfântul Iosif din 

F 
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București, Ateneul Român, Sala 
Radio, Universitatea Națională 
de Muzică București, Biserica 
Evanghelică C.A. București, 
Biserica Italiană, iar interviurile 
podcast vor fi transmise online pe 
rețelele de socializare, suportul 
tehnic fiind asigurat de 
AngelusTv și Signis România. 

 
- Programul evenimentelor - 

 
15 mai 2022, ora 20:00 
Jean-Baptiste Robin (Fr) – 
Concert de orgă 
Catedrala Romano-Catolică Sf. 
Iosif 
 
17 mai 2022, ora 20:00 
Totul despre festival  
Invitat: Eduard Antal 
Moderator: Bogdan Chenciu 
www.festivalorgace.ro/Organca
st 
 
18 mai 2022, ora 20:00 
Concert la final de Masterclass 
Prof. coordonator: Jean-
Baptiste Robin 
Vor interpreta studenții: Maria 
Luisa Andrici, Kamilla László, 
Szilvia Szabó, Vlad Vișenescu, 
Daniel Ciobanu, Daniel 
Nesimucă 
 
19 mai 2022, ora 17:00 
Clasa de orgă a Academiei de 
Muzică „Gheorghe Dima” din 
Cluj-Napoca 
Vor interpreta: conf.univ.dr. 
Erich Türk, lect.univ.dr. 
Amalia Erdős, Krisztian 
Luptovits, Sámuel Sógor, 
Flavius Ianchiș, Szilvia Szabó 
Universitatea Națională de 
Muzică București 
 
19 mai 2022, ora 19:00 
Vlad Vișenescu (SE) – Concert 
de orgă 
Biserica Italiană 
 
20 mai 2022, ora 20:00 
Brita & Jürg Leutert – Concert 
de orgă 
Biserica Evanghelică C.A. 
București 
 

22 mai 2022, ora 20:00 
Alexandru Catău (FR) -
CineConcert 
Catedrala Romano-Catolică Sf. 
Iosif 
 
24 mai 2022, ora 20:00 
Îndrumar organistic 
Invitat: conf. univ. dr. Dan 
Racoveanu 
Moderator: Bogdan Chenciu 
www.festivalorgace.ro/Organca
st 
 
25 mai 2022, ora 19:00 
Potyó István – Concert de orgă 
Biserica Italiană 
 
26 mai 2022, ora 20:00 
Clasa de orgă a Universității 
Naționale de Muzică București 
Vor interpreta: conf. univ. dr. 
Dan Racoveanu, Maria Luisa 
Andrici, Daniel Ciobanu, 
Iulian Bereș, Daniel Nesimucă 
Universitatea Națională de 
Muzică București 
 
27 mai 2022, ora 20:00 
Vlad Năstase – Concert 
de orgă 
Biserica Evanghelică 
C.A. București 
 
28 mai 2022, ora 
20:00 
Vox Medicalis – Choral 
Evensong 
Dirijor: Dr. Tudor 
Ionescu 
Organist: Alexandru 
Simion 
Catedrala Romano-
Catolică Sf. Iosif 
 
29 mai 2022, ora 
20:00 
Karol Hilla (PL) – 
Concert de orgă 
Catedrala Romano-Catolică Sf. 
Iosif 
 
30 mai 2022, ora 20:00 
Fabrica constructoare de orgi 
de la Hărman 
Invitat: Árpád Magyar 
Moderator: Bogdan Chenciu 

www.festivalorgace.ro/Organca
st 
 
31 mai 2022, ora 19:00 
Corul Filarmonicii „George 
Enescu” – Bach & Liszt 
Dirijor: Iosif Ion Prunner 
Organist: Eduard Antal 
 
01 iunie 2022, ora 19:00 
Bruno Medicina (IT) – Concert 
de orgă 
Biserica Italiană 
02 iunie 2022, ora 20:00 
Eduard Antal – Concert de 
orgă 
Catedrala Romano-Catolică Sf. 
Iosif 
 
03 iunie 2022, ora 20:00 
Steffen Schlandt – Concert de 
orgă 
*concert atelier dedicat copiilor 
Biserica Evanghelică C.A. 
București 
 
04 iunie 2022, ora 19:00 
Corul de Copii Radio  
Dirijor: Răzvan Rădos 

Organist: Paolo Oreni (IT) 
 
05 iunie 2022, ora 20:00 
Paolo Oreni (IT) – Concert de 
orgă 
Catedrala Romano-Catolică Sf. 
Iosif 

Consemnat de Liliana POPA 

 

http://www.festivalorgace.ro/Organcast
http://www.festivalorgace.ro/Organcast
http://www.festivalorgace.ro/Organcast
http://www.festivalorgace.ro/Organcast
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Anul 77 de la crearea ONU  
Dar și despre aniversarea de 75 de ani 

 
2022: solidaritatea și speranța – prioritățile Adunării generale a ONU; A 76-a Adunare Generală; 

Avertismente legate de climă; Carta ONU și Consiliul de Securitate; Creșterea inegalităților sociale; 
Educația și sănătatea – fenomene profunde în atenția ONU; Efectele pandemiei Covid-19 în 
domeniul educației; Femeile – participante la activitățile ONU; Înfruntarea furtunii 
„multiplicatoare de amenințări”: climă, energie și securitate; La venerabila aniversare de 75 de 
ani; Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD); Patru acțiuni de îndeplinit; Perspectiva austerității 
bugetare a ONU; Planul feminist de redresare după pandemie; Primul Summit al Națiunilor Unite 
privind sistemele alimentare; Recomandări în anul aniversar 2020; Regândirea abordării 
sănătății copiilor; Rolul tineretului în soluționarea principalelor probleme ale planetei; Ziua 
Națiunilor Unite. 
 
 

2022: solidaritatea și speranța – 
prioritățile Adunării Generale a 
ONU 

Confruntat cu reapariția pandemiei de Covid-19, 
maldivianul Abdulla Shahid, președintele Adunării 
Generale a Națiunilor Unite a subliniat pe 19 ianuarie 
2022 importanța solidarității și a speranței ca priorități 
pentru continuarea celei de-a 76-a sesiuni a ONU1. 
Abdulla Shahid le-a spus statelor membre că „trebuie să 
ne prețuim umanitatea comună și să ne ferim de factorii 
de conflict” dacă lumea vrea să depășească provocările 
care includ pandemia, precum și proliferarea nucleară, 
terorismul și conflictul internațional. „Îndemn 
comunitatea internațională să se angajeze din nou față 
de principiile păcii consacrate în Carta Națiunilor Unite 
și să lucreze împreună într-un spirit de prietenie pentru 
a face față provocărilor viitoare”, a spus Shahid, lansând 
prima întâlnire a anului, în sala Adunării Generale. 
Cinismul, „o cale către inacțiune” Subliniind cele cinci 
principii ale așa-numitei sale „Președinții a Speranței”, 
domnul Shahid a subliniat, de asemenea, importanța 
temei sale centrale, numind cinismul „modul de 
inacțiune” care ar conduce comunitatea internațională 
la mulțumire și „credința falsă că acțiunile nu contează”. 
El a îndemnat comunitatea internațională să se angajeze 
din nou față de echitatea vaccinurilor, singura cale de 
ieșire din pandemie, solicitând o producție și distribuție 
mai rapide a vaccinurilor și eliminarea barierelor din 
calea difuzării acestora. Președintele, a cărui campanie 
„Rezoluția de Anul Nou” care solicită echitatea 
vaccinurilor este susținută de aproximativ 120 de state 
membre, va găzdui un eveniment la nivel înalt pe 25 
februarie pentru a stimula impulsul pentru vaccinarea 
universală împotriva Covid-19. Dl Shahid a menționat că 

                                                 
1 Vezi site-ul La solidarité et l'espoir au coeur des priorités du 

Président de l'Assemblée générale en 2022 | ONU Info (un.org), 
postat și vizitat pe 19 ianuarie 2022 

comunitățile cele mai afectate de pandemie se găsesc 
adesea în țările cel mai puțin dezvoltate, țările în curs de 
dezvoltare fără ieșire la mare și micile state insulare în 
curs de dezvoltare, inclusiv țara de origine a 
președintelui, Maldive. Protejează natura El a cerut 
strategii economice care să se alinieze cu prioritățile 
globale de mediu și cu conservarea resurselor naturale, 
menționând că un eveniment la nivel înalt privind 
recuperarea durabilă post-Covid prin turism este 
programat pentru mai. Vorbind despre nevoile planetei, 
președintele Shahid a avertizat că pericolele pot să nu 
fie iminente sau aparente în acest moment „dar calea pe 
care ne aflăm cu toții este aceeași”. „Avem 
responsabilitatea de a acționa”, a spus el, menționând că 
Maldivele sunt una dintre micile state insulare în curs 
de dezvoltare (SIDS) care se confruntă cu dispariția 
iminentă în acest secol, dacă nivelul mării va continua 
să crească. Tonga nu este singura Președintele a spus că 
erupția vulcanică din 15 ianuarie și tsunami-ul ulterior 
din Tonga sunt un exemplu al devastării cu care SIDS 
„se confruntă adesea”. El a îndemnat comunitatea 
internațională să se unească pentru a oferi toată 
asistența posibilă Tonga, oferind în același timp 
gândurile, rugăciunile și simpatia tuturor familiilor 
afectate. Domnul Shahid a vorbit, de asemenea, despre 
munca sa în domeniul egalității de gen și despre 
importanța susținerii drepturilor omului. El a lăudat, de 
asemenea, programul său Fellowship of Hope 
[Fellowship of HOPE- Harnessing Opportunities for 
Promoting Empowering of Youth Fellowship], care își 
propune să valorifice oportunitățile de promovare a 
responsabilizării tinerilor, precum și alte puncte în 
cadrul revitalizării agendei Națiunilor Unite. 

 

A 76-a Adunare Generală 
Maldivianul Abdulla Shahid a fost ales pe 7 iunie 

2021, președintele celei de-a 76-a sesiuni a Adunării 
Generale a ONU. Statele membre ale ONU au trebuit să 
aleagă între doi candidați care reprezintă două țări din 

https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112602?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=b4bd84bbab-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_20_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-b4bd84bbab-107088985
https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112602?utm_source=UN+News+-+French&utm_campaign=b4bd84bbab-EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_20_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_0264da9d8f-b4bd84bbab-107088985
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grupul de state Asia-Pacific: Afganistan și Maldive. 
Aceștia l-au preferat pe ministrul de externe din 
Republica Maldive, Abdulla Shahid în locul fostului 
ministru afgan de externe Zalmai Rassoul. Secretarul 
general al Organizației Națiunilor Unite, António 
Guterres și președintele celei de-a 75-a Adunări 
Generale a ONU, turcul Volkan Bozkir, l-au felicitat pe 
Abdulla Shahid pentru alegere: „În calitate de cel mai 
reprezentativ organism, Adunarea Generală este 
fundamentul întregii noastre activități a ONU, fiind 
esențială pentru eficacitatea noastră ca organizație. În 
2021, lumea are nevoie de această eficiență mai mult ca 
niciodată”, a subliniat António Guterres.  

În vârstă de 59 de ani, Abdulla Shahid a ocupat 
funcția de ministru de externe al Maldivelor de două ori 
(în 2007-2008 și 2018-2020), ceea ce „i-a oferit o 
înțelegere profundă a importanței multilateralismului 
pentru a face față provocărilor lumii de astăzi, fiind o 
voce puternică pentru micile state insulare în curs de 
dezvoltare”, a spus Antonio Guterres. Arhipelag de 26 
de insule din Oceanul Indian, Maldivele acoperă o 
suprafață terestră de 298 kmp, cu o suprafață maritimă 
de cca 90.000 kmp, făcând-o una dintre cele mai 
dispersate țări. Țara se confruntă cu consecințele 
schimbărilor climatice, trebuind să lupte împotriva 
apelor în creștere care amenință existența insulelor 
sale. „Venind dintr-un stat insular mic în curs de 
dezvoltare, domnul Shahid va aduce o perspectivă unică 
asupra celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale, în 
Timp ce ne pregătim pentru COP26 (Conferința ONU 
privind clima), de la Glasgow, în noiembrie 2021”, a 
asigurat dl Guterres.  

Cea de-a 76-a sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite (UNGA 76) și-a început 
lucrările pe 14 septembrie 2021, iar dezbaterea în 
sesiune generală a început pe 21 septembrie 2021, fiind 
foarte diferită de UNGA 75, care a fost complet virtuală 
în 20202. Sesiunea din 2021 rămâne foarte influențată 
de pandemia Covid-19, dar aceasta nu i-a împiedica pe 
lideri (unii dintre ei fiind prezenți în Sala Adunării 
Generale) să abordeze provocările globale presante.  

Formatul sesiunii Adunării Generale a ONU din 
anul 2021 - UNGA 76 - reflectă starea actuală a lumii: o 
revenire treptată la întâlnirile față în față, mulți delegați 
rămânând online, dar și dorința de a reveni la o anumită 
versiune a normalității, recunoscând în același Timp că 
pandemia Covid-19 este departe de a fi terminată. După 
UNGA virtuală din 2020, unii șefi de stat au venit la 
sediul ONU din New York pentru a-și prezenta 
discursurile din Timpul dezbaterii generale de pe 
podium, în timp ce majoritatea dintre ei au rămas acasă 
pentru a-și transmite mesajele prin video. Unul dintre 
cele mai valoroase aspecte ale UNGA 76 pentru șefii de 
stat și alți înalți oficiali guvernamentali este capacitatea 
de a avea întâlniri informale individuale cu omologii lor, 
departe de privirile curioase. Această ocazie a fost grav 
ratată în 2020, deși au fost înființate „cabine bilaterale” 
private. 

Secretarul general a precizat că cea de-a 76-a 
sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite a 
abordat impactul pandemiei asupra celor trei piloni ai 
activității umane pe Terra: pace, dezvoltare durabilă și 
drepturile omului. În numele Secretariatului Națiunilor 

                                                 
2 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103882, postat 
și vizitat pe 16 septembrie 2021 

Unite, el i-a urat domnului Shahid cele mai bune urări 
de succes și l-a felicitat „pentru alegerea speranței ca 
temă centrală” a viziunii viitoarei sale președinții. În 
Maldive, domnul Shahid a avut, de asemenea, o carieră 
politică care l-a ales ales ca membru al Parlamentului și 
președinte al Parlamentului maldivian. Abdulla Shahid 
deține o diplomă în științe sociale de la Colegiul de 
Educație Avansată Canberra (Australia) și un masterat 
în relații internaționale obținut la Școala de Drept și 
Diplomație Fletcher de la Universitatea Tufts, din SUA.   

 

Opinii importante exprimate la a 
76-a Adunare Generală a ONU 

Boris Johnson, primul ministru al Marii 
Britanii3: “Este Timpul ca Omenirea să crească și să-și 
asume responsabilitatea pentru daunele pe care le 
facem planetei. Specia umană se apropie de sfârșitul 
fazei adolescente a vieții sale evolutive: în fiecare zi, în 
fiecare săptămână, provocăm daune atât de ireversibile 
încât, cu mult înainte de trecerea unui milion de ani din 
existența Umanității, vom face această frumoasă planetă 
efectiv nelocuibilă, nu numai pentru noi ci și pentru 
multe alte specii - nepoții noștri vor ști că noi suntem 
vinovații. Dacă nimic nu se schimbă, temperaturile vor 
crește până la peste 2,7 grade Celsius sau mai mult până 
la sfârșitul secolului, cu consecințe cumplite, din cauza 
acțiunii umane. Nepoții noștri vor ști că ... ne-am ratat 
amprenta și se vor întreba ce fel de Oameni am fost atât 
de egoiști și atât de perspicace. La COP26 (organizat în 
luna noiembrie 2021, la Glasgow, în Scoția), lumea 
trebuie să se angajeze să atingă neutralitatea carbonului 
până la mijlocul secolului actual. Țările care reprezintă 
70% din PIB-ul global s-au angajat să atingă acest 
obiectiv, dar sunt necesare angajamente în patru 
domenii pentru a realiza reduceri substanțiale: sfârșitul 
energiei pe cărbune, tranziția la vehiculele electrice, 
finanțarea climatică și plantarea de arbori. Tehnologiile 
ecologice au contribuit la reducerea emisiilor în Marea 
Britanie, electricitatea produsă din cărbune urmând să 
fie eliminată treptat până în 2024 grație instalării de 
turbine eoliene”.  

Boris Johnson a remarcat contribuția Regatului 
Unit la creșterea rapidă a pieței vehiculelor electrice, 
care implică încetarea vânzării motoarelor cu 
combustie internă cu hidrocarburi până în 2030 și a 
solicitat cooperarea internațională pentru a se asigura 
că, până în 2040, vor fi vândute doar vehicule cu emisii 
zero în lumea întreagă. “Marea Britanie va consolida 
protecția împotriva inundațiilor prin plantarea a încă 
milioane de copaci, iar națiunile lumii trebuie să urmeze 
exemplul Pakistanului, care s-a angajat să planteze 10 
miliarde de copaci”. În ceea ce privește finanțarea 
împotriva schimbărilor climatice, domnul Johnson a 
reamintit angajamentul Marii Britanii de a furniza 11,6 
miliarde de lire sterline pentru a ajuta restul lumii să 
facă față schimbărilor climatice și a salutat 
angajamentele financiare făcute de Danemarca și Statele 
Unite. Cu toate acestea, a adăugat el, angajamentele 
naționale ale guvernelor nu sunt suficiente și sectorul 
privat trebuie, de asemenea, solicitat, prin intermediul 
instituțiilor financiare internaționale, să facă investițiile 

                                                 
3 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104572, postat 
și vizitat pe 23 septembrie 2021 
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necesare: “Suflați lumânările unei lumi în flăcări Pe 
lângă abordarea schimbărilor climatice”, a spus dl 
Johnson, “aceste investiții vor crea milioane de locuri de 
muncă bine plătite și cu înaltă calificare. Start-up-urile 
produc deja soluții la criza climatică, de la furaje care 
reduc emisiile de metan de la animale, la robotică și 
inteligență artificială, care îmbunătățesc producția de 
alimente. Aceste descoperiri tehnologice vor reduce 
costurile pentru consumatori, astfel încât să nu avem de 
ce să ne temem și să câștigăm totul din această revoluție 
industrială verde”.  

 

Charles Michel, președintele 
Consiliului European4: „Este Timpul să semnăm 
un tratat de pace cu planeta noastră și să transformăm 
lumea așa cum a făcut generația anterioară după 
ultimul război mondial. Inspirați de aceste principii, 
strămoșii noștri au lăsat o ordine internațională bazată 
pe reguli și au susținut un model de dezvoltare bazat pe 
libertatea de a comercializa și asigura prosperitatea; 
suntem într-adevăr într-un punct de inflexiune, în care 
avem nevoie de o lume mai dreaptă și mai sigură, o 
lume în care cooperarea domnește peste confruntare, 
solidaritatea peste izolare și transparența asupra 
secretului. Uniunea Europeană a exportat 700 de 
milioane de doze de vaccin împotriva Covid-19, a 
investit trei miliarde de euro în COVAX și a mobilizat un 
miliard de euro pentru dezvoltarea capacităților de 
producție farmaceutică în țările africane.  

Să prevenim următoarea pandemie prin 
consolidarea rezistenței globale: Uniunea Europeană a 
propus un tratat internațional împotriva pandemiilor. 
În ceea ce privește problemele climatice, Acordul 
climatic de la Paris reprezintă o etapă importantă, 
Uniunea Europeană fiind lideră cu angajamentul ei de a 
atinge neutralitatea climatică până în 2050 și de a 
continua pe această cale până în 2030. Este important 
să se treacă la perceperea unei taxe pe carbon, iar 
Uniunea Europeană are un sistem de comercializare a 
emisiilor care stimulează inovația și generează 
rezultate. Avem nevoie de investiții pentru 
„ecologizarea” economiei: țările industrializate trebuie 
să-și asume responsabilitatea de a ajuta națiunile în 
curs de dezvoltare - în acest demers, în perioada 2013-
2019, Uniunea Europeană a plătit 127 miliarde de euro, 
adică o treime din total”.  

Pledând pentru sfârșitul violenței inter-umane, 
Charles Michel a subliniat apoi că femeile sunt violate 
„pentru că sunt femei” - o armă de război folosită în 
special în Cornul Africii și în Etiopia. De aceea, el a cerut 
încetarea imediată a violențelor etnice și accesul 
nestingherit la ajutorul umanitar și a prezentat ajutorul 
pentru dezvoltare acordat de Uniunea Europeană 
Sahelului, numind actuala situație din Afganistan „un 
eșec pentru comunitatea internațională”. În regiunea 
indo-Pacifică, Uniunea Europeană este unul dintre cei 
mai importanți parteneri comerciali, 40% din comerțul 
său trecând prin regiune. “UE a încheiat o nouă alianță 
cu Africa. De asemenea, Uniunea Europeană este unul 
dintre principalii sponsori ai păcii, finanțează un sfert 
din bugetul regulat al Națiunilor Unite, 30% din bugetul 

                                                 
4 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104742, postat 
și vizitat pe 24 septembrie 2021 

de întreținere, pace și jumătate din ajutorul pentru 
dezvoltare.   

 
Jean-Yves Le Drian, ministrul francez al 

afacerilor externe a cerut răspunsuri pragmatice și 
unite la provocările globale precum Covid-19, 
redresarea economică și criza climatică5. În ceea ce 
privește provocarea Covid-19, ministrul francez de 
externe a reamintit, într-un discurs video preînregistrat, 
că „sănătatea unora depinde de sănătatea tuturor. Nu 
putem permite divizarea vaccinului care există între 
Nord și Sud să se extindă în continuare. Pentru că sensul 
și credibilitatea multilateralismului sunt în joc în 
această încercare. Și pentru că știm că imunitatea va fi 
sau nu o pătură. Prin urmare, este urgent să se obțină o 
accelerare a livrărilor, să se asigure că fiecare vaccin 
livrat este administrat corespunzător și să se 
consolideze capacitățile de producție pe toate 
continentele. Franța va continua să lucreze la acest 
lucru în strânsă consultare cu partenerii săi, în special 
cu cei de pe continentul african. Angajamentul nostru de 
a dona 60 de milioane de doze va fi îndeplinit până la 
sfârșitul anului 2021. Și suntem mândri că contribuim la 
finanțarea unui proiect de transfer de tehnologie în 
Africa de Sud, care ar trebui să permită dezvoltarea de 
capacități autonome pentru producerea de vaccinuri 
ARN mesager pe continent”. 

Șeful diplomației franceze a considerat, de 
asemenea, necesar ca solidaritatea internațională să 
prevaleze în fața provocării redresării economice. 
Potrivit acestuia, inițiativa de suspendare a datoriilor 
luate la G20 și apoi stabilirea unui cadru comun pentru 
tratarea acesteia au făcut deja posibilă oferirea unui 
răspuns la situația de urgență. “Dar trebuie să mergem 
mai departe, construind, împreună cu Africa, noul pact 
pe care președintele Macron l-a solicitat la Summitul 
privind finanțarea economiilor africane din luna mai”. 

Potrivit domnului Le Drian, G20 trebuie să își 
asume un angajament, astfel încât alocarea drepturilor 
speciale de tragere hotărâte către Fondul Monetar 
Internațional (FMI) să fie finalizată rapid prin 
realocarea unei părți a acestora către țările care au 
dreptul de a face deci. Nu mai este nevoie. El a specificat 
că Franța este pregătită să transfere 20% din alocarea 
DST către economiile africane, pentru a consolida 
rezistența societăților și a sprijini tranziția către un 
model de dezvoltare durabilă care să respecte 
obiectivele pentru climă și mediu. 

Franța consideră, de asemenea, că situația de 
urgență ecologică trebuie să fie „în centrul fiecăreia 
dintre alegerile noastre pentru viitor. Este nevoie de o 
acțiune urgentă, dar nu este prea târziu”, a spus Le 
Drian, în timp ce avertiza împotriva jumătăților de 
măsură. Conferința Națiunilor Unite asupra Climei, 
COP26, desfășurată în luna noiembrie la Glasgow, va fi 
un moment al adevărului. Fiecare dintre noi trebuie, în 
responsabilitate, să aducă o contribuție pe măsura 
provocărilor. Și anume mii de vieți umane, stabilitate 
internațională, viitorul noilor generații. Înainte de a fi 
prea târziu, trebuie să ne reunim în jurul obiectivului 
neutralității climatice până în 2050. Aici, Franța își va 
arăta solidaritatea: va furniza șase miliarde de euro pe 
an și va aloca mai mult de o treime din finanțarea sa 

                                                 
5 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104912, postat 
și vizitat pe 27 septembrie 2021 
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adaptării climatice. Lupta pentru climă ar trebui să 
meargă mână în mână cu lupta pentru biodiversitate. La 
Marsilia, în timpul Congresului Mondial de Conservare 
al IUCN, care a avut loc la începutul lunii septembrie 
(2021 – n.n.), am luat angajamente puternice, pe care 
trebuie să le punem în aplicare, în special, să le 
concretizăm, cum ar fi Proiectul emblematic al Marelui 
Zid Verde din Sahel. Trebuie să implementăm, de 
asemenea, finanțarea climei în serviciul biodiversității, 
deoarece legăturile dintre cele două subiecte sunt acum 
dovedite. În această perioadă de redresare a economiei 
globale, trebuie, în cele din urmă, să ne asigurăm că 
practicile noastre de afaceri sunt compatibile cu dorința 
noastră de solidaritate internațională și obiectivele 
noastre climatice și de mediu”. 

 

Abdulla Shahid, ministrul de externe al 
Republicii Maldive, președintele celei de-a 
76-a sesiuni a Adunării Generale a ONU: 
“Multilateralismul rămâne singura modalitate de a 
aborda provocările comune”, a declarat acesta 
reporterilor pe 1 octombrie 2021, la prima sa conferință 
de presă6. “Covid-19 rămâne o provocare majoră care 
nu se va termina până nu vom ajunge la imunizarea 
universală”, a spus el, anunțând un plan de convocare a 
unei reuniuni la nivel înalt în ianuarie 2022 pentru a 
face actualizarea efortului global de inoculare. 
Umanitatea a dat dovadă de ingeniozitate și solidaritate 
extraordinare cu vaccinurile într-un timp record: acum 
avem capacitatea de a imuniza lumea întreagă. Ceea ce 
trebuie să facem acum este să acționăm colectiv pentru 
a ne asigura că toți cei care au nevoie de vaccin, îl 
primesc. Nu putem accepta doar că mai puțin de trei la 
sută din oamenii care trăiesc în Africa au primit o 
injecție, față de cei din alte regiuni, care au primit deja 
câte două doze.  

Președintele Adunării a anunțat că va continua să 
țină consultări informale cu reprezentanții permanenți 
ai țărilor lumii acreditați la sediul ONU, sub forma 
„Dialogurilor Holhuashi”, explicând că în țara sa natală, 
Maldive, un Holhuashi este un loc de întâlnire pentru a 
discuta idei și probleme de importanță pentru 
comunitate. El a spus că cinci astfel de sesiuni vor avea 
loc, „pentru a aduce spiritul unui Holhuashi la Adunarea 
Generală a ONU și a crea un spațiu pentru dialog, 
schimb de opinii și discuții de soluții”. Primul Holhuashi 
va fi dedicat Oamenilor și schimbărilor climatice: „Face 
parte dintr-o serie de evenimente pe care le planificăm 
pentru luna octombrie (2021 – n.n.) pe tema 
schimbărilor climatice, în perspectiva COP26”. 

Pe măsură ce efectele pandemiei continuă, Abdulla 
Shahid a remarcat că devine din ce în ce mai evident că, 
pentru a reconstrui mai bine, „este vital să se adopte o 
abordare de gen pentru răspuns și recuperare”. În 
această calitate, el a anunțat că va reconstitui Consiliul 
consultativ al președintelui Adunării Generale pentru 
egalitatea de gen. “Dacă nu luăm măsurile necesare 
pentru a inversa tendința, vor dura mai mult de 135 de 
ani, potrivit studiilor recente, pentru a reduce decalajele 
de gen. Trebuie să fim mai rapizi de atât. Consiliul de 
Ecuritate va reuni o gamă largă de expertize din partea 
statelor membre, a sistemului ONU, a sectorului privat 

                                                 
6 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/10/1105332, postat 
și vizitat pe 1 octombrie 2021 

și a unor experți, pentru a asigura o „perspectivă cu 
adevărat incluzivă pentru o abordare cu mai multe 
fațete”. 

 

Avertismente legate de climă 
Un expert independent al ONU a avertizat pe 4 

martie 2019, la Geneva despre “consecințele majore” ale 
schimbărilor climatice și declinul biodiversității în 
strânsă legătură cu exercitarea drepturilor omului în 
întreaga lume7: “Trăim pe singură planetă unde viața 
este posibilă în conformitate cu cunoștințele noastre de 
astăzi; ființele umane pot cauza a nouă extincție în 
masă”, a declarat raportorul special pentru drepturile 
omului și mediu, David R. Boyd, în fața Consiliul pentru 
drepturile omului. “Această situație este cu atât mai 
îngrijorătoare dat fiind faptul că, de la revoluția 
industrială, nivelurile de dioxid de carbon din atmosferă 
au atins mai mult de 400 de părți pe milion, cel mai înalt 
nivel în ultimii 650.000 ani: aceasta cauzează schimbări 
climatice periculoase și imprevizibile”, a declarat 
raportorul special. “Ratele de dispariție sunt de sute de 
ori mai mari decât în mod normal, indicând faptul că 
Oamenii sunt responsabili pentru a șasea extincție în 
masă, acum, după cei peste 3,8 miliarde ani de viață pe 
această planetă”, a adăugat el. 

“90% din populația lumii este expusă la poluarea 
atmosferică, ce cauzează 7.000.000 de decese 
premature la nivel mondial pe an, inclusiv desu a 
600.000 de copii cu vârsta de cel puțin cinci ani. 
Poluarea aerului este responsabilă pentru mai multe 
decese pe Terra decât cele cauzate de război, crimă, 
tuberculoză, HIV/SIDA și malarie socotite împreună. O 
viață umană se termină prematur la fiecare 5 secunde 
sau sunt înregistrate 800 de decese pe oră, din cauza 
expunerii Oamenilor la poluarea atmosferică” a mai 
spus Boyd. 

La finalul lunii noiembrie 2019, Organizaţia 
Naţiunilor Unite (ONU) a lansat un avertisment clar în 
privinţa schimbărilor climatice, susţinând că dacă 
Omenirea amână acţiunile imediate şi radicale necesare 
pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2), 
catastrofa nu va mai putea fi evitată8. Pentru a păstra 
speranţa privind limitarea încălzirii globale la 1,5 grade 
Celsius, obiectivul ideal convenit prin Acordul de la 
Paris, emisiile de gaze cu efect de seră ar trebui reduse 
cu 7,6% pe an, în fiecare an, începând din 2020 până în 
2030, conform raportului anual al Programului 
Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), ceea ce 
înseamnă o reducere de 55% între 2018 şi 2030. În 
cazul oricărei întârzieri după 2020, “obiectivul de 1,5 
grade Celsius ar deveni rapid de neatins”.  

În ceea ce priveşte limitarea încălzirii globale la +2 
grade Celsius, emisiile ar trebui reduse cu 2,7% pe an, 
din 2020 până în 2030. Aceste emisii, generate în 
special de utilizarea combustibililor fosili, au crescut cu 
1,5% pe an în ultimii zece ani şi nu există “nici un semn 
de încetinire”, a subliniat UNEP notând noul record de 
55,3 gigatone de CO2 în 2018. Lumea este deja cu 
aproximativ 1 grad Celsius mai caldă în comparaţie cu 
era preindustrială, fenomen ce antrenează o înmulţire a 

                                                 
7 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/03/1037721, postat 
și vizitat pe 4 martie 2019 
8 *  *  *, Avertisment ONU în privinţa schimbărilor climatice, în 
Ziarul Bursa, 27 noiembrie 2019 
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dezastrelor climatice, iar cu fiecare jumătate de grad în 
plus impactul schimbărilor climatice va fi mai grav.  

Conform UNEP, dacă emisiile vor continua în ritmul 
actual, planeta s-ar putea încălzi cu între 3,4 şi 3,9 grade 
Celsius până la sfârşitul secolului. Şi chiar dacă statele 
semnatare ale Acordului de la Paris îşi respectă 
angajamentele, mercurul din termometre va creşte cu 
3,2 grade Celsius. ONU susţine însă că este încă posibil 
ca încălzirea globală să fie limitată sub +2 grade Celsius 
şi chiar sub +1,5 grade Celsius: pentru aceasta, 
semnatarii Acordului de la Paris trebuie să-şi multiplice 
cu 3 ambiţiile pentru atingerea primului obiectiv şi cu 5 
pentru cel de-al doilea. Iar aceste angajamente trebuie 
să fie urmate de o acţiune imediată.  

 

Acordul de la Paris  
Prevede o revizuire a angajamentelor statelor 

pentru COP26 de la Glasgow, la sfârşitul anului 2020, 
însă până în prezent doar 68 de ţări s-au angajat să facă 
acest lucru, niciuna nefiind membră G20, notează AFP. 
Unele dintre acestea, care reprezintă 78% din totalul de 
emisii la nivel global, sunt de asemenea arătate cu 
degetul de UNEP. În cazul în care China, UE sau India şi-
ar respecta angajamentele actuale privind reducerea 
emisiilor de CO2, cel puţin şapte membri, inclusiv 
Statele Unite sau Japonia, nu ar face-o. ONU lansează 
câteva planuri de acţiune pentru ca ţările G20 să îşi 
aducă contribuţia la lupta împotriva schimbărilor 
climatice: interzicerea înfiinţării unor noi centrale 
electrice pe cărbune în China, dezvoltarea masivă a unei 
reţele de transport public în India sau introducerea 
maşinilor noi cu emisii zero până în 2030 în Statele 
Unite.  

Aceste schimbări radicale nu pot fi realizate fără o 
schimbare profundă a valorilor, normelor şi culturii 
consumatorilor. O tranziţie la scară largă care va 
întâmpina, fără îndoială, “obstacole şi provocări 
economice, politice şi tehnice'' şi care va trebui să fie 
însoţită de măsuri sociale pentru “a evita excluderea şi 
rezistenţa la schimbare''. De asemenea, eforturile vor 
implica investiţii masive. De exemplu, într-un scenariu 
de +1,5 grade Celsius, UNEP evocă în sectorul energetic 
investiţii de 1.600-3.800 miliarde de dolari pe an între 
2020 şi 2050. Iar dacă aceste costuri financiare sau 
sociale ale acestei tranziţii pot părea faraonice, 
tergiversarea va fi şi mai gravă - “fiecare an de 
întârziere începând din 2020 va necesita reduceri mai 
rapide ale emisiilor, ceea ce va deveni din ce în ce mai 
costisitor, improbabil şi dificil”, a insistat UNEP. 

Dacă Omenirea ar fi început să acţioneze serios din 
anul 2010 emisiile ar fi trebuit reduse cu 7,6% pe an 
între 2020 și 2030 pentru a evita încălzirea medie cu +2 
grade Celsius şi cu 3,3% pe an pentru o încălzire medie 
de +1,5 grade Celsius. Dacă aceste scenarii un vor fi 
urmate, suntem pe drumul spre o creștere a 
temperaturii mai mare de +3 grade Celsius. Extincțiile 
în masă sunt așteptate și părți mari ale planetei vor fi de 
nelocuit9...  

Pentru John Ferguson, analist la Economist 
Intelligence Unit, probabil că este deja prea târziu din 
cauza decalajelor dintre promisiunile statelor şi ceea ce 
se întâmplă în realitate. ONU a avertizat că principalele 

                                                 
9 Vezi pe site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/11/1056951, 
postat și vizitat pe 26 noiembrie 2019 

gaze cu efect de seră care determină încălzirea globală 
au atins noi recorduri în anul 2018, nefiind observat 
“nici un semn de încetinire''. Acest raport nu ia în calcul 
cantităţile de gaze cu efect de seră eliberate în 
atmosferă, ci pe cele care se menţin, având în vedere că 
oceanele absorb aproximativ un sfert din emisiile totale, 
la fel ca şi biosfera, care include pădurile. Potrivit 
oamenilor de ştiinţă, dioxidul de carbon (CO2), asociat 
cu activităţile umane constituie principalul gaz cu efect 
de seră care persistă în atmosferă, a înregistrat un nou 
record al concentraţiilor atinse pe Terra în 2018. 

Poluarea aerului cauzează boli respiratorii, astm, 
cancer pulmonar, probleme cu sarcina și la nastere sau 
tulburări neurologice. Riscurile asociate poluării 
atmosferice nu sunt distribuite uniform: persoanele 
vulnerabile – cum sunt copiii, comunitățile indigene, 
persoanele în vârstă sau femeile suferă de niveluri mai 
ridicate de expunere. Și cele mai multe decese apar în 
țările unde cetățenii au venituri scăzute și moderate. 

Nu există nici o îndoială: calitatea slabă a aerului 
duce la încălcarea multor drepturi fundamentale ale 
Omului. Nu există nici o îndoială că toate ființele umane 
au dreptul la aer curat, deși țările planetei înregistrează 
decalaje în sistemul drepturilor omului. Națiunile Unite 
recunosc dreptul la un mediu sigur, curat, sănătos și 
durabil, iar statele membre ONU au obligații pentru a 
proteja drepturile Omului în fața daunelor aduse 
mediului.  

 

Măsurile propuse de ONU 
ONU a propus 7 măsuri-cheie pentru a se asigura 

că statele își pot îndeplini obligațiile cu privire la 
drepturile omului într-un mediu sănătos: 1. 
monitorizarea calității aerului; 2. identificarea surselor 
de poluare a aerului; 3. informarea publicului și 
includerea cetățenilor în procesul decizional; 4. 
adoptarea de legi sau standarde pentru a stabili limite 
clare privind poluarea; 5. elaborarea planurilor de 
acțiune în acest domeniu; 6. punerea în aplicare a 
acestor planuri cu resurse suficiente; 7. evaluarea 
progreselor înregistrate în domeniu. 

Investiții anuale, realizate în statele membre ONU, 
de 4,7 miliarde dolari ar putea oferi acces universal la 
gătit în condiții curate până în 2030. Această investiție, 
relativ modestă, ar produce rezultate pozitive enorme, 
ar conduce la evitarea a milioane de decese premature 
în fiecare an, la îmbunătățirea sănătății, a calității vieții, 
perspective economice lărgite, reducerea defrișărilor și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se impune 
adoptarea unei rezoluții a Consiliului pentru drepturile 
omului, potrivit căreia fiecare are dreptul de a locui 
într-un mediu curat, sigur, sănătos și durabil. Deși 
Organizația Națiunilor Unite nu a recunoscut încă în 
mod expres dreptul la un mediu sănătos, multe state 
membre au făcut acest lucru. Semnalăm, de asemenea, 
că noțiunea de crimă de mediu nu este încă definită, 
deși  întâlniri modiale legate de acest aspect există sub 
auspiciile ONU de peste 45 de ani.   

Cel puțin 130 de state au ratificat tratatele 
regionale privind drepturile omului care includ în mod 
explicit dreptul la un mediu sănătos - tratate semnate 
de țări din Africa, America Latină și Caraibe, Orientul 
Mijlociu, părți din Asia și Europa. Dreptul la un mediu 
sănătos se bucură de un statut constituțional în mai 
mult de 100 de țări membre ONU. Aceste mai mult de 
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100 de state includ acest drept în legislația lor de 
mediu. În total, mai mult de 150 de state au recunoscut 
deja legal dreptul la un mediu sănătos. Cu toate acestea, 
agresiunile asupra mediului sunt din ce în ce mai grave 
cu fiecare an care trece, urmările lor sunt catastofale 
pentru clima Pământului, iar crimele de mediu rămân 
nepedepsite. 

 

Carta ONU și Consiliul de 
securitate 

Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Organizației 
Națiunilor Unite, care este sărbătorită în 2020, Consiliul 
de securitate și-a reafirmat angajamentul față de acest 
document fondator al Organizației Națiunilor Unite și de 
o ordine internațională bazată pe dreptul internațional. 
Într-o declarație emisă pe 8 ianuarie 2020 de către 
președinția Consiliului de securitate, cei 15 membri ai 
Consiliului de securitate și-au reafirmat “angajamentul 
față de multilateralism și rolul central jucat de 
organizație: Consiliul recunoaște importanța crucială a 
Cartei în menținerea păcii și securității internaționale și 
a dezvoltării dreptului internațional, inclusiv a 
principiilor care guvernează relațiile interstatale pentru 
a ajuta la prevenirea flagelul războiului”. Consiliul de 
securitate al ONU a subliniat angajamentul său peren și 
“responsabilitatea principală pentru menținerea păcii și 
a securității internaționale subliniind că toate statele și 
toate organizațiile internaționale și regionale trebuie să 
respecte acest angajament.  

Consiliul de securitate a invitat statele membre să 
“respecte pe deplin Carta ONU”, să o promoveze și să o 
apere. “Cooperarea internațională este la o răscruce de 
drumuri. Anul 2020 a început cu noi turbulențe, în 
special în regiunea Golfului Persic, încrederea în 
interiorul și între națiuni se diminuează datorită noilor 
tensiuni geopolitice”, a subliniat Antonio Guterres, 
Secretarul general al ONU. “În această perioadă a 
diviziunii globale și a turbulențelor, Carta rămâne 
cadrul nostru comun pentru cooperarea internațională 
pentru binele comun. Într-un moment de răspândire a 
urii și impunității, Carta ne amintește de supremația 
statului de drept și a demnității umane. Într-o eră a 
schimbărilor rapide și tehnologice, valorile și 
obiectivele Cartei continuă: soluționarea pașnică a 
litigiilor, drepturi egale pentru bărbați și femei, 
neintervenția în treburile interne, autodeterminarea și 
egalitatea suverană a statelor membre și normele clare 
care reglementează utilizarea forței”, a adăugat 
Guterres. 

 

Sancțiunile Consiliului de 
Securitate  

Sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU nu mai 
sunt „instrumentul brutal” care au fost, transformându-
se încă din anii 1990 într-un „instrument vital” care 
minimizează consecințele negative pentru civili și 
statele care nu reușesc să nu fie direct vizate10: acesta a 
fost principalul mesaj pe care secretarul general adjunct 
pentru afaceri politice și de consolidare a păcii, 

                                                 
10 Vezi site-ul Les sanctions du Conseil de sécurité ne sont plus un 

instrument brutal mais un outil vital, selon l’ONU | ONU Info, 
postat și vizitat pe 7 februarie 2022 

Rosemary A. DiCarlo, l-a transmis pe 7 februarie 2022 
Consiliului de Securitate în cadrul unei discuții despre 
sancțiuni, care s-a concentrat pe consecințele nedorite, 
în special în context umanitar.  

În 2022 există 14 regimuri de sancțiuni ale 
Consiliului de Securitate al ONU, în vigoare în întreaga 
lume: aceste sancțiuni sprijină soluționarea conflictelor 
din Libia, Mali, Sudanul de Sud și Yemen, descurajează 
schimbările neconstituționale de guvern în locuri 
precum Guineea Bissau, precum și stoparea exploatării 
ilicite a resurselor naturale care finanțează activitățile 
grupărilor armate din Republica Centrafricană (RCA), 
Republica Democrată Congo (RDC) și Somalia; ele 
limitează, de asemenea, activitățile legate de 
proliferarea armelor ale Republicii Populare Democrate 
Coreea (RPDC) și amenințarea teroristă reprezentată de 
grupările teroriste islamiste (ISIL/Daesh, Al-Qaeda) și 
afiliații acestora. Potrivit opiniilor șefului pentru afaceri 
politice al ONU, Rosemary A. DiCarlo, sancțiunile „nu 
sunt un scop în sine; pentru a fi eficiente, sancțiunile 
trebuie să facă parte dintr-o strategie politică 
cuprinzătoare, care lucrează în tandem cu dialogul 
politic direct, medierea, menținerea păcii și misiunile 
politice speciale”, a explicat ea. În ultimii ani, Consiliul 
de Securitate a încercat să evite consecințele negative 
pentru populațiile civile și statele terțe, a spus doamna 
DiCarlo: a) în cazul embargourilor asupra armelor, de 
exemplu, se acordă derogări în mod obișnuit pentru 
importul de materiale neletale necesare pentru ajutor 
umanitar; b) în cazul interdicțiilor de călătorie, sunt 
prevăzute scutiri din motive medicale sau religioase sau 
pentru a participa la procese de pace. Scutirile pentru 
înghețarea activelor permit plata pentru alimente, 
utilități sau medicamente.  

Consiliul de Securitate a creat, de asemenea, scutiri 
umanitare permanente în Somalia și Afganistan, precum 
și scutiri de la caz la caz în Libia, Yemen și RPDC. 
Sancțiunile sunt, de asemenea, „ajustate continuu” ca 
răspuns la schimbările de pe teren, spune șeful 
afacerilor politice, subliniind modul în care Consiliul de 
Securitate a pus capăt sancțiunilor împotriva Eritreei și 
a redus semnificativ condițiile pentru un embargo 
asupra armelor în RCA. Ca urmare a acestor schimbări, 
doar un stat membru a declarat că s-a confruntat cu 
„probleme economice deosebite” care decurg din 
sancțiunile Consiliului din ultimul deceniu. De 
asemenea, ultimii 10 ani au arătat că sancțiunile pot 
face mai mult decât limitarea fluxului de arme și muniții 
sau finanțarea grupurilor armate: aproape toate 
regimurile încearcă acum să susțină standardele 
internaționale umanitare. În 2020, de exemplu, 
obligațiile umanitare au ajutat la eliberarea femeilor și 
copiilor răpiți din bazele militare din Sudanul de Sud; 
RDC a deschis un Spațiu pentru a negocia eliberarea 
copiilor din grupurile armate. Femeile, copiii și alte 
grupuri vulnerabile sunt mai susceptibile de a avea 
drepturile Omului afectate de sancțiuni unilaterale. 

Sancțiunile au devenit, de asemenea, mai 
direcționate, peste 50 de persoane și entități fiind 
vizate: acesta a fost cazul Sultanului Zabin, directorul 
Departamentului de Investigații Criminale (CID) din 
Sanaa (Yemen), sancționat pentru tortură și violență 
sexuală în perioade de conflict, precum și cazul lui 
Ahmed Ag Albachar, autoproclamatul „președinte al 
Comisiei Umanitare” din regiunea Kidal din Mali, pentru 
obstrucția livrării de ajutor umanitar. „Impunerea 
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sancțiunilor doar pentru astfel de acte este un pas 
relativ recent și binevenit. Folosirea lui trimite un 
semnal fără echivoc”, a argumentat doamna DiCarlo; 
potrivit acesteia, trecerea de la sancțiuni cuprinzătoare 
la sancțiuni direcționate a marcat o schimbare de pas, 
dar preocupările rămân. Dificultatea continuă în 
relansarea sistemului bancar pentru a efectua 
transferuri umanitare către RPDC, începând cu anul 
2017, un prim exemplu al provocărilor care urmează, a 
spus ea. 

„Actori financiari și alți furnizori de servicii pot 
impune condiții suplimentare, își pot crește costurile 
sau pur și simplu pot refuza să furnizeze bunurile și 
serviciile solicitate, împiedicând astfel furnizarea de 
asistență umanitară”, a spus doamna DiCarlo, susținând 
că se poate face mai mult: ea a împărtășit astfel 
exemplul Rezoluției 2615 a Consiliului de Securitate al 
ONU, care a fost adoptată la sfârșitul anului 2021 pentru 
a crea o scutire umanitară și a ajuta astfel poporul afgan 
- „Exceptări permanente similare în alte regimuri de 
sancțiuni ar putea contribui în mare măsură la 
satisfacerea nevoilor critice ale populației civile”, a 
conchis ea.  

Șeful ONU pentru activități umanitare, Martin 
Griffiths, a menționat la rândul său scutirile aprobate 
pentru Afganistan, spunând că acestea permit 
continuarea operațiunilor. El a explicat că sancțiunile 
pot fi inteligente și direcționate, dar respectul este încă 
o parte zilnică a activității ONU și a partenerilor săi. „Ele 
ne pot afecta logistica, finanțele, capacitatea noastră de 
a furniza ajutor și, uneori, pot întârzia sau bloca 
proiectele umanitare. Iar unele pot amenința 
bunăstarea unor secțiuni întregi ale societății civile”, a 
spus acesta Potrivit lui Griffiths, care servește și în 
calitate de Coordonator al Agențiilor de Urgență al ONU, 
sancțiunile aplicate de statele membre sunt adesea mai 
largi ca sferă decât cele impuse de Consiliul de 
Securitate.  

Martin Griffiths a împărtășit apoi unele dintre 
preocupările sale, precum rezolvarea dificultăților de 
dialog cu persoane sau entități enumerate, care dețin 
uneori un control semnificativ asupra vieții unor întregi 
populații. El a mai spus că băncile și alți operatori 
comerciali, pentru a evita orice risc de sancțiune, pot 
refuza efectiv serviciile clienților umanitari; operatorii 
comerciali care vând alimente, combustibil sau alte 
produse de primă necesitate pot decide, de asemenea, 
să fie prudenți cu acordarea ajutoarelor umanitare, ceea 
ce duce la lipsuri și creșterea prețurilor. Uneori, 
sancțiunile pot limita furnizarea de servicii sociale 
pentru stabilitatea economică. Pentru a atenua această 
problemă, Secretarul General Adjunct a sugerat câteva 
domenii de acțiune. Dl Griffiths a cerut Consiliului de 
Securitate să includă excluderi umanitare cuprinzătoare 
în fiecare regim încă de la început, mai degrabă decât 
procedurile actuale de autorizare de la caz la caz, care 
pot fi „greoaie și ineficiente”. Potrivit acestuia, aceste 
excluderi și excepții ar trebui „transformate ușor în 
legislație națională”, pentru a atenua preocupările 
donatorilor umanitari, ONG-urilor și companiilor 
private. 

 

Creșterea inegalităților sociale 
Peste 70% din populația lumii se confruntă cu 

inegalități crescânde, accentuând riscurile de divizare și 

obstrucționare a dezvoltării economice și sociale, 
avertizează un raport al ONU, dat publicității în ianuarie 
2020. Inegalitatea veniturilor a crescut în majoritatea 
țărilor dezvoltate, inclusiv în China, care are cea mai 
rapidă creștere economică din lume, observă Raportul 
Social Mondial 2020, lansat pe 21 ianuarie 2020 de 
către Departamentul de Afaceri Economice și Sociale 
(DESA) al ONU. În prefața raportului, Secretarul general 
al ONU, Antonio Guterres, notează că “diferențele de 
venit și lipsa oportunităților creează un cerc vicios de 
inegalitate, frustrare și nemulțumire între generații”. 

 Dificultățile economice, inegalitatea și 
ocuparea forței de muncă precară au condus la proteste 
pe scară largă atât în țările dezvoltate, cât și în cele în 
curs de dezvoltare. Sudiul arată că cei mai bogați 1% din 
populație sunt câștigătorii într-o economie globală în 
schimbare. Aceștia și-au mărit cota de venit între 1990 
și 2015, iar la celălalt capăt al scalei, cei mai săraci 40% 
au câștigat mai puțin de un sfert din venitul din toate 
țările analizate. 

 O consecință a inegalității din țările planetei, 
menționează raportul, este încetinirea creșterii 
economice. În societățile inegale, cu diferențe largi în 
domenii precum asistența medicală și educația, este mai 
probabil ca oamenii să rămână blocați în sărăcie în mai 
multe generații. 

 Există încă diferențe marcante între cele mai 
bogate și cele mai sărace țări și regiuni: venitul mediu 
din America de Nord, de exemplu, este de 16 ori mai 
mare decât cel al persoanelor din Africa Subsahariană... 

 

Educația și sănătatea - fenomene 
profunde în atenția ONU 
Progresul în materie de alfabetizare 

Pe 8 septembrie 2021, ONU a sărbătorit Ziua 
Internațională a Alfabetizării, subliniind că progresele 
înregistrate în ultimele decenii în întreaga lume au fost 
în anii 2020-2021 împiedicate de pandemia Covid-1911. 
Conform celor mai recente date ale UNESCO, mai mult 
de 86% din populația lumii mai putea citi și scrie în 
2019, față de 68% în 1979: „Dar astăzi, acest drept 
fundamental de a putea învăța să citim și să scriem este 
pus sub semnul întrebării. Este prima dată amenințat în 
Afganistan, țară în care, totuși, s-au făcut progrese 
semnificative în 20 de ani”, a declarat directorul general 
al UNESCO, Audrey Azoulay, într-un mesaj pentru ziua 
respectivă. Ea a reamintit că, la Kabul și în provinciile 
afgane, UNESCO a desfășurat cea mai mare campanie de 
alfabetizare din Istoria sa, desfășurată din 2006 în 
rândul a peste 1,2 milioane de afgani, inclusiv 800.000 
de femei afgane. „Educația afganilor trebuie să continue. 
Viitorul țării este în joc - pentru că nu este doar un drept 
fundamental, ci și cea mai bună pârghie posibilă pentru 
dezvoltare”, a adăugat ea. 

Șeful UNESCO a avertizat că progresul în 
alfabetizare în întreaga lume continuă să fie împiedicat 
de pandemia Covid-19. Diviziunile educaționale au fost 
intensificate de diviziunea digitală. Conform datelor 
furnizate de agenția ONU, peste 500 de milioane de 
studenți au fost lăsați în urmă de educația la distanță și 
nu au putut continua să învețe să citească sau să scrie - 
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postat și vizitat pe 8 septembrie 2021 
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sau nu au reușit niciodată să-și înceapă educația. Criza a 
afectat, de asemenea, în mod disproporționat pe cei care 
erau deja cei mai marginalizați, în special pe cei 773 de 
milioane de tineri și adulți, două treimi dintre ei femei, 
care nu dispun de abilități de alfabetizare de bază, 
precum și pe cei 617 milioane de copii și adolescenți 
care erau sub nivelurile minime de competență la citit 
înainte de criză. Potrivit lui Audrey Azoulay, „acest virus 
a evidențiat importanța fundamentală a educației și 
necesitatea de a ne accelera eforturile”. 

UNESCO a abordat acest lucru de la începutul 
pandemiei prin Coaliția Mondială pentru Educație, pe 
care a lansat-o și care reunește peste 180 de parteneri, 
care lucrează în 100 de țări. Zeci de inițiative au fost 
lansate pentru a asigura continuitatea educațională și 
pentru a redeschide școlile în siguranță. Coaliția 
Mondială pentru Educație, împreună cu Alianța Globală 
pentru Alfabetizare și Învățare pe tot Parcursul Vieții, 
au implementat un program pe scară largă, în mai mult 
de 10 țări, pentru a forma 100.000 de educatori, astfel 
încât aceștia să utilizeze cât mai bine abilitățile digitale 
pentru a ajuta pe toată lumea să învețe alfabetizarea . 

„În timp ce sărbătorim această zi internațională, 
UNESCO ar dori să invite toți actorii din lumea educației 
și nu numai, să se mobilizeze pentru alfabetizarea 
tinerilor, adulților și femeilor. Pentru ca și ei să aibă 
dreptul să fie liberi și să viseze”, a mai spus Audrey 
Azoulay. 

 

Sănătate și educație 
În timp ce închiderea școlilor declanșată de Covid-

19 perturbă educația și accesulla educație, două agenții 
ONU au lansat pe 23 iunie 2021 noi măsuri pentru a 
contribui la îmbunătățirea bunăstării a 1,9 miliarde de 
copii și adolescenți în vârstă de școală din întreaga 
lume12. „Aceste noi standarde globale au ca scop crearea 
de școli care promovează educația și sănătatea și care 
asigură elevii cu cunoștințele și abilitățile necesare 
pentru sănătatea și bunăstarea lor viitoare, capacitatea 
lor de angajare și perspectivele lor de viață”, a declarat 
cuacest prilej directorul general al OMS, dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 

OMS și UNESCO, organismul Națiunilor Unite 
responsabil cu educația, spun că legătura dintre 
educație și bunăstare nu a fost niciodată atât de clară. 
Închiderea multor școli din întreaga lume în Timpul 
pandemiei Covid-19 a provocat stres crescut, anxietate 
și probleme de sănătate mintală, în timp ce 365 de 
milioane de elevi nu au primit mese școlare, au subliniat 
cele două organisme ale ONU. Pe baza unui set de opt 
criterii globale, noile standarde globale pentru „școli 
sănătoase” îndeamnă toate sălile de clasă să promoveze 
abilități de viață, abilități cognitive și socio-emoționale, 
precum și stiluri de viață sănătoase pentru cei care 
participă la cursuri.  

ONU subliniază faptul că este clar că programele 
complete de sănătate și nutriție școlară au un impact 
semnificativ asupra elevilor. „Școlile joacă un rol vital în 
bunăstarea elevilor, familiilor și comunităților lor, iar 
legătura dintre educație și sănătate nu a fost niciodată 
mai clară”, a adăugat dr. Tedros. Noile standarde, care 
vor fi aplicate experimental în Botswana, Egipt, Etiopia, 

                                                 
12 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/06/1098782, 
postat și vizitat pe 23 iunie 2021 

Kenya și Paraguay, contribuie la obiectivul OMS de a 
avea un miliard de oameni mai sănătoși până în 2023, 
precum și la realizarea prevederilor Agendei Global 
Education 2030, coordonată de UNESCO. 

O școală care nu promovează bunăstarea nu mai 
este justificabilă sau acceptabilă. „Educația și sănătatea 
sunt drepturi fundamentale interdependente pentru 
toți, în centrul tuturor drepturilor omului și esențiale 
pentru dezvoltarea socială și economică”, a declarat 
directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay. 
Intervențiile de sănătate și nutriție școlară în zonele cu 
venituri mici în care barierele precum viermii paraziți 
sau anemia sunt predominante pot duce la încă 2,5 ani 
de școlarizare, potrivit celor două agenții ONU. În plus, 
intervențiile pentru prevenirea malariei pot duce la o 
reducere cu 62% a absenteismului; mesele nutritive 
școlare au crescut ratele de înscriere cu 9% și frecvența 
cu 8% în medie; screeningul ochilor și ochelarii gratuiți 
au crescut probabilitatea ca elevii să treacă teste 
standardizate de citire și matematică cu 5%. 

Promovarea spălării mâinilor a redus bolile gastro-
intestinale și respiratorii cu 21-61% în țările cu venituri 
mici, ducând la mai puține absențe. „O școală care nu 
promovează sănătatea nu mai este justificabilă și 
acceptabilă”, a spus doamna Azoulay. Potrivit OMS și 
UNESCO, educația sexuală cuprinzătoare încurajează 
comportamente mai sănătoase, promovează sănătatea 
și drepturile sexuale și reproductive și îmbunătățește 
rezultatele, cum ar fi infecția cu HIV redusă și sarcina în 
adolescență. Prin îmbunătățirea serviciilor și 
aprovizionării cu apă și salubrizare școlară (WASH), 
precum și a educației pentru igiena menstruală, fetele 
își pot menține demnitatea și pot chiar să rateze școala 
mai rar în perioada lor. 

„Fac apel la fiecare dintre noi să ne afirmăm 
angajamentul și rolul în a face din fiecare școală o școală 
care promovează sănătatea”, a îndemnat șeful UNESCO. 
Abordarea școlilor sănătoase a fost introdusă de OMS, 
UNESCO și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF) în 1995 și de atunci a fost adoptată în peste 
90 de țări și teritorii. Cu toate acestea, doar un număr 
mic de țări au implementat-o pe scară largă și chiar mai 
puține și-au adaptat efectiv sistemele de educație 
pentru a include promovarea sănătății. 

 

Efectele pandemiei Covid-19 în domeniul 
educației 

După 19 luni de pandemie Covid-19, școlile au 
rămas complet sau aproape închise pentru aproape 77 
de milioane de elevi din șase țări, potrivit unei analize 
de date actualizate publicată pe 16 septembrie 2021 de 
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)13. 
Conform acestei analize, statele Bangladesh, Filipine și 
Panama se numără printre țările în care școlile au fost 
închise cel mai mult. În total, aproximativ 131 de 
milioane de studenți din 11 țări au ratat mai mult de 
trei sferturi din învățarea față în față. La nivel global, 
aproape 27% din țări continuă să-și păstreze școlile 
complet sau parțial închise. 

„Pe măsură ce cursurile se reiau în multe țări din 
întreaga lume, milioane de studenți intră în al treilea an 
de școală fără să fi pus piciorul în clasă”, a declarat 

                                                 
13 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103892, 
postat și vizitat pe 16 septembrie 2021 

https://news.un.org/fr/story/2021/06/1098782
https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103892
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Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF. 
„Prejudiciul suferit de elevii lipsiți de școală nu poate fi 
reparat niciodată”. 

Mulți copii sunt lipsiți de hrană și de vaccinări de 
rutină. Închiderea școlilor a creat o criză ascunsă pentru 
copii. Dincolo de întârzierea în educație, mulți copii se 
văd privați de mesele de rutină și de vaccinări oferite în 
mediul școlar, suferă de izolare socială și niveluri 
crescute de anxietate și sunt expuși abuzului. Pentru 
unii, închiderea școlilor a dus la abandon, muncă și 
căsătorie timpurie. În plus, mulți părinți nu au reușit să 
își satisfacă atât locurile de muncă, cât și nevoile 
copiilor lor de îngrijire și educație. Unii și-au pierdut cu 
totul slujbele, împingându-și familiile în sărăcie și 
exacerbând criza economică. 

Deși învățarea la distanță a constituit o linie de 
salvare pentru milioane de școlari, accesul la tehnologie 
și calitatea programelor de educație nu au fost 
consecvente în comunități și în districtele școlare. 
Experiența arată că școlile nu sunt un factor major în 
transmiterea Covid-19 și că este posibil să le menținem 
deschise. 

Prin urmare, UNICEF solicită guvernelor, 
autorităților locale și administrațiilor școlare să 
redeschidă școlile cât mai curând posibil, luând toate 
măsurile necesare pentru a opri transmiterea virusului 
în școli, cum ar fi: a) implementarea de politici care 
necesită purtarea măștilor pentru studenți și personal, 
în conformitate cu orientările naționale și locale; b) 
oferirea de facilități pentru spălarea și/sau 
dezinfectarea mâinilor; c) curățarea frecventă a 
suprafețelor și obiectelor comune; d) păstrarea unei 
ventilații adecvate a sălilor de clasă; e) organizarea 
activității elevilor și profesorilor în grupuri mici și 
evitarea amestecului acestora; f) eșalonarea începerii 
orelor, pauzelor, utilizarea toaletelor, meselor și a 
sfârșitului orelor cu perioadele alternative de prezență 
fizică; g) stabilirea unor mecanisme de schimb de 
informații cu părinții, elevii și profesorii. Deși aceasta 
nu este o condiție prealabilă pentru redeschiderea 
școlilor, profesorii ar trebui să fie vaccinați împotriva 
Covid-19 ca prioritate, după lucrătorii din domeniul 
sănătății de front și cei mai expuși riscului, pentru a-i 
proteja împotriva transmiterii Covid-19 în cadrul 
comunităților. 

Pentru a sprijini aceste inițiative, UNICEF, în 
colaborare cu mai multe organizații, a dezvoltat un 
cadru pentru redeschiderea școlilor pentru a oferi 
sfaturi practice și flexibile guvernelor naționale și locale 
și pentru a le sprijini în eforturile lor de a readuce copiii 
în clasă. 

„Criza educației este încă prezentă și zi de zi 
închiderea școlilor își înrăutățește efectele 
devastatoare”, a spus Henrietta Fore. „Școlile trebuie să 
fie ultimul loc de închidere și primul care să redeschidă. 
Trebuie să punem în primul rând interesele fiecărui 
copil. Cu excepția celor mai extreme cazuri, elevilor ar 
trebui să li se permită să se întoarcă la curs. “ 

Începând cu 12 septembrie 2021, guvernul din 
Bangladesh a început să-și redeschidă școlile primare, 
secundare și secundare superioare. Din iunie 2021, 
guvernul Panama a început să-și redeschidă școlile 
primare, secundare și secundare superioare în mod 
hibrid.Când s-a discutat de vaccinuri împotriva Covid-
19, mantra OMS a fost că „nimeni nu este în siguranță 
până când toată lumea nu este în siguranță”. Cu alte 

cuvinte, țările bogate, care fac pași mari în imunizarea 
majorității cetățenilor lor, trebuie să se asigure că și 
populațiile din țările mai sărace sunt protejate. 

 

Femeile – participante la 
activitățile principale ale ONU  

Adunarea generală a ONU și-a încheiat pe 17 
septembrie 2019 a 73-a sesiune, ceea ce a constituit o 
oportunitate pentru președintele său, Maria Fernanda 
Espinosa, din Ecuador, pentru a prezenta rezultatele 
obținute în cursul sesiunii anuale 2018-201914. Maria 
Fernanda Espinosa este a patra femeie care deține 
această poziție în istoria ONU. Tijjani Muhammad-
Bande, profesor și om de știință din Nigeria, este 
președintele celei de-a 74-a sesiuni a Adunării generale, 
pentru perioada sepembrie 2019-septembrie 2020. 
         “De la criza climatică la fluxurile migratorii și 
inegalitatea crescândă, de la valurile de intoleranță 
socială la controlul tehnologic, un lucru este cert: 
problemele globale cer soluții globale”, a declarat 
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la ședința 
de încheiere a celei de-a 73-a sesiuni. “Adunarea 
generală a ONU este platforma noastră universală 
pentru găsirea consensului pentru binele comun”, a 
declarat el, în așteptarea liderilor mondiali la New York 
pentru dezbaterea generală anuală, a 74-a din istoria 
Organizației. Secretarul general a felicitat-o pe doamna 
Espinosa penru eforturile depuse în ultimul an pentru a 
apăra multilateralismul și a face Organizația Națiunilor 
Unite utilă pentru toți. El a mai spus că “mandatul de 
succes al doamnei Espinosa a pregătit calea pentru o 
mai mare participare a femeilor în politica mondială și 
progresul mai rapid în egalitatea de gen în interiorul și 
dincolo de Națiunile Unite”. În special, domnul Guterres 
a salutat adoptarea de către Adunarea generală a două 
pacte globale privind migrația și refugiații sub mandatul 
d-nei Espinosa. 

“În același Timp, ONU a continuat să avanseze 
reformele sale într-un ritm fără precedent și la scară 
mondială pe parcursul anului 2019. Facem acest lucru 
pentru ca organizația noastră să fie mai agilă, mai 
eficientă și mai eficientă. Împreună, haideți să 
continuăm să avansăm în misiunea noastră de a 
construi o lume mai pașnică și prosperă pentru toți pe o 
planetă sănătoasă”, a concluzionat Secretarul general, 
vorbind în fața delegaților statelor membre ONU. La o 
conferință de presă organizată pe 17 septembrie 2019, 
în paralel cu reuniunea de încheierea Adunării generale 
a ONU, Maria Fernanda Espinosa a salutat progresele 
înregistrate în cele șapte domenii pe care le-a identificat 
ca priorități la începutul mandatului său, în septembrie 
2018: “Aș dori să subliniez campania globală împotriva 
materialelor plastice, dar și evenimentele la nivel înalt 
organizate de femeile aflate în funcții de conducere în 
statele membre ONU și activitatea noastră de a avansa 
pe agenda multilaterală. Mulțumită sprijinului pe care l-
am primit de la Statele membre, de la Secretarul 
general, de la personalul ONU, de la jurnaliști și de la 
opinia publică, am reușit să transformăm sediul ONU 
într-un spațiu fără materiale plastice de unică folosință. 

                                                 
14 Vezi site-ul https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051732, 
postat pe 16 septembrie 2019, site vizitat pe 29 decembrie 
2019 

https://news.un.org/fr/story/2019/09/1051732
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Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat”, spus cu 
acest prilej Maria Fernanda Espinosa. 

 

Înfruntarea furtunii 
„multiplicatoare de amenințări”: 
climă, energie și securitate 

Criza climatică este acum recunoscută ca o 
problemă care nu este doar legată de mediu, ci o criză 
existențială care ne afectează pe toți. ONU a descris 
schimbările climatice drept un „multiplicator al 
amenințărilor”, care adaugă stres sistemelor economice, 
sociale și politice ale fiecărei țări. De exemplu, seceta 
din regiunea Sahel din Africa de Nord este un motor al 
conflictelor care determină deplasarea populațiilor care 
se confruntă cu foamea și cu perspective limitate de 
existență. Studiile au legat schimbările climatice de 
războiul civil din Sudan, precum și de evenimente mai 
recente, cum ar fi războiul din Tigray (nordul Etiopiei) 
și creșterea conflictului armat din bazinul lacului Ciad - 
o sursă de apă împărțită de mai multe țări, al cărei 
volum a scăzut cu aproximativ 90% în perioada 1960-
2020.  

Problemele energetice se află în centrul eforturilor 
de combatere a crizei climatice. Ar putea fi o surpriză că 
ultima adunare globală pe problemele energiei, sub 
auspiciile Adunării Generale a Națiunilor Unite a avut 
loc în 1980; prin urmare, este Timpul să fie organizat un 
nou dialog la nivel înalt al ONU pe problemele energiei 
într-o lume care privește utilizarea combustibililor fosili 
și a surselor regenerabile de energie într-un mod foarte 
diferit situația din anii 1980. Accesul la energie 
accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți este 
unul dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), 
care alcătuiesc Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă, din Planul Națiunilor Unite pentru un viitor 
mai curat și mai echitabil. O altă provocare care trebuie 
discutată la acest eveniment este cum să reducem 
emisiile nocive de gaze cu efect de seră, factorii 
determinanți ai schimbărilor climatice, până la zero 
până în 2050. Este o sarcină uriașă, care necesită acțiuni 
ambițioase acum. De aceea, națiunile, regiunile, 
întreprinderile, ONG-urile și alți actori sunt invitați să-și 
prezinte pactele lor energetice, stabilind angajamente 
voluntare și planuri concrete prin care să explice cum 
vor realiza transformările care implică energia. 

(continuare în ediția următoare) 
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N. GRIGORIE LĂCRIŢA 
 
 
 

Gena răului,  
a crimei,  
a războiului  
a fost lăsată omului  
de Dumnezeu ?! 

 

.  
 

n condițiile în care „instinctul u c i g a ş ” a 
existat de la facerea omului pe pământ, 
întrebarea care se pune este următoarea: de 

unde provine la om instinctul de a ucide ? 
Imediat după facerea primilor oameni de 

către Dumnezeu, respectiv a lui Adam și a Evei, 
„instinctul ucigaş” e existat și s-a manifestat la 
„primul om născut din oameni”, respectiv la Cain. 

Pentru a nu exista nici confuzii, și nici 
interpretări diferite despre „adevărul biblic” cu 
privire la „originea divină a crimei”, la „existența 
unei gene a crimei, a războiului, a instinctul 
ucigaş lăsate omului de la Dumnezeu”, 
abordarea acestor probleme se va face în acest 
articol pe baza următoarelor texte din Biblie, 
Vechiul Testament, Cartea „Geneza”, numită și 
„Facerea”, în care sublinierile îmi aparțin. 

Primii doi oameni care au apărut pe 
Pământ, respectiv Adam și Eva, au fost creați 
de Dumnezeu, conform următoarelor relatări 
din Biblie. 

 
Capitolul 1: 
„26. Și a zis Dumnezeu: „Să facem om după 

chipul și asemănarea Noastră, ca să stăpânească 
peste peștii mării și peste păsările cerului și peste 
dobitoace și peste tot pământul și peste toate 
vietățile ce se târăsc pe pământ!” 

27. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul 
Sau; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat și 
femeie i-a făcut.” 

Capitolul 2: 
„7. Și Domnul Dumnezeu l-a zidit pe om din 

țărâna luată din pământ, și a suflat asupra lui 
suflare de viață și s-a făcut omul întru suflet viu. 

21. Atunci Domnul Dumnezeu a adus asupra 
lui Adam un somn adânc, și el a adormit; și a luat 
una din coastele lui și locul ei l-a plinit cu carne. 

22. Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o 
luase din Adam a prefăcut-o în femeie și a adus-o 
la Adam.” 

Din aceste versete rezultă, clar și precis, că 
primii doi oameni care au apărut pe Pământ, 
respectiv Adam și Eva, au fost creați de 
Dumnezeu. 

 
Capitolul 4: 
„1 Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a 

rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: „Am 
căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 

2 A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era 
cioban, iar Cain era plugar. 

3 După o bucată de vreme, Cain a adus 
Domnului o jertfă de mâncare din roadele 
pământului. 

4 Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile 
întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. 
Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre 
jertfa lui; 

5 dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu 
plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a 
posomorât fața. 

6 Și Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai 
mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? 

Î 
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7 Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; 
dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă; dorința 
lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești.” 

8 Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să 
ieșim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a 
ridicat împotriva fratelui său Abel și l - a  
o m o r â t .” 

Din aceste versete rezultă, clar și precis, că:  
1) primii doi oameni care au apărut pe 

Pământ, respectiv Adam și Eva, au fost creați 
de Dumnezeu; 

2) primii doi oameni „născut din oameni”, 
respectiv din Adam și Eva, au fost Cain și Abel; 

3) primul om „născut din oameni”, 
respectiv Cain, a fost și primul c r i m i n a l  din 
istoria omenirii, care și-a omorât fratele fără ca 
acesta să aibă nici o vină, fie ea și cât de mică. 

Cum copiii moștenesc genele părinților, 
deducem că și Cain a moștenit genele de la părinții 
săi, de la Adam și Eva, gene care le-a fost date 
acestora de Dumnezeu. 

Altfel spus, gena crimei a lui Cain a fost o 
moștenire din zestrea genetică de la părinții săi 
Adam și Eva, genă care le-a fost dată acestora de 
Dumnezeu. 

Deci, instinctul ucigaş, gena crimei, a 
războiului, a fost dată de Dumnezeu lui Adam și 
Evei și, de la aceștia, s-a transmis la primul lor 
copil, la Cain, iar de la acesta, la întreaga omenire. 

Instinctul ucigaş a fost scris în ADN-ul 
oamenilor făcuți de Dumnezeu, respectiv al lui 
Adam și al Evei, după care s-a transmis, prin 
primul lor copil, prin la Cain, la întreaga omenire. 

Trist dar adevărat, d a r  n u m a i  dacă 
versetele respective din Biblie ar exprima 
„adevărul divin”, d a c ă  acestea ar reda 
adevăratele cuvinte și fapte ale lui Dumnezeu. 

În condițiile în care s-ar accepta faptul că 
„crima are o origine divină”, că „există o genă a 
crimei, a instinctul ucigaş, a războiului, lăsată 
omului de la Dumnezeu”, atât „criminalii 
individuali”, cât și „criminalii în masă”, numiți de 
unii și „marii cuceritori din istoria omenirii”, ar 
putea fi consideraţi nişte victime ale codului lor 
genetic lăsat de la Dumnezeu, putând astfel să 
pretindă că nu sunt răspunzători de acţiunile lor 
din cauza acestei „predispoziţii genetice lăsate de 
la Dumnezeu”. 

 
Povești biblice precum: 
1) L-a făcut Dumnezeu pe om după chipul 

Sau, ca și când Dumnezeu ar avea o existență 
fizică, ar avea „un chip”, o înfățișare, un  aspect ca 
al nostru, 

2) L-a făcut Dumnezeu pe om din țărâna 
luată din pământ, ceea ce este în contradicție 
flagrantă cu dovezile științifice despre evoluția 
vieții și a omului pe pământ, 

3) Dumnezeu a luat una din coastele lui 
Adam și a prefăcut-o în femeie, ceea ce ar fi 
constituit o gravă discriminare a femeii care, prin 
însăși „creația Divină”, nu a fost și nu este egala 
bărbatului. Din păcate, sunt numeroase versetele 
din Vechiul Testament în care femeia este 
desconsiderată, batjocorită, considerată sclava 
bărbatului și chiar ucisă de acesta după bunul plac 
(vezi, spre exemplu, Judecătorii 19:29), 

4) Domnul a privit cu plăcere spre Abel și 
spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a 
privit cu plăcere, ceea ce l-a făcut pe Cain să se 
mânie atât de tare încât l-a omorât pe Abel. Este ca 
și când Dumnezeu ar fi un om obișnuit, care se 
comportă ca și noi, cu sentimente, cu afinități, cu 
simpatii, cu plăceri omenești mărturisite etc., 

5) că predispoziția spre crimă are o origine 
divină, că a fost lăsată oamenilor de la Dumnezeu 
(prin Cain), ceea ce este contrazis de genetică, 

și multe altele asemenea, nu mai sunt 
crezute și nu mai sunt de acceptat de către 
omul zilelor noastre. 

Din cauza numeroaselor asemenea „povești 
biblice”, devin tot mai justificate acele puncte de 
vedere, tot mai multe și argumentate științific, 
inclusiv din partea unor capete luminate ale 
bisericii creștine, care susțin necesitatea 
rescrierii Bibliei, în special a vechiului 
Testament, prin afirmații precum (a se vedea, cu 
reținerile pe care le consideră fiecare, pe Internet, 
spre exemplu „Papa despre rescrierea Bibliei”): 

 „Biblia este total depășită, are nevoie de o 
schimbare radicală şi va fi anulată oficial”. 

„Vechiul Testament este total depășit și are 
nevoie de o schimbare radicală.” 

„Nu putem continua să încercăm să vorbim 
publicului nostru într-o lume cu totul nouă, cu o 
carte care are mii de ani. Noi pierdem urmași și 
trebuie să mergem un pas mai departe în căutarea 
modernizării bisericii. Să rescrieți Cuvântul lui 
Dumnezeu, chiar dacă numai Vechiul Testament, 
în care există anumite pasaje, este mai bine să nu 
se repete". 

Numeroase personalități consideră 
necesitarea rescrierii Bibliei, în special a Vechiului 
Testament, ca fiind strict necesară și că trebuie 
făcută cât mai repede, dacă se vrea ca, mare parte 
din omenire, să mai citească / însușească Biblia, 
fie ca un act de cultură generală, fie ca o călăuză 
(ca un îndrumar în viaţă), fie că simt nevoia de 
apropiere faţă de Dumnezeu. 

De la primul „criminal individual” din 
istoria omenirii (Cain) și până în zilele noastre 
omenirea a fost bântuită permanent de crime 
„individuale”.  

Mult mai grav este faptul că, tot de la 
începutul ei, în mare parte omenirea a fost pe 
mâna unor mari nebuni, a unor „criminali în 
masă” care, prin cele peste 3.000 de războaie 
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purtate până în prezent, au ucis mulţimi de 
oameni nevinovaţi ale unor popoare pașnice. 

A se vedea în acest sens și articolul 
subsemnatului intitulat „Dintotdeauna omenirea 
a ajuns pe mâna unor mari nebuni”. 

 
*** 
În legătură cu faptul dacă versetele din 

Biblie exprimă „adevărul divin”, adică dacă ele 
redau cu adevărat „cuvintele și faptele lui 
Dumnezeu”, se impun următoarele precizări. 

Începuturile credinţei în Dumnezeu, 
exprimate prin „canonul biblic o r a l ”, ca 
autoritate normativă în materie de credinţă, 
datează înainte de apariţia scrierii pe, când 
circulau numai verbal, prin viu grai, ca „tradiţii 
sfinte o r a l e ”, care se transmiteau, de mai multe 
secole, „cu sfinţenie”, din generaţie în generaţie. 

Ulterior, odată cu apariţia scrierii, de mână, au 
început să apară şi consemnările în scris ale 
acestora. 

Opiniile privind perioada în care a fost scris, 
de mână, Vechiul Testament începe cu circa 
1.500 de ani înainte de Hristos (î.Hr.) şi până cu 
circa 200 - 400 de ani î.Hr. 

Moise, întâiul autor biblic, a relatat 
evenimentele (credinţei în Dumnezeu) de 
dinaintea sa cel mai mult pe baza unor „tradiţii 
sfinte o r a l e ”, transmise (posibil de mai multe 
secole) din generaţie în generaţie și mai puțin pe 
baza unor documente scrise, de mână, care erau 
foarte puţine în vremea respectivă. 

Transmiterea, pe cale o r a l ă , a „tradiţiilor 
sfinte” s-a făcut ca ceva sacru, având o 

descendenţă destul de exactă, izvorâtă din 
convingerea că ele nu relatează simple fapte 
omeneşti, ci evenimente pe care Dumnezeu le-a 
provocat, sau în care S-a implicat direct.  

Tradiţiilor sfinte erau recitate public, după un 
anumit ceremonial, deseori şi ca imnuri liturgice.  

Aşadar, se consideră că, în momentul în care 
autorii biblici le consemnau în scris, din forma 
o r a l ă , ele aveau deja învestirea unor texte 
revelate care se integrau în structura unei scrieri 
de inspiraţie dumnezeiască.  

Nu există exemplare originale, nici ale 
primelor scrieri biblice, nici ale consemnărilor 
lui Moise, și nici a primei forme (care o fi fost 
asta?!) a Vechiului Testament. 

A fost nevoie de secole până când autoritatea 
Bisericii să decidă care anume din mai multele 
„cărţi biblice” poartă în ele atributul inspiraţiei 
dumnezeieşti şi pot fi incluse în „cărţile Vechiului 
Testament”, în cele 39 de așa-zise „cărţi 
canonice”, care formează „canonul biblic“. 

In Cuvântul lămuritor asupra Sfintei Scripturi 
s-a consemnat faptul că, pe lângă cele 39 de cărţi 
canonice, Vechiul Testament mai cuprinde încă 14 
cărți, numite necanonice, acestea fiind oferite 
numai spre lectura unor texte folositoare şi 
plăcute, dar fără ca ele să constituie izvoare de 
credinţă. 

Musulmanii cred că Biblia este revelată de 
Dumnezeu, dar a fost coruptă de oameni. Ei cred 
că Coranul este cel care redă cu adevărat 
„Cuvântul care vine le la Dumnezeu”. 

17.03.2022                                                                              
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Elleny PENDEFUNDA 
 

 

 

 

 

 

 Istoria trebuie trăită în 

PREZENT 
 

 

 

 

 

 

Cortona 

Lucruri interesante despre Cortona? 
 

1. Biserica Sf. Francisc (San Francesco) adăpostește racla 

Sfântului Francisc. 
 

2. Convento delle Celle se prezintă cu un peisaj minunat, acesta 

fiind în trepte, în munte. 
 

3. Lângă Basilica Sf. Francisc exista o galerie de artă, deschisă 

constant, a maestrului grafician Luigi Agnelli și a soției sale, Kate. 
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Gradara 
Lucruri interesante despre Gradara? 

 
1.   Această citadelă este 

cunoscută pentru povestea de 

dragoste dintre Francesca de 

Rimini și cumnatul ei, Paolo 

Malatesta. Povestea descrisă 

în “Divina Comedie” de către 

Dante Aligheri, are un sfârșit 

tragic, cei doi îndragostiți 

fiind uciși de soțul Francescăi 

și  fratele lui Paolo, Giovanni 

Malatesta. 

2.    Lânga intrarea în curtea 

castelului, există biserica Sf. 

Ioan Botezatorul, simplă și 

frumoasă.  
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Liliana POPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
SSSeeecccrrreeettteeellleee   pppaaalllaaatttuuullluuuiii   

 
Ce secrete ascunde cea mai trufașă reședință boierească din București, Palatul Kretzulescu, emblema nerecunoscută a capitalei 

 
umea-i spune Palat cu 
stație de autobuz în față, 
dar parcă, mai degrabă, 

e castel medieval în miniatură, 
cu turnulețe, himere, frize 
decorative și dragoni la intrare. 
Un castel desprins dintr-un 
basm care are drept grădină de 
visare tot Parcul Cișmigiu. Când 
treci pe lângă Palat, vrei să știi 
cine a fost proprietarul 
arătoasei clădiri. Ce fericit a 
locuit acolo, într-un castel unic, 
situat în mijlocul Bucureștiului 
și-n același timp în mijlocul 

naturii? Ce s-a întâmplat între 
zidurile lui în ultima peste o sută 
de ani? Astăzi la Make Bucharest 
Great Again, un proiect B365.ro 
dedicat patrimoniului orașului, 
admirăm Palatul Kretzulescu, 
podoaba Capitalei României, și-
o pomenim pe doamna Elena 
Kretzulescu, intelectuala discre-
tă care-a a avut ambiția să dea 
Bucureștiului o clădire de 
patrimoniu strălucită, reprezen-
tativă pentru numele și averea 
ei. 

 
 

 
Una dintre cele mai frumoase clădiri din Bucuresti. 
Foto credit Bucurestiul meu drag. 

L 
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Dintre toate clădirile 
monumentale ale Bucureștiului, 
Palatul Kretzulescu de pe Știrbei 
Vodă are ceva care-l face unic: 
este Palatul potrivit la locul 
potrivit. Romanticul palat 
proiectat de arhitectul Petre 
Antonescu se află situat într-
unul dintre cartierele prețioase 
ale Bucureștiului, în mahalaua 
Fântâna Boului sau cea știută 
drept Schitu Măgureanu, și se 
continuă într-o uriașă grădină 
publică: parcul Cișmigiu. 

“Copiii care treceau în 
drum spre școlile din 
apropiere bănuiau un basm 
întreg cu pitici de grădină 
tolăniți în iarba ce le ajungea 
până la brâu” 

Amplasat pe un teren 
denivelat, Palatul Kretzulescu 
domină mahalaua din Micul 
Paris, prin formele și proporțiile 
sale. Iată cum era descrisă 
nobila clădire în “Ilustrațiunea 
Română”, din anul 1933: “Pașii 
care călcau altădată dincolo de 
grilajul parcului de aristocratică 
izolare, pe aleile ce șerpuiau 
prin cele două hectare de gazon 
și plantațiile savante, aveau 
totuși impresia de a păși pe 
latifundii (…) Copiii care treceau 
în drum spre școlile din 
apropiere bănuiau un basm 
întreg încăput în pavilionul ca o 
miniatură, ascuns în iedera 
deasă și cu pitici de grădină 
tolăniți în iarba ce le ajungea 
până la brâu (…). Dincolo de 
zidurile cu acoperișuri crenelate 
și strălucitoare, bănuiai o viață 
care, pentru acele vremuri mai 
ales, nu putea să fie a multora. 
Din hall-ul larg boieresc 
pătrundeai în mulțimea 
saloanelor din jur, sau urcai pe 
scara de nuc masiv într-un etaj, 
unde capriciul unui arhitect 
pătimaș lăsase în fiecare colț 
câte o surpriză”, F. Chessaru, 
“Odată și acum, Palatul 
Kretzulescu” în Ilustrațiunea 
Română din 8 martie 1933. 

Elena Kretzulescu s-a 
născut la Paris și a dus o viață 
retrasă lângă Cișmigiu, în 
micul ei Paris 

Comanditara Palatului con-
struit de Petre Antonescu a fost 
Elena Kretzulescu (1857-1930), 
născută la Paris și botezată de 
Emile Felix, Conte de Fleury, un 
apropiat al Împăratului 
Napoleon al III-lea. Elena a fost 
fiica Mariei Filipescu și a lui 
Constantin C. Krețulescu. Elena 
– sau Blanche după numele de 
botez catolic, parizian- a rămas 
fără părinți la o vârstă fragedă și 
a moștenit de la tatăl său casele 
familiei de pe strada Știrbey 
Vodă, nr 39. Case batrânești care 
erau acolo încă din timpul în 
care mahalaua Fântână Boului 
era acoperită de grădini, de viță 
de vie și de balta mocirloasă 
care avea să devină Grădina 
Cișmigiu. În acele case care vor 
fi transformate în Palatul de azi, 
în anul 1869, Elena a fost 
prezentă la întoarcerea unchiu-
lui ei din Egipt, Dr. Kretzulescu. 
Unchiul său dinspre mama n-a 
venit cu mâna goală ci a adus cu 
el o mumie, senzația Bucureș-
tiului de altădată. Episodul este 
amintit/documentat de dr 
Cezara Mucenic, istoric de artă, 
în volumul “Palatul Elena 
Kretzulescu”, Editura Simetria, 
2021, o carte-document cu 
calități grafice excepționale. 
Dacă sunteți pasionați de 
vechiul București, ar fi minunat 
să o aveți în casă. Despre Arhiva 
Cezara Mucenic  și cartea 
sa “Arhitectura Civila a 
Bucureștilor în secolul al XIX-
lea”, am scris aici. 

Uriasa gradină Palatului Kretzulescu a fost 
incoporată in Parcul Cismigiu. Foto credit 
Wikipedia. 

 
În casa boierilor Kretzulescu 
a venit Domnitorul Carol I să 
vadă mumia unui preot 
egiptean adusă din Egipt 

“Unchiul său dinspre mamă, 
Dr Kretzulescu, se adâncește în 
căutări în domeniul științific și 
cultural (…). Ca un om de știință 
ce era și bucurându-se de 
protecția viceregelui, cere și 
primește o momâie (mumie). 
Astfel revine în țară cu mumia 
unui preot al zeului Amon din 
Theba, ce data cam din anii 
1600 înainte de Hristos.  
Momâia a fost adusă în casele 
vărului său de pe strada Știrbey 
Vodă, unde locuia la acea dată, și 
la deschiderea sarcofagului a 
participat chiar și domnitorul 
Carol I, care fusese poftit. Mumia 
a fost dăruită, chiar atunci, 
Muzeului de Antichități 
(Arheologie) din București”, Dr 
Cezara Mucenic, Oliver Velescu, 
“Palatul Elena Kretzulescu”, 
Editura Simetria, 2021, pagina 
95. 

 
Atrasă de uniforma militară, 
doamna Elena se va căsători 
cu ofițeri de rang înalt 

În același an, casele 
boierești îi sunt închiriate 
colonelului Iacob/Jacques 
Lahovary (1846-1907), chiriaș 
cu care doamna Elena se va 
căsători.  ”De acum, povestea 
casei și cu cea a stăpânei se vor 
împleti timp de 5 decenii. Când a 
devenit stăpână era tânără, 
cultivată, bogată, purtând 
renumele familiilor din care se 
trăgea. Când a plecat din casă, 
desigur era în vârstă și cu 
averea dusă”, Dr Cezara 
Mucenic, Oliver Velescu, “Palatul 
Elena Kretzulescu”, Editura 
Simetria, 2021, pagina 96. 
 
Doamna Elena a dus o viață 
discretă, departe de 
frivolitatea Bucureștiului 
monden 

Căsătoria va dura până în 
anul 1880 când Generalul 
Lahovary face apel la arhitectul 
Grigore Cerkez “vroind a preface 

https://b365.ro/pia-a-revolu-iei-i-pia-a-enescu-vor-deveni-pietonale-202470/
https://b365.ro/pia-a-revolu-iei-i-pia-a-enescu-vor-deveni-pietonale-202470/
https://b365.ro/de-ce-a-fost-parasita-cea-mai-frumoasa-casa-de-la-intrarea-in-parcul-cismigiu-din-exterior-arata-minunat-inauntru-e-vai-si-amar-457422/
https://b365.ro/de-ce-a-fost-parasita-cea-mai-frumoasa-casa-de-la-intrarea-in-parcul-cismigiu-din-exterior-arata-minunat-inauntru-e-vai-si-amar-457422/
https://b365.ro/cum-a-fost-posibil-micul-paris-cu-reguli-clare-si-stricte-nici-usa-de-la-strada-n-o-schimbai-in-bucuresti-daca-n-aveai-aviz-exclusiv-arhiva-cezara-mucenic-451098/
https://b365.ro/cum-a-fost-posibil-micul-paris-cu-reguli-clare-si-stricte-nici-usa-de-la-strada-n-o-schimbai-in-bucuresti-daca-n-aveai-aviz-exclusiv-arhiva-cezara-mucenic-451098/
https://b365.ro/cum-a-fost-posibil-micul-paris-cu-reguli-clare-si-stricte-nici-usa-de-la-strada-n-o-schimbai-in-bucuresti-daca-n-aveai-aviz-exclusiv-arhiva-cezara-mucenic-451098/
https://b365.ro/in-casa-generalului-lahovary-din-bucuresti-se-pot-face-intreruperi-de-sarcina-bustul-i-a-fost-furat-osemintele-aruncate-din-cavou-iar-in-locul-lor-se-odihneste-bunicul-lui-marian-vanghelie-425315/
https://b365.ro/in-casa-generalului-lahovary-din-bucuresti-se-pot-face-intreruperi-de-sarcina-bustul-i-a-fost-furat-osemintele-aruncate-din-cavou-iar-in-locul-lor-se-odihneste-bunicul-lui-marian-vanghelie-425315/
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grajdurile de la proprietatea mea 
din Știrbei Vodă nr 39”. După 
despărțirea de domnul 
Lahovary, doamna Elena se va 
mărita cu generalul Panait 
Warthiadi, păstrându-și însă 
numele de Kretzulescu. A dus o 
viață retrasă pe domeniul ei de 
lângă Cișmigiu, fără să se afișeze 
la balurile din epoca, departe de 
viața mondenă a Bucureștiului. 
Și-a împărțit viață între 
reședința de pe Știrbey Vodă, 
Paris și principala ei moșie, cea 
de la Drajna, unde avea un 
conac. 

 

 
Generalul Iacob Lahovary, primul soț al Elenei Kretzulescu. 

 
“Elena Kretzulescu rămâne în 
istorie pentru frumoasa 
clădire pe care a dăruit-o 
patrimoniului bucureștean” 

În anul 1902, doamna Elena 
hotărăște să transforme vechile 
clădiri într-un singur palat și îi 
încredințează măreață lucrare 

arhitectului Petru Antonescu, cel 
care a proiectat, printre multe 
alte clădiri reprezentative 
pentru Micul Paris, Primăria 
Capitalei. 

 
“Elena Kretzulescu rămâne 

în istorie pentru frumoasă 
clădire pe care a dăruit-o 
patrimoniului bucureștean(…) 
Palatul Kretzulescu a fost prima 
lucrare a lui Petru Antonescu 
concepută în stil eclectic (..). 
Parterul propriu-zis s-a păstrat 
aproape neschimbat față de 
proiectul inițial, fiind menit a 
cuprinde apartamentul de 
recepție. Planul este aproape cel 
al vechii case românești: intrare 
prin vestibul într-o galerie 
centrală, care te conduce până în 
partea opusă a casei, spre 
deschiderea ce comunică cu 
grădina. Pe stânga și dreapta 
sunt camerele. Noutatea constă 
pe de o parte în unele nivele de 
separare acestui spațiu central 
denumit acum, după limbajul 
vremii, hol, și a cărui ultima 
parte, cea dinspre grădină, 
capătă funcțiunea de birou cu 
biblioteca”, Dr Cezara Mucenic, 
Oliver Velescu, “Palatul Elena 
Kretzulescu”, Editura Simetria, 
2021, pg 125. 

 

 
 

 
“Spre stradă, de unde puteai 
vedea și spiona ce se mai 
întâmplă, se situează 
dormitorul, mai mare ca 
sufrageria, și așa-numitul 
budoar” 

Sufrageria casei este mai 
mică față de încăperea care se 
situa spre stradă. “Ne confirmă 
și aceasta una dintre trăsăturile 
gazdei ce nu era amatoare să 
primească prea mulți oaspeți. 
Spre stradă, de unde puteai 
vedea și spiona ce se mai 
întâmplă, se situează 
dormitorul, mai mare ca 
sufrageria, și așa-numitul 
budoar (..) Preocuparea pentru 
tratarea nuanțată volumetrică și 
plastică se găsește și în modul 
de rezolvare a exterioarelor, dar 
expresiv în raport cu spațiul cu 
care intră în relație. Spre 
grădină se accentuează variația 
de soluții: loggie, balcoane, scara 
ce te conduce în grădina/parc, 
arcada masivă prin care 
comunici din parterul/subsol cu 
exteriorul, totul fiind completat 
de turnulețe și de volumele 
jucate ale acoperișului înalt 
care-i conferă acel aer de 
elansare și ușurință a 
maselor”, Dr Cezara Mucenic, 
Oliver Velescu, “Palatul Elena 
Kretzulescu”, Editura Simetria, 
2021, pg 133. 

 

 

 
Intrarea in Palatul Kretzulescu de pe Stirbey-Vodă. Foto credit colțisorderomânia.ro 

 

http://colțisorderomânia.ro/
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Din Palatul Kretzulescu au 
fost furate o sumă uriașă de 
bani și bijuterii 

În anul 1911, după moartea 
soțului ei, Generalul Warthiadi, 
numele doamnei Kretzulescu 
apare într-un proces scandalos. 
“La 1 septembrie ziarele 
anunțau cu litere mari furtul 
unei sume impresionante, 
700.000 de lei și a unor bijuterii 
din case. Numai cu un an în 
urmă, construirea unei case 
confortabile costase 200.000 de 
lei, deci banii luați cu chei 
potrivite din casa de bani a 
doamnei Elena reprezentau o 
avere. Proprietara, fără nicio 
ezitare, acuză de furt pe 
arhitectul Sotiriu, un intim al 
casei, cel care proiectase și 
supraveghease construirea 
palatului de la moșia Drajna”, Dr 
Cezara Mucenic, Oliver Velescu, 
“Palatul Elena Kretzulescu”, 
Editura Simetria, 2021, pg 133. 
Presupusul făptaș este achitat 
din lipsa de probe. 

 

Interior Palatul Kretzulescu. Din anul 1972, 
clădirea este sediul UNESCO-CEPES, Centrul 
European de Invățământ Superior. 

 
“În salonul acoperit cu 

vitralii ce dau spre cele două 
șiruri de lalele, convorbirea 
cu musafirii are rezonanțe ce 
dau un farmec deosebit 
cuvintelor” 

Așadar, doamna Elena avea 
dormitorul mai mare ca 
sufrageria și se bucura de una 
dintre cele mai frumoase 
reședințe din București. O scară 
ducea în grădina uriașă 
amenajată cu terase, cu flori, 
fântâni arteziene, bazine, 

izvoare și poduri. “Gobelinuri 
fine și în același timp uriașe 
acopereau unul singur, un 
perete întreg, iar mulțimea 
covoarelor imaterializa pașii 
omului. Tapete de mătase 
alintau privirile nostalgice în 
timp ce plafoanele reprezentau 
cea mai de seama bogăție a 
interiorului, cu încrustări și 
auriri în care Renașterea își da 
mâna cu Bizanțul. Erau draperii 
care cufundau totul în noapte, 
argintăriile cu toată arta 
Levantului, tablourile care 
reprezentau boieri bărboși, cu 
caftane uriașe, fanarioți cu părul 
aranjat în reliefuri de metal. 
Pretutindeni risipă de bibelouri, 
figurine, ceasornice de toate 
mărimile, de la pendula grea de 
stejar până la jucăria fină a 
Porțelanului de Saxa. În salonul 
acoperit cu vitralii ce dau spre 
cele două șiruri de lalele, 
convorbirea cu musafirii are 
rezonanțe ce dau un farmec 
deosebit cuvintelor”. F. 
Chessaru, Odată și acum, Palatul 
Kretzulescu în Ilustrațiunea 
Română, 8 martie 1933. 

“Ar fi de un mare interes 
mai întâi pentru populațiunea 
Bucureștiului de a avea o 
ieșire dinspre strada Știrbey-
Vodă la Grădina Cișmigiu” 

În anul 1927, cu averea 
împuținată, Elena Krețulescu 
este nevoită să vândă Palatul din 

strada Știrbey-Vodă 39. 
În ședința Consiliului 

comunal general al Municipiului 
București din 25 februarie 1927, 
consilierul dr. I. Constantinescu 
supune colegilor propunerea: 
“D-lor consilieri, în ședința 
trecută s-a vorbit de cestiunea 
imobilului Crețulescu de pe 
strada Știrbey-Vodă, care are 
fațada la această stradă, iar 
fundul în marele parc spre 
Cișmigiu. Ar fi de un mare 
interes mai întâi pentru 
populațiunea Bucureștiului de a 
avea o ieșire dinspre strada 
Știrbey-Vodă, ca să ajungem la 
Grădina Cișmigiu și de o mare 
importanță pentru grădina 
Cișmigiu, dacă cumparând acest 
imobil am putea să dăm parcul 
acestui imobil la Grădina 
Cișmigiu. Această clădire s-a 
cumpărat de Casa Grădinilor și 
ceea ce trebuie noi să votăm 
este să aprobăm această 
cumpărare. Grădina am 
încorpora-o la Cișmigiu, iar 
clădirea ne-ar servi fie pentru a 
o vinde, fie pentru a face o 
instituție culturală”, Cezara 
Mucenic, Oliver Velescu, “Palatul 
Elena Krețulescu”, Editura 
Vremea, 2021. 

 
După vânzarea Palatului “a 
fost retezat și pavilionul cu 
pitici care părea unora 
anacronic” 

 
“Vremurile noi, al căror tumult a pătruns vijelios peste tot, au smuls și acest grilaj după care se izolau deopotrivă 

tristețea și mândria”. Foto credit Bucurestiul meu drag. 
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“Vremurile noi, al căror 
tumult a pătruns vijelios peste 
tot, au smuls și acest grilaj după 
care se izolau deopotrivă 
tristețea și mândria. A pătruns 
orașul oferind astfel cetățea-
nului un neașteptat pasaj din 
strada Știrbey Vodă înspre 
Cișmigiu. Un gard de sârmă 
ghimpată prin care pătrunde 
oricine cu ușurință înconjura 
acum terenul mocirlos al 
fostului palat Krețulescu. Bazi-
nul secat, fierăria demontată, 
cărămizile scoase din zidul care 
înainte vreme ocrotea înspre 
grădina publică, aleile neîngri-
ijite și întrerupte de mocirle, 
buruieni în locul lalelelor, dau 
un aer de continuu provizorat, 
până când, legat de Cișmigiu, 
sub îngrijiri noi vechiul parc 
boieresc va oferi cel puțin o 
frumusețe publică. A fost retezat 
și pavilionul cu pitici care părea 
unora anacronic. I-a fost 
amputată și fațada, acum cu un 
scuar și o ieșire în stradă 
caracteristică magazinelor și 
instituțiilor publice”, F. Chessaru, 
Odată și acum, Palatul 

Kretzulescu în Ilustratiunea 
Română, 8 martie 1933. 

 
Palatul a devenit Muzeul de 
Artă Veche Religioasă în 
perioada interbelică 

În anii ’30, soarta palatului 
se schimbă total. Nicolae Iorga, 
Ministru al Instrucțiunii, 
Cultelor și Artelor și președinte 
al Comisiunii Monumentelor 
Istorice “îi trasează un nou 
destin, cu rosturi culturale”. 
Mobila a fost scoasă și înlocuită 
de birouri, biroul directorului 
general a fost instalat în salon, o 
altă lume a invadat spațiile 
Palatului care-a devenit sediul 
Muzeului de Artă Veche 
Religioasă. Clădirea a rezistat 
marilor cutremure din anii 1940 
și 1977, bombardamentelor din 
cel de-al doilea război mondial, 
și a supraviețuit comunismului, 
perioadă în care a adăpostit 
diverse instituții. 

 
“În 2001 a fost din nou 
restaurat, lucrare care a 
urmărit, exterior și interior 
până la detalii, revenirea la 

aspectul inițial și punerea în 
valoare a spațiilor cele mai 
interesante” 

“În anul 2003, Palatul a 
împlinit o sută de ani și această 
aniversare l-a găsit în una dintre 
cele mai bune stări ale sale. 
Funcțiunea culturală de impor-
tanță europeană i-a ridicat 
prestigiul. În 2001 a fost din nou 
restaurat, lucrare care a urmărit, 
exterior și interior până la 
detalii, revenirea la aspectul 
inițial și punerea în valoare a 
spațiilor cele mai interesante. 
Tocmai de aceea, fosta 
sufragerie s-a reunit cu sera prin 
eliminarea compartimentării 
forțate, ceea ce a permis 
scoaterea la lumină a deosebitei 
arcaturi care leagă cele două 
încăperi și creează acea succe-
siune interesantă între spațiul 
închis și spațiul vitrat/deschis. 
Palatul Krețulescu devenea din 
nou, dar pentru un timp limitat, 
simbol al orașului București, 
astăzi iar pierdut”. Cezara 
Mucenic, Oliver Velescu, “Palatul 
Elena Krețulescu”, Editura 
Vremea, 2021. 
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Celestial Library 
 

Magia ca formă de ritual şi 
totodată liberă practică a 

sacrului 
de Liviu PENDEFUNDA 

Introducere 
 

Cea mai frumoasă şi mai profundă emoţie pe care o putem experimenta este 
senzaţia misticului. Ea este sursa tuturor ştiinţelor adevărate. Cel căruia această 

emoţie îi este străină, cel care nu se mai miră şi nu-l mai fascinează, e ca şi mort. A 
şti că ceea ce este de nepătruns într'adevăr există, manifestându-se ca cea mai 

înaltă înţelepciune şi cea mai strălucitoare frumuseţe pe care posibilităţile 
noastre terne o pot înţelege în formele sale primitive, această cunoaştere, acest 

sentiment, este centrul adevăratei experienţe (Albert Einstein). 
 

 
articipând, nu numai ascultând, la o liturghie îţi 
dai seama, sau mai bine zis după ce ai 
participat la slujba din biserică, realizezi că de 

fapt, în întregul ei, aceasta a fost interpretarea 
unui ritual foarte apropiat de magie, dacă nu chiar 
ai fost interpretul, parte din comuniunea 
comunităţii cu divinul. Interpretarea magiei 
include cuvinte, descântece, incantaţii sau farmece 
şi numere simbolice care au o putere înnăscută. 
Acţiunea ritualică executată de magician şi a 
celorlalţi participanţi poate să fie susţinută şi de 
obiecte naturale sau realizate de om. O rugăciune, 
o incantaţie atrage puterea cerească pentru 
realizarea magiei. Spre deosebire de biserica 
creştină al cărei caracter de masă iniţiat de Isus 
desconspiră majoritatea cuvintelor rituale, în 
magie ca şi în religiile ce păstrează linia celei 
originale, a tradiţiei ancestrale, cunoştinţele 
asupra discursului este adesea secret şi iniţiatul 
este adorat şi venerat.  

Cel mai frecvent într'o ceremonie sau ritual 
magic, discursul are importanţa primordială. Nici 
azi, nici în Evul Mediu nu se făceau traduceri sau 
abateri de la limbajul folosit în liturghii (utilizarea 
limbii latine), în recitarea unor incantaţii, 
descântece, farmece (limba era învechită, cu 

vocabular esoteric). Credinţa în puterile ascunse 
ale cuvintelor este comună tuturor culturilor.  

 
 
 
Magia este totodată o artă şi o ştiinţă [1], o 

ştiinţă pentru că implică cunoştinţe generale, 
unitare cu raportarea unor fenomene altora, 
explicându-le şi acodând o etalare exactă a 
principiilor, teoriilor şi legilor. Dogmă sau nu, 
ştiinţa conduce la eliberarea spiritului. Este o artă 
pentru că comportă în practicile sale o manieră de 
acţiune reglată metodic, totul pornind de la 
observaţie, experimentare a ştiinţelor fizice dar şi 
de la cele morale servindu-se de meditaţie şi 
procedee analogice. Focalizând pe o anormală 
apropiere psihologică se remarcă o strânsă relaţie 
între structurile sociale şi simbolismul cosmologic 
prin instituţia şamanică al cărei rol este de a 
conserva atât ordinea socială cât şi cea cosmică 

[2]. De aceea vom rămâne puţin asupra 
ritualurilor transmise prin intermediul lor. 

Dacă religia este un ansamblu de doctrine şi 
practici, ea constituie raportul omului cu puterea 
divină şi comportă o dogmă, o morală şi un cult, 
magia se diferenţiază de aceasta prin natura, 
obiectul şi practica sa. Vom accentua mai târziu şi 
asupra altor diferenţe, atunci faţă de misticism. 

P 
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Dar diferenţele pe care le subliniem sunt tocmai 
pentru a arăta cum religiile actuale s'au îndepărtat 
în toate acestea de tradiţia protoistorică a 
omenirii păstrată în mică parte de alchimie, 
astrologie, esoterism, deci într'un cuvânt de magia 
rosicruciană a cărei bază simbolică o întâlnim la 
fiecare dintre credinţele contemporane şi în 

sinteza landmakurilor, moralei şi ritualurilor 
masonice. 

Multe acte simbolice au loc în cadrul 
ceremoniilor religioase care sunt doar acte de 
venerare, rogaţiuni, care rămân fără o finalizare 
materială, oficiantul dăruind comunităţii speranţe 

[3]. Magul aduce certitudine. 

 
 

Rolul instrumental şi expresiv al magiei 
 

Dacă vei fi singur cu tine însuţi,  
vei fi cu totul al tău (Leonardo da Vinci). 

 

agia la origini este subordonată religiei, fiind 
un har al lui Dumnezeu. Comunitatea Maori 
din Noua Zeelandă apreciază calitatea 

cuvintelor ca fiind de o exactitate perfectă, orice 
greşeală în exprimare putând aduce mari daune 
vorbitorului şi celor din anturajul său. Şamanii, 
mediumii ori misticii repetă adesea sunete, silabe 
pentru obţinerea contactului cu forţa spirituală a 
lumii sau o stare de iluminare a conştienţei 
umane. În cântecele religioase, în practica 
ordinelor oculte moderne repetarea unor formule 
lingvistice sunt parte din secretele magiei, la fel ca 
şi puterea numelui, a numerelor, a gesturilor şi a 
asocierilor dintre ele: cântecul, reprezentarea 
alegorică, dansul ritual etc (Un exemplu îl 
constituie descântecele de dragoste. Orientarea 
unei mişcări vibratorii de la o persoană 
îndrăgostită spre subiectul iubirii sale în condiţiile 
propice formării unei armonii între fluidele 
psihice ale celor doi conduce la un transfer de 
sensibilitate afectivă prin impregnarea psihică a 
materiei sau a aurei persoanei iubite. Dar magia 
acţionează şi prin elemente fizice, materiale). 
Toate acestea sunt practici identice punând în 
armonie magul, preotul, pastorul, rabinul, 
şamanul etc şi participanţii la ritual cu influxurile 
benefice, mult mai eficiente, mai precise şi mai 
ample decât ale ştiinţelor moderne (posibilităţile 
de vindecare ale esenienilor tămăduitori, deci şi 
ale lui Isus nu au putut încă fi egalate, decât de cei 
aleşi cărora le-au fost transmise învăţăturile 
secrete).  

 
 În literatura antropologică obiectele utilizate 

în magie sunt numite leacuri, iar magicienii 
lecuitori. Sunt incluse ierburi, organe de animale, 
pietre preţioase, obiecte sacre şi obiecte pe care 
incantaţiile sau ritualurile le consideră ca 
emanând ele însele putere. În Tradiţie exista 
divinaţia unor părţi ale corpurilor animale 
reflectând forţele macrocosmice ale universului, 
obţinute uneori prin sacrificii, aşa cum am mai 
amintit, dar adeseori ele puteau fi reprezentate 
doar simbolic. Implorarea unor spirite sau alte 

forţe supranaturale putea fi făcută şi cu ajutorul 
unui fir de păr, unghii, haine (considerate 
vrăjitorie - Şarlatania nu face obiectul acestui 
studiu), precum şi prin desene, pantacle, elemente 
figurative folosite în timpul ritualurilor. Pentru că 
magia se bazează pe ritual, pe cunoştinţele 
magicianului şi abilitatea sa, pentru că are are 
nevoie de un auditoriu şi forţe spirituale cărora să 
li se adreseze, noi, cei care am parcurs până acum 
simbolistica sacrului şi ceremonia ca fiind cheia 
purificării, noi devenim precum preoţii în 
catedrale, magi observatori ai vieţii profane şi 
investim în ea sfinţenia [4]. Magicienii moderni 
cred că realizează aceasta doar manipulând în faţa 
participanţilor iluzii.  

 
Să ne oprim o clipă la rolul instrumental şi cel 

expresiv al magiei. Ţintind calea de dezvoltare a 
omenirii, antropologii identifică trei tipuri de 
magie instrumentală, productivă, protectivă şi 
distructivă - Productivă este aceea care ajută 
munca omului, îi creşte recolta şi îi aduce vreme 
bună, protectivă este cea care îl apără de 
vicistitudini, la aceasta ajutând şi amuletele, 
descântecele, iar magia distructivă sau vrăjitoria 
este făcută pentru a răni pe alţii şi este motivată 
de invidie, iar cea expresivă rezultă din 
înţelegerea simbolică şi socială. De aceea magia 
întâlnită şi în cadrul marilor religii, în societăţile 
esoterice dă un sens grupului, comunităţii, frăţiei 
prin împărtăşirea ritualurilor care dau putere şi 
tărie membrilor. La fel de bine mulţi magicieni au 
fost izolaţi ca persoane din interiorul sau de la 
marginea societăţii. Oricum, magia nu poate fi 
separată de sistemul de gândire, credinţă şi 
practicile unei societăţi şi este parte integrantă din 
istoria omenirii şi din paginile demonstraţiei 
noastre. Deci, filosofic privind, în magie 
fenomenele sunt  complexe şi împletite, ştiinţa şi 
religia, iar amândouă cu magia. Definirea unor 
fenomene care se petrec într' un mod conceptual 
echivalent ca aparţinând unei construcţii aparent 
obiective opuse religiei şi ştiinţei ca fiind magie, a 
fost de fapt încercarea unei orientări de 

M 
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stigmatizare împotriva celor care o utilizau. De 
aceea istoria poate aduce unele lămuriri asupra 
ambiguităţii acestei false înţelegeri a contextului 
cultural uman şi a tradiţiilor intelectuale. 
Antropologul britanic Sir James Frazer definea 
magia ca aparţinând stadiilor primitive de 
dezvoltare a umanităţii, iar mai târziu atât religia 
cât şi ştiinţa nu au avut decât cuvinte critice la 
adresa celor pe care o urmau şi'i continuau 
învăţăturile. Pentru că magia e parte din Cuvânt. 

 
Privită ca o relaţie personală între oameni şi 

forţele spirituale, cum vedea religia Sir Edward 
Burnett Taylor [5], aceasta era în opoziţie cu 
magia - impersonală, mecanică şi tehnică, cea care 
manipulează aceste forţe. Emile Durkheim [6] 
afirma că religia este de masă realizând pentru 
aderenţii săi o credinţă, o biserică, pe când magia 
nu impune legături permanente între credincioşi 
şi doar temporale între ei şi magicianul care 
oficiază pentru ei. În acelaşi context ştiinţa şi 
tehnologia realizează capacităţi productive pentru 
bunăstarea oamenilor spre deosebire de magie, 
care ca şi religia, lucrează cu invizibilul, cu forţe 
nonempirice, dar este eficace ca ştiinţa. Magia 
invocă o relaţie cauză-efect simbolică, şi are atât 
funcţie expresivă cât şi una instrumentală. Acestea 
sunt argumente pentru a discuta libera gândire în 
interiorul unei dogme bine definite. Origen 
cunoştea puterea cuvântului ce opera asupra 
diverselor clase de demoni în Egipt sau Persia. 
Printre formulele cabalistice suverane capabile să 
înlăture demonii şi să făcă invulnerabil pe posesor 
era printre altele Agla, pe care l-am prezentat, 
remediul pentru vindecarea bolilor era 
Abracadabra (Cuvântul ar proveni din ebraicul 
abreg ad hâbra care înseamnă: trimite trăsnetul 
tău până la moarte. În ebraică se compune din 
nouă litere. Cuvântul se dispunea triunghiular în 
trei dimensiuni ca o pâlnie cu repetabilitatea 
literelor în aşa fel încât să îndrepte energiile de 
sus în jos şi astfel talismanul să le capteze. 
Amuletele, talismanele şi pentaclele armonizează 
legile misterioase care guvernează lumea cu 

puterile superioare) şi un alt cuvânt foarte 
puternic era Abraxas care are valoarea numerică 
365 şi simbolizează revoluţia anuală a soarelui în 
zodiac ca şi multe altele. 

Cele patru elemente: lumină, căldură, 
electricitate, magnetism, fluide sau vibraţii sunt 
manifestări ale principiului unic pe care cei din 
antichitate îl cunoşteau sub numele de Azot. Să 
remarcăm că a este prima literă a oricărui alfabet, 
z este ultima literă a alfabetului latin, omega a 
celui grec şi thau a celui ebraic. Începutul este 
unic, universal, dar scopurile creaţiei sunt trei: 
lumea latină, naturală, lumea greacă, spirituală şi 
lumea ebraică, divină. În francmasonerie lumina 
astrală este reprezentată printr'o stea înflăcărată. 
Soarele trimite razele sale către lună, care le 
reflectă spre steaua înflăcărată, iar aceasta le 
retrimite către soare, formând un triunghi al 
luminii. E o eternă simbolistică care 
impresionează prin cuvânt întreaga fiinţă a 
iniţiatului şi chiar a profanului avid de cunoaştere. 

 
Pentru a'ţi închipui magia ca o neştiinţă sau o 

prereligie, pentru a o diferenţia de vrăjitorie sunt 
teme dificile şi care au fost abordate în mod 
explicit de antropologie [7]. Acţiunile se intrică şi 
limitele albe sau negre ale magiei sunt de asemeni 
obscure. Există tot aşa diferenţe între magie şi 
divinaţie care nu'şi propune să influenţeze 
evenimentele sau să le prezică ori să le înţeleagă. 
Dar puterea mistică a acesteia este aceeaşi cu cea 
care stă la baza magiei. Aşa încât figuri religioase 
ca preoţi, profeţi ori şamani sunt identificate ca 
magicieni pentru că activitatea lor în cadrul 
ritualurilor include acte definite ca fiind magice. 
Teoria ca teoria, dar practica diferenţierii între 
toate acestea, mai ales când ştiinţific faptele sunt 
religios-magice, aceasta relevă în domeniul ştiinţei 
similitudini [8]. Dintre cele mai noi sunt alchimia 
şi astrologia, care subliniază practica dicotomică 
într'un context nativ, amalgam de structuri şi 
credinţe, magie şi ştiinţă coordonate de Marele 
Arhitect al Universului. 

  

 

Magia ca fir secret al dezvoltării umane 
 

Cum ne înşeală oarba ignoranţă !  
O, nefericiţi muritori, deschideţi ochii ! (Leonardo da Vinci) 

 
ste important să găseşti rădăcinile magiei aşa 
cum o înţelegem noi în zilele noastre, şaman, 
şamanism, mana (Termenul mana a fost 

aplicat culturilor melaneziene şi polineziene, dar 
şi în istoria civilizaţiilor clasicii Rome ), aplicând 
un context de percepţie şi metode comparative 
prin studii antropologice, istorice şi religioase [9]. 

Şamanul, se pare, are extazul necesar pentru a 
comunica cu spiritele prin ritual. Cum am amintit 
în capitolul anterior el are nevoie de accesorii 
precum ar fi îmbrăcămintea, tobele şi alte 
accesorii.  El poartă o robă, care imită uneori un 
animal şi o coroană cu coarne sau pene de pasăre, 
încălţămintea fiind simbolic din fier în ideea 

E 
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copitelor sau ghearelor. Hainele pot fi decorate cu 
oase umane sau şamanii poartă şorţuri cu 
reprezentări animale, figuri de reptile în general. 
Tobele ovale sau rotunde au o singură membrană 
şi sunt decorate cu picturi, beţele de asemeni sunt 
decorate cu figuri de animale. Spiritul pătrunde 
şamanul sau sufletul acestuia călătoreşte în lumea 
spiritelor. Şi ritual cuprinde ritmul, muzica şi 
invocaţiile. Unii poartă cu ei un disc de metal cu 
rol de oglindă. Acest simbolism descris cu diferite 
particularităţi în spaţiu şi timp este însoţit de 
dans. Cântecul său este adeseori improvizat, scena 
e un spaţiu în jurul focului. Cu teamă şi respect 
audienţa aşteaptă prezenţa spiritelor, focul e la 
rându'i un spectacol de lumină ce dirijează 
umbrele, efecte ce ilustrează naraţiunea 
şamanului. Cu ajutorul unor năframe în jurul 
auditoriului joacă umbrele, oglinda reflectă sclipiri 
de flăcări iar mici simboluri metalice scot un 
clinchet ce subliniază dansul. Tobele exaltă toată 
audienţa formată din adepţi ce aşteaptă 
vindecarea tuturor bolilor. Azi acest spectacol a 
rămas în credinţele populare. Popoarele turcice au 
devenit musulmane, ungro-finicii creştini, 
mongolii budişti. La toate popoarele, inclusiv la 
români, aceste tradiţii au rămas în aşa zisul folclor 
în care se invocă ajutorul forţelor spirituale şi 
practica dansului cuprinde întreaga suflare 
masculină sau feminină după ritual. Nu caracterul 
ritualului şi nici tehnica acestuia nu constituie 
elementele de care am simţit nevoia să le 
prezentăm, ci starea de extaz realizată, meditaţia 
şi caracterul universal întâlnit în Oceania, sud-
estul Asiei, Tibet, China [10], Africa, Europa [11] şi 
cele două Americi. În jurul Oceanului Pacific 
existenţa tradiţiei este explicată prin influenţa 
continentului Mu. Niciodată n'au existat diferenţe 
între bărbaţi şi femei, rarele exemple fiind cele 
legate de lupta pentru supremaţie, şi de cele mai 
multe ori a bărbaţilor complexaţi de capacităţile 
fizice, sufleteşti şi intelectuale ale femeilor. 
Misoginismul care începe încă din religia 
monoteistă ebraică se accentuează în creştinism şi 
mai ales în mahomedanism. Interdicţia de a vedea 
în Isis sau în Marii marile iniţiate, preotese şi 
magiciene totodată, regine ale panteonului sacru 
dar şi ale universului, a condus la îndepărtarea 
femeilor din conducerea spirituală a 
comunităţilor, din francmasonerie şi ordinele 
cavalereşti. Exemple ce pot contrazice orice 
intervenţie necivilizată şi exclusivistă sunt la 
îndemâna oricui: Nefertiti, Cleopatra, Elena - 
mama Împăratului Constantin, Jeanne d' Arc, 
Ecaterina a Rusiei, Elisabeth a Angliei, Helen 
Blavatsky, Annie Bessant etc. E greu de crezut că 
într'o lume ce se doreşte din ce în ce mai elevată 
aceste concepte continuă să reziste. Învăţăturile 
rosicruciene ce constituie quintesenţa tradiţiei au 
fost şi vor rămâne parte a moştenirii umane fără 

diferenţă de sex, religie sau poziţie socială. Totul 
aparţine luminii interioare, harului şi matricii 
dăruite de Dumnezeu. 

De aceea e mai uşor să concepem faptul că, 
urmând puterea de concentrare şi respectarea 
unor dogme de convieţuire, dar cu o cugetare 
deschisă spre orizonturile cele mai înalte ale lumii, 
minţile de mare profunzime sau înălţime aparţin 
femeilor. Munca uneori exagerată a acestora în 
casă, cu copiii şi în societate împiedică afirmarea 
deplină a capacităţilor lor, bărbaţii realizând 
retragerea lor în meditaţia egoismului şi falsului 
elitism. Femeile sud coreene trăiesc şi azi o 
moştenire a iniţierii şamanice, demonstrând 
aserţiunea preoteselor şi magicienelor timpurilor 
trecute [12]. La eschimoşi, şamanul vindecă în 
ziua de scufundare ecstatică a Mamei Animalelor 
şi se roagă pentru abundenţa şi ajutorul femeilor 
sterpe. Se crede că bolile sunt aduse de violarea 
tabuurilor sau prin captura sufletului de către 
fantome (ca primă fază a ritualului se practică o 
confesiune colectivă, purificatoare, apoi se trece la 
căutarea în ceruri sau adâncimi a sufletului furat). 
Magul poate zbura, având reputaţia de a fi vizitat 
luna sau să fi înconjurat pământul. El ştie viitorul, 
face profeţii, prezice schimbarea vremii şi 
excelează în magie. În America de Nord 
şamanismul reprezintă cea mai importantă formă 
de viaţă religioasă. Puterile magului sunt obţinute 
prin propria voinţă dar după numeroase încercări 
iniţiatice, şi se manifestă asupra întregii societăţi 
[13]. Societăţile secrete şi mişcările mistice din 
colectivităţile indiene americane se apropie de 
activitatea extatică care caracterizau odată 
şamanismul  (aceleaşi funcţii vindecătoare, de 
predicţie şi influenţare a vremii, dar şi apărarea 
împotriva vrăjitoriei erau rezultanta ritualurilor 
lor magico-religioase). În America de Sud [14,15] 
şamanii se bucurau de un respect deosebit, având 
rolul de a conduce ritualurile de înmormântare 
sau naştere, cu aceeaşi autoritate ca un preot dar, 
în plus aveau puterea de a se transforma în 
animale ce beau sângele duşmanilor. 

În peninsula Malaezia şi în Oceania spiritele 
cereşti îl ajută pe şaman să vindece utilizând 
cristale de cuarţ. Ritualurile din Insulele Andaman 
sunt de sorginte protoistorică: şamanul îşi trage 
puterile din relaţia cu spiritele prin moarte şi 
reînviere, iniţierea şamanică generală. Chemarea 
puterii spiritului tigru şi intrarea în transă cu 
posibilitatzea de a deveni medium pentru forţele 
spirituale cosmice, iată caracteristicile 
şamanismului din insulele indoneziene. Tot aici 
există clasa hermafrodiţilor îmbrăcaţi în haine 
femeieşti ca un element intermediar între cer – 
element masculin şi pământ – element feminin. În 
religiile extatice polineziene importantă este 
posedarea iniţiatului de către zei sau spirite. 
Preoţi, vraci, vrăjitoare şi mediumi practică astfel 
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ritualurile de vindecare magică. Deci nu putem 
vorbi de un şamanism strict în această regiune. 
Dar în Australia o persoană poate deveni un 
tămăduitor prin ritualul de moarte iniţiatică, 
urmată de renaştere către o nouă condiţie 
supraumană. Această moarte iniţiatică la fel cu a 
şamanului siberian [16] are două caracteristici 
nemaiîntâlnite. Prima constă în operaţii asupra 
corpului candidatului, cu scoaterea din abdomen a 
unor organe, spălarea şi uscarea oaselor, inserţia 
de substanţe magice. A doua este o ascensiune la 
cer cu zile extatice petrecute în alte lumi. Toate 
cunoştinţele asupra actelor de vindecare sunt 
obţinute în transă, în vis, în starea de veghe de 
dinainte, din timpul sau de după ritualul de 
iniţiere.  

Ca o moştenire iudeo-creştină şi greco-
romană în cultura medievală a vestului Europei 
apare o creştere şi o decădere a magiei în raport 
cu religia, o paradigmă între magie, religie şi 
ştiinţă încheiată cu victoria ultimei [17]. Şi totuşi 
cum se poate ca o persoană religiosă să practice 
magia şi să fie şi om de ştiinţă ? Să ne întoarcem în 
Grecia antică.  Cuvântul magie derivă din greacă şi 
latină, referitor la perşii zoroastrieni. Tradiţia 
afirmă că ei posedau cunoştinţe secrete şi 
abilitatea de a dirija puterea dinspre sau înspre 
oricare dintre zeităţile vechilor panteoane.  
Tradiţiile asociate cu magia provin şi din 
credinţele egipteano-iudaice ca o contrapondere 
asupra vrăjitoriei [18]. Vrăjitoarele erau în 
legătură cu zeii, cu focul, sarea şi grânele. Textele 
descoperite relevă practicarea necromanţiei, 
invocarea spiritelor şi morţilor, ca o ultimă 
apărare împotriva răului. Pentru a putea invoca 
sunt reţete magice şi instrucţiuni de preparare a 
ritualurilor care le asigură eficacitatea şi care sunt 
înscrise în numeroase papirusuri. Divinaţia 
cuprinde ritualuri complexe etrusce şi romane 
(Interpretarea practicilor erau ca o semnificativă 
determinare favorabilă a timpurilor, având şi rol 
politic, spectacolele de magie erau asociate noilor 
clase urbane ale imperiului, ai căror membri 
aveau să lege în eforturile lor termenii materiali şi 
magici pentru a-şi învinge rivalii şi a obţine 
succesul). Ambivalenţa magiei în creştinismul 
timpuriu se extinde spre Europa şi Bizanţ  [19]. În 
Evanghelia după Matei, cei Trei Magi ce apar la 
naşterea lui Isus Cristos erau perşi, înţelepţi 
astrologi şi practicanţi ai unei religii străine şi ei 
validează naşterea divină. Altfel, cuvântul mag are 
o conotaţie negativă în Noul Testament (Simon 
Magus (Fapte 8:9-25), magicianul care 
intenţionează să cumpere puterile miraculoase ale 
discipolilor lui Cristos. În legendele creştine de 
mai târziu această poveste devine o dramatică 
luptă între adevărata religie cu miracole divine şi 
magia demonică, falsă plină de iluzii.). Credinţa în 
realitatea puterilor oculte şi necesitatea unor 

ritualuri creştine s'au perpetuat până în zilele 
noastre. Adeseori în timpul creştinării Europei, 
magia era asociată păgânismului aşa cum era ea 
întâlnită la celţi, germani, scandinavi. În acelaşi 
timp întâlnim în manuscrisele monahale formule 
creştine amestecate cu ritualurile populare, 
ingrediente naturale folosite împotriva 
otrăvurilor, posedării demonice, atacului elfilor şi 
a altor forţe invizibile. O altă practică adoptată de 
creştinismul slav este divinaţia [20] prin 
selectarea la întâmplare a unui text biblic – 
bibliomancia. Asemănător, în America de Sud şi în 
Africa credinţele indigene se întrepătrund şi azi cu 
religia creştină. Perioada în care orice deviere era 
considerată erezie este aceea în care magicienii 
erau consideraţi ca servitori ai diavolului [21]. Cu 
toată lupta Inchiziţiei împotriva acesteia, din 
raţiuni politice sau sociale sunt întâlnite tot mai 
multe cărţi şi o proliferare a formulelor magice. 
Sunt identificate două categorii majore de magie15: 
magia joasă care include farmecele (rugăciuni, 
binecuvântări, descântece), amulete protectoare şi 
talismane, vrăji (abuzuri de magie protectivă şi 
medicală), divinaţia şi astrologia populară prin 
ierburi şi animale, şi magia înaltă sau intelectuală 
(De multe ori magia a servit ca temă literară cum 
de exemplu apare Merlin în romanele cavalereşti 
ale lui Arthur) ce include forme culte de 
astrologie, magie astrală, alchimie, cărţi de iniţiere 
şi necromanţia (Necromanţia utilizează riturile şi 
formulele creştine latine de a oblige spiritele 
morţilor să asculte). Mai întâlnim magia pietrelor 
preţioase, a gemelor etc. Se întrezăresc influenţe 
majore din practicile evreieşti şi sursele ştiinţifice 
arabe ca în manualul de magie Piocatrix, 
întotdeauna păstrându-se filonul tradiţiei creştine.  

 La începutul perioadelor renascentiste 
magia era privită ca fiind periculoasă, antisocială, 
demonică, incluzând practici condamnate de 
farmece, necromanţie şi vrăjitorie. Vrăjitoarele şi 
magicienii erau vânaţi de inchiziţie pentru a 
distruge transmiterea cunoştinţelor lor. Cu toate 
acestea un manual de tipul Malleus maleficarum 
[23] descria acum peste cinci sute de ani sabatul 
vrăjitoarelor sau adunarea de la miezul nopţii, 
inducând misoginismul asocierii vrăjitoriei cu 
femeia, perpetuată şi azi în timpurile tensiunii 
crescute între magie, religie şi ştiinţă.  În timpul 
Renaşterii [24] interesul crescut pentru 
misticismul neoplatonic şi prin intermediul 
textelor arabe cu alchimia şi astrologia readuc în 
actualitate Kabbala [25]. Practica mistică a 
secretelor divine conţinute în Scripturile scrise şi 
nescrise au interesat pe Pico della Mirandola; 
Marsilio Ficino s'a aplecat asupra magiei astrale şi 
puterii muzicii de a dirija influenţele cosmice [26], 
tradiţiile mistice ale lui Hermes Trismegiustus 

                                                 
15 Richard Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, 2000 
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influenţându'l pe Giordano Bruno [27]. Tradiţia 
hermetică iudaică şi creştină tolerată în parte a 
fost considerată ca aparţinând magicienilor răului 
care ca şi Faust pactizaseră cu diavolul. A urmat 
extinderea spre tradiţiile magice ale orientului, cu 
toate că Hegel, de exemplu, vedea în India 
secolului al XIX-lea o civilizaţie imatură, în parte şi 
pentru faptul că conştiinţa hindusă închide 
categoriile valorilor logicii hegeliene. Un punct de 
vedere ştiinţific foarte popular în societăţile de 
consum actuale sugerează triumful raţiunii 
umane. De aceea erau scoase în evidenţă 
şarlataniile şi înşelăciunile pentru a demonstra 
triumful raţiunii asupra magiei, exagerându-se cu 
astfel de exemple. Raţionalismul iluminat şi 
revoluţia ştiinţifică născute ironic din 
experimentele din magie ale Renaşterii erau 
motivate de pragmatismul Reformei. Acum ea este 
folosită în filme şi romane pentru creşterea 
audienţei şi creşterii cifrei de vânzări sau ca o 
încercare de pătrundere în masă a unei conştiinţe 
şi sădirii unei îndoieli pozitive asupra puterilor 
oculte. Predicţiile astrologice, teoriile 
extratereştrilor şi conspiraţiilor guvernamentale 
globale, ca şi ritualurile oculte ale religiilor New 
Age, practicile tradiţionale cu parfum esoteric 
precum feng shui aduc pe firmament puterile 
mistice şi cunoştinţele secrete. Toate acestea sunt 
azi postmodernismul declanşat de globalizare 
întru promovarea unui mod ştiinţific al raţiunii. Ei, 
bine, iată rezultanta exoterică a globalizării ! 

 Conceptul de magie a suferit, el însuşi, o 
transformare. Dacă magia, religia şi ştiinţa au fost 
exportate prin cuceritori, exploratori, misionari, 
antropologişti şi istorici doritori de a înrobi 
popoarele sărace cu duhul, după opinia lor elevii 
care trebuiau educaţi fiind aserviţi magiei, iată că 
mai apoi, tot ei încep să o studieze ca parte a 
tradiţiilor locale. Începem astfel să distingem 
fundamentele modelului evolutiv magie-religie-
ştiinţă. Istoricii au redescoperit atât în Asia, Africa, 
America sau Oceania societăţi complexe 
caracterizate prin urbanizare, centralizare şi 
tradiţii scrise comparabile sau mai avansate faţă 
de progresul civilizaţiilor tributare modelului 
evolutiv. Din acest moment putem discuta o 
distincţie bine realizată între crediţele aşa zise 
principale ce marginalizează magia ca fiind 
superstiţie şi micile societăţi în care magia 
reprezintă centrul credinţei. Aici nu există o 
distincţie între religie şi magie. Identitatea şi 
autonomia culturală recâştigă încrederea 
tradiţiilor religioase străvechi aşa cum sunt 
practicile voodoo din vestul Africii, în Caraibe ori 
în Americi şi în multe alte locuri (în Romania), 
fiind legate de artă, muzică şi literatură. Chiar dacă 
nu sunt în întregime religioase sau ştiinţifice, setul 
de valori, credinţe şi practici nu'şi găsesc 
echivalent în conceptul modern despre magie. 

Traducerea acestui cuvânt în culturile lumii, în 
Hawaii, Polinesia sau Japonia reprezintă de fapt 
religie raportată la cosmologie. Meditaţia 
spirituală, divinaţia, incantaţia sunt întâlnite 
pretutindeni dar nu peste tot înseamnă magie. 
Feng shui poate fi magie, religie sau ştiinţă. 
Hinduismul, budismul şi taoismul arată că viaţa 
materială este iluzorie. Magia de a influenţa viaţa 
fizică cu ajutorul forţelor cosmice, cuvinte şi 
simboluri mistice îmbogăţesc ritualurile din 
tantrism. În Americi, Oceania şi Africa s'a 
dezvoltat o nouă terminologie postcolonială şi 
nimeni nu poate interpreta că magia şi religia sunt 
două alternative ale gândirii ci amândouă parte a 
unui sistem evolutionist uman. Chiar dacă Sir 
James Frazer aprecia în The Golden Bough (1890) 
că schema unei magii care a precedat religia şi 
aceasta ştiinţa este cea mai apropiată de realitate, 
iată că studiul nostru contrazice pertinent, am 
spune noi, nevoile psihologice ale oamenilor 
realizate prin magie descrise de Malinowski în 
Magic, Science and Religion (1925). Mai degrabă 
suntem înclinaţi să ne apropiem de teoriile expuse 
în Witchcraft, Oracles and Magic Among the 
Azande (1937) de Sir Edward Evans-Pritchard, 
care arată că magia este parte din religie şi cultură 
putând explica evenimentele pe care nu putem să 
le înţelegem şi controla, în Sudan, ca exemplu, un 
sistem logic raţional şi cauzal, parte a societăţii şi 
naturii împleteşte magia cu vrăjitoria, oracolele şi 
religia.  

 Nu putem sintetiza fenomenul social pe 
care îl reprezintă magia, aşa cum îl văd 
antropologii şi sociologii, fără a ne opri o clipă 
asupra influentei viziuni freudiene. Sigmund 
Freud  în Totem şi Tabu, încearcă o apropiere între 
credinţele copiilor, nevrotici  şi sălbatici. După 
Freud aceştia îşi asumă dorinţa de a atinge un final 
mult aşteptat, teorie depăşită de Levi-Strauss prin 
focalizarea unui limbaj structural de termeni cum 
ar fi mana. Singurul care prin studiile sale de 
religie comparată şi istorie a credinţelor reuşeşte 
să se apropie de ceea ce noi azi apreciem a fi 
viziunea noastră asupra protoistoriei ritualurilor 
este Eliade. El împarte sistemele de credinţă, fie 
ele religii sau magie într'o analiză hexadimen-
sională (experimentală, mitică, doctrinală, etică, 
rituală şi socială), sisteme de gândire care pot 
acoperi triada magie-religie-ştiinţă şi filosofia. 
Noţiunile antropologice pe care le vom aminti în 
capitolul următor s'au schimbat mereu în contact 
cu ştiinţele sociale şi umaniste. Astfel se apreciază 
o creştere a importanţei magiei [28] şi apoi un 
declin al ei în Europa [29] model şubred de altfel 
în concepţia noastră, dar adoptat de mulţi autori 
în circumstanţele istorice ce dezbat şi astăzi 
paradigmele triadei în diversele societăţi umane. 
Aşa încât studiul magiei ca un fenomen cultural 
distinct are în cuprinsul său puncte de vedere 
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antropologice, sociologice şi istorice. Distingerea 
unor criterii de diferenţiere între magie şi 
activităţile religioase ori ştiinţifice pot fi utile dar 
magia nu poate fi discutată separat de acestea. 
Practicile magice reprezintă în esenţă un aspect 
sau o reflecţie susţinută de oameni deosebiţi 
într'un anumit loc în dezvoltarea lor istorică. Deci 
magia este parte din cultură. 

Cei trei mari iniţiaţi, Moise, Solomon şi Daniel 
continuă învăţăturile magice ale Egiptului, lumea 
simbolurilor, mecanica celestă şi secretele 
constructive ale Marelui Arhitect al Universului. 
Solomon a avut ca primă soţie o prinţesă 
egipteană, iniţiată şi de la care a avut mult de 
învăţat, înţelepciunea sa uimind pe Balkis, regina 
de Saba. Chiar dacă în acea vreme femeile erau 
mari preotese, Solomon încerca să le domine. 
După cum scrie în Talmud, el domina cele patru 
spectre nocturne, Lilith, Naama, Aguereth şi 
Mahala. După tradiţie el iubea sexualitatea sub 
toate formele şi învăţăturile uranismului, fiind un 
magician de temut. Reginei de Saba i-a dăruit un 
inel în care era inserată o rădăcină magică având 
puterea de a alunga demonii. Inelul era gravat cu 
semne ce desemnau pentaclul şi cheia lui 
Solomon. Secretul descântecelor ce vindecau, 
folosite de urmaşii săi direcţi până în timpurile 
dominaţiei romane, provine de la el şi a fost 
continuat apoi de musulmani în scopul subjugării 
djinilor. De la Abraham se ştie că magia care 
consta în practicile necromanţiei, ale divinaţiei 
prin vise, stăpânirea demonilor şi egregoriilor, 
oneirocriţia cu prevederea viitorului şi 
interpretarea viselor, această magie era apanajul 
marilor iniţiaţi ai lumii [30]. 

 
Sinddarta (Buddha), Lao-Tse şi Confucius au 

schimbat gândirea prin budism, taoism şi 
confucianism. Prima lege a magiei chineze este 
faptul că toate fiinţele vii cuprind două principii 
naturale, una fiind căldura primordială sau 
energia radiantă yang, cealaltă umezeala radicală 
sau energia absorbantă yin. A doua lege spune că 
ruptura echilibrului, diferenţele de potenţial 
dintre yang şi yin crează în jurul punctul unde se 
produce o zonă de influenţă susceptibilă să 
influenţeze, prin simpatie sau rezonanţă, 
elementele locului ambiant. Acupunctura, arderea 
substanţelor odorizante se sprijină pe această 
lege. A treia enunţă constanţa cantităţii de energie 
a lumii care se conservă la infinit şi nu se distruge 
niciodată. A patra lege stipulează că ceea ce este 
jos este asemenea cu se află sus. A cincea lege 
afirmă că toate corpurile au o emanaţie de atomi, 
o atmosferă de corpuscule care are mai multă 
putere şi acţiune cu cât sunt mai mici. Sunt vaporii 
care se ridică de la sol spre nori şi astre şi care 
sunt apoi purtaţi de vânt. A şasea lege arată că 
corpusculii emanaţi de corpuri păstrează, 

invizibili fiind, natura corpului care le-a emanat. 
Acestea pot fi raze propagate de fiecare corp. 
Claviculele împăratului Pho-Hi ilustrează aceste 
legi printr'un motiv central de două benzi 
curbilinii, albă şi neagră inversate dar egale, opt 
trigrame dispuse în jurul acesteia formate din 
douăzeci şi patru de linii, jumătate din ele 
întrerupte şi un octogon regulat ce le circumscrie 
pe toate.. Ritualurile şi sărbătorile erau şi sunt 
adevărate demonstraţii de magie, cea mai 
reprezentativă fiind Sacrificiul cerului şi al 
pământului. Adevărata magie nu înseamnă 
sacrificiul sângerând. Cântecele şi dansurile 
însoţesc ofrandele de jad şi mătase pentru unicul 
Dumnezeu în templul pătrat al pământului şi 
circular al cerului. Doctrina lui Lao Tse admite 
transcedentalismul şi geneza lumii din haos, 
învăţăturilor budiste adăugând dogmele 
protoistoriei transmise prin Caldeea, Egipt, India 
şi China. Tao este în prezent interpretat ca un 
Jupiter, creator şi împărat de jad, stăpân al 
soarelui, lunii şi astrelor. Şi azi adepţii săi sunt 
magi ai exorcismului, conjuraţiei, ai divinaţiei, ai 
practicii talismanice (Amuletele pot consta în 
săculeţi cu substanţe animale sau vegetale, 
emiţătoare de radiaţii, sedative, stimulante, 
protective sau înscrisul unei formule magice, un 
pentaclu ).  

În practica magiei, formulele esoterice 
respectă expresia simbolică universală ca cea a 
svasticei hinduse. Astfel sunt patru principii: 
principiul uriaş a fiinţei este dublu, cantitatea de 
energie din cosmos este constantă, ce este sus este 
ca şi jos şi reciproc, jocul forţelor cosmice 
determină o mişcare de rotire prin acţiune şi 
reacţie. Toate acestea erau pregnante în arealul 
continentului Mu şi în Atlantida. Cu un mileniu şi 
jumătate înainte de Cristos tratatele de magie 
vedică arătau că soarele ucide invizibilul şi aceeaşi 
apă urcă şi coboară fără oprire. Divinaţia este 
adusă de Pitagora din Persia. Nimic nu este nou 
sub soare. 

 
Iniţiaţi ai Marilor Arcane, Orfeu, Homer, Moise 

foloseau pentagrame cum ar fi steaua înflăcărată 
sau a lui Agrippa cum i se mai spune azi. Patru 
puncte aveau înscrise literele Iod-He-Vau-He, Iod 
fiind principiul generator masculin şi He cel 
feminin, Vau este semnul instinctual genetic 
precedând acţiunea lui Iod şi atitudinea 
receptoare a lui He. Al doilea He devine figurativ 
produsul conexiunii celor două principii 
generatoare. După Kabbala Iahveh desemnează 
principiul uriaş al Fiinţei, materia vie care se 
fecundează pe ea înseşi şi se reînnoieşte la infinit. 
Francmasonii au tăiat în două pentagrama 
introducând în mijloc al cincilea caracter Schin, 
sau focul care uneşte zeul şi zeiţa. Astfel se obţine 
cuvântul ieh-sch-ou-ah care schematizează 
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următorul principiu teologic: Zeul bărbat şi femeie 
a creat lumea, dar scindată în două şi unită prin 
consecinţa fatală a păcatului originar. Astfel iau 
naştere bărbatul şi femeia separaţi. Dumnezeu 
este Marele Arhitect al Universului, urmaşul 
doctrinelor tradiţiei protoistorice, precede cultele 
vieţii care păstrează simbolurile. Jakin şi Boaz, 
coloanele templului sunt astfel de simboluri 
(Albert Pike în Sepher-ha-Debarim: "Jakin thus 
while symbolized the state of erection of the 
membrum virile when prepared for begetting or 
creating in the womb. Boaz symbolized the 
potency vigor and fierce and even cruel desire of 
the same member"). Marile zeiţe ale Greciei şi 
Romei antice cu rol important în panteonul 
acestor civilizaţii demonstrează egalitatea 
participării la conducerea societăţii a celor două 
sexe ca şi la îndeplinirea rolului esoteric uneori cu 
pregnanţă feminină. Cele mai celebre oracole au 
fost femei. Sibilele, numite astfel după un cuvânt 
derivat din caldeeană ce înseamnă comunicarea 
cuvântului divin, au donat rulourile lor de papirus 

pentru a arăta viitorul. Cea mai în vârstă fusese 
fiica lui Noe, Sambeth şi ultima, a opta, Hierophile, 
originală din insula Eritreea din Cumes a adus 
papirusurile în număr de nouă, apoi încă şase şi în 
final trei, după legendă, prezentându-le 
împăratului roman.  Doar ultimele trei s'au păstrat 
arătând viitorul Romei. Cultul Vestei la Roma era 
ca o manifestare religioasă a unei dogme magice 
după care viaţa precede conexiunea forţei active, 
spiritual cu cea pasivă, material.  

"Vesta eadem est et terra, subset vigit ignis 
utrique, 

Significant sedem terra focusque suam" 
(Ovidiu). 

În perioada Evului Mediu, sfintele Lydwine de 
Schiedam, Brigitte, Catherine de Sienne, Colette de 
Corbie, Jeanne d' Arc, marile personalităţi Beatrice 
a lui Dante, Laura lui Petrarca, Heloise - nobila 
femeie iubită a lui Abelard care primise şi graţia 
Sfântului Bernard, sunt adulate, cântate în poeme 
şi eroine în paginile de istorie.  

 
 

Simbolismul ritual al sacrului ca magie 
 

"Dominicilium sacrum deorum est"( Cicero, De Legibus) 
 

şa cum discutam în capitolul anterior, dedicat 
simbolurilor, sacrul se poate manifesta în 
diverse ipostaze prin mituri, sunete, activităţi 

rituale, oameni sau obiecte naturale. Theon din 
Alexandria spunea că mitul este un discurs 
mincinos care prefigurează adevărul. Aşa încât nu 
e de mirare că acţiunea divină a începuturilor este 
repetată prin magie în mituri. Repetiţia acţiunilor 
sacre dedublează simbolic structura şi puterea 
care au stabilit lumea iniţială. Deci este foarte 
important să ştim şi să menţinem structura eternă 
prin care omul trăieşte, structură care rămâne 
model şi sursă de putere în prezent. 
Recunoaşterea puterii sacre în mit este legată de 
faptul că sunetul însuşi conţine puterea creativă. 
Sunetele sacre reprezentate de cuvinte cum ar fi 
numele Marelui Arhitect al Universului, 
naraţiunea miturilor divine, rugăciunile, imnurile, 
dar, cum spuneam, şi unele sunete sacre precum 
om hindus sau om mani padme hum al budiştilor şi 
aleluia iudeo-creştin. Ritualurile legate de 
venerare, sacramente, iniţieri, sacrificii şi 
procesiuni sunt strâns conectate la expresiile 
verbale ale puterii sacre. Parte a importanţei 
ritualurilor este tocmai faptul că obiectele sacre îşi 
au bine stabilit locul. Pentru ca existenţa umană să 
se dezvolte trebuie să aibă o corespondenţă totală 
prin destin cu divinitatea. Ceea ce este sus este şi 
jos, spune Hermes. Tradiţia şi diferitele religii au 
formulări particulare, teologice şi filosofice asupra 

înţelesului sacramentelor (De exemplu în 
creştinătatea Romano-Catolică înseamnă un semn 
vizibil, exterior al unei graţii invizibile şi secrete, 
în hinduismul brahmanic samskara este un act 
sacru care perfecţionează omul care după mai 
multe asemenea sacramente intră într'o renaştere 
simbolică asemănătoare ritualului 
francmasoneriei), dar acţiunile sacre stabilesc în 
final o relaţie între divinitate şi lumea oamenilor. 
Alte activităţi sacre sunt iniţierile. Iniţiatul învaţă 
despre ordinul etern al vieţii proclamat prin 
intermediul mitului. Viaţa este văzută ca o lucrare 
a fiinţelor supranaturale iar iniţiatului i se 
transmite în ritual secretul vieţii şi modul prin 
care se poate accede la beneficiile divine. El învaţă 
despre tabu şi i se dă o marcă sacră (circumcizie, 
tatuaj, incizie), care îl integrează în comunitate. 
Există şi posibilitatea ca prin iniţiere iniţiatul să'şi 
schimbe numele, creând o relaţie specială cu 
sacrul. Procesiunile şi festivalurile au o funcţie 
religioasă combinată, aducând energie în plus 
pentru societate şi de purificare a existenţei 
corupte. Totul converge pentru a implica, cu 
prioritate pe cei care participă la ritual, întru 
realizarea unui timp sacru. Iată modul de a 
îndepărta iniţiaţii de timpul comun, profan. 
Reîntinerirea periodică a timpului este stipulată în 
toate calendarele sacre şi aceasta se poate realiza 
doar prin ritualul unei sărbători. Cu această ocazie 
se repetă simbolic, haosul primordial de dinaintea 

A 
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începutului lumii, şi chiar este reprodusă geneza 
creării dintru începuturi a lumii. Utilizarea 
măştilor şi suspendarea obişnuitelor tabuuri imită 
în adânc natura nestructurată şi necondiţionată a 
elementului sacru. Marele Arhitect al Universului 
declanşează aici creaţia. Dansând, cântând, 
mişcarea circulară şi procesiunile fac parte din 
simularea creaţiei, stimulând puterea vieţii. 
Realitatea ritualului este o forţă, o putere motrice 
care se concentrează în locul, spaţiul şi ocazia 
dată, totodată eliberând energia pentru cursul 
zilnic al evenimentelor din viaţa noastră. Prima 
vibraţie reverberase înaintea existenţei umane. În 
prezentarea mea, puţin îngreunată de 
multitudinea de elemente, relatez totul la timpul 
prezent pentru că, novici sau iniţiaţi (indiferent că 
ele s'au desfăşurat în templu, biserică, aer liber, 
participând drept credincioşi, masoni, rosicrucieni 
sau în alte diferite ipostaze), fiecare am parcurs 
de-a lungul vieţii astfel de ritualuri şi evenimente. 
Noua energie îndepărtează vechiul, energia 
şubredă a unui sfârşit de încredere şi credinţă 
reuşeşte să cureţe canalele înguste, încâlcite şi 
înfundate ale vieţii.  

Cele două realităţi, sacrul şi profanul sunt în 
directă comunicare numai prin sacrificiu (sacri-
ficium, a realiza sacrul în latină). Simbolismul 
magic al acestuia derivă din consacrarea unei 
ofrande prin care lumea profană cere accesul la 
sacru fără a fi distrus de acesta. E o parolă, un 
cuvânt de trecere, o parte a logosului secret pe 
care doar preotul, magul, maestrul îl deţine şi fiind 
dăruit de creator devine un canal perfect între cele 
două realităţi. În ritualul de sacrificiu se 
dedublează actul original divin (formele diferite 
sunt datorate înţelegerii şi explicaţiilor diferite) 
de creaţie. Fiu al Cerului sau braţ al Domnului, 
magicianul, preotul, regele, împăratul, toţi devin 
mediatori ai câmpurilor ce vibrează actul originar. 
Lumina e vibratorie, sunetul e vibratoriu, simţirile 
noastre vibrează în muzica sferelor, E un destin, e 
o magie eternă căreia ne închinăm, indiferent cum. 
Acţiunea divină e un act ritual care se desfăşoară 
de către persoane consacrate într'un loc sacru, 
cum am arătat în primele capitole, în templul - 
imagine a zeilor, printre râuri şi munţi, sub soare 
sau un arbore, deci un loc desemnat ca poartă a 
cerului. Templele şi altarele sunt devotate ca 
locuri cunoscute pentru o atitudine specială de 
venerare şi restricţii prevalate din faptul că aceste 
locuri aparţin sacrului. Imagini şi cărţi sacre, 
simboluri unice, toate dau putere şi exprimă 
adevărată faţetă a realităţii divine. Repet, şi o fac 
determinat de rolul sfânt al cercetătorului din 
mine: imaginile simbol şi templul sunt în 
societăţile tradiţionale nu simple producţii ale 
artiştilor şi arhitecţilor ci reflexii ale esenţei sacre 
a vieţii. Formele şi dimensiunile sunt specifice 
comunicării sacrului din sfera divină. În acelaşi 

context obiectele de ritual, talismanele, munţii, 
fluviile, soarele şi astrele, toate au înmagazinată 
puterea magică a sacrului.  Legea, adevărul şi 
puterea, sursele conştiinţei umane, ritmul şi 
ordinea existenţei noastre pot fi văzute ca fiind 
date primordial de acestea. 

Prin definiţie sacrul cuprinde toate 
dimensiunile vieţii [31]. Dacă înţelegerea religiilor 
se face prin mituri şi ritualuri sacre, focalizate în 
timp şi cosmos de către eroi, strămoşi, divinităţi, 
îngeri, profeţi ca agenţi activi ai lui Dumnezeu, 
existenţa lor trebuie văzută ca rezultanta 
dicotomiei dintre sacru şi profan. Iar noi ne 
îndreptăm spre timpul sacru prin sărbători şi 
celebrări sacre. Ca exemplu Yalda este un cuvânt 
siriac importat din limba persană de creştinii 
siriaci şi care înseamnă naştere. Shab-e-yalda 
(noaptea naşterii) este celebrată în hemisfera 
nordică la solstiţiul de 21 decembrie de mii de ani. 
Festivităţile saturnaliilor şi ale Sol Invictus le-au 
continuat în vestul lumii antice. Era începutul 
anului solar, victoria luminii asupra întunericului. 
Lumina, ziua şi strălucirea soarelui erau 
însemnele Ahurei Mazda, lordul înţelepciunii în 
dauna spiritului întunecat, Ahriman.   

Babilonienii, zoroastrieni aveau ritualul 
ultimei nopţi, cea mai lungă a lunii Âzar şi primei 
zile a lunii Dey, cunoscută ca Khor-e-ruz (ziua 
soarelui) şi festivalul de sărbătorire era numit 
Deygan. Adevărul şi ordinea cosmică erau 
proslăvite de preoţi şi fraţii întru Mithra. Regele 
îmbrăcat în alb îşi schimba rolul cu cei din popor 
şi mascarada unui cerşetor încoronat îi lua locul în 
pieţele cetăţii. Dezordinea şi haosul erau apoi 
răsturnate, ritualurile egiptene şi persane 
continuându-şi astfel derularea de-a lungul 
mileniilor, preluate apoi de creştinism şi devenind 
cele mai importante sărbători creştine. Romanii în 
274 A.D. au transferat sărbătoarea mithraică pe 25 
decembrie, preluată apoi ca zi de naştere a lui 
Cristos, zi ce a oscilat de-a lungul secolelor la 
diverse date printre care şi 6 ianuarie (Epifania lui 
Isus).  

 
Frăţiile sunt astăzi închinate sfinţilor Ioan 

Botezătorul şi Ioan Evanghelistul. Ioan 
Botezătorul a fost patronul francmasoneriei după 
scrierile cele mai vechi ale frăţiei. De asemenea el 
a fost patronul multor altor organizaţii care au 
avut influenţe asupra formării gândirii masonice. 
Ioan Evanghelistul a fost ales patronul sfânt al 
confreriei mult mai târziu, nu mai devreme de 
secolul 16 creştin, dar înainte de organizarea 
masoneriei moderne. În perioada medievală, a 
masoneriei operative pentru o perioadă Sfântul 
Toma a fost patronul  arhitecţilor şi 
constructorilor şi deci al masoneriei, dar calităţile 
personale şi învăţăturile sfinţilor Ioan au 
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consfinţit şi pus în valoare cu timpul virtuţile lor 
iniţiatice.  

Capricornul (Amaltheea, care l-a născut pe 
Pan prin uniunea sa cu Hermes, a fost 
transformată în Capricorn, constelaţie aflată 
astrologic la zenit în Ianua Coeli, în Poarta raiului 
(amintită în baladele româneşti), situată antitetic 
cu constelaţia Racului, a ielelor din Ianua Inferni 
aflată în preajma Rusaliilor şi Sânzienelor) 
reprezintă despuierea, retragerea şi concentrarea 
iernii în severa ei grandoare. Asimilat cu miezul 
nopţii de Crăciun, culme a frigului şi obscurităţii, 
ora zero pentru seminţele cufundate în pământ în 
vederea unei îndepărtate recolte, noaptea 
solstiţiului se însoţeşte cu ideea de destinaţie, de 
scop sub influenţa lui Saturn, el însuşi asociat cu 
timpul care cristalizează în om supreme ambiţii, 
din care viaţa în beţia simplităţii, sobrietăţii şi 
estompării orgoliilor îl refugiază în adâncuri. 
Lenta urcare ce urmează îi permite să-şi afirme 
valoarea asigurându-i deplina stăpânire de sine. 
Ioan Botezătorul, cunoscut pentru integritatea 
virtuţilor sale ce l-au condus spre punerea mai 
presus de propria fiinţă în diverse ipostaze a lui 
Dumnezeu şi a confraţilor săi a dus o viaţă 
virtuoasă şi n'a abdicat în faţa nimănui de la 
predica adevărului. Aceste convingeri l-au costat 
chiar viaţa.  

Ioan Evanghelistul a luptat pentru înţelegerea 
şi cultivarea iubirii frăţeşti în faţa discipolilor şi 
cititorilor evangheliei şi epistolelor sale. Deasupra 
tuturor sfinţilor şi discipolilor săi el a avut 
numeroase viziuni mistice. Această iluminare i-a 
fost permisă pentru că spiritul lui era capabil să 
înţeleagă şi să folosească lumina în beneficiul 
fraţilor. Prima epistolă este învăţătură masonică în 
cea mai pură formă. În timp ce nevoia de dragoste 
frăţească a existat încă înainte de Cain şi Abel 
nicăieri în Biblie nu este dată o formulă atât de 
clară pentru aceasta ca în învăţăturile lui Isus 
într'atât de detaliate de Ioan Evanghelistul.  De 
aceea la solstiţiul de vară, pe 21 iunie când zilele 
încep să scadă după cea mai lungă zi, când 
sensibilitatea, tenacitatea reînvie întregul univers 
acvatic, începe al patrulea semn al zodiacului, 
cancerul – racul. E un simbol al apelor originare 
trecând prin laptele matern şi prin seva vegetală. 
Totul sub o carapace protectoare, prefigurând 
începuturile: germeni, ouă, muguri, fetuşi 
înconjuraţi de cochilii, matrice, scoarţe, lumea 
valorilor adăpostită în învelişul nutritiv, ca un 
semn lunar într-un murmur melodic capabil de 
imaginaţie, clarviziune şi profetism. Este pragul 
reîncarnării, trecerea de la zenit la nadir într-o 
putere secretă ce favorizează renaşterea. Invers 
lui Ioan Botezătorul al cărui sens metaforic lega 
nadirul de zenit prin coloanele templului. 

Această muzică a sferelor a definit notele 
muzicale: 

 
Utqueant laxis 
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancti Johannes 
 

Este deci foarte clar de ce aceşti doi sfinţi au 
fost aleşi să reprezinte învăţătura şi practica 
masonică, lecţia cea mai proeminentă fiind pentru 
noi faptul că cei doi sunt luaţi în ansamblul 
învăţăturii lor şi nu ca existenţe individuale 
separate. Agapele frăţiei făcute să apropie sunt 
prilej de înălţare sufletească şi spirituală întru 
cinstirea lor. Aşa sărbătorile sacre conduc spre 
îmbogăţirea vieţii. Anotimpurile au valori distincte 
în calendarul sacru, sărbătorile întorcând 
continuu prin ritual sursa divină a timpului. 
Similar, miturile şi ritualurile marchează universul 
într'atât încât se realizează contactul cu 
divinitatea. Consacrarea unui teritoriu prin ritual 
este egală cu stabilirea unui ordin cu promisiunea 
sfântă de stabilitate a vieţii. Consacrarea unui 
agent al universului spiritual, sfânt, rege, preot, 
mag, mare maestro are loc tot prin legarea sacră 
de puterea divină. Sacralizarea include 
reorganizarea experienţei umane în contextual 
normelor absolute şi în care sacrul poate fi văzut 
în dimensiunile istorice ale vieţii, estetice, în 
conştiinţă de sine şi reflecţie filosofică. Magia 
sacrului, aşa cum apare ea din simboluri şi 
ritualuri, este ades văzută ca o sursă de dispută 
hermeneutică între Kirstensen, Eliade şi Otto [32] 
în direcţia fenomenologiei. O calitate universală a 
religiilor pare a fi această liberă cugetare a 
sacrului prin conştiinţa magiei ce nu poate fi 
limitată de structura doctrinară a dogmelor. 

  
Sociologii timpurilor moderne identifică 

sacrul cu valorile sociale care revendică o bază 
supranaturală. Şi atunci sursa transcedentală 
conduce la diferite studii ce includ şcolile empirice 
actuale (Sri Aurobindo, filosof mistic hindus 
vorbeşte de realitatea supremă, Nishida Kitaro, 
filosof japonez o priveşte ca pe un nimic absolut, 
Martin Heidegger vorbeşte de sfânta iluminare a 
lucrurilor fără a accepta o fiinţă absolută înaintea 
existenţei, ca un act creativ ce angajează nimicul, 
teologul Karl Barth elimină reflecţia filosofică sau 
misticismul interior pentru acceptarea sacrului, şi 
insist asupra acceptării personale a revelaţiei lui 
Dumnezeu mai ales în formele istorice particulare, 
ca de exemplu Isus Cristos). Problemele par a fi în 
primul rând expresive, de resacralizare a 
cosmologiei contemporane, istoriei şi experienţei 
personale. Georges Foucart afirmă că religia, 
magia şi ştiinţa au luat naştere în acelaşi timp 
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[33]. Odată cu creaţia, aş adăuga eu, pentru că 
înfricoşător e numai ceea ce nu ştim sau numai 
ceea ce bănuim. "Mitul este încercarea de a releva 

un mister cu mijloacele imaginaţiei"(Lucian 
Blaga). 

 

Magia misticismului rosicrucian 
 

Mysteries made public become cheap 
And things profaned lose their grace (Christian Rosencreutz). 

 

e alocuri în acest capitol am introdus deja o 
nouă noţiune, aceea de misticism [35]. Mulţi 
sunt cei ce nu înţeleg întru'totul ce înseamnă 

cu adevărat cuvântul misticism. Acest cuvânt 
este adesea asociat cu noţiunile de straniu, 
neobişnuit, care modifică comportamentul, sau 
este utilizat la definirea minţii cuiva ce nu are 
noţiunea valorilor materiale ale existenţei. 
Pentru unii este sinonim cu magia. Misticismul 
rosicrucian nu are absolut nimic din practicile 
magice, oricare le-ar fi scopul şi natura. De 
secole misticismul a făcut casă bună cu 
dimensiunile spirituale ale umanităţii. Fiind 
mai precis, acesta desemnează studiul 
legăturilor naturale şi universale care unesc 
fiinţele vii Primei Cauze a tuturor lucrurilor, pe 
care o putem numi Dumnezeu, Inteligenţă 
Divină, Conştiinţă Cosmică, Înţelepciune 
Universală, Mare Arhitect al Universului şi aşa 
mai departe. Din acest punct toate sistemele 
religioase al căror scop este să dea umanităţii o 
înţelegere a locului pe care îl ocupă în univers 
sunt mistice.  

Cei care au realizat încununarera acestor 
minunate metode de păstrare a tradiţiei 
esoterice a lumii sunt şi azi rosicrucienii. 
Valoarea esenţială a rosicrucianismului reiese 
din transformările pozitive care au loc în 
interiorul fiecărui membru şi care treptat 
devine o fiinţă realizată, fericită că trăieşte. În 
acest sens, obiectivul învăţăturilor protoistorice 
este de a ne da înţelesurile intelectuale şi 
spirituale în faţa vicistitudinilor existenţei 
noastre zilnice, şi să cunoaştem fericirea, aşa 
cum e ea, când intrăm în contact cu ceea ce ne 
este drag. Francmasoneria şi rosicrucianismul 
reprezintă doctrine ale Ordinelor tradiţionale şi 
mistice, sunt interesate de valorile eterne şi se 
străduie să-şi îndrume membrii către 
cunoaşterea Adevărului Absolut. Mai trebuie 
ştiut că ele nu constituie în niciun fel o mişcare 
religioasă dar stau la baza religioasă a lumii, 
deci nu se opun vreuneia dintre religiile 
existente. 

Rosicrucienii, în timpul istoriei, au 
contribuit la schimbări profunde în societatea 
umană. Ei au determinat aceste schimbări 
fundamentale pentru că ei înşişi, în lumina 
celor învăţate în Ordin, au înţeles că lumea 

poate evolua numai spre bine aderând la 
idealurile înalte. În general, o religie nu se 
apleacă ea înseşi asupra studiului vieţii. 
Intenţia sa primordială este de a perpetua 
dogmele, aşa cum au fost ele stabilite la început 
de una sau mai multe persoane. Când aceste 
dogme reflectă cu adevărat Binele Universal, 
comportamentul dictat de religia respectivă 
este valid. Mai există dogme care se opun 
integrităţii fizice şi spirituale a omului. Mai 
mult, unele religii imprimă codul religios al 
epocii în care au luat naştere. De fapt, o religie 
nu poate fi validă la infinit dacă învăţăturile 
sale nu sunt adaptate periodic să reflecte 
evoluţia care operează în interiorul nostru şi în 
mediul nostru. De aceea sunt mişcări religioase 
care experimentează permanent o reevaluare. 

Nu putem nega că religiile în întregul lor îşi 
au originea în revelaţiile primite de fondatori în 
contact cu Conştiinţa Cosmică. Şi ei nu predau 
credinţa acelor metode care pot ajuta adepţii să 
realizeze aceeaşi legătură. Cu alte cuvinte, 
progresul mistic pe care Mesia sau Profetul unei 
religii îl urmează pentru a obţine iluminarea nu 
este împărtăşit credincioşilor. Deci ei trebuie să 
creadă ceea ce Mesia sau Profetul le povesteşte 
despre viaţă.  

 
Misticismul pe de altă parte, caută să 

promoveze trezirea interioară a fiecărui individ 
şi să'i dea tâlcul spiritual al armonizării directe 
cu Conştiinţa Cosmică. Cu alte cuvinte, îşi 
propune să permită bărbaţilor şi femeilor să 
încerce divinitatea în intimitatea lor lăuntrică 
fără a urma calea unei credinţe în sine şi fără a 
utiliza intermediari precum sunt preoţii. De 
aceea simţim că religiile au utilitatea lor 
exoterică, dar că, în principal, constituie liniile 
trasate în credinţă, pe când ordinele mistice 
sunt căile spre cunoaştere. 

 
Rosicrucianismul contemporan îşi are 

rădăcinile moştenirii sacre  primite de la şcolile 
misterelor anticului Egipt. (Ceea ce este foarte 
interesant este faptul că în cultura populaţiilor 
nord americane apar: a) asocierea 
concentrării cu senzaţia obiectivă şi sudul , 
inocenţa,  şoarecele şi culoarea verde,  b) 
meditaţia, intuiţia, imaginaţia şi memoria este 

P 
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asociată nordului înţelepciunii, bourului şi 
culorii albe,   c) contemplaţia inductivă cu 
mecanism interpretat ştiinţific este asociată 
vestului, ursului şi negrului,  d)creaţia 
deductivă şi aplicaţia ştiinţei cu estul, 
iluminarea, vulturul şi galbenul. Marele lor 
Spirit şi-a extras învăţăturile din aceleaşi 
rădăcini ca şi Egiptul antic – [36) Moştenirea 
este parte integrantă a arhivelor, care de-a 
lungul secolelor au îmbogăţit averea culturală 
şi spirituală. Astfel un număr mare de legi şi 
principii mistice care sunt dezvoltate în prezent 
sunt produsul muncii neobosite pe care misticii 
trecutului au efectuat-o să pătrundă misterele 
naturii şi ale universului. Cunoştinţele 
perpetuate de învăţaţii anticului Egipt au fost 
adăugate concepţiilor filosofice exprimate de 
marii gânditori ai Greciei antice. Aşa că, câteva 
secole mai târziu au fost formulate preceptele 
mistice ale alchimiştilor rosicrucieni din Evului 
Mediu. Câteva personalităţi proeminente trăind 
în timpurile cele mai recente dezvăluie 
aspectele precise ale testamentului antic lăsat 
nouă de iluştrii predecesori. Să cităm doar 
câteva nume: Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Cornelius Heinrich Agrippa (1486-1535), 
Paracelsus (1493-1541), Francois Rabelais 
(1494-1553), Francis Bacon (1561-1626), Jacob 
Boehme (1575-1624), Rene Descartes (1596-
1650), Blaise Pascal (1623-1662), Baruch 
Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1642-
1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), 
Benjamin Franklin (1706-1790), Michael 
Faraday (1791-1867) şi Claude Debussy (1862-
1918) care au adăugat lecţiile lor cunoştinţelor 
rosicruciene. Autorităţi pe diferite planuri, au 
contribuit de asemenea la învăţăturile 
Ordinului. Printre aceşti rosicrucieni se află, 
cum e şi normal, cei care sunt angrenaţi sau au 
fost angrenaţi direct în activităţile Ordinului, 
dar şi, în calitate de fizicieni, chimişti, biologi, 
medici sau filozofi, lucrează asiduu pentru 
îmbogăţirea culturală a învăţăturilor 
rosicruciene. Folosim termenul „culturală” 
pentru că dimensiunea spirituală a tradiţiei 
ritualice şi iniţiatice a rămas şi va rămâne ceea 
ce a fost ea dintotdeauna. Prin urmare, este 
uşor de înţeles că rosicrucienii nu studiază 
învăţăturile unui anumit maestru, iar 
cunoştinţele mistice la care au acces nu sunt 
fosilizate. Din contră, studiul fiecărui 
rosicrucian se bazează pe legi şi principii care 
au fost testate şi care sunt reflexia a tot ce 
geniul uman a primit în numele şi pentru gloria 
Inteligenţei Universale [37]. 

 
Ei se apleacă, la fel ca în vechime asupra 

cunoaşterii lumii prin puterea interioară dată de 
tradiţie. Majoritatea oamenilor, în ignoranţa lor, le 

clasifică drept superstiţii sau le raportează la 
supranatural. Şi totuşi, oamenii au la îndemână 
toate facultăţile necesare pentru a le controla şi a 
le face utile în viaţa cotidiană. Nimic nu este mai 
adevărat, după cum zic şi vechile aforisme, că 
omul trebuie eliberat doar de ignoranţă. Cu 
siguranţă aţi avut ocazia de a vedea un felinar 
într'o noapte ceţoasă, în jurul căruia aţi observat o 
strălucire difuză. Această lumină se numeşte aură. 
Fiinţele vii au, de asemenea, o aură asemănătoare. 
Totuşi, spre deosebire de aura ce înconjoară un 
felinar, cea care aparţine plantelor, animalelor şi 
oamenilor nu este vizibilă cu ochiul liber, cel puţin 
nu în condiţii obişnuite. Faptul că nu o putem 
vedea cu uşurinţă nu înseamnă că aceasta nu 
există. Apelând la o simplă analogie, este imposibil 
să percepem magnetismul care emană dintr'un 
magnet. Şi totuşi, magnetismul există şi nimeni nu 
poate nega că acesta produce efecte palpabile 
asupra anumitor substanţe. Fără a intra prea mult 
în detaliile naturii aurei umane,  vom spune doar 
că aura este un câmp electromagnetic ce rezultă 
din fuziunea a două energii umane, una 
aparţinând corpului, cealaltă sufletului. Aceste 
două energii fundamentale generează la rândul lor 
alte energii. Unele dintre acestea, cum ar fi, de 
exemplu, energia nervoasă, posedă calităţi 
electrice cuantificabile. Altele însă au o frecvenţă 
atât de înaltă, încât proprietăţile lor devin 
evidente doar prin observarea influenţei lor 
asupra persoanelor şi obiectelor. Întocmai precum 
existenţa magnetismului produs de un magnet 
poate fi demonstrată prin observarea efectelor 
sale, este, de asemenea, posibil să facem 
experienţe legate de influenţa pe care o are aura. 
De exemplu, ai intrat vreodată pentru prima dată 
într'o casă care, deşi arăta bine la exterior, îţi 
producea senzaţia de nelinişte ? Sau ai avut 
vreodată o senzaţie plăcută la intrarea într'o 
cameră murdară şi urâtă ? Aceste trăiri se explică 
prin faptul că aura oamenilor se imprimă în 
locurile în care aceştia trăiesc. La rândul lor, 
aceste locuri exercită  o anumită influenţă asupra 
persoanelor suficient de sensibile, dând naştere la 
reacţii emoţionale precise. Cu siguranţă ai întâlnit 
persoane faţă de care ai simţit imediat o atracţie 
sau o aversiune, deşi acele persoane nu au făcut 
sau spus nimic care să explice o asemenea reacţie 
din partea noastră. Acest fenomen îşi are, de 
asemenea, originile în influenţa psihică pe care o 
poate exercita aura altor persoane asupra noastră.  

 
Timp de sute ani, rosicrucienii au susţinut că 

toate obiectele se umplu de vibraţiile ce emană de 
la persoanele care vin în contact cu respectivele 
obiecte. Acest lucru se datorează faptului că 
undele vibratorii emise de gândurile lor 
influenţează în mod continuu lucrurile materiale. 
Deşi oamenii de ştiinţă neagă acest principiu, ştim 
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că materia înmagazinează amprenta vibraţiilor la 
care a fost supusă pentru o perioadă de timp 
definită. Facem încă un pas şi afirmăm nu numai 
că gândurile afectează natura vibratorie a 
obiectelor, dar şi vibraţiile reţinute de substanţele 
materiale afectează oamenii. În lumina acestui 
concept, misticii susţin că efectul poate lua forma 
unor impresii în conştiinţa indivizilor care au o 
sensibilitate psihică suficient de dezvoltată. Arta 
vibraturgiei, cunoscută în general sub numele de 
psihometrie, se bazează pe acest principiu. Nu 
uitaţi că vibraturgia nu are nimic de-a face cu 
practicile magice şi supranaturale. După cum am 
menţionat, ea se bazează pe controlul anumitor 
legi intrinseci materiei şi conştiinţei. Pe scurt, este 
rezultatul naturii vibratorii a universului. În acest 
sens, percepţia bazată pe vibraturgie este arta 
prin care o persoană intră în rezonanţă cu natura 
vibratorie a obiectelor, care, la rândul lor, 
acţionează ca intermediar, pentru a putea primi 
impresii legate de persoanele cu care acestea au 
fost în contact. Este evident că practica mistică nu 
poate fi improvizată, ci presupune dezvoltarea 
anumitor facultăţi. Uneori simţim cum se 
instalează oboseala. În asemenea cazuri, ne simţim 
total ineficienţi, iar uneori suntem şi irascibili. 
Persoanele aflate în asemenea situaţie recurg la 
metode artificiale de recuperare temporară a 
vitalităţii. Metodele pot lua forma unei medicaţii, a 
unei ceşti de cafea sau a altor stimulenţi nervoşi. 
Astfel de metode sunt ineficiente pentru că oferă 
doar iluzia unei recuperări a vitalităţii. În plus, 
stimulenţii produc adesea efecte secundare de 
care nu suntem conştienţi, distrugându-ne 
echilibrul fizic şi psihic. Rosicrucienii cunosc o 
metodă naturală de neutralizare a cauzei profunde 
a oboselii, iar nu doar a efectelor acesteia. Această 
metodă face parte din numeroasele practici pe 
care tradiţia ne-o transmite în scopul alinării sau 
tratării a diferite boli şi stări cauzatoare de 
disconfort. Terapia se bazează pe folosirea 
sistemului nervos vegetativ, în special a ramurii 
simpatice a acestuia, pentru a stimula organele 
afectate de boală. Stimularea poate fi atât pozitivă, 
cât şi negativă, în funcţie de disconfortul resimţit. 
De asemeni, ca şi aceste elemente, am mai amintit 
ca practicile magice influenţează prin anumite 
sunete lucrurile şi fiinţele. Multe texte sacre fac 
referire la Cuvântul divin, care, la începutul 
timpurilor, a reverberat în tot universul pentru a 
da naştere întregii creaţii, de la cele mai 
îndepărtate galaxii la cel mai mic grăunte de nisip. 
Acest Cuvânt, potrivit multor religii, a fost 
Cuvântul pe care l-a pronunţat Dumnezeu când a 
dorit să creeze lumea. Aparte de învăţăturile 
dogmelor religioase, misticii ştiu din cele mai 
vechi timpuri că anumite vocale produc vibraţii 
care îi afectează pe cei care le intonează şi pe cei 
care le ascultă. Din acest motiv, misticii folosesc 

asemenea sunete pentru scopuri precise, cu 
precădere în alchimie mentală, dezvoltare şi 
vindecare psihică [38].  

Iată de ce, dacă magia, ştiinţa şi religia au 
apărut odată cu Cuvântul Sacru, informaţia divină 
e creat universul şi i-a dat omului harul de a putea 
fi un participant activ al vieţii şi spiritului cosmic 
prin misticism, Dumnezeu fiind pretutindeni şi în 
noi. 
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