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5. Coph luminând Tzain – 
prelegeri privind nunta 
alchimică 
de Liviu Pendefunda 
 

Am scris de nenumărate ori despre nunta 
alchimică, dar privind la lucrările 
antropologice executate de Elleny Pendefunda 
privind zămislirea omului şi a cuplului 
primordial, am înţeles secretul relatat de 
sursele istorice din învăţătura matriceală a 
luminii. Mersul firesc al unei civilizaţii începe 
de la primele trepte şi până la ultimile, acestea 
fiind cele care decid dacă o societate merită să 
continue ascensiunea sau să facă loc alteia. 
Referirile la o lume de dincolo se fac încă 
pornind la ideea continuităţii noasre în cerurile 
ascendente după moartea trupului, a corăbiei 
telurice.... 

42.Spiritus Flat 
Şcolile literare din lume 
de Mihai Cimpoi 

Când rostim sintagma „şcoala literară”, gândul 
care e mereu prizonierul „ideilor consacrate” 
(„idées reçues”) ne duce la modul specific al 
unui scriitor de a se forma ca personalitate şi de 
a se impune într-un context naţional sau în 
cadrul literaturii universale – prin 
individualitatea sau nota sa originală, printr-
un program sau manifest estetic, prin 
contribuţia valorică, prin modelul de existenţă 
exemplar sub toate aspectele (deplinătate, 
verticalitate morală, calitate de a fi „un fiu al 
veacului său” etc.)..... 

51. Reîntoarcerea la  
Eminescu 

de Adrian Dinu Rachieru 
Îndemnuri repetate, rostite cu aplomb de 
cohorta elitiştilor „deromânizaţi”, ne invită să-l 
abandonăm pe Eminescu. Ieşind din zodia 
naţionalului, ni se explică, nici Eminescu, ca 
poet naţional, nu mai poate supravieţui. El (ne) 
apare ca „exasperant de învechit” şi nu mai 
poate interesa, deoarece nu vine din zona 
anglo-saxonă. Cum bietele culturi sunt, 
fatalmente, culturi naţionale, centralitatea lui 
Eminescu – deranjantă, se vede bine, pentru 
unii analişti vociferanţi – va dăinui. … 

53.Chemarea unui tărâm  
straniu 

de Ioan Holban 
Ceea ce şochează, la Ileana Mălăncioiu este, 
desigur, chemarea obsesivă a unui tărâm 
straniu, atracţia celeilalte lumi, căutate, invocate, 
evocate în imaginar cu o anume crudă, 
neînduplecată, stridentă îndârjire. Deprinderea 
de a bântui statornic printre himere într-o 
nesfârşită scaldă în apa înlesnitoare de vedenii 
a morţilor, capacitatea de a găsi mereu – printr-
un fel de dezaxare sacră – o poartă de intrare în 
această lume nălucită presupun iniţierea într-
un alt mod de a simţi realitatea, precum şi 
anumite modificări specifice percepţiei“..... 

60.Pe firul Ariadnei prin 
labirintul curgătoare  

de Lina Codreanu 
Secolul abia încheiat ar fi pecetluit într-un 
balon de tăcere numeroase eveni-mente, 
situaţii, stări de spirit, dacă, din instinct de 
neuitare, din plăcerea ori din responsabilitate, 
martorii acelor timpuri le-ar fi trecut cu 
vederea. Aşa a procedat şi Theodor Codreanu, 
care de jumătate de secol, din 1964, 
consemnează în caietele sale impresii, idei, 
consideraţii critice, atitudini estetice….... 

63.Ceremonialul poetic al 
unui experimentalist 

de Daniel Corbu 
Şerban Foarţă e un experimentalist ni peur ni 
reproche. Fiecare volum al său este aşteptat şi 
îndelung degustat de cunoscători. N-a publicat 
multe: Texte pentru Phoenix (Ed. Litera, 1976), 
Şalul, eşarpele Isadorei (1978), Simpleroze (Ed. 
Facla, 1978), Copyright (1979), Areal (Ed. Cartea 
Românească, 1983), Holorime (1986). Se adaugă 
acestora volumele Eseu asupra poeziei lui Ion 
Barbu (Ed. Facla, 1980) şi Afinităţi elective, care-l 
plasează pe Şerban Foarţă în prima linie a 
eseiştilor români, un eseist original, ludic, 
livresc, elitist.... 

64.Graţia – disgraţia şi  
iluzia continuă… 

de Daniel Corbu 
Un original poet al generaţiei optzeciste, 
miraculos, vizionar, apostol al iluziei fără 
sfârşit, este Radu Sergiu Ruba. Poet absolut 
deosebit prin condiţia sa (la unsprezece ani şi-a 
pierdut total vederea),  el scrie o serie de 
,,reportaje cu noaptea de gît, în briza foii 
volante.”  ... 
 

66. Un proiect artistic ... 

de Emanuela Ilie 
Ultimul volum al prozatoarei Silvia Cinca, 
Magia vieţii este o mărturie a înţelegerii ei 
asupra credinţei, frumosului şi iubirii 
universale. Fiecare povestire este ancorată în  
experienţa şi gândirea autoarei, care la rândul 
lor sunt inspiraţia scrierilor. Nuvela este 
acompaniată de trei povestiri reflecţii ale 
iubirii, timpului şi credinţei. Magia vieţii este 
primordială în carte ea reflectând lecţiile grele 
ale vieţii dar şi bucuria şi împlinirea ei.... 
 

69. Cel care şi-a asigurat 

singurătatea piscului arheic  
de Adrian Botez  
Cartea lui PETRU SOLONARU, Tetradele, 
este un bastion singuratic (doar foarte departe, 
în zare, se mai văd unul sau două turnuri...), în 
Poezia (sau „poesia”, cum doreşte autorul a 
scrie) românească de azi – dar şi a lumii 
artistice contemporane, în general. Poezia sa 
este una profund iniţiatică, alchimică, de 
exorcizare gnostică a Morţii (prin asumare!) … 
 

72. Cinstire lui Miron 
Costin 

de Livia Ciupercă 
Timpul şi-aşterne mantie argintată cu învăluiri 
prevestitoare. „Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi 
părere...” Dar n-avem a ne întrista, ci mai cu 
sârg a conştientiza că această trecere, „ca umbra 
de vară...”peste „lucrurile lumilor” zăbavă, 
rămân consemnate în Cartea Neamului, acolo 
unde  toate ale vieţii se oglindesc precum o 
floare... 

. 

74.Numele inorogului  
de Petru Solonaru 
O poveste glifo-smaraldică îl cheamă pe 
abatele toledan Bernardo Gaizca Mendieta y 
Savayo y Alcantara (născut chiar în an cu Luis 
de Gongora, 1561!) pe o cale a cunoaşterii spre 
„Dincolo”, locul fericirii, în Triunghiul Emiliei-
Romagna, care lasă vederii Edenul, Romania 
hiperboreană – Dacia Trigonului cu baza în 
„Po”, Pontus, oaspetele Oceanului Potamos, 
acolo unde Cerul sărută pământul..... 

77. Angela Crengăniş la 
Cupola... 

de Valentin Ciucă 

Disponibilă artistic pentru viziuni artistice 
plurale, expozanta de la Galeriile UAP de la 
Cupola, infirmă impresia că în timpul verii 
artiştii se refugiază în spaţiul unei letargii 
prelungite. Angela Crenganiş, ca de obicei, are 
permanent disponibilitatea de a reveni în 
spaţiul de comunicare cu publicul, surprizele ei 
confirmând un potenţial de creaţie permanent 
şi convingător.... 

83.Poem Hoinar 

de Nail Chiodo 

87. Avanpostul nimicului  
de Aldo Rosselli 
Plimbându-mă în umbra bătrânilor ulmi, mă 
simt ca şi cum aş fi pe aici din greşeală. Dar 
este o zi perfectă, în care vântul aproape 
îngheţat prefigurează toamna care vine. 
Acestea sunt ultimele zile din august, şi 
sentimentul meu interior de apreciere 
temporală este răscolit de o imensă zarvă, fără 
busolă, în timp ce soarele, acum, când mai 
puternic, când ascuns în spatele unor 
minusculi nori, aprinde în jur diferitele nuanţe 
de verde... 

 

91.  Culoarul din mânecă 
versuri de Nina Cassian 
 

92.Cam atât  
versuri de Cornelia Maria Savu 

94. O piogia dei cieli 
distrutti ... 
versuri de Clemente Rebora  

în traducerea lui Geo Vasile   
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98. Moneda  fantazienilor  
de Ion Pena 

cu o prezentare de Marin Scarlat 

127. Ochii pământului  
de Elleny Pendefunda  
Fereastra este ochiul casei prin care putem să 
înţelegem mai bine ce înseamnă înăuntru -
 afară , închis – deschis, pericol – siguranţă; ea se 
opune uşii pentru că permite intrarea şi ieşirea 
neîngăduită a noastră, a luminii, a păsărilor şi 
insectelor, a luminii soarelui sau lunii, a 
îngerilor dar şi a duhurilor rele... 

132. La primavera 
versuri de Indira Spătaru 

în castiliană de Mario Castro Navarette... 

136. Fragmentele morţii  
versuri de Daniel Corbu 

141. Tribulații paseiste 
de Gheorghe Neagu 
Un popor contează prin număr; dar mai mult 
prin forţa lui agresivă”. Nimic mai neadevărat 
decât acest enunţ. Nici un popor agresiv n-a 
rămas ceea ce a vrut să fie. Exemplul cel mai la 
îndemână îl constituie SUA. Este oare un 
popor? Nici pe departe! Ocnaşii englezi coloni-
zatori, să fi fost exterminaţi de agresivitatea 
însăşi, dacă n-ar fi beneficiat de masive intru-
ziuni etnice şi rasiale.... 

150. Baladă cazară  

versuri de Boris Marian  
cu o prezentare de Aureliu Goci 

154. Una vita sola 
versuri de Luca Cipolla 

cu o prezentare de Melania Cuc 

159. Câine şi om 
versuri de Maria Calciu 

prezentarea de Emil Lungeanu, Nicolae 
Georgescu, Aureliu Goci, Lucian Gruia 

 

170. Hybris 
de Cătălin Rădulescu 
Deţinutul cu numărul 15.867 – Don Alvaro de 
Sylla – număra din plictiseală picăturile de apă 
ce curgeau cu regularitate din tavanul igrasios 
al celulei. Din când în când – tot din lipsă de 
activitate – arunca câte o privire circulară 
încăperii al cărei locatar de nevoie era, 
plimbându-şi privirea prin semiobscuritatea 
bolnăvicioasă în care abia se zărea dotarea mai 
mult decât precară a celulei: un prici pe care de 
la un timp avea voie să stea cât îi poftea inima, 
o nişă ieşită din zid pe care până nu de mult ar 
fi avut voie să şadă peste zi numai în cazul în 
care ar fi fost bolnav iar ofiţerul politic al 
penitenciarului şi-ar fi dat acordul la această 
concesie – o latrină mobilă neschimbată de 
câteva zile, precum şi un hârdău pe fundul 
căruia se mai distingea o pânză firavă de apă... 

219. Lirica 
versuri de Livia Iacob, Petru Solonaru, 
Carmen Pallada, Coriolan Păunescu, 
Viorica Mocanu, Marian Hotca, Elleny 
Pendefunda, Mihail Soare, Irina Luca 
Mihalca 

243. PREMIILE  REVISTEI 
Tamer Vraciul 
de Laur Cavachi 
Mi s-a părut că te aud. Trebuia să fie vocea ta, 
doar că nu ştiam de unde vine şi nici ce 
spunea. Am bănuit că mă strigai şi am vrut să 
îţi răspund. Poate că m-am înşelat şi nu cu 
mine vorbeai, poate a fost doar o închi-puire că 
aud o voce feminină în susurul înşelător al ace- 
lei nopţi de august. Tamer Vraciul era încă 
afară, la marginea târgului de vară, făcând 
negoţ cu obiecte incantate chiar şi în cele mai 
serbezi ore de întuneric ca acelea.... 

În derivă 
versuri de Veronica Emanuela Avram 

249. Garoafa Roşie  
de Sandra Cristiana Pendefunda 
Nikos Beloyannis (în greacă: Νίκος 
Μπελογιάννης) a fost lider al rezistenţei 
greceşti şi în conducerea Partidului Comunist 
Grec. El s-a născut în Amalias (Peloponez, 
Grecia), în 1915, provenind dintr-o familie 
relativ prosperă şi a continuat să studieze 
dreptul la Atena; dar înainte de a putea să 
absolve a fost arestat şi închis în închisoarea 
Akronauplia (Nauplion) de regimul fascist 
Metaxas în anii 1930 şi transferat nemţilor 
după ocupaţia nazistă a ţării (1941). 

252. De la musique avant 
toute chose (IV) 
de Doru Scărlătescu 
Mai mult decât alte mitologii, cea mai densă şi 
mai coerentă dintre ele, mitologia greacă, şi, 
prin numeroasele acte de adopţie, cea romană, 
abundă în trimiteri la arta muzicii, care, în 
această ambianţă, dobândeşte un statut de 
certă sacralitate.  Un succint tratat, Despre 
Muzică, atribuit celebrului autor al Vieţilor 
paralele, beoţianul Plutarch din secolele I – II 
d. Chr., dar scris probabil cu câteva secole mai 
târziu, aduce în scenă, la un banchet dat de 
nobilul Onesicrates cu ocazia Saturnaliilor 
romane, câţiva invitaţi, mari specialişti în arta 
muzicii, între aceştia, Lisias şi Soterichus din 
Alexandria....  

259. Aurora consurgens  

de Bogdan Mihai Mandache 
Pentru adepţii săi alchimia este o adevărată 
filosofie hermetică, este mamă a tuturor 
ştiinţelor pentru că ea conţine principiile 
tuturor celorlalte. Adevărată gnoză care insistă 
pe complementaritatea necesară între corp şi 
spirit, alchimia este abordarea esoterică 
complexă unde se întâlnesc o cercetare 
operativă asupra materiei şi una speculativă 
asupra sinelui pentru a găsi piatra filosofală. 
Alchimia a avut epoca sa de glorie, lungă 
cronologic, din antichitate pînă către sfîrşitul 
Renaşterii, şi o vastă arie de răspîndire, din 
Egipt pînă în îndepărtatul Orient... 

263. Universul şi sufletul 
lumii  

de Liviu Pendefunda 
Robert Fludd - Robertus de Fluctibus (17 
ianuarie 1574- 8 septembrie1637) a fost un 
proeminent medic şi poet englez paracelsian, 
astrolog, matematician, şi apologet rosicrucian, 
deşi el a pretins că nu au fost niciodată în 
contact cu aceştia. Relatările spun că era un 

doctor plăcut şi în cele din urmă a devenit 
medicul Regelui James I. Fludd însuşi era un 
membru devotat al Bisericii Anglicane. De 
asemenea, a afişat cu mândrie cunoştinţe sale 
practice de mecanică, arhitectură, fortificaţii 
militare, armament, manevre militare, 
hidrologie, teoria muzicii şi instrumente 
muzicale, matematică, geometrie, optică şi arta 
desenului, precum şi de chimie şi 
medicamente. Fludd a folosit metafora comună 
pentru arte ca fiind "maimuţele naturii" o 
formă microcosmică a modului în care 
universul în sine funcţionează.... 

268.Apofazele Naşterii 
Domnului 
de Theodor Damian 
Apofaza implică inefabilul, neputinţa de a 
descrie în cuvinte, concepte umane, o anumită 
realitate. Orice realitate, de fapt, inclusiv cea 
fizică, are o dimensiune apofatică. În cadrul 
realităţii fizice, orice lucru are aspectul văzut şi 
cel nevăzut, forma şi esenţa, trup şi suflet 
pentru a ne exprima metaforic. Aşadar 
dimensiunea interioară nu poate fi prinsă în 
cuvinte, e apofatică 

271. La început a fost 
Lumina  
de Eugen Dornescu 
Cu siguranţă s-a schimbat ceva în ADN-ul 
nostru”, remarca cineva la vernisajul tinerei 
Elleny Pendefunda, la expoziţia organizată la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu din 
toamna aceasta. Întâlnim tot mai des copii de o 
precocitate uimitoare, ale căror performanţe 
par să nu mai aibă corelări cu cu rânduielile 
naturii; energii nebănuite, uneori fulgerătoare, 
depăşesc cu mult evoluţia firească a 
creativităţii pentru vârsta lor. 

274. Contribuţia 
minorităţilor la 
dezvoltarea României     
de Emilian Dobrescu                            
Emigrarea în România a minorităţilor naţionale 
s-a produs pentru că acestea au căutat să 
găsească condiţii economice şi de viaţă mai 
bune în locurile în care au emigrat, din afara 
ţării lor de origine. Eforturile minorităţilor, 
obiceiurile, tradiţiile de neam şi sânge le-au 
situat acolo unde Istoria îi aşează pe cei 
merituoşi, la locul ocupat după truda lor, după 
contribuţia lor la evoluţia economică a 

poporului român, 

309. Balada Mioriţa  
traducere în italiană şi  

Hotelul Argonauţilor 
versuri de Geo Vasile 
prezentat de Luca Cipolla şi Carmelo Consoli 

321. Printre rafturi  

de Emilian Marcu, George Cornilă, 
Julieta Carmen Pendefunda, Geo 
Vasile 

Biblioteca                                   
Contact international 



 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 5 

 

Liviu PENDEFUNDA 
 
 

 

COPH  
luminând 
TZAIN 
prelegeri despre 
nunta alchimică 

 
 

Te chem pe tine fecioară cu trup galben arămiu 
pe tine neatinsă de apă... de aer ...de mână străină 
Te chem pe tine Aceea , cea care din sare născută 

apare acolo.... de unde privirea nu ştie să vadă, 
să asculte... doar limba să guste aceiaşi mixtură străină 

menită să arate virtutea postumă a celui care 
din foc şi cenuşă zămisleşte imaginea ultima 

a nunţii de foc. 
Nunta alchimică, Anolucimus Magister  

 

m scris de nenumărate ori despre nunta 
alchimică, dar privind la lucrările antropologice 
executate de Elleny Pendefunda privind 

zămislirea omului şi a cuplului primordial, am înţeles 
secretul relatat de sursele istorice din învăţătura 
matriceală a luminii. Mersul firesc al unei civilizaţii 
începe de la primele trepte şi până la ultimile, acestea 
fiind cele care decid dacă o societate merită să continue 
ascensiunea sau să facă loc alteia. Referirile la o lume de 
dincolo se fac încă pornind la ideea continuităţii noasre 
în cerurile ascendente după moartea trupului, a corăbiei 
telurice. Dar tot aceasta este cea din care au venit primii 
oameni, anthropos androgin sau cuplul primordial a 
cărei unire spirituală a avut loc întru început prin 
cunoaştere şi capacitatea de a trece din chaos în cosmos, 
din etern în plan dimensional temporal, prin 
conştientizarea răului. Ciclurile cosmice au adus 
definitiv dicotomizarea Hadesului de Câmpiile Elizee, 
acel teritoriu identuficat cu Shamballa care este lumea 
celor ce au depăşit al cincilea nivel de conştienţă, adică al 
iubirii necondiţionate şi al armoniei. Poate, dacă e să 
coborâm stadiul hermeneutic spre un tâlc acceptabil 
societăţii contemporane, ar fi să acceptăm că noul 
Ierusalim al utopiei filosofice şi teologice e o etapă peste 

care pot trece oamenii buni spre zonele astralului 
superior, acesta find corpul de lumină al planetei 
noastre, aşa cum şi noi avem propriul sine în care să ne 
împlinim spiritual. Şi dacă acesta este un creat, întreaga 
noastră geneză se rezumă la această sintagmă care ne 
parvine eteric: totul este spirit, universul fiind o creaţie a 
conştiinţei universale, Dumnezeu. Şi atunci informaţia 
luminii fiind mesagerul prin care s΄a zămislit omul, 
spiritul acţionând prin vibraţie şi mişcare, anthropos, 
nomen este sămânţa divină, un Crist lăuntric care având 
incorporate inconştientul (undele electroencefalografice 
alpha) şi conştientul (beta) realizează aura care prin arcul 
reflex noetic interacţionează cu undele cosmice ale 
sferelor superioare de inteligenţă. Acum, se simte 
schimbarea, noi zori iţindu-se într΄o nouă eră.  Spun 
aceasta, pentru că trebuie coştientizată o lege, un dat 
primordial de care nu avem voie să ne îndepărtăm.  
Inteligenţa fără iubire poate constitui un drum luciferic, 
altul decât cel considerat a fi cristic. Contemplaţia ajută 
omul să se închine în faţa fascinantei naturi, cea în care 
pierzându-ne ne putem desprinde de lumea nebună a 
timpului nostru (se ştie că o pădure poate ecrana 
semnalele lumii artificiale) şi să se conecteze cu energia 
vieţii create. Cunoaşterea graiului animalelor şi al 

A 
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plantelor, călătoria spaţială şi temporală pierdute pe 
drumul evoluţiei, redobândite ar ajuta omul să 
îndeplinească apropierea de ceea ce Creatorul şi-a dorit 
prin zămislirea sa, unirea cu sinele spiritual prin 
cunoaştere şi iubire. Oare de ce suntem îndemnaţi să 
iubim cu atâta asiduitate de către toţi marii profeţi şi 
reprezentanţi ai luminii pe acest pământ? Unirea 
preconizată de Marele Arhitect prin alăturarea 
principiului feminin este de fapt îmbierea spre iubire şi 
nuntă. Dacă aţi întreba un astrolog ce este o nuntă 
cosmică, puţini sunt cei care au avut şansa să se 
întâlnească şi cu latura spirituală a astrologiei, cea care 
dezvăluie ţeserea discretă şi subtilă a firelor ce leagă 
această ştiinţă de celelalte şapte ştiinţe esoterice care 
formează universul cunoaşterii.  
 

 
pictură creştină Adam şi Eva, secolul al IV-lea  
 

Un reputat astrolog francez Armand Barbault, după 
doisprezece ani de practică a astrologiei la un nivel înalt, 
trecea în plan secund astrologia pentru a da prioritate în 
viaţa sa alchimiei. Se retrăgea undeva la ţară şi împreună 
cu soţia sa, începeau opera de creare a elixirului de viaţă 
lungă exact în cele doua zile şi jumătate ale momentului 
de nuntă cosmică din acel an. După un ciclu complet 
care a durat doisprezece ani, au obţinut elixirul, cea mai 
preţioasă comoară alchimică. E o poveste? Poate, dar 
nunta cosmică se defineşte drept perioada de timp în 
care Soarele şi Luna se află simultan în poziţiile lor de 
exaltare. Acest moment se produce o singură dată pe an, 
atunci când Soarele tranzitează zodia Berbecului, iar 
luna se află în zodia Taurului. În intervalul de nuntă 
cosmică forţele Soarelui (principiul masculin) şi ale Lunii 
(principiul feminin) se află la cea mai înaltă cotă de 
manifestare exterioară, terestră şi pot fi folosite pentru a 
pune piatra de temelie a unui edificiu, se pot dirija 
pentru crearea unui plan de viaţă pentru o persoană sau 
pentru crearea unor proiecte importante care au nevoie 
de sprijin spiritual sau reprezintă creaţii spirituale. 
Acesta este cel mai constructiv moment din an şi ar fi un 
lucru înţelept să proiectăm cele mai ambiţioase şi 
creative forme-gând pe care le dorim manifestate în viaţa 

noastră. În momentul începerii construcţiei dedicate lui 
Goethe de la Dornach (Elveţia), Rudolf Steiner a folosit 
momentul nunţii ccosmice pentru a pune Piatra 
Unghiulară a construcţiei edificiului respectiv. Tot aşa ţi 
se recomandă, dragă cititorule, să înceapi construirea 
edificiului tău personal, al construcţiei unde să te simţi 
acasă şi unde să îţi desfăşori activităţile spirituale. 

În timp ce unii contemplă încă extaziaţi frumuseţea 
darurilor cereşti şi nu se pot desprinde din feeria 
cunoaşterii dezvăluite, minunat ar fi să ne concentrăm şi 
să ne apucăm de treabă, în laboratorul de creaţie al 
propriilor noastre vieţi şi să conştientizăm ceea ce Marele 
Arhitect ne-a oferit prin infrastructura la care nici nu 
puteam visa neştiind că există. Ar fi o dovadă de 
recunoştinţă folosind ceea ce ni s-a dat cu atâta dragoste 
şi bucurie prin cela şapte daruri primite cu Duhul Sfânt 
în inimă şi în cuget. 

Secretul fabulos al misterului este atât de preţios 
încât trebuie să fie ascuns cu orice preţ neofiţilor, ceea ce 
subliniază orice mare profet şi chiar cărţile sacre şi să fie 
sugerat prin imagini enigmatice, alegorii, discursuri 
metafizice (sulful înseamnă elementul masculin, imobil şi 
active, mercur este aspectul feminin, volatil şi pasiv, sarea 
e liantul sau link-ul relaţional, rezultat al celorlalte două 
– sigiliu este traducerea sării în alchimie). Fiecare carte a 
Tarotului e legată cu un lanţ invizibil, niciuna nu se 
poate deschide,  o alta în sine conţine ceea ce altele nu 
au. În acest sens, lecturile duc spre finalul ce invită la 
recitire. 

 

 
Adam şi Eva, frescă Etiopia 
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Întunericul secret din palatal regelui este doar 

pentru a ascunde Marea Operă ca o himeră sau un miraj 
utopic. Aproape toate scrierile alchimice disponibile 
astăzi ignoră prima fază a lucrărilor, despre materia 
primă, despre termenii ce descriu dragonul, piatra 
filosofală, mercurul, solvenţii şi uită că de fapt fiecare 
trece prin încercări simbolizând cele şapte munci ale lui 
Hercule şi termină cu cucerirea lânii de aur. Este nevoie 
de fapt de răbdare, perseverenţă, motivare, cunoaşterea 
deplină a elementele de bază, apa, pământ, aer şi foc, 
care formează crucea elementelor.  

Arta Regală a alchimiei este marcată de umbre şi 
lumini - Solve et Coagula. Alchimiei îi urmează spagiria, 
apoi a treia ştiinţă, cea al cărei nume se ascunde în 
spatele Luminii, al Logosului şi nu este accesibilă nici 
esotericilor. Deoarece alchimiştii Evului Mediu au căutat 
obţinerea sau naşterea copilului rezultat din căsătoria 
simbolică a Soarelui şi a Lunii, germenul pietrei 
filozofale, ceea ce se găseşte în Nunta alchimică a lui 
Christian Rosenkreutz, nunta intimă a două materiale, 
masculinul şi femininul sacru, dintre Marte şi Venus, iată 
că discutăm despre o artă tehnică. Este arta iubirii, artă 
ermetică, consolidată prin viaţă şi chimie (aceasta fiind 

procesul exoteric). A dizolva şi a recrea continuu pentru 
a schimba, datorită legii de corespondenţe, doze de spirit 
şi materie, în lumea formelor prin acţiunea sulfului, 
mercurului şi sării (mintea, trupul şi sufletul lumii) este 
un dialog continuu dintre cei vii şi cei vii. Se dizolvă şi se 
purifică, procesul conducând la piatra filozofală. 
Alchimistul respiră spirit în materie, de aceea, în 
alchimie, oratoriul, nu este niciodată departe de 
laborator. 

 
   Adam şi Eva, Arvid Knoppel, bronz 
 
 

Întrebat de discipol cum ar putea crea, i-am răspuns 
să contemple precum un future natura dimprejur. Pentru 
unii poate dura o eternitate. Un copil, un artist vede în 
timp cum prinde contur în jurul copacilor un halo subtil,  
treptat ieşind din fiecare plantă, fiecare fir de iarbă, ca o 
aură de energie, care conduce până la el puterea 
pământului. Vibrând, acesta e calea de acces către 
principiul viu al tuturor lucrurilor. Am avut ucenici, 
Elleny fiind cel mai puţin conştient de ceea ce este, dar, 
în acelaşi timp, simte şi recunoaşte singură că a depăşit 
maestrul. Tot ceea ce face este o rugăciune pentru 
sufletul lumii, rugăciune principiului vibrator, forţei 
sacre a universului care prin Creaţie divină pătrunde 
spirit prin materie şi suflete.  

În regnul mineral, Piatra Filozofală transmuta 
plumbul în aur, în regnul vegetal se accelerează 
producţia de elixire şi omul devine focul prin care natura 
spirituală este reînnoită. 

"Ora et Labora" Rugaţi-vă şi munciţi, regula 
benedictină de viaţă, e alchimie pură, artă regală, 
universul bazat pe două principii: principiul de 
expansiune sau extinderea de dizolvare a întregului 
(fiecare creatură conţine toată puterea fiind după chipul 
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şi asemănarea lui Dumnezeu) şi principiul de întoarcere 
la condensarea iniţială, ceea ce corespunde principiului 
gnostic al reintegrării, sau a reveni la pleroma iniţială 
(theurgie). Fuziunea celor două duce la naşterea celui de-
al treilea, transformarea sau transmutarea lui doi în unu 
(căsătorie spirituală divină, poate a gemenilor spirituali 
descrisă de Papus). Ce sunt sufletele gemene? Tristan şi 
Isolda, Romeo şi Julieta... dincolo de expresia romantică, 
ceea ce Christian Rosenkreutz a ilustrat minunat:  
conceptul din lucrarea considerată drept unul dintre 
textele fondatoare ale tradiţiei rosicruciene. Care a fost 
creaţia? Sufletele create de gândire pentru a fi o singură 
entitate sau individualitate spiritual s΄au răspândit prin 
univers. Apoi, sub efectul dinamicii universale, s΄au 
împărţit în două, creând două entităţi autonome. Oul 
cosmic s΄a împărţit în două, dând două suflete distincte, 
dar cu siguranţă strict complementare, deoarece erau din 
aceeaşi sursă spirituală. Astfel, la un anumit stadiu de 
evoluţie, fiecare suflet are un frate geamăn, care este 
exprimat prin două entităţi - anima şi animus, vibrând 
pe aceeaşi frecvenţă, dar în doi poli distincţi.  

 

 
Benjamin the Scribe, Adam & Eva, c1280 

 
 

Prin incarnare aceste flăcări universale s΄au 
materializat, s΄au supus legii de individualizare. În timp 
s΄a simţit nevoia reuniunii pentru a reveni la lumina 
iniţială, sau pleroma şi a reveni la unitatea de timp 
transcent şi spaţiu pentru a anula efectele dualităţii şi să 
unească efortul comun la construirea iubirii universal. 
Fuziunea poate avea loc în orice moment al vieţii, atunci 
când două suflete gemene încarnate în aceeaşi 
temporalitate se întâlnesc în acelaşi cer în domeniul 

radiant de soare (unii descriu că fuziunea a doi îngeri 
produce un arhanghel). Relaţia dintre două suflete 
gemene, suplimente divine sau spirituale este o relaţie de 
tip androgin, deci întoarcerea la primul element adamic. 
Este doar unul dintre faţetele vizibile ale celei de-a treia 
aplicaţii ale Artei Regale, pentru că este arta punerii în 
aplicare a divinului în diferite straturi ale evenimentului, 
pentru realizarea Marii Opere. 

 
Chiar dacă unii atribuie lui Christian Rosencreutz 

paternitatea textului Fama Fraternitatis – Confessio 
Fraternitatis a lui Johann Valentin Andreae, aceasta 
reprezintă singurele mărturii moderne despre 
rosicrucianismul contemporan. Această societate, se 
presupune de către profanii interesaţi că ar fi imaginat 
un limbaj cifrat şi magic, precum şi un dicţionar, pentru 
a clasifica înţelepciunea lumii. Nunta alchimică a lui 
Christian Rosenkreutz a fost tipărită în 1616, la 
Strasbourg. Este un text alegoric, o povestire la persoana 
întâi a experienţei iniţiatice a autorului, acţiunea 
desfăşurându-se pe parcursul a şapte zile, când Christian 
participă la nunta alchimică a regelui şi a reginei, care se 
încheie cu moartea şi învierea cuplului regal. Şi în acest 
document, ca şi în Confessio fraternitatis, alchimia este 
considerată un proces de regenerare spirituală şi un 
izvor de renaştere interioară, şi nu o modalitate de a 
transforma diferite metale în aur. Vom vedea de ce încep 
acest eseu cu Rosenkreutz şi nu cu textul biblic sau 
alegoria basmelor cu Soarele şi Luna sau a lui Făt 
Frumos şi a Ilenei Consânzeana, pentru că în serviciul 
operei de eliberare a umanităţii devine necesar să se 
aducă o nouă lumină în lume, atunci ea este întotdeauna 
aprinsă de la flacăra niciodată stinsă a străvechii făclii, cu 
care rămâne legată. 
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Christian Rosenkreuz şi Nunta Alchimică  
 

... dar divina lume e-o splendoare   
şi nouă, ca făcând-o Domnu-n zori. 

Rainer Maria Rilke 

 
 

naintea Paştilor, după rugăciunea de seară, 
Christian, pătruns de semnificaţia sărbătorii 
pascale, asistă la o perturbare atmosferică care îi 

aduce vizita unei femei frumoase, înveşmântată în 
albastru, haină presărată, ca cerul, cu stele de aur şi aripi 
mari acoperite cu ochi ca de păun. Avea în mâna dreaptă 
o trompetă de aur pe care erau gravate nume interzise 
devoalării, iar în cea stângă multe scrisori scrise în 
diverse limbi. Înmânându’i una dintre ele, fără să scoată 
vreun cuvânt a zburat acompaniată de un sunet puternic 
al trâmbiţei, asemenea limbajului sfânt al divinităţii, 
vibraţia atingerii metafizice. Scrisoarea era de fapt 
invitarea sa la nunta regală, pecetea cuprinzând o cruce 
şi textul In hoc signo vinces. Invitat să urce cele trei trepte 
de pe munte, purificat esoteric, el ştie că doar prin 
cunoaştere îşi poate împlini destinul anunţat cu şapte ani 
înainte de astrograma sa. Cercetarea cugetului îl 
determină să înţeleagă ce rol dificil î se alesese, lui, încă 
tributar trupului şi poftelor materiale. Doar visele l-au 
lămurit asupra misterului.  

 
I s-a părut că se afla închis, împreună cu alţii 

înghesuiţi într-o temniţă, o groapă, legaţi în lanţuri unii 
de ceilalţi, fără lumină. Tobe şi trompete s’au auzit la un 
moment dat, reverberând o melodie ce îi împingea cu 
speranţă spre o geană de lumină. Atunci, cineva, 
conştientizându’l că dintru început fiecare orbecăie în 
întuneric, iar dacă’şi doreşte lumina aceasta i se 
destăinuie ca o sărbătoare, reprezentată aici printr’o 
funie aruncată de şapte ori de care să se poată prinde. 
Patru au fost extraşi la primul clinchet de clopoţel. Abia 
la a şasea aruncare, visătorul reuşeşte, cu capul rănit să 
iasă din groapă şi ajută şi el la cea de-a şaptea aruncare. 
Prin rană el deschide fereastra sufletului şi asistă la 
eliberarea celor salvaţi de bătrîna doamnă şi fiul ei care 
aruncaseră funia prin porul acela al unui turn adâncit. 
Tuturor li se oferă o monedă în care soarele şi literele 
DLS (Deus Lux Solis: Dumnezeu este Lumina Soarelui) 
străluceau. Şchiopătând, îmbărbătat de salvatori, 
Christian se trezeşte în acelaşi acord sonor de trompetă... 
Acum era conştient de renaşterea sufletului său. 
Îmbrăcat în haine albe şi încins cu un brâu roşu ca 
sângele, cu patru trandafiri purpurii la pălărie, dotat cu 
pâine, sare şi apă, a plecat la drum în prima zi a Nunţii 
Alchimice.  

 

 
 

O atmosferă ca în Coşbuc, de nunta Zamfirei, îl 
înconjoară- Întreaga natură cântă ca laudă adusă lui 
Dumnezeu şi el se integrează în corul sublim. Părăsind 
pădurea zăreşte o livadă edenică unde erau trei cedri 
înalţi şi falnici, a căror coroană îl îmbie să se odihnească 
la umbra ei. Exegeţii comentează rolul cedrului în Biblie 
şi structura templului lui Solomon ca fiind  simbolul 
materialului cel mai nobil şi tare, care se poate folosi la 
construcţie. Aici ei constituiau un sanctuar, dar nu 
oricare ci interior, revelat prin triunghiul ce adăposteşte 
cunoaşterea. Din această clipă el vine în contact cu 
tablele smaraldine şi este invitat să aleagă, ca pelerin una 

Î 
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din cele patru căi de a ajunhe la nunta împăratului. Pe o 
tăbliţă fixată pe unul dintre cedri erau gravate tocmai 
această indicaţie, dar pe oricare ar fi apucat nu avea 
dreptul să se mai abată cu niciun chip de la ea. Prima 
cale era scurtă, plină de stânci şi prăpăstii, a doua - mai 
lungă, cu ocolişuri, netedă şi comodă, a treia era cea 
regală, dar greu de străbătut de câte ispite se pot întâlni 
şi ultima pe care niciun muritor nu poate ajunge, trupul 
nefiindu’ vrednic să treacă de atâtea încercări. Începe să 
cugete şi îşi taie felii din pâinea pe care începe s’o 
împartă cu un porumbel alb. În timp ce pasărea se 
hrănea un corb negru s’a repezit să’i smulgă bucata de 
pâine. Alergând să salveze porumbelul s’a îndepărtat de 
la drum. Furtuna se abătuse smulgându’i desaga şi cu 
vântul în faţă s’a reorientat ţinând direcţia cu ajutorul 
busolei. Opoziţia sinelui şi a vechiului eu se lupta în 
Christian prin cele două păsări, pe care le întâlnim şi în 
finalul periplului acvatic al lui Noe. Cea care era de ales 
pentru oricare candidat la iniţiere ar fi calea regală, dar 
pe personajul nostru îl ajută destinul şi ajunge pe culmea 
înaltă a muntelui în faţa unei porţi minunat împodobite 
cu nenumărate figuri şi simboluri, chiar la lăsarea nopţii. 
Deasupra trona: Procul hinc, procul ite prophani! (Dacă nu 
sunteţi demni, rămâneţi deoparte), iar între coloane 
stătea cineva în haine de culoarea cerului care a cerut să’i 
vadă invitaţia. Cercetând-o l-a invitat, numindu’l frate şi 
când s’a prezentat drept călugăr al Crucii Întrandafirate 
l’a îndemnat să cumpere o pecete, mulţumit doar cu o 
sticluţă de apă. Pe acea pecete de aur erau doar două 
litere: S.C. (Spes Charitas - speranţă şi iubire). Am rămas 
peste noapte lângă un foc mare aprins pentru a călăuzi şi 
pe alţii. La plecare îi inmânează o scrisoare pecetluită pe 
care s’o utilizeze la al doilea paznic. Pe drumul spre 
castel se înălţau pereţi înalţi, şi pomi fructiferi, iar pe trei 
dintre ei o Fecioară îmbrăcată tot în albastru aprinsese 
trei opaiţe. A doua poartă era împodobită cu alte figuri şi 
semne secrete şi avea înscris deasupra’i: Date et dabitur 
vobis! (Daţi şi vi se va da). Un leu care o păzea a încercat 
să sară la el, dar paznicul l-a asigurat că nu trebuie să se 
teamă şi după ce i-a citit scrisoarea i-a destăinuit că îl 
aştepta de mult. A scos apoi o pecete şi el nemaiavând 
decât sarea a oferit-o la schimb. Pe aceasta erau de ase-
menea două litere: S.M. (Sal Menstrualis -  sarea 
purificatoare). Atunci au început să bată clopotele 
castelului şi Fecioara stingea opaiţele. A alergat în 
spatele ei, continuând drumul în lumina făcliei acesteia. 
Până şi mantia sa prisă în poarta care s’a închis în urmă a 
rămas acolo. În faţă se înălţa cea mai măreaţă, a treia 
poartă, străjuită de două coloane cu câte o statuie. Pe una 
cu faţa vedelă scria: Congratulator (Mă bucur cu tine), 
statuia celuilalt stâlp avea faţa ascunsă între palme, 
având inscripţionat: Condoleo (Sufăr cu tine, 
condoleanţe). Abia aici i se oferă adevăratul semn al 
oaspetelui, mai mic decât cele precedente, dar mult mai 
greu decât acestea şi pe care scria: S.P.N. (Sponsi 
Praesentandi Nuptiis - Oaspetele Mirelui la Nuntă). I s-au 

oferit pantofi noi şi a fost condus de doi aprozi cu făclii 
într-o cameră. A fost apoi tuns (ras în creştetul capului, 
lăsându’i la tâmple pletele lungi şi cărunte) de către nişte 
frizeri invizibili, apoi dus în sala unde era o mare 
mulţime de oaspeţi: împăraţi, regi, prinţi şi nobili, bogaţi 
şi săraci. Este momentul în care este recunoscut şi primit 
cu toată dragostea. Urmează scena banchetului în care 
mulţi şi-au dat în petec, lăudându-se şi fălindu-se, 
Christian crezând chiar că va fi nevoit să accepte astfel 
de batjocuri, dispreţ şi neplăceri de dragul mirelui sau al 
miresei, făcând astfel aluzie la şchiopătarea din vis. În 
timp ce larma era din ce în ce mai intensă a răsunat o 
muzică mai minunată decât ar fi putut vreodată să fie 
auzită. Toată lumea asculta atentă şi tăcută. După un 
timp, goarne, trompete şi tobe, au răsunat maiestuos uşa 
s΄a deschis de la sine lăsând să intre mii de luminiţe şi cei 
doi aprozi cunoscuţi, cu făclii luminând în faţa  
Fecioarei, aşezată într΄un car alegoric. Nu mai purta 
rochia albastră, ci una care strălucea într-un alb sclipitor, 
ţesută cu aur. Când fata a ajuns în mijlocul sălii, a 
coborât şi i-a invitat să se alăture mirilor, dar nu fără a fi 
"cântăriţi". Cei care nu se simţeau pregătiţi ar fi putut 
încă să se retragă. Străjuiţi de luminiţe nouă dintre ei au 
hotărât să rămână până a doua zi, legaţi de frânghii şi au 
adormit. Peste noapte Christian are un vis. De pe un 
munte înalt vedea valea unde stăteau o mulţime de 
oameni legaţi cu fire de cer, la diferite înălţimi. Un 
bătrân zbura cu o foarfecă şi tăia câte un fir, cei aflaţi mai 
sus căzând cel mai rău. Urmărind spectacolul se trezeşte 
brusc şi povesteşte celorlalţi visul avut.  

 

 
Darko Topalski, Adam şi Eva (detaliu) 
 

Dimineaţa era deja a treia zi. Aceasta, a treia din cele 
şapte zile ale Nunţii Alchimice este ziua încercărilor. 
Analizând esoteric simbolurile onirice şi desfăşurarea 
alegorică în care întrevedem probe şi simbolistica 
basmelor româneşti, realizăm fondul ancestral al 
catehismului iniţiatic. În acea zi Fecioara a venit 
înveşmântată în roşu cu un brâu alb. Înconjurată de două 
sute de viteji înarmaţi. Intră pe rând în primul templu 
unde trebuie să facă faţă la şapte greutăţi, cele şapte raze 
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ale Duhului Sfânt, la care candidatul trebuie să reziste. În 
mijlocul sălii era suspendat un cântar de aur, şi lângă el 
pe o măsuţă mică erau şapte greutăţi, una mai mare, apoi 
un grup de patru mai mici şi încă două mai mari 
împreună. Vitejii cu platoşe aveau săbii şi o frânghie 
puternică. Corespunzător numărului greutăţilor, erau şi 
ei împărţiţi în şapte grupe, şi la fiecare greutate era ales 
câte un viteaz din fiecare grupă. Fecioara porunceşte 
apoi aprodului, ca toată lumea să se urce pe cântar unul 
după altul. După vicii şi calităţi fiecare împărat, rege sau 
nobil este cântărit şi doar puţini au rezistat probei. 
Fiecare care a trecut proba a fost onorat cu haine de 
purpurii şi cu o creangă de laur. Cel mai bine a reuşit 
Christian, chiar dacă se îndoise de calităţile lui. În final 
dăruieşte Fecioarei trandafirii ce΄i purta la pălărie. Abia 
după aceea urma să fim conduşi la mire şi la mireasă. 
Ceea ce este interesant aici este episodul în care doi 
aprozi aduc lâna de aur pe care strălucea un leu înaripat, 
simbol al Ordinului în care urmau a fi acceptaţi toţi cei 
care trecuseră probele. După masa îmbelşugată, 
trompetele au anunţat venirea Fecioarei, aproyii purtând  
o cupă de aur cu un capac pe care era sculptată zeiţa 
Fortuna cu un steguleţ roşu şi un document. 

 

 
 

 Documentul cuprindea un testament profan şi 
imboldul de a urma adevăratele tradiţii pentru 
învingători şi condamnarea celor nechemaţi, a celor ce 
ştiau cât de nesfinte şi ademenitoare erau imaginile pe 
care le-au folosit, nerespectând Sfânta Trinitate Divină, 
sau  chiar abuzând de ea pentru a putea înşela. 
Insistându-se asupra faptului că numai adevărul ne 
poate face liberi, osândiţilor li s΄a permis să meargă în 
grădină fără lanţuri, şi să participe în felul acesta la 

anunţarea judecăţii. Grădina avea copacii plantaţi în 
ordine impecabilă, o fântână splendidă, cu figuri 
minunate, inscripţii şi semne ciudate şi o schelă mare din 
lemn, acoperită cu perdele pictate, cu patru etaje unul 
peste altul. Etajele erau acoperite cu perdele, primul cu 
alb din tafta, al doilea nu era acoperit, iar la următoarele 
perdea din tafta roşie şi respectiv albastră. Celor care 
trebuiau să părăsească, fără haine locul li se dădea să bea 
o băutură, a uitării, alţii au primit diverse pedepse, unii 
spânzuraţi, alţii decapitaţi, aruncaţi în apă sau predaţi 
morţii în alte feluri. 

 
Gossaert Thyssen, Adam şi Eva 
 

Grădina era din ce în ce mai goală şi în faţa Fecioarei, 
în linişte a apărut o licornă, albă ca zăpada, purtând un 
lanţ de aur pe care erau gravate câteva litere. A păşit 
înspre fântână, şi, în semn de respect, a îngenunchiat în 
faţa leului, pe care datorită nemişcării sale l-am crezut o 
statuie de piatră sau de bronz. Apoi urlând a rupt sabia 
şi a aşteptat un porumbel alb care a adus o ramură mică 
de măslin, pe care leul a înghiţit-o imediat şi s-a liniştit. 
Licorna simbolizând voinţa aprinsă în flăcări spre 
Dumnezeu, intră în grădina iniţierii, leul sparge sabia în 
bucăţi, şi o aruncă în fântână, o scufundă în izvorul 
apelor, ca dovadă că focul judecăţii s-a retras şi 
adevărata muncă a Nunţii Alchimice poate să înceapă. 
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Răcnetul imens al leului este un strigăt de încântare. Iar 
la acest strigăt apare un porumbel alb cu o creangă de 
măslin în cioc. Se cunoaşte că porumbelul a fost 
dintotdeauna simbolul Duhului Sfânt, aducând pace. De 
aceea are porumbelul o ramură de măslin în cioc. De 
aceea o duce leului. De aceea coboară unica pace care 
este de le Dumnezeu asupra grădinii. Urmează apoi un 
tur al castelului, fiecare fiind însoţit de un aprod. 
Multiple artefacte străjuiau încăperile, dar ceea ce îl 
atrage pe Christian este mormântul regal şi biblioteca. 
Tot acolo se găsea şi pasărea Phoenix1. Acele locuri 
secrete, ce adăposteau comori, nu ar fi trebuit vizitate, 
dar orele s-au scurs, întoarcerea în semicercul fântânilor 
măiastre, aducându΄i lângă turnul cu ceas, orientat 
astronomic după luminătorii cerului.  În sala spaţioasă în 
care au ajuns pe înserate exista un glob pământesc uriaş 
care se putea manevra, unele ţinuturi fiind însemnate cu 
aur. Astronomul Atlas i-a condus apoi în interiorul 
globului, imaginea stelelor fiind perfectă în plină lumină. 
Artă şi încântare au fost momentele petrecute la masa de 
seară. Fecioare le-a povestit desore o discuţie avută cu 
una dintre surorile ei privind vulturul care a primit 
creanga de dafin pe care i-o dăruise ea, iar pe cea care o 
poseda deja a dat-o surorii sale. Care era cea mai dragă 
păsării?2 Tinerii se străduiesc să răspundă şi chiar se 
luptă pentru a-i arăta fetei care o place pe ea mai mult. 
Alţii povestesc la rându-le câte o întâmplare, fiecare con-
stituind o şaradă dar şi o pildă, fiind legate de dragoste 
şi de onoare. Sufletul omului înseamnă iubire. Logosul a 
hotărât ca orice să se realizeze prin utilizarea  polarităţii 
inverse, deci prin asocierea dintre bărbat şi femeie. 
Spiritul şi lumina sufletului se îmbină în armonie. 

Fata este cea care înainte de începerea nunţii se 
prezintă spunându-le numele său: Numele meu are puterea 
lui cincizeci şi cinci şi constă totuşi doar din opt litere. Litera a 
treia este o treime a celei de a cincea. Dacă se adaugă litera a 
şasea, atunci rădăcina rezultatului scăzut cu primul face atât, 
cât jumătatea celei de a şasea dar şi a patra. Cea de a cincea şi a 
şaptea sunt egale; ultima - cât prima, iar acesta împreună cu 
cea de a doua sunt cât cea de a şasea, care este doar cu patru 
mai mult decât triplul celei de a treia. Christian îi cere 
valoarea celei de-a şaptea litere, răspunsul arătând 
numărul domnilor prezenţi în încăpere. Numele 
Fecioarei era Alchimia. Gematria şi transmutaţia 
alchimică sunt asemenea fecioarei ce dăruie trandafirul 

                                                 
1 Phoenixul, forţa imensă de înviere a eternităţii, este semnătura 
Corpului Viu străvechi, al Lanţului Universal care s-a construit în 
vremurile de început ale primelor frăţii: o singură lumină imensă, o 
singură forţă imensă, un singur Phoenix sublim care umblă pe pământ, 
stă pe ocean şi capul îi atinge cerul cel mai înalt. 
2 Vulturul, simbolul restabilirii legăturii Sufletului cu Spiritul, primeşte 
ramura uneia dintre surori. Toată dorinţa ei se orientează asupra 
Sufletului viu, asupra Sufletului Spirit, asupra Vulturului. Iar Vulturul 
îi acceptă dragostea. Totodată ramura de dafin, speranţa, i-o dăruieşte 
celeia care nu o are încă. Cu aceasta doreşte să afirme acel fapt de 
neschimbat, că cel care studiază Nunta Alchimică şi se apropie de 
sărbătoarea nunţii, aceluia i se dăruieşte dragostea lui Dumnezeu. 

inimii, sufletul legat de cu cele şapte raze ale Spiritului 
(Duhul Sfânt), cele şapte greutăţi cărora trebuie să le 
reziste, şi a căror cerinţe trebuie să le îndeplinească. 
Şapte fete au adus greutăţile, care la început serviseră 
drept probă la judecată; acum trebuiau duse în şapte 
locuri diferite. Noapte i-a adus încă un vis... 

 

 
 

Adam şi Eva, o repetare cu care Lumina ne-a 
învrednicit pentru viaţa pământeană, apar din mitologia 
universală atât prin legende sau poveşti, cât şi în 
învăţaturile artei cosmice, devenite regale, a cărţilor 
sfinte care înalţă nunta la rang de ritual cosmic. Rege şi 
regină, mirii sunt Soarele şi Luna.  Nunta alchimică 
este descrisă drept căsătoria dintre sulf şi mercur, dintre 
Soare şi Luna, Rege şi Regină; este simbolul central al 
alchimiei.  Talismanul nunţii alchimice este o combinaţie 
de simboluri alchimice astrologice şi concepte magice 
care provin din misterioasa arcană Lumea a 
anticilor.  Căsătoria sacră şi spirituală a Soarelui şi a 
Lunii a fost considerată simbol al unirii polarităţilor 
fundamentale şi arhetipale a naturii cosmosului şi a 
sufletului. o combinaţie de metale condusă de lumini: 
aurul-soare si argintul-lună, o parafrazare a trinităţii 
alchimice formată din Soare, Luna şi hermafroditul 
Mercur (care este considerat mediatorul sau precursorul 
lor)3. Marii pictori au imaginat copacul edenic al 
înţelepciunii ca pe un şarpe hermetic, ceea ce ne-ar 
îndreptăţi să coborâm în protoistoria continentelor 
dispărute, la primordialitatea frăţiilor luciferice (în sens 
de iubitor şi aducător de lumină!). 

                                                 
3  Mercur, care este simbolizat prin caduceu, cu glypha sa încorporată 
în centru, serveşte ca energie şi reconciliere a Soarelui şi a Lunii. El 
oferă posibilitatea de a echilibra contrariile naturii noastre şi de a le 
transforma. Acest lucru duce la apariţia celei mai pure esenţe, şi 
acţionează pentru a transforma materia prima în aur (spirit), prin 
purificarea şi unificarea elementelor noastre de bază.  
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Albrecht Durer, Adam şi Eva

Când energia ajunge în zona mercurului, aceasta se 
dedică urmei Căii Şarpelui. Această cale este ilustrată de 
un şarpe ce se caţără pe Arborele Vieţii sau al 
Cunoaşterii, inversarea sensului de coborâre fiind 
fulgerul, tornado energetică. Aici, focul secret trezeşte 
mintea la posibilităţile şi structurile magice, dar fără duh 
nu΄şi poate energiza creierul şi accelera gândirea, 
înţelegerea, voinţa şi conştiinţa aflându-se într΄un 
echilibru singular, alimentat de muzica sferelor spre 
crearea căii prin care energia sa curgă mediumic. Aceste 
căi sunt construcţiile mentale şi astral împerecheate în 
nuntă cosmică, reprezentate ca mesaj din Logos în 
simbolurile utilizate în ritualuri magice, religioase şi 
esoterice. Calea principiului ordo ab chao, sau planşa 
arhitecturală folosită pentru a direcţiona focul secret este 
caduceul lui Hermes. Aici, şerpii îngemănaţi se 
întrepătrund în jurul coloanei central – axis mundi, şi 
formează două coloane laterale sau stâlpi de susţinere, 
ceea ce duce la un vârf cu aripi, sau coroana de care vom 
mai aminti, ca o formă de con de pin, sau glandă pineală. 
Nunta sacră sau hierogamia era foarte importantă pentru 
ritualurile misterelor, reuniunea lui animus cu anima 
ducând la descoperirea sinelui. Chiar dacă actul nunţii 
nu este descris în roman, acesta reprezintă regenerarea 
fiinţării umane. Atât Meister Eckhart cât şi Sf. Tereza de 
Avila subliniază căutarea sufletului trecând prin porţile 

iniţiatice ale castelului. Munte, castel, templu sau turn 
sunt elemente simbolice pentru înălţare spirituală – 
Mons philosophorum. Paradisul, noul templu profeţit de 
Ezekiel coincid cu restaurarea Creaţiei şi nu întâmplător 
m΄am oprit asupra acestei teme asupra cărei voi reveni. 
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Uniunea Mistică a Arcanelor Majore 

 
Dacă cerul şi pământul n΄ar fi produs nimic etern,  

cum ar fi putut-o face omul?...  
Înţeleptul cuprins de absolute găseşte acolo împlinirea.  

Urmându-şi calea găseşte calea…  
Acesta este motivul pentru care o acţiune sau o inacţiune  

traduce armonia invizibilă unde credinţa este totală, sau nu este de loc.  
Tao Te King 

 

upă cum afirmam, explicaţia macrocosmică a 
sexualităţii mistice are la bază marea temă a 
conjuncţiei principiilor opuse, care permite 

realizarea unităţii tuturor lucrurilor, dincolo de 
diferenţe. Actul amoros simbolizează o asemenea 
fuziune cosmică, o conjuncţie si o rezolvare a 
diferenţelor prin fuziunea opuşilor într-un tot 
unitar.Cele două corpuri devin una dizolvându-se în 
starea lichidă (mistică). Iubirea sexuală este o apropiere, 
o unitate prin care un bărbat şi o femeie pot nu doar să 
se apropie, dar şi să devină perte integrantă unul din 
celălalt. Elevarea conştiinţei lor se produce tocmai prin 
această experienţă mistică, a descoperirii Unităţii-
intimitatea supremă care poate fi atinsă. Aceasta 
intimitate pe toate nivelele, transcede cu uşurinţă relaţia 
de cuplu şi sexualitatea, transformându-se in Iubire 
pură. De aceea, când sunt cu adevărat indrăgostiţi, 
bărbatul şi femeia trăiesc zi şi noapte în aceeaşi stare 
transcendentă de plutire, aproape ca de vis, întrucât au 
fuzionat deopotrivă la nivel psihic şi cosmic, simţindu-se 
una chiar şi atunci când nu sunt în prezenţa celuilalt.4 
Aceasta este a zecea oră a lui Apollonius: „Porţile cerului 
se deschid şi omul iese din letargia sa.” (numărul 10 al celei 
de a doua Mari Iniţieri a Misterelor Majore, care-i 
permite iniţiatului să călătorească în Corp Eteric sau în 
Stare de Jinas. Aceasta este înţelepciunea lui Ioan 
Botezătorul: decapitarea.) 

Chiar dacă aş fi atras să continui cu minunatul cod 
kabbalistic al tarotului pe diferitele sale arcane, voi 
începe prin a aminti prezenţa luminătorilor asupra 
noastră şi în primul rând a Soarelui, nu ca pereche a 
Lunii, ci ca ocrotitor al relaţiei umane. A XIX-a Arcană 
Majoră este cea a Alianţei, a „Inspiraţiei”, fiind „Focul 
Creator”, Piatra Filosofală ca realizare a Operei Magna (a 
Soarelui). Bărbatul şi Femeia care se iau de mână şi 
Soarele strălucind deasupra lor, ne indică faptul că 
această Arcană relaţionează cu Misterul Focului, aspectul 
Sexual fiind găsit în suma sa cabalistică: 1 + 9 = 10 (un 
număr profund sexual, Cercul şi Linia, misterele 
lui Lingam-Yoni); prin intermediul transmutaţiei 
sexuale, alianţa sacră dintre bărbat şi femeie este 
Magnes-ul Interior al lui Paracelsus, Principiul Magic, 
pozitivând cele trei elemente - Sare, Mercur şi Sulf . 

                                                 
4 Louis Meldman, Uniunea Mistică (f.e.) 

Evanghelia vorbeşte despre necesitatea hainei de nuntă. 
Să ne amintim de nunta în care cineva nu purta haine de 
nuntă şi l-au legat iar Domnul a poruncit să fie aruncat în 
întunericul unde se aude doar scrâşnirea dinţilor (Matei 22:1-
14). Această haină faimoasă este sahú-ul egiptean sau to 
soma heliakon - corpul de aur al omului solar, veşmântul 
necesar pentru a asista la ospăţul mielului pascal (alianţa 
dintr΄a noua sferă dintre bărbat şi femeie). Soarele 
simbolizează intelectul activ, motiv cartezian; în timp ce 
luna simbolizează pasivitate, iraţionalul, inconştientul, 
sensibilitatea, imaginaţia. 

 

 

D 



 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 15 

 

 

XIX Soarele după tarotul Thoth al lui Aleister Crowley 
 

După tablele smaraldine, aşa cum aici jos există o 
Mare Alianţă, pentru a atinge Illuminarea, se necesită o 
altă Mare Alianţă, acolo sus, prin fuziunea celor două 
suflete: Sufletul Uman Masculin cu Sufletul Spiritual. 
Feminin. Aceasta nu se obţine fără să se fi eliminat Eul, şi 
fără să se fi eliminat trupul dorinţelor. Cum vom arăta în 
continuare, este minunatul cuplu medieval întâlnit în 
cărţile cavalereşti. O dată cu căsătoria se produce o 
scânteiere şi vine illuminarea, fără ea Chakra Sahasrara 
cu 1000 de petale nu poate avea o dezvoltare completă a 
glandei pineale, ochiul interior care determină 
multiviziunea şi desăvârşirea reflexului noetic. Soarele 
spiritual este cel care contează. De unde şi accepţiunea: 
trebuie să aşteptăm totul de la Apus, nu aştepta nimic de la 
Răsărit. Pentru a intra în absolutul Ain este necesară 
eliberarea de toate legile celor şapte Ceruri care ne 
guvernează, continuând după celebra axiomă 
transcedentală: „Apucă scutul Credinţei tale şi înaintează cu 
pas hotărât, fie că este în sensul vântului sau împotriva 
tuturor vânturilor.” Totul e căutarea conştientului în 
inconştient, precum cea a prinţului venit să împlinească 
destinul frumoasei adormite din pădure, două imagini 

ale sufletului care converg în sinele relevant în Spirit. 
Învaţăm să trăim relaţia sexuală cu conştiinţa divinităţii. 
În unele tradiţii, putem găsi încă desprinderea omului de 
la nivelul de animalitate, ca un concept de integrare în 
iubirea divină. Prin Geneză nimic nu a fost lăsat la voia 
întâmplării. Numai omul a deturnat lucrurile esenţiale 
sau le-a înţeles greşit. Adevărul Yin şi Yang, nunta Lunii 
şi Soarelui sunt pentru a ilustra fuziunea alchimică a 
două fiinţe ca o combinaţie a celor două domenii - 
material şi spiritual, realizându-se echilibrul - ... Sarcina 
majoră a omului ar trebui să fie (...) de a deveni conştient de 
ceea ce, din inconştienţă, este legat şi subjugat, în loc să 
rămână inconştient sau să se cunoască ... (Carl Jung) 

 

 
XI Dorinţa 
 

Numerologic fiind 1, vibraţiile neutre, natura 
energiei fiind nediferenţiată, sunt atât de sex feminin cât 
şi masculin, atribuite lui Dumnezeu care a creat o lume 
prin Duhul Sfânt. Soarele este taina spiritului radiant, un 
spirit capabil de armonizare a contrariilor şi a forţelor 
opuse, masculin şi feminin, activ şi pasiv în care nidează 
principiul iubirii, pentru că totul porneşte de la generarea 
parului şi imparului..., spunea Platon. 
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XVIII Luna 
 

Soarele în Cartea lui Thoth, este, de asemenea, lumea 
lui Abel/ Saturn. Şi pentru a înţelege ceea ce pare 
paradoxal să atribui Saturn la lama Soarelui, este necesar 
să se ia în considerare în capitolul IV din tabelele Legii 
care indică în mod clar că Abel este într-adevăr fratele 
geamăn al lui Cain care e arcana IV/ împăratul în Cartea 
lui Thoth. Dar Cain/ Soarele nu ar fi putut ucide pe 
Abel/ Saturn, fiind nemuritor, gardian atemporal al 
ciclurilor de timp Cronos (Saturn); Kain este centrul 
cercului manifestărilor materiale adamice heterogene în 
timpul cd Abel a devenit centrul manifestărilor omogene 
şi spirituale. Soarele are apogeul la prânz, Saturn este 
soarele de la miezul nopţii. În Metamorfozele lui Apuleius, 
în marea veghe la templul lui Isis se spune: Am abordat 
dispariţia limitelor; am trecut pragul Proserpinei, şi m-am 
întors prin toate elementele; în mijlocul nopţii am văzut 
soarele strălucind în splendoarea lui orbitoare; am invocat zeii 
infernului şi zeii cereşti; i-am privit în faţă; i-am adorat 
îndeaproape. Deci, aceasta este arcana illuminării, 
simbolizând căsătoria alchimică, întâlnirea lui Adam şi 
Eva, a soţilor din Cântarea lui Solomon, întoarcerea 
androginului în starea omogenă de Conştiinţă, o 

eliberare a ciclului reîncarnărilor. Iubirea cuplului 
iniţiatic reprezintă Piatra Filozofală – androginul 
hermafrodit fiind fuziunea perfectă, armonia de 
complementaritate. Energia cosmică, la fel ca apa, are trei 
stări diferite, omul fiind în multitudinea de arcuri reflexe 
receptor şi transmiţător, un transformator de putere. 
Experienţa de iluminare, kundalini este trezirea şi 
creşterea focului interior care conduce la o experienţă 
extatică, conştienţa de a fi orbit de lumină. "Am aprins o 
flacără în mine ... Inima mea este focul, flacăra fiind sinele 
domesticit." (Sumyuttanikaya) 

 

 
VI Indrăgostiţii 

 

Îndrăgostiţii este a şasea carte a Tarotului5. Acest 
număr deschide spiritualitatea şi perfecţiunea, 
simbolizând responsabilitatea şi liberul arbitru, un test 
între bine şi rău, rezultat al relaţiei strânse dintre 
numerele 1 şi 5 (tinereţe, moralitate, calea de mijloc), 
rezultatul relaţiei dintre numerele 2 şi 4, care 

                                                 
5 Al şaselea arcan al Tarotului, Indrăgostiţii, stă sub semnul planetei 
Mercur şi este guvernat de zodia Gemenilor. In I Jing îi corespunde 
hexagrama numărul 31 – Influenţa. Ca pietre preţioase, coralul roşu şi 
cuarţul roz. Numerologic, cartea are valoarea 6 (şase), iar în alfabetul 
ebraic îi corespunde litera Tzain. 
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simbolizează timp şi spaţiu, în calitate de îndoială şi 
certitudine, dar şi dublul 3, simbolizând o minte deschisă 
şi acţiune inovatoare. Dragostea este suma tuturor 
evenimentelor. Arcana este o cale iniţiatică decisivă în 
alegerea destinului evoluţiei interioare, după ce Papa a 
stabilit o legătură între teluric şi celest. Aceasta este o 
parte a iniţierii, partea umană fiind senzualitate, o 
condiţie necesară pentru aderarea la aspiraţiile minţii, 
pentru că cei care nu au trăit prin tot gradul de trupurile 
lor, prin cele cinci simţuri, nu pot să înţeleagă ce nu au 
simţit şi arcurile lor reflexe nu s΄au format pentru a 
înţelege cerinţele minţii. Prin urmare, este necesar să se fi 
folosit corpul înainte de suflet şi minte, ca şi cum trebuie 
învăţate mai întâi literele pentru a dezvolta actul citirii. 
Tradiţiile nu puteau fi transmise de Dumnezeu decât de 
cineva  care a devenit om: Buddha, Cristos, Mohammed. 
În fiecare tradiţie a existat o revelaţie umană, printr’un 
om, în sensul trecerii prin corp. Se pare că geniul 
oamenilor a avut un debut în primul rând senzual. Toate 
oraşele care au condus lumea, Babilon, Alexandria, 
Atena, Bizanţ, Roma, Veneţia, Paris, cu cât au suportat 
desfrânarea au fost mai puternice. Creaţia în muzică, 
dans, pictură, sculptură a avut nevoie de senzualitate 
pentru a se desăvârşi. Sparta în care artele au fost 
interzise nu a lăsat nimic posterităţii în comparaţie cu 
Atena. Prin reîncarnări succesive iubirea realizează 
armonie, care să rezolve dualitatea ei, mereu un spirit 
divin. Preoteasa şi Împăratul (2 + 4 = 6), cunoaşterea şi 
materialismul, transcendenţă şi existenţă se unesc într-a 
şasea arcană. 

Hexagrama este alcătuită din două triunghiuri 
echilaterale întreţesând o stea cu 6 colţuri. Este geometria 
sacră  asociată cu arcana iubirii, unitatea indivizibilă 
dintre macrocosmos şi microcosmos, a divinităţii şi 
naturii (spirit şi materie în Duhul Sfânt) în completarea 
prin două forţe descendent /ascendant într΄un arc reflex 
cosmic. În centrul celor două triunghiuri sunt crucea 
"Tau", "Ankh" sau semnul infinit, realizând un simbol 
ezoteric foarte puternic. Există şase triunghiuri 
echilaterale mici ale căror vârfuri sunt parte a cercului la 
conectarea dintre ele. Acesta este cercul în care micul zeu 
Eros este înscris. Triunghiurile reprezintă cele şase 
dimensiuni ale spaţiului: cele patru puncte cardinale, 
zenith şi nadir. Numărul şase este suma hermetică 
pitagoreică care înainte de şapte demonstrează că 
perfecţiunea se poate manifesta. Triunghiul îndreptat în 
sus este natura divină a lui Cristos, triunghiul inversat, e 
natura umană. Cei doi se intrică dând valoare 
macrocosmosului (omul în lume), spre deosebire de 
microcosmos, numărul cinci, pentagrama, steaua cu cinci 
colţuri, în care omul se zbate în echilibrul magnetismului 
terestru. Pentagrama este dimensiunea omului şi steaua 
cu şase colţuri, steaua lui David (Pecetea lui Solomon) 
este dimensiunea universului, înglobând omul în 
cosmos.  

 

 
 

Să nu uităm că potrivit Bibliei, şase este numărul de 
zile în care Dumnezeu avea să creeze lumea. Treimii 
sacre I se opune triunghiul inferior ce reprezintă 
trădătorii (cele trei Furii), care sunt în interiorul nostru: 
demonul de dorinţă, mintea diavolului şi demonul de 
rea-voinţă. Aceştia sunt cei trei prieteni ai lui Iov, cei trei 
asasini ai lui Hiram Abiff,  Iuda, Caiafa şi Pilat din 
simbolistica creştină, Apopi, Hai şi Nebt în simbolistica 
egipteană, Sebal, Ortelut şi Stokin în cea masonică. Ei 
trăiesc în minte, în noi înşine. Dante descrie pe Lucifer în 
centrul Pământului cu trei guri şi în fiecare dintre ele un 
trădător. În această a şasea arcană, neofitului pe calea 
iniţierii I se cere să aleagă între coroana sephirothică 
interioară a Pomului Vieţii şi triunghiul inferior al celor 
trei Furii. Biblia aminteşte de aceşti trei trădători în 
Apocalips: Atunci în gura balaurului şi din gura fiarei, am 
văzut trei duhuri necurate, ca nişte broaşte. (Apocalipsa 
4:13), definind trei spirite care arata trădătorii lui Cristos. 
Considerând că în sigiliul lui Solomon există un punct 
central al acestei stele cu şase colţuri, inima Stelei şi 
Iubirea este esenţială şi va genera a şaptea arcană majoră 
(tarotul este împărţit în 7 grupe de Arcane ternare - 7 
triunghiuri sau 3 stele în heptagramă). 



18 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

 
Androginul alchimic 

 
Prima fază a lucrărilor alchimice satisface îndemnul 

colectării mineralelor în VITRIOLUM, mercur şi sulf, 
construcţie geometrică bazată pe legile armoniei. 
Conştiinţa care naşte în cub numărul doi într΄o variaţie 
de trei în plan astral, sub semnul Leului. Multiplicarea sa 
cu 3 conduce iniţiatul sub Arcana a XVIII-a, Luna care 
este secretul transmutărea interioare. Aceasta este ritul 
de purificare care precede nunta alchimică. Şi apoi, 
verdictul la cea de-a XX-a conduce la învierea fiinţei 
noastre. Această serie de arcane este într-adevăr 
programul nunţii alchimice.  De la VI, VII, XIV, XV, XVI 
reprezintă mistere strâns legate de lumea emoţiilor 
noastre, echilibrul, cumpătarea, dorinţa, fantezie, şi 
respectiv dragostea, pentru ca în cea de-a 17-a, care este, 
de asemenea, iubire creată de adoraţia divină să se 
pregătească împlinirea plenară în lumina lui Dumnezeu! 

Misterul Soarelui este dragostea finală, iubirea 
necondiţionată, iubirea universală. Aceasta în esenţă este 
taina nunţii alchimice care fuzionează iniţiatul cu 
Universul în astral, o fuziune a întregului cu întreaga 
Creaţie, realizând inteligenţa supremă6. Adam şi Eva, 
două eterne personaje ilustrează conceptul celei de-a 
şasea arcane. Este o carte care simbolizează Soarele, 
lumina, ochii, splendorile şi frumuseţile vieţii. Aparent, 
cartea face trimitere la dragoste, atracţie, la viaţa de 
cuplu, la lucruri-perechi. In multe seturi de Tarot, cartea 
se mai numeşte şi Decizia sau Alegerea. Aşadar, cartea 
invită la multă reflecţie, dar în toate reprezentările 
grafice apar Soarele şi Cupidon sau Eros, zeu al iubirii şi 
al dragostei. De aici rezidă şi simbolistica ascunsă a 
cărţii: Eros este fiul Afroditei şi al lui Ares, iar arcanul stă 
astfel sub semnul lui Venus şi al lui Marte, al unirii 
fericite dintre bărbat şi femeie. Iubirea provenită din inimă 
este întotdeauna dincolo de dualitate. Fiecare caută acea iubire 
care depăşeste dragostea şi ura; din nefericire, căutarea are loc 
prin intermediul minţii, şi acest fapt generează nefericire. Toţi 
îndrăgostiţii simt eşecul, decepţia, trădarea, însă niciunul nu 
consideră că este vina lui. In realitate, instrumentul pe care îl 
folosiţi nu este potrivit. Este ca şi cum cineva şi-ar folosi ochii 
pentru a asculta muzică, realizînd faptul că astfel nu poate 
percepe niciun sunet. Insă ochii nu sunt făcuţi pentru a 
asculta, după cum urechile nu sunt făcute pentru a vedea. 
Mintea este foarte practică, ea este un mecanism care 
calculează; mintea nu are nimic în comun cu iubirea. Iubirea 
va fi un chaos, ea va răsturna totul. Inima nu are nimic în 
comun cu lucrurile practice, ea este mereu în vacanţă. Ea poate 
iubi şi poate face acest lucru fără să transforme iubirea în ură; 
ea nu este otrăvită de ură. Fiecare este în căutarea iubirii, însă 
instrumentul prin intermediul căruia se realizează căutarea 
nu este potrivit; şi de aici - eşecul. Iar oamenii, văzând că 
iubirea aduce cu ea numai ură, se închid în ei înşişi, zicând: 
«Iubirea este o prostie».  

Imaginea androginului divin primordial  

                                                 
6 Inteligenţa supremă este neapărat rezonabilă. Dumnezeu, în filozofie, poate fi 
doar o ipoteză, dar este o ipoteză impusă de bun simţ pentru raţiunea umană. 
Încorporând motivul absolut este determinarea ideală a divinului (Eliphas 
Levy). 
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Toată această pledoarie pentru gândirea omului, 
acest lung citat nu poate fi trunchiat. Cuprinde adevăruri 
pe care doar înţelepţii îl cuprind. Cei ce se consideră 
nedreptăţăţi construiesc un zid solid pentru a se apăra 
împotriva iubirii. Făcând însă acest lucru, vor fi lipsiţi de cele 
mai mari bucurii ale vieţii, de tot ceea ce este cu adevărat 
valoros. Pentru a înţelege iubirea, trebuie, în primul rând, să 
fiţi plini de iubire; numai atunci o puteţi înţelege. Milioane de 
oameni suferă: ei doresc să fie iubiţi, însă nu ştiu cum să 
iubească. Iar iubirea nu poate exista ca un monolog; ea este un 
dialog, unul armonios. Nu ceea ce vi se oferă vă mulţumeşte; 
satisfacţia provine din ceea ce dăruiţi voi celorlalţi. Nu puteţi 
fi mulţumiţi, dacă sunteţi cerşetori; mulţumirea apare numai 
dacă sunteţi regi. Iar atunci când dăruiţi iubire, deveniţi un 
rege. Puteţi dărui atât de mult - este inepuizabil; cu cât dăruiţi 
mai mult, cu atât iubirea voastră devine mai rafinată, mai 
subtilă, mai nuanţată. In momentul în care înţelegeţi ce este 
iubirea, în clipa în care experimentaţi iubirea, deveniţi iubirea 
însăşi. Atunci, în voi, nu mai există nici dorinţa de a fi iubiţi, 
nici dorinţa de a iubi; faptul de a iubi va deveni felul vostru 
firesc de a fi, la fel de natural ca şi respiraţia. Nu puteţi face 
nimic altceva; veţi fi, pur şi simplu, plini de iubire. Dacă 
iubirea voastră nu va găsi ecou, nu vă simţiţi răniţi. Motivul 
este următorul: poate iubi numai persoana care a devenit ea 
însăşi iubirea. Puteţi dărui numai ceea ce aveţi deja. Nu are 
rost să cerem iubire unor oameni care nu au cunoscut iubirea 
în viaţa lor, care nu au ajuns la sursa întregii lor fiinţări, care 
nu au cunoscut iubirea în toată strălucirea ei. Cum ar putea să 
iubească aceşti oameni? Ei pot numai să simuleze. S-ar putea 
chiar să creadă, în mod sincer, că vă iubesc. Insă, mai devreme 
sau mai tîrziu, îşi vor da seama că este numai o pretenţie, că 
este numai un rol, o ipocrizie. Poate că nu intenţionează să vă 
înşele, însă ce pot face aceste persoane? Voi cereţi să fiţi iubiţi, 
iar celălalt cere, la rândul lui, acelaşi lucru. Fiecare presupune 
că partenerul este obligat să iubească şi fiecare încearcă din 
răsputeri să o facă. Aceasta este o idee fixă, iar o asemenea idee 
nu duce la nimic. Ambii parteneri vor descoperi acest lucru şi 
fiecare îi va reproşa celuilalt, plângându-se, că ceva nu este în 
regulă. De la bun început, ei sunt, de fapt, nişte cerşetori, iar 
mâinile lor, întinse către celălalt, pentru a cere, pentru a ruga, 
rămân goale. Cei care au găsit sursa iubirii în ei înşişi nu mai 
au nevoie să fie iubiţi; în ciuda acestui fapt, vor fi iubiţi. Ei vor 
iubi, pur şi simplu, pentru că au prea multă iubire, la fel ca un 
nor care vrea să-şi reverse ploaia, ca o floare care vrea să-şi 
împrăştie parfumul, fără dorinţa de a primi ceva în schimb. 
Răsplata iubirii este iubirea însăşi, nu faptul de a primi iubire. 
Acesta este unul dintre misterele vieţii: atunci când o persoană 
este răsplătită prin însăşi iubirea pe care o răspândeşte în jurul 
ei, mulţi oameni o vor iubi; fiind în contact cu ea, toate aceste 
fiinţe vor găsi treptat, treptat sursa iubirii în interiorul lor. Ele 
pot fi în legătură cu o fiinţă care îşi răspândeşte iubirea, fără să 
ceară nimic în schimb. Şi, cu cât această fiinţă împărtăşeşte şi 
răspândeşte mai mult iubirea sa, cu atât iubirea este mai mare 
(Osho). Indrăgostiţii Tarotului ne învaţă astfel o lecţie a 
altruismului, a iubirii dezinteresate, a alegerilor făcute cu 
o minte care priveşte spre inimă şi acţionează în acord 
total cu ea. Din Geneză aceasta constituie tema esenţială, 

plină de învăţăminte şi abordarea căii de iniţiere provine 
din căsătoria apei şi focului; ea este definită în două 
moduri: prin studiul de gândire ezoterică sau prin 
experienţa personală a acestui gând. Astfel, dialogul 
continuă între cele două hemisfere ale creierului: 
raţională şi intuitivă, pentru apropierea dintre apus şi 
răsărit, în fiecare dintre noi. Aceasta este lucrarea pe care 
o execută alchimistul modern în laboratorul viaţii sale de 
zi cu zi. Omul modern caută sensul fiinţei sale şi viaţa în 
afara sa, fără credinţa vreunui progres material. Dar 
procesul esenţial trece prin interiorul său. Trebuie să 
începem să ascultăm inconştientul exprimat prin vise, 
fantezii, emoţii, pentru a descoperi ceea ce este mai 
profund în noi. 
 

  
Van Eyck, Adam şi Eva



20 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

 

Metamorfozele trandafirului 
 

"Refuser la vérité de l'amour conduit à refuser l'amour de la vérité." 
Jacques de Bourbon Busset 

 
at fiind că rosicrucienii subliniază cel mai 
frecvent simbolismul alchimic şi aduc în istorie 
tradiţiile uniunii dintre bărbat şi femeie, mă 

opresc pentru câteva clipe asupra volumului Le Roman de 
la Rose (Romanul trandafirului), un poem medieval 
francez, aparţinând literaturii de curte. Cei doi autori 
menţionaţi de istorie, Guillaume de Lorris şi Jean de 
Meung7, povestesc într-o formă alegorică, în peste 20 000 
de versuri, iubirea unui cavaler pentru „domniţa“ sa, 
simbolizată de un trandafir, depăşind alegoria erotică 
într’un simbolism complex şi profund. Nu mai suntem în 
cetatea lui Arthur, Merlin şi Lancelot nu mai slujesc 
frăţia ce visa la cucerirea Graalului. Aici, principalii 
căutători ai unui ideal absolut erau alchimiştii ai căror 
trandafirii albi sau roşii simbolizează diferitele etape ale 
Operei Magna – nigredo, albedo şi rubedo. Scopul 
alchimiei este simbolizat prin trandafirul care reprezintă 
idealul îndrăgostitului. Căutarea trandafirului este 
dovada cea mai evidentă a sensului alchimic al 
romanului, dar şi limbajul alegoric folosit de autori, stilul 
alegoric fiind prezent în toate manuscrisele alchimice, fie 
că e vorba de scieri ale lui Paracelsus, Nicolas Flamel, 
Basile Valentin, Philalethes sau Fulcanelli. Ca şi la 
Rosenkreutz starea de conştiinţă aleasă de cei doi autori 
pentru erou este somnul: Mulţi oameni spun că visele/ Nu 
sunt decât fabule şi minciuni./ Dar poţi să visezi aşa un vis,/ 
Care cu siguranţă să nu fie minciună/ Şi mai apoi să se arate 
adevărat./ Clară este dovada/ Adusă de celebra viziune/ 
Arătată regelui Scipio/ Despre care a scris Macrobiu/ Pentru 
că în vise binevoia să creadă./ Mai mult, dacă cineva crede sau 
spune,/ Că e o prostie sau o nebunie/ Să crezi că ele se 
realizează,/ Atunci aceia nebun să mă numească;/ Căci eu 
sincer cred/ Că un vis este un avertisment/ Al bunelor şi 
relelor ce ne aşteaptă;/ Şi mulţi, visând, pretind/ Că noaptea 
lucrurile sunt confuze/ Şi doar apoi limpezi se văd. Deci visul 
său este simbolic şi, în acelaşi timp, un vis care ajută la 
descoperirea adevărului. El se sprijină pe povestirea 
scriitorului latin Macrobius, care spune că există vise 
obişnuite, dar şi vise care ne aduc mesaje divine. Ideea 
unei legături între subconştientul uman care receptează 
sfera divină şi crearea unui act reflex prin arcul noetic 
era teoretizată încă din vechime. Călugărul dominican 
Albertus Magnus8, care a fost maestrul lui Toma d 
Aquino, dar şi filozof şi alchimist, spunea că anumite 
vise se raportează la fapte zilnice, dar că acestora li se 

                                                 
7 Poemul a fost reprodus în versuri, în engleyă de către Chaucer, şi în 
engleza modernă de F. S. Ellis. 
8 Albertus Magnus, (inainte de 1200 – 15 noiembrie1280), sfânt german 
canonizat ca Albert din Koln 

opun cele care ne sunt date de la Dumnezeu, adică cele 
care au o inspiraţie mai profundă. În marile vise, este 
vorba de câteva aspecte ale existenţei a căror importanţă 
ne aşează pe făgaşul unui destin universal uman. Marile 
vise ne dezvăluie, cu ajutorul unor simboluri universale, 
forţele de care dispunem, greşelile, măsura în care ne 
facem datoria, darurile care ne-au fost date, prin graţie 
divină, de Duhul Sfânt, pentru îndeplinirea acestei 
datorii. Rene Alleau9, autor a numeroase opere despre 
simbolism şi alchimie, dar şi despre societăţile secrete şi 
ştiinţele oculte, afirmă azi că alchimiştii au ocultat… nu 
fără motive pertinente, dintre care unul dintre cele mai 
importante a fost acela că neofitul avea obligaţia logică de a’şi 
reforma înţelegerea profană, mulându-se după o serie de 
exerciţii mentale dominate de coerenţa şi supraraţionalul 
simbolurilor… În nici un moment, alchimia nu separă 
transformările conştiinţei operatorului de cele ale materiei“. 
Poetul, romancierul şi eseistul francez Michel Butor10 
afirmă şi el că limbajul alchimic este un instrument de o 
extremă supleţe, care permite descrierea operaţiilor cu precizie, 
situându-le în raport cu concepţia generală a realităţii. Asta îl 
face dificil şi interesant. Cititorul care vrea să înţeleagă 
folosirea unui singur cuvânt dintr-un anumit pasaj nu va 
reuşi acest lucru decât dacă reconstituie, încetul cu încetul, o 
arhitectură mentală veche. El obligă astfel la o trezire a 
regiunilor obscure ale conştiinţei. Cum am descris în 
prelegerile mele anterioare limbajul alegoric operează cu 
simboluri, la fel ca şi limbajul alchimic. Planul fizic 
reprezintă alchimistul sub forma unui bătrân cu barbă, 
aplecat asupra athanorului, pentru a încerca să găsească 
piatra filosofală, cu care va putea să fabrice cât aur va 
dori. Această versiune nu este decât o aparenţă 
înşelătoare, destinată să îl deruteze pe necunoscător. 
Planul ocult ne permite să considerăm acest tip de 
discurs ca fiind alegoric şi ne îndeamnă să căutăm o 
semnificaţie mai acceptabilă în spatele oglinzii. În acest 
sens, transmutarea alchimică ar fi, pur şi simplu, evoluţia 
interioară trăită de către căutător, adept, iniţiat, 
credincios, puţin contează numele, şi care te face să treci 
de la starea de profan la cea de cunoscător. Iniţierea 
tânărului din roman care se găseşte în faţa unui pârâu şi 
se îndrăgosteşte de trandafirul din grădină se aseamănă 
cu celebra Carte a Figurilor Hieroglifice, scrisă de celebrul 

                                                 
9 René Alleau, (1917 - 18 octombrie 2013) inginer şi istoric al ştiinţei 
francez  
10 Michel Marie François Butor născut la Mons-en-Barœul (Lille) a 
studiat filosofia la Sorbonne şi apredat în 
Egypt, Manchester, Thesaloniki, Statele Unite şi Geneva 

D 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Startridge_Ellis
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alchimist francez Nicolas Flamel11: Pe a cincea filă era un 
frumos arbust de trandafir înflorit în mijlocul unei frumoase 
grădini, sprijinit de un stejar scorburos; sub stejar clocotea o 
fântână cu apă cristalină, care se grăbea să curgă spre 
adâncuri, trecând totuşi mai întâi prin mâinile unei mulţimi 
de oameni care scormoneau pământul căutând; dar, pentru că 
erau orbi, nimeni nu o cunoştea, în afară de unul, care îi 
cântărea greutatea. Aceasta era fântâna lui Narcis din  
Roman de la Rose, iar descoperirea sa este pentru 
alchimist condiţia de a merge mai departe. Alchimistul 
este simbolizat la Flamel de orbul care cântăreşte 
greutatea apei, iar în poemul medieval de către 
Îndrăgostitull care se îndrăgosteşte chiar lângă fântănă. 
Orbul lui Borges este o alegorie asemănătoare pe care 
puţini o interpretează adecvat. Alb sau roşu, trandafirul 
este floarea simbolică prin excelenţă, atât în tarot, cât şi 
pentru alchimişti, care îşi intitulează adesea tratatele ca 
fiind le Rosier des Philosophes, adică culegerea luminii 
prin piatra filosofală, ceea ce înseamnă cunoaştere.  
 

 
Bandinelli Baccio, Adam şi Eva 

 
Simbolul alchimic al trandafirului este prezent şi în 

arhitectură, prin intermediul rozetelor care decorează 

                                                 
11 Nicolas Flamel (Pontoise, 1330 – Paris, 22 martie 1418), istoric şi 
alchemist francez 

catedralele gotice, explicate astfel de Fulcanelli12: Dată 
fiind această orientare, din cele trei rozete care ornează capetele 
transeptului şi portalul cel mare, una nu primeşte niciodată 
lumina soarelui. Este rozeta septentrională, ce radiază pe 
faţada braţului stâng al transeptului. O a doua scânteiază în 
soarele amiezii: rozeta meridională, deschisă la extremitatea 
braţului drept al transeptului. Cea din urmă se aprinde în 
razele colorate ale asfinţitului: este rozeta cea mare, cea de 
deasupra portalului, care îşi depăşeşte în lărgime şi strălucire 
suratele lăturalnice. Aşa se succed, pe frontonul catedralelor 
gotice, culorile Operei, desfăşurându-se circular de la tenebre, 
simbolizate prin absenţa luminii şi prin culoarea neagră, până 
la perfecţiunea luminii stacojii, după ce se trece prin culoarea 
albă, socotită a fi „la mijloc între negru şi roşu. 

 
Hans Baldung, Adam şi Eva, 1524  
 

 Dar ceea ce merită de subliniat de către noi este 
simbolul iubirii, de unde şi ideea că opera întreprinsă în 
oglinda îndrăgostiţilor este ştiinţa prioritară a alchimiei. 
În fântâna lui Narcis se află două pietre de cristal care 
reflectă, în funcţie de partea din care le priveşti părţi ale 
grădinii, dizolvantul universal operând coacerea în 
timpul căreia mercurul şi sulful sunt unite prin sare, iar 
apoi prin putrefacţie conduce la nigredo. Fântâna este 
cercul perfect în în centrul paradisului terestru, deschis 
adeptului, respectând ritmul şi durata ciclurilor cosmice. 
De aceea poemul afirmă că aş fi ruşinat dacă aş rupe 
bobocul de trandafir… Lăsaţi-l să crească, şi să se 
îmbunătăţească. N-aş vrea să îl culeg, pentru nimic în lume, 

                                                 
12 Fulcanelli (1920) a fost un alchimist francez filosof al arhitecturii, 
artei, ştiinţei etc. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pontoise
http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
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atât de mult îl iubesc. Un alt element întâlnit şi la 
Rosenkreutz este prezenţa turnului, fântână, ceea ce mă 
determină să interpretez elementul de trecere între 
clopotele imaginaţiei mele, sfera aflată în incinta pătrată 
a fortăreţei care evocă un domeniu terestru şi material, în 
timp ce turnul, în verticalitatea sa, este legătura dintre 
cer şi pământ, în care a fost plantat, regâsind aici, în mod 
evident, simbolismul copacului, alt simbol folosit adesea 
de către alchimişti, adepţii primordialtăţii edenice a 
cunoaşterii prin care cuplul de îndrăgostiţi au făcut  
primii lor paşi. Romanul se încheie prin echivalentul 
unei nunţi care se aseamănă cu nunta alchimică, 
întâlnirea şi fuziunea a două principii opuse, dar 
complementare, în coincidentia oppositorum, contopirea 
elementelor, unul feminin, apa, altul masculin, focul, 
simbolizând drumul parcurs de către un alchimist 
pentru împlinirea Operei Magna.  
 

  
Jan Gossaert, Adam  şi Eva 
 

Fiecare moment al acestei alchimii a constituit 
constant o inspiraţie şi o sursă de meditaţie pentru 
iniţiaţi. Cheia căsătoriei spirituale constă în realizarea 
faptului că iubirea are şi alte aspecte, alte modalităţi de 
exprimare. Adevărata filozofie de iniţiere permite oame-
nilor pentru o cale prin dragoste spre a fi fericit. Aici 
începe taina prin care fiecare femeie de pe pământ 
reflectă doar o mică parte din splendoarea femeii cosmi-
ce. Această frumuseţe pe care o vedem distribuit tuturor 
femeilor este cea a Mamei Divine Cosmice, cea care 
reuneşte toate splendorile, toate perfecţiunile. Şi fiecare 
bărbat de pe pământ reflectă, de asemenea o parte din 
splendoarea Tatălui Ceresc, fereastră către un sentiment 
imuabil, nedefinit, împlinind armonia Universului. Este 
dificilă predarea acestei lecţii, dar cu timpul şi cu lumina 
ştiinţei iniţiatice, prin puritate şi lumină, dragostea 
adevărată reuşeşte să aducă binecuvântările: bucurie, 
pace, frumuseţe, sănătate, şi în special sensul vieţii. 
Adevărata dragoste nu este un sentiment, ci o stare de 
conştiinţă. Pentru evoluţia noastră merită să medităm în 
întuneric, acolo unde nu înţelegem prea multe despre 
viaţă. Şi-atunci ne întrebăm: ce este dragostea? O energie 
cosmică răspândită în tot universul.  

 
Hans Hemling, Adam şi Eva,  ca.1485 
 

De aceea iubirea poate fi descoperită în pământ, în 
apă, în aer, în soare şi stele, în pietre, plante şi-animale, 
în oameni; dar nu înseamnă că suntem lipsiţi de dragoste 
când nu avem un bărbat sau o femeie să ne ţină în braţe. 
Nu trupul, nu carnea dăruie esenţa iubirii. Dragostea 
poate folosi corpul fizic ca suport, dar ea este în cu totul 
altă parte, este peste tot, este o lumină, un nectar, 
ambrozia care umple spaţiul infinit al timpului etern. 
Iată descrierea ei de către Kahlil Gibran în Profetul: Deci, 
Almitra a spus:/ Vorbeşte-ne de dragoste./ Şi-a ridicat capul, 
răspândind calm privirea peste oamenii adunaţi./ Şi cu glas 
tare a spus:/ Când dragostea cheamă la tine, urmaţi-o./ Deşi 
căile ei sunt grele şi dure./ Şi când aripile ei v[ vor îmbrăţişa./ 
Deşi vârfurile ascunse ale penelor te-ar putea răni./ Şi când îţi 
vorbeşte să crezi în ea./ Deşi vocea ei poate sparge visele tale ca 



 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 23 

 

 

vântul din nord spulberând urmele grădinii tale./ Pentru că 
chiar dragostea te încoronează, astfel te va crucifica./ De 
asemenea, te face să creşti, să rodeşti./ Urcându-te la înălţime 
şi să mângâi ramurile cele mai delicate încărcate de soare,/ 
Venind apoi până la rădăcinile tale şi te vor ancora în pământ./ 
Ca pe nişte snopi de porumb te va aduna./ Te va bate spre a te 
elibera./ Te va cerne să te elibereze de coaja ta./ Apoi te va 
macina,/ Te va frământa până când moale./ Te va expune la 
focul său sacru, care te-ar putea naşte pâine sacră pentru 
sărbătoarea sfântă a lui Dumnezeu./... 

 

 
James Barry, Adam Şi Eva 
 

Toate aceste lucruri, dragostea le aduce peste tine, astfel 
încât să ştii secretele inimii, şi această 
cunoaştere să devină un fragment din 
inima vieţii./ Dar, dacă în frica ta, vei 
dori liniştea iubirii şi plăcerea 
dragostei./ Atunci este mai bine s΄ţi 
acoperi goliciunea şi să ieşi din câmpul 
unde se culege iubirea,/ Pentru că 
lumea fără anotimpuri e un haz fără 
noimă, şi dacă plângi, nu toate 
lacrimile pot fi ale tale./ Iubirea din 
nimic ea însăşi în sine reuşeşte./ 
Dragostea nu este sau nu vrea să fie 
posedată./ Pentru ca iubirea este 
argumentul suficient pentru iubire./ 
Când te iubesc nu ar trebui să spun, 

"Dumnezeu este în inima mea", ci mai degrabă, "Eu sunt în 
inima lui Dumnezeu."/ Şi nu cred că poţi schimba cursul 
dragostei, al iubirii, dacă te găseşte vrednică, ea vine de la 
sine./ Dragostea nu are nici o altă dorinţă decât de a se 
împlini./ Dar dacă îţi place şi nevoile tale trebuie să aibă 
dorinţe, ele sunt după cum urmează:/ Se topeşte şi curge ca 
pârâul care cântă melodia sa nocturnă./ Pentru a cunoaşte 
durerea unei prea mari sensibilităţi./ Fii rănit de către propria 
ta înţelegere a iubirii;/ Şi sângeră de bunăvoie şi cu bucurie./ 
Pentru a te trezi în zori cu o inimă gata să porneşti la drum şi 
îi mulţumeşti pentru o altă zi a iubirii;/ Odihneşte-te în 
mijlocul zilei şi meditează la extazul iubirii;/ Înapoi la casa ei 
în amurg cu recunoştinţă;/ Şi apoi să te culci cu o rugăciune 
pentru cel iubit în inima ta şi un cântec de laudă pe buze. 

Deci, opoziţia fiind depăşită, iar o putere născută din 
complementaritate limpezeşte taina, putem compara 
aburul care vine din generarea fuziunii dintre apă şi foc 
ca o sursă de căldură cu dragostea care vine de la 
întâlnirea unei femei cu un bărbat, o manifestă energie 
sexuală şi/ sau cosmică sau, prin dezvoltarea deplină a 
fiinţei care decurge din conştientizarea procesului 
arcurilor reflexe realizate de subconştient, cu fuziunea 
sau cuplarea conştientă ori inconştientă, ce dă naştere la 
o conştientizare reînnoită, adică atavic la înviere... 
Într΄un cuplu complementar, psihologic totul este 
căutarea conştientă a inconştientului, precum sinteza 
dintre două imagini duce la realizarea de sine, nunta 
alchimică. Cuplul este simbolul unităţii psihice a 
contrariilor, la care toată lumea omenească trebuie să 
ajungă. Ca şi în conjuncţia simbolurilor alchimice ale 
lunii şi soarelui sau simbolul hermafroditului care 
reprezintă opusul echilibrului din noi toţi. Cuplurile din 
interior sunt de acord să se mute împreună cu privire la 
planurile fizice, senzoriale şi emoţionale ... Toţi încearcă 
să΄şi controleze dorinţele, impulsurile, izbucnirile, dar şi 
pentru a΄şi accentua sentimentul lor de entuziasm. Acest 
proces permite cuplului să avanseze spre interior şi să 
realizeze în cele din urmă în ordinea cosmică nunta 
alchimică, oferind o transmutare a fuziunii Regelui şi 
Reginei. 
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Flautul fermecat şi copilul divin 
Le premier acte est libre en nous…, nous sommes esclave du second » 

("Faust" - Goethe) 
 

itualuri şi nunţi întâlnim în operele lui W.A. 
Mozart, marele iniţiat rosicrucian asupra căruia 
ne-am mai aplecat dar şi în imaginea luminoasă 

a unui copil divin, care apare în mituri, în literatură sau 
în visele încarcata de o semnificatie transcendentă din 
psihologia analitica, un simbol al sinelui. Figura 
copilului se afla la cele două extremitati ale liniei de 
evoluţie psihologică a individului uman. La început, ea 
este o expresie a sinelui primitiv, al fătului din faza 
intrauterină, a cărui aparat psihic se află şi el în stare 
embrionară. Copilul originar, ce se înalţă din ape sau din 
chaos, care iese din pântecul matern al pamântului sau 
din oul cosmic, simbolizează emergenţa spiritului din 
materie, naşterea individului dotat cu conştiinţă. Iată 
cum scriitorul sau pictorul care imagineaza geneza lumii 
şi a umanităţii se transpune în cele mai vechi imagini şi 
intuiţii pe care le are despre propria sa naştere. 
 

 
 

Deşi individuaţia este un proces ce presupune 
separarea în componente funcţionale a sinelui originar, 
individul nu este părăsit niciodată de nostalgia stării de 
totalitate, pe care o resimte ca pe un paradis pierdut. 
Regresia la senzaţia de fuziune iniţiala este întotdeauna 
un prilej de reconectare la sursele vitale ale fiinţei de 
adâncime, ce permite un nou început, o noua ieşire în 

existenţă. Sinele matur, sinele teleologic poate fi obţinut 
printr-o conjuncţie a conştiinţei şi a inconştientului, a 
părţilor antagoniste, eul şi umbra, simbolizată printr’o 
nuntă alchimică. Dupa C. G. Jung13, scenariul narativ al 
miturilor, al epopeilor, al basmelor şi al operelor literare 
care înfăţişează o căutare urmează alegoric linia indivi-
duaţiei umane. Aventurile eroului pornit pe oceane 
furtunoase, prin păduri pline de primejdii, prin ţinuturi 
pustii şi neexplorate, sunt cel mai adesea imaginate 
empatetic de artist în funcţie de reprezentările intuitive 
ale unei coborâri în inconştient, în care eul se întâlneşte 
cu dublii săi, cu personalităţile sale necunoscute, ce 
trebuiesc aduse la lumină. În călătoria mitica a eroului pe 
ocean, într-o barcă sau un butoi, în căutarea nemuririi, în 
unele legende amerindiene, barca este înghiţită de 
marele şarpe sau de un dragon acvatic, ce manâncă 
soarele la apus, îl transportă în pântecele său, şi îl aruncă 
afară la răsărit. Pe acest drum solar subteran, eroul 
suferă şi el o gestaţie care îi permite, la capătul călătoriei, 
să se nască a doua oară, la o condiţie superioară celei 
muritoare. Reveriile de regresie la sânul matern ascund o 
dorinţă simbolică de transcendere a situaţiei actuale şi de 
renaştere interioară. De fiecare dată când individul are 
intuiţia unor transformări importante, care duc la o 
reaşezare a geografiei sale psihice, în vise îi apare 
imaginea omului care se naşte încă o dată, ca zeu. 
Recurenţa în mituri, religii şi opere de artă, figura 
copilului divin este primită ca un mysterium tremendum, 
din care iradiază puterea sinelui reîntregit. 

 
Aventurile protagonistului din poemul Faust nu sunt 

altceva decât calea de iniţiere a lui Goethe în magia 
alchimică şi hermetică. Aici realizăm configuraţia interi-
oară a naşterii unui copil (primul din relaţia adulteră a 
lui Faust cu Margareta). În oglinda magică din bucătăria 
vrăjitoarelor, unde fusese dus de Mefisto pentru a fi 
reîntinerit, Faust vede chipul fetei personificând-o cu 
idealul feminin, el însuşi deliberând nivelul carnal al 
erosului în cel spiritual. Contrar deciziei danteşti de a o 
urma Beatrice, el o atrage pe Margareta în tentaţia 
păcatului originar adamic, sub influenţa figurii diavolu-
lui. Faust îi oferă fetei două cutii cu bijuterii, prima fiind 
dăruită de tânără bisericii, ca semn că ea se află încă sub 
dominaţia unei atitudini altruiste, orientate spre o idee 
transcendentă, a doua cutie este păstrată, semn ca 
interesul fetei se recentreaza asupra ei înseşi. Nunta 
alchimică, spirituală se transformă aici într’o iubire 
ludică sub semnul desfrâului.  

 

                                                 
13 Metamorfoze si simboluri ale Libidoului, Paris, Editions Montaigne, 1927 

R 
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Peter Paul Rubens, Adam şi Eva 
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Desigur pot fi făcute numeroase asocieri cu traseul 
regresiv al lui Oedip, aici epopeea thebaică apelând la 
arhangheli şi Sfânta Fecioară, iniţierea constituind 
continua coborâre în sine, totul culminând cu  Noaptea 
Valpurgiei.. Noaptea de sabat corespunde nebuniei, prin 
derularea unor imagini fantastice, bezmetice şi terifiante. 
Coborârea în nadirul spiritual, uciderea copilului , toate 
conduc spre o etapă iniţiatică obligatorie, precum Dante 
care pentru a dobândi cerurile, eroul trebuie să facă întîi 
o coborîre în infern. Păcatul apare ca o trăire necesară 
maturizării spirituale, pentru a atinge lumina el trebuie 
sa parcurga tenebrele, în termenii lui Jung, recuperând 
din inconştient conştiinţa prin care să purceadă la 
conexiunea arcurilor reflexe superioare omului. Palatul 
imperial unde ajunge să cunoască dezagregarea 
structurilor sociale şi mentale anchilozate şi a reînte-
meierii societăţii. Decorurile şi măştile ce iau parte la 
cortegiile paradei sugerează condiţia trecerii într-o 
purificare spectaculoasă. Rege al carnavalului, Faust se 
distribuie pe sine în rolul lui Plutus, zeu al adâncurilor 
stăpân peste morţi şi peste bogăţiile subterane. Aici 
intervine modelul vizitiului din căruţa cu nebuni 
pendefundiană. Faust spune Eu sunt risipa, poezia./ Eu 
sunt poetul care se desavârşeşte,/ Când bunul cel mai scump 
şi-l risipeşte./ şi eu, nemăsurat sunt de bogat,/ şi-asemenea lui 
Plutus mă socot:/ împodobindu-i şi petrecere şi joc,/ şi tocmai 
ce-i lipseşte, - aceea-mpart". Revenim la sintagma omului 
poet ca mesager al divinului, copilul transfigurat în 
androginul primordial, căutător în alchimia artei  
coborâte prin harul Duhului Sfânt. Mefisto nu îi mai este 
de ajutor. Diavolul fusese călăuza ideală, precum şarpele 
din Eden, mărul încercând să explice tema desăvârşirii în 
athanor. Alchimia face parte din disciplinele demonice în 
care Faust se iniţiază în contul pactului său cu Mefisto, 
tatăl sau fiind adept paracelsian, preocupat de întîlnirea 
dintre Leul Roşu  cu Grina Albă în alambicul preparării 
pietrei filosofale. Îîngrozitorul clopot sună/ şi zidurile 
se’nfioară./ Nesiguranţa nu mai poate/ Să se întindă într-o 
doară./ Tenebrele se luminează,/ Iar în lăuntrica fiolă/ O 
nestemată foarte trează/ S’aprinde ca un viu cărbune,/ şi 
fulgeră prin întuneric./ S’alege-acum un alb eteric./ De nu l-aş 
pierde în cenuşă!. Iată un elixir de nemurire, scopul 
cercetărilor alchimice fiind în primul rând unul 
soteriologic, si abia apoi unul material, după cum spune 
Mircea Eliade14. Co-creator, alchimistul anticipează o 
fecundare in vitro  ca o nuntă mistică între două principii 
opuse, Regele şi Regina, Soarele şi Luna, din care ia 
nastere Regele tânăr, copilul divin, urmare a unei noi 
configuraţii psihice, anticul  daimon. Asemeni lui Socrate, 
Faust îşi găseşte calea prin labirintul din clopot ca o 
imagine a propriului sine pe cale de sinteză. Copilul 
alchimic ramâne în raport cu Faust un produs artificial, 
un spirit pur, substanţă imaterială, fără trup sau consis-
tenţă, precum e minunata reprezentare a lui Adam şi Eva 

                                                 
14 Istoria religiilor,  

închipuite de Elleny Pendefunda. La Goethe intervine 
disputa dintre Thales şi Anaxagora asupra conceptului 
de evoluţie naturală, copilul spărgându’şi fiola, 
împrăştiindu-se ca o ploaie de văpai asupra mării, 
seminţele de foc urmînd sa parcurgă geneza primordială 
înspre fiinţa umană. 

Asemeni lui Orfeu pornit pe urmele lui Euridice, 
personajul principal trebuie să refacă iniţiaticul  dum 
asemenea lui Chrisian Rosenkreutz care aminteşte de 
Erichto, vrajitoarea din Farsalia lui Lucanus, de Chiron, 
dascălul lui Heracles, primul dintre eroii legendari care a 
coborît în Hades sau de sibila Manto, cea care, în Eneida 
lui Vergiliu. Rezultatul este întâlnirea cu Elena, pe 
muntele sacru şi căsătoria simbolică cu ea. Cei doi 
reprezinta polii complementari ai universului si ai vieţii 
psihice.  

După cum a arătat Jung, hierogamia are în vedere 
renaşterea, fiul lui Faust şi al Elenei fiind un simbol al 
sinelui reîntregit, în care se regăsesc principiile luminii şi 
ale întunericului asemenea  antropologiei neopitago-
reice. Veşmântul său rămâne pe pamânt, ca emblema a 
învelişului trupesc şi aureola, se ridica la ceruri asemeni 
unei comete". Noua Atlantidă, noul Ierusalim este refăcut 
de Faust demiurgic peste o lume mistică şi mistică pe 
pământul smuls apelor asemenea lui Noe după potop.  

Faust atinge o deplinătate ontologica care îl apropie 
de Dumnezeu, si nu de diavol, erosul având aici rolul de 
a  degaja esenţa sa nemuritoare. Rozele mistice, 
trandafirii aruncaţi peste mormântul lui Faust 
încadrează crucea, Copilul divin, un alter ego este 
condus în ceruri de îngeri, simbolizând renaşterea în 
spirit. Romane şi poeme se scriu încă pe această temă. 
Filosofia din "Alchimistul" scrisă de Paulo Coelho se 
îndreaptă spre teama oamenilor de a iubi. Am reţinut 
astfel doar două vorbe: Ascultă-ţi inima. Ea ştie toate 
lucrurile, pentru că vine din sufletul lumii şi într-o zi se va 
întoarce. Sau: Fiecare om are o comoară care îl aşteaptă. Inima 
ta este în măsură să-ţi arate comoara…. Pentru a pătrunde 
în amfiteatrul ştiinţelor cosmice trebuie să zbori spre 
focul iadului. Apoi furând lumina din întuneric, luând 
cunoaştere din mărul interzis putem alătura simbolica 
nuntă din Eden ca început al disoluţiei în materializare 
pentru aputea conştientiza sublimarea spiritului. Cuplul 
va învăţa magia telurică a simţurilor, sentimentelor, 
sensibilităţii şi în cele din urmă receptivitate noetică, 
percepţiile, clarviziunea. Scopul iniţiatului este să-şi 
recâştige sabia de foc de Eden.  
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Recipe Lapis Philosophorum 
 

 « On transforme sa main en la mettant dans une autre » 
Paul Eluard 

  
ândurile lumii, cunoaşterea pătrunsă ca mit şi 
legendă în cultura străveche, deşi pe alocuri 
uitată, degradată, formală, s΄a păstrat şi în 

spiritul celor care ne-au precedat sau încă sunt în spaţiul 
carpato-dunărean. Când mitul trebuie protejat, cu orice 
preţ de către iniţiaţi, în faţa valului agresiv-profan, el 
poate îmbrăca diverse aspecte, e un văl al lui Isis care se 
ridică lăsând o pâclă de fum îndărătu΄i cu scopul de a 
modifica acceptabil viziunea nechemaţilor.15 Un poem 
eminescian îmi atrage atenţia. E vorba de-un rege, un 
bătrân a cărui renaştere pe Rarău, ca în Creanga de aur 
sadoveniană (acolo e Ceahlăul!, tot un munte sacru), 
urmează destinic pe Zamolxe. Textul eminescian oferă 
un traseu iniţiatic dintre cele mai interesante. Referirile la 
Faust şi la ritualul operaţiilor din athanor, ar putea fi 
irelevante pentru necunoscători dar sintetizează ceea ce 
ştiam, şi a fost contestat – că Eminescu este un poet 
cărturar de grad înalt. Bătrânul rege, uraganul, cum îl 
numeşte poetul este descris asemenea lui Dumnezeu, un 
divin alb, printre nouri (cu o coroană care’i stă pe-o ureche 
şi nu având căciula dacică străveche) sau Apollo în 
căruţa sa bătrână, (vezi Dogmă sau Libertatea gândirii) trasă 
de cai fulgerători (Zeus şi revelaţia), dând mişcare lumii, 
Creaţiei pământene, se metamorfozează îmbătat de apele 
oceanice (băutura amară a iniţiatului!). Ocultarea 
luminică care cuprinde spectrul culorilor de la roşu  
până la vânăt îi aduce osanale măreţei sale opere. Aurul 
lunar al Margaretei se desprinde din negura argintie, 
trecut prin spaţiile de transfigurare: chimir, căuş de vatră, 
saci de-ntuneri – saci în care aurul este uscat în rubine, 
acolo unde cuplul primordial este ascuns în derizoriu, o 
ordonare de tip mitologic, alchimic. Ca orice operă 
alchimică, demersul urmează finalitatea numită 
”obţinerea pietrei filozofale”16. Dar, cum spune 
prefaţatorul operei lui Fulcanelli, Dan Alexe17 ”Textele 
alchimice sunt, în primul rând, reţete magice, şi, în al 
doilea rând, texte poetice”. Zborul pe nori (întâlnit şi în 
creştinism) reprezintă voalarea spre nigredo a operaţiei 
din athanor, fază dionysiacă care suportă ocultarea. 
Mulţi subliniază că marea albastră la Eminescu, dincolo 
de simbol al infinitului vieţii şi morţii, este atributul 
inerţiei şi al inconştienţei existenţiale dintre reîncarnări. 
Ea nu reflectă ci refractă în adâncul orfic ce va suferi în 
final conversia celestă trecând prin negru şi roşu într’o 
asociere cu Soarele, acele  norii păhare cu apele mării adânci 

                                                 
15 Rudolf Steiner, Creştinismul esoteric, Univers Enciclopedic, Buc., 1997) 
16 Vasile Lovinescu, Jurnal alchimic, Ed. Institutul European, Iaşi, 1994 
17 prefaţa la Fulcanelli, Misterul Catedralelor   -   şi interpretarea esoterică a 
simbolurilor hermetice ale Marii Opere, Nemira, Buc.,1997 

fiind păhare boite cu roşă lumină (simbol medieval al 
Graalului), locul matriceal în care viaţa şi moartea se 
transformă una în cealaltă. Dacă ne-am întoarce la roşul 
rozei aceasta este mereu reprezentată înconjurată de 
frunzele verzi-albăstrui ale luminii spiritului în evoluţia 
pe treapta iubirii absolute cristice. Şi toată această apă ce 
ascunde valorile trecutului sunt ale păcii eterne (Oceanul 
Pacific!). 

Bătrânul, în stare de beţie (extaz mistic într’o orgie 
cosmică – chaosul - necesară noii Creaţii) pătrunde în 
castelul-peşteră de pe Muntele Înţelepţilor (centrului 
spiritual al cosmosului) prin uriaşa lui poartă şi porneşte 
ca un mag suprem activitatea sa alchimică. Îşi scoate 
coroana, cojocul, ciubotele, chimirul care îşi transformă 
valoarea semantică obişnuită. Dezbrăcat de materie, 
bătrânul rămâne doar în haine spirituale (cămaşa), cele 
ale renaşterii. Răsturnarea carului – este expulzarea 
iminentă a fătului, urmată de scufundarea înglodată a 
bătrânului, treecerea spre Iad necesară ascendenţei 
ulterioare. Numeroase sunt analizele unui asemenea text 
metafizic şi măreţ (coroana atârnată în axul lumii, cojocul 
dublând athanorul, descălţarea, obielele negre-legătoare 
de materie, chimirul matrice în alambic). Prin Nunta 
Alchimică el este acum copilul divin, androginul, un 
ucenic (neştiutor -se scarpină’n cap), amnezic (somnoros) şi 
nu maestrul care, pe Rarău urcă sub ocrotitorul Soare. 
Alegoria din Mitologicale scrisă de Mihai Eminescu18 
subliniază devoţiunea sa faţă de divinitate. 

Frumuseţea limbajului presărat de comparaţii şi 
metafore specifice harului liric inundă imaginaţia 
cititorului copleşit de sensuri oculte. Zorii de aur sunt 
cuprinşi în saci de’ntuneric, iar soare ascuns printre nori 
este asemuit cu Pepelea, român hâtru, mereu tânăr de-o 
mie de evi, ridică corolele florilor din grădinile şi livezile 
cu pomi încărcaţi (vişini, cireşi - roşu, salcâmi - aur). 
Acolo, se primblă o fată-n albastru-mbrăcată,/ Părul cel blond 
împletit într-o coadă îi cade pe spate, asemenea Margaretei 
lui Faust aşteptându’şi ursitul. Soarele se scufundă, 
pentru nunta sa cu Cloşca-Lună, într’o noapte bogată ca 
în Sara pe deal, soare negru, ca în Luceafărul.  
 

Da! din porţile mândre de munte, din stânci arcuite, 
Iese-uraganul bătrân, mânând pe lungi umeri de nouri 
Caii fulgerători şi carul ce’n fuga lui tună. 
Barba lui flutură’n vânturi ca negura cea argintie, 
Părul umflat e de vânt, şi prin el colţuroasa coroană, 
Împletită din fulgerul roş şi din vinete stele 

                                                 
18 Opere alese, vol III, Ed. Academiei 
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Hohot-adânc bătrânul când vede că munţii îşi clatin 
Şi-şi prăvălesc căciuli de stânci când vor să’l salute… 
Codrii bătrâni râd şi ei din adânc şi vuind îl salută 
Paltenii nalţi şi bătrânii stejari şi brazii cei vecinici. 
Numai marea-albastră murmură-n contra orgiei, 
Care bătrânul rege-o făcea: -n beţia lui oarbă, 
El mân-oştiri de nori contra mării… ş’armia-i neagră, 
Ruptă pe-ici, pe colea de-a soarelui roşă lumină 
Şiruri lungi fug repede grei pe cerul cel verde. 
Şi netezindu’şi barba, trece prin ei uraganul 
Dus de fulgerătorii cai în bătrâna căruţă, 
Care scârţâie hodorogind, de-ai crede că lumea 
Stă să-şi iasă din vechile-i vecinice încheieturi. 
- Groaznic s-a îmbătat bătrânul – soarele zice; 
Nu-i minune – a băut jumătate d-Oceanul Pacific. 
Rău îi mai îmblă prin pântece-acum băutura amară. 
Însă’s eu de vină… c’umplut-am de nouri păhare 
Cu apele mării adânci, boite cu roşă lumină - 
Cine dracul ştia acum că de cap o să’şi facă! 
Ah! moşneagul beţiv e’n stare’ntr’o zi să ruine 
Toate societăţile de-asigurare din ţară. 
Soarele’şi bagă capul prin nori şi limba şi-o scoate 
Şi c’o rază gâdilă barba bătrânului rege. 
 - Hehe! zice bătrânul, râzând, ce faci tu, Pepeleo? 
Tânăr, hai? De mii de ani tot tânăr te văd eu, 
Pare-mi că dai pe obraz cu roş după moda de astăzi, 
Altfel nu’nţeleg cum tânăr de-o mie de evi eşti. 
 - Taci, moşnege făr- de obraz, te du, te trezeşte… 
Vezi în ce stare te afli, coroana îţi stă pe-o ureche 
Şi cu veselia ta proastă lumea ruini tu! 
Însă-a popoarelor blonde de stele guverne-îndărătnici, 
Vai! nu făcuse şosea cumsecade pe câmpii albaştri 
Şi se răstoarnă carul şi rău se-nglodează bătrânul. 
Mai că era să-i rămână ciubotele-n glodul de nouri. 
Hei, ce’i pasă! El norii frământă jucând mocăneasca 
Şi pe-un vânt l-apucă de cap, făcându-i morişcă. 
Se tăvălea peste cap şi, pişcat de-un purec de fulger, 
Se scărpina de-un şir de păduri ca de-un gard de răchită. 
Norii roşesc de ruşine şi fug iar vântul se culcă 
Între codri şi munţi… Uraganul mahmur poticneşte 
Spre castelul de stânci, ce-şi deschide uriaşa lui poartă, 
Spre a’l primi pe bolnavul bătrân în surele hale. 
El îşi ia coroana din cap şi în cui o atârnă, 
De sclipeşte’n noapte frumoasă şi roşă – un fulger 
Încremenit în nouri. Cojocul l-anină 
El de cuptor… ciubote descalţă şi negrele-obiele 
Cât două lanuri arate le’ntinde la focul Gheenei 
Să se usuce… Chimirul descinge şi varsă dintr-însul 
Galbeni aprinşi într-un vechi căuş afumat de pe vatră, 
Mare cât o pivniţă… -N patu-i de pâclă’nfoiată, 
Regele-ntinde bătrânele-i membre şi horăieşte. 
Până-n fundul pământului urlă: peşteri negre 

Şi rădăcinile munţilor mari se cutremură falnic 
De horăitul bătrânului crai. Iară-afară 
Vezi un ger bătrân şi avar cu faţa mâhnită, 
Cărăbănind al zorilor aur în saci de-ntuneric 
Ca să-l usuce-n rubine. Cu’ncetul, cu-ncetu-nserează… 
Soarele, ca să împace marea, la ea se apleacă, 
Lin netezeşte-a ei faţă albastră şi-adânc se uită 
În luminoasele valuri a ei şi sânu-i dezmiardă 
Cu tot aurul razelor lui. La pământ se mai uită… 
Florile toate ridică la el cochetele capuri 
Copilăroase şi ochii lor plini de zădarnice lacrimi… 
Pe grădini se mai uită, pe-alei de vişini în floare 
Şi de cireşi încărcaţi, de salcâmi cu mirosul dulce. 
Pe-acolo se primblă o fată-n albastru-mbrăcată, 
Părul cel blond împletit într-o coadă îi cade pe spate… 
Ca Margareta din Faust ea ia o floare în mână 
Şi şoptea: mă iubeşte… nu mă iube… mă iubeşte! 
Ah! boboc… amabilă eşti… frumoasă şi – proastă, 
Când aştepţi pe amant, scriitor la subprefectură, 
Tânăr plin de speranţe, venind cu luleaua în gură… 
Soarele-a apus, iar luna, o cloşcă rotundă şi grasă, 
Merge pe-a cerului aer moale ş’albastru şi lasă 
Urmele de-aur a labelor ei strălucinde ca stele. 
Iar de a doua zi se scoală bătrânul şi urcă Rarăul 
Numai în cămeşoi, desculţ şi fără căciulă 
Şi se scarpină’n cap – somnoros – uitându-se’n soare. 

Mihai Eminescu, Mitologicale 
 

  
Guri Stark,  Adam şi Eva 
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Poemul începe cu un Da, explozia iniţială a voinţei 
nou-creatoare, de fapt un cuvânt magic de ocultare, de 
atragere a atenţiei iniţiaţilor la jocul de cuvinte ce va 
ascundre în restul poemului sensul primordial, joc 
secund. Comparând textul eminescian cu cele două cărţi 
de tarot studiate, ni se relevează depăşirea ignoranţei 
(prostiei) prin unirea alchimică ce poate sum semnul 
Soarelui şi Lunii, trecând prin putrefacţia neagră şi 
fumul incertitudinii (luleaua) să acceadă prin trei  etape 
alchimice la purificare, elixir, ajungând la revelaţia 
supremă a pietrei filozofale (ouălele cloştii - Luna) cu 
care să cuprindă întregul firmament stelar dominat de-
albastrul focului spiritual, operaţiune de transformare a 

realului în imaginar. Oul primordial, albastru, al fetei 
trebuie să întâlnească tânărul alături de care va concepe 
renaşterea ce are loc în timpul ocultării solare. 
Îndrăgostiţii, ascunşi ei înşişi între cuvintele poemului 
aparent plin de umor şi persiflare, îşi continuă călătoria 
umană ce le-a fost dată prin creaţie divină. Am putea 
rămâne în filosofia lirică de excepţie a poetului nostru 
naţional, dar frustul expozeu pe care îl încerc se coafează 
pe Nunta alchimică ce are loc în societatea timpurilor 
moderne îmbătrânită de gerul avar de întunreric  prin care, 
însă, Eminescu a ajuns din albedo prin rubedo în grădina 
paradisului, plină de iubire celestă. Aici se întâlnesc 
mereu îndrăgostiţii, pentru naşterea androginului,  

 

 
Gail Potocki, Adam şi Eva 

 

Nunta stagyrică   
 

           "Ainsi 'Hermès Trismégiste', avec le néoplatonisme et le kabbalisme,  

aurait joué un rôle d'une importance insolite dans la formation  
de la destinée humaine au cours de cette période où il exerçait  

une glorieuse ascendance sur l'esprit occidental." 
Frances Yates - Giordano Bruno et la tradition hermétique 

  
n prezent, mulţi au o idee falsă despre alchimie, 
reducând mesajul său la a’l considera ca o practică 
de magie, sau un set de tehnici de prelucrare 

privind transmutaţia unei substanţe chimice în alta, şi 
anume transmutarea plumbului în aur. Alchemia, însă, 
este de fapt un mod de gândire care îşi are rădăcinile în 

cea mai veche antichitate de pe continentele cunoscute şi 
mai ales de pe cele pierdute. Amalgamul practicat în 
timpul secolelor dinainte şi după Cristos la Alexandria, 
în Egipt, intersecţie culturilor egiptene, evreieşti, 
greceşti, orientale sau atlantice şi chiar creştine este un 
exemplu de evoluţie a curente de gândire a filosofică, 

Î 
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timpuri în care întâlnim dezvoltarea cunoştinţelor în 
astrologie, a noţiunilor despre proprietăţile terapeutice 
ale anumitor plante şi minerale cunoscute religiilor 
egiptene şi caldeene, sectelor persane mistice 
(Mithraism) sau evreieşti, cum ar fi ale esenienilor, care 
prefigurau învăţătura lui Cristos, se numeau terapeuţi şi 
medici ai sufletului, precursori ai rosicrucienilor 
moderni. 

Alchimia este de obicei considerată ca strămoş al 
chimiei moderne, ei fiind fizic apreciaţi drept căutători ai 
secretelor regnului mineral sau ale filosofiei medicinii 
universale, dar în spatele textelor sunt simbolurile ce 
ascund semnificaţia faţă de profani; alchimiştii au fost 
interesaţi în primul rând de transmutarea sufletului, care 
este calea trezirii spirituale. Alchimia depăşeşte căutarea 
pentru transmutarea materiei, alchimistul înţelege 
repede că realul este transmutarea de minţii ţi sufletului 
lui. Dezvoltarea unui elixir terapeutic este un prim pas. 
Prin urmare, aceasta poate fi definită ca artă cu ajutorul 
naturii.  

 

 
Barillas, Rogelio, Adam şi Eva 
 

Procesul de transmutare a metalelor este în primul 
rând pentru a separa purul de impur. Prin analogie, 
metoda de preparare a esenţelor spagyric ajută la 
eliminarea elementelor toxice care limitează utilizarea 
plantelor, în timp ce apologia este puterea sa terapeutică, 
utilizând o metodă derivată din tehnicile alchimice. Deci 
putem identifica mai multe elemente comune între 
alchimie şi spagyrie. 

Căutarea Piatrei Filozofale sau Medicina universală 
este cea care permite căutarea secretului tinereţii veşnice, 
prelungirea duratei de viaţă, remediile spagzrice vizând, 
de asemenea, menţinerea sănătăţii trupeşti şi spirituale, 
atâta timp cât este posibil. Trezirea spirituală care se 
asociază lucrării alchimice este similară cu transformarea 
care a fost realizată unui pacient tratat cu esenţe 
spagyrice. Vindecarea organismului este inseparabilă de 
cea a minţii, conştientizarea unui mens sana in corpore 
sano. Cuvântul elixir utilizate în mod obişnuit în 

alchimie, a fost reluat în spagyrie (provine din arabă - al-
Iksir arabă şi înseamnă esenţă); remarcabilă este 
contribuţia în alchimie a medicilor arabi care realizau 
remedii din prelucrarea produselor naturale şi cunoşteau 
tehnici de distilare elaborate în alambic. 

 

 
Suzanne Valadon, Adam şi Eva,  1909 

 

Şi pentru că am amintit de jocul secund observat de 
multitudinea exegezelor, să poposim o clipă asupra 
poemului Riga Crypto si lapona Enigel, neuitând că pentru 
profani, oricât ar fi ei de citiţi, nu există al treilea joc şi 
nicidecum acte reflexe superioare acestora. Andrei 
Oişteanu amintea că acest poem barbilian a fost socotit 
ca fiind o "baladă" – poate datorită referinţei la menestrel 
(Ion Barbu însuşi), un "cântec bătrnesc de nuntă" (Tudor 
Vianu19), o "fantezie" (Al. Philippide), un "basm" 
(Nicolae Manolescu), o "anecdotă" (Şerban Cioculescu), o 
"fabulă", de fapt o "cantafabula" (Şerban Foarţă). În timp 
ce hermeneuţii s’au intrecut în a face analiza esoterica şi 
exoterica a ceea ce au numit un Luceafărul cu roluri 
inversate.20 Din atenţia acestui expozeu nu putea lipsi un 
poem iniţiatic de mare valoare pentru literatura lumii, 
nu numai pentru că au fost şi altele precum Kubla Khan 
or A Vision in a Dream al lui S.T. Coleridge pe care l-am 
prezentat deja, asemenea pădurii lui Grigore Vieru şi a 

                                                 
19 Tudor Vianu, Ion Barbu, Cultura Naţională, Bucureşti, 1935, p. 61 
20A. Oişteanu, Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţionala 
românească, secţiunea Narcotice şi halucinogene la geto-daci şi români, 
Polirom, 2004,  
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multor altora amintite în prelegerile mele. Nu este oniric, 
nici transpus prin har cosmic precum versurile lui 
Bacovia, dar reprezintă o variantă a doctrinelor 
rosicruciene bine conturate de Steiner. Totuşi, poetul 
recunoaşte influenţa noetică relevată în vis. Eu cred că 
este o minunată reflectare a unui mesaj transmis oniric 
prin cel de-al treile arc reflex, realizat prin cuvânt divin, 
adică liric de un maestru căruia filosofia gematrică i-a 
deschis porţile din palatul unui laborator cosmic în care 
urma să se producă o nuntă, eterna nuntă, dar spagyrică.  
Rudolf Steiner sustine că Există un regn vegetal-mineral, 
un regn animal-vegetal şi, de asemenea, oameni-animale care 
se mişcau pe formaţiunile aparţinând regnurilor 
anterioare. Regnul care în cursul stării solare atinsese 
stadiul vegetal a trecut la un stadiu de tip mimal. 
Strămoşii lunari ai oamenilor dispuneau astfel de trei 
corpuri: un corp fizic, un corp eteric şi un corp astral, dar 
ei depăşeau cu o treaptă maimuţele actuale cele mai 
evoluate. Aceştia erau oameni-animale pe care nici o 
biologie nu îi mai poate pune în evidenţă, un regn 
intermediar între om şi animal. Ocultiştii au cunoscut 
dintotdeauna acest aer de foc, şi în condiţiile vechi ale 
Pământului ar fi fost posibil să-l prepare chimic, ceea ce 
acum nu se mai poate realiza decât în spaţii foarte 
restrânse. Adevărata alchimie i-a păstrat cunoasterea. 
Din această cauză, când citiţi în Faust: „Vreau să prepar 
puţin aer de foc“ este vorba de o reminiscenţă a 
profunzimilor ocultismului. Aerul de foc învăluia Luna; 
aceasta era atmosfera sa. 

 
Victor Hugot, Adam şi Eva 

 
Janice Hightower, Adam şi Eva 
 

 
Incifrarea practicată de Ion Barbu referitor la tema 

nunţii alchimico-spagyrică este evidentă. Crypto regele-
ciupercă este un rege al bureţilor. Soarele, care e roşu, 
mare cu pete fel de fel, se oglindeşte în "chelia" pălăriei 
ciupercii, care după coacere musteşte de "venin şi roşu 
untdelemn".  Deci el este un rege al ciupercilor 
halucinogene, mirele poienii, o îmbie pe lapona Enigel să-l 
culeagă. Invăţătura esoterică medievală ne invaţă că 
poalele ei sunt apele adânci şi obscure în care dacă te 
cufunzi vei afla ce culoare are Infernul. Deci scufundarea 
în infern a mirelui devine necesară pentru a se putea 
apoi înălţa (priveşte şi cartea Marii Preotese din tarot!). 
Spiritul şi Materia sunt doi poli opuşi . Universul este 
Maya iar în kabbala o întâlnim sub numele de Ain Soph 
Kabalei; acesta este un spaţiu abstract şi superdivin 
absolut al atomului, acest atom se numeşte Ain Soph 
care are echivalenţa regnului mineral.  Shakespeare a 
făcut o altă analogie între cer şi pământ enunţând ceea ce 
leagă acestea – conştiinţa care ne determină să gândim că 
transmutaţia alchimică te aduce în stadiul renaşterii. 
Mayasii spun că Nomen (cuvântul) a supus prin verb în 
primul cer al Creatorului piatra pe care a subjugat-o unui 
şarpe; manipulând acest şarpe prin supunerea sa (pentru 
avansaţi - arcanul A:.Z:.F:.), manipulare făcută prin 



32 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

renunţare, abstinenţă, astfel încât senzaţia primită 
trebuie sa se intoarcă de unde a venit realizând actul 
reflex, un circuit rotund de fluxuri. Aceste conexiune 
mentală cu o matrice a universului conduce la imaginea 
văduvei Isis care a reuşit sa creeze din cuvânt materia 
sau, ancestrala poveste a Genezei repetată astfel. Această 
văduvă, Infinitul, se căsătoreşte cu Eternul, (arcana IV - 
Marea preoteasă) putând înţelege în arcana III - Regina 
ca mamă divină, acea mamă reprezentată în iconografie 
cu fiul ei in braţe, mai tarziu, întâlnită la arcana XXI - 
Lumea aşezată între două coloane ce reprezintă 
principiul masculin şi feminin. Curajul de a ridica vălul 
de sub tiara de aur a femeii divine, a determinat 
cunoaşterea a tot ce inceamnă ISIS cea care ascunde sub 
văl taine divine şi face semnul cu mana:  Bate şi ţi se va 
deschide!. 
 

 
 

Enigel, păstoriţa transhumantă de reni din Laponia, 
pare să fie o femeie-şaman. Limbajul ei totemic o 
defineşte ca atare: ursul alb mi-e vărul drept sau mă’nchin 
la soarele’nţelept sau roata albă mi-e stăpâna etc. Păstorul 
este simbolul preotului. După Mircea Eliade şamanii 
laponi care pot fi şi femei ingerează ciuperca psihedelică 
Amanita muscaria pentru a intra în transă extatică; la ei 
soarele este considerat zeu, iar ursul este animalul-spirit 
în care el se poate transforma, vorbind limba-secretă cu 
care pot comunica cu spiritele naturii 21. Deci un joc al 
culorilor etapelor alchimice se petrece şi în poemul 
barbian. Sesizarea jocului terţ de către exegeţi nu este 
întâmplător, dar cunoaşterea arcanelor majore limitează 
accesul neiniţiaţilor la înţelegere şi cunoaştre (este ca şi 
cum ai dori să citeşti un text extraterestru cât îţi sunt încă 
străine literele alfabetului limbii tale materne!). I.A.O. : 
Incendio, Aqua, Origo.. Nu sunt filosoful care promite 

                                                 
21 Mircea Eliade, Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy, Princeton 
University Press, 1974,  

miezul dar oferă cojile22, dar sunt şi elemente pe care nu 
am voie să le public sau etica un îmi permite aceasta, 
fincare cititor, însă, este dator să işi caute propriul drum 
şi să se informeze cât mai corect şi mai exact aşa cum 
propria sa conştiinţă i-o cere. Dar simt uneori că nu pot 
comunica pe cât aş dori şi nici turnul de fildeş nu îmi 
mai prieşte întrutotul. Mă întorc acum la poemul lui Ion 
Barbu. Dacă relaţia dintre păstoriţă şi regele ciupercă 
este o nuntă imposibilă, deci  ratată atat in viaţă, cât şi in 
poem, poetul găseşte soluţia de a se produce o nuntă in 
cadrul aceluiaşi regn (vegetal-vegetal). Motivul nupţiilor 
ratate apare când mirii se dovedesc incompatibili, dar nu 
numai când sunt prea apropiaţi (tema incestului din 
balada Soarele si Luna), ci şi când sunt prea depărtaţi 
(Luceafarul, Riga Crypto). Nunta alchimică sau spagyrică 
reproduce acelaţi mesaj ancestral. In romanul 
rosicrucian, se spune: Când un om se alătură în acest act 
secret (uniunea ) devine un Dumnezeu imitând Creatorul. 
Profeţii spun că cei doi îndrăgostiţi in momentele spasmice 
rezultate din plăcerea profundă şi abstinentă, emană lumină… 
Această mantră are puterea trasmutaţiei din energie în 
lumină şi foc.  

 

 
 

                                                 
22 Aleister Crowley, The General Principles of Astrology,  Hymenaeus 
Beta, 2002 

 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hymenaeus+Beta&search-alias=books&text=Hymenaeus+Beta&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Hymenaeus+Beta&search-alias=books&text=Hymenaeus+Beta&sort=relevancerank
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Paul Gauguin,  Adam şi Eva 

 
Ilustraţiile alese din istoria artei, pentru acest capitol, nu sunt pentru a 

analiza artistic reprezentarea cuplului primordial, ci progresiv interpretarea 
dogmatică a  minunatului precept divin de nuntă alchimică, de amalgam al 
arcurilor reflexe de la cele cunoscute pînă la cele închipuite, invizibile şi 
descrise de mine pentru transgresarea prin har a imaginii picturale de la antic la 
contemporan, de la trup prin suflet în spirit 

In Carrus per Fontem ad Tintinnabulum accedemus 

 
La final regele-ciupercă îşi 

alege ca impărăteasă maselariţa 
care şi ea (Hyoscyamus niger) 
este o plantă psihotropă, dar şi 
un puternic afrodiziac, care sti-
muleaza nunţile. Nunta barbia-
nă este psihedelică la Ion Barbu, 
ca la Eminescu, laurul-balaurul 
iese gol, golit de materie, să re-
creeze copilul divin. Jocul se-
cund se referă doar la categoria 
hermetică din Athanor, cel care 
trece de înţelegerea obişnuită 
pare a fi chiar străină şi 
autorului, intenţia acestuia fiind 
depăşită de mesajul transmis 
noetic. Poemul este, aşadar, o 
alegorie cu informaţii încifrate şi 
limbaj criptic, ceea ce aminteşte 
de A.E. Poe, S.T. Coleridge, 
Thomas de Quincey, Charles 
Baudelaire, Arthur Rimbaud ş.a. 
Aşa cum şarpele trebuie supus 
prin redirecţionare, tot aşa 
nimeni nu se poate intoarce la 
Origine fără a fi devorat de 
şarpe. Sunt elemente ce pot fi 
interpretate şi prin filosofia ori-
entală. De aceea aceste exerciţii 
tantrice ale Regelui au şi un 
revers, anume, a rata aceste mo-
mente având în vedere rezulta-
tul scontat - eşuat din diverse 
motive, energia creeată se va 
retrage prin efluviile universale 
făcând loc răului sau dezamă-
girii, a urii faţă de dragoste, a 
desnădejdii respectiv a renun-
ţării la căutare.  

Vreau să vă reamintesc acest 
lucru pentru ca acest fapt spune 
despre drumul intre cele două 
coloane către lumină şi renaş-
tere, ceea ce este prima etapă a 
păcatului originar, simbiotic 
alchimico-spagyric de transmu-
tare a plumbului (toxic) în aurul 
curat sau de-a transmuta Luna 
în Soare sau tocmai drumul de 
la întuneric către Lumină prin 
labirintul în spirala din clopot 
spre fântână. Eu sunt calea şi 
adevărul şi viaţa (Ioan 14.6). 
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Riga Crypto şi Lapona Enigel  
Menestrel trist, mai aburit 
Ca vinul vechi ciocnit la nuntă,  
De cuscrul mare dăruit 
Cu pungi, panglici, beteli cu funtă, 
 
Mult îndărătnic menestrel, 
Un cântec larg tot mai încearcă,  
Zi-mi de lapona Enigel 
Şi Crypto, regele-ciupearcă! 
 
- Nuntaş fruntaş! 
Ospăţul tău limba mi-a fript-o,  
Dar, cântecul, tot zice-l-aş,  
Cu Enigel şi riga Crypto. 
 
- Zi-l menestrel! 
Cu foc l-ai zis acum o vară;  
Azi zi-mi-l strâns, încetinel,  
La spartul nunţii, în cămară. 
 
* 
Des cercetat de pădureţi 
În pat de râu şi-n humă unsă,  
Împărăţea peste bureţi 
Crai Crypto, inimă ascunsă, 
 
La vecinic tron, de rouă parcă!  
Dar printre ei bârfeau bureţii  
De-o vrăjitoare mânătarcă,  
De la fântâna tinereţii. 
 
Şi răi ghioci şi toporaşi 
Din gropi ieşeau să-l ocărască,  
Sterp îl făceau şi nărăvaş,  
Că nu voia să înflorească. 
 
În ţări de gheaţă urgisită,  
Pe-acelaşi timp trăia cu el,  
Laponă mică, liniştită,  
Cu piei, pre nume Enigel. 
 
De la iernat, la păşunat, 
În noul an, să-şi ducă renii,  
Prin aer ud, tot mai la sud,  
Ea poposi pe muşchiul crud  
La Crypto, mirele poienii. 
 
Pe trei covoare de răcoare  
Lin adormi, torcând verdeaţă:  
Când lângă sân, un rigă spân,  
Cu eunucul lui bătrân, 
Veni s-o-mbie, cu dulceaţă: 
 
- Enigel, Enigel, 
Ţi-am adus dulceaţă, iacă.  

Uite fragi, ţie dragi, 
Ia-i şi toarnă-i în puiacă. 
 
- Rigă spân, de la sân,  
Mulţumesc Dumitale. 
Eu mă duc să culeg 
Fragii fragezi, mai la vale. 
 
-Enigel, Enigel, 
Scade noaptea, ies lumine,  
Dacă pleci să culegi, 
Începi, rogu-te, cu mine. 
 
-Te-aş culege, rigă blând...  
Zorile încep să joace 
Şi eşti umed şi plăpând: 
Teamă mi-e, te frângi curând,  
Lasă. - Aşteaptă de te coace. 
 
-Să mă coc, Enigel, 
Mult aş vrea, dar vezi, de soare,  
Visuri sute, de măcel,  
Mă despart. E roşu, mare,  
Pete are fel de fel; 
Lasă-l, uită-l, Enigel, 
În somn fraged şi răcoare. 
 
- Rigă Crypto, rigă Crypto,  
Ca o lamă de blestem 
Vorba-n inimă-ai înfipt-o!  
Eu de umbră mult mă tem, 
 
Că dacă-n iarnă sunt făcută,  
Şi ursul alb mi-e vărul drept,  
Din umbra deasă, desfăcută,  
Mă-nchin la soarele-nţelept. 
 
La lămpi de gheaţă, supt zăpezi,  
Tot polul meu un vis visează.  
Greu taler scump cu margini verzi  
De aur, visu-i cercetează. 
 
Mă-nchin la soarele-nţelept,  
Că sufletu-i fântână-n piept,  
Şi roata albă mi-e stăpână,  
Ce zace-n sufletul-fântână. 
 
La soare, roata se măreşte; 
La umbră, numai carnea creşte  
Şi somn e carnea, se dezumflă,  
Dar vânt şi umbră iar o umflă... 
 
Frumos vorbi şi subţirel  
Lapona dreaptă, Enigel, 
Dar timpul, vezi, nu adăsta,  
Iar soarele acuma sta 
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Svârlit în sus, ca un inel. 
 
- Plângi, preacuminte Enigel!  
Lui Crypto, regele-ciupearcă. 
Lumina iute cum să-i placă?  
El se desface uşurel 
De Enigel, 
De partea umbrei moi, să treacă... 
 
Dar soarele, aprins inel,  
Se oglindi adânc în el; 
De zece ori, fără sfială, 
Se oglindi în pielea-i cheală. 
 
Şi sucul dulce înăcreşte!  
Ascunsa-i inimă plesneşte,  
Spre zece vii peceţi de semn,  
Venin şi roşu untdelemn  
Mustesc din funduri de blestem; 
 
Că-i greu mult soare să îndure  
Ciupearcă crudă de pădure,  
Că sufletul nu e fântână  
Decât la om, fiară bătrână,  
Iar la făptură mai firavă  
Pahar e gândul, cu otravă, 
 
Ca la nebunul rigă Crypto,  
Ce focul inima i-a fript-o,  

De a rămas să rătăcească  
Cu altă faţă, mai crăiască: 
 
Cu Laurul-Balaurul, 
Să toarne-n lume aurul, 
Să-l toace, gol la drum să iasă, 
Cu măsălariţa-mireasă,  
Să-i ţie de împărăteasă. 

Ion Barbu, Riga Crypto şi Lapona Enigel  
 

 

 
 
 

Calea ascendentă a decăderii 
 

Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte universul şi zeii,  
maximă gravată pe frontispiciul templului lui Apollo la Delphi 

 
rin contactarea focului Soarelui, se poate 
deschide focul celorlalte centre psihice 
(pendente de planeta Venus), conducând astfel 

mai uşor energia restrictivă şi edificatoare a planetei 
Saturn, prin puterile minţii, sau mercuriene. Pentru a 
înţelege aceste aspecte multiple legate de influenţele 
planetare, în special cele datorate lui Venus şi Mercur, 
este important să fie parcurse căile sephirotice pe care le-
am amintit într΄o altă prelegere, cu toate că înţelegerea 
părţilor teoretice nu este de prea mare ajutor fără o bază 
elementară care necesită ani de studii esoterice. Cu toate 
acestea, aş putea să sugerez relaţia recuprocă dintre 
sferele superioare raportate reflex la corpul uman şi la 
activităţile cerebrale implicite. Venus este cea care 
conduce la regenerare, forţă senzuală, viaţă activă în 
sfera vegetativă şi în mod inconştient. Ea răspunde de 
temperatură, lumină, şi emotivitate. Pe o cale 
descendemtă, Venus împarte razele singulare ale 
Soarelui ca un cristal în multiplele faţete ale spectrului 

de culori, şi, ca atare, ne poate conduce la o mai bună 
înţelegere a relaţiei dintre multiplicitate şi unitate, 
centrele psihice şi planete, şi natura lor ocultă. Pe calea 
ascendentă, Venus reuneşte energiile divergente, 
centrele psihice planetare şi personale şi le armonizează 
într-o forţă unică, deşi încă multicoloră, până când revine 
la Soare ca lumină pură. Este un arc reflx venusian 
încorporat în actele reflexe ale sistemului solar, parte 
material şi support pentru reflexul complex noetic.  

Regnul mineral este în permanent fuziune energetic 
cu cel vegetal, influenţând cel animal şi respective uman. 
Germinaţia, coacerea şi putreziciunea, conduc la 
întoarcerea seminţelor din moarte în renaştere. Moartea 
constituie etapă obligatory pentru conexiunile circuitelor 
elementare ale naturii, care prin transformări successive 
iradiază nemăsuratele forţe planetare.  

 

P 
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Ida Eriksen, Adam şi Eva  
 

Mercur dă formă şi semnificaţie diverselor energii 
sintetizate prin acţiunile venusiene şi le dirijează ca forţe 
fundamentale, simbolizate de Caduceus. Mercur este 
pompă a psihicului sau ghidul sufletului, şi 
direcţionează energiile reprezentate de Venus. Întrucât 
atât Venus cât şi Mercur stau la baza coloanelor 
kabbalistice, ele au acces la asupra elementelor materiei, 
astral,dar şi asupra tărâmurilor mentale, putându-le 
influenţa pe toate. Mercur accedând nadirul crează 
formă şi structură pentru corpul, sufletul şi spiritual 
uman, iar urmând calea zenitului, tot el ajută la 
eliberarea fiinţei umane de limitările formei, 
dematerializând fiinţa eterică din noi. 

 
Am insistat asupra calităţilor hermetice pentru că 

şarpele este forţa primordială de energie, foc şi apă 
totodată, fiind principiul al doilea al creaţiei, cu aer şi 
pământ în spatele oglinzii transcente. Caduceul 
aminteşte de faptul că şarpele îşi părăseşte pielea, simbol 

de regenerare şi reînnoire. De asemenea, nu trebuie uitat 
faptul că el este periculos, mortal şi poate fi găsit adesea 
în rol de gardian in apropierea izvoarelor de apă, fântâni 
sau în deşert. Controlat sau stăpânit, el este văzut ca un 
element puternic, a cărui forţa se extinde la regenerarea 
creaţiei, sau, chiar ca mesager venit din planul universal 
al creaţiei. Calea Searpelui de Gellu Naum, manuscris 
datând din 1948 şi publicat abia in 2002, a trecut 
neobservat în cultura românească. Este o carte iniţiatică 
despre miracol şi nemurire, despre descompunerea 
elementelor dăruite ca bariere de Marele Arhitect şi care 
prin printr΄un proces de reechilibrare şi recombinare să 
se obţină eternul şi infinitul. La Gellu Naum această 
armonie se realizează prin eliberarea de pasiuni, de 
patimi, într΄un cuvânt de viciile ce΄şi au sursa în 
individualitatea conştientă umană – este drumul, calea 
spre tărâmul ontologic al iubirii şi libertăţii.  

 

 
Kazuya Akimoto, Siluetele albe ale noilor Adam şi Eva  
 

Omul trebuie sa treaca prin vamile acestui dualism 
cosmic – mortalitate/nemurire, constient/inconştient, 
încercări, probe, suferinţe/pace şi eliberare. De unde şi 
îndemnul poetului către neofit să treacă prin purgatoriul 
propriului dualism, omul fiind singura fiinţă care poate 
imbrăţişa teluricul si celestul in acelaşi timp.  
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Tamara de Lempicka, Adamo si Eva, 1932 

 
Pentru Julius Evola23, această dubla natură e legată 

de taina Arborelui Binelui şi Răului. Binele şi răul sunt 
inlocuite de două noţiuni mult mai puţin tranşante, două 
tipare magice, mediumnice – favorabilitatea şi 
nefavorabilitatea. premize si probe de trecut in arta 
ocultă definit ca atare şi în textele hermetice, unde se 
postuleaza corespondenţa şi omologia dintre cele de sus 
şi cele de jos, ceea ce Gellu Naum aminteşte în mod 
repetat în versurile sale. Hermes Trismegistus, protector 
al artelor oculte, este la rândul lui o prezenţă duală, 
călătorind între lumi, între realitati diferite. Cuvântul îi 
este instrumentul prin care lucrarea sa alchimică se 
desăvârşeşte implementând Logosul în geometria 
conştienţei umane. În Calea Searpelui, cuvântul devine 
verbul, acţiunea ce se cuprinde în ritualul fără de care 
n΄ar fi posibil drumul eliberării şi iniţierii, simbioza 
dintre cuvântul-mesaj şi ritualul realizării Operei Magna 
definindu-se la poet edificator: Forţa gesturilor mele este 
uriaşă. Verbul faimos de care vorbesc teologii este gest. Acesta 

                                                 
23 Julius Evola (19 mai, 1898 – 11 iunie, 1974) esoteric, istoric, filosof, 
religios italian, reprezentant al traditionalismului 

însă trebuie să fie eliberat de controlul minţii, rămânând 
sub directa înrâurire a arcelor reflexe divine, Lirica 
poetului român pare a fi un îndrumar ocult desemnând 
precepte pe care nu le devoalează fiind conştient că cine 
le citeşte ştie sau le va descioperi prin propria sa 
aplecare. Mulţi se îndoiesc de faptul că teoriile lui 
Aleister Crowley ar fi fost cunoscute de poetul român. 
Ocultismul acestei uriaşe personalităţi a cărei operă 
realizează doctrine pertinente pentru secolul XX cu 
origini rosicruciene şi francmasonice (nu mă refer şi la 
derapaje, suntem oameni supuşi greşwlii!) Dacă nu a 
existat nici un contact biografic atunci suntem obligaţi să 
recunoaştem influenţele cosmice asupra noastră, 
concomitent şi oriunde în plan noeti: Orice barbat şi orice 
femeie e o stea... Acolo e ca aici, adică în prelungire e ca în 
prescurtare. Ceea ce e necesar in afară, cu ceea ce e necesar 
înăuntru: aceste două realităţi sunt la fel de existente, dar nu 
la fel de strălucitoare./ Steaua intimă... Stelele ard mai întâi în 
noi, apoi îşi iau zborul spre firmament. Iată calea sufletului, 
legătura umană cu universul cosmic, elementele 
tarotului şi învăţăturilor kabbalistice. Iubirea reprezintă 
o cale dar şi un ţel. 

 

 
Rae Chichilnitsky, Tentaţia lui Adam si Eva 
 

Dacă e să revin la Aleister Crowley, trebuie să spun 
că el se preocupă intens de portretul soţiei magului ca 
talisman, ca obiect special pregătit pentru a fi impregnat 
cu voinţa creatoare a celui care deţine taine şi arcane. 
Rodul acestei impregnări e iubirea supusă voinţei, deci şi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Evola
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actului magic, lucru ce se integrează în contextul mai 
larg al culturii iniţiatice, unde voinţa şi eul voliţional 
ocupă un loc privilegiat. La Gellu Naum, unde femeia 
iubită nu e doar un talisman, ci calea desăvârşirii, nimic 
nu este deasupra iubirii: Cheia era în iubire, desigur./ 
Simplu, pentru asta atât de greu de văzut... Iubitule, noi n΄am 
incetat să ne iubim nici o clipă şi aceasta nu are istorie, aceasta 
e veşnica clipă, de la începutul până la sfârşitul lumii, imensa 
clipă care nu se mişcă ci curge, se leagănă, ea însăşi. De la 
începutul lumii, iubitule, fără istorie alta decât a iubirii, fără 
chin altul decât al înăbuşirii ei, fără speranţe altele decât ale 
eliberării. Dacă Dumnezeu a creat universul ca o oglindă 
a sa în care permanent este prezent, acesta fiind 
încarnarea, materializarea sam asemenea unui alter ego, 
o umbră iubitoare care nu se poate în veci desprinde de 
original. Autoeliberarea omului e indisolubil legată de 
iubire, iubirea fiind de fapt, cum poetul însuşi o 
numeşte, cheia. Planetele ca şi soarele urmează căi 
prestabilite, îmbinând destinul uman. Jakob Böhme 
identifica mercurul alchimic cu Logosul din Evanghelia 
după Ioan, ceea ce ar pune in legatură Opera Magna cu 
experienţa mistica a comuniunii cu Dumnezeu, prin 
iubire. Calea Searpelui devine, pentru poet, spirala unui 
Ouroboros, şarpele ce΄şi prinde coada, drumul prin care 
se înalţă pentru a acceda poarta dincolo de care se naşte 
lumina.  

 
Thoma Hans, Adam si Eva 

 

 
Rubinstein, Adam si Eva 

 

Dacă e să ne întoarcem la cărţile tarotului, nu există 
la Gellu Naum o nuntă care să obţină lapis 
philosophorum ci este împreunarea magică a fiinţei 
primordiale – anthropos hermetic. Aşa cum Moise a înălţat 
şarpele în flăcări în deşert, aşa trebuie şi Fiul Omului să fie 
înălţat, ca toţi cei care cred să aibă viaţă veşnică în el.(Ioan 3: 
14-15). Deşi vom dezvolta în altă prelegere ritualul 
Pentagramei, subliniez că acesta este adesea primul 
ritual învăţat de aspirantul magicienilor. Funcţia sa este 
de a preda paşii de bază ai ritualului şi pentru a da o 
tehnicile de bază prin care energiile distructive pot 
respinge sau dispersa din sfera de influenţă a iniţiatului. 
Simbolurile utilizate sunt fundamentale pentru alte 
asemenea ritualuri de natură mai complexă; cu toate 
acestea, ca orice pas acesta nu poate fi sărit. Un ritual, 
indiferent cât de simplu sau complex, este la fel de 
eficace ca şi abilitatea celui care΄l practică. De ce este atât 
de important să ne oprim asupra iubirii, pauline, 
franciscane sau chiar a aceleia propăvăduite de Crowley? 
Pentru că ea este esenţa, pentru că odată cu dragostea 
faţă de origini a androginului şi prin separare 
(dicotomizare) a părţilor între ele până la a ne iubi unii 
pe alţii, cum ades răstălmăceşte dogma. În total, există 
aproximativ şase ritualuri fundamentale utilizate în 
ocultism, ele realizând înţelegerea marilor secrete ale 
pentagramei, hexagramei şi a crucii întrandafirate, cum 
fără modestie mă mândresc a fi denunit-o eu ca Mare 
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Maestru. Ridicarea şarpelui pe o coloană nu aparţine 
exclusiv Ordinului Hermetic Golden Dawn, dar se 
cunoaşte influenţa benefică pentru a purifica energiile 
corpului, sau a energiei vitale universale care ne 
ocroteşte şi ne îndrumă pe căile destinate eliberării 
focului secret. 

 

 
C. Cook, Adam si Eva 

 

Astrologic, în călătoriile sale extatice, Cornelius 
Agrippa24 este aşezat de Gellu Naum în planul aflat 
imediat sub vârful conului său cosmologic, deasupra 
planului pe care s΄ar afla el şi Ligioara sa, dragostea 
având astfel un rol mai degrabă asemănător cu iubirea 
agrippiană aflată în imperiul lui Venus şi al semnelor 
zodiacale pe care acest astru le prezidează. Lumina 
echivalată cu Logosul, eliberată în cosmos este apreciată 
ca fiind mai mult informaţie decât iubire. Conceptul de 
suflet al lumii, preluat de Agrippa de la Platon, Varro şi 
din Corpus hermeticum, ne îndreaptă spre iubirea duală a 
îndrăgostiţilor, a celor care păşesc într΄un ritual, 
considerat de mine ca imprecaţie divină!, o nuntă 
alchimică ce reproduce androginul, viaţa şi moartea, 
renaşterea în mijlocul universului creat pentru noi, 
oamenii. Tiparul alchimic al cărţii este susţinut de 
simbolul complex al şarpelui. O imagine frecventă in text 
legată de Ouroboros este cea a năpârlirii, a lepădării de 
straturi de piele succesive în etape întâlnite in procesul 
alchimic, şarpele fiind prezent ca sigiliu hermetic. În 
procesul de eliberare, sinele lasă reziduuri, zgură, drojdii, 
termeni care se referă la caracterul pamântesc al 
principiilor pentru a trece la o fază superioară, în urmă 
cărora prin purificare şarpele apare ca semn al iniţierii şi 
al implinirii Operei magice. În succesiunea de trepte se 
contopesc şi se separă in mod ciclic două principii: unul 
feminin, lunar, apos, dizolvant, inconştient şi celălalt 
masculin, solar, incandescent, coagulant. Aceasta este 
calea vulturului şi a şearpelui, cale lunară./ Mult mai 
strălucitoare decât a leului sau a taurului – căi solare./ 
Începutul e aici sau acolo./ În orice caz în tine“. Şarpele 

                                                 
24 filosof german (1486-1535) 

reprezintă primul principiu, începutul şi sfârşitul operei 
ca şi catalizatorul tuturor schimbărilor intermediare, prin 
toate acestea asociindu-se mercurului alchimic, metal 
corespondent lui Hermes, cu o natură şi o manifestare 
ambivalentă. De aceea am mai spus că el este cel care dă 
viaţă trupului, fiinţei saturniene. Deci păcatul originar 
este cel care acordă dreptul omului să poarte un veşmânt 
de carne... Dar ca element aerian (rezultat din amestecul 
apei şi focului), el ne înalţă din existenta obscură, 
nediferenţiată, aducând corpului elementul care îl va 
însoţi pe om în afara Edenului şi anume sufletul. Prin 
cunoaştere, vulturul mercurial, a cărui aripă e Musa lui 
Gellu Naum şi care îl insoţeste permanent pe şarpe pe 
calea eliberării umane este, de fapt, spiritul. Separarea şi 
fuziunea celor două principii prefigurează la poet nunta 
alchimică, in care aurul se cunună cu argintul, o data cu 
planetele ce le stăpânesc – Soarele şi Luna. Fuziunea şi 
transmutaţia se produc în viziunea onirică a autorului 
într΄un nou început exploziv al liniştii în care creierul 
uman vine în legătură cu nousul, căpătând o noua piele. 
Unirea dintre îndrăgostţi are valoare cosmică: Respectul e 
iubirea solară./ acesta era astrul meu.// şi nu uit luna, pentru 
iubita mea.. Nu m΄am oprit asupra acestui text pentru a 
releva etapele alchimice ale iniţierii autorului ci pentru a 
ajunge la miez, adică la semnele şi mesajele pe care el 
recunoaşte că΄i sunt trimise de foarte departe şi totuşi, în 
acelaşi timp, de undeva din lăuntrul nostru.  

 

 
Alex Grey, Adam si Eva 
 

Elev al lui Jakob Boehme din secolul al XVII-lea, 
Gichtel25 a plasat spirala cosmică, sau roata naturii în 
corpul uman. Calea Şearpelui emană ocultism rosi-
crucian care continuă exemplele remarcate de noi pri-

                                                 
25 Johann Georg Gichtel (14 martie, 1638 – 21 ianuarie, 1710) mistic si 
lider religios german, critic al luteranismului. 
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vind nunta alchimică, cât şi operele lui Dimitrie Can-
temir, Ion Creangă, Mateiu Caragiale, Mihail Sadoveanu, 
Alexandru Papilian şi mai recenta Nuntă Neagră a 
poetului contemporan, Gheorghe Andrei Neagu.  

 

 
Gerry High, Creaţia cosmică a lui Adan şi Eva 
 

Citind poemul lui Gellu Naum, carte practică de 
iniţiere înaltă, nu putem trece peste tainicele centre 
psihice, adesea date ca şapte la număr, reprezentând 

culorile din spectrul luminii, plus albul (Venus). Central 
diagramelor este întodeauna Soarele, care este forţa 
creatoare cosmică care unifică, animă şi armonizează 
creaţia; el conduce şi controlează toate celelalte planete, 
centre psihice, sau aspecte ale energiei cosmice care 
interacţionează între ele prin cele cinci arcuri reflexe, 
dominând cele trei umane şi sub controlul celorlalte 
două matriceale din Logos. Dacă luăm în considerare 
ceea ce spun alchimiştii despre Saturn, că acesta este 
începutul şi finalul lucrării, atunci această reordonare a 
lumii se concentrează în jurul unor centre care se 
raportează la o uniune cosmică de tipul nunţii căreia ne 
supunem şi noi. Intr-un grafic de insoţire, ordinea 
planetelor este dată de Saturn la baza sephirotă, de Lună 
la nivelul Coroanei, în mod direct kabbalistic, cu o gamă 
de culori uşor diferită decât de obicei - galben şi (Saturn) 
alb-argintiu, albastru pal (Jupiter), roşu (Marte), verde 
(Soare), albastru inchis / indigo (Venus), galben-
portocaliu (Mercur), violet, opalescent argintiu (Luna). 
Fiecare centru are, de asemenea, asociat cu un semn 
zodiacal, un sigiliu pe mare carţile tarotului şi câte unul 
dintre cei patru călăreţi ai Apocalipsei. Cele cinci semne 
rămase ale zodiacului sunt atribuitele  elementelor şi ale 
Duhului Sfânt. 

Continuare în ediţia următoare

Elleny Pendefunda, Adam şi Eva, 2014 
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Mihai CIMPOI 
 
 

 
 
 

Spiritus flat 
şcolile literare din lume 

 
 

Spiritus flat ubi vult  
(Spiritul înnoitor pătrunde acolo unde găseşte mediu de 

manifestare) 
 

 
ând rostim sintagma „şcoala literară”, gândul 
care e mereu prizonierul „ideilor consacrate” 
(„idées reçues”) ne duce la modul specific al unui 

scriitor de a se forma ca personalitate şi de a se impune 
într-un context naţional sau în cadrul literaturii 
universale – prin individualitatea sau nota sa originală, 
printr-un program sau manifest estetic, prin contribuţia 
valorică, prin modelul de existenţă exemplar sub toate 
aspectele (deplinătate, verticalitate morală, calitate de a fi 
„un fiu al veacului său” etc.). 

O şcoală literară nu e decât o grupare, care presupune 
– bineînţeles – o unică platformă doctrinară, o (într)unire 
conform principiului selecţiei elective, al familiei de 
spirite şi confreriei profesionale (în proporţii mari sau 
reduse: şapte ca în grupul de la Alexandria sau în Pleiada 
lui Ronsard, doi, precum echipa cvadragenară Valéry-
Claudel, „Şcoala naturalistă” din Médan, compusă din 
şase (Zola, Maupassant, Huysmans, Géard, Hennique şi 
Alexis), mai mulţi în cazul Parnasului, Şcolii romantice de 
la Jena sau al grupării simboliste). 

Nietzscheana voinţă de putere prin artă îl determină pe 
artistul cuvântului să aibă o certitudine a personalizării, a 
legitimării, a contextualizării sale. Cu alte cuvinte, el ţine 
să ştie cine este, dacă este şi cum este. Apărut pe marea 
scenă a literaturii, se simte obligat să-şi ştie bine rolul, să-
şi rostească răspicat textul, să aibă conştiinţa că este 
prezent acolo şi că trebuie să comunice cu ceilalţi, că este 
el protagonistul şi nu un personaj oricare sau un 
figurant. Aici se manifestă cu toată puterea cele trei 

componente ale personalităţii, consemnate de Eminescu 
în notele lui de la cursurile universitare: eul, voinţa şi 
fapta. Eul (determinarea de sine), non-eul (raportarea la 
ceilalţi) şi eul realizat (prin faptă), iată cele trei momente 
structurante ale „conţinutului noţiunii personalităţii”. 

Cum suntem într-un domeniu al vrerilor puternice 
de afirmare sub semnul deplinătăţii valorice, persona-
litatea fiind înţeleasă – goethean – ca bun suprem, 
suntem spectatorii unor scene diferite, unele degajând 
aerul firescului, altele fiind jucate prin urmarea fidelă a 
suprasarcinii regizorale, cele de-al treilea prezentându-
ni-se ca deosebit de teatralizate, cu folosire de măşti 
mistificatoare. 

Dat fiind faptul că cei din cadrul unei şcoli literare îşi 
propun din capul locului să realizeze un program, nu 
lipsesc inerentele înverşunări doctrinare, anxietăţile 
rivalităţii sau ale influenţei (în termenii lui Harold 
Bloom), şi, derivatele de aci etalări ale supremaţiei 
estetice, actele nihiliste de revizuire, răsturnare, de de-
construcţie şi re-construcţie (în termeni postmoderni). 

Zeul mutant Proteus este cel care tutelează şcolile 
literare, a căror raţiune de a fi este schimbarea. Nu este de 
bănuit în acest proteism programatic asumat un capriciu, 
un hazard, căci ele se mulează după un proces evolutiv 
firesc al schimbărilor de paradigme, de sensibilităţi, de 
declicuri hermeneutice în spiritul perspectivismului 
nietzschean. Istoria unei perioade, în literatură, „constă 
în urmărirea schimbărilor de la un sistem de norme la 
altul”, ne conving René Wellek şi Austin Warren. 

C 
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În cadrul evoluţiei literare se ajunge în mod normal 
la un stadiu de epuizare a convenţiilor care impun 
formarea unui nou cod. Fazele ascendente şi descen-
dente alternează într-un proces dinamic, fiecare 
schimbare fiind determinată de apariţia fie a unei clase, a 
unui grup de oameni de creaţie, fie a unei noi generaţii, 
care nu poate fi luată ca entitate biologică. „Este fără 
îndoială, este  adevărat, susţin cei doi cercetători, că, în 
anumite momente ale istoriei, în literatură schimbările 
sunt efectuate de un grup de tineri (Jugenbreihe) de 
aproximativ aceeaşi vârstă: mişcarea Sturm und Drang 
din Germania şi romantismul sunt exemple clasice” 
(René Wellek, Austin Warren, Teoria literaturii, Bucureşti, 
1967, p. 352). 

Nu este surprinzător faptul că celebrul volum al 
Ricardei Huch Romantismul german se deschide cu o 
remarcă elogioasă privind aventura unui grup de tineri 
care vor reforma profund cultura germană: „O CEATĂ 
de tineri, bărbaţi şi femei, năvăleşte peste masa lăţită şi 
trândavă a Germaniei. Vin, precum, în urmă cu veacuri, 
blondele triburi germanice ale migraţiei: aventuroşi, 
încredinţaţi de izbândă, pătrunşi cu evlavie de propriile 
moravuri şi de propriul mod de viaţă, răsturnând cu 
semeţ dispreţ vechea cultură putredă” (Ricarda Huch, 
Romantismul german, Bucureşti, 1974, p. 25). 

Erau tineri, care s-au opus antecesorilor lor, 
îndreptându-şi admiraţia spre trecut, unde credeau că se 
afla curat închegată marca proprie neamului pe care-l 
reprezintă; erau tineri migrători neînfricaţi aureolaţi de o 
strălucire solară; erau figuri tragice asemenea triburilor 
migrătoare care piereau în ţările străine „unde voiseră să 
se înrădăcineze, cedând urmaşilor roadele luptelor lor”. 

Căpetenia micului grup bătăios era Wilhelm 
Schlegel, care a întemeiat cu fratele său Friedrich şi cu 
Tieck Şcoala de la Jena, cea care a impus marele program 
al romantismului: reactualizarea mitologiei în conexiune 
cu poezia şi filosofia, ironia (Witzy-ul), cultul fragmen-
tului, al ideii concentrate, al scrierii „în atomi” („nu 
fantezii sclipitoare, picate din cer, ci nuci cu coaja tare pe 
care adesea trebuia să le spargi şi să le cojeşti cu trudă ca 
să le poţi gusta”), urcarea cotidianului într-o sferă a 
idealismului maestuos, a esenţelor, universalitatea ca 
„activitate reciprocă a tuturor formelor şi substanţelor” 
(La această şcoală s-a format şi Eminescu al nostru!). 

Friedrich Schlegel avea o adevărată foame de 
prietenie care i-a adunat pe romantici într-o grupare, 
într-o „biserică nevăzută pentru că fiecare singur nu 
poate să înfăptuiască nimic măreţ”. Fapta, de care vorbea 
Eminescu, se cade să fie o faptă colectivă. „Artiştii, spune 
el în Fragmente, trebuie să meargă alături ca tovarăşi 
întru confrerie eternă, ei trebuie să formeze o hansă 
precum negustorii evului mediu” (Ibidem, p. 57). 

„Confreria eternă”, care trebuie să fie propice 
artiştilor, pune în acord, în temeiul căutării adevărului şi 
al credinţei în spirit personalităţi diferite, încât „din 
paginile Athenäum-ului ne privesc când ochii curaţi ageri 
ai lui Schleiermacher, când cei exaltaţi înălţaţi spre cer ai 
piosului Novalis”. 

Această „confrerie eternă” se particularizează în 
confreriile determinate de anumite momente ale istoriei 
literare, momente cruciale, de tranziţie, de reînnoire 
valorică. 

Înafară de larga mişcare Sturm und Drang (Furtună şi 
avânt), la sfârşitul secolului al XXIII-lea romanticii 
germani au constituit Cercul literar munchenez Die 
Krokodile, îndrumat de Emanuel Gebel şi suspomenita 
Şcoală de la Jena.  

O şcoală literară presupune o valorizare a unei 
experienţe personale şi o verificare (= legitimizare, cum 
am mai spus) a acesteia într-un context larg al istoriei 
literare. Voinţa de originalitate şi personalitate naşte 
spiritul negator şi aventurier, o reacţie, uneori violentă, 
bolnăvicioasă, împotriva a ceea ce s-a cristalizat sub 
formă de normă, tradiţie, convenţie. Celui care intră într-
o şcoală literară i se recunoaşte o „individualitate 
creativă” (Hofmannsthal), înzestrată cu o fantezie 
dictatorială, care supune totul spiritului poetic, unei 
acţiuni, să-i zicem baudelairiene de descompunere / 
recompunere după legi autonome. Ratio essendi a unei 
grupări constă în opozitivitate totală, într-un anti- 
detunător şi deturnător. Cearta dintre antici şi moderni 
se reactualizează în funcţie de spiritul reînnoitor al 
timpului, de Zeitgeist-ul hegelian. 

Schimbarea e imperativul universal al tuturor 
grupărilor care aleg de obicei forma agresivă a rupturii, a 
spargerii, a reacţiei de opunere. Opunere, bineînţeles, 
sistemului de valori existent, susţinută de o erijare în 
postura unui Zarathustra redivivus pornit să schimbe 
rapid tabla valorilor vechi cu tabla noilor valori. 

Constituirea unei şcoli literare nu se datorează doar 
conflictului părinţi/copii, certei antici/ moderni, rapor-
tului formator Maestru/Ucenic, impactului exterior al 
unor evenimente de cotitură în istorie (războaie, 
revoluţii, schimbări sociale radicale), mişcărilor genera-
ţioniste sau procesului dinamic de succedare a modelelor 
şi modelor puse adesea sub imperiul hazardului, 
aleatoriului. 

Cauza se ascunde în însăşi fiinţa artisului, care caută 
să regândească totul pe cont propriu şi care e pornită să 
dea îndată, sub un impuls n a t u r a l,  formă artistică 
tuturor sentimentelor şi reprezentărilor sale, în special 
singularităţii râvnite, care stimulează voinţa de libertate 
creativă, de originalitate, care nu se reduce la născocirea 
unor lucruri stranii, proprii numai acestui subiect. Prin 
încadrarea într-o grupare artistul urmăreşte să poată 
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pune în lumină, beneficiind de libertatea deplină a 
actului creativ, singularitatea sa ca lucru principal. 
Vorbind despre această încredinţare subiectivităţii, 
Hegel atenţionează: „Deoarece în orice creaţie poetică, în 
orice gândire şi în orice acţiune veritabilă, libertatea 
autentică face să acţioneze substanţialul ca o putere în 
sine, putere care este în acelaşi timp puterea cea mai 
proprie a gândirii şi voinţei subiective, încât în 
concilierea desăvârşită a amândurora nu mai poate 
rămâne nici o dezbinare. În chipul acesta, consumă, fără 
îndoială, originalitatea artei orice particularitate 
accidentală, dar o înghite numai ca artistul să poată da 
cu totul ascultare mersului şi avântului geniului, plină 
exclusiv de subiectul ei, şi ca el, în loc de toane şi de bun 
plac, să poată înfăţişa, în opera sa înfăptuită conform 
adevărului, adevăratul său eu. A nu avea nicio manieră a 
fost de când este lumea singura manieră mare, şi 
exclusiv în acest sens trebuie să-i numim originali pe 
Homer şi pe Sofocle, pe Rafael şi pe Shakespeare” 
(Hegel, Prelegeri de estetică, vol. I, Bucureşti, 1966, p. 304). 

În cazul unor şcoli literare adevăratul eu a rămas 
nerelevat prin manierele impuse programatic. Cazul 
Şcolii ardelene este edificator: ea impune un mare scriitor 
cu un puternic eu, Ion Budai-Deleanu, care depăşeşte 
evident principiile programatice iluministe ale „corife-
ilor”-cărturari: Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru 
Maior.  Un alt exemplu ni-l oferă avangardele, care, 
toate, observa Eugen Ionescu, s-au topit în suprarealism. 

În scena literaturii apar, însă, impostorii specializaţi 
în retorică goală, în forme fără fond. Faptul acesta îl făcea 
pe Sainte-Beuve să-l califice, în însemnările sale din 1848, 
pe Cousin ca pe „un sublim farsor” şi să noteze: 
„Oamenii de felul lui Guizot, doctrinarii şi discipolii lor, 
şi în general frazeologii şi filosofii de tribună duc Franţa 
la pieire”. De aceea, face şcoală, constată Thibaudet, mai 
cu seamă printre tinerii de tipul lui Taine şi Renan şi 
susţine generaţia nominalizată de la 1848-1850 modelată 
de „atoateştiutorul” Taine. 

Integrarea într-o grupare literară semnifică, esenţial-
mente, o angajare în marele dialog valoric, pe care se 
întemeiază literatura şi în cadrul căruia să-ţi afirmi 
singularitatea, "adevăratul eu", de care vorbeşte Hegel. 
În ciuda  „născocirilor stranii”, „nebuniilor”, modelărilor 
programatice în răspăr, s-a conturat, bunăoară, o 
atitudine ideologică, estetică şi existenţială care a luat 
forma concretă a modernismului. Juan Ramón Jiménez 
preciză, după ce acesta se stinsese şi după ce se declarase 
desolidarizat de el: „Modernismul nu a fost doar o 
tendinţă literară; el a fost o tendinţă generală; a 
îmbrăţişat totul; ceea ce se numeşte modernism nu este o 
chestiune de şcoală şi nici de formă, ci o atitudine... Era 
noua întâlnire cu Frumosul înmormântat în cursul 
secolului al XIX-lea... Acesta era modernismul: o mare 
mişcare de entuziasm şi de libertate spre frumos”. 

Conform lui Juan Chabás, generaţia de la ’98 a fost, 
în fond, „o generaţie anarhistă, pesimistă, nihilistă, care 
îşi caută, în consecinţă, principala hrană spirituală în 
Nietzsche, Schopenhauer şi Kierkegaard” ea  nu s-a 
dezis de „pasiunea Spaniei”, iar Generaţia ’27 a 
reactualizat programul estetic al şcolii sevilliene 
(andaluze), denumită şi Şcoala lui Gongora, cu care a 
culminat barocul spaniol: „strălucire formală, bogăţie 
somptuoasă a metaforelor, limba luxuriantă, stilul 
pompos şi acuitatea uneori cântată a expresiei” (Juan 
Chabás , Istoria literaturii spaniole, Bucureşti, 1971, p. 168). 

„Pasiunea Spaniei” şi „Pasiunea Germaniei”, pe care 
au avut-o moderniştii de la ’98 şi romanticii din cadrul 
Şcolii de la Jena nu sunt o dovadă a preocupării 
dominante de „problema stilului” (Gourmont). Căutarea 
stăruitoare a mărcilor stilistice novatoare – mixate, 
eclectice, ca în cazul lui Jiménez – s-a asociat, astfel, 
căutării mărcii ontologice, care îi caracterizează pe iberici 
sau pe germanici. La o Portugalie mitificată visează şi 
reprezentanţii Noii Şcoli care-şi propun să fie novatorii 
expresiei poetice portugheze: Guerro Junqueiro, Gomes 
Leal şi Cezário Verde (cf. António José Saraiva, Istoria 
literaturii portugheze, Bucureşti, 1979, p. 163-166). 

Poezia reprezentanţilor acestor şcoli este marcată, 
printre altele, de coloritul locurilor, de care sunt legaţi 
poeţii. Spre deosebire de „andaluzul universal” Jiménez, 
Lorca se consideră un „andaluz andaluz”. 

Spiritus loci îi va marca profund, după cum vom 
vedea, şi pe exponenţii Şcolii de la Târgovişte. 

O istorie literară este, în bună parte, o istorie a 
şcolilor literare, afiliate anumitor orientări estetice sau 
ideologice, unor reviste sau altor publicaţii periodice, 
unor generaţii, unor saloane, societăţi şi cenacluri.  

Constituirea lor este spontană, apărând ca o 
consecinţă a unor modificări de direcţii, a apariţiei unor 
noi generaţii (= a plecării bătrânilor şi venirii tinerilor), a 
riverimentelor şi reactualizărilor (redescoperirea lui 
Gongora de către Lorca şi cei din Generaţia de la ’27), de 
care am vorbit, a epopeii de către Şcoala ardeleană, a 
baladei de către membrii Cercului de la Sibiu, a unor 
genuri ale prozei în cazul Şcolii de la Târgovişte), a 
apariţiei unor imperative sociale de moment (grupările 
ruşilor menţionate de Wellek şi Warren, amintita Noua 
şcoală portugheză, asociaţiile revoluţionare sau antire-
voluţionare din Franţa). 

Albert Thibaudet remarcă, în cadrul secolului al XIX-
lea francez, o epocă a Tetrarhilor (tetrarhic = 
administraţie romană constituită din patru guvernanţi: 
doi cezari şi doi auguşti), reprezentată de Champfleury, 
Flaubert şi fraţii Goncourt – generaţia de la 1848, 
dislocată de războiul de la 1870 şi înlocuită treptat cu 
generaţia de la 1885-1890. Odată cu apariţia câtorva 
admiratori ai lui Zola (Guy de Maupassant, Henry 



 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 45 

 

Cédar, Huysmans, Henrique şi Alexis care se întruneau 
acasă la maestru sau în restaurantul Trappe), a început a 
se vorbi despre o „şcoală naturalistă”. 

În „culegerea de versuri noi” Le Parnasse 
Contemporaine (seria I: 1866; seria a II-a: 1869-1871; seria a 
III-a, 3 vol., 1876) apar 50 de autori, printre care îi găsim 
pe Leconte de Lisle, remarcabil – zice Lancon – prin 
surprinderea „aparenţelor fugitive ale fiinţei” şi Sully 
Prudhomme care sugerează în imagini graţioase şi 
emoţionante vreun adevăr filosofic. 

Presimboliştii Mallarmé, Corbiere, Verlaine şi 
Rimbaud, „disidenţii de la 1870”, spun nu acestei şcoli.  

Mica revistă Voque publică în primul număr din 
aprilie 1886 simboliştii din primele ceasuri (care anunţă o 
nouă şcoală ce va dura până în 1912): Jules Laforgue şi 
Gustave Kahn. Simboliştii şi parnasienii se adună în 
Cenaclul literar şi artistic al lui Mallarmé. Noţiunea de 
simbolism e impusă de Jean Moréas, patternul lui 
Bacovia. 

Generaţia de la 1914 se va remarca mai cu seamă prin 
maeştrii ei: Gide, Proust, Claudel, Valéry, la care mai pot 
fi adăugaţi Péquy, Barrès, aflat la originea noilor 
naţionalisme, Maurras şi Georges Sorel, părinţii 
spirituali ai mişcărilor totalitare şi Benda, cu poziţia sa 
originală în problema clericilor. 

„Influenţa unei şcoli, reţinem din consideraţiile 
criticului, se măsoară după aliaţii sau simpatizanţii 
datorită cărora ea izbuteşte să-şi impună culoarea 
proprie în coloritul general al unei literaturi. Mulţi 
semisimbolişti, plutind între simbolism şi Parnas, au 
făcut pe atunci să pătrundă în versul regulat 
muzicalitatea imprecisă a noii şcoli: Ephraïm Mikhaël, 
mai curat parnasian, Louis de Cardonnel, păgân 
armonios care ajunge până la urmă creştin, Albert 
Samain, care a devenit prin calităţile sale medii cel mai 
citit de marele public dintre poeţii generaţiei sale, 
vibrantul şi arzătorul Signoret, Quillard, Retté şi, mai 
puţin parnasienii şi mai interiorizaţii, Georges 
Rodenbach, migălos poet al Flandrei, Charles Guérin, 
maestru al elegiei şi chiar al epistolei” (Albert Thibaudet, 
Fiziologia criticii, 1966, p. 486-487). 

În spaţiul francez şcolile, grupările, ţinând de un 
curent sau de o orientare literară sau politică (precum 
scriitorii Rezistenţei şi L’Action poetique), se succed în 
ritm alert, antrenând spiritul novator şi aventurier, 
tendinţe moderniste, dar şi neoclasiciste, experimentele 
avangardiste, atitudini existenţiale şi sociale, cultivarea 
de formule tradiţionale şi radical-novatoare, acte de 
promovare a artei autonome, a intelectualismului, 
scientismului şi absurdului. Şcoala romană cu program 
neoclasicist, Şcoala „simbolisto-armonisto”, devenită 
„filosofico-instrumentalistă”; Curentul Naturist (îndrep-
tat împotriva parnasianismului şi simbolismului), 

„L’Abbaye” şi „evoluţio-instrumentalistă” („Mănăstirea”, 
un fel de falanster al poeţilor), Şcoala fantezistă (opusă 
simbolismului, dar şi romantismului), Teatrul naturist, 
Teatrul neoromantic, Teatrul „de teză” („de idei”), Teatrul 
„Studiului inimilor” şi  Teatrul Absurdului, Dada (cu miza 
pe antipoetic), Suprarealismul (cu accentul pus pe 
„automatismul psihic pur”), „Noul roman”. 

Italia ne oferă un adevărat teatru de război al ideilor 
literare concretizate în doctrine, manifeste, orientări 
programatice ale revistelor (într-un număr foarte mare), 
şcoli şi curente (la fel numeroase), de obicei sincronizate 
cu orientările ideologice, politice, filosofice, religioase. Pe 
câmpul de operaţii încrucişarea de spade e foarte 
violentă, demonstrând o polarizare accentuată, o 
fermitate neconcesivă a atitudinilor, o duritate de fier a 
polemicilor. Semnalăm şi o înfruntare dintre Centru şi 
Margine, unele reviste propunându-şi să fie publicaţii ale 
oraşelor din provincii. Scuola poetica di tranzione este 
constituită de un grup de poeţi din comunele Toscanei 
care-şi promovează, astfel, interesele politice. 

Mişcarea Strapaese (ultraruralismul) este de tendinţă 
popular-naţională şi naţionalistă şi se opune mişcării 
europenizate Straccita (ultracitadinismul). 

Scuola siciliana şi Scuola dolce stil nuovo (stilnuova), 
menţionate de Dante, sunt constituite în secolul al XIII-
lea de primii poeţi lirici. 

Curentele se ramifică atât de mult, încât apar 
denumiri globale: secentismo este un generic pentru baroc, 
concettism, marinism. 

Unele curente, precum futurismul, teoretizat de 
Marinetti, şi marinismul ca variantă specifică a 
barocului, impunând prin Marino „poetica uimirii” şi 
„imaginea încântătoare a lumii”, verismul (cu sicilienii 
Verga, Capuana şi De Roberta şi neapoletanul Pirandello 
ca exponenţi principali), îşi au originea în Italia, 
scapigliatura (literatura de orientare socială), mai multe 
mişcări şi şcoli literare urmărind o sincronizare cu cele 
europene: iluminismul, romantismul, clasicismul, barocul, 
avangardismul reprezentat de Grupul ’63, decadentismul 
opus clasicismului şi verismului (cu punct de pornire în 
umanismul italian şi în Renaşterea italiană), ermetismul 
(fără vreun program sau manifest, dar ilustrat de marii 
poeţi Ungaretti, Montale, Quasimodo) şi neoclasicismul 
(cu contribuţiile lui Monti, Foscolo). 

O pondere deosebită o au revistele: „Novecento” (de 
avangardă), „La Critica” (înfiinţată de Croce), „La 
Cultura” (de cultură generală şi filosofică), „La Domènica 
del Fracassa” (de publicistică), „L’Europa letterária” 
(iluministă), „Gazzeta veneta” (teatrală), „L’Italic letteraria” 
(de informaţie literară), „Letteratura” (de cultură), „Il 
Menabo” (de cultură), „La Nuova Antologia” (principala 
revistă literară după Unitate), „Nuovi argomenti” (de 
cultură), „Il Leonardo”, „La voce” şi „Lacerba” (reviste cu 
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tentă filosofică şi politică înfiinţate de Giovanni Papini), 
„Al Poliziano” (periodic al Societăţii „Amici pedanţi” ), 
„Al Ponte” (revistă a intelectualilor progresişti), „Solaria” 
(de cultură). 

Orientările revistelor italiene sunt oglinda fidelă a 
orientărilor grupărilor pe care le reprezintă sau a 
poziţiilor scriitorilor care le înfiinţează, principiul 
polarizării fiind evident: unele au un program general 
cultural, pur estetic sau filosofic, altele, implicate politic, 
au un program (naţionalist) sau europenist. 

Un program ambiţios are Gruppo Sessantatrè, Grupul 
63 (Generaţia lui Neptun) care s-a vrut o mişcare 
avangardistă opusă avangardei clasice, reprezentată de 
Generaţia lui Vulcan (definiţiile aparţin lui Umberto Eco). 
Experimentaliştii din Grup (Edoardo Sanquineti, Luigi 
Malerba, Angelo Guglielmi, Luciano Anceschi) Gino 
Dorfles, Elio Pagliarini au elaborat „o metodologie a 
noului”, care să restructureze întreaga cultură italiană. 

Rusia este de asemenea o rampă uriaşă pentru 
înfruntări literare, ghidate de afilieri ideologice, politice, 
culturale, artistice. Focalizările programatice se fac în 
jurul cerţii dintre „antici” şi „moderni” („Arzamas” 
opusă „Convorbirilor amatorilor verbului rus”), dintre 
slavofili şi occidentali. Numeroase şcoli şi societăţi sunt 
legate de mişcarea decembristă şi narodnicistă (= 
poporanistă) („Lampa verde”, „Societatea liberă a 
amatorilor literaturii ruse”), realist-naturalistă („Şcoala 
naturală” sau „Şcoala lui Gogol”); de mişcările moder-
niste acmeiste (gruparea „Breasla poeţilor” - „Ţeh 
poetov”), futuriste (grupările cubofuturiştilor „Ghilera”, 
„Asociaţia egofuturiştilor”, grupările „Mezaninul poe-
ţilor” şi „Centrifuga”). Primul deceniu de după Revo-
luţia din Octombrie (1917) este marcat de rivalităţi 
literare pe temei ideologic, unele grupări precum 
„Fierăria” („Kuzniţa”) şi „Proletcult” căutând să impună 
noile principii ale literaturii proletare, altele întrunind 
reprezentanţi ai mişcărilor moderniste. Grupările şi 
şcolile nou-apărute sunt supuse unui dirijism ideologic 
fără precedent, fiind mereu supuse criticii (în special 
împotriva grupărilor „Octombrie” şi „Frontul literar”) 
pentru neloialitate Puterii Sovietice şi influenţe străine. 
În 1932 toate vor fi lichidate prin imixtiunea abuzivă a 
singurului partid al bolşevicilor aflat la putere. 

Spaţiul anglo-saxon cunoaşte o puternică mişcare 
artistică (în care sunt angajaţi pictori şi scriitori), legată 
de Frăţia prerafaelită, „Mişcarea de la Oxford” (cu caracter 
religios), Clubul „Versificatorilor” (evocaţi de Yeats în 
Tremurul valului), „Grupul Bloomsbury”, transformat, la 
1920, în „Clubul memoriilor” (programul era constituit 
din agnosticism tolerant şi dogmatism cultural, din 
raţionalitate progresistă şi snobism social, din ironie şi 
autoironie), Grupul imagiştilor (din care face parte şi T. S. 
Eliot), Cercul lui Auden (antifascist), „Mişcarea”. 

În SUA activitatea grupărilor literare este legată de 
marile oraşe (Mişcarea de la Chicago, Mişcarea de la Harlem 
(a scriitorilor de culoare). 

Hugo Friedrich nu foloseşte termenul de „şcoală 
literară” considerând că influenţa nu e hotărâtoare, că 
afilierea la un precursor îi confirmă şi consolidează 
propriile predispoziţii artistice şi că „există o con-
strângere de ordin stilistic şi structural, care este un tipar 
al epocii”. Nu mai suntem obligaţi, în acest sens, să 
ţinem cont de programele grupărilor şi de clasificările 
literare. Bunăoară, şcoala simbolistă moare pe la 1900, 
dar reprezentanţii ei în frunte cu Mallarmé prezintă 
particularităţi atestabile şi la Valèry, Guillèn, Ungaretti, 
Eliot, Trakl. „Deci, ori simbolismul nu a decedat”, 
susţine exegetul, ori noţiunea exprimă o structură a 
stilului poetic într-un mod cu totul insuficient şi trebuie 
înlocuită în consecinţă prin descrierea detaliilor acestei 
structuri”. Şi P. Valèry a atras atenţia că denumirea de 
„simbolism” e inadvertentă deoarece însumează o poli-
valenţă terminologică. Sunt enumerate stilurile, şcolile şi 
orientările din ultimele decenii de poezie europeană (se 
are în vedere prima jumătate a secolului al XX-lea – n.n.): 
dadaism, expresionism, umanism, creaţionism, neo-
obiectivism, modernism, ulta- modernism, suprarealism, 
antihermetism, ultraism... Spaniolul R. Gomez de la 
Serna a făcut chiar un inventar al ismos-urilor şi 
reprezentanţilor acestora. „Probabil că o asemenea 
supraestimare de variante literare şi artistice, apro-
ximează Friedrich, decurge din înclinaţia, foarte 
răspândită în ţările romanice, faţă de actualul la modă, 
care trece cu vederea conexiunile. Poate că aici şi-a spus 
cuvântul şi modelul formării de partide politice şi al 
disputelor între partide”. Dar într-un anumit sens, acest 
tablou al unei schimbări pretins rapide a stilului e la 
rândul său simptomatic pentru literatura modernă 
însăşi” (Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, 
Bucureşti, 1969, p. 149). 

Poeţii recurg la experimentele provizorii pentru a 
rupe cu trecutul îndepărtat sau apropiat în numele 
viitorului. Insultarea tradiţiei şi goana cu viteza modei, 
încercarea de a anticipa „frumosul” nu e decât convenţia 
ultimei mode. Continua criză de timp duce la o 
nestatornicie a conştiinţei artistice şi la nomaditatea ei. 
„Reflexul acestei situaţii, conchide cercetătorul german, e 
o pretinsă schimbare a stilurilor. Dar e o iluzie optică. 
Complexitatea ce pare s-o reflecte nu există. Există doar 
nuanţe şi variante care pledează pentru posibilităţile 
complexe ale poeziei actuale, dar care nu sunt foarte 
concludente pentru aprecierea structurii sale stilistice” 
(Ibidem). 

În spaţiul cultural românesc au existat grupări cu o 
orientare diferită. Şcoala ardeleană, de orientare 
filologică iluministă, care ne dă şi un mare poet, autor al 
epopeii Ţiganiada, Ion Budai-Deleanu, se sincronizează 
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cu activitatea mai discretă a mai multor şcoli din care 
făceau parte Ioan Molnar Piuariu, Radu Tempea, Vasile 
Aaron, Ienăchiţă Văcărescu (cf. Istoria literaturii române II, 

Bucureşti, 1962, p. 33). 

 
Codrin Mircea, Arlechin 

Fireşte, cea mai prestigioasă societate literară 
românească este – prin program, reprezentativitate 
valorică, impact asupra spiritului public, diversitate a 
activităţii şi longevitate (1863-1895); cu acţiuni politice 
sporadice până în 1913 şi cu o configurare de „ultimă 
generaţie „neojunimistă”, a cărei activitate s-a desfăşurat 
în diferite domenii pe parcursul primei jumătăţi a 
secolului al XX-lea). Îi găsim adunaţi în cadrul ei, sub 
spiritul rector al lui Maiorescu pe marii clasici Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Alecsandri, pe personalităţile 
proeminente ale timpului din toate domeniile (Hasdeu, 
Iorga, Xenopol, Conta, Rădulescu-Motru, Slavici, 
Pompiliu ş.a.). S-a impus prin solidaritatea spirituală a 
membrilor ei şi prin solidaritatea filosofică, estetică, 
filologică, general-ştiinţifică a programului, prin 
promovarea atât a identităţii naţionale, cât şi a europeni    
(lipseşte rândul) 

Generaţia ’20, din care fac parte Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Constantin Noica, Vintilă Horia şi Petre Ţuţea, 
îşi propune, în chip orgolios, să fie „diversă de tot ce s-a 
plămădit şi crescut de la război încoace, ostilă faţă de 
înaintaşii noştri, cât şi faţă de noi”. „N-are nicio 
importanţă termenul cu care o numiţi: generaţie, şcoală, 
curent, spiritualitate..., va prezice liderul ei Mircea 
Eliade. E inutil să o ironizăm şi ar fi nedrept să o 

ignorăm pentru că nu se simte întotdeauna solidară cu 
noi”. „Valorile pur spirituale sunt singurele care ne 
stăpânesc”, mai preciza Eliade, subliniind „necon-
diţionarea de un obiectiv istoric” (a se vedea Loredana 
Spânu în Curier, Târgovişte, nr. 1, 2008). 

După cel de-al doilea război mondial o direcţie 
estetică distinctă o are Cenaclul literar „Echinox” 
întreţinut de revista cu acelaşi titlu, considerată „revistă 
specială”, cu „regim de circulaţie închis”, estudiantin 
(Cluj, dec. 1968 – dec. 1989). Revista, tutelată spiritual de 
Mircea Zaciu şi avându-i la început redactori-şefi pe 
Eugen Uricariu, Ion Pop şi Marian Papahagi, reflecta 
activitatea Cenaclului, se vroia „ecou şi purtător de 
cuvânt al miilor de tineri care trăiesc înalta temperatură 
a creaţiei” şi „deschizătoare de drumuri”. A avut o 
atitudine antidogmatică. 

Cercul literar de la Sibiu (1943-1947), avându-l 
magistru pe Lucian Blaga, se legitimează prin modelul 
„Sburătorului” lovinescian (= prin autonomia esteticu-
lui), vroindu-se „o ramură tânără a  spiritualităţii 
continentale”. O scrisoare-manifest” e semnată de Victor 
Iancu, Eugen Todoran, Cornel Regman, Ion Negoiţescu, 
Ovidiu Drimba, Ion Oană, Radu Stanca, Romeo 
Dăscălescu, Ştefan Aug. Doinaş. 

„Societatea revistei Literatorul” se înfiinţează în 1882, 
la Bucureşti, în jurul revistei Literatorul (1880-1919), 
având o activitate cu mari întreruperi cauzată de 
plecările lui Al. Macedonski, care este vicepreşedinte, 
V.A. Urechia fiind preşedinte, la Paris. Macedonski 
încearcă să reanimeze cenaclul în 1892, după, se întoarce 
în ţară în 1885. 

Programul revistei şi societăţii este axat pe antiju-
nism, pe antimaiorescianism şi antieminescianism, pe 
fronda antiburgheză şi antifilistină; este legitimată 
estetic, pe latinitate şi arta pură. 

Din program face parte promovarea simbolismului 
(ca neoromantism, ca „triumf al fanteziei şi cugetării”), 
deschiderea spre modernism, şi spre cele mai radicale 
experimente lirice: (logica absurdului, inefabilul, versul 
alb, instrumentalismul, sensorialismul, sinestezia: „mu-
zica, imaginea, culoarea”. 

În anumite faze ale activităţii societăţii şi apariţiei 
revistei se înregistrează aderenţa unor scriitori diferiţi ca 
structuri, orientare, precum Duiliu Zamfirescu, Traian 
Demetrescu, Veronica Micle, Cincinat Pavelescu, G. 
Bacovia, Ştefan Petică, Ion Barbu, Tudor Arghezi, Tudor 
Vianu, Ion Pillat. 

Au mai activat: Societatea de lectură a Studenţilor 
Români (1859, Satu Mare); Societatea de Lectură a 
Teologilor Români (1867, Arad);  Societatea de Lectură 
Aurora (Cluj, 1845); Societatea de Lectură „Ioan Popasu” 
(1868, Caransebeş); Societatea de Lectură „Iulia” (1872-
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1873, Cluj), Gruparea din jurul revistei Vieaţa nouă 
condusă de Ovid Densusianu care a promovat 
simbolismul (1905-1925). 

Ambiţiosul program al Cercului Literar de la Sibiu 
(1943-1947) se revendică de la lovinesciana autonomie a 
esteticului, membrii lui redactând şi O scrisoare către d.E. 
Lovinescu a Cercului literar de la Sibiu. Lovinescu răspunde 
în Vatra din 27 mai 1943. Cerchiştii precizau, în 
Scrisoarea- Manifest, că literatura română nu este un 
fenomen închis petrecut într-o ţărmuire artistică, nu o 
contribuţie pitorească la etnografia europeană, ci „o 
ramură tânără a spiritualităţii, ramură străbătută de 
aceeaşi sevă şi încărcată de aceleaşi roade, chiar dacă 
pământul în care s-au împlantat rădăcinile e altul”. 

„Urbanitatea şi exclusivitatea estetică” sunt opuse 
păşunismului, dar modernismul este conjugat cu tra-
diţionalismul, de speţă ardelenească, mai adânc decât cel 
curent. Demersul acesta mixat modernist-tradiţionalist se 
va manifesta în baladă, genul impus valoric de cerchişti. 
Între personalităţile proieminente  care au activat se 
prenumeră Lucian Blaga, I. Negoiţescu, Ion D. Sârbu, 
Nicolae Balotă, Ioanichie Olteanu, Dominic Stanca, 
Ovidiu Cotruş, Eta Boieriu, italianul Umberto Gianciolo 
şi francezul Henri Jacquier. 

La Sibiu a mai activat, în 1942, Cercul Literar 
„Octavian Goga”, înfiinţat în urma Dictatului de la Viena 
cu participarea lui Lucian Blaga. La inaugurare  au fost 
prezenţi Ion Petrovici, pe atunci ministru al Culturii 
Naţionale, D. D. Roşca, Radu Stanca, Ion Negoiţescu, I.D. 
Sârbu, Ovidiu Drimba, Eugen Todoran, Romeo 
Dăscălescu. 

Dicţionarele literare mai atestă: Societatea Românismul 
înfiinţată la 24 ianuarie 1869 de B.P. Hasdeu (a activat pe 
parcursul a trei ani); Societatea Scriitorilor Bucovineni, 
apărută sub egida Societăţii pentru  Cultura şi Literatura 
Română în Bucovina la Cernăuţi la 12 noiembrie 1938 (cu 
activitate până în 1944, cu excepţia perioadei de ocupaţie 
sovietică din 1940-1941; preşedinte: Constantin Loghin, 
vice preşedinte: Mircea Streinul); Societatea Scriitorilor şi 
Publiciştilor Basarabeni, înfiinţată la Chişinău la 23 iunie 
1939 condusă de Pan Halippa, preşedinte, Nicolai 
Costenco, Nicolae Spătaru vicepreşedinte şi secretar 
general; avea un program regionalist, asociat cu acţiuni 
de întărire a legăturilor cu românii din ţară şi de 
pretutindeni; Asociaţia Literară a României, înfiinţată la 
Bucureşti în 1845 şi care a pregătit Revoluţia de la 1848, i-
a avut printre întemeietori pe N. Bălcescu, D. 
Bolintineanu, C. Bolliac, I. Ghica, D. Brătianu, A.T. 
Laurian, C.A. Rosetti, I. Voinescu II, Şt. Golescu, Al. G. 
Golescu, C.G. Filipescu; ASTRA (Asociaţiunea Transil-
văneană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului 
Roman), înfiinţată la Sibiu în 1861 şi desfiinţată în 1950, a 
continuat spiritul Şcolii Ardelene, afirmând  identitatea 
naţională prin acţiuni culturale, sociale, economice 

promovate prin „desparţaminte”; i-a avut drept ctitori 
pe  Andrei Şaguna, Timotei Cipariu, George Bariţiu, 
Vasile Goldiş şi a beneficiat mai târziu de activitatea în 
Basarabia a lui O. Ghibu, de personalităţi de onoare 
precum Elena Văcărescu, J. Urban Jarnik, Gustav 
Weigand, Elena Văcărescu, Mario Roques, Em. de 
Martonne, W. Meyer-Lübke (cf. D. Micu, în Dicţionarul 
general al literaturii române, vol. A.C, Bucureşti, 2004, p. 
264). 

Cea mai mare asociaţie literară instituţionalizată a 
fost, după  Junimea, Societatea Scriitorilor Români, iniţial 
denumită Societatea Română de Literatură şi Artă. A fost 
întemeiată la 2 septembrie 1902, la Bucureşti, cunoscând 
numeroase faze ale activităţii, determinate de 
schimbările de statut, evenimentele ce au avut loc pe 
plan naţional şi internaţional (cele două războaie 
mondiale), legăturile cu scriitorii din alte ţări, problemele 
financiare, poziţiile sociale ale unor membri ş.a. 
Scopurile statutare iniţiale erau „apărarea proprietăţii 
literare şi artistice, conlucrarea pentru progresul literelor 
şi artelor, ajutorul mutual al membrilor, precum şi 
crearea unui fond din care se vor da pensii membrilor 
activi, văduvelor şi copiilor lor”... (cf. Dicţionarul general 
al literaturii române, vol. S.T, Bucureşti, 2008, p. 282). 
Preşedinţi ai Societăţii au fost Cincinat Pavelescu, Mihail 
Sadoveanu, Mihail Dragomirescu, George Diamandy, 
Duiliu Zamfirescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, N. 
M. Condeescu, N.I. Herescu, Victor Eftimiu, Zaharia 
Stancu. În martie 1949  Societatea Scriitorilor din România, 
devenită Societatea Scriitorilor din Republica Populară 
Română, se transformă  în Uniunea Scriitorilor din RPR. 

Istoria literară românească mai înregistrează grupări 
literare cu un impact public deosebit sau modest, cu 
programe culturale universaliste şi universaliste localiste 
(regionaliste) estetice ambiţioase sau insignifiante  sau 
universaliste: Societatea Literară înfiinţată la Bucureşti 
de la Dinicu Golescu şi Ion Heliade Rădulescu (1827-
1830; a pregătit apariţia Societăţii Filarmonice; Societatea 
Literară „Grigore Alexandrescu”, întemeiată la Focşani în 
1882 (-1923), în cadrul şedinţelor căreia profesorii şi 
elevii prezentau disertaţii despre scriitori români şi 
universali; Societatea Literară „Samuil Vulcan” înfiinţată în 
1861 (la gimnaziul din Beiuş care, în spiritul celui al cărui 
nume îl poartă, promova cultura naţională; Societatea 
literar-socială România, înfiinţată de studenţii bucovineni 
la Viena  în 1868 din care au făcut parte Eminescu şi 
Slavici; Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în 
Bucovina, înfiinţată la Cernăuţi în 1865 (a activat cu 
iniţiative deosebite, până în preajma celui de-al doilea 
război mondial); Societatea pentru Fond de Teatru Român  
înfiinţată la Deva (4.5. X.1870– 14. IV. 1934, când 
fuzionează cu Astra); Societatea pentru Învăţătura 
Poporului Român înfiinţată la Bucureşti în martie 1867 (cu 
o activitate îndelungată până în 1948), din care au făcut 
parte Hasdeu, Sion, Aman; Societatea „Românismul”. 
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Una din cele mai importante reuniuni literare 
interbelice este cenaclul Zburătorul, patronat de Eugen 
Lovinescu (toamna anului 1918 –29.III.1941). A fost un 
„cenaclu deschis, democratic în adevăratul înţeles al 
cuvântului, aici, cine vrea să rămână, cine nu urmăreşte 
altceva decât iniţierea sau recunoaşterea literară”. 

Principiul programatic dominant a fost, după 
mărturia criticului, „individualismul şi respectul indivi-
dualităţii”. Cenaclul nu a fost afiliat politic şi nu a 
promovat o anumită doctrină estetică, fiind frecventat de 
scriitori de diferite formaţii reprezentând o largă mişcare 
modernistă înnoitoare: Ion Barbu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Gh. Brăescu, Camil Petrescu, Vladimir 
Streinu, G. Călinescu, Anton Holban, Pompiliu 
Constantinescu, Dan Botta, G.M. Zamfirescu, D. Stelaru, 
Al. Sahia ş.a.(cf. Eugen Simion, E. Lovinescu, Scepticul 
mântuit,vol. I, cap.II Revista şi cercul „Zburătorul”. 
Diaristul E. Lovinescu, Bucureşti, 1996, p. 67-94). 

Criterion este gruparea unor intelectuali din deceniul 
al patrulea al secolului al XX-lea, constituită la Bucureşti 
sub denumirea Asociaţia de arte, litere şi filosofie Criterion. 
Şi-a desfigurat activitatea publică între 13 octombrie  
1932 şi 11 decembrie 1933. Evident, importanţa ei au 
asigurat-o, pe de o parte orientarea programatică cons-
tând în promovarea „noii spiritualităţi”, şi „comple-
titudinii” (în termenii lui Petru Comanescu) şi 
„posibilităţilor de creaţie ale geniului românesc” (Mircea 
Eliade) prin refuzul provincialismului, al minoratului 
cultural. Din cercul de iniţiativă au făcut parte P. 
Comarnescu, Mircea Vulcănescu, Paul şi Margareta 
Sterian, Dan Botta, Mac. Constantinescu, Floria Capsali. 
Printre cei care frecventau adunările generale şi 
conferinţele publice (consacrate unor „idoli”: Lenin, 
Freud, Chaplin, Gide, Mussolini, Bergson, Proust, 
Ghandi, Valéry) se numără Eugen Ionescu, Constantin 
Noica, Mihai Ralea, Constantin Rădulescu-Motru, 
Dimitrie Gusti, H.H. Stahl, Simion Mehedinţi, Mihail 
Manoilescu, Paul Zarifopol. Aşa cum sugerează şi 
denumirea, gruparea îşi propunea aplicarea unor 
„criterii” valorice tranşante şi instituirea spiritului critic 
care să le reordoneze. Ea s-a dizolvat din cauza 
tensiunilor deosebite de pe scena politică (cf. Gabriela 
Omăt, în Dicţionarul general al literaturii române, C/D, 
Bucureşti, 2004, p.483-487) 

Ideile directoare ale grupării au fost promovate de 
revista Criterion (15.X. 1984 – 1 februarie 1935). 

În Târgovişte au activat numeroase saloane, 
cenacluri, şcoli, societăţi culturale. Unii domnitori 
munteni au susţinut artele şi au asigurat o deschidere 
spre cultura europeană prin aducerea de tipografi, 
pictori, arhitecţi şi cronicari străini. Astfel, la sfârşitul 
secolului al XVI-lea se constituie Curtea literar-artistică 
academică a lui Petru Cercel (1583-1585) şi Curtea literar-
artistică academică a lui Mihai Viteazul, la care se adaugă 

şcolile de înaltă învăţătură Şcoala slavo-română şi Şcoala 
greaca et latina din perioada domniei lui Matei Basarab. 
„Epoca maternă” şi „epoca brâncoveană” configurează o 
adevărată perioadă de Renaştere românească, încheiată 
prin opera şi activitatea marcată de universalitate a lui 

Ion Heliade Rădulescu. 

 
Marcel Pavel, Biserica de pe lac 

Societatea culturală „Progresul”, înfiinţată în 1876 avea 
ca scop declarat acela „de a încuraja înflorirea ştiinţelor 
de litere şi celelalte”, iar Societatea Culturală „Târgovişte”, 
care a luat fiinţă în 1910, păstrarea tradiţiilor, a 
monumentelor istorice şi a documentelor vechi. 

Societăţi de istorie literară, bibliofilie şi cenacluri 
literare, având şi menirea de a organiza festivaluri (cel 
mai longeviv şi dinamic find „Moştenirea Văcăreştilor”, 
înfiinţat la 19 octombrie 1969) au existat pe lângă cămine 
culturale, muzee, biblioteci şi în perioada postbelică. 

Pe fundalul extrem de pestriţ al şcolilor, grupărilor şi 
orientărilor literare, care exprimă nietzscheenele voinţe 
de putere prin artă şi care amalgamează ambiţii, 
aventuri, poziţii, contradicţii între, rivalităţi şi raporturi 
consolidatoare, concepte şi formule, „priviri absolute”, 
adevăruri practice şi teoretice etc., Şcoala de la Târgovişte 
pune într-o dreaptă cumpănă românească, bineînţeles 
organicistă, noul şi vechiul, tradiţia şi inovaţia, moda şi 
modelul. Semnul diriguitor al aprobării/dezaprobării stă 
scris pe frontonul ei ca o deviză. 

De fapt, nu se face nicio declaraţie, nu se ţine niciun 
discurs fondator, nu se publică vreun articol-manifest, 
nu se alege un lider propriu-zis. Totul se pune sub zodia 
binecuvântătoare şi orânduitoare a providenţei. „Noi 
suntem cei care trebuie să fim conform modelului pe care 
ni l-am propus.” 

Cei „grupaţi” au o vocaţie indiscutabilă a des-
grupării, respectând o conditio sine qua non: libertatea 
„intrarea în  horă” conform unor predispoziţii naturale 
de joc. Vânturile făcute nu urmează o direcţie înafară, ci 
înăuntru, fiind anabazice. E o şcoală prin ea însăşi, fără a 
se modela după influenţe exterioare. Îşi este, astfel, sie 
însuşi model. Ei se joacă, recurg la glume, scriu misive 
amicale, asemănându-se cu cei din „Arzamas”-ul rus, 
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care se dedau unor acţiuni de bufonadă ritualică sau cu 
conaţionalii lor de la „Junimea”, fixaţi de Eminescu în 
Antropomorfism. Prin joc şi prietenie se întemeiază Şcoala 
de la Târgovişte. Prin ele, ca dublu temei estetic şi etic, se 
realizează ctitorirea, obţinerea de teren ferm şi 
justificarea – cele trei elemente care, după Heidegger, 
constituie esenţa temeiului. 

Sentimentul prieteniei nutreşte confesiuni, inocenţe 
şi răsfăţuri cu adevărat boiereşti. „Aş spune, recunoaşte 
Mircea Horia Simionescu, într-o evocare a lui Petru 
Creţia, cum i-am spus cândva şi lui Radu Petrescu, 
căruia îi datorez prietenia cu Puiu: „Aşa-i că ne jucăm 
frumos?”. (Mă refeream, printre altele, şi la volumaşul 
de Corespondenţă Radu Petrescu, Petru Creţia şi Mircea 
Horia Simionescu, „editat” prin anii 50 de Radu, într-un 
singur exemplar caligrafiat, şi la „revistele”, tot 
manuscris, întocmite de mine în acei ani, cărora Puiu 
Creţia le-a asigurat întotdeauna colaborarea, o dată cu 
pagini din Jurnalul meteorologic, prima formă a ceea ce 
mai apoi s-a intitulat Nori), iată o mărturisire despre 
întemeierea din Vârstele. 

Iată, apoi, o omologare perfectă cu Serile de la 
Médan a Serilor de la Târgovişte: „un apus de soare de o 
nemaipomenită frumuseţe” curmă înflăcăratele dispute 
şi declaraţii, apropiindu-i „umăr lângă umăr” şi făcându-
i să rămână „tăcuţi şi fermecaţi, mai bine de un sfert de 
ceas”. „Solemnitatea aceea ne-a legat adânc, mărturiseşte 
prozatorul, am evocat-o de nenumărate ori de-a lungul 
anilor, cum evoci esenţa şi direcţia unui program. 
Realizat – printr-o romantică înţelegere neconvenită – în 
mai toate scrierile noastre de mai târziu”. 

Este momentul-cheie al întemeierii unei prietenii, 
faţă de care cele mai dramatice întâmplări ale vieţii 
fiecăruia, petrecute împreună, au trecut discret într-un 
plan secundar. 

Nopţile de solidaritate intelectuală târgovişteană au 
continuat şi în anul 1948. Ele sunt evocate cu o notă 
patetică şi sentimentală accentuată: „În ultimele zile ale 
anului următor, Radu l-a adus a doua oară la Târgovişte 
şi Petru ne-a citit trei nopţi la rând, în camera îngheţată a 
mamei mele, atunci bolnavă, refugiată la bunica, 
însemnările lui despre cărţi şi iubiri, texte din Călinescu, 
câteva povestiri extraordinare ale lui Edgar Poe, în 
traducerea lui Baudelaire (ambele volume din care ne-a 
citit mi le-a dăruit la despărţire, cu tremurătoare 
dedicaţii de şcolar exaltat). Au fost nopţi de beţie fără 
alcool (de unde?), de solidaritate intelectuală, de sărăcie 
şi speranţe (deşi sărbători, n-aveam de niciunele în casă, 
în afară de o lădiţă cu cartofi din care Mioara, sora lui 
Radu, a prăjit întruna.) Nopţi de iubire curată”. 

Definitorie pentru gruparea care se întemeiază este 
prietenia de tip romantic: solidă, intelectuală, de lungă 
durată. Gravitaţia în jurul acesteia este însăşi raţiunea 

existenţei ei, ca ansamblu de persoane reunite printr-o 
comunitate de idei. Izbucnită spontan, are putere de 
legământ pe viaţă, „funcţionând” ca un centru radiant în 
ciuda tuturor obstacolelor şi facticităţilor existenţei, a 
„destul de dramaticilor întâmplări” enumerate de 
prozator: iubiri pătimaşi şi contrariate, evacuări din 
casele pe care le-am locuit, trecerea prin grindina 
umilinţelor şi servituţilor, strădania de a rămâne aceiaşi 
prin vremi duşmănoase, de-a face, de-a visa, dar mai ales 
de a supravieţui frumos, în demnitate. 

Pentru aceşti „prieteni profunzi” Celălalt este 
Acelaşi, un adevărat Alter ego, în care te poţi proiecta 
fără rezerve şi fără a mai ţine cont de „schema” 
heideggeriană mediaţie – relaţie – diferenţă, de 
delimitările lui Husserl (Celălalt ireductibil la Acelaşi) 
sau ale lui Levinas (celălalt ca altul pentru un ego; ca 
„ceea ce eu nu sunt”). 

Prietenii, în cazul Şcolii de la Târgovişte, sunt pur şi 
simplu prieteni, absolviţi – adică – de orice complexe şi 
rămânând aceiaşi în timp. 

Testul lor insurecţional constă nu în a edita reviste cu 
program, ci reviste-manuscris într-un singur exemplar. 

Sediul lor nu este vreun salon aristocratic sau vreo 
vilă (din pădurea Médan sau din pădurea Parrasio), ci 
într-o cameră îngheţată, mâncarea nu e una de restaurant 
luxos sau un gânsac fript, din care se lăcomeau cei de la 
„Arzamas”, sunt nechimbaţii cartofi prăjiţi. Spaţiul nu 
este unul „euclidian” liniar, ci unul „einsteinian” circular 
(în sensul lui René Girard), iar sentimentele lor de amicie 
se pun, ca şi cele ale eroilor lui Stendhal Octave şi 
Armance, situaţi în extremităţile opuse ale imensului 
salon al doamnei Bonnivet, sub semnul unei „desăvârşite 
prietenii” şi al unei „simpatii neţărmurite”. 

Şcoala de la Târgovişte se întemeiază, prin urmare, cu 
toate particularităţile inerente unei şcoli literare: 
unidirecţionare programatică, joc, libertate a fanteziei şi 
a acţiunilor insurecţionale, prietenie, spaţiu  al 
reuniunilor, mese în comun ai condeiului (ca să ne 
aducem aminte de o sintagmă a lui Eminescu, ce 
sinonimiza poezia cu sărăcia). 

În contextul literaturii romane, putem identifica, 
înainte de Junimea, gruparea familială a Văcăreştilor şi o 
anumită formă de „confrerie externă”, atestabilă în felul 
de a se solidariza al lui Iancu Văcărescu, Heliade 
Rădulescu şi Grigore Alexăndrescu, pe temeiul 
înţelegerii rolului intelectualului în societate şi al 
exponenţialităţii artistului. Iancu Văcărescu adresează o 
epistolă versificată lui Grigore Alexăndrescu („ca 
Orfeului să ţie, cerul dar ţi-a încrezut”), răspuns la o 
epistolă a acestuia, şi scrie Cununa lui Cârlova, Heliade 
Rădulescu aduce şi el un elogiu lui Cârlova. 

Continuare în ediţia următoare
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ndemnuri repetate, rostite cu aplomb de cohorta 
elitiştilor „deromânizaţi”, ne invită să-l abandonăm 
pe Eminescu. Ieşind din zodia naţionalului, ni se 

explică, nici Eminescu, ca poet naţional, nu mai poate 
supravieţui. El (ne) apare ca „exasperant de învechit” şi 
nu mai poate interesa, deoarece nu vine din zona anglo-
saxonă. Cum bietele culturi sunt, fatalmente, culturi 
naţionale, centralitatea lui Eminescu – deranjantă, se vede 
bine, pentru unii analişti vociferanţi – va dăinui. Chiar 
sub tăvălugul globalizării. E drept, reproşurile lor sunt 
îndreptăţite când ne gândim la revăsarea de osanale şi 
apologia somnoroasă, căzând în banalitate, condamnând 
eminescologia la hibernare sinucigaşă. Eminescu n-are, 
însă, a se teme de spiritul critic. Iar acesta nu înseamnă 
zel demolator, aşa cum îşi închipuie defăimătorii de azi, 
seduşi de moda demitizării şi stimulaţi de un ciudat, 
reprobabil şi profitabil „antiromânism românesc”. 
Inferiorita, generată de o cultură mică şi complexată, face 
ravagii în contrast cu războiul orgoliilor, purtat cu 
zgomot mediatic de atâtea personalităţi 
supradimensionate artificial. O discuţie pe această temă 
presupune, obligatoriu, reîntoarcerea la Eminescu. A 
redescoperi prospeţimea textelor prin lectură, dincolo de 
colbuitele clişee didactice, dincolo de avalanşa de sinteze 
şi analize (urmând doar a fi ingurgitate), procură 
pricepătorilor, prin iradierile Operei, delicii nevestejite. 
Evident, nu putem nesocoti flora exegetică, acea 
„vegetaţie barocă” (după spusele unora), „parazitară”, 
zic cârcotaşii. Dar a ne reîntoarce la text, bucurându-ne 
de bogăţia spirituală revărsată acolo, înseamnă a evita 
mortificarea.  

Între convenţionalitatea elogiilor, revărsate nemilos 
şi etichetele infamante, oferite nu mai puţin generos, 

adulatul Eminescu rămâne o prezenţă disputată, 
stânjenitoare, pentru unii; şi, trebuie să recunoaştem, fără 
efecte concrete în Istoria şi destinul nostru. Ideea 
Eminescu n-a avut, într-un secol caragialean, şi o funcţie 
modelatoare, pe măsura declarativismului sforăitor. Am 
fost în atâtea rânduri gata să ne despărţim de genialul 
poet numai pentru a nu supăra pe unii sau pe alţii, 
dovedind o obedienţă condamnabilă. Inflexibil, 
Eminescu este atipic şi incomodează. În numele ajustării, 
Eminescu e repus, periodic, în discuţie. Ceea ce, desigur, 
e binevenit. Doar că propunând „detronarea”, atacând 
centralitatea canonică eminesciană ca maladivă, 
mortificantă etc., discuţiile cad în încrâncenare, 
provocând polarizări: fie exagerări pioase, fie furii 
demolatoare, ignorând tocmai esenţialul, aprofundarea 
analitică.  

Disputat cu febrilitate, aşadar, răstălmăcit, recitat, 
sărbătorit, redus la clişeu, falsificat (conjunctural, de 
regulă), Eminescu, suportând varii „jocuri de imagine” a 
fost, de fapt, o victimă. Taberele în conflict (apărători 
indignaţi vs contestatari iritaţi) au exploatat, fără milă, 
tema Eminescu. Încât, ceea ce ştim azi despre marele poet 
este ceea ce au făcut alţii din Eminescu: tratat festivist, cu 
admiraţie protocolară, mortificat prin obligativitate 
şcolară, mustrat, trecut prin demascări, revizuiri, 
penalizări etc., supus ironiilor şi corecţiilor sau, 
dimpotrivă, îngropat sub stratul gros al aberaţiilor 
pioase. Fiindcă, negreşit, „caracuda publicistică” se 
înfruptă cu astfel de enormităţi, exagerând în ambele 
sensuri. Un Eminescu confiscat, clişeizat, desfigurat, 
împovărat prin cumul etichetologic (profetism, titanism, 
ecumenism, teleportare ş.a.) şi, mai ales, necitit, sfârşeşte 
prin a fi înstrăinat de sine. Acesta e marele pericol al 
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despărţirii de Eminescu. În locul unui Eminescu viu, 
avertiza Solomon Marcus, riscăm să avem doar o statuie. 

 

 
Codrin Mircea, Profil 

* 
Pentru cultura română, problema Eminescu rămâne, se 

ştie, un război imagologic. Admirat sau contestat, 
considerat un reper axial, intangibil sau, dimpotrivă, un 
scriitor alternativ, expirat, Eminescu trebuie citit din 
perspectivă holistă, îmbrăţişând – deopotrivă – lirica şi 
jurnalistica sa. Or, tocmai dualismul eminescian întreţine 
vrajba. Considerată „o eroare”, gazetăria a fost repudiată 
de unii, exploatată, amputată şi deformată (dogmatizată) 
de alţii, deşi Eminescu – un spirit inflexibil, 
netranzacţional – nu a fost un îngust doctrinar de partid. 
Încât asumarea eminescianismului, captându-i „vocile”, 
vădind organicismul viziunii (ca tematică identitară) 
devine un imperativ, urmărind, în timp, şi devenirea sa, 
prin efectele catalitice şi metamorfoza canonului 
eminescian, în siajul cărora a crescut literatura română. 
Verificând „rezistenţa” celulei româneşti, angajând, ca 
perpetuă provocare, destinul culturii noastre. Iar lumea 

românească, cu ipocriziile ei, în agitaţie haotică, 
măcinându-şi energiile în eterna ciondăneală politică, 
cunoaşte, în Evul Media, şi o deculturalizare freatică, 
„birjărind” limba. O Românie schizoidă, gâlcevitoare, 
întârzie asimilarea lui Eminescu. Despre El, spunea Tudor 
Arghezi, ar trebui să vorbim „mai des şi cât mai des”, cu 
dorinţa de a-l avea mereu în preajmă.  

 
De o permanentă actualitate, actualizat abuziv 

(deseori), castrat, decontextualizat, folosit ca stindard 
sau pretext propagandistic, Eminescu, prin propensiunea 
enciclopedică, rămâne, spunea Pompiliu Constantinescu, 
„un teren de întâlnire”, fiind parte constitutivă a 
identităţii noastre. Dacă, prin 1990, Dan C. Mihăilescu 
cerea „să se tacă mult” despre poetul-gazetar, 
recomandând „o cură de decenţă”, observăm că nu 
tăcerea ar fi soluţia. De fapt, nici nu s-a tăcut; iar decenţa 
incriminează, în egală măsură, jenantele exhibiţii 
eminescofobe, cât şi abundenta encomiastică. Până la 
urmă, şi „ghiduşiile iconoclaste” (cf. Dan C. Mihăilescu) 
din buclucaşul număr al Dilemei (nr. 265 / 27 februarie – 
5 martie 1998) au revitalizat interesul, iscând dezbateri 
aprinse şi dovedind că Eminescu rămâne un scriitor viu, 
invitându-ne în „cercul fermecat al eminescologiei” (cf. 
Pompiliu Constantinescu). Chiar dacă, fatalmente, 
strădaniile unor generaţii succesive, bănuia criticul, 
produc „o alternanţă de dominante”. Arsenalul 
combatanţilor din „Galaxia Grama”, invocând, repetitiv, 
o originalitate discutabilă şi o biată valabilitate locală (şi 
ea contestată), întreţine o benefică polemică. Dovedind, 
astfel, că trecerea lui Eminescu prin lumea noastră   ne-a 
marcat definitiv, ispitindu-ne a desluşi, fără istov, 
profunzimile operei: „Din lungul vremurilor vad / Va 
răsări cuvântu-mi”, ne avertiza poetul (v. Când 
amintirile...). Chiar dacă, în epocă, nu putea avea faima 
de azi. 

Îngrijorat de simptomele înstrăinării, Alex Ştefănescu 
se întreba, recent, ce s-ar putea face pentru „relansarea” 
operei lui Eminescu, înţelegând că soluţia ar fi să 
recucerim o altă stare de spirit. „Ca în vremurile noastre 
bune”, zice criticul, invadat de nostalgie. Ne putem 
întreba, fără a fi neapărat maliţioşi, când or fi fost ele... 
Oricum, faţă de Eminescu, ne prevenea Noica, con-
vieţuind cu el, trebuie „să ne aşezăm în răspundere”. N. 
Iorga, în 1930, scria mustrător: „îl pomenesc mulţi, îl 
studiază câţiva şi nu-l urmează nimeni”. Încât, acelaşi 
Noica, acceptând punerea lui în cumpănă, cerea – 
imperativ – să fie făcută „cu tot atâta cuprindere şi 
belşug de idei”. Cine ar fi cutezătorul? Chiar ivindu-se, 
nimeni, dincolo de opţiuni, rivalităţi, orgolii inflamate 
etc., nu poate semna ex-comunicarea. În cazul lui 
Eminescu vorbim despre o despărţire imposibilă. Deşi un 
„ritual al iconoclastiei” bântuie, vizând nume mari ale 
culturii. Eminescu, însă, rezistă. 

● 
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Chemarea unui 
tărâm straniu 

 
 
 

eea ce şochează, la Ileana Mălăncioiu este, 
desigur, chemarea obsesivă a unui tărâm straniu, 
atracţia celeilalte lumi, căutate, invocate, evocate în 

imaginar cu o anume crudă, neînduplecată, stridentă 
îndârjire. Deprinderea de a bântui statornic printre 
himere într-o nesfârşită scaldă în apa înlesnitoare de 
vedenii a morţilor, capacitatea de a găsi mereu – printr-
un fel de dezaxare sacră – o poartă de intrare în această 
lume nălucită presupun iniţierea într-un alt mod de a 
simţi realitatea, precum şi anumite modificări specifice 
percepţiei“. Astfel fixează Eugen Negrici, într-o 
pertinentă Prefaţă la antologia Urcarea muntelui, starea, 
fiinţa şi lumea poeziei Ilenei Mălăncioiu; în adevăr, 
universul din poezia Ilenei Mălăncioiu nu e nici „tărâmul 
celălalt“ din basm, nici departele eminescian, deşi 
păstrează, cum se va vedea, încă explicite legături cu 
acesta: e o altă lume sau, poate, această lume, preajma 
(re)formulată după desenul lăuntrului unde se întâlnesc 
pentru a se completa, pentru a se reîntregi, adică, 
publicistul şi eseistul din Vina tragică (1978), Călătorie 

spre mine însămi (1985), Crimă şi moralitate (1993), 
Cronica melancoliei (1998), A vorbi într-un pustiu 
(2001), Recursul la memorie. Convorbiri cu Daniel 

Cristea-Enache (2003) cu poetul din volumele Pasărea 

tăiată (1967), Către Ieronim (1970), Inima reginei (1971), 
Crini pentru domnişoara mireasă (1973), Poezii (1973), 
Ardere de tot (1976), Peste zona interzisă (1979), Poeme 
(1980), Sora mea de dincolo (1980), Linia vieţii (1982), 
Urcarea muntelui (1985; 1992; 2007). 

Spre acea altă lume, fiinţa are a parcurge un drum 
şi o cale: atentă la tot ce se naşte, în ordinea poeziei înseşi, 
la timpul marelui joc lingvistic, Ileana Mălăncioiu 

creează ceea ce se numeşte diferenţa specifică între două 
concepte care îi guvernează poezia: sinonime în unele 
dicţionare, calea şi drumul descriu, în fond, traseele fiinţei 
interioare şi ale poeziei Ilenei Mălăncioiu. Spre lumea de 
dincolo e, mai întâi, drumul, o rostogolire implacabilă, 

asemeni mersului boilor tineri, ca în Drum din volumul 
de debut, Pasărea tăiată: e durativul gerunziului 
(şchiopătând e verbul pivot al poemului), un mod al 
acţiunii niciodată încheiate: „Mă-ndrept pe drumu-
ntunecat anume/ Să nu-mi văd boii tineri şchiopătând,/ 
Le-au intrat potcoavele-n copite/ Şi se tem s-atingă de 

pământ./ Din când în când îmi îngenunche-n jug/ Şi 
fiindcă n-am tărie să-i îndemn/ Se uită blânzi şi se ridică 
singuri/ Şi pleacă amândoi, ca la un semn./ Şi doar la miezul 
nopţii îi opresc,/ Dejug pentru o vreme şi rămân/ Lătrată 
de toţi câinii mahalalei/ La poarta potcovarului bătrân./ 
Le iau pe rând picioarele în braţe/ Şi îi apăs cu palma pe 

copite/ Să ştiu pe care parte-au şchiopătat/ Şi să le-acopăr 
oasele tocite./ Bătrânul trece cuiele prin foc,/ Le 
potriveşte bine şi le bate,/ Iar când se strâmbă şi ajung în 
carne/ Le scoate înapoi însângerate./ Apoi le-ndreaptă şi le 
bate iar,/ Mă-ntreabă unde merg şi cine sunt/ Şi ca să 
ştie de-am să pot ajunge/ Îi pune să se sprijine-n 

pământ./ M-ajută să-i înjug şi să-i pornesc,/ La început 
încet şi şchiopătând/ Şi câinii ne mai latră o vreme şi ne 
lasă/ Şi rănile se vindecă mergând“. 

Unii cercetători ai textului literar vorbesc despre 
regimul diurn şi nocturn; păstrând semnificaţia şi 
importanţa termenilor, se poate vorbi, în poezia Ilenei 

Mălăncioiu, despre regimul teluric pe care îl circumscrie 
drumul care, iată, nu e doar al boilor tineri, dar şi al 
sturionilor spre izvoare (în Sturionii, din acelaşi volum 
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de debut): boii şchioapătă şi îngenunchează în jug, pe 
drum, sturionii mor după ce vor fi ajuns la izvoare. Tot 
astfel este, de exemplu, drumul furnicilor în muşuroi (din 

În drumul furnicilor în volumul Peste zona interzisă) 
sau drumul înapoi al fiinţei în bezna luminată doar de 
scăpărarea copitelor de boi pe piatra dedesubt; e 
nemişcarea, în fond, pe care poeta o fixează printr-o 
sintagmă foarte semnificativă, aceea a oamenilor care 
stau în drum şi, în acest fel, pot călca peste aburul 

morţilor ori pot învăţa jocul cu roata: drumul e al 
spaimei, jocului, gemetelor, râsului, întărâtării, al golului 
care se răsuceşte, al sângelui şi plânsului: „Stăm speriaţi, 
vine Gheorghe cu roata,/ O-nvârte pe mână şi saltă din 
cot,/ Se uită la fierul pornit şi se miră/ Şi râde şi geme şi 
tremură tot./ Gheorghe cu roata, strigă copiii/ Şi-l 

întărâtă dându-i ocol/ Ca să-i ia cercul care se-nalţă/ Şi 
să-i oprească mâna în gol./ Şi nu e nimeni care să-l 
prindă/ Căci el îşi trage braţu-napoi,/ Dar golul încă se 
răsuceşte/ Şi-mpinge roata mai către noi./ O luăm la fugă 
care-ncotro/ Până ne iese spaima din sânge/ Şi numai 
Gheorghe merge încet/ Şi învârteşte roata şi plânge“ 

(Gheorghe cu roata). 
Dacă drumul este al regimului teluric, calea 

exprimă, în poezia Ilenei Mălăncioiu, regimul cosmic, 
esenţa lumii de dincolo, a tărâmului straniu de care 
vorbea Eugen Negrici în textul amintit mai înainte; într-o 
altă ordine, pe cale e dusă, pe drum, fiinţa înaintează, 

merge; calea e ţinta, drumul e distanţa-durată până 
acolo. Câteva sunt ipostazierile intens semnificative ale 
acesteia: locuri „unde vreau s-ajung“, în mit şi legendă, 
mai întâi, în prima carte; „Se subţiază oasele lui Negru-
Vodă,/ În Argeş, la Biserica Domnească,/ I se preface 
trupul mort în suflet/ Şi intră-n noi, să nu se risipească./ 

Şi sângele, de suflet îngroşat,/ Ca de pământ începe să se 
facă;/ Parcă ne cade carnea de pe noi/ Şi oasele din 
humă le îmbracă./ Un Negru-Vodă viu mi-apare-n faţă,/ 
Cu zece meşteri după el trecând,/ Mă uit la ei prin sticla 
prăfuită/ Şi-mi pipăi trupul cald şi mă-nspăimânt./ Cu 
piatră şi cu iarbă-amestecată/ Mi se adună carnea în 

sfârşit,/ Mă sprijin în pământul plin de meşteri/ Şi plec, 
lăsând mormântul răscolit“ (Negru-Vodă). În cărţile 
ulterioare, Către Ieronim, Inima reginei, Poezii, Crini 

pentru domnişoara mireasă, Ardere de tot, Peste zona 

interzisă, simbolul dominant al imaginarului poetic 
dobândeşte sensuri încă mai adânci, trasând mai ferm 

distanţa-durată faţă de drumul din regimul teluric; 
astfel, calea e somnia, lumea de dincolo a lui Ieronim, una 
dintre cele mai importante figuri lirice din cărţile Ilenei 
Mălăncioiu, înainte şi după volumul pe care i-l dedică 
(Către Ieronim). La un prim nivel al lecturii, Ieronim 
poate fi alăturat unui cunoscut „personaj“ eminescian; şi 

nu sunt puţine punţile de comunicare între autoarea 
Păsării tăiate şi poezia lui Eminescu, cum, la fel, modelul 
productiv eminescian a fost mereu vizibil şi foarte activ în 
literatura noastră contemporană, de la Nicolae Labiş, Nichita 

Stănescu şi Ana Blandiana la Cezar Ivănescu, Ioan Petraş 
şi Lucian Vasiliu; o „replică“ eminesciană în Dorinţă 
(atât de frumoasă şi originală, însă: „Să am un loc al meu 

anume unde să plâng dacă se poate/ Cu capul sprijinit 
în palme şi nimenea să nu mă ştie/ Când lacrimile arse-
mi urcă încet până la piept şi cresc/ Şi trec apoi deasupra 
lui şi se înalţă spre bărbie./ Să simt că-ncepe să mă-nece 
această plângere prelungă/ Şi nu e nimeni să mă scoată 
din ea şi să încep să ţip/ Cât pot către pereţii care se 

clatină-mprejur de parcă/ Au fost zidiţi dintr-o greşală 
pe-o temelie de nisip/ Pe urmă trupul să se lase încet 
prin lacrimile limpezi/ Şi să se vadă cum se-nalţă 
deasupra ca un înecat,/ Să nu se ştie dacă-n clipa în care-
am început să plâng/ Şi să mă văd prin plânsu-acesta 
eram femeie sau bărbat./ Şi-atunci să vină cineva de 

primprejuru-acestui loc/ În care-am fost lăsată-anume şi 
să vă cheme să vedeţi/ Că trebuie să mă alunge, fiindcă 
am plâns atât de mult/ Încât de-un timp au început să 
curgă lacrimi prin pereţi“), noaptea albă investită, în 
poezia Ilenei Mălăncioiu, cu sensurile adânci ale nopţii 
clare din atâtea texte eminesciene şi, mai ales, acest 

dialog unde se adună toate temele majore ale poeziei 
romantice şi (post)moderne: „Sfânt cu sufletul de moartă 
plâns de tine îndelung/ Este aerul, iubite, în această 
noapte albă/ Şi ca lacrima din ochiul tău căzută peste 
lume/ Când pe pieptul ei de zână aşezaseşi flori de 
nalbă./ Mergi încet pe-un drum bătut care mă îndreaptă 

iarăşi/ Înspre veşnicul pământ ce-mi apare-n cale/ 
Răscolit de-acelaşi duh ce se-nalţă şi mă lasă/ Martor 
sfintei înălţări şi pieirii sale./ Pot să spun c-am văzut 
piatra dată la o parte/ Şi-am văzut mormântul gol şi-o 
lumină lină/ Care chipul său frumos îl învăluia să-l 
ducă/ Lumii de lumină./ Pot să spun, dar cum să spun,/ 

Tu găseşti mormântul gol şi-mi apari în cale,/ Cine-a fost 
aici, întrebi, şi-a luat trupul dulce,/ Eram singură, iubite, 
în această vale“ (Noapte albă). 

Dar Ieronim nu e doar, prin context, o figură lirică 
aparţinând unui cod cultural prea bine cunoscut. În toate 
volumele Ilenei Mălăncioiu, Ieronim exprimă timpul 

proorocilor; în Inima reginei, de pildă, el este Natanael, 
proorocul de la curtea lui David: numele său înseamnă 
„darul lui Dumnezeu“, cum se spune în Cartea regilor şi 
Cartea lui Zaharia, din vechime, la fel cum scrie Ileana 
Mălăncioiu în poemul Calea din volumul Inima reginei: 
„Ieronim, galben este obrazul fiului tău de pe zid,/ Că în 

noapte o aureolă de sfânt pare,/ Când singură, cu el 
rămân pază somnului tău/ Pe pietrele albe de la 
intrare./ Doamnă, îmi spune, stând nemişcat/ Şi 
încercând să se apropie cu greu,/ De pe piatra de unde 
sunt aş putea/ Să v-arăt calea către tatăl meu./ Încercaţi 
să ajungeţi pe zid, lângă mine,/ Nu vă fie frică, urcaţi 

mereu,/ Care este calea, Natanael, îl întreb,/ Doamnă, 
şopteşte, calea sunt eu./ Şi rămân mai departe în faţa 
cetăţii/ Pe pietrele albe pe care sunt/ Şi-ncep să te văd 
prin obrazul lui galben/ Asemeni unei aureole de sfânt“ 
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(Calea). Calea sunt eu, spune Ieronim-Natanael, desemnând 
traiectul fiinţei dincolo de drumul teluric şi de calea 
cosmică, spre Edenul pe care ceilalţi prooroci, Daniel, 

Ezechiel, dar şi heruvimii îl păzesc: „Ca o pasăre albă 
sufletul lui îmi şade în palmă,/ ce sămânţă să-i caut şi ce 
cântec să-i cer,/ ce foc l-a oprit, Doamne, în liniştea 
aceasta/ din drumul lui către cer?/ A venit cu aripile 
lăsate în jos,/ cu frică şi-ntristare m-am oprit lângă el,/ 
părea să aibă ochi pe tot trupul,/ semăna cu heruvimii 

tăi când s-au arătat lui Ezechiel./ Împrejur vedeam norul 
în care-a venit/ şi cele patru feţe nevăzute ale lui/ şi cele 
patru roţi de hrisolit/ care-l duceau acolo unde le spui./ 
El i-a poruncit să stea în palmele mele, mi-am zis,/ în 
roata lui e duhul care l-a adus,/ Doamne, nu-i pedepsi pe 
cei ce prind sufletele ca păsările,/ când ai să-l chemi are să 

fie sus“ (Ca o pasăre albă). Regimul cosmic se identifică, 
aşadar, cu timpul proorocilor Natanael, Daniel, Ezechiel, 
cei care leagă, în fond, Vechiul de Noul Testament; aici, 
Edenul e posibila cale, un spaţiu de dincolo de asprimile 
regimului teluric, unde e cântec de păsări – un ţinut cu 
„sfinţii-n ascultare“; calea e urcare în acest ţinut (Urcarea 

muntelui, titlul unui volum publicat în 1985 şi 1992 şi al 
unei antologii din 2007 e pe deplin semnificativ), în zona 
interzisă unde se poate trece doar călare pe un cal alb 
„cu pielea scrisă/ cu vechi cântece de moarte“; iată 
Edenul, tărâmul pierdut şi mereu promis: „Ţinut din 
lumea morţii cu sfinţii-n ascultare,/ Aici regina-şi cântă 

cântările regine,/ Tot tânără, iubite şi tot cu fruntea 
pală/ Încremenită-n palme gândindu-se la tine./ Când 
stele cad la noi în lumea lor se-nalţă,/ La noi un om se 
pierde, la ei un sfânt se naşte,/ Regina stă cu ochii pe 
steaua răsărită/ Şi nou născutu-n moarte încearcă a-l 
recunoaşte./ De câte ori o stea mai mare i se-arată/ Ies 

magi cu straiele de foc în cale/ Şi blândul chip al ei caută 
chipul/ Pe care-l dă şi-acuma înfăţişării tale./ Dar tu te 
schimbi, iubite, din zi în zi la chip,/ Lumina stelei care îşi 
lasă raza dreaptă/ Mă tem că n-o să-i poată vesti naşterea 
ta/ În lumea-ncremenită în care te aşteaptă“ (Ţinut). 

Lecturi grăbite şi ghiduş contextualizate au 

transmis o imagine de tot greşită a lumii poeziei Ilenei 
Mălăncioiu, mai ales a aceleia din Pasărea tăiată. Către 

Ieronim şi Inima reginei; se identificau acolo, 
evenimente „banale“ din lumea satului, precum tăierea 
unui miel sau a unei găini, potcovirea cailor (de fapt, a 
boilor tineri, cum s-a văzut în poeme precum Drum sau 

Întoarcere). Prima carte poate fi citită şi în această cheie, 
a retragerii înspre vârsta de aur, a existenţei elementare, 
cu un „personaj“ care caută păsări prin cuiburi şi, rănit 
de zburătoarea speriată, îşi opreşte sângerarea cu frunză 
de salcie şi pământ; dar, urmărit de şesul şi casa 
părintească, luând „neliniştea din Vlaşca“ şi rupând 

pâinea „ţărăneşte“, pe ştergare, la moara dintre munţi, 
personajul liric din Pasărea tăiată trăieşte în surparea 
acelui loc şi acelui timp pentru că, iată, joaca de atunci e 
„nebună“, şotronul, uitat, lăutarii „zic un cântec nou de 

la oraş“, iar bâlciul copilăriei şi-a închis tiribombele. În 
fapt, universul liric din Pasărea tăiată are prea puţin de-a 
face cu satul lui Moromete, aşa cum, în eroare, s-a scris; 

el prefigurează un fond arhetipal din care se hrăneşte toată 
poezia Ilenei Mălăncioiu. Iată. Sunt, mai întâi, fapte 
mărunte, dar nu „evenimente banale“, cum s-a spus, 
pentru că acestea reprezintă textura de bază a unui 
complex simbolic dintre cele mai ample din poezia 
noastră de azi; în Nuntă, în faţa mirilor se lasă o găleată 

plină, să le poarte noroc, în Rugă, cosaşii „mănâncă-n iarbă 
lângă drum“ cu o poftă care „pare că vine dintr-un mit“, 
în Pasărea tăiată, bătrânii au grijă ca pruncul să nu uite 
frica păsării tăiate, ca într-un ritual al pregătirii de 
moarte („M-au ascuns bătrânii, după obicei,/ Să nu uit 
de frica păsării tăiate,/ Şi ascult prin uşa încuiată/ Cum 

se tăvăleşte şi se zbate./ Strâmb zăvorul şubrezit de 
vreme,/ Ca să uit ce-am auzit, să scap,/ De această 
zbatere în care/ Trupul mai aleargă după cap“): luna este 
astrul care guvernează această lume unde istoriile cu 
zâne şi Ilene Cosânzene au fost înlocuite de poveştile cu 
zeiţe şi nimfe, iar bărbatul şi femeia îşi schimbă zilele între 

ei, într-un maelstrom al vieţii-morţii; „Nu-mi amintesc 
decât că am intrat într-o pădure,/ Iar o zeiţă tânără 
aduna zilele de la noi/ Şi ne-nsemna pe-un copac după 
lumina din ochi/ Ca la plecare să ni le dea înapoi./ Şi n-am 
aflat dacă zeiţa a fost de vină/ Sau copacul a ars de 
lumină,/ Dar ştiu că semnele ni s-au amestecat/ Şi-am 

luat şapte zile din viaţa unui bărbat./ Şi fiindcă mă 
temeam de mânia zeiţei/ M-am furişat într-una dintre 
ele/ Să văd dacă omul acela umblă cu viaţa-ntreruptă/ 
Ori şi-a pus în loc zilele mele./ Mărturisesc că l-am văzut 
trăind/ Şi că zeiţa însăşi a fost o clipă fericită/ Că după-
acel amestec de semne şi de vieţi/ Ştia că va scăpa 

nepedepsită./ Apoi ne-a-nconjurat îndurerată/ De parcă 
se temea că nu vom reuşi/ Să intrăm înapoi în vieţile 
noastre/ Şi după şapte zile vom muri“ (Mărturisire). 

Sensurile adânci ale liricii Ilenei Mălăncioiu se pot 
apropia printr-o lectură de felul criticii arhetipale; nimic 
nu e întâmplător, dar nici „ilustrativ“, într-o operă care 

poartă semnele substratului păgân şi, deopotrivă, reperele 
sigure ale cultului creştin, la toate vârstele poeziei, de la 
Pasărea tăiată până la Urcarea muntelui, vreme de 
patruzeci de ani. Textele din Către Ieronim, de pildă, 
încep în cântecul straniu al cucului, cea mai importantă 
(poate şi cea mai „poetică“) pasăre din mito-folclorul 

nostru: e vocea destinului, a vieţii singuratice („Se strigă 
cucul singur a nu ştiu câta oară/ Şi îşi răspunde singur 
strigându-se mereu/ Şi strigătul izbeşte în el fără să 
vrea/ Şi îl îngân să creadă că nu mai este singur/ Că are 
cuibul său în casa mea“), a jocului de-a baba-oarba 
„singură pe lume“, sfârşind în incantaţiile descântecului 

de viaţă după moarte. Preoteasă într-un templu păgân, 
poeta ştie că nu doar caracterul magic, dar şi ritualul 
rostirii sunt importante în descântec: „Parcă suntem copii 
şi te-aştept şi nu vii/ Să jucăm baba-oarba şi eu ştiu că-ţi 
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plăcea/ Şi mă tem că în drum ai călcat din greşeală/ 
Peste aburul morţilor dintr-o vâlcea./ Dar oricât mă tem 
şi oricât te chem/ Tu te-ai făcut abur şi m-aştepţi să vin/ 

Să descânt tot eu pe numele tău/ Şi să mai încerc să te 
scap de chin. «Înger luminat, duhul i l-ai luat,/ Viaţă 
după moarte, dă-mi-l îndărăt,/ Şi-am să vin tot eu ca să 
ţi-l aduc/ Când o fi cu părul alb ca de omăt./ Îl cheamă 
Ion şi-i fecior de om/ Cum n-am mai cunoscut, cum n-
am mai văzut,/ Dacă nu-i mai ai trupul să mi-l dai,/ Fă-l 

de la-nceput suflând peste lut»/ Dar descânt în gând şi 
descânt plângând/ Şi nu înţelege ce chip şi ce nume/ Şi 
te-aştept să vii şi mă leg la ochi/ Şi joc baba-oarba 
singură pe lume“ (Ritual). 

 

 
Manuel Manastireanu, Luchian 

Cum se vede, Ileana Mălăncioiu respectă întocmai 
canonul: adresarea către fiinţa mitică („Înger luminat“), 
apoi, exorcizarea răului, a chinului. Un poem, Obicei, 

vorbeşte despre dezgroparea morţilor la şapte ani, un 
altul, Ursul, despre vindecarea prin călcătura ursului; în 
Sânge de urs, relaţia cu fondul arhetipal e încă mai 
evidentă. „Cei ce vor să scape de durerile de şale se lasă 
călcaţi de urs“, iar prezenţa acestuia în curte „are darul de 
a purifica spaţiul respectiv; alungând duhurile rele“, la 

naşterea copilului, în unele zone ale ţării, i se dădea o 
linguriţă de untură de urs ca să fie „om tare“, cu părul de 
urs poţi scăpa de frică, sângele ursului te poate salva de la 
moarte, documentează G. Dem. Teodorescu în Poezii 

populare române, A. Gorovei în Credinţi şi superstiţii ale 

poporului român, Romulus Vulcănescu în Mitologie 

română ori Ov. Densuşianu în Graiul din Ţara 

Haţegului. Ileana Mălăncioiu scrie în Sânge de urs din 
volumul Către Ieronim: „Ca să te vindec, Ieronim, ţi-
adusesem/ Sânge de urs, în şoaptă te rugam:/ «Gustă 
puţin, îţi va face bine»./ Şi, întru adevăr, credeam că în 
noaptea aceea/ Cu sânge de urs te-aş putea vindeca./ De 

sânge tu nu te-ai putut atinge,/ Cu sila am vrut să ţi-l 
torn pe gât,/ Vâscos era, deasupra buzelor rămânea,/ Îl 
dezlipeam încet şi-l aruncam/ Şi cu altă cană de sânge 
veneam./ Dinadins îl vărsai şi strigai către mine/ Şi nu 
ştii, Ieronim, cât de rău îmi părea,/ Altfel aş fi vrut să fie 
în noaptea aceea chiar dacă/ Oasele tale zdrobite, în 

grabă la loc adunate,/ Sângele de urs să le vindece nu 
mai putea“. 

Fondul arhetipal al liricii Ilenei Mălăncioiu nu 
provine dintr-o relaţie mecanică, în felul cauză-efect, cu un 
cod cultural anume; legăturile sunt subterane, „realităţile“ 
din lumea de dincolo sunt, înainte de toate, înlăuntrul 

fiinţei poetei. Dragostea însăşi e ritual păgân; Ieronim se 
scaldă în apele morţilor din câmpie, iar trupul iubitei e 
asemeni ielelor (Apa morţilor, Asemenea ielelor), 
pentru ca, altădată, Ieronim să iubească o nimfă cu 
straiele smulse (Rugă, De frică, Fericită să fii): limita e 
identificarea erosului în ritualul funerar în Inima reginei, 

apoi, la apogeu, în Sora mea de dincolo; „Ochiul tău cel 
bun, iubite, care sufletul mi-l ştie/ Cum e el, nu cum se 
vede prin tristeţea adunată,/ S-a-ndreptat din nou spre 
mine şi mi-e teamă când se uită/ Ca la poarta lui cea 
sfântă care-n noapte se arată./ N-am murit în noaptea 
asta, cum credeam că mor, în somn,/ Doar de sfânta mea 

greşeală în tăcere luminată,/ Nu sunt moarta ta, iubite, 
dar priveşte-mă-n tăcere/ Dacă trupul meu asemeni 
moartei dragi ţi se arată./ Pot trăi doar din privirea ta-
ndreptată către mine/ Ca un aer bun ce schimbă din 
obşteasca agonie/ Şi sunt moartă dacă trupul meu de 
moartă luminează/ Şi sunt vie dacă-ţi place chipul meu 

de fată vie./ Când se face întuneric pot trăi din umbra 
ta/ Care umbra mea firavă în tăcere o înghite,/ Pot trăi 
din însăşi umbra aruncată peste lume,/ Numai nu-ţi lua 
dinspre mine ochiul tău cel bun, iubite“ (Ochiul tău cel 
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bun). Constelaţia simbolică din poezia Ilenei Mălăncioiu 
cuprinde sumedenie de fiinţe şi semne din mitologiile 
cele mai diverse. Astfel, într-un poem din volumul 

Inima reginei, apare Dale (Dali), zeiţa caucaziană 
ocrotitoare a sălbăticiunilor, atrasă, uneori, de chipeşii 
vânători cărora li se arată sub formă de pasăre; aceştia 
trebuie să păstreze taina iubirii, altfel, ca în basm, unde le 
stau picioarele, acolo le va sta şi capul: Talismanul Ilenei 
Mălăncioiu e, prin Dale, talismanul iubirii tăinuite: „A 

intrat un ochi de gheaţă,/ A intrat şi celălaltul/ În odaia 
mea şi-acum/ Rând pe rând bucăţi de trup/ Părăsesc 
încet înaltul/ Şi coboară lin ca-n zbor/ Şi se leagă 
înapoi/ Chipul cunoscut de noi./ Doamne fă să lege 
bine/ Mâna dreaptă şi cea stângă/ Şi picioarele-
amândouă/ Şi o lacrimă să plângă/ Ca un bob curat de 

rouă/ Ca să ştiu c-a ieşit bine/ Chipul refăcut de mine/ 
Din bucăţi, ca alte daţi,/ Din văzduh,/ Cum prin vorbă 
printre trup/ Fâlfîirea unui duh./ Şi mai fă s-apară şi el/ 
Şi-naintea lui să-l văd/ cu aripe-n loc de braţe/ Aplecate 
peste noi/ Şi când iar au să se vadă/ Lasă lacrima să 
cadă/ Pe podea/ Şi să stea/ Ca un fir de mărgărint,/ Ca 

o boabă de argint,/ Ca otrava în pahar,/ Ca o piatră de 
hotar,/ Ca un talisman pe care/ Îl poartă Dale/ Pasăre 
mare“. Altădată, poemul se duce în simbolul creştin al 
mormântului gol, poeta regăsindu-se printre femeile care 
au fost la mormântul Lui (Noapte albă) sau în înţelesurile 
unei rugăciuni care se rosteşte, în Biserică, înainte de 

spovedanie: „ci iarăşi mă tem că nu voi mai fi deloc/ un 
animal imens mă caută cu botul/ cine eşti tu îmi veţi 
spune şi voi răspunde ca obermann/ pentru univers 
nimic, pentru mine totul/ suflete al meu de ce nu pot eu 
crede/ că vei umbla aievea încărcat cu poveri/ pe 
urmele vieţii mele care va fi trecut/ şi că-ţi vei aminti ce-

a fost ieri/ plătind într-un fel ca semn că exişti/ iar apoi 
mulţumit pentru ce vei plăti/ ţi se va ierta de şapte ori 
câte şapte/ întreaga îndoială din această zi/ şi vei fi 
vărsat ca iona pe celălalt mal/ numai pe jumătate mistuit 
şi te vei bucura că eşti viu/ şi vei lăuda botul care m-a 
înghiţit“ (ci iarăşi mă tem). Erosul-viaţa-moartea 

reprezintă unitatea, pivotul poeziei Ilenei Mălăncioiu, iar 
unul dintre semnele cele mai puternice ale acestui Unu 
este crinul: „Ci iată crinul, repetându-se la nesfârşit,/ 
Trei crini împreună buchetul divin,/ Mai multe buchete 
o nuntă şi o moarte,/ Toate nunţile şi morţile acelaşi 
crin./ Din crini este hora miresei, iubite,/ Din crini 

convoiul de înmormântare,/ Ca un balaur cu mii de 
capete crinul/ Ne iese veşnic în întâmpinare./ Vântul 
poartă în el sămânţă de crin,/ Ies crini din piatra marilor 
bulevarde,/ Ies crini prin albul mat al pereţilor/ Şi prin 
soarele care ne arde./ Ca nişte lujere nesfârşite sunt 
razele,/ Ochiul însuşi e un crin cu mijlocul gol,/ Vederea 

se face prin floarea lui albă/ Prin care a curs vitriol“ 
(Ochiul însuşi e un crin). 

Într-o poezie care desparte-uneşte lumi, 
simbolistica hotarului e decisivă. Iată ce spune Ivan Evseev 

despre hotar în Enciclopedia simbolurilor religioase şi 

arhetipurilor culturale: „În structura duală sau tripartită 
a lumii, specifică culturilor arhaice şi tradiţionale, orice 

limită (graniţă, frontieră, hotar) este un semn al 
discontinuităţii spaţiului pe orizontală şi pe verticală. 
Hotarul desparte, dar şi uneşte zone şi nivele diferenţiate 
valoric; marchează momentul de echilibru şi cumpănă, 
deţine concentrată în sine energia ambilor spaţii polare, 
antagoniste şi complementare, de unde provine 

ambivalenţa acestui simbol. Orice trecere înseamnă 
schimbare, ce poate fi în bine sau în rău. De aici a rezultat 
sacralizarea hotarului, cultul lui în diferite civilizaţii“. Citind 
„în oglindă“ poezia Ilenei Mălăncioiu din Crini pentru 

domnişoara mireasă, Ardere de tot şi Peste zona 

interzisă, hotarul e, mai întâi, locul unde duhul lumii vii 

se uneşte cu cel al lumii moarte, unde „polii opuşi“ surpă 
pământul dintre ei, pentru ca „să înceapă albul ce nu se 
mai sfârşeşte“; hotarul, la Ileana Mălăncioiu, nu desparte, ci 
uneşte, nu e prăpastie, ci punte: în eros, mai întâi: „de 
spaima unei clipe mai senine/ ce-n taină-mi pregăteşte o 
spaimă şi mai mare/ mă-ntorc peste prăpastia pe care/ cu 

spaimă am trecut-o către tine/ un gol imens mă ţine 
tăcut deasupra lui/ şi mută munţii către care vin/ simt 
marginea prăpastiei pierind/ asemeni unui orizont 
divin/ fă un hotar mai sigur între mine/ şi între ţărmul tău 
care s-a dus/ vreau să m-apropii fără să te văd/ mi-e frică 
şi merg ca privită de sus“ (de spaima unei clipe). 

Simbolistica hotarului e cu totul singulară în lirica noastră 
contemporană; hotarul nu e limită, ci „ţinutul acela 
străvechi“, e „marginea pe care stăm“, poarta pe unde se 
intră în adânc şi „valea îngustă“ sau calea lui Ahab „în 
căutarea balenei albe“ sau, altfel, locul de unde începe şi 
unde sfârşeşte marea călătorie în sine, cum spune Ileana 

Mălăncioiu în poemul Pe când călătoream din volumul 
Peste zona interzisă: în fond, hotarul nu e zona interzisă, 
ci lumea care se află peste aceasta. 

Ritualului funerar care face unitatea eros-viaţă-
moarte i se adaugă, în logica figurării constelaţiei 
simbolice, simbolistica foarte specială a calului alb, calul 

funerar la ceremoniile din China antică unde se rostea 
obligatoriu Cântecul calului alb: „Doamne, iar îmi este 
frică/ un cal alb cu pielea scrisă/ cu vechi cântece de 
moarte/ a scăpat din frâul său/ şi începe să mă poarte/ 
peste zona interzisă./ Şaua roasă de lemn dulce/ lunecă 
încet sub mine/ şi nu ştiu cât mă mai ţine,/ am rămas pe 

greabănul/ ascuţit de mâna Ta/ nu mai mult decât 
ajunge/ să mă poată spinteca./ Mă lipesc de el cu totul/ 
şi-ntind mâinile spre coama/ argintie şi spre botul/ lung 
înşurubat în sine/ ca o trâmbiţă de foc/ înălţată către 
Tine./ Cresc vertebrele sub mine/ ca vechi aripi lungi de 
os/ care bat încet de dorul/ dus al unei alte lumi/ 

pregătindu-l să-şi ia zborul./ Îl izbesc plângând în 
pântec/ şi-n tăcerea brusc lăsată/ după ultimul cuvânt/ 
îi simt coasta în picior/ ca pe-un os ce mi s-a frânt./ M-
am rostogolit în gol/ dar mai sunt încă legată/ cu lanţul 
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lui de vertebre/ pe care am fost purtată./ Calule cu 
botu-n sus,/ calule cu pielea scrisă/ cu vechi cântece de 
moarte,/ nu mă mai târî prin pietre,/ stai, e zona 

interzisă,/ cheamă-ţi mânzul să mă poarte/ înapoi pe 
şaua veche/ de lemn dulce spre câmpie/ că ţi-l las să 
pască-n voie/ şi-i dau vin în loc de apă/ cum îţi dam 
odată ţie/ şi ţi-l pup pe botul cald/ şi-n zori îi pieptăn 
chiar eu/ părul lung al coamei ude/ c-un piepten din 
osul meu;/ calul nu mă mai aude“ (Peste zona 

interzisă). Lângă acest poem de o mare forţă de sugestie 
trebuie pus, aproape obligatoriu, Ghetsimani, textul care 
adună toată simbolistica iepurelui; poeta depăşeşte 
alegoria de Paşti („Iepurele care păzeşte ouăle în cuibul 
său de verdeaţă simbolizează moartea, iar oul închipuie 
mormântul Domnului care a fost săpat într-o grădină“, 

consemnează Pr. Victor Aga în Simbolica biblică şi 

creştină) pentru a asocia, în canonul poeziei Ilenei 
Mălăncioiu, fondul arhetipal cu sărbătoarea creştină: „Ca 
o armă tremurătoare care-a dat greş/ sta trupul meu în 
luminişul verii,/ hei, iepure, strigam, apropie-te să mă rog 
ţie,/ acum în dulcea clipă a greşelii./ Hei, iepure, aşază-

te undeva sus/ şi luminează-mi încet cu harul/ spaimei 
tale desăvârşite,/ încă nu pot să primesc paharul./ Hei, 
iepure, m-am trezit plângând/ în partea a treia a rugii/ 
din grădina Ghetsimani urmărind/ puterea fugii/ cu 
care el se apăra încă/ pe când sufletul meu murmura:/ 
Tată, dacă altfel nu se poate,/ facă-se voia Ta“. 

Despre lumea poeziei Ilenei Mălăncioiu s-a spus, 
pentru a rezuma, că e „stranie“, „funebră“, de o 
„paroxistică febrilitate“; citită în cheie arhetipală, opera 
Ilenei Mălăncioiu nu ilustrează nimic, nu e nicidecum 
expresia în versuri a unui cod cultural (fie el şi din 
„cartea naturei“, cum zicea Eminescu), adus o dată cu 

„liniştea din Vlaşca“; nu e stranie, funebră şi, cu atât mai 
puţin, ireală pentru că această lume este a lăuntrului, 
(pro)vine şi se (re)întoarce în sinea poetei. Aceasta se poate 
regăsi în diverse figuri lirice, fie că e „copilul de la circ“ 
din Pasărea tăiată şi „copilul curajos“ de la zidul morţii 
din Către Ieronim sau, în imagini de un naturalism crud 

boul jupuit, naşterea cerbului ori jertfirea mielului: „Praznic 
împărătesc, pe uliţa-mpietrită/ Din drumul meu din nou 
m-am abătut/ În faţa casei noastre, unde mielul/ Pentru 
jertfă a fost crescut./ Şi nu am cum să mă îndepărtez/ 
De sângele ce curge în tot felul,/ Căci fug pe uliţă din 
poartă-n poartă/ Dar peste tot acum se-njunghie 

mielul./ Trupul lui cald se-atârnă de grinda de sub 
scări/ Cu capu-n jos şi pieptul desfăcut,/ De parcă-n 
clipa jertfei el trebuie s-apară/ Cu fiecare parte din care-a 
fost făcut./ Numai în curte la Ion nebunul/ Mielul adus 
la jertfa-mpărătească/ S-a hotărât că este prea firav/ Şi-a 
fost lăsat o vreme să mai crească./ Dar se întoarce-acasă 

Ion şi-n drumul lui/ Se simte îndelung mireasma rară/ A 
cărnii despicate cu migală/ La grinda-ncovoiată de sub 
scară./ Se uită în tăcere la mielul lui cel blând/ Cu 
greabănul ieşit prin lâna scurtă/ Şi-i spintecă plângând 

doar o bucată/ Din pulpa dinapoi şi de pe burtă./ Şi eu 
mă uit la restul de trup cum se ridică/ Şi cum se-
mpleticeşte şi îl aud pe el,/ Nebunul care-a vrut să-l mai 

păstreze:/ Prindeţi-l pe miel, înjunghiaţi-l pe miel!“ 
(Jertfirea mielului); între altele, astfel de fragmente 
dovedesc o dată mai mult faptul că naturalismul, cât este 
în literatura română, aparţine femeilor, începând cu 
Hortensia Papadat-Bengescu, cea din Sfinxul, Balaurul, 
Romanţă provincială, Logodnicul şi sfârşeşte, iată, cu 

Ileana Mălăncioiu: „Boul jupuit atârnă cu picioarele în 
sus,/ Pielea nu mai înveleşte carnea lui cea muritoare,/ 
O lumină dinăuntru şi-o lumină din afară/ Lasă coastele 
să facă cercuri albe de răcoare./ Locul inimii aşteaptă 
însemnat cu cheag de sânge,/ Capul cel cu stea în frunte 
se mai vede numai unde/ Ochii umezi daţi pe spate vine 

cineva să-i scoată/ Şi desparte carnea rece de luminile 
rotunde./ Eu rămân tăcută-n preajma trupului ce se 
lungeşte/ Şi se leagănă în aer parcă-anume ca să ştiu/ 
Că din el acum se vede doar o umbră şi-o lumină/ Dată 
de acea putere de-a fi fost odată viu./ Dar lumina este 
rece şi încep să mă cutremur/ Că în jur nu văd nimica şi 

încep să-i dau ocol/ Până când se rup în noapte funiile 
de pe oase/ Şi dispare fără urmă trupul care-atârnă-n 
gol“ (Boul jupuit). 
 

 
Miron Agafitei, Portret 
 

Figurilor convenţionale ale copilului de la circ şi 
păpuşarului, sugerând imaginea unui univers mecanic, 
standardizat, li se adaugă, în, poezia Ilenei Mălăncioiu, 
câteva personaje lirice în jurul cărora pivotează multe teme 
şi motive literare. Mai întâi, desigur, este Ieronim: „Era o 
noapte albă (Doamne, ce noapte era!)/ Stam în faţa lui 

Ieronim şi trupul lui era luminat/ Până la oase. Domnule 
Ieronim, am strigat,/ (Căci pe vremea aceea îl strigam 
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domnule Ieronim)/ Iertaţi-mă, vă rog, că vă spun, dar 
mi-e frică,/ Trupul dumneavoastră nu mai este decât/ 
Un contur de lumină aproape difuz/ Şi prin el vi se văd 

toate oasele frânte./ Căci vă spun, în noaptea aceea, prin 
trupul lui/ Se vedeau bine toate oasele frânte/ Până la osul 
frunţii care sta aplecat/ Şi strălucea în partea de argint./ 
Era o noapte albă, Doamne, ce noapte era/ Şi cât de frică 
mi-a fost că stam singură cu Ieronim/ Şi trupul lui era 
astfel luminat/ Că prin el se vedeau toate oasele frânte“ 

(Noapte aproape albă). Ieronim este, cum se vede, fascinant 
în partea sa de argint şi, altfel, pierdut definitiv pentru că, 
iată, osul frunţii ros e semnul morţii, al închiderii de 
după cei şapte ani, la dezgropare; argintul este metalul 
acestei lumi „stranii“, fie că e al tâmplei „icoanei vechi“, al 
oaselor care bat la miezul nopţii „ca un clopot de argint“, 

al umărului lui Ieronim („Şi de mare frică am fost 
cuprinsă,/ Ieronim, iartă-mă, nu pot să te mint,/ Când 
te-am atins am simţit foarte rece/ Umărul tău de argint“ – 
De frică), al celor trei coaste pe care le arată „fiul nostru“. 
Argintul, cum se ştie, se asociază principiului feminin, 
lunar şi acvatic; el simbolizează erosul şi lumea care îl 

protejează, îl tăinuie, e o sferă semantică a lumii pe care o 
figurează poezia Ilenei Mălăncioiu; un alt simbol al 
purităţii, care o apropie pe Ileana Mălăncioiu, o dată mai 
mult, de Eminescu („Sau visând o umbră dulce cu de-
argint aripe albe“). 

Isis, Salomeea, Ierodesa, Ieronim şi fiul acestuia, 
născut iar nu făcut, cum se spune în poemul Fiul lui 

Ieronim sunt, în fapt, figurile lirice din primele trei cărţi, 
care (pre)figurează păpuşile de piatră şi de pământ din 
Poezii şi Crini pentru domnişoara mireasă: universul de 
piatră de aici este, şi el, al fondului arhetipal, în aceeaşi 
cavalcadă a calului cu „copite de piatră“, într-un 
carnaval al figurilor de piatră, pământ şi gresie, în 
descântecul „îngerului luminat“ de altădată: „Căutaţi în 
adânc, în pământ, veţi găsi păpuşi de piatră,/ Cu răpirile 
arată fuga lor pe caii reci,/ Pe un mânz de gresie albă/ 
Este femeia după care treci./ Şi tu atât de drept stai că îţi 
pare numai că fugi/ După acel trup îndelung iubit,/ 
Mergi cu calul tău şi cu şaua lui şi cu drumul/ De care ai 
fost lipit./ Ca de gresia albă din întâia răpire/ Mâinile 
mele de trupul tău s-au lipit,/ Din sângele calului nostru 
ne vine sângele/ În inimile care-au amuţit./ Bate inima 
de piatră şi de gresie şi de lut,/ Se desface în cele patru 
bucăţi din care s-a făcut,/ Bat mai departe bucăţile 
acelaşi ritm sfânt,/ De parcă părţile şi întregul una 
sunt./ Bate calul din copita de piatră şi ne duce/ Până la 
cruce, până la soarele, până la şarpele/ În gura căruia stă 
limba ceasului/ Şi îngerul nostru cu harpele./ Ieşi îngere 
din gura soarelui,/ Din gura lunii, din gura şarpelui,/ 
Din botul de sfântă mioară,/ Cineva umblă să mă 
răpească a doua oară“ (Răpirea). 

Întreagă această constelaţie simbolică unde 
strălucesc Isis, Dale, Salomeea, Ierodesa, zeiţele, ielele, 
nimfele se transferă în Sora mea de dincolo în biografie, 
părăsind zona interzisă pentru a trece de linia vieţii. 

Registrul liric se schimbă; totul trece în trăirea (i)realităţii 
imediate, în social, într-un sarcasm neascuns, unde 
figurile lirice importante sunt Pilat din Pont, Iuda şi 
„spectrul“ lui Hamlet, este vremea searbădă de după 
plecarea Fiului Omului: „Linişte, Isus a fost îngropat,/ 
Pământul n-a fost încă dat la o parte,/ El însuşi nu mai 
crede acum că tatăl lui/ Stă şi-l aşteaptă undeva 
departe./ Simte pământul îndesat şi greu/ Pe trupul care 
încă sângerează/ Şi plânsul dulce al unei femei/ Dar i se 
pare totuşi că visează/ Cum pluteşte încet către cer./ 
Înălţarea nu este decât un vis/ Iar tatăl un necunoscut 
spre care/ N-ar mai putea să stea cu ochiul deschis./ 
Norocul lui a fost că a murit,/ Norocu-acestei lumi cum 
ar putea să fie/ Altfel, când Tatăl Nostru care se află-n 
ceruri/ N-aşteaptă lângă el o fiinţă vie“ (Linişte); poezia 
coboară acum în stradă, poetei i s-a făcut dor de „ţara de 
afară“, din universul de altădată n-a mai rămas decât 
„un alt vis searbăd de înălţare“, totul e în surpare, poetul 
– melcul cu „sufletul desfăşurat“ din cochilie, cum îşi 
spunea în Ardere de tot – e, acum, un reprezentant care 
nu mai reprezintă nimic: „Zi de iarnă senină/ Prin 
fereastra mea se vede bine/ Până în Piaţa Victoriei, 
numai victoria/ Cu care ne-am încălzit acum zece ani/ 
Nu se mai vede./ Cineva e liber să iasă în stradă, 
altcineva/ E liber să împrăştie mulţimea,/ Eu sunt liberă 
să descriu înfruntarea/ Dintre învingători şi cei 
înarmaţi/ Cu vechile arme ale învinşilor./ Acest joc 
gratuit al artei la care/ Nu mă gândisem până acum 
rămâne/ Singurul care mă face să sper că sunt/ Eu 
însămi, în vreme ce nimeni nu mai este/ Altceva decât un 
reprezentant/ Care nu mai reprezintă nimic“ (Aniversare). 
E vremea când cuvintele se retrag, se îngroapă în sinea 
unuia dintre cei mai importanţi poeţi ai literaturii 
noastre contemporane 

 

 
Victorita Dutu
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Lina CODREANU 
 
 
 

Pe firul Ariadnei 
prin labirintul 
numerelor 
curgătoare 
 

 
ecolul abia încheiat ar fi 
pecetluit într-un balon de 
tăcere numeroase eveni-

mente, situaţii, stări de spirit, dacă, 
din instinct de neuitare, din plăcerea 
ori din responsabilitate, martorii 
acelor timpuri le-ar fi trecut cu 
vederea. Aşa a procedat şi Theodor 
Codreanu, care de jumătate de secol, 
din 1964, consemnează în caietele 
sale impresii, idei, consideraţii 
critice, atitudini estetice… Numărul 
volumelor de însemnări nu este 
definitivat, până acum apărute fiind 
doar trei cărţi din această serie, sub 
titlul generic Numere în labirint (Iaşi, 
Ed. Opera magna: I, 2007; II, 2008; 
III, 2009; IV, în curs de editare). 
Cunoscut ca exeget monografist al 
unor mari scriitori (M. Eminescu, 
I.L. Caragiale, G. Bacovia, Ion Barbu, 
Grigore Vieru, Cezar Ivănescu, 
Mihail Diaconescu ş.a.), teoretician 
al paradigmei transmodernismului, 
polemist de temut în apărarea valo-
rilor fundamentale (literare, istorice, 
naţionale), scriitorul Theodor 
Codreanu a debutat editorial, totuşi, 
cu beletristică. Am semnalat toate 
acestea pentru a înţelege factura 
eterogenă a „însemnărilor” în radio-
grafierea fenomenului socio-cultu-

ral, surprins în derulare, aşa cum, 
sincronic, faptelor au fost cuprinse 
în notaţiile „cronicarului”. De la 
simpla însemnare jurnalistică despre 
o situaţie diurnă (flash-ul), la 
interpretarea unui fenomen social, 
proză poematică, reflecţie, eseu, 
fragmente analitice etc. se simte 
viziunea estetizantă a formaţiei de 
critic şi istoric literar a autorului.  

În Predoslovie (I, 2008), însuşi 
autorul menţionează caracteristici 
ale însemnărilor ca fiind discontinui, 
fragmentariste, antisistemice, lămu-
rind totodată că nu atât scopul 
propulsator e demn de atenţie, cât 
rezultatul însemnărilor: „Acest op e 
oglinda formării unui intelectual român 
din a doua jumătate a secolului al XX-
lea” (p. 5). Intuim, aşadar, un filon 
biografic al notaţiilor. În capitolul 
aferent, Biografia, din Dicţionar de idei 
literare (1973), teoreticianul Adrian 
Marino supunea analizei trei tipuri 
de biografie: documentar-istorică, de 
tip portretistic şi de tip spiritual, 
genetic. În Numere în labirint, în 
obiectiv se situează nu atât biografia 
exterioară, atestabilă documentar, cât 
mai ales biografia interioară, anume 
cea nevăzută, a stărilor „secrete” de 
simţire şi cugetare, de atitudine şi 

interpretare a vieţii, situaţii conco-
mitente procesului de formare a 
personalităţii spirituale. Se sub-
înţelege că în biografia autorului, 
ceea ce „se vedea” la suprafaţă – 
banalul, convenţiile, automatismele, 
monotonia – nu corespundea 
afundului reflexiv-creator al celui 
care, sesizând banalitatea, mergea 
către esenţă, din convenţie extrăgea 
latura singulară, supunea analizei 
mecanicismul vieţii şi se abstrăgea 
monotoniei prin băi solitare de lec-
tură. Într-o singură traiectorie 
biografică se topesc câteva vieţi inte-
rioare, în tangenţă, în intersectare, în 
volute şi paralelisme evolutive. Prin 
multiplicitatea aspectelor, însemnă-
rile lui Theodor Codreanu din 
Numere în labirint adună şi disipează 
simultan ceea le apropie de alte texte 
referenţiale: (auto)biografia, jurna-
lul, amintirile, memoriile, însemnări 
de călătorie, corespondenţa, reporta-
jul, confesiunea ş.a.  

Poate, de aceea, ca literatură de 
frontieră, însemnările au un statut 
aparte, rămânând în categoria „opera 
aperta”, fiindcă ceea ce a intenţionat 
emiţătorul are ecouri deviate în 
orizontul de aşteptare şi în recep-
tarea cititorului. Însemnările au 

S 
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prospeţime, surprind reacţia ime-
diată a autorului, filtrată prin 
gândirea şi sensibilitatea proprii, 
redau indubitabil realităţi trăite 
direct, receptate sensibil de autor 
prin antene de fin observator al 
epocii în care a trăit. Într-un cuvânt, 
în faţa obiectivului este plasată foiţa 
trans-lucidă a autenticităţii. Înlesni-
rea de lectură decurge din eteroge-
nitatea compoziţională. Faptul că 
însemnările nu au un pilon tematic 
pretextual ori un suport cronotopic 
nu impune cititorului urmărirea 
unui flux epic, ci doar stârneşte 
curiozitatea, provoacă imaginaţia, 
naşte gânduri, iscă întrebări etc. 
Când intentio auctoris nu este similar 
cu intentio lectoris câştigul e sporit, 
întrucât ultima poate lumina zonele 
de penumbră din universul interior 
al creatorului.  
 

 
 

Privite în ansamblu, în ciuda 
fragmentarismului anunţat, seria 
Numerelor în labirint oferă piste de 
călătorie iniţiatică distincte şi 
diversifică pe neaşteptate perspec-
tiva. În plan diacronic, există un fir 
al Ariadnei – numărul, din care se 
ramifică, pe orizontală, câte o 
„nacelă” în care pot fi aglutinate 
„variaţiuni” problematice: impresii, 
comentarii, frânturi biografice, afo-
risme, reflecţii, analize, paradoxuri, 
interpretări, cugetări, poeme într-un 
vers etc. „Numărul devine un popas 
în labirint”, cum scrie autorul, o 

modalitate de a identifica în suc-
cesiune o însemnare: „1138. Aceste 
note pot fi jurnalul meu. Dar în loc 
de zile, numere” ori „7097. Fiecare 
însemnare îşi caută un număr, iar 
fiecare număr îşi caută un trunchi”. 
Estimp, fascinaţia numerologică a 
nutrit notaţiile autorului („7002. Mă-
ntorc ca la un miracol: fără suportul 
numărului, aceste note ar fi 
sucombat demult” sau „8983. 
Rămâne o enigmă de ce nu mă pot 
desprinde de zădărnicia acestor 
însemnări. Semnul imposibilităţii de 
a ieşi din labirint”). Conotativ, însuşi 
se asimilează unui număr în 
labirintul fără ieşire („3456. […] 
Sunt, aşadar, un simplu număr în 
labirintul care mă ţine prizonier fără 
scăpare.”). Fiecare om e un număr, 
fiecare număr este o fiinţă. Sporirea 
numerelor corespunde curgerii 
vieţii, moartea fiind nu capătul 
labirintului, ci ieşirea / excluderea 
din labirint („2111. Numerele sunt 
fiinţe vii: cresc. Moartea e un număr 
încremenit.”), în fapt, punctul de 
epuizare a respirărilor unei fiinţe. 

Din punct de vedere estetic, 
motivul labirintului are rolul 
contrapunctului, străbătând cu 
fidelitate şi aria formală a volumelor 
şi ideile consemnate, de orice natură 
ar fi. Labirintul mitic este nesfârşit, 
dar paradoxal, e un univers închis, 
altfel spus, un multivers limitat în 
nesfârşirea lui. Haosul din labirint 
nu poate fi ordonat nici de Minotaur 
ori Tezeu, nici de Icar ori Dedal. 
Doar Ariadna „pune ordine în 
Haos” (8176), prin firul ce „ţine de la 
naştere la moarte” (713) şi 
„luminează” conştiinţa. Glisând de 
la lumea mitică în cea reală, Theodor 
Codreanu constată nesfârşirea 
burţilor-labirint în care Iona-omul îşi 
rătăceşte trecerea: „[…] Suntem 
prizonieri fără scăpare, în labirint” 
(5363). Intrarea în labirint e o 
„încercare”, care începe cu „păcatul” 
(4021) şi se sfârşeşte cu ieşirea-
moarte: „5681. Partea fascinantă, 
estetică a labirintului este intrarea. 
Construită de un arhitect de geniu, 
misterul îmbietor al porţii este 
amplificat de lipsa paznicilor. În faţa 

labirintului, omul îşi poate exercita 
în voie libertatea. Pe care şi-o va 
pierde înăuntru.”  
 

 
 

În viziunea autorului, omul-
număr este integrat într-o 
organizaţie de masă „vegetând ca 
simplu număr în labirint” (1321). 
Aici, poate supravieţui cine se 
strecoară „din labirintul real în cel al 
cărţilor” (1445), cine are ştiinţa 
filosofării în labirint (2064) ori marii 
artişti care ştiu „să se joace prin 
labirintul sufletului omenesc” 
(1463). În logica labirintului intră 
biblioteca („8005. Fiecare carte 
trimite la alta. O bibliotecă este 
labirintul perfect. În ea nici măcar 
nu ai conştiinţa tragică a rătăcirii.”), 
câmpul fertil al artei (6564), creierul 
„cu miliarde de oglinzi”, „cel mai 
complicat labirint construit de 
Dumnezeu” (8090-8091), pâlpâie 
credinţa („4050. Numai credinţa te 
face invulnerabil.”) şi dansează 
femeia („3990. Labirintul este femeia 
însăşi. Din care nu pot ieşi decât 
adevăraţii îndrăgostiţi”). Aici 
înfloresc iubirea, incertitudinile 
(„2442. În labirint, călăuza e 
totdeauna firul tors de o femeie?”) 
şi, uneori, dorul de libertate. 
Labirintică e societatea în care 
scriitorul trăieşte „după alte legi 
decât majoritatea concetăţenilor mei 
prizonieri în labirint. Diferenţa e că 
eu sunt liber, pe când ei au doar 
surogatul libertăţii” (5095). Organi-
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zarea lumii e tulbure şi din 
comunism, „cheia tragismului 
nostru”, zvâcneşte „încercarea de 
salvare, efortul disperat de a ieşi din 
ghearele hidrei labirintice” (5157): 
„[…] Poate că nu doar România 
socialistă e un monstru, poate că 
întreaga lume e la fel, acelaşi labirint 
fără ieşire” (3514).  

Însemnările de tinereţe din 
cărţile I-II prind sub lupă meandrele 
erotice, indeciziile socio-profesionale 
ori mişcarea sinuoasă a gândului 
decis să se statornicească asupra 
lecturii, ceea ce se observă cu asupra 
de măsură în cărţile ulterioare. 
Reflecţiile despre dragoste sunt 
aforisme ori micro-poeme de natură 
estetic-filosofică: „46. Iubirea se 
sfârşeşte cu prima iubire. Celelalte 
sunt cópii mai mult sau mai puţin 
reuşite.”; „576. Balzac zice că «gloria 
este soarele morţii». Dar iubirea ce-
i?”; „620. După prima iubire, orice 
promisiune e deşartă.”; „647. Iubirea 
iartă. Gelozia niciodată.”; „694. 
Iubirea este cel mai bun mijloc de 
autoeducaţie.”; „4070. Iubita e 
rândunică, balerină, fulg, vis, 
nebunie şi floare.”; „4892. Lecţia 
dragostei este mai totdeauna 
amară.”; „6400. În fiecare femeie se 
zăreşte un fulg. Iubirea e cursa de 
alergare după acest fulg.”; „7312. 
Prima iubire nu este prima în timp. 
Este cea care a rămas în întreaga ei 
puritate. E învierea vieţii.” ş.a. 

Reuşitele ori eşecurile din 
biografia autorului, răzbat timid, 
adeseori seismografiind consistent 
situaţia social-economică şi politică a 
lumii: Congresul al IX-lea din 1965, 
cu schimbările dezastruoase pentru 
ţară, pătrunderea trupelor aliate pe 
teritoriul Cehoslovaciei, „comunis-
mul adus pe tancuri şi răpirea 
Basarabiei” (2151), moartea lui Mao-
Tze-dun, catastrofa nucleară de la 
Cernobâl (8792), Gorbaciov-peres-
troika (9194), valurile de demon-
straţii pentru revendicările naţionale 
de la Chişinău (9231), „Este ceasul 
Basarabiei!” (9346) etc.  

Cea mai statornică pasiune a 
scriitorului, indiferent de vârstă a 
rămas lectura ca hrană spirituală, 

iscată din nesaţul de (auto)-
cunoaştere, apetitul către analiză şi 
interpretare, ca antidot contra socie-
tăţii inoportune ori de spaima crono-
fagiei. Fondul „spiritual-genetic”, 
„stofa” de critic literar s-a manifestat 
din tinereţe prin abordarea unor 
cărţi „grele”, citite aleatoriu, dar cu 
pătrundere: Kālidāsa, Tolstoi, Pierre 
Daix, G. Călinescu, Shakespeare, 
Chateubriand, Eminescu, Sartre, 
Rebreanu, Seneca, Montaigne, 
Heinrich Böll, Adrian Marino, 
Bacovia, Th. Mann, François Villon, 
Aldous Huxley, Baudelaire ş.a., ş.a. 
După logica lecturilor labirintice, o 
lectură cere altă lectură, o idee naşte 
alte idei, un scriitor trimite la alţi 
scriitori. Rodul se reflectă în 
observaţii, interpretări, comparaţii, 
analize, polemici, atitudine…  
 

 
 

Unele însemnări incizează acut 
ca atingerea unei şfichiuiri, în timp 
ce altele îmbracă dimensiunea unui 
articol de sine stătător. Iată 
scurtissime: „1112. N.N. Beldiceanu 
– un plângăreţ fatalmente minor.”; 
„1289. Nu-mi place stilul lui 
Chateaubriand. Pare prolix în cărţi 
atât de scurte!”; „1161. Mă întorc cu 
bucurie la Ibrăileanu şi Ralea. 
Înseamnă că sunt mai mult decât 
critici literari.”; „6857. O dezamăgire 
– Sainte-Beuve. Mi se pare sub 
nivelul lui Taine, deşi dezinvolt şi 
bine informat.”; „6858. Studiul lui 
Sartre despre Baudelaire este un 

exemplu strălucit de acaparare 
abuzivă a unui stil de către alt stil.”; 
„9210. O probă obligatorie pentru 
orice politician român: să cunoască în 
adâncime publicistica lui Eminescu.”  

Inserările exegetice cuprind 
suite de „numere” ori pagini 
succesive când e vorba despre 
operele scriitorilor Rimbaud, Proust, 
Dostoievski, Franz Kafka, Jorge Luis 
Borges, Bachelard, Roland Barthes, 
de ex. Adevărate eseuri, care pot 
constitui substanţa unor materiale 
independente sunt acelea despre 
nebunie, libertate/ captivitate, para-
digma estetică „opera aperta” a lui 
Umberto Eco, „critica totală” a lui 
Roland Barthes, tot aşa cum analiza 
fenomenelor socio-politice din ţară, 
din Basarabia sau din lume stă în 
centrul preocupărilor autorului 
cărţii a IV-a de însemnări din seria 
Numere în labirint.  

Până aici, Numere în labirint se 
dezvoltă pe trei coordonate: iubirea, 
lectura şi reflecţia. În excursul 
labirintic abordat, biografia scrii-
torului Theodor Codreanu abia se 
însăilează din câteva date: profesie, 
călătorii, biblioteci, rude, prieteni… 
Dar ce prieteni: Sandu Tzigara-
Samurcaş, Edgar Papu, Ion Al. 
Angheluş, George Munteanu, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga, Grigore 
Vieru, Al. Dobrescu, Mihai 
Cimpoi!... Autorul îşi rezervă rolul 
regizoral, dar fără detaşarea rigidă şi 
autoritară, căci axial, indispensabil şi 
biblic, Theodor Codreanu aşază 
iubirea. De aici, iubirea-poem, por-
tretul memorabil, pasiunea lecturală, 
generalizarea prin antiteză, lucidi-
tatea şi forţa de creaţie, ultima 
văzută drept o „terapie naturală a 
sufletului” (4749). Prin linia gândirii 
proiectată în însemnările sale, 
autorul „iese din timp”, dar rămâne 
ca număr în conştiinţa labirintică a 
cititorilor, deoarece „firul Ariadnei 
se poate rupe. Numerele, nu.” (714), 
încât conchidem odată cu autorul: 
„2790. Fiecare dintre noi e un 
labirint, ca abatere de la labirintul 
labirinturilor.” 

●
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 Daniel CORBU 

 

Şerban Foarţă  
sau ceremonialul 
poetic al unui  
experimentalist ni 
peur ni reproche 
 
 

erban Foarţă e un experimentalist ni peur ni 
reproche. Fiecare volum al său este aşteptat şi 
îndelung degustat de cunoscători. N-a publicat 

multe: Texte pentru Phoenix (Ed. Litera, 1976), Şalul, 
eşarpele Isadorei (1978), Simpleroze (Ed. Facla, 1978), 
Copyright (1979), Areal (Ed. Cartea Românească, 1983), 
Holorime (1986). Se adaugă acestora volumele Eseu asupra 
poeziei lui Ion Barbu (Ed. Facla, 1980) şi Afinităţi elective, 
care-l plasează pe Şerban Foarţă în prima linie a 
eseiştilor români, un eseist original, ludic, livresc, elitist.         

Poetul Şerban Foarţă pleacă în demersul său de cele 
mai multe ori de la literatură ca să obţină literatură. 
Astfel, pornind de la Isarlâkul lui Ion Barbu se naşte o 
excepţională compoziţie ludic-livrescă cu titlul 7 privelişti 
levantine. Pornind de la nuvela lui Edgar Alle Poe scrie 
Aventurile lui A.G. Pym, un fel de epopee misterioasă, tot 
în stil barbian. Ideea domnului Marin Mincu, după care 
poetul timişorean prelungeşte linia estetică Ion Barbu – 
Leonid Dimov pare a fi valabilă. Iată cum sună un poem 
purtînd un motto din Dimov, intitulat Maria: „Şi de-ai 
vedea-o la fereastra/ unui tramvai cu clopoţei/ de-
argint, în lături dând fireasca/ perdea, pe geam, numele 
ei:/ Maria// Să-l scrie-ntors, apoi să lase/ asupră-i tainica 
perdea,/ spre-a şti că în tramvaiul 6,/ ’n primejdie, se 
află ea:/ Maria// Pe când, prin orb geamlâc şi tablă/ (ah, 
uşile-ncuiate i-s!)/ ai auzi cântări de nablă,/ fi’nd 
preschimbat în paraclis:/ Maria// ... nu te opri la primăria/ 
din drum – ci ia-te după el,/ chemând, postum şi fără 
ţel,/ dar tot mai plin de zel:/ Maria”. 

Şerban Foarţă face din fiecare poem un spectacol 
livresc. Ludic, plurilingv, poetul încarcă textul de 
oralitate, de aluzii livreşti, de surprinzătoare incantaţii. 
În Texte pentru Phoenix, de exemplu, multe descîntece şi 
incantaţii par venite din Floarea darurilor, din Istoria 
ieroglifică a lui Cantemir sau din Nastratin Hogea la Isarlâc. 
Iată un fragment din Vasiliscul şi Aspida: „Era, măre, 
vasilică,/ trup având de odaliscă,/ priivire care iscă/ 
patemă/ ce vatemă/ şi face din om neom!// N-o puteai 
privi în ochi/ că erai de deochi,/ că mi te lua ea-n 
primire/ dintr-o singură privire:/ jivină/ divină/ care-
nvenină!// Mai descântaţi-i din harfe/ ălui de nu e 
şarpe.../ Ci e, măre, vasilică,/ trup având de odaliscă/ 
priivire care iscă/ patemă/ ce vatemă/ şi face din tot 
netot!”. Sau: „Eu vă cânt/ şi vă descânt,/ vă învoc/ şi vă 
evoc,/ de noroc, de nenoroc/ Vasilisc şi Inorog,/ Aspidă 
şi zgripţor Roc...// Eu vă agrăiesc, vă isc,/ Inorog şi 
Vasilisc,/ frate Dulf/ cu ochi de sulf,/ dimpreună cu o 
delfă,/ soru-ta,/ eu v-aduc jertfă...// Şi tot eu îi ţin ison/ 
păsării Calandrinon...” (Invocaţie «celor din hronici, pecetii 
şi herburi») 

În Simpleroze şi Holorime, poetul se întrece pe sine în 
ideea de joc. Versurile par scrise pentru adevăraţii 
degustători de poezie şi fineţuri lingvistice: „De ...., 
neava galben topic/ având a-l trece, ideal./ Având alt, 
rece, ideal:/ de a ierna, - vag alb eutropic.” Sau, în 
Copyright: „Prin roşii-de-morcov mici crînguri de sorcov 
de tîrguri/ cu coşcovi peşti şi cu roşcovi pierzîndu-şi 
prea-dulcile tîlcuri.” 

S 
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Lumea prezentată în text, parodia şi starea cea bună, 
de trubadur sau menestrel, jocul lingvistic, pastişa 
realizată cu complicitatea lectorului, rimele rare, căutate, 
naveta abstract-concret sunt datele unui protocol poetic a 

unui poet experimentalist singular, inimitabil, care 
onorează cu asupra de măsură galeria formaliştilor 
ludici. 

 
 
 

 
 

Radu Sergiu Ruba  
sau 
graţia - dizgraţia  şi iluzia 
continuă a unui  ,,Magister  Ludi  
Deasupra  Golului” 
 
 

 
n original poet al generaţiei optzeciste, 
miraculos, vizionar, apostol al iluziei fără sfârşit, 
este Radu Sergiu Ruba. Poet absolut deosebit 

prin condiţia sa (la unsprezece ani şi-a pierdut total 
vederea),  el scrie o serie de ,,reportaje cu noaptea de gît, 
în briza foii volante.” Astfel, încă de la Spontaneitatea 
înţeleasă, cartea de debut din 1983, Radu Sergiu Ruba 
avea să-şi impună formula lirică printr-o originală 
texturare a stărilor interiorităţii şi, mai ales, printr-un alt 
mod de percepere a lumii, conştient fiind că ,,tragicul 
existenţei/odată ademenit în operă/trece uşor în 
întâmplare bufă. Prin 1994, într-un articol din revista 
,,Vatra”, Mihai Dragolea încerca o raportare a poetului la 
generaţia sa: ,,Radu Sergiu Ruba nu e străin de poezia 
generaţiei ʼ80, dar o cultivă cu detaşare, în sensul unei 
distanţe evidente faţă de modelele şi modele în vogă 
acum câţiva ani. El nu adoptă nici aglomerările stufoase 
întâlnite la Cărtărescu, nici profuzia metaforică a lui 
Traian T. Coşovei, n-are apetitul parodiei precum Florin 
Iaru, nici predilecţia pentru existenţialismul frust 
întâlnită la Ion Mureşan. Pe Ruba îl fascinează 
cotidianul, sursa însă nu numai a viziunii ironice, cât şi a 
miracolului.” 

Cărţii de debut din 1983 i s-au adăugat volumele de 
poeme: Iluzia continuă (1988), Iubirea şi Orientul. La 

Zodiac, birjar! (1944), Constelaţia Homer (1996), 
Contrabanda memoriei (1997), Dacă pleci în căutarea mea 
(1999), Marginal (2001), Graţia Dizgraţia (2003), 
Traversarea (2012), care au întregit universul unei 
puternice individualităţi poetice a generaţiei optzeciste. 

Livresc, deseori caragialesc şi funambulesc (a se 
vedea La Zodiac, birjar!), poetul rupe bucăţi din realitatea 
imediată peste care lasă să treacă, până la impregnare, 
parfumul bibliotecii. Să cităm în acest sens Biblioteca 
rulantă: 

 

,,Biblioteca rulantă prin cartier 
frânează brusc în faţa mea 
portierele se deschid larg: 
Poftiţi ! Urcaţi ! 
Ea se ştie citiră. 
Urechi la fiecare pagină 
o ajută într-o cultură a iluziei 
să ţină locul căruţelor cu verze de Bruxelles 
dar ea se ştie citită. 
Mă îmbie c-un volum necunoscut 
o cărămidă 
cu nume de femeie 
intraductibil 

U 
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la care ar fi ajuns universul 
        pe motiv că există. 
N-am citit încă toate cărţile din lume 
ca să mă pot apuca de aceasta. 
O dau la o parte deşi e clar 
că şi singură va continua în versuri să taie capete 
să pună foc rugurilor 
încît biblioteca pe roţi va porni instinctiv 
        să înconjoare cimitirul. 
        aş putea s-o opresc dar mai încolo 
către iarnă 
pîrlind porcul în intersecţie 
sau să abat cruzimile cărţii 
asupra unei baghete de ţinut rîndul ca la hartă. 
Dar roţile bibliotecii patinează pe loc 
în lipsa unui cititor la bord care s-o pună în mişcare 
prin simpla răsfoire a colecţiilor 
patinează de vreme ce copiii aiuriţi 
culeşi de prin cartier 
amăgiţi cu plimbarea 
        stau în cap şi în fund 
pe ediţii de lux din ,,Originile sistemului solar”. 
Ridic dintre ei şefi de clasă 
la întîmplare 
numai să aibă cine să se rotească în jurul soarelui 
în numele altora 
cine să atragă atenţia străzii 
pînă fur eu volumul în cauză 
şi biblioteca se ia după mine. 
Cu fiecare meridian traversat 
altă carte de călătorii necitită. 
  
 
În acest fel, la Radu Sergiu Ruba livrescul devine un 

mod de existenţă a poemului dar şi a percepţiei lumii. 
Actul scrisului e o intimitate publică şi de multe ori 
poetul ia distanţa necesară autoportretizării. Spune: 

 
Ecoul numelui meu cîntat cîndva 
se învîrteşte 
se tot învîrteşte 
înainte de a-i cădea la picioare. 
Îi fac semn: 
o faţă moale ca toate celelalte. 
Nu se apleacă. 
Scriu alte şi alte poeme 
pînă cînd truismele ei despre dragoste 
infinite 
se prind în spiţele aiuritoare 
strangulînd-o cu timpul. 
 

Poetul probează o ,,alegere în sac”, pornind la drum 
,, cu feliile de viaţă în servietă”, cu ,,fluxul gîndirii luînd 

cu sine case, biciclete, purcei cu lapte, stîlpi de telegraf, 
cetăţeni. Pe urmă: 

 
,,Ruba se topeşte în zare 
cu muncile lui aparente 
aproape de zăpezile veşnice 
eu în schimb în curtea noastră 
trebuie să fac pe pierdutul 
verigă cel puţin să par  
de legătură 
între găina Brahmaputra şi găina Rhode Island 
pe hărţile cerului. 
 

Sau:  

 

,, Adormit pe claviatură 
pînă cînd combinaţia de note îmi strigă numele”. 
 
 
Altădată eroul liric stă în mijlocul propriei aureole, 

dure, fixe, asemenea priveghiului nebunului: 

 

E aceeaşi aureolă a mea 
din mijlocul căreia mă tot mir 
de unde nu pot să ies 
dar pe care oricine din afară 
o poate străbate 
să mă buzunărească 
ori să dea cu mine cap în cap”. 
                                            (Omul din aură). 
 

Aglutinările balcanice care compun la Radu Sergiu 
Ruba ceea ce unii au numit ,,bufonada textuală” 
(frizeriile, chioşcurile de ziare, unchi, mătuşi, prieteni de 
cerneală, tovarăşi de viaţă pe maidan, măturăreasa 
Erotilda, adică un fel de revărsare a esenţei cartierului, 
care-şi spărgea seminţele cu toţi sergenţii etc, oferă 
cărţilor sale aproape acelaşi aer al Crailor de curte veche. 
Însă lumea cartierului urmează sub ochii noştri o 
disipare prin livresc, prin bibliotecă, o trecere în iluzia 
continuă.  

Ceea ce nu trebuie neglijat într-un astfel de 
comentariu este povestea, adică fiecare text primeşte 
dinamica lui prin poveste. 

Chiar dacă uzează din plin de ironie, de parodic şi 
de starea bufonardă, Radu Sergiu Ruba este un poet 
tragic, un decriptor de sensuri existenţiale, un mare 
aristocrat al optimismului sceptic. 

●
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Emanuela ILIE 
 
 
 
 

Un proiect artistic 
ingenios: Stai calm, 
gândim noi şi 
pentru tine... 

 
omentând ultima expoziţie ieşeană a lui Bogdan 
Marcu, US AND THEM (manifestare deschisă la 
Galeriile de Artă „N.N.Tonitza”, în vara lui 2014), 

aminteam un punct de vedere susţinut inclusiv de nume 
dintre cele mai serioase ale actualităţii noastre culturale. 
Anume, că mediile celor tineri privesc moştenirea (fie ea 
socio-politică ori culturală) cu mefienţă, cu scepticism 
sau chiar cu un dispreţ de-a dreptul mordant. Că nu 
numai cei născuţi după decembrie ’89, ci şi cei pe care 
finalul dictaturii comuniste i-a prins în postura onorabilă 
de pionieri/ proaspăt utecişti preferă să privească 
exclusiv spre viitor, înţelegându-şi trecutul ca pe un 
balast ce trebuie rapid îndepărtat, căci îngreunează 
procesul de vindecare etc. În termenii reputatului critic 
literar Mircea Martin, ei ar suferi de „un fel de mecanism 
al amneziei induse... Atunci când e vorba de informaţii 
privitoare la trecut, acestea sunt « împachetate » rapid şi 
împinse la spate, fără alegere, fără implicare, fără 
problematizare, Trecutul dispare din conştiinţa multora, 
se duce direct în vid, în neant, fără să fi lăsat vreo urmă; 
poate, cel mult, confuzie ori deriziune” (în Dilemele 
identităţii. Forme de legitimare a literaturii în discursul 
cultural europan al secolului XX, Editura Universităţii 
„Transilvania” din Braşov, 2011, p. 13)  

Ce-i drept, pentru marea majoritate a tinerilor, 
inclusiv a celor din mediile culturale, exerciţiul 
reflexivităţii sau al problematizării „trecutului durerii” 
pare să se diminueze, când nu e refuzat cu totul, din 
raţiuni dintre cele mai diverse, pe care nu are niciun rost 
să le comentez aici. „Amintirile din epoca de aur”, fie ele 
trase în pasta ficţiunii literare ori pe rola de film de 
scriitori sau regizori de până în 35/ 40 de ani (bornele 
relative ale tinereţii... auctoriale), sunt din ce în ce mai 
rare şi, oricum, atrag imediat atenţia mediatică – inclusiv 

cea blogosferică –, primind, după caz, acuze ori, 
dimpotrivă, distincţii cu o creştere exponenţială... 

Ei bine, după US AND THEM, o altă iniţiativă 
artistică în totul remarcabilă a oferit de curând 
publicului ieşean prilejul să infirme opinia cvasiunanimă 
a criticilor privitoare la pauperitatea reflecţiei pe temele 
subsumate Memoriei sau trecutului comunist. Este vorba 
despre expoziţia Stai calm, gândim noi şi pentru tine, 

deschisă în perioada 10 – 20 septembrie 2014, la Galeria 
de artă „Theodor Pallady” din Iaşi. Cei doi realizatori ai 
acesteia, sculptoriţa Raluca Hreniuc şi pictorul Leonard 
Curpăn, şi-au propus să materializeze de această dată 
conceptul de manipulare colectivă. I.e. de manipulare a 
maselor de către un grup redus sau o singură figură cu 
aptitudini de fürer şi interese de fond pervers-diabolice. 
Nu doar finalităţile, ci şi instrumentele manipulării i-au 
interesat pe cei doi artişti care şi-au fixat drept punct de 
reper conceptual studiul Reforma gândirii şi psihologia 
totalitarismului, de R.J.Lifton. Căile de acţiune pentru 
remodelarea gândirii colective şi individuale sesizate de 
teoreticianul american (Controlul comunicaţiilor umane; 
Manipularea „mistică"’; Remodelarea limbajului; Cultul 
confesiunii; Delimitarea socială şcl.) au fost transpuse de cei 
doi autori ieşeni prin intermediul unor soluţii artistice 
diverse, în care s-a acordat întietate unor scheme 
simbolice sau unor figuri centrale în imaginarul socio-
politic (Puterea ca luptă pe viaţă şi pe moarte sau ca 
ritual pervers de seducere, Mitul Conducătorului iubit, 
Marele Păpuşar etc.). Deşi au mizat pe formule şi tipare 
compoziţionale cu totul distincte, piesele de rezistenţă 
ale expoziţiei, Sistemul locomotor al Ralucăi Hreniuc şi 
Propaganda lui Leo Curpăn, s-au completat de minune, 
reuşind să transmită impresia de unitate neliniştitoare a 
ansamblului: 

C 
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În mod evident, la fel ca şi proiectul lui Bogdan 
Marcu, US AND THEM, proiectul Stai calm, gândim noi 
şi pentru tine a avut o dominantă identitară accentuată. 
Dincolo de materialele şi soluţiile artistice cu totul 
diferite, în cazul celor trei artişti vorbim însă şi despre 
deplasarea accentelor pe alte prelucrări motivice ale 
temelor identitare colective. Pentru semnatarul primului 
proiect, esenţială era trasarea unor linii de convergenţă 
între cele două modele/ construcţii socio-politice ce ne-
au influenţat copleşitor şi fiinţa etnică, şi existenţele 
individuale: comunismul şi capitalismul [În opinia lui 
Bogdan Marcu, acestea sunt doar în aparenţă distincte; în 
realitate, ambele tind să ne uniformizeze, să ne efaseze 

sau chiar să ne anuleze personalitatea]. Emblema 
comună a celor două lumi/ societăţi, reprodusă la 
Galeriile  „N.N. Tonitza” în sute de miniaturi cu aer 
sepulcral, era considerată blocul – în viziunea autorului, 
o „imagine – şablon”, „un personaj care parazitează 
realităţi viciate sistemic”. Pentru Raluca Hreniuc şi 
Leonard Curpăn, figura umană este cea care ilustrează 
vulnerabilităţile, nevralgiile şi tarele societăţii de ieri şi 
de azi. Schemele compoziţionale alese de cei doi artişti 
au marcat prin urmare momente diferite din istoria 
umanităţii. Iată, spre exemplu, felul în care sculptoriţa a 
putut surprinde lupta eternă pe viaţă şi pe moarte a 
fiinţei cu celălalt: 

 

 
 
 
Sau felul în care pictorul a reflectat asupra 

manipulării ceva mai recente, prin intermediul normelor 
religioase acceptate în societatea modernă, care însă nu 
fac uitate nevoile primare ale umanului: 

  
 Bine susţinut şi de câteva reprezentări scriptice 

axate pe aceeaşi problematică de fond (violenţa brută şi 
cea subversivă, manipularea maselor prin discursul 
politic şcl.), proiectul expoziţional propus de Raluca 
Hreniuc şi Leonard Curpăn a impresionat prin acuitatea 
viziunii de o certă maturitate conceptuală, dar şi prin 
temeritatea cu care a ştiut să abordeze o problematică 
dintre cele mai grave, pe care artiştii preferă de regulă să 

o ocolească – convinşi, între altele, de faptul că publicul 
ieşean nu trebuie supus unor şocuri cultural-anafilactice, 
din  moment ce s-a obişnuit cu şi reacţionează la terapiile 
consacrate. Indiferent dacă vectorul de interes al 
diagnozei este cel socio-politic ori cel propriu-zis 
artistic/ estetic, indiferent dacă discutăm despre 
procesul de vindecare de tarele trecutului ori de 
nevralgiile prezentului, este preferabil, oricum,  să ne 
alegem terapiile în cunoştinţă de cauză. Adică să gândim 
singuri  ... 

●
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Adrian BOTEZ 

 
Cel care şi-a 
asumat 
singurătatea 
piscului arheic : 
„Tetradele” de Petru Solonaru 
 

artea lui PETRU SOLONARU1, Tetradele2, este 
un bastion singuratic (doar foarte departe, în 
zare, se mai văd unul sau două turnuri...), în 

Poezia (sau „poesia”, cum doreşte autorul a scrie) 
românească de azi – dar şi a lumii artistice 
contemporane, în general. Poezia sa este una profund 
iniţiatică, alchimică, de exorcizare gnostică a Morţii (prin 
asumare!) - Moartea ca unealtă fundamentală a Marelui 
Iluzionist, din universul vizibil, aflat sub blestemul-iluzie 
al BINARULUI (Hieroglifa PAPESEI, Unitatea 

multiplicată prin ea însăşi)/a Binarităţii a Orice 

(„Vremea androgină, cu-a-nvăţa murind,/adevăruri, 
două-în pustnicul fiind” – cf. Se învaţă moartea..., p. 16), 
deci, spune Sofistul Cosmic, şi a Ne-Fiinţei... (explicit: 
„Aurul alchimic într-un sterp cuibar/şi-a ascuns 
dispreţul: negru, alb, aprins” – cf. Se învaţă moartea, p. 
16). De o spiritualitate atât de rarefiat-înaltă (creată întru 
obsesie iluminată şi, totodată, tortură/blestem a/l 
visului primordiilor/ arheilor/ entelehiilor!), atât de 
perfect-cristalică în formă, încât doar iniţiaţii vor vrea s-o 

                                                 
1 -Petru Solonaru, Tetradele, Editura Contact international, Iaşi, 2013. 
2 -LITERA DALETH: CUATERNARUL/CVADRATURA, Numărul 
Cercului Perfect, Crucea Filosofică, Focul Elementar al Înţelepţilor.  
...Este în cartea lui PETRU SOLONARU ceva din perfecţiunea tragică 
şi demiurgică (EGAL!) a Luceafărului eminescian: 
Adeverirea lui 2 (diada) de către trei (triada) se face prin intermediul 
stabilităţii nevăzute: cuplul nu poate fi co-axial, deci resacralizat, cu 
Hyperion, dacă Hyperion nu ar fi El Însuşi, înafară de Sinele activ şi 
înăuntrul Sinelui Absolut: Marele şi Ocultul Proiectant-Arhitect, 
Demiurgos. În mod subtil, s-a ajuns la tetradă (două cupluri, unul 
vizibil şi unul ocult, coaxiale): tetras-aşezarea (hefras), adică ceva stabil 
şi persistent (hedrais kai monimos); patrulaterul sacru, spirala ca 
patrulater sacru; dinamica spiralei sacre, în care diadele (se)nasc 
reciproc: stabilitatea se obţine, paradoxal, prin veşnica revenire asupra 
Genezei. 

citească, pentru că numai ei o pot înţelelege – şi numai ei 
se vor simţi mai puţin vinovaţi, faţă de limbă şi lege 
divină, pentru a îndrăzni să deschidă cartea lui PETRU 

SOLONARU, cu aplecare, râvnă şi folos, spre desluşirea 
de sine autentic terestru şi de bănuit Supra-Sine celest 
(Sinea noiciană!), ascuns sub rigoarea normelor de Duh 
şi a marilor arcane din calea transcenderii. ION BARBU 
ar putea, singurul, să-şi revendice „isprava/isprăvirea”, 
de tip demiurgic, a acestei „poesii”, în care LOGOS-ul se 
auto-creează şi se auto-răsfaţă – şi-ar revendica 
străvezimea şi, mai cu seamă, plodirea/plodul acesta 
(„Un ou cu plod”) - „De foarte sus/Din polul plus/De 
unde glodul/Pământurilor n-a ajuns”  - dar în care roade 
“acel galben icusar, Ceasornic fără minutar/Ce singur 
scrie când să moară/Şi ou şi lume. Te-înfioară/De ceasul, 
galben necesar...” (cf. PETRU SOLONARU: “Cel de nu 
anină în ispravă plod,/recuzându-şi pofte ce îl nasc şi-l 
rod” – Sapientul, p. 23). 

În Prefaţa cărţii: Cele patru lumi ale poesiei (care nu 
putea fi scrisă decât de un alt iniţiat, pe măsura Poetului 
PETRU SOLONARU: LIVIU PENDEFUNDA) se spune, 
pe drept cuvânt: „A existat permanent nevoia, mai ales 
pentru profani, de o mediere, aşa cum întreaga lume este 
la îndemâna moderării şi modulării universale. Petru 
Solonaru este un astfel de mesager, cărturar prin 
excelenţă, filosofia sa nefiind cu nimic mai presus, dar 
nici mai prejos, de a celor ce călătoresc în Olimp, prin 
Parnas, cu şanse reale de a bea cupa oferită de zei”. 

Aşa este, doar că Poetul-Mediator PETRU 

SOLONARU nu prea mai are, în faţă, ambii termeni ai 
serenissimei medieri a Poetului/Vizionarului: lumea 
umano-terestră a ales să ţină capul în/sub borboros  - 
„uitând” sfidător (de fapt, pe sine se sfidează!), cu 

C 
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ostentaţie neghioabă, să mai privească, dincolo de mâl, 
înspre eter/aitheros-ul anticilor înţelepţi. Încăpăţânat 
înţepenit în Elada arhaic-iluminată pytagoreico-socratic, 
PETRU SOLONARU a stabilit, cu de la sine putere, nişte 
standarde filosofice şi de exprimare sofianică atât de 
ameţitoare (pentru bieţii năuci ai lui Kali Yuga), încât, 
spre profundul nostru regret, trebuie să spunem că va fi 
cam singur, atunci când va „bea cupa oferită de zei”. 
Extrem de rar ne-a fost dat să vedem o mai fanatică 
încrâncenare intelectuală, o mai extatică credinţă în 
lumina transcendentului – o lumină cu irizaţii care se 
opresc, cumva, în umanitate, nu mult după Evul Mediu. 
O astfel de atitudine de Duh, într-o lume cum este cea 
contemporană, desincronizată grav, în raport cu divinul, 
arheii şi extazele – te duce, automat, la necesitatea 
asumării unei enorme singurătăţi, de pisc spiritual  - 
asumare a unei arii enorme de vacuum intelectiv şi 
ontico-gnoseologic, jur-prejurul luminii tale războinice, 
întru Ideea Absolută şi Muzica Sferelor.  

Această carte de excepţie a Poeziei române 
contemporane conţine 70 de poeme. Evident, numărul 
lor este stabilit la modul sacral-sacerdotal, unind, 
alchimic, dar nu şi realistic, Cerul-TREI cu Pământul-

PATRU, întru o „PACE PARADOXALĂ”, ACEEA A 
FACERII/REFACERII/TRANSFIGURĂRII  CONTI-
NUE (Septenarul Sacru, sub Hieroglifa 
ÎNVINGĂTORULUI) - pe care a „ratat-o”, temporar şi 
în aparenţă, până şi Dumnezeu-Hristos. Există, în 
cuprinsul paginilor cărţii, loc şi pentru TREI reproduceri 
picturale (lucrări ale lui ELLENY PENDEFUNDA) – care 
şi prin conţinutul lor hieratic, dar şi prin postarea lor 
strategică, în cadrul volumului, sugerează gândul ascuns 
al Poetului de a decide, EL ÎNSUŞI, Victoria Celestului 
şi auto-extracţia/auto-aspirarea borboros-ului din lume ( 
sub hieroglifa: TREI/LITERAGHIMEL – MAMA 

GENERATOARE-GENERAREA, Primul Mare Număr 
Sacru, Triunghiul lui Iehovah, Mercurul Înţelepţilor).  
Poate şi o imergentă secţionare structurală a cărţii – 
înspre aceleaşi semnificaţii transcense şi îmbieri (din 
păcate, infertile pentru noi, din pricini de catastrofală şi 
neasumată/neconştientizată, de către noi, decădere de 
Duh), înspre „cupa extatică a zeilor”. 

OMUL lui PETRU SOLONARU este (cu toate 
păcatele sale apocaliptice!) singura fiinţă intuitivă de 
mister, din Creaţie – deci, intuitivă şi în adoraţie 
iubitoare, aşteptător-„obârşiară” („nostalgică după 
Paradis”, ar zice Crainic...) de Creator, adică de Supra-
Eu/viziune revelatoare de Supra-Eu: „numai omul, 
intuind mister,/demn de adorare-i ca un zeu presus 
(...)/Să contemple cerul în rugăciunar/e ursit iubirii ce 
aievea l-ar/ţese diademei celui Arhitect/oglindire sineşi, 
iar spre lume-altar”- cf. Omul, p. 5. 

OMENIREA, deci, ca „pregustare” a Supra-Eului, se 
situează între parte-handicap tragic şi vis de întreg  - 
între LUMINĂ/ILUMINARE şi OCOL ISTORIC, între 
frământare-fără-de-saţ şi dor de pace/împăcare întru 

sine, între clipă şi nostalgia obsesivă de miraj (până 
întruchiparea paradoxală!) al veciei: „Minţile-omenirii 
luminate-apar/însă numai parte-s a primi drept har/cel 
puhoi de raze fără-întunecimi.../Multe s-or întoarce la 
obârşiar (n.n.: forma „obârşiar” are într-însa nu doar 
izvorul/izvorârea geografic-celestă, ci şi pedagogia 
veşniciei: conţine, în rezonanţa sa de nou-născut al 
LIMBII ROMÂNE, şi cuvântul „abecedar”! – la fel stând 
lucrurile şi cu „rugăciunar”: Demiurgul este, în primul 
rând, Învăţător-de[întru]-Demiurgie, pentru un ADAM 

PROIECTIV, care, se zice, a fost pus, în Paradis,  SĂ 

NUMEASCĂ, adică să se antreneze, întru 
EFICIENŢĂ/EFECTIVITATE-Alchimie/REGALA 

ARTĂ,  pentru substituirea, temporară sau cvasi-
identitar-divină, a Demiurgului şi a formelor infinite ale 
demiurgiei Sale!)//ca pierdute pururi întru ţărm ce nu-i” 
– cf. Lumea ce visează, p. 30. 

Pentru un demiurg, se pune problema de 
facere/refacere modelare a LOGOS-ului, după nevoile 
Sale de construcţie. Apar creaţii ad-hoc (nu doar 
morfologice, ci, în primul rând sintactice, fireşte, de 
vreme ce Demiurgul este, în primul rând 
ALCĂTUITORUL! – proiectiv şi efectiv, deodată: dar 
exemple nu putem da de sintaxă solonariană, pentru că 
ar trebui să cităm întreg volumul!!!), pentru luminarea 
din adâncul statuar al stâncii amorfe – de felul celor 
amintite, dar şi altele: „apărunt”, „pendular”, 
„rugăciunar” , „sfietor”,  „obârşiar”, „orând”(n.n.: şi 
„ordine”, şi „rânduială”/”rând”/”generare-generaţie-
autogenerare – dar, cine ştie, poate şi „arendare” 
iniţiatică a Cosmosului-Forţă/Înaltă Ştiinţă-de/întru-
Creaţie, către Om...?!) etc. Clisa dură a cuvintelor se 
transfigurează, prin Demiurgia Poetului, în Ceara 
Iluminatoare – întru Lumânare şi Paradis, EGAL! Nu 
degeaba PETRU SOLONARU nu rămâne doar la nivelul 
sanscrito-eminescianului „ta twam asi, tat aham asmi”: 
„Spre neasemutul nineni şi nimic/fac asemănarea sinei: 
<<Eu sunt tu...>>” – cf. Eu sunt Tu..., p. 28 – , ci-L 
numeşte pe Demiurgul (situat, din punctul de vedere al 
evaluării damnat-umane, androginic-binariste - la crucea 
dintre „sacru şi zadar” - cf. Făclierul, p. 31) nu numai 
„Făclier”-ILUMINATOR ŞI INCEDIATOR AL 
CICLURILOR COSMICE/MANVANTARELOR3  

                                                 
3 -În teoria hindusã a ciclurilor cosmice, se numeste Kalpa dezvoltarea 
totalã a unei lumi, a unei stãri sau a unui grad al Existentei universale. 
FIECARE SUBDIVIZIUNE A UNUI KALPA POARTÃ NUMELE DE 
MANVANTARA. Fiecare Manvantara este o erã a lui Manu. Fiecare 
Kalpa conţine 15 Manvantara. Suntem în al şaptelea Manvantara al 
acestui Kalpa. Ideea de a considera istoria oamenilor ca fiind izolatã de 
restul manifestãrii este în exclusivitate o istorie modernã şi, categoric, 
opusã tuturor tradiţiilor, care afirmã, dimpotrivã, cã existã o corelaţie 
necesarã şi constantã, între planul cosmic şi planul uman. 
Fiecare Manvantara este împãrţit în patru Yuga (Krita-Yuga, Satya-
Yuga, Treta-Yuga, Kali-Yuga). Alte cicluri cuaternare: cele patru 
anotimpuri ale anului, cele patru sãptãmâni ale lunii, cele patru vârste 
ale vieţii omeneşti. În antichitatea greco-latinã se vorbea de patru 
vârste: de aur, de argint, de bronz şi de fier. 
Fiecare Yuga este marcatã de o degenerescenţã în raport cu cea care o 
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(„acelaşi, precum jos şi sus,/de la rădăcină până-n crengi 
ce nu-s”) - ci şi ARHITECT! Oarecum criptico-masonic 
(ei zic: „Marele Arhitect”). dar îndreptăţit de propria-i 
viziune sapienţial-platonic-arhitecturală, asupra unei 
divinităţi „chelare”/A CHEILOR MAJORE ŞI A 

PANTACLULUI LUI SOLOMON  – „nesupus pieirii”, 
dar pretinzând, în toate, cântar/echilibru „dintre cauză 
şi efect”, din latenţa ascunderii în trupul-lut rezultând 
„simbolul resurect”/MIRACOLUL COSMIC AL 

ÎNVIERII: „Meditând în sine, fi-vom nouă, CHEI//spre 
eterna tihnă-a celui Arhitect” – cf. Făclierul, p. 31. 

OPERAŢIUNEA ALCHIMICĂ de exorcizare a 
Morţii şi luminare a Rădăcinii Adevărului se încheie 
chiar prin ultimul poem, Ursitoarea (p. 80): 

„Ca pământul umbrei ceru-i trecător.../Totuşi 
fiecare-în cerc pustiu când mor/stinse către centru-i 
nicăieri fiind,/n-au a înţelege că doar pururi 
zor//neclintit rămâne-alături de divin.../restul – nasc 
venire, naşterii revin - .../Unu-i să alerge; altele, pe 
rând,/au schimba himerei pieritorul chin...//Scrisă-i farsa 
aceasta de zeescul Gând/ca decurs el însuşi parte din 
orând./Nimeni nu-i să-l vadă, căci întru nimic/şi-a ţesut 
oglinda şi ce nu-i nicicând//trece ca acuma, iar ce-i azi în 
ieri/revărsare pare-a revărsa păreri./De la vis la lume şi 
întoarsă-în vis,/ursitoarea-i toarce şubrede tăceri...” . 

URSITA este, de fapt, teandria ortodoxă.  „URSUL” 
războiului/”vrajbei demiurgice” pentru Creaţie, 
„înmânat”, ştafetar, visului-„pregustare” paradisiacă – 
pentru iniţierea întru DESĂVÂRŞIREA LEBEDEI-
ŞARPE4/APOLLO şi ARTEMIS-GEMELARITATEA 

                                                                                      
precede. Fiecare Yuga este mai scurtã decât cea care a precedat-o (dupã 
modelul 10= 4 + 3 + 2 + 1). Suma 10 = 4 + 3 + 2 + 1 este numitã în 
hermetism problema inversã a “cuadraturii cercului”. Tetraktysul 
pitagorician 1 + 2 + 3 + 4 = 10 este numit în hermetismul occidental 
“circulatura cuadrantului”.Dacã durata exactã a unui Manvantara ar fi 
determinatã cu exactitudine, fiecare ar putea extrage deducţii 
permitând prevederea anumitor evenimente viitoare. Or, nici o tradiţie 
ortodoxã nu a încurajat vreodatã cercetãri prin intermediul cãrora 
cineva sã ajungã sã cunoascã viitorul într-o mãsurã mai mult sau mai 
puţin exactã, acest tip de cunoastere având mai multe inconveniente 
decât avantaje veritabile. 
DUPÃ SURSE HINDUSE, DURATA UNUI MANVANTARA ESTE 
DE 4320 (ADICÃ 360 X 12), REPARTIZATÃ ASTFEL: KRITA-YUGA 
– 1728, SATYA-YUGA – 1296, TRETA-YUGA – 864, KALI-YUGA – 
432. ÎNSÃ SENSUL EXACT AL ACESTOR CIFRE RÃMÂNE 
OBSCUR. 
Baza principalã a perioadelor cosmice este durata de 25920 de ani, 
adicã perioada astronomicã a precesiunii echinoxurilor. [Conform 
definiţiei, precesiunea echinoxurilor este o miscare conicã foarte lentã 
efectuatã de axa de rotatie a Pãmântului în jurul unei poziţii medii, 
datorate atracţiei gravitaţionale a Soarelui si a Lunii asupra zonei 
ecuatoriale a planetei.] Deplasarea punctelor echinoxiale este de un 
grad la fiecare 72 de ani. Numãrul de 72 este un submultiplu al lui 4320 
(72 x 60), iar 4320 este un submultiplu al lui 25920 (4320 x 6). 
Perioada “anilor cosmici” care apare în toate tradiţiile este jumãtatea 
precesiunii echinoxurilor: între 12000 si 13000 de ani (durata exactã 
fiind de 12960 de ani).Dincolo de cifre, ştim cã ne aflãm în Kali-Yuga, şi 
încã într-una din fazele cele mai avansate – cf. René Guénon. 
4 -Şarpele a fost identificat  şi cu lebăda. Or, lebăda era adorată în Dacia 
încă din paleolitic, fiind emblema lui Apollo Hiperboreul/Zamolxe. 
Legendele greceşti ne spun că Apollo pleca din Hiperboreea spre 

PRINCIPIULUI CENTRAL-ZALMOXIS/DALBII 
PRIBEGI („fluiditatea, visarea, emoţiile, intuiţia şi 
creativitatea” – alăturate, prin NUNTIRE 

ALCHIMICĂ, Înţelepciunii Sacrale: în limbajul sacral 
dacic – este identică alăturarea Lebădă-Şarpe de aceea 
LUP-ŞARPE: Imaginea Principiului, cât şi Imaginea 
Centrului Spiritual al Lumii).  

 „Zorul” este nu doar graba iluziei istoriei, ci şi 
vestirea „zorilor” REVELAŢIEI ULTIME! Deci, aceast 
limbaj aparent sibilinic al lui PETRU SOLONARU nu 
vrea a zice decât o vorbă a vechimii: „aşteaptă veghind, 
întru vindecarea de iluzie” . Şi Hristos-Dumnezeu 
recomandă, în primul rând, veghea, dacă vrei să vezi 
„zorii” de dincolo de orice „zorire”: RESURECŢIA – ca 
trezire a sinelui de dincolo de orice larmă şi de orişice 
vis/întruchipare părelnică, dincolo de orişice „şubredă 
(n.n.: mereu întreruptă extază, prin „îngrijarea” istorică, 
al cărei absurd a stârnit elocvenţa unică a LOGOS-ului 

HRISTIC...!5) tăcere”, întru sacra şi plina Tăcere 
Atotgrăitoare-Atotfertilă, Chip Revelat al Veşniciei. 

...De fap, la fel de sibilinico-stăruitor, întru 
recomandarea pentru dobândirea „veşniciei”, prin 
ILUMINAREA ÎNŢELEPCIUNII, este şi Eminescu: 
„Viitorul şi trecutul /Sunt a filei două feţe, /Vede-n capăt 
începutul /Cine ştie să le-nveţe; /Tot ce-a fost ori o să fie 
/În prezent le-avem pe toate, /Dar de-a lor zădărnicie 
/TE ÎNTREABĂ ŞI SOCOATE”. 

Nimic nu va începe niciodată, DEOARECE TOTUL 
ESTE DEJA FĂCUT, ÎNTRU DESĂVÂRŞIRE 

DUMNEZEIASCĂ ! – cum bine subliniază tâlcul Rozei 

lui Paracelsus, nestemata iluminării iniţiatice luisborges-
iene...!  

                                                                                      
Grecia într-un car tras de lebede. Or, lebăda apare şi pe paftaua lui 
Negru Vodă, flancată fiind de două turnuri şi reprezentând astfel 
Întreitul  Stâlp al Cerului de pe muntele sacru al dacilor – Kogaion. 
Şarpele  este  Iniţiatorul suprem, Cel ce dă Lumina Cunoaşterii de 
dincolo de lume, de aparenţe. 
5-”Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul 
tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi 
întunecat. Deci, dacă lumina care e în tine este întuneric, dar 
întunericul cu ca atât mai mult! Nimeni nu poate să slujească la doi 
domni, căci sau pe unul îl va urî şi  pe celălalt îl va iubi, sau de unul se 
va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteti să slujiţi lui Dumnezeu şi 
lui mamona. De aceea zic voua: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce 
veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este 
viaţa mai mult decât hrană şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea ? 
Priviţi la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună 
în jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu 
mult mai presus decât ele ? Şi cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să 
adauge staturii sale un cot ? Iar de îmbrăcăminte de ce va îngrijiţi ? 
Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc. Şi 
vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca 
unul dintre aceştia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se 
aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai 
mult pe voi, puţin credincioşilor? Deci, nu duceţi grijă, spunând: Ce 
vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate 
acestea se străduiesc păgânii; ştie doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveţi 
nevoie de ele. Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea 
Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” - cf. Matei, 6, 22-23, p. 1105. 
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...Niciodată n-am avut mai clară convingerea că orice 
stih se poate alcătui, pe sine însuşi, autonom, într-un titlu 
şi într-un POEM COSMIC – şi că a se da titlu poemelor 
este o muncă infertilă şi futilă! - precum am avut-o 
citindu-l pe PETRU SOLONARU, cel din TETRADELE. 
Nici măcar o singură clipă, la prima lecturare (dar nici la 
a doua!), n-am simţit nevoia ridicării privirii, spre titlul 

poemului, atât de „titular” era fiecare stih 
geometrico(„gheometrico-”)-astral, al alcătuirii poematic-
cosmice solonariene. O vrajă (conţinută, rezonantic, în 
însăşi hieroglifa numelui autorului...) plutea peste 
pagina aparent albă/îngheţată, aşteptând frământări de 
gânduri s-o fertilizeze şi, deci, maculeze... 

 
 
Livia CIUPERCĂ 

 

Cinstire lui 
Miron Costin 

 
impul şi-aşterne mantie argintată cu învăluiri 
prevestitoare. „Fum şi umbră sîntu toate, visuri şi 
părere...” Dar n-avem a ne întrista, ci mai cu sârg  

a conştientiza că această trecere,  „ca umbra de vară...” 
peste „lucrurile lumilor” zăbavă, rămân consemnate în 
Cartea Neamului, acolo unde  toate ale vieţii se 
oglindesc precum o floare. Nepreţuită floare a faptelor 
bune sau nu, n-avem voie a uita că trecutul e „viu” şi-a 
lui vigoare se cere mereu revigorată. 

Tocmai de aceea încercăm o privire retrospectivă, 
întru cinstirea unui cronicar, scriitor, istoriograf, 
memorialist: moldoveanul Miron Costin (1633-1691). Fiu 
de hatman, nepotul şi finul domnitorului moldovean 
Miron Barnovschi, filopolon şi romanist convins, 
binecunoscutul cărturar a înţeles că scrisul este un act de 
răspundere, preluând şi-a sa memorabilă zicere: „voi da 
samă de ale mele câte scriu...”  

Prin implicarea în politica Moldovei, măritul vornic 
al Ţării de Sus a Moldovei va traversa un traiect sinuos, 
influenţă malefică în viaţa sa de cărturar: „Zavistnicului 
este acesta norocul, / Gâtlanul lor, mormântul destupat cum 
cască. / Limbile lor gata tot să ocărască, / Să le fii giudeţ, 
Doamne, din gânduri să cază, / Ocări care fără ei prea sine să 
vază”. 

În van monologurile sale pe tema timpului 
ireversibil, plăpândă „floare trecătoare”: „Trec zilele ca 
umbra, ca umbra de vară; / Cele ce trec nu mai vin, nici să-
ntorcu iară. / Trece veacul desfrân(a)tu, trec ani(i) cu roata, / 
Fug vremile ca umbra şi nici o poartă / A le opri nu poate...” 

Cercetând hrisoavele vremurilor trecute, vom 
constata că Istoria Ţărilor Româneşti a fost vijelios de 
învolburată şi presărată cu însângerate fapte, de care 
apropiindu-ne, am putea aminti doar martiriul câtorva 
dintre eroii neamului –  Ioan Vodă (1574), Mihai Viteazul 

(1601), Miron Barnovschi (1633), Miron Costin (1691), 
Constantin Brâncoveanu (1714), Grigore Alexandru 
Ghica III (1777)...  – Şi deja „se sparie gândul... ”  

Trecerea sa prin viaţă, amprentele lăsate în Istoria 
Românilor, deopotrivă, în Istoria Literaturii Române – 
făclie arzândă! Răsfrângerea acestei străluciri – în 
neuitare, se reflectă, spre exemplu, la noi, într-un 
monument – precum cel de la Iaşi (intersecţia actualelor 
străzii I. C. Brătianu şi Cuza-Vodă, pe locul unde au fost, 
cândva, casele Costinilor) sau cel de la Roman (amintitor 
de-o ucigaşă secure, într-un decembrie 1691), în 
monografii şi studii tematice, în plăsmuiri diverse. Un 
bun prilej, pentru a aminti şi de gestul poetului Ion 
Şiugariu (1914-1945), cel care i-a dedicat un emoţionant 
poem, intitulat, simplu, Miron Costin, pe care-l 
reproducem din revista „Cronica”, nr. 51/1938: 

 
 „Ţi-ai aplicat plaivasul spre ţarina străbună,  
 Să împlineşti în carte şi inimă cunună,  
 De cântec şi de slovă curată, românească  
 Proptit în rugăciune cuvântul să’nflorească,  
 Din vremi neistovite, mai sprinten ca o nalbă,  

T 
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 Să fie iar ograda de fapte bune albă,  
 Şi iarăşi să ne ducă de mână Dumnezeu,  
 Prin câmpul plin de ierburi al traiului prea greu.  
 Pornirea cumpănită spre nou veleat să’nsemne,  
  Mărită cumpănire în pietre şi în lemne,  
 Iar sufletul prea darnic de prospeţimi şi soare,  
 Să istovească graiul străbunilor ogoare.  
 Ai adunat în pagini legende, ca mărgele,  
 Şi pentru visul spornic, mărgăritar de stele,  
 Odrasle viitoare, flămânde de dreptate,  
 Să afle mântuire în slovele culcate.  
 Iar cântului de slavă, ce peste veacuri suie,  
 Sub bolta românească i-ai ridicat statuie.  
 Şi ca o nefirească şi preacurată haină,  
 Comorile din suflet le-ai îmbrăcat în taină”.  
  

După cum lesne putem constata, poetul Ion Şiugariu 
compară pana preaînvăţatului Miron Costin cu plaivasul, 
creionul lemnarului, gândind la minuţia lucrului bine 
făcut. În adevăr, pentru cronicarul moldovean pana 
revarsă asupra paginilor sale de manuscris realităţi 
trăite, dar şi cu mai mult sârg, înţelepciunea culeasă, 
după ani de studiu, frământări îngemănate cu experienţe 
mereu sporite, pe deplin conştient de rolul şi menirea sa: 
  
 „A lumii cânt(u) cu jale cumplită vii(a)ţa,  

 Cu griji şi primejdii cum iaste şi aţa:  
 Prea subţire şi-n scurtă vreme trăitoare,  
 O lume hicleană, lume înşelătoare!... ” 
  

Şi cât adevăr concentrat desprindem şi-n tabletele lui 
Eminescu de la 1877, de la 1878, de la 1879!... Cu a sa 
pană neviclenită (plaivas strunit), jurnalistul Mihai 
Eminescu gândea la „cronicarul cel învăţat”, cel care „scria 
minunat de bine”, dar care, înfruntându-l pe vodă 
Constantin Cantemir, „va plăti cu viaţa dragostea de ţară... 
” 

Atâtea jertfe cât au acumulat istoriile lumilor, şi-a 
noastră în special, cer, e drept,  mângâiere şi iertare, 
încercând a repeta împreună cu proorocul David: „Viiaţa 
iaste floare... ” Uneori, înspinată, din păcate!... O confirmă 
atâtea file de istorie...  

Dar... „Dumnezeu gândului bun bine-i dăruieşte...”  
Să ascultăm de vorba înţeleaptă a bătrânului cronicar 

şi să ne supunem gândului celui bun: 
 

 „Ia aminte, dară, o, oame(ni), cine eşti pe lume, 
 Ca o spumă plutitoare rămâi fără nume. 
 Una fapta, ce-ţi rămâne, buna, te lăţeşte. 
 În cer(iu) cu ferice în veci te măreşte”. 

 

 
Basorelief pe soclul statuii cronicarului: MIRON COSTIN CETIND LA CURTEA REGELUI JOAN al III-lea Sobieski (rege al Poloniei între 1674 şi 1696) din lucrarea sa "Istorie în versuri 
polone despre Moldova şi Ţara Românească", pe care a scris-o la dorinţa regelui Poloniei şi căruia i-a dedicat-o în iulie 1684 



74 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

Petru SOLONARU 
 
 
 
 

Numele 
inorogului 

 
 poveste glifo-smaraldică îl cheamă pe abatele 

toledan Bernardo Gaizca Mendieta y Savayo y 
Alcantara (născut chiar în an cu Luis de 

Gongora, 1561!) pe o cale a cunoaşterii spre „Dincolo”, 
locul fericirii, în Triunghiul Emiliei-Romagna, care lasă 
vederii Edenul, Romania hiperboreană – Dacia 
Trigonului cu baza în „Po”, Pontus, oaspetele Oceanului 
Potamos, acolo unde Cerul sărută pământul. Ne aflăm la 
momentul primordiei timpului, căci, stăruie autorul 
ADRIAN BOTEZ, este „primăvara devreme” când, ştim, 
planeta noastră a fost odrăslită să jur-împrejureze 
Soarele. Întâiul echinocţiu!.... 

....Şi suindu-se pe cărările purificării prin Ţara ce iese 
din margini spre a intra în nemărginiri, Romagna, pe 
Axa plaiului/raiului, magul (abatele/călătorul iniţierii) 
ajunge la un Han/puntea, meleag al rugăciunii şi 
meditaţiei, locul unde somnul şi visarea sunt în simetria 
„morţii”, peste podul luminilor- „Po”, Iordanul valah, 
Înţelesul aşadar, arc trecut într-o altă poveste, la 
îndemnul Circei, chiar de sofianicul Ulisse,  întru-a 
poposi la cimmerienii pelasgi din miazănoaptea 
Euxinului la cetatea Halmyris, străjuielnică a ţărmurilor 
săvârşirii. Aici (şi acum!) întâmplarea (cea din templu....) 
îl face să asiste şi să primească ceremonia confesiunii 
unui strainic muribund ce îşi încheia hagia frământatei 
vieţi printr-o fantastică istorisire ţinând de taina sa, 
alăturată rugăminţii, de-ar fi demn acela, să capete în 
ultimele clipe ale sale trupul lui Crist, ecleziologica 

mântuire. Misteriosul peregrin, ucenic al mrejelor, supus 
a trece harurile, era în descendenţa unui conte de 
Ferrara/ Ferrum Daciae, Dava Magiei Fierului, şi, deşi 
de două ori născut spre desăvârşire, fu despuiat de rang 
şi vlăstărie de fratele mai mare şi trimis să împărtăşească 
neodihna colbului drumului. Nobil, el are tăria de a uita 
povara vinovăţiei distrugerii familiei şi dă lupta vieţii 
înscrisă în Pravilă, asemeni lui Arjuna din Bhagavad–
Gita, şi îşi recucereşte Numele în faţa zeilor pământului 
într-o ucenicie a faptei jertfitoare. Astfel, ca neofit, ce a 
învăţat deocamdată totul de la viaţă, urmând a muri spre 
a învăţa ce-i a muri, el accede la ştiutura osebirii între 
cerc/ domeniul trupului şi cunoscătorul cercului, 
Divinul, Punctul, Centrul, descoperind în vremelnicia 

lucrurilor statornicia lui Dumnezeu şi, mai ales, că doar 
timpurile confuze se năruiesc în faţa citadelei Clipei 
veşnice a Aceluia din noi. În cei 60 de ani (nunta de 
Smarald!....ce se va desluşi mai târziu) se 
încrucişase/predestinase cu însemnate trăiri ale 
freamătului şi fascinaţiei, între pulsiunile părtinitor-
individuale şi prevenirile imparţiale, cosmice trimiţând 
către un sens al Decindei fenomenelor, către Enigmă. 
Înţelesese ca atare fatuitatea credinţei că timpul 
curgerii/istoriei ar însemna un lucru oarecare dincolo de 
obârşiale aşezări mnezice.... Iubise, ucisese în căinţă şi 
necăinţă. Într-o amiază a tinereţii sale ( Ceasul 
douăsprezecimii!... punctele cardinale în cele trei 
dimensiuni ) sub angoasa sinuciderii chiar, s-a apropiat 
de vârtejuitele ape ale râului „Po”/simbol al dizolvării, 
cel al gnosticii orale păstrătoare a cheii cărţii fără de file, 
unde peste câmpia/aludelul regenerării de un verde 
singular a luat aminte cu inima Cuminţeniei la ce se 
întâmpla în Lumea Cealaltă.   

*Distingeri la glifo - smaraldica ,,ÎNTÂLNIREA 

ABATELUI CU MOARTEA” de ADRIAN BOTEZ 
Pe boltă se scurgeau nori, urmaţi în nedespărţire pe 

pământ de umbre, maculaturi ale unui joc apocaliptic 
dintre splendori şi abise. Din fiece umbră pe ţarina 
romagnolă, mărturie a ceea ce urmează, se întruchipa 
câte o lumină cumplită precum a fulgerăturii. Apoi 
oricare adâncă şi hieroglifică reflexie, molcomindu-se 
ascendent, căpăta menire transparentă de înger, şi astfel 
sute de mesageri ai eterului, între drumul Şarpelui şi 
Calea Fulgerului, între ideograme, numere şi Cuvânt sub 
jocul cabalistic al şahului, amintea de Ghematria celor 
Treizeci şi două de poteci minunate şi esotere ale 
Înţelepciunii, adică zece infinităţi şi douăzeci şi două de 
litere ale plecării şi întoarcerii la UNU. După aceea, 
centrifugal, s-au constituit într-o horă de văpăi întoarse 
către copacii dumbrăvii din apropiere, sub articularea 

O 
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unui dulce rugăciunar/teurgie a iubirii. La serafima 
invocaţie, de sub coaja unui ulm ( el însuşi lăcaş al 
zânelor/dryade, adulmecătorul lui Hypnos dar şi 
kathartic sapient) printr-un abur (deochetor vis al 
volburei, al polimorfiei) apare chipul paradisiac al unei 
Femei marmoreene (aşadar, iată, epifania Ascunsului!), 
fiind chiar Fantasma, Năluca, Moartea, ce, acum (şi 

aici!), dansa exaltată în mijlocul transparenţei îngerilor, 
prenumind parcă strălucirea Verbului. Sub descântecul 
focului cherubimilor tânărul se înamoră de fermecata 
moarte ce, semnalându-l, îl chemă îmbietor să se azvârle, 
şi el, în vâltorile Ciuleandrei, cea între un „ieri” fără 
matrice şi un „mâine” în afară de soroc, musai în Centru, 

locul obârşiei ce face contingenţa între sus şi jos, astfel 
neclintirea vieţii (eternitatea), deprinderea „a muri”. Însă 
în aceeaşi clipită când mirele-apostol al caduceului 
hermesian, cel al trezirii, spunându-şi:  „Eu sunt Aceea!”, 
se însufleţi spre sâmburele vâlvoarei, toată angelitatea  s-
a velnicit iar în pară nestăpânită şi, deasupra acesteia, 
chipeşa moarte deveni o vastă făclie într-o prorupere de 
incendiu cosmic ( „Focul Timpului de Apoi”, kalanala 

hinduşilor, distrugătorul universului la încheierea unui 
ciclu din devenire). Dar, minune!... În inima Roţii nimic 
nu ardea...totul era dincolo de aparenţe. Foc 
incombustial, fără cremaţiune de substanţă. Văzu 
baletând fiare şi arbori în suişul providenţei, iar în mijloc 
Dansatoarea-Moarte închipuia un Inorog în flăcări, sfera 
celui de-al Şaptelea Cer, Vindecătorul, pe a cărui frunte 
scăpăra smaraldul sapienţei mântuielnice. Se trezi peste 
un puhoi de vremuri către valurile aceluiaşi „Po”.... În 
luciul instabilului lichid îl privea însă alteritatea, de data 
aceasta un moşneag însoţit de o călcătură de lumină ca 
un balaur bicefal, unul de lebădă aletheic şi unul şarpe/ 
vasiliscul Lethei, ucigătorul cu privirea, ce-l învăluia şi-l 
parodia şi parcă scrutând întâlnirea a doi copii, jucăuşi şi 
cruzi (Adam şi Eva) „care se ascundeau unul după altul, 
unul prin altul, pentru o făptuire cumplit de simplă – 
legică, barbară, tainică şi ucigaşă, precum sunt toate 
făptuirile lumii”. 

În miraza îngânatului, a impurităţii minţii, Narcis, 
efemerul, tresărea o alta, adevărată, Oglinda, cea a 
tăcutului Androgin, Încreatul. Umbra orbitoare a celor 
doi arbori paradisiaci, ai Vieţii şi Cunoaşterii Binelui şi 
Răului, cerea să se unească în Oglinda divină cu 
adevărul luminii aceloraşi. 

Prin mărturisire, iată, peregrinul vizează mântuirea 
sufletului său atât de ignoranţă cât şi de durere!... 
Ajungând la realitatea eternei morţi, cea noumenală, el 
depăşeşte fiinţarea vieţii, fenomenalitatea, adică 
translează de la clintire la neclintire, de la cerc la 
vârf/culme într-o elevaţie spirituală. Iar aceasta 
concomitent prin exerciţiu (hora) şi într-o detaşare de 
larma mentală tributară deşertăciunii, când ultima 
reflexie este spre zeu ( cum a fost în illo tempore), spre 
Oglindă nu spre oglindiri. Astfel el capătă puterea de a 

şti ce este a fi, drept hiero-silaba OM, cea ne-năruitoare. 

Intrând în Horă/Anamneză, el nu se se mai leagă de 
cercuire, ci trece spovedire naturii lăuntrice a axului, a 
statorniciei.... 

În continuare, peste istorisirea pelerinului, spre a o 
împiedica să se prăbuşească, povestea abatelui, în 
valenţă cu Ouroboros, vine şi o înconjoară cu un alt cerc 
cu taina/esenţa iarăşi în Pomul de lumină/ Moartea 
pură, cel al resorbţiei ciclice, eternă întoarcere, ca 
aprindere a stingerii în viaţă, adică moartea ce purcede 
din viaţă şi viaţa ce intră din moarte. Şi astfel lumea se 
asigură de echilibru: „coincidentia oppositorum”! 
(reunirea coagulării cu dizolvarea), dându-i dreptate lui 
Heraclit că „Drumul în sus şi drumul în jos sunt acelaşi 
lucru” (Ipolit), întrucât potrivnicele ţin de iluzie numai. 

Ca prin ceaţă din cârnosirile celui în agonie un fum 
arzător-veninos se prelungea spre chipul abaţial drept 
trup geamăn al bătrânului peregrin, „iscându-se, astfel, 
în fiinţa lui un balaur cu două capete, unul de lebădă şi 
unul de şarpe”, acest al doilea corp al umbrei era o 
femeie a pojarului luxuriei. „Limbi de foc turbate, roşii 
şi albe – îngânări ciudate, tot mai ascuţit-şuierătoare, 
începură să se înalţe, începură să-i lingă faţa abatelui, 
cu tumorile şi leprele tăciunoase ale unei boli febrile, 
de nelecuit şi întru totul înrobitoare, prin fascinaţie...” 

Sacerdoţiul, cu disperare, fuge din/şi spre ucigaşa 
beznă.... În urma-i hohotul morţii, iar pe veşmântul său 
negru „crescură aripi de aur”/straiele agatârşilor.... El se 
rostogoleşte (primeşte deci rostul golului) din coasta 
dealului într-un fus (iarăşi, grindei!) dincolo de zări/ de 
a privi, în lumea îngerilor văzduhului (unde se vede 
duhul!), ajungând în „iarba înaltă”/ în ascensional, la 
răscruce de drumuri (deci în Cale!) şi este, la rându-i, 
aflat când prin pâcla dumbrăvilor se topea un fantastic 
unicorn cu smarald în frunte, iar un viitor pelerin dintr-
o nouă poveste şi mai tulburoasă începe, din iertăciunea 
gurii, a vorbi sibilinic, sub aripa inspiraţiei poetice. Era 
discuţia, ne dumerim, iar de licorna bunăvestirii, de 
salvatorul Arcei lui Noe, de raza spirituală pogorâtoare a 
divinităţii în creatură şi, peste acestea, de drumul spre 
aurul filosofiei. 

Adrian Botez ştie cum, sub arcanele flăcării inimii 
înnodate de tăciunele minţii, nu-i timp să dăruim mult 
trupului/fumului, întrucât prin aceasta, invers, în adânc, 
scăpătăm sufletul/lumina, pierdem cristosul şi, astfel, 
încearcă a ne inspira că alături de inorogul ( De-Ne-
Nimeritul, De-Ne-Ţintitul) ce-şi sărută moartea, drept 
Fecioara (Ne-cunoaşterea), noi trebuie să ne re-întoarcem 
în Pădurea Verde ( Raiul veşnicului Răsărit!), unde sunt 
sacrele rădăcini ale Pomului Vieţii îmbrăţişate de cele ale 
Pomului Cunoaşterii Binelui şi Răului, încotro iubirea 
ţese înţelepciunea, deci pânza lui Lethe (sfârşitul unui 
ciclu cosmic) spre dragostea sapientă a Aletheei 
(nirvana), fiind el Al Treilea Ochi. La „Po”-Veste!... 
Unde, respectând alchimia lăuntrului, unicornul 
neutralizează substanţele, înţelegând neliniştea/ 
toxicitatea apelor terane (valurile narcisiste), dar şi 
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reflexiile/ orbirile Oglinzii ca pricină a Căderii Dintâi. 
Acesta e Calea înturnării atroposeice (Atropos cea 
Neîndurătoare!), sfoară între lumi a Androginului „hic et 
nunc!”, căci pecizează psalmistul (91:10): „...Se va înălţa 
puterea mea, ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse din 
belşug”. 

Cu fiecare poveste din poveste Adrian Botez ne 
prenumeşte că: INOROGUL ESTE ÎN NOI! Şi că el, 
unicornul, prin noi poartă smaraldul fidelităţii faţă de 
divinitate în aspiraţia noastră către Absolut. 

Numirea Facerii ( iată poesia „in nuce”!) s-a iscat, se 
cunoaşte, chiar cu „Numele Inorogului”, iar lumina sa 
verde, smaraldină reprezentând Logosul divin, 
descoperă arta iniţierii, frumuseţea sacrului şi inspiră pe 
cel ales la cunoaştere directă, căutarea centripetă. 

Adică cel ce trece/transcende „Po”-ul (podul 
lumilor)/povestea, înţelegerea/ învierea în Şapte zile de 
ardere kogaionică spre Hanul (Noul Ierusalim) cu 
îndemnul: „Visita Interiora Terre Rectificando Inveniens 
Occulum Lapidem” ( Vizitează interiorul pământului şi, 
rectificând/distilând, afla-vei Piatra Ascunsă, 
Filosofală).... Cunoaşte-te pe tine!....în duh aerial, foc 
spiritual, în osialitate, unde legile locului şi timpului nu-
s în clintire. Asemeni abatelui, a cărui haine obişnuite, 
noviceale, ale treptei smereniei de jos (nigredo), ale 
izgonirii primordiale, altfel zis, dobândesc prin trezirea 
centripetă subţirimea duhovnicească, a spiţei de sus 
(rubedo), tot aşa, sub înrâurirea Marelui Tăcut, cel iniţiat, 
sub straiele cunoaşterii şi soteriei, se apropie de chipul 
de lumină al flăcării morţii, închizând uşile simţirii 
(„nemuritor şi rece”, previne Eminescu). În ascultare!.... 

El se dezbracă de trup, îmbrăcându-se în odăjdiile 
splendorii pentru a traversa vămile văzduhului prin 
auzirea tăcerii, în meditaţie şi contemplaţie spre o 
realitate mai înaltă. Ieşirea din trup stă aşadar în cerul 

intrării în Sine. Prin moarte sufletul se „taie„ de corp;  
prin înviere amândouă se unesc şi îndreaptă astfel 
păcatul neascultării.... pieritorul ne-pierindu-se. 

A ieşi intrând, „a învăţa muri” (cum spune 
Confucius), este a umbla pe Calea împărătească a 
timpului mistic, nu pe cea a abaterii horei/mişcării 
vremurilor. Căci cel de a odrăslit în sine foc şi căldură 
nepieritoare, sugerează Adian Botez, nu se teme de 
flacăra morţii; lepădând legăturile pregetării, primeşte 
dezlegul seninătăţii inorogului, al nemişcării grindeale. 
Flacăra morţii este o scară teurgică spre Sfânta Sfintelor, 
între profan şi sacru, pe care urcă numai cel ce se 
desminteşte, în revelaţia dreptei cugetări, vindecându-se 
de pomenirea vieţii, aceasta pentru dobândirea celor 
suprafireşti. A învăţa muri este a te iniţia că „eşti OM”, 

că în tine sălăşuieşte Dumnezeu, iar visul eternei morţi 
este chiar „jumătatea” ce omul o caută stăruitor spre re-
androginizare, re-urcare la ceruri. De la discursivitate la 
intuiţia inimii....citind în „semne”, lectio, înţelegând 
„urzeala semnificaţiilor”, meditatio, şi cunoscând 

„centrul”, contemplatio, sinea roţii, vizitiul(mintea) 
trebuie să asculte isihastic Spectatorul din car (sufletul). 

Dezlegarea horei, de data aceasta serafimică, ce este 
încă mundană, legată aşadar, nu se poate face decât prin 
îmbrăţişarea/sărutarea axei, numai învâţând a muri în 
ieşirea din paralizia iluzivului şi participarea la 
transcendental. Însă, volens-nolens, fără a muri nu se 
poate a învăţa muri, iar centrul nu-i de lămurit decât 
prin atributele cercului/dansului, astfel tot apologul 
sapient, ca o esenţă nearătată, este de binefacere în 
această sedimentaţie a povestei repovestite/înpovestite 
cu atâta distincţie şi har de autorul de faţă. Ontologia 
lumii este prin urmare recuperată, re-întemeiată prin 
această curiozitate vrednică faţă de sacru sub amprentele 
nostalgiei începutului, când timpul cristic este Clipa 
prezentă, a eternităţii. 

Aşadar tanatofania, ca indiciu imaginar-criptic de 
alegere insolită a morţii spre a revela sacrul prin 
simboluri adresându-se împărtăşaniei dintre cadenţele 
omului şi cele cosmice!....  

Acest ritual imaginar-emblematic, ţinând în 
desenaţia sa apriorică de conştiinţa ultimă, la care invită 
eseul-poveste a lui Adrian Botez paradoxal este o 
realitate simultană personajelor tripletei: peregrin, abate, 
povestitor. Căci, în fond, ce-i leagă de această cruce?.... 
Pe firul perfecţiunii lăuntrice a iniţierii lor în moarte, a 
învăţării morţii, cei trei, ca într-un dans cherubimic, 
schimbă mereu poziţia pe scara/ arborele Clipei, însăşi 
căutarea mântuirii spirituale în experienţele din illo 
tempore ca fiind „acum şi aici”. Prin dansul îngerilor se 
recuperează o „stare”(de nu întâmplător centrul este 
osia, ba chiar la vechii chinezi el se numea Jilin, Yin-
Yang, adică unicornul!), unde contrariile intră în 
coincidenţă şi, astfel, se capătă fericirea de după 
moarte/cerc în nemoartea sufletului/punctului. Deci, de 
la o trăire extatică la alinierea cu temelia, de la realitatea 
tranzitorie a dănţuirii la Izvor, la tămăduire eliberatorie. 
Mântuirea fiinţei de iluzie/Maya, detaşarea de povara 
ignoranţei, poartă pe poteca aducerii aminte a adevăratei 
identităţi a omului: lumina, nu reflecţia! Lethe este 

îmbrăţişată de Alethe(ia).... Prin coerenţa povestei cei 
trei identifică arta alchimică a aurului ce scânteiază 
eliberat de coaja plumburie şi astfel apare flacăra 
incombustă, aura sfinţeniei, cunoaşterea în cuminecare. 
Mintea se stinge iar inima luminează spre cele Şase 
Răsărişuri, văzând în curgere izvorul necurgerii.... Prin 
moarte, dezlegaţi de toate îndoielile (nodurile mentale), 
ne smerim la o naştere înaltă, la fiinţa luminii, imuabilă 
şi nepieritoare. Nimic indestructibil, moartea învăluie 
însuşi Nimicul aşa cum beţia cristalului din Pahar Vinul 
Latenţei. Ea poartă însuşirile Peregrinului ce, căutate şi 
cunoscute în om, vor fi Calea spre fericire, căci, trebuie 
să aflăm, ne îmbie Adrian Botez, că energia veşnică e în 
vidul grindeiului roţii/în centrul Horei....pe când în 
talpa obezilor numai risipire. 
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Valentin CIUCĂ 
 
 

 
 
 
Angela Crenganiş la Cupola… 
 

isponibilă artistic pentru viziuni artistice 
plurale, expozanta de la Galeriile UAP de la 
Cupola, infirmă impresia că în timpul verii 

artiştii se refugiază în spaţiul unei letargii prelungite. 
Angela Crenganiş, ca de obicei, are permanent 
disponibilitatea de a reveni în spaţiul de comunicare cu 
publicul, surprizele ei confirmând un potenţial de creaţie 
permanent şi convingător. 

De această dată, Angela Crenganiş ne prezintă o altă 
dimensiune a creaţiei sale, viziunile picturale fiind, încă 
o dată, marcate de disponibilitatea comunicării în 
orizontul picturii. 

Atmosfera vernisajului, elevat prin expresia 
ansamblului expoziţional şi reacţia pozitivă a publicului, 
reconfirmă o vocaţie plurală şi marcarea unui parcurs 
artistic convingător prin expresie şi memorabil prin 
valoare plastică. Expozanta a reuşit să adune un public 
select şi interesat, ca de fiecare dată, de confirmări 
profesioniste. 

Rolul comentatorului a marcat şansa de a comenta 
un demers artistic diferit de această dată, expresia 
picturală fiind convingătoare şi, evident, originală. 
Profesionalismul Angelei Crenganiş, confirmat cu fiecare 
ieşire la rampă, asemenea actorilor, ambianţa sălii de la 
Cupola fiind edificatoare prin fantezia unei panotări 
inspirate. 

La nivelul ansamblului, schimbarea de opţiune 
plastică a reconfirmat vocaţia unui creator care este 
marcat de nevoia unor propuneri plastice originale şi 
incitante. Organizarea pe simeze, raporturile plastice 
dintre compoziţii relativ autonome, configurează o 
atmosferă cu trimiteri la ideea de unitate în diversitate. 
Comentatorul s-a simţit în largul său, fiecare afirmaţie 

fiind confirmată de fiecare lucrare în parte şi toate la un 
loc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varietatea tehnicilor de lucru confirmă un potenţial 
tehnic remarcabil şi, mai mult decât atât, orientarea către 
orizonturile unei modernităţi în consens cu spiritul 
timpului. În mod firesc, reacţiile celor prezenţi au fost pe 
măsura unui artist care, de la catedră sau din sala de 
expoziţii, transmite mesaje de comunicare plurale, 
fiecare privitor optând pentru o expresie sau alta. 
Plasticitatea generoasă a compoziţiilor face ca privitorii 
să identifice viziuni originale, anvergura aproape 
monumentală a unor expresii amintind de exprimările 
tapiseriei.  

 

D 
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Prin acest mesaj al labirintului, privitorii au urmat 
traseele incitante ale formelor mereu surprinzătoare. 
Acest spectacol vizual, surprinzător adesea, face ca 
imaginea ansamblului plastic să deschidă orizonturi 

expresive de o firească şi neostentativă originalitate. 
Publicul şi comentatorul au trăit laolaltă un moment de 
revelaţie şi de asociere spontană în orizontul generos al 
esteticului. Angela Crenganiş a mai făcut cu această 
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ieşire în spaţiul public un pas important pe scena atât de 
controversată a artelor vizuale. Angela Crenganiş, iată 
un artist de la care aşteptăm cu interes noi şi 

convingătoare exprimări sub semnul mereu generos al 
ARTEI… 
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Some Rambling Words 
 
 

t sixty two, the great friend 
of our family in Italy, Luigi 
Attardi, whose literary 

pseudonym is Nail Chiodo, decided 
to leave the ship which had been 
endowed with in this life and passed 
beyond the heavens viewed by 
Dante. There is not accompanied by 
Virgil, but Aldo, Ludwig, waiting 
for us to guide in the timeless arts. 
In fact he was and remains a citizen 
of the universal chain, not only the 
earthly world.  

Nail Chiodo was born in 
Padova, Italy, in 1952 to Italian 
biologists who emigrated to the 
United States. He lived in America 
on and off for over twenty years, 
from early childhood up to the age 
of 36. He also spent some years in 
Paris, first while in elementary 
school and then as a college student. 
In 1974 he received a BA in 
Philosophy from Yale and in 1977 he 
began to make a movie, The 
Insignificant Other, which he mana-
ged to finished as late as 2000, 
against all odds. From 1978 on-
words, however, his work has 
centered on writing poetry in 
English. He now lives just outside of 
Rome and promotes Lyrical 
Translations, a professional multi-
lingual poetry translation initiative. 

Chiodo moves about the realm 
of the words with remarkable 
easiness thanks to a prodigious me-
mory and great linguistic dexterity. 
He may be described, in a sense, as 
sheer paradox: his literary nature, 
abundant and unsettling in its 
originality, encounters – deep within 
his being, but also on its 
rationalizing boundaries – a type of 
assumed responsibility, which 
yields a contained fervor, assimi-
lated with a certain pedantic 

devotion. The personal touch in his 
texts, which is immediately 
palpable, issues therefore from the 
clashing of feeling and thought, of 
reflection and affection, from the 
correspondence of the different, and 
partly contrary, culture that formed 
him intellectual. 

Chiodo is a poet not easily 
translated. His erudite polyglot 
language twists words as well as 
meanings, firstly requiring the big 
picture to be then able to split the 
hair and analyse the import of ideas 
and the nuances of each and every 
word. The translation required a 
compa-rative analysis between the 
original English version and its 
Italian translation, obtaining a 
beneficial hybrid to a free 
interpretation of the text (when we 
had difficulties we asked Luigi for a 
french version). But we are proud to 
realize a final translation of his lyrics 
in Romanian. 

 The entire work of this great 
poet and man of letters, a 
thoroughly dedicated friend, is 
made up of photographic narratives. 
His instants have not, though, either 
time or space, and yet they engulf 
both of them in order to be able to 
unwind, at a higher or lower speed, 
the film of the narrative. The later is 
nothing but the very matrix the poet 
pours his fantasy, genius,  the 
allegory of elements which, as 
incarnated spirit, give lyrical shape 
and substance to unique poems in 
the world literature. Being written in 
English make them accessible 
everywhere, even if, the translation 
in Italian, French, Spanish or 
Romanian render this jewels a 
Baroque tint. Since the first volume 
to the last, the evolution is constant 
in verse as well as in ideas, the poet 

becoming unmatched and with a 
strong personality. 

The style of the verses enrolls 
under the sign of modernism, beside 
similar works by  de E.E Cummings, 
R. Kipling, T. S. Eliot or W. B. Yeats, 
Nail Chiodo’s creation being very 
close to that of Ezra Pound’s or 
Sylvia Plath’s. An obvious 
characteristic of moder-nism is the 
self-acknowledging pose, clearly 
rejecting the realist ideology and 
using the values of the past by the 
way of repeating, incorporating, 
rewriting, revising, and ridiculing 
them. His poetry is all over the 
surface of the mirrors the poets look 
in, to remember the epoque he lives 
in, comparing it to the experiences 
already accumulated by humanity 
starting with the antiquity and going 
on until our own age. 

Chiodo’s erudition, his over-
flowing encyclopedism, a proof for 
his accumulation of knowledge in 
the manner of a real mental library, 
come forward in force but proves to 
be no annoyance to the reader, the 
footnotes helping the later to 
rememorate the history of the arts, 
politics and human society, or 
challenging him to search the 
dictionaries or the Internet. The 
revelations, these living shapes of 
the instant, rule the world of Nail 
Chiodo, nailing the reader’s soul 
and mind on the cross of the world, 
nail by nail. 

May God give His Blessing for 
eternity! 
 
 

Elleny, Julieta & Liviu 
PENDEFUNDA 

A 



 Iarna- Primãvara 2015  | Contact international 83 

 

Nail CHIODO 
 
 
 
 
 
 

Poem Hoinar 
 

fiind o scrisoare de adio în versuri 
adresată rudelor, prietenilor şi cunoştinţelor 

 
 
 

Nimeni n’ar trebui să fie surprins, precum Ludwig arăta, 
atunci când cel care nu posedă cheia 
unui sistem de blocare a propriei creaţii ar apela 
la orişice mijloacele care să’l apere 
de indiscreţii şi inoportunităţi. 
Prozodic ar putea fie să atragă, fie să descurajeze: 
cei pe care nu reuşeşte să’i convingă 
pot fi îngropaţi în versurile respective. 
Intimitatea constrângerilor formale astfel obţine 
scutul împotriva unui control prost aşezat, 
fiind atât un privilegiu şi o oportunitate 
prin care punctual poate fi înscrisă’ntr’un poem. 
Luaţi, de exemplu, prezenta compoziţie: 
datorită rimelor şi ritmurilor de o distincţie incertă 
e sigur că voi opri atât esteţii închistaţi 
şi înrăiţii negustori prozaici, doar după câteva rânduri. 
Ce ar putea fi încă de valoare în ea 
depinde în întregime de efectul său potenţial, 
nu pe acele contingente rigide, 
dar pe care o minoritate le-ar putea aprecia, 
pentru că există lucruri noi mereu importante de învăţat 
exprimate aşa cum au fost prezentate, 
deoarece gândurile noastre sunt incoerente prin natura lor; 
şi pentru că un poem se plimbă pe la început până la sfârşit 
el trebuie privit ca un puct iniţial de început al învăţării. 
Am devenit bolnav şi gândurile răstălmăcesc cernute printr’un filtru. 
Confident, măsurii mele spirituale realizez 

 
                               1952- 2014 
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că pot continua să vorbesc deschis şi liber 
fără teama de a fi auzit de cineva cu adevărat 
şi nu în felul cum o fac de obicei. 
Voi încerca să angajez un discurs - consideraţii pe hârtie 
sperând aceasta de interes şi de folos pentru cel puţin o parte 
dintre cei care fac împrumutul unei urechi şi puţin din timpul lor - 
"... Şi voi încerca să nu cânt fără cheie." 
"Dragi rude, prieteni, şi cunoştinţe," 
care e modul în care voi începe ceea ce ştiu acum  şi trebuie să fie 
o scrisoare de adio către toţi aceia pe care mi’i amintesc 
şi care mă pot aminti: un poem care să cuprindă 
gândurile şi sentimentele despre plecarea mea; 
unul care, deşi de calitate lirică nedovedită, 
ar putea satisface încă o curiozitate naturală a lor. 
"Vă scriu dintr-o poziţie nouă, în picioare. 
Am adoptat-o fiind mai puţin dureroasă pentru mine decât şederea. 
Nu voi intra în etiologia stării mele specifice: 
este suficient să spun că este a scheletului, terminală, şi stă bine 
unui poet care a început cercetarea mult timp în urmă, 
intrigat de formele durerii să plece prin cuvânt. 
"În afară de un meci cu encefalită acută 
(printre cele mai chinuitoare dispozitive de tortură ale naturii, 
mai degrabă ca un şurub aplicat craniului meu), 
din fericire de medici rezolvată cu promptitudine, 
m’am întors înapoi ca pe când eram copil,  
neavând nevoie de seringi şi tifon să acopăr corpul suferind 
în toşi cei şaizeci şi doi de ani de viaţă generoşi. 
Cele mai multe dintre agoniile întâlnit până acum 
Şi care nu durau mai mult de cinci luni au fost spirituale, 
mai mult sau mai puţin tot ce am adunat din frământările mentale. 
Am reuşit, de asemenea, să ţin evidenţa, durata 
şi cum ar trebui să termin tratamentul meu 
prin lecţii de durere adormite prin evenimente recente 
care m’au învăţat pe care cai să pariezi. 
"Suferinţă fizică foarte ascuţită are un mod 
ce-a măturat întregul spectru de griji pe care 
în mod normal, ocupă activitatea de zi cu zi a unui om; 
fără să îmi distragă atenţia, ea se grăbeşte, 
gândurile sale se’dreaptă faţă de un obiectiv extrem de important: 
fie să obţin eliberarea sau să mor cât mai curând posibil. 
Modalităţi de moarte, odată ce au apărut în mintea mea, 
impracticabile oarecum, brusc par fezabile 
la urma urmelor; obstacolele tehnice sunt eliminate, 
sau prea uşor le resping cu o ridicare din umeri. 
În cazul în care nu mai sunt pentru medicamentele paliative ca măsură provizorie 
reflectez acum, încă în picioare, 
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scriu o scrisoare de despărţire lungă pentru tine, pentru toţi. 
"Cu ajutorul acestor medicamente din cutie 
aspir din nou la virtute, la idealul unui bărbat cu mens sana 
in moribundo corpore, pentru a utiliza cât mai bine 
timpul pe care mi’l las. Dar armistiţiul 
cu moartea nu poate, după cum ştim, dura pentru totdeauna: 
studiind cele mai bune practici constat  
că rămâne o problemă personală minunată 
de stil, de gust, depinzând de valorile pe care le susţine. 
Dacă se adaugă la sfârşit câteva puncte la un segment deja lung 
este ca o ceaşcă de ceai rafinat. Mai degrabă aş vrea 
ca a mea să fie un pic mai scurtă la sfârşitul anului şi îndoit 
până la a forma un cerc, ca să pot prinde totul în propriile mâini. 
Desigur, eu locuiesc singur şi nu am copii. 
"Îmi cer scuze dinainte pentru orice surpriză pe care 
sinuciderea mea ar putea-o cauza: am încercat să explic ceea ce 
mă obligă. Mai interesant pentru mintea mea 
este modul în care am de gând s΄o fac - nu 
toate pe cont propriu, ci cu ajutorul altora. 
Îmi place de susţinuta provocare 
ce-o aşez în poesie, şi care ţine să facă dreptate 
echipei în cauză, ceea ce nu este uşor; 
dar, se subînţelege, voi face tot ce pot. 
"Prin faptul că m΄ajută să mor de mâna mea, 
ei sunt cel mai probabil cei care îmi salvează viaţa 
de la denigrarea unor ore suplimentare 
petrecute la mila altora necunoscuţi - 
nu în ultimul rând au ăncercat să folosească bisturiul 
pe mine şi să mă hăcuiască mizerabil! 
Aceasta ar fi fost linia lor de demnitate 
care duce tot la în moarte, şi cu care n΄am fost de acord 
dacă cine vrea ştie despre ce vorbesc. 
Nu trebuie să fie greu ca să găseşti ieşire 
pentru a afla de ce, unde, şi modul în care timpul funcţionează, 
pentru a sprijini lor o sănătate, de felul ei ultima, 
asociaţia umanitară: du-te drept 
la site-ul lor, www.dignitas.ch, şi cred că poţi aprecia  
propriul viitor, ceea ce ţi s΄ar putea rezerva. 
Instrucţiunile pacientului şi de protecţie pe 
care le oferă sunt în raport de abonaţii la moarte, 
a celor sunt încă departe de colţ. 
"Dar destul vorbesc de moarte! Ca nu cumva rudele 
să mă renege, prietenii să mă nege, cunoscuţii 
să insinueze c΄ar avea vreodată şansa să gândească la mine. 
Este ceea ce am îndepărtat de la inima mea 
şi din minte - aceasta este esenţa reală a acestei scrisori. 

http://www.dignitas.ch/
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Nu mă refer la lumea mare din afară, un adevărat Hootenanny1, 
dar a tuturor celor pe care eu îi preţuiesc şi nu le mai pot scrie  
de la un moment dat, deoarece am atât de multe 
şi nu ar fi prea mult pentru mine să le spun. 
Corespondenţele personale odată făcute zilele acestea, 
este din ceea ce am împărtăşit deja şi se va face ce trebuie să se facă. 
"O epistola aşa-lungă, cu rime ocazionale 
ar putea, într-un fel, servi pentru a compensa 
faptul că, fiind destul de grăbit, 
voi nu mă veţi mai întâlni nici măcar pentru ultima dată 
chiar şi aceia dintre voi mai uşor accesibili. 
Dar aici am încrederea că toţi vor crede 
că eu, într-adevăr, nu regret ospăţul ochilor mei 
de deasupra lor, observându-le un suspin sau un oftat 
în timp ce încearcă să rămână la fel de marcaţi; 
dar, mai presus de toate, nu mai tremură uşor mâna lor 
la fel ca în acele scene înrudite altădată portretizate 
în basorelief pe antice stelae funerare greaceşti. 
"Am început prin a spune c΄am fost într΄o situaţie dificilă - 
poziţia mea de scris, într-adevăr cea mai potrivită  
decât ar fi fost altele pentru mine - 
chiar că am aproape de sfârşitul acestor hoinare gânduri. 
Toată poesia mea anterioară, am scris΄o culcat: 
mi-a fost sugerată chiar de o doamnă austriacă 
pe care dacă vreodată o statuie ar fi urmat să fie făcută de mine 
ar fi fost cel mai adevărat precum subiectele sale 
şi-ar fi arătat un predominant personaj culcat în pat. 
Ea mi-a spus - sufletul ei fie binecuvântat! - sarcastic, 
dar ideea este una foarte bună şi, sincer, 
acesta ar fi putut să fie realizată de către un sculptor plin de umor, 
iar eu aş fi fost cu siguranţă atât de onorat. 
"Dragii mei, a sosit timpul pentru ultimul act. 
Şi ca rămas bun, luaţi şi păstraţi acest simbol al artei unui hoinar." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Festivalul anual Hootenanny, a avut loc în fiecare an în week-endul  din preajma lui 4 iulie, la Oak Canyon Ranch în Silverado Canyon,anul acesta 
fără explicaţii a fost anulat. 

 

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

 
Fragmente din ultima scrisoare a poetului către redacţia revistei Contact international, în primele zile ale lunii noiembrie 2014.  
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Aldo ROSSELLI 
 
 
 
 
 
 

Avanpostul 
Nimicului 

 
limbându-mă în umbra bătrânilor ulmi, mă 
simt ca şi cum aş fi pe aici din greşeală. Dar este 
o zi perfectă, în care vântul aproape îngheţat 

prefigurează toamna care vine. Acestea sunt ultimele 
zile din august, şi sentimentul meu interior de apreciere 
temporală este răscolit de o imensă zarvă, fără busolă, în 
timp ce soarele, acum, când mai puternic, când ascuns în 
spatele unor minusculi nori, aprinde în jur diferitele 
nuanţe de verde. De departe prind pe retină o fragmente 
de case vechi, albe, pe care lumina joacă în rafale de 
intensitate, lăsând trasee largi de umbră în urma ei. 
Plimbarea mea este în urma unei discuţii pe care am 
avut-o cu Mary. Ne scufundaserăm în două fotolii de 
răchită pe veranda care dă spre straturile mici de flori, în 
mijlocul cărora o fantână în forme renascentiste clasice şi 
spre burlanele de apă şi şevile de aer condiţionat. 

"Spui că mereu cauţi adevarul", a comentat ea, 
pronunţând cuvintele cu o studiată încetineală, "dar eu 
nu reuşesc să înţeleg la ce-ar putea să se refere un astfel 
de adevăr." Zumzetul insistent de albine acţiona ca 
zgomot de fond; un iz dulceag de dalii şi un amestec de 
mirosuri de la alte flori, toate sădite şi îngrijite cu o 
atenţie deosebită, se afla în suspensie în aerul dimprejur. 
"Desigur, îmi închipui," Mary continuase: "un adevăr, 
unul dintre multe altele." Şi am simţit-o luând o pauză 
lungă, poate de aşteptare pentru un răspuns iniţiat de 
mine. "Cu tine, în orice caz, nu există adevăruri, la cele 
mai multe interpretări ale subiectelor, sunt încredinţată, 
răspunzi denaturat, ceea ce este mai mult decât 
convenabil în acest moment." Ochii îndepărtaţi ai lui  
Mary, exprimau nedumerire. Ea a pierdut in greutate, 
corpul ei este îndurerat, neliniştit, pare să fi învăţat arta 
de a nu mai fi plăcută. Aş fi dorit să-i răspund, dar mia 

de cuvinte care apăsau în mintea mea a fost deja utilizată 
de mai multe ori, de-a lungul anilor, fără nici un 
rezultat. 

M’am concentrat pe tăcere: departe, jos, o pată de 
apă albastră era încadrată de crengi şi resturi de tulpini. 
Suprafaţa reflecta strălucirea orbitoare a soarelui. Dacă 
aş fi putut să mă eliberez de încorsetarea care a venit 
peste mine, i-aş fi spus lui Mary: "Am fost liber, o dată, 
să interpretez orice cu reciprocitate. În libertate deplină, 
fără cenzură. Un timp special, pentru a fi sigur: poate 
dragostea ne-a dat o anumită putere" Dar astăzi 
cuvintele nu vin, se pierd unele pe aştele;. posedă o 
greutate specifică a lor care le trage în jos. 

Aşa cum îmi continui plimbarea, mă simt ca şi cum 
eu nu sunt în totalitate deasupra cadenţei urmelor mele. 
Copacii prea maiestuoşi, iarba prea frumos cosită, mă 
fac să pierd firul în relaţia mea cu natura. Prea mare, 
prea perfect, nici nu bănui că, pentru neliniştile mici, dar 
amare care există în mine, nu există nici o cameră de 
refugiu. Acesta este sensul vidat ale Americii provinciale 
care mă face somnolent. Ce se întâmplă dacă acest peisaj 
perfect ar fi fost de fapt, în funcţie de cadenţa unui 
dialog dintr’un film în stil occidental, avanpost al 
nimicului? Dar iarba, în ciuda acestor considerente, 
susţine urmele mele, permiţând tălpii pantofilor mei să 
se scufunde, probabil cam un milimetru în sol, solul  
devenit poros, ca urmare a ploii din ultimele ore. 

"Tu, mai mult, dacă stai să te gândeşti, nu faci nimic. 
Vrei doar să exişti, pentru noi toţi puterea trebuie să ia 
act de povara existenţei tale." Acestea sunt cuvintele 
uzuale ale şui Mary, aparent susţinute de un optimism 
aproape strident, un tril muzical care lasă sensul 
pedepsei cu suspendare. Fiind acuzat, aşezat precum 

P 
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eram într’un fotoliu de răchită, bănuiesc că puteam să 
mă scot destul de uşor. În interior meu, a fost o perioadă 
când am dat drumul la tot. Soţia mea, şi, de asemenea, 
fiul nostru, Luca, au intrat într’o îndepărtată şi 
inaccesibilă stare, care pentru mine, devenise, în orice 
caz, indescifrabil. Afecţiune, iubire, rutină, tptul s’a 
transformat în umbrire subtilă, cam ceea ce se întâmplă 
la pereţii unei camere când se aşează amurgul şi, 
desigur, tot ce exiată cade în penumbra care doar pare să 
continue a fi ca înainte. Luca ar alinia jucăriile sale 
preferate pe covor într’o aşteptare incertă, în timp ce 
Mary ar pregăti cina sau oricare altă masă acordând o 
mare atenţie la ora din zi pe care o onorează, pentru a se 
face, sigur, că nu scapă ceva esenţial, fericirea şi  
entuziasmul de viaţă. Dar era atât de întuneric încât nu 
cred că cît era ceasul pentru că atât de greu se puteau 
distinge obiectele. 

Şi în mine era atât de întuneric, scufundat cum 
stăteam în fotoliu de răchită, în timp ce trebuia să mă 
protejez de lumina prea violentă, care părea să se joace 
cu frunzele plantelor şi cu feţele noastre, ascunse în 
spatele tăceriia şi a câtorva cuvinte rare. Casa, care are o 
tradiţie locală veche, este confectionată din lemn alb, iar 
obloanele de culoare verde închis conferă un aer auster 
acesteia. Spaţiile din interior sunt largi, ghemuite, şi 
emană un sentiment de siguranţă în momentele de 
aroganţă. Toată lumea, inclusiv Mary, are aerul de a 
afirma că nimic nu va putea vreodată schimba la această 
casă, aproape ca şi cum ar şti că ea are un fel de suflet 
nemuritor. Ideea m’a legănat mereu şi, aşa cum am 
alunecat în tăcere prin camerele mari populate cu scaune 
şi mese ovale Chippendale, m’am gândit că şi eu, 
cufundat în această pompă puritană sobră, în faţa 
luminozităţii extreme a acestor camere scăldat de lumina 
râului, aş putea deveni nemuritor, imaginându’mi 
cuvinte potrivite la un pasaj nedureros prin timp. 

"Fiul nostru, natural, va deveni un adolescent ...." 
Mary stătea în profil către mine, vorbind încet spre 
reverberaţia de lumină care rămânea suspendată 
deasupra apei râului. "Bineînţeles că va fi, iar noi vom fi 
mai în vârstă. Deci, ce vrei să spui?" Ea, ca întotdeauna,  
testa terenul. Vedea capcane pe care nimeni altcineva 
chiar nu le-ar suspecta. Inhala aerul prin buze 
întredeschise, se pare, pentru a forma câteva cuvinte pe 
cerul gurii, dar care nu reuşeau să iasă. "Acum, în orice 
caz," adăugam pentru accent, "el este mic şi trebuie să-i 
asigurăm protecţia de a fi protagonistul micii sale lumi." 
Am observat imediat că cuvintele mele o făceau pe Mary 
nerăbdătoare. Poate că nu’i plăcuse cuvântul 
"protagonist": s’ar părea că’i un mod european de a privi 
lucrurile, complicat, abstract. 

Stând pe verandă cu soţia mea, în timp ce ea tăcea, 
scene din trecutul nostru ar fo trebuit să vină, probabil, 
în mintea mea. Mici indicii, flashback-uri, bucăţi de 
dialog, argumente, nişte secunde ale unui orgasm, 
momente de complicitate, noi doi stând la masă să luă, 

cina, stând într’o maşină într-un peisaj închis între munţi 
şi mare, o trezire leneşă de dimineaţă, plictiseala, 
anxietatea, imposibilitatea de a ne lăsa singuri vrea clipă. 
În schimb, nu cred că mintea mea alunecase spre aşa 
ceva. Redactarea gândurilor efectua un sumar al unui 
aproximativ prezent, făcut din diferite unghiuri de 
priviri, de sentimentul care clocoteşte in stomacul meu, 
de o mie de încercări inutile de a ieşi din armura banală 
a ego-ului meu, pentru a atinge lucrurile, să le modeleze, 
pentru a extinde degetele să mângâie obrazul lui Mary. 
"Îţi aminteşti?" Aş fi dorit să’i spun şi, de asemenea, 
după aceea, să adăug: "Când am fost în vacanţă la mare, 
stând unul lângă altul pe nisip, şi ţi-am spus că nimic nu 
nu există mai frumos pe lume ca tine". Dar nicio editare 
mentală nu ar permite acestor cuvinte ca şi cum s’ar 
potrivi, simt că nu există nicio încăpere pentru a strânge 
sentimentele care şi-au găsit refugiu în spatele micilor 
obiceiuri, tenace de absenţă. Editarea presupune 
senzaţia intermitentă de a mă găsi alături de o femeie pe 
nume Mary, dar ştiind în acelaşi timp, că ea (că "ea" pe 
care am menţionat-o, chiar şi atunci când doarme, de ani 
şi ani), nu este acolo înafara mea, ceva a obstrucţionat-o, 
a făcut invizibil tot ce nu ar trebui să existe aici, în aer 
liber, pe scurt - un fel de uşă imaginară s’a ridicat între 
noi şi întretaie cuvintele şi gândurile noastre. E, parcă, o 
uşă batantă care se leagănă, când deschisă, întredeschisă 
sau largă. Şi această uşă - cel puţin aşa cum o văd acum - 
are un mâner lucios pe care nici ea, nici eu nu’l putem 
modifica. În orice caz, se deschide şi se închide ca 
urmare a efectului determinat de un vânt care tocmai a 
luat şi apleacă plantele, aducând împreună cu el, în 
mijlocul verii, un fior neaşteptat. 

  
Plimbare este cu siguranţă un lucru sănătos, dar, pe 

fondul acestei singurătăţi printre copaci şi peluze, am 
din ce în ce mai mult sentimentul de a fi urmărit. Nu 
este clar pentru mine dacă mai simt prezenţa unei 
persoane în spatele meu, sau dacă nu este în schimb o 
fixaţie, o trezire lungă din meditaţiile care cântăreşte la 
fel de mult şi mai mult ca o prezenţă umană. O formă 
imprecisă, o geometrie vagă ca un avertisment, coboară 
amintirea unei omisiuni. Pentru că cu siguranţă, în timp 
ce vă plimbaţi în această natură nemijlocită de către om, 
mintea flirtează cu cele care nu au fost, dar care ar fi 
putut fi. Un sentiment de vinovăţie, în mod evident, la 
care face aluzie Mary mereu, obsedată de o nefericire 
care este inutilă, arogantă, fără remediu. O vină pe care 
acest peisaj prea mare pentru un om, plin de temeri şi 
mâhnit aşa cum sunt astăzi nu prezintă nici o curs. 

Din luncă ies pe o alee, îngustă şi lungă, care duce la 
alte pajişti şi păduri, în conformitate cu un concept de 
infinit, care este depăşit şi lipsit de realitate. Mary, în 
primele etape ale căsătoriei noastre, a învăţat pe de rost 
prima pagină a unuia dintre romanele mele. Ea recita 
fragmentar propoziţiile, aproape criptice într-un mod 
simultan ironic şi afectuos. Paginile vorbeau despre 
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violenţa dintr’un oraş mare şi aşteptarea anxioasă a unui 
cuplu în vârstă de a fi atins de aceasta până atunci fiind 
doar ipotetică. Mary transmitea sensul absurdităţii 
aşteptării cu un zbor de cuvinte, ce ieşeau cu un agil aici 
şi acolo: "Crezi că am citit corect?", mă întreba, ştiind că 
sunt conştient de mesajul codat din spatele cuvintelor 
romanului pe care îl recitat, sens pe care nu am putut 
să’l scap. O îmbrăţişam, îi sărutam părul, făcând-o să 
simtă ceea ce ea a vrut să simtă mai presus de toate, şi 
anume, că era soţia mea. Dar lucrurile au degenerat. 
Ceva întunecat şi ranchiunos a sosit pe nevăzute între 
noi, ca un chiriaş supărător. 

Drumul trece drept înainte şi eu nu pot face nimic 
pentru a schimba setarea minţii mele de pe modul de a 
merge. Pîlcurile de copaci şi buturugile par 
interschimbabile, verde şi trist, un fel de fericire care, în 
luminozitatea ei, poate fi definită doar prin absenţă. 
Cerul s’a întunecat; s’ar putea să plouă în curând. Am 
reflectat că datoriltă vremii Luca se va opri din joaca pe 
care o derulează cu copilul vecinilor şi se va înapoia 
acasă pentru a găsi adăpost, pentru a începe alte jocuri 
înăuntrul casei, poate să asculte pe mama care îi va 
spune o poveste scurtă. Prezenţa mea aici este, probabil, 
doar ipotetică, experimentală, departe de Mary şi Luca, a 

unui soţ şi un tată care în realitate nu există. Şi, de fapt, 
eu sunt aici doar ca un pariu: gândurile mele rulează de-
a lungul firului unei idei a acestor provincii seducătoare. 
Lor le datorez o autonomie sinuasă şi pasivă, excluderea 
mea ca o necesitate, căutarea continuă şi, de asemenea, 
stupidă de o legătură cu un trecut care s’a şters, ştearsă 
ca orice greutate a unui mort inutil. 

Mergând înapoi spre casă, surprind o bucăţică de 
Mary încă aşezată pe verandă, în fotoliul de răchită. 
Luca, aşa cum am previzăzut, este ghemuit la picioarele 
ei, ascultând o poveste pe care ea i-o citeşte cu o voce, 
deşi uşor didactic, blândă. Îi văd ca printr’un binoclu 
inversat, dar perceptibil diminuând fiecare detaliu care 
m’ar putea face să fiu împreună cu ei. Acestea sunt 
forme autonome în sfera relaţiei lor, iar acel sentiment 
misterios de aşteptare în natură în momentele care 
preced ploaia pare a fi o prelungire a amărâtului ritual 
familial ale cărui performanţe nu le neg. Continui să 
merg, pregătit să înfrunt ultima urcare scurtă a marelui 
gazon care înconjoară casa. 

 
Traducere de Liviu Pendefunda

 

 
Ellenz Pendefunda, La început a fost lumina 
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Un personaj aparte în literatura 
română 
Nina Cassian  - 90 de ani de la naştere 

 
ina Cassian (nume real 
Renée Annie Cassian, n. 27 
noiembrie 1924, Galaţi - d. 

15 aprilie 2014, New York) a fost o 
poetă, eseistă şi traducătoare română, 
de prestigiu incontestabilă. I s-au 
adus nenumărate reproşuri, excep-
tând pe cel de ordin rasial, faptul că 
s-a integrat o perioadă  în 
„detaşamentul” scriitorilor comunişti, 
că ar fi fost oportunistă plecând din 
ţară, de fapt s-a temut de o arestare 
aproape sigură, după asasinarea 
prietenului – martir Gh. Ursu (Babu), 
de a fi fost frivolă şi libertină în ciuda 
unui fizic care nu o avantaja, că ar fi 
avut relaţii intime cu Ion Barbu, 
Marin Preda, Nichita Stănescu, 
Nicolae Breban, ş.a. A învins prin 
inteligenţă strălucită şi talent 
poliform„ În poezia  Ninei Cassian se 
afla tumultul intreg al unei vieţi de 
femeie care trăieste si iubeşte până la 
sânge. In jurnalul sau fabulos, 
„Memoria ca zestre“, descoperi o 
lume profundă, eliberată de conven-
tii. Un destin trăit curajos, cu 
intelegere, cu suferintă…”. Nina 
Cassian, poeta-miracol a literaturii 
romane, a trăit ultimii ani la New 
York, fiind căsătorită, pentru a treia 
oară, cu Maurice Edwards, cel care a 
fost, timp de 40 de ani, director 
artistic al Filarmonicii din 
Brooklyn. În 1940, Tudor Arghezi 
spunea sentenţios: „Talent incontes-
tabil!“, după ce îi citise un caiet de 
versuri. Prima sa poezie publicată în 
ziarul „România liberă“ abia în 1945, 
care a şcocat prin stilul său, are un 
titlu teribilist pentru o poezie de 
debut: „Am fost un poet decadent“. 
Primul volum, „La scara 1/1“, apărut 
în anul 1948, a fost atacat vehement 
de către criticii de partid, fiind 
considerat un exemplu de „poezie 
decadentă“.De atunci, cariera sa 

literară a devenit o sinusoidă ciudată: 
a început să publice versuri realist-
socialiste, dând dovadă de o 
neaşteptată obedienţă, iar apoi s-a 
izolat într-o fermecătoare literatură 
pentru copii.  

Încă se găseşte în manualele de 
clasa a III-a. De la sfârşitul deceniului 
şapte, perioadă marcată de o oarecare 
liberalizare a ideilor, s-a relansat ca 
poetă a decadenţei. În 1985, a părăsit 
România. Într-un „Autoportret“, poe-
zie apărută în volumul „Disciplina 
harfei“, Nina Cassian descria, cu o 
luciditate tulburătoare, ce vede în 
oglindă: „Mi-e dat acest obraz 
triunghiular, ciudat/această căpăţână 
de zahăr sau această/figură pentru 
prora vapoarelor pirat/şi părul lung, 
lunar, pe ţeastă“. Prozatorul Eugen 
Barbu spunea despre ea că-i seamănă 
lui Dante. Criticul literar Alex. 
Ştefănescu a găsit, poate, cel mai 
frumos oximoron care o poate descrie 
pe Nina Cassian. În „Istoria literaturii 
române contemporane“, Ştefănescu o 
descrie drept „cea mai atrăgătoare 
femeie urâtă din câte s-au afirmat în 
literatura română“.Tot în „Istoria 
literaturii române contemporane“, 
Alex Ştefănescu descrie experimentul 
spectaculos pe care l-a făcut poeta 
Nina Cassian: „Scrierea unor poeme 
într-o limbă imaginară, spargă. Din 
cuvinte inexistente în dicţionare, dar 
având sonoritatea cuvintelor româ-
neşti, Nina Cassian compune versuri 
capabile să transmită o emoţie. Este 
vorba, deci, de o comedie a limbajului 
poetic, dar şi de un moment de lirism 
autentic, creat cu mijloace meta-
lexicale.“. În 2014, Vladimir Tismăn-
eanu scria în revista APOSTROF – „ 
Fragilă, casabilă şi plină de har”. 
Elogiul vine de la unul dintre cei mai 
activi critivi analişti ai comunismului.  

S-a născut într-o familie de origine 
evreiască (tatăl, I. Cassian-Mătăsaru, 
era un traducător cunoscut); avea 
apoi să se mute pe rând cu familia la 
Braşov, unde Nina Cassian intră la 
Liceul Principesa Ileana, şi la 
Bucureşti, unde urmează cursurile 
Institutului Pompilian. Frecventează 
cercuri intelectuale de stânga şi intră 
la vârsta de 16 ani în organizaţia 
Tineretului Comunist, aflată atunci în 
ilegalitate, visând „să mântui lumea 
de toate antagonismele fundamentale 
dintre sexe, rase, popoare, clase etc 
Debutează editorial în 1947, cu 
volumul de versuri suprarealiste "La 
scara 1/1" În urma unui atac 
ideologic lansat în ziarul Scânteia la 
adresa ei, începe să scrie treptat şi 
poezie proletcultistă. "După un ocol 
de aproximativ opt ani", cum singură 
avea să mărturisească] plin de 
avânturi naive şi compromisuri, 
începând din 1956 se întoarce la 
poezia autentică. Începe să scrie în 
paralel şi literatură pentru copii, 
atrasă de posibilităţile estetice ale 
evadării în fantezie şi candoare, 
precum şi două volume de "proză 
subiectivă", la persoana întâi.  

Realizează traduceri remarcabile 
[judecată de valoare] din 
Shakespeare, Bertolt Brecht, Christian 
Morgenstern, Iannis Ritsos şi Paul 
Celan. Publică peste 50 de cărţi de 
poezie, eseuri şi proză, şi inventează 
o nouă limbă poetică, limba  spargă. 
[necesită citare] I se decernează în 
1969 Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România. A lăsat o moştenire pe care 
mulţi dintre detractori  nu ar fi avut 
decât să o ignore cu „mânie 
proletară”. Poet – femeie inteligentă – 
plină de har. 

 

Boris MARIAN 

N 
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Nina CASSIAN  

 

Culoarul din 
mânecă 

 
 
Îmi trebuie un loc foarte, foarte ascuns. 
Durerea nu se poartă la frunte, la revere. 
Poate-o grădină strâmtă cât două echere,  
C-un lăutar lemnos, de patru ani neuns. 
 
Nu trebuie să vezi cum cad frumos de sus. 
M-acopar. Nu-i nimeni alături. 
O voce de ac, umblătoare prin paturi,  
Îmi coase harnic zgomotu-n auz. 
 
E gata capul meu de mâine dimineaţă 
(Cel pentru clătinat şi purtat sub umbrele)? 
O pereche de mâini cu mănuşa pe ele 
Aşteaptă, în sertar, să-i umble peste faţă. 
 
Nu vezi că trupul meu nu mai iese de-aici? 
Sosiile-n ştafetă vor bate bulevarde,  
Aceiaşi ochi, aceleaşi gene sparte 
Cu spori prăfoşi ca-n tufe de ferigi. 
 
Cel pentru care am murit va râde. 
Prea multe feţe somnoroase-n joc. 
Aceea-i! Ba aceasta-i! 
Îmi trebuie un loc 
Foarte ascuns, cât sufletul urât e.  
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Cornelia Maria SAVU 
 

Cam atât  
 
 
cam atât  
şi liniştea noastră a tuturor  
un roşu covor (şi adânc  
ca să-ţi poţi lua cîmpii  
în voie)  
pe care ni-l tot întind la picioare  
şi treceţi batalioane prin  
liniştea care-i roşu covor  
ca-n ultimul capitol  
din memoriile unui călău  
şi memoria e un câine  
care se tolăneşte pe unde-i  
vineri  
şi tolănite-n memorie  
mitteleuropa şi coana liberty pot  
în voie de-acum  
să-l jupoaie pînă la os  
pe Stilist  
(oh, cum se-ncăpăţînează el  
să producă libri valachici)  
chiar aşa  
tot mai mult în poemele mele  
sunt sindicul străduţei întortocheate  
dintr-un oraş cuprins de ciumă  
fac numărătoarea morţilor  
îi somez pe cei vii să  
răsară-n ferestre văruite  
încui uşile pun în jgheaburi  
pâinea şi vinul  
doaor ştii că până la urmă  
fiecăruia i se fixează locul  
între contaminare şi pedeapsă  
(şi mai susţinem noi că  
poezia sporeşte când  
frica şi moartea şterg interdicţiile?)  
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Cum aş putea vreodată  

să te uit, minunată 

Doamnă,  sufletul tău a 

fost alături de mine de 

cum mi-ai citit versurile şi 

mi-ai aşezat tablourile, 

prezentându-mi gândurile 

aşternute pe hârtie sau 

pânze, venind tocmai la 

Ipoteşti pentru mine şi 

urându-mi succes la 

festivalul Jos pălăria din 

foaierul Teatrului de 

Comedie de la Bucureşti. 

Ştiu şi te simt că şi acum 

eşti alături de mine...  

 

Elleny 
Pendefunda 
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Clemente REBORA  
(Milano, 1885 – Stresa, 1957) 

 
         După studii de medicină şi satisfacerea serviciului militar, 
Clemente Rebora îşi ia licenţa în litere; debutează ca poet în 1913.  
Luptând pe frontul primului război mondial, are parte de un 
puternic şoc însoţit de un traumatism cranian din pricina unei 
explozii. Între 1916 şi 1919 este ţinut în spital, ulterior este lăsat la 
vatră cu diagnosticul de bolnav mintal. Îşi continuă totuşi 
activitatea de profesor şi de poet, în primele sale volume regăsindu-
se motivele picturii mistice şi divizionist-simboliste tip Giovanni 
Segantini precum cele inspirate de compoziţii ale cubismului şi 
futurismului. În 1928, în timp ce citea în cadrul unei prelegeri din 
„Acta martyrium”, are parte de  o criză religioasă care îl apropie de 
credinţa catolică. După trei ani de noviciat, mai precis în 1936, este 
hirotonit preot la Domodossola, unde îşi ţine prima liturghie. 
Continuă să scrie poezii, de data asta cu caracter religios, publicate 
postum.  
          Lirica de după convertire, începând cu „Poesie religiose” 
(1936-1947) şi terminând cu „Inni” (1953-1956), „Canti della 
infermità”, deşi răsfrâng imboldul ocaziilor pioase şi intenţia 
ascensională, reamintesc şi rezumă, în momente de vibrantă 
tensiune, experienţa primei sale stagiuni poetice. Însăşi autobiografia e ridicată pe arpile unei poveşti hagiografice:«Când a muri 
mi se păru unic refugiu,/vad de aer al răsuflării pentru mine a fost cântul:/ la adevăr călăuzitu-m-a poezia». Versurile le putem 
citi în textul „Curriculum Vitae” din 1955: putem capta aici cifrul neliniştitor al unui spirit care, dedicat poeziei, află în propriul 
travaliu calea adevărului, dar nu se izolează în renunţare, în afazie, îmbogăţind de fapt pe o linie de imbolduri suprafireşti, vechea 
vocaţie prin cea nouă şi exaltând-o semerit pe cea nouă în cea veche.  

Poetica e cu totul alta acum, deşi cea veche îl marcase ireversibli pe cel ce în 1936 , printr-o făgăduinţă de taină, putuse să 
ceară lui Dumnezeu «favoarea de a pătimi şi a muri neştiut de nimeni topindu-se pulverizat în lucrarea Iubirii sale» 

 Prezentare si traducere de Geo VASILE 

    
 
 

(O pioggia dei 
cieli distrutti) 
 
O pioggia dei cieli distrutti 
Che per le strade e gli alberi e i cortili 
Livida sciaqui uguale 
Tu sola intona per tutti! 
Intoni in gran funerale 
Dei sogni e della luce 
Nell’ora ch’ha trattenuto il respiro: 
Bussano i timpani cupi, 
Strisciano i sistri lisci 
Mentre occupa l’accordo tutti i suoni; 
Intoni il vario contrasto 
Della carne e del cuore 
Fra passi neri che han gocciole e fango: 

Scivola il vortice umano, 
Vibra chiuso il lavoro, 
Mentre s’incava respinta l’ebbrezza. 
Ma tu, ragione, avanzi: 
Onnipossente a scaltrire il destino, 
Nell’inflessibil mistero 
A boccheggiare ci lasci; 
Ma voi, rapimento e saggezza, 
In apollinea gioia 
In sublime quiete, 
Al marcio del tempo le nari chiudete 
O mitigando l’asprezza 
Nella fiala soave dell’estro 
O vagheggiando dall’alto 
La vita, che qui di respiro in respiro 
È con noi belva in una gabbia chiusa! 
Un’eletta dottrina, 
Un’immortale bellezza 
Uscirà dalla nostra rovina. 
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(Oh, ploaie din 
ceruri 
pustiite) 
 
 
O, ploaie din ceruri pustiite 
Ce speli străzi arbori şi curţi 
Lividă  în tot locul 
Numai tu modulezi pentru toţi 
Modulezi marile funeralii 
Ale viselor şi luminii 
La ceasul ce şi-a ţinut răsuflarea: 
Bat timpanele grave, 
Ademenesc sistrele mătăsoase, 
Toate sunetele armonios se topesc; 
Modulezi feluritul contrast 
Al cărnii şi-al inimii 
Printre paşi negri din picături şi noroi: 
Alunecă vârtejul uman, 
Răsună lucrarea-nfundat,  
În timp ce se-afundă repudiată-ncântarea. 
Dar tu raţiune ieşi la vedere: 
Atotputernică să păcăleşti destinul, 
În  taina fără dezlegare 
Ne laşi cu sufletul la gură; 
Dar voi, extaz şi chibzuinţă 
În apolinică bucurie 
Într-o sublimă pace, 
De putregaiului timpului astupaţi-vă 
nările 
Sau îmblânzind asprimea 
În sticluţa suavă a-inspiraţiei 
Sau îndrăgind din înalt 
Viaţa care aici din răsuflare în răsuflare 
E cu noi fiară ferecată-ntr-o cuşcă! 
O învăţătură aleasă, 
O nemuritoare-armonie 
Se va alege din a noastră ruină. 
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(Lungo di 
donna un 
canto si 
trasfonde) 
       
Lungo di donna un canto si trasfonde 
Come azzurro vapore 
Dai clivi lambiti dal sole d’autunno 
Che stanco dirada l’ardore delle fronde 
E nuvole scioglie cercanti sopore. 
Nel vuoto sostare dell’aria ascoltante 
La voce mi palpita in cuore; 
E le bellezze ripenso che sole 
Vaniscon senza amore: 
Baleno d’oro non giunto al guizzo, 
Pianta nel succhio divelta, tizzo 
Scordato sotto la cappa 
A sognare la fiamma, 
Alito non respirato, 
Baci non schiusi, 
Forte corpo senza amplesso. 
 
Dai clivi si versa si esala dispera 
L’umido ombrare violetto: 
A casa, a spremer la sera! 
 

(Un cântec 
prelung de 
femeie se 
răsfiră) 
         
Un cântec prelung de femeie se răsfiră   
Precum aburul azuriu  
De pe coline scăldate de un soare 
tomnatic 
Ce istovit răreşte-ardoarea frunzelor 
Şi norii gata toropiţi îi topeşte. 
În golul de aer supus poposind  
Glasul îmi pulsează în inimă; 
Iar frumuseţile mi-a aduc aminte,  
Singure se risipesc neiubitoare: 
Fulger de aur ce  nu scapără încă, 
Plantă plină de sevă smulsă, tăciune 
Uitat sub prelată 
Să viseze văpaia, 
Răsuflare-nfrânată, 
Săruturi tăgăduite,  
Trup viguros nenuntit. 
 
De pe coline se revarsă emană desperă 
Jilava adumbrire violetă: 
Acasă, pentru tescuit seara! 
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(O poesia, nel 
lucido verso) 
       
 
Oh, poesia, nel lucido verso 
Che l’ansietà di primavera esalta 
Che la vittoria dell’estate assalta 
Che speranze nell’occhio del cielo 
divampa 
Che tripudi sul cuor della terra conflagra, 
O poesia, nel livido verso 
Che sguazza fanghiglia d’autunno 
Che spezza ghiaccioli d’inverno 
Che schizza veleno nell’occhio del cielo 
Che strizza ferite sul cuor della terra, 
O poesia nel verso inviolabile 
Tu stringi le forme che dentro 
Malvive svanivan nel labile 
Gesto vigliacco, nell’aria 
Senza respiro, nel varco 
Indefinito e deserto 
Del sogno disperso, 
Dell’orgia senza piacere 
Dell’ebbra fantasia; 
E mentre ti levi a tacere 
Sulla cagnara di chi legge e scrive 
Sulla malizia di chi lucra e svaria 
Sulla tristezza di chi soffre e accieca, 
Tu sei cagnara e malizia e tristezza, 
Ma sei la fanfara 
Che ritma il cammino, 
Ma sei la letizia 
Che incuora il vicino, 
Ma sei la certezza 
Del grande destino, 
O poesia di sterco e di fiori, 
terror della vita, presenza di Dio, 
O morta e rinata 
Cittadina del mondo catenata! 

   
 

(O, poezie, în 
limpede vers) 

 
 
O, poezie,  ce-n limpede vers 
Înfrigurarea primăverii-exaltă 
Ce biruinţa verii  ia cu asalt 
Ce scapără speranţe în ochiul cerului 
Văpaia bucuriilor în inima pământului, 
O, poezie,  ce-n vers vineţiu 
Vântură mocirla de toamnă 
Ce frânge ţurţurii iernii 
Ce-mproaşcă cu otravă ochiul cerului 
Ce stoarce rănile în inima pământului, 
O, poezie, ce-n vers sacrosanct 
Aduni formele care-nlăuntrul 
Pegrei dispăreau în lunecosul 
Gest felon, în aerul 
Ce te sufocă, în vadul 
Vag şi pustiu 
Al visului destrămat, 
În orgia fără desfătare 
A-nchipuirii bete; 
Şi-n timp ce faci să contenească zarva 
Spre-a se  putea citi şi-ncondeia  
Nemernicia profitorului ce se distrează 
Pe seama bietului ce-ndură delirând, 
Tu eşti şi zarvă şi mâhnire şi nemernicie, 
Eşti însă şi fanfara 
Ce ritmează drumul, 
Eşti însă şi fervoare  
Ce-mbărbătează aproapele, 
Şi nesmintire a 
Marelui destin, 
O, poezie, necurăţenii şi flori, 
Teroare a vieţii, prezenţă-a Domnului, 
Moartă sau renăscută 
Cetăţeană a lumii înlănţuită! 
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Ion Pena în universul literar 
 

omnul Victor Marin Basarab 
incepuse sa scrie o carte despre 
Ion Pena in 2001. Din pacate 
timpul n-a mai avut rabdare cu 

el. Marin Basarab, Victor, profesor, 
prozator și ziarist (n. 29 octombrie 1940, 
în Turnu Mǎgurele, județul Teleorman, 
m. 5 iulie 2003, în București), a fost 
redactor - documentarist la ziarul 
Curentul (1997-2000). A publicat 
fragmente din romanul „Matase pentru 
Pontul Euxin” (1975, in revistele 
Luceafarul si Romania literara). A 
debutat editorial cu volumul de 
povestiri „Everest - Turnu Magurele”, 
București, Editura Cartea Romaneascǎ, 
1978. A colaborat cu versuri si proza, 
recenzii, interviuri, eseuri si reportaje in 
„Azi”, „Curentul”, „Luceafarul”. A mai 
semnat: V.M. Basarab. Mai multe 
romane și volume de povestiri, precum 
„Toamna proștilor”, „Dupǎ cǎderea 
nopții de mai”, „Dimineața sclavului 
Epictet”, „Mǎtase pentru Pontul Euxin”, 
„Dionysos, tatǎl meu plâns”, „Sǎrbatoare 
eroilor”, „Bonjour, Machiavelli”, „Rana 
mea Valahia”, au rǎmas nepublicate, 
prin sertarele diferitelor edituri. A fost 
distins cu premiul revistei Luceafarul 
pentru proza (1974). A fost membru al 
„Uniunii Ziariștilor din Romania” și al 
„Asociației Ziariștilor din Romania”. 
------------------------------------------------------ 
ION PENA – DELI ORMAN 
de VICTOR MARIN BASARAB 
Condiţia provincialului in Inălţimea 
TROIANULUI de TELEORMAN 
Cuprins: 
Cadru geografic si mitologia disperării 
Cadrul fizic si psihologic al suficientei 
discursului critic 
Epigrama,provincia si spiritul 
avangardist in provincie 
Ion Pena intre Noica, Zaharia Stancu, 
Marin Preda şi Florian Creţeanu pe 
…”DRUM’ 
Urmuz-functionarul si provincia 
miraculoasa a Hortensia Papadat- 
Bengescu 
Biografie si „Delir” 
Repere ale personalitatii 
Referiri critice 
Note 
------------------------------------------------------ 

Incercam, în aceasta carte, o 
explicaţie clară, cât mai lămuritoare 
pentru un discurs fara echivoc asupra 
ideii de provincialism cum, de pildă, ar 

fi aplicat-o profesorul nostru, G. 
Călinescu, superstiţiei cu numele de 
Teleormann. 

Marin Scarlat nu ne propune, in 
fapt, o colaborare ostentativă sau o 
provocare sentimentală, ocazională, ci o 
restituire : Ion Pena trebuie adus cât mai 
grabnic şi precaut in locul ce i se cuvine. 

Ion Pena trebuie sa re-intre in 
cultura noastră şi, prin acel efort 
ambitios de a-si invinge un tip auster de 
provincialitate „paupera” la care a fost 
condamnat. 

Noi nu facem altceva decât să 
grăbim procesul unei teribile erori de 
judecată valorică, procesul unei grăbite 
susceptibilităţi şi să apropiem termenul 
unui recurs motivat de un concept 
asupra eliberării de prejudecată, să 
apropiem, adică, termenul eliberarii 
neconditionate a unei vocatii literare si 
termenul de a se recunoaste un destin 
cultural despre care, cioranian vorbind, 
trebuie să spunem : „o provincie-limită, 
intr-o cultura mica, se naşte şi există in 
noi, prin şi cu noi in masura in care 
oamenii ei de cultura şi noi o 
recunoaştem până la disperare şi ne 
propunem să o invingem. 

Nu vrem să propunem cititorului 
acestei cărţi despre Ion Pena un reportaj 
cu ambiţii de reformulare a destinului 
uman - convocat la judecată sa 
particulară sau, de ce nu?, -chiar la 
Judecata de Apoi- in termenii axiologiei 
unei simple epoci conjucturale de 
libertati si revoluţii, care inca nu şi-au 
developat, valoric, ideile sale autentice. 

Vrem doar să repunem in circulatie 
absolut normala o valoare care ni se pare 
nedreptatit uitata. 

Ion Pena este un scriitor 
teleormanean şi un nedreptăţit naţional. 

Ion Pena işi incepe viaţa cu o 
moarte şi cu un „DRUM”- disparut 
prematur (DRUM- 19440; Ion Pena – 
1944). 

Ion Pena – acceptat, receptat si 
recuperat ca EPIGRAMIST- este mult 
mai mult decat un scriitor cu identitate 
provinciala, este o maturitate 
independenta; 

Ion Pena cade sub incidenta 
„DRUM”-ului sau spre imensitatea unei 
câmpii şi a unei păduri nebune ca să ne 
explice nouă, celor de azi, ca mersul pe 
jos al culturii orinetal-bizantine şi in 

acelasi timp, nu este cu nimic mai 
provincial decât mersul pe sus al unei 
culturi aglomerate-globalizate-europeni-
zate artificial, grăbit şi ..neospenglariene. 

Ion Pena, nu este o excepţie, este un 
model al dezastrului pe care trebuie să-l 
suporte o cultură minoră, cu motivaţii 
de subsuficienţă; 

Ion Pena – prin biografia, destinul şi 
creaţia sa - nu trebuie reabilitat cu 
eforturi editoriale, ci cultura teleormă-
neana si literatura română trebuie sa 
accepte scuzele unei asemenea diligente 
recuperatorii. 

Trebuie sa fie, de la inceput, foarte 
limpede amănuntul ca o literatură de 
altitudine balcanică, dar surprinzător de 
particulară şi puternic individualizată 
nu şi-a defintivat incă precis inălţimea 
provincialului şi condiţia autenticităţii. 

Teleormanul incepe cu o fântâna 
(Fântâna ) şi a dat literaturii şi culturii 
române şi (dacă nu exagerăm!) 
europene, cateva definitii foarte certe si 
motivate ale dimensiunii artistice fara 
echivoc. 

Cu deosebire, satul teleormanean 
din Dunării, a stabilit destul de certe şi 
rafinate re-Definiri ale capacităţii 
intelectualului de obarsie tătănească 
spre a invinge subestimari cu dimen-
siuni ipocrite şi de a stabili precizie 
matematică şi exactitate platonică. 

Evoluţiile spectaculoase 
Relevant ar fi să cităm patru destine: 

Stancu, Preda, Galaction, Noica şi am 
configura imaginea aproape completă a 
marilor ambiţii cărturăreşti şi estetice ale 
spaţiului geografic la care ne referim. 

n.b.: Când Blaga spunea unui 
scriitor ardelean „Fereşte-te de mare, 
scit!”, gândea, intr-o realitate demnă de 
mare precizie, o ameninţare mai vastă : 
proza mare urca din provincii dunărene. 

Aici ar trebui invocată, desigur, 
capacitatea scriitorului din Teleorman, 
inclusiv a lui Ion Pena, de a demonstra 
ca proza mare nu se poate produce fără 
un simt acut al analizei realităţii sociale 
pe care numai epigrama il poate da. 

O primă definiţie a provinciei ar 
trebui sa invinga falsa impresie ca zonele 
culturale se inregistreaza strict geografic. 
Provincia se afla in noi si in fiecare om 
de cultura . Ion Pena a fost un asemenea 
om pe care, nici cultura provinciala, nici 
realitatea culturală nu l-au putut 

D 
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inregistra in autentica sa vocaţie de poet 
fundamental, epigramist de expresie şi 
analist social de previziune. 

n.b. : vom demonstra in sub text 
altitudinile sale lirice (poeme), metafi-
zice si fictionale (fantaziale), precum şi 
atitudinal social politice. Moartea sa 
(vezi) nu este o simplă- intâmplare ( ?! ) . 

Când provincialul cade in ispitirea 
de a defini prin latitudine criteriul de 
valorizare cum ar fi, să zicem, margina-
litatea, el cade imediat sub inexplicabilul 
drum ar propriei decepţii . 

Prin Ion Pena incercăm şi explicaţii 
prin determinari reductive şi putem 
proba că mari idei şi spirite cultural – 
artistice s-au format, nu venind de la 
centru, ci intorcandu-se spre aşa-zisa lor 
provincie. 

Ca să reintram in domeniul artei 
cum ar definit George Călinescu 
epigrama este suficient să spunem că, 
intre centru epigramistic ploieştean (vezi 
M. Sevastos, „Monumentala geografie„), 
cel din Bucureşti, Iaşi , Vaslui şi Buzau şi 
centrul teleormanean se pot stabili bune 
raporturi de dialog şi similitudine. 

Dar cat de minora e arta epigramei 
si de ce trebuie sa restrangem activitatea 
lui Ion Pena la epigramie ? 

De ce nu trebuie să luam in calcul 
lucrări pe care le primim ca semnale 
dintr-o bună şi remarcabila valorificare a 
actului literar – cultural, artistic. 

De foarte multe ori, critica şi istoria 
literaturii române (chiar N. Iorga, G. 
Calinescu, Eugen Simion, N. Manolescu) 
includ un capitol de analiza a ironiei 
(vezi şi „Masca-antologia artei ironice”, 
St. Cazimir) exact la limitele in care 
figuraţia epigramatică ascunde drama-
tismul comicului si ironicului. 

Oricum se ştie ca absurdul ionescian 
şi absurdul de tip caragialesc-hurmuzian 
au foarte buna vecinatate cu cronicile 
munteneşti, revuistica munteneasca şi , 
cu deosebire, pofta de ”Gâlceava 
sufletului cu trupul” – cantemirescă, dar 
ţânând de …… 

Teleormanul a iscat, prin marii lui 
prozatori, un asemenea reproş literar, ca 
şi brăilenii, de altfel (Fanuş Neagu, 
Banulescu) . 

Ion Pena, poate cel mai indreptăţit 
şi autoritar epigramist teleormanean, ne 
demonstrează că manifestarea sa critică 
este o atitudine care nu se divulgă, ci se 
impune. Pana şi auto ironia funcţionează 
milimetric şi nimeni nu mai poate 
demonstra că e provincial atâta vreme 
cât dialogurile sale epigramistice merg 
până la caricaturizarea celor care făceau 

buna casă cu „ certurile de curte„ (vezi 
Cocea şi curtea regală) şi certurile de 
elita (Minulescu…). 

Dar nu acest aspect minim al 
epigramei vrem să-l demonstram aici , ci 
vrem sa subliniem valori pe care , nici 
istoria literaturii, nici critica literară nu 
le-au putut semnala decât ocazional. 

Ion Pena, poet liric; Ion Pena, 
jurnalist de o teribilă acuitate şi forţă 
atitudinală; Ion Pena, un vizionar. Noi 
vom persista intr-o justă valorizare 
estetica şi literar artistică in intenţia 
intenţională şi………. anunţată de a 
reconsidera, nu atât un portret uman, cât 
un destin cultural pe aspectul violent şi 
manifest exprimat al omului care a 
transformat calea in „Drum”. 

Poate părea paradoxal, dar o 
biografie incepe cu datele esenţiale şi 
determinante ale geografiei si naşterii 
unui autor . 

La Ion Pena, se poate spune că 
biografia e bine şi precis aşezată in 
delimitări teleormanene, dar că destinul 
incepe cu o moarte . 

Naşterea lui incepe cu o moarte: 
naşterea lui biogragfică este pândită de o 
ameninţare tulburătoare şi, martori fiind 
atâtor morţi, a trebuit să suporte acelaşi 
destin. 

Suspecta, absolut din toate punctele 
de vedere, moartea, in 1944 la Alba-Iulia, 
a lui Ion Pena, poate declanşa un proces 
spiritual (si anume al conştiinţei) privind 
achitarea datoriilor catre Uniunea 
Sovietică, nu numai de către poporul 
român, material, act şi de culturalitatea 
română, „ trădătoare”( vezi Păcală 1941-
1943 ). 

Pentru un intelectual de statura 
moral politică şi critica lui Ion Pena , 
epigrama şi caricatura din Păcală urmau 
să atragă dupa ele o atitudine „ 
justificabila „in 1944, când armata 
româna se afla in efort „comun„ cu 
armatele eliberatoare la Alba –Iulia. 

n.b. : Stiindu-se că aparţinea 
grupării „ Drum „ din Teleorman – deăi 
bine orientată spre stânga, ea fiind 
profund legionară – toşi „cărturarii 
tereşti erau urmăriţi in mod special atât 
de divizia „Tudor Vladimirescu„ , cât şi 
de armatele bine informate, eliberatoare  

Aflat pe front la Alba – Iulia, Ion 
Pena este realmente decimat de o maşină 
rusească şi-n imprejurări clandestine, 
sfârşeşte mult inainte de vreme de a-şi fi 
publicat cărţile sau măcar de a-şi fi 
afirmat cu maturitate intenţii de direcţii 
culturale. 

Urmărim sub acest raport, pe 

epigramistul Ion Pena, pe poetul Ion 
Pena, pe politicianul pamfletar din 
„Păcală”, dar, cu deosebire pe viziona-
rul, care duce până in 2000 şi, o extra-
ordinara poveste de care, chiar literatura 
engleza ar fi trebuit să ţina cont. 

„Fantazia„ ar trebui nu numai 
repusă in circulaţie, ar trebui aşezată 
intr-o exactă comparaţie cu proza 
urmuziană, intr-o corectă inţelegere a 
vizionarismului sud-est european şi , de 
ce nu, la baza teatrului absurd ionescian. 

Oricât ar parea de paradoxal, o 
biografie se distantează de un destin 
numai in măsura in care subiectul 
analizei impune, intr-o ordine cate-
gorica, un statut special . 

Născut in 1911, 25 august in 
comuna Belitori (actualmente, Troianul), 
judetul Teleorman, Ion Pena urmează 
şcoala primară aici, apoi Scoala de 
comerţ elemenntar din Roşiorii de Vede, 
fiind coleg, printre alţii, cu viitorul 
publicist N.Stanescu-Udrea. Absolvă 
Scoala superioara de comerţ din Turnu 
Măgurele avându-l coleg pe Florian 
Creţeanu (primul prefect de Teleorman 
dupa 1944), poet, pedagog şi scolarh de 
cenacluri după o perioadaă de penitenţă 
stalinist-bolsevică autohtonă. 

Ion Pena colaborează intens, frec-
vent şi acid la ziarul roşiorean „Drum” 
cu epigrama şi poezie. In 1939, la 
Tipografia şi legătoria de cărţi „Lumina 
poporului” din Roşiorii de Vede ii apare 
volumul de epigrame „Furcile caudine” 
cu două cicluri: „Albe” şi „Negre” şi cu 
un portret „semnat” de Al. Popescu –
Tair. 

Doar câteva poezii din volumul 
„Iarmaroc” au aparut in ziarul „Drum”. 

Epigramele cuprinse in „Furcile 
caudine” – cum afirma G.Filimon si Prof. 
I Bala in „Fişe de istorie literară”- „un 
spirit inteligent, corosiv şi ironic, 
cunoscător al lumii literare de atunci, al 
moravurilor timpului veştejite in 
epigramele sale. 

Lucrează ca perceptor-funcţionar ca 
şi Urmuz, „mediocru” stipendiat intr-un 
aparat administrativ pentru indeletniciri 
„ticăloase” (din greacă, tichalos = 
perceptor - frumos imbrăcat), scrie 
epigrame, face polemică, traduce din 
Esenin şi proiectează o proză specială de 
anticipaţie. 

Ion Pena este un caz de inconfort 
biografic, un scriitor pe care literatura 
dintre cele două războaie l-a produs, l-a 
impus şi care şi-a alimentat cu un teribil 
simţ al proporţiilor potenţialitatea 
artistică, expresia şi desenul individua-
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lizarii. 
Dacă biografia lui trebuie oricum 

delimitată geografic şi istoric (Belitori, 
1911,25 august; Alba-Iulia,1944, 29 iulie. 
Functionar. Colaborator la „Drum”. 
Publicist alături sau in dialog „epigra-
matic” cu Teodoreanu, Cocea, Eftmiu 
sau mai marunti „provinciali…) destinul 
său incepe cu ideea morţii. 

(Certificatul de deces-vezi facsimilul 
!-ne precizează o moarte suspectă a unui 
tânăr de 33 de ani, intr-o zonă ăn care la 
data constatării nu ajunseseră trupe 
sovietice şi nici nu fuseseră semnalate 
reacţii antifasciste. 

„Accidentul” de care actul oficial nu 
aminteşte absolut nimic pune in 
evidenţă o moarte naturală. 

Vorbeam insă de faptul ca destinul 
lui Ion Pena incepe cu ideea morţii. 
Premisă numărul unu ar putea fi 
formulată simplu: ţăranul Ion Pena 
măsoară lumea in care s-a născut cu 
măsura Ecleziastului. Orice critic sau 
istoric literar trebuie să aiba, in primul 
rând, in vedere şi să proiecteze-fără 
ambiţii contagiat de un stil gălăgios de a 
face critică şi istorie literară modernă - 
raportarea lui Ion Pena lamecanismul şi 
dinamica prozei „absurde” urmuziene. 

Citind proza de anticipatie a lui Ion 
Pena, „Moneda fantazienilor” şi 
„Fantazia” (dacă asemenea titluri ar 
acoperi proiectul de o extraordinara 
deschidere ?!) trebuie să restabilim (sau 
sa repunem sub accent) următoarele trei 
dimensiuni: 

1. Scrise in anii celui de al doilea 
razboi mondial, textele divulga in bună 
maniera swift-iana un proces, o 
investigare atenta si lucida a unei lumi 
care se anunta, cel puţin cu precizie 
dupa Ialta. 

Cel ce avea să moară in 1944, inainte 
de intrarea trupelor sovietice in 
Romania, cel ce ridiculizase bolsevismul 
in „Păcală” şi in alte publicaţii, Ion Pena 
„povesteste” cu umor si ,de ce nu, 
teribilism „intâmplări” de până la 
anul…2001. 

Fragmentul din „Moneda fantazi-
enilor”, „povestire utopica şi nu numai”, 
publicatî in „Drum”, dezvăluie nu 
numai o intentie polemică, nu numai un 
spirit acut de observaţie critica,nu numai 
o revolta ingăduitoare ci, in primul rând, 
o febrila capacitate a echilibrului. 

Ion Pena este un analist pe care 
istoricii ocazionali sau teritoriali l-au 
ascuns in spatele epigramistului. Va 
trebui sa se insiste intr-o nouă inţelegere, 

tocmai pe aceasta capacitate de 
discernământ şi să fie revalorizat mai 
nuantat. O vom face in spaţiul cuvenit si 
in segmentele destinate unei critici mai 
severe,impuse de chiar „inălţimea” 
textelor sale. 

Am putea chiar sustine şi demon-
stra ca „textele” dezvoltă şi relevă un tip 
de gândire pe care un singur prozator 
roman l-a dus la bun sfârşit, dar ca 
dramaturg, Eugen Ionescu. 

„Proza” lui Ion Pena, scrisă in 1937-
1938 proiectează, intr-o viziune proprie 
evenimente chiar ale anilor de 
sfârşit…de veac.... (Sa nu anticipam insa 
anticiparile autorului. O vom face mai 
apliat la momentul potrivit) 

Dacă am spus ca Destinul unui 
autor ca Ion Pena este inconfortabil, 
inseamnă că acesta şi-a…”anticipat” 
propriul sfârşit minus imprevizibilul. 

Proza pe care o invocam pleacă 
dintr-un stil imprumutat de la 
mecanismele literaturilor europene, 
acela de a decurge in sensul in care orice 
tip de cenzura ar putea si ar trebui sa 
protejeze din punct de vedere politic, 
social si moral..Dar nu numai literaturile 
occidentale de vizionarism ar putea fi 
invocate aici ca modele. De ce nu am 
aduce in discutie cronicile muntenesti 
(Radu Popescu, Stoica Ludescu) sau 
palavrageala, ironia, portretistica de 
sorginte antonpanesca, fimonianna sau 
caragialesca ?! 

Ori din proza lui Ion Pena, 
publicata sau nu, oricând s-ar putea cita 
justificative fragmente, prin care se 
demonstreaza ceea ce am afirmat mai 
sus: cand o realitate sociala, morala sau 
politica depaseste pragul epigramisticii, 
pragul atitudinii imediate, are nevoie de 
un supliment imaginar. 

Ion Pena descoperă această maniera 
de a scrie in proza sentimentală engleză, 
J. Swift, D.Defoe, etc. Propunem, aşadar, 
cititorului o perspectivă grotesc ima-
ginata a unei realitati amendate de 
replici contemporane. 

Este curios, totuşi, ca Ion Pena, in 
anii 1937- 1942 vorbea despre ţărani, 
improprietărire, cooperativizare, despre 
stalinism cu o extraordinară percepţie a 
realitatilor din 1953, 1962, 1989 si 2000. 
Scriitori romani de anticipatie sunt, faţă 
de aceste texte la care ne referim, 
submediocri. Ei construiesc in maniera 
Tugui, Mironov o literatura ştiinţifico-
fantastică cu pretenţii valorice. 

Ion Pena, ca şi Urmuz, oferă model 
in această direcţie şi lucrarea de faţă işi 

propune să ofere cititorului argumentele 
convingatoare ale sanselor pe care le-ar 
fi avut literatura română dacă ar fi 
decurs natural şi normal in liniile 
expresionismului şi ale vizionarismului 
artistic. Nu vrem să demonstrăm că 
numai provincia e in stare de anume 
tertipuri sau exhibiţii, ci, in primul rând, 
să refuzam centrului calitatea de punere 
in clasă, gen sau specie a unei anumite 
virtuţi cu o dinamica scriitoriceasca. Ni 
se ofera , chiar si conjuctural, şansa de a 
recupera intr-o foarte lungă şi 
arborescentă proză, fie şi numai câteva 
fragmente de o elocvenţa cu adevărat 
tulburătoare. 

‚’’’’’’’ 
Spuneam că destinul acestui scriitor 

incepe cu o moarte, dar nu putem 
demonstra cu dovezi certe că 
„accidentul” fatal din 1944 e datorat 
unor atitudini mai vechi ale scriitorului 
in reviste precum „SO4H2”, „Păcală”, 
dar nici nu putem trece cu vederea 
atitudinea şi gândirea antisovietice, 
antistaliniste, antibolşevice. 

Asta nu inseamnă că revista şi 
editura „Drum” ar trebui catalogate, cel 
puţin din acest punct de vedere, doar 
din nevoia de etichetare, ce ar duce la 
superficializarea demersului istorico-
literar, drept mişcări revisistice de 
„atitudine” legionară. 

Noi nu avem la indemâna la aceasta 
dată decât atitudini fireşti, iar ca dovezi 
nu putem prezenta decât manifestări 
strict artistice. 

Propunem, totuşi, o proiecţie 
specială asupra mişcarii legionare 
interbelice, in care intelectualitatea 
muntenească a aderat fără a presupune 
ca vreodată va fi nevoie de o disculpare. 

Dacă extragem din biografia lui Ion 
Pena amănuntul că a urmat acelaşi liceu 
comercial cu Dumitru Popescu, Florian 
Creţeanu şi incă foarte mulţi atitudidarzi 
teleormăneni, ar fi suficient să socotim 
să socotim că intelectualitatea provin-
cială şi-a formulat chiar un crez politic 
din această deschidere spre reacţia 
radicală cu privire la elementele ........ 
........................................... 

Din păcate domnul Victor Marin 
Basarab a plecat dintre noi la scurt timp 
după ce incepuse să lucreze la această 
carte despre Ion Pena”  
 

Marin SCARLAT
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Ion PENA 
 
 
 

Moneda  
Fantazienilor 
Povestire utopică 
Sicheviţa, 7 februarie,1938 
 

Partea I * 
 
CAPITOLUL  I 
Autorul face o scurtă introducere 
 

antazia este astăzi o ţară înfloritoare. Înainte cu 
zece ani însă, reaua stare domnea atotputernică 
în toate clasele sociale. Secretul acestei 

schimbări constă într-o reformă revoluţionară în 
domeniul monedei. 

Vom încerca să zugrăvim pe scurt un tablou al 
tuturor operaţiunilor în speţă, ca unul care am luat parte 
directă la întreaga lor desfăşurare. 

Cerem scuze cititorilor că nu vom arăta aievea, ca 
înscrierile literare obişnuite, dar facem aceasta la 
insistenţa conducătorilor fantazieni, care se gândesc 
numai la binele poporului şi nu ambiţionează să 
cucerească un loc în cartea de aur a doctrinelor 
economice sau să facă din guvernare o vacă fătătoare de 
milioane pentru buzunarele proprii. 

 
Modul cum noi am ajuns în Fantazia va rămâne 

iarăşi necunoscut, deoarece subsolul istoric este destul 
de îmbâcsit de amănunte, ceeace face ca de multe ori să 
naufragiem în noroiul lor, pierzând astfel perspectivele 
largi, utile şi sănătoase. 

În general, prevenim că banditii nu escaladează nici-
o pagină din cele ce urmează, iar oamenii de artă nu vor 
găsi nimic nevrednic de imaginaţia lui Dante sau Swift. 
Este vorba de lucruri concrete, care se refuză cu 
vehemenţă amatorilor de abstract. Noi le scriem ca cel 
puţin astfel să aducem un omagiu vrednicului popor 
fantazian şi să supunem unei dezbateri mondiale o 
experienţă unică şi generatoare de maiestuoasă 
prosperitate. 

 

CAPITOLUL   II 

Cum se înfăţişa Fantazia când a cunoscut-o autorul 
 

a sosirea noastră în Fantazia sărăcia bântuia cu 
înverşunare. Puţinele afaceri mai fericite realizau 
beneficii de cerşetor, iar majoritatea orbecăiau 

între faliment şi speranţă. 
Cauzele care duseseră la această situaţie nenorocită 

erau multiple, dar printre cele mai importante era lipsa 
de încredere, promovată de prăbuşirile răsunătoare ale 
celor mai puternice instituţii de credit. 

Faptul în speţă făcuse ca banul să se strângă 
pretutindeni şi să mucezească la ciorapul burghez sau în 
casele de fier ale bancherilor. 

Ţara întreagă parcurgea astfel o perioadă de scleroză 
generală: compartimentele vieţii economice, care stau la 
baza vieţii sociale, acţionau astmatic şi şchiop şi 
antrenau în derută toată naţiunea.  

Optzeci şi şapte de bănci trăseseră obloanele, o sută 
cinzeci şi patru de industrii închiseseră porţile, şomajul 
crescuse înspăimântător, drumurile se ruinaseră, 
funcţionarii publici trecuseră prin douăzeci de reduceri 
ca la urmă să se transforme în semn de întrebare cel mai 
liliputan salariu, iar ţarinile rămâneau pârloage pentru 
pâinea ţării fiindcă preţurile de batjocură ale cerealelor 
nu mai îndemnau la muncă. 

Acest tablou zguduitor arătat pe hârtie exprimă 
aproape nimic din tragicul profund al realităţii. 
Coborând în mijlocul poporului aveai impresia unei 
lumi în comă. 

Totul era bolnav. 

F 

L 
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Bancherul păstra milioanele în seifuri, refuzând să le 
infuzeze în opera de producţie şi de prosperitate, iar 
măturătorul de stradă îşi înfrăţea viaţa cu câinele 
flămând şi vagabond care venea rătăcit lângă el. 

Industriaşul ţinea porţile fabricii închise, din lipsa 
fondului de rulaj şi a debuşeelor, iar muncitorul cu ochii 
sălbăticiţi de inaniţie adera disperat la mistica roşie. 

Intelectualul îndopat cu abstracţii se metamorfoza 
din ce în ce, combinând pe Nietsche cu ilustrul domn de 
Gobineau, iar analfabetul credea mai cu tărie în 
coborârea Sf. Dumnezeu pe pământ ca să cerceteze 
casele văduvelor şi orbilor. 

În puţine cuvinte spus, sărăcia ucidea pe nesimţite 
naţiunea, provoca schismele politice cele mai violente şi 
pregătea terenul pentru o revoluţie pustiitoare. 

Viitorul şi vitalitatea fantaziană ameninţau să fie 
profund şi iremediabil zdruncinate, iar străinii care 
treceau prin Fantazia o considerau o ţară pierdută. 

Din fericire acest lucru nu s-a întâmplat. 
 
 

Capitolul   III 
Un nou sistem monetar propus de autor în Fantazia 

 
ocuiam de trei ani în Fantazia şi situaţia se 
înrăutăţea din ce în ce mai mult. Au avut loc 
două lovituri de stat, câteva revolte, s-au 

schimbat peste şaptesprezece guverne, dar schimbarea 
oamenilor nu aducea şi schimbarea lucrurilor. 

Cum aveam oarecari înclinaţii pentru studiul 
economiei, ne-am apucat să studiem cu atenţie 
fenomenul fantazian şi am ajuns la unele măsuri pe care 
le-am socotit în stare să vindece răul. 

Am întocmit un raport detailat în acest sens şi l-am 
trimis tuturor oamenilor de frunte ai ţării, atât politici cât 
şi de ştiinţă, ca să-l studieze şi să-şi dea avizul.  

Rezultatul a întrecut orice aşteptări. 
După o lună şi optsprezece zile, la 7 septembrie 1949, 

s-a întrunit un parlament ad-hoc, compus din cei care 
primiseră raportul. 

În dezbaterile ample, care au ţinut şaptezecişidouă 
de ore neîntrerupt şi la care am fost special invitaţi, 
raportul nostru a fost luat în considerare ad-literam şi 
prin aceasta s-au pus bazele unui nou sistem monetar, 
capabil prin mecanismul său, după dovada făcută în 
Fantazia, să reînvieze viaţa economică şi socială, 
transformând radical vechea lume şi vechile uzanţe. 

Este ştiut că banul, ca instrument de circulaţie, a 
bogăţiilor planetei, echivalează cu sângele pentru corpul 
uman. În vremuri de prosperitate circulă intens şi 
valorile se încrucişează abundent de la antipod la 
antipod. În vremuri de criză fuge de pe piaţă, bogăţiile 
lipsite de vehicularea sa nu se mai mişcă nicăieri şi viaţa 
socială traversează perioade de grave sincope. 

Totul era să obligăm banul să circule, să-l gonim 
afară din toate colţurile, deopotrivă din seiful 

bancherului, din ciorapul burghezului, din chimirul 
ţăranului chiabur. 

Pentru aceasta am introdus un principiu nou, 
revoluţionar: Monedele încetează de a mai reprezenta 
valori fixe, ele suferind în viitor, automat şi continuu, 
anumite scăderi în raport cu trecerea timpului. 

Am scontat că astfel toată lumea  se va grăbi să 
cheltuiască banul, să-l arunce într-un mod sau altul în 
circulaţie, dinamizând întreaga viaţă a naţiunii, în loc să-
l mai păstreze ca până aici, păstrarea devenind 
cauzatoare de pagube importante prin însăşi natura 
sistemului. 

Speranţa noastră s-a realizat, iar prosperitatea a 
revenit înmiită şi eternă. Acum Fantazia este cercetată de 
mii de economişti străini, care studiază sistemul spre a-l 
introduce şi în ţările lor. 

Dăm în mod sumar, câteva explicaţii. 
Toate monedele fantaziene sunt de hârtie. Monedele 

de metal s-au înlăturat cu totul ca unele care puteau 
dăuna sistemului din motivul că permit, oarecum şi mai 
uşor, tezaurizarea. 

Unitatea fantaziană de schimb este FAN-ul, aşa cum 
Franţa are Francul, România LEUL, U.S.A. DOLARUL, 
Grecia DRAHMA, etc. 

Monedele ţării, sau mai exact bancnotele ţării sunt 
următoarele: 

Tip I     - 1.250 Fani 
Tip II    -    625 Fani 
Tip III   -    125 Fani 
Tip IV   -      25 Fani 
Tip V    -        2 Fani 
Tip VI   -        1 Fan 
Primele bancnote, cele de 1250, 625, 125 şi 25 Fani 

sunt variabile, adică supuse scăderii valorii pe măsură ce 
trece timpul. 

Cele din urmă, de 1 şi 2 Fani, sunt fixe, deoarece dată 
fiind valoarea lor mică şi confecţionarea din hârtie, nu 
prezintă pericol de acumulare, manipulându-se greu în 
cantităţi însemnate. În plus se adaugă dificultatea 
evidenţierii infimelor scăderi care ar corespunde unor 
asemenea bancnote. 

La bancnotele variabile scăderea valorii se operează 
la finele fiecărei luni, automat şi continuu, timp de 25 
luni. Scăderea variază în raport cu valoarea, începând cu 
10 Fani la bancnote de 1250 Fani şi terminând cu 0,20 
Fani la bancnote de 25 fani. 

Scăderea micşorează puterea de cumpărare a 
bancnotei. 

Pentru fiecare lună viitoare bancnota are o valoare 
din ce în ce mai mică, evidenţiată expres pe una din feţe. 
Odată cu intrarea în vigoare a lunii noi, intră automat în 
vigoare şi noua valoare a bancnotei, rezultată din 
valoarea lunii precedente, minus scăderea lunară 
corespunzătoare bancnotei. 

Prin scăderi succesive timp de 25 luni, bancnotele 
ajung la valori rotunde de 1000, 500, 100 şi 20 Fani, când 
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se retrag din circulaţie, înlocuindu-se cu bancnote  noi, 
bune pentru circulaţie alte 26 de luni. 

După 26  de luni orice bancnotă veche care 
întâmplător a mai rămas în circulaţie, suportă o scădere 
lunară de 10 ori mai mare decât scăderea normală, până 
la nimicirea totală a valorii. 

Această procedură loveşte aspru în bancnotele vechi, 
pentru ca să se asigure funcţionarea cât mai normală a 
sistemului. 

Iată înfăţişarea bancnotelor fantaziene: 

 
Tip I 
 
 
FANTAZIA* 1250 – 1000 FANI 
 

Ianuarie Ianuarie 
    1950 

625 F 

Februarie 
   1950 
1240 Fani 

Martie 
   1950 
1230 Fani 

Aprilie 
   1950 
1220 Fani  

Mai 
   1950 
1210 Fani 

Iunie 
1950 
1200 Fani 

Iulie 
1950 
1190 Fani 

August 
1950 
1180 Fani 

Septembrie 
1950 
1170 Fani 

Octombrie 
1950 
1160 Fani 
 

Noiembrie 
1950 
1150 Fani 

Decembrie 
1950 
1140 Fani 

Ianuarie  
1951 
1130 Fani 

Februarie 
1951 
1120 Fani 

Martie 
1951 
1110 Fani 
 

Aprilie 
1951 
1100 Fani 

Mai 
1951 
1090 Fani 

Iunie 
1951 
1080 Fani 

Iulie 
1951 
1070 Fani 

August 
1951 
1060 Fani 
 

Septembrie 
1951 
1050 Fani 

Octombrie 
1951 
1040 Fani 

Noiembrie 
1951 
1030 Fani 

Decembrie 
1951 
1020 Fani 

Ianuarie 
1952 
1010 Fani 
 

Februarie 
1952 
1000 Fani 

N.B. După 28 Februarie 1952 această bancnotă va suferi o scădere lunară de câte 100 FANI, astfel că la 
31 Dec. 1952 valoarea sa va deveni zero. 
 

 
                                                   
 
Tip   II 
 

 
FANTAZIA*  625 – 500 FANI 
 

Ianuarie 
    1950 
625 Fani 
 

Februarie Februarie 
   1950 

1240 Fani 
 

Martie 
   1950 
615 Fani 

Aprilie 
   1950 
610 Fani  

Mai 
   1950 
605 Fani 
 

Iunie 
1950 
600 Fani 

Iulie 
1950 
595 Fani 

August 
1950 
590 Fani 

Septembrie 
1950 
585 Fani 

Octombrie 
1950 
580 Fani 
 

Noiembrie 
1950 
575 Fani 

Decembrie 
1950 
570 Fani 

Ianuarie  
1951 
565 Fani 

Februarie 
1951 
560 Fani 

Martie 
1951 
555 Fani 
 

Aprilie 
1951 
550 Fani 

Mai 
1951 
545 Fani 

Iunie 
1951 
540 Fani 

Iulie 
1951 
535 Fani 

August 
1951 
530 Fani 
 

Septembrie 
1951 
525 Fani 

Octombrie 
1951 
520 Fani 

Noiembrie 
1951 
515 Fani 

Decembrie 
1951 
510 Fani 

Ianuarie 
1952 
505 Fani 
 

Februarie 
1952 
500 Fani 

N.B. După 28 Februarie 1952 această bancnotă va suferi o scădere lunară de câte 50 FANI, astfel că la 31 Dec. 
1952 valoarea sa va deveni zero. 
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Tip   III 
 
 

                    
FANTAZIA* 125 – 100 FANI 
 

Ianuarie 
    1950 
125 Fani 

Februarie 
   1950 
124 Fani 

Martie 
   1950 
123 Fani 

Aprilie 
   1950 
122 Fani  

Mai 
   1950 
121 Fani 
 

Iunie 
1950 
120 Fani 

Iulie 
1950 
119 Fani 

August 
1950 
118 Fani 

Septembrie 
1950 
117 Fani 

Octombrie 
1950 
116 Fani 
 

Noiembrie 
1950 
115 Fani 

Decembrie 
1950 
114 Fani 

Ianuarie  
1951 
113 Fani 

Februarie 
1951 
112 Fani 

Martie 
1951 
111 Fani 
 

Aprilie 
1951 
110 Fani 

Mai 
1951 
109 Fani 

Iunie 
1951 
108 Fani 

Iulie 
1951 
107 Fani 

August 
1951 
106 Fani 
 

Septembrie 
1951 
105 Fani 

Octombrie 
1951 
104 Fani 

Noiembrie 
1951 
103 Fani 

Decembrie 
1951 
102 Fani 

Ianuarie 
1952 
101 Fani 
 

Februarie 
1952 
100 Fani 

N.B. După 28 Februarie 1952 această bancnotă va suferi o scădere lunară de câte 10 FANI, astfel că la 31 Dec. 
1952 valoarea sa va deveni zero. 
 

 
                                                                     
 
 
Tip  IV 
 

                   FANTAZIA* 25 – 20 FANI 

Ianuarie 
    1950 
25 Fani 

Februarie 
   1950 
25 Fani 

Martie 
   1950 
25 Fani 

Aprilie 
   1950 
25 Fani  

Mai 
   1950 
25 Fani 
 

Iunie 
1950 
24 Fani 

Iulie 
1950 
24 Fani 

August 
1950 
24 Fani 

Septembrie 
1950 
24 Fani 

Octombrie 
1950 
24 Fani 
 

Noiembrie 
1950 
23 Fani 

Decembrie 
1950 
23 Fani 

Ianuarie  
1951 
23 Fani 

Februarie 
1951 
23 Fani 

Martie 
1951 
23 Fani 
 

Aprilie 
1951 
22 Fani 

Mai 
1951 
22 Fani 

Iunie 
1951 
22 Fani 

Iulie 
1951 
22 Fani 

August 
1951 
22 Fani 
 

Septembrie 
1951 
21 Fani 

Octombrie 
1951 
21 Fani 

Noiembrie 
1951 
21 Fani 

Decembrie 
1951 
21 Fani 

Ianuarie 
1952 
21 fani 
 

Februarie 
1952 
20 Fani 

Martie 
1952 
20 Fani 

Aprilie 
1952 
20 Fani 

Mai 
1952 
20 Fani 

Aprilie 
1952 
20 Fani 
 

N.B. După 28 Februarie 1952 această bancnotă va suferi o scădere lunară de câte 100 FANI, astfel că la 31 Dec. 1952 valoarea sa va 
deveni zero. 

 

             
Tip   V                                Tip  VI 

F A N T A Z I A                  F A N T A Z I A 
2 FANI                             1 FAN 

Valoare fixă                   Valoare   fixă 
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După cum se vede, bancnota cea mai mare în 
sistemul fantazian este aceea de 1250 Fani. Prin scăderi 
succesive timp de 25 luni, ea ajunge la 1000 Fani, când se 
retrage din circulaţie, înlocuindu-se cu alta nouă, bună 
pentru circulaţie alte 26 luni. 

Ca o consecinţă a sistemului, o bancnotă de 1250 
Fani pusă la păstrare în luna emisiunii şi folosită de abia 
în a douăzecişisasea lună, nu mai valorează decât 1000 
Fani. 

Păstrând-o, posesorul a pierdut 250 fani, care 
reprezintă totalul scăderilor lunare. 

Dacă nici în a douăzecişisasea lună nu este pusă în 
circulaţie, bancnota pierde înzecit ca până aici, adică 100 
lei lunar şi după 10 luni valoarea sa devine zero. 

Respectând proporţiile, aşa se întâmplă cu toate 
bancnotele fantaziene, afară de bancnota de  25 Fani. 
Aceasta se deosebeşte de celelalte prin faptul că are 
valoarea constantă câte cinci luni consecutive şi rămâne 
în circulaţie 30 de luni. S-a procedat astfel fiindcă 
operând lunar scăderea de 0,20 Fani se îngreuna 
circulaţia. 

La finele fiecărei luni, pentru ca emisiunea monetară 
a ţării să fie constantă, Banca Naţională pune pe piaţă o 
emisiune nouă de monedă, echivalentă cu scăderea 
suferită de moneda aflată în circulaţie. 

Prima emisiune fantaziană de bancnotă variabilă – 1 
ianuarie 1950 – a însumat 30.000.000.000 Fani, cu 
următoarea repartiţie pe feluri de bancnote: 

     7.200.000 buc a 1250 Fani -  9.000.000.000 Fani 
   19.200.000 buc a   625 Fani - 12.000.000.000 Fani 
   40.000.000 buc a   125 Fani -   5.000.000.000 Fani 
 160.000.000 buc a     25 Fani -   4.000.000.000 Fani 
 La 1 februarie 1950, conform sistemului, scăderea 

operată automat asupra întregii emisiuni monetare 
respective a fost următoarea: 

 La   7.200.000 buc. Tip.  I a  10 Fani -   72.000.000 Fani 
 La 19.200.000  buc. Tip. II a   5 Fani -   96.000.000 Fani 
 La 40.000.000 buc. Tip. III a  1  Fan  -   40.000.000 Fani 
                                                Total  –   208.000.000 Fani 
Pentru 208.000.000 Fani, Banca Naţională a pus 

imediat pe piaţă bancnota nouă, procedând astfel la 
fiecare lună, cu excepţia lunilor când se acoperă şi 
scăderea bancnotelor tip  IV – 25 Fani – în sumă de 
160.000.000 Fani. 

 
 

Capitolul IV 
Tot despre scăderile lunare şi despre  menţinerea 
emisiunii la quantumul iniţial. 

 
a prima vedere, un neajuns insurmontabil în 
sistem pare acela că la păşirea în luna nouă, 
posesorul de numerar pierde automat şi fără 

mijloc de recuperare, o parte din valoarea bancnotelor ce 
deţine în acel moment. Dar tocmai aici se găseşte 
formidabila forţă  a sistemului. 

 
 

Posesorii de numerar în Fantazia sunt de două feluri: 
ordinari şi privilegiaţi. 

Posesorii ordinari sunt toţi locuitorii Fantaziei, în 
număr de aproape 30.000.000. Prin mâinile lor, banul 
vine şi trece ca şi în sistemele monetare clasice, iar 
deosebirea şi forţa sistemului nou constau în aşezarea 
circulaţiei monetare pe baze noi. 

Posesorul ordinar nu mai poate păstra banul, 
sustrăgându-l procesului circulator, şi aceasta din cauza 
pagubelor grele, inevitabile şi nerecuperabile pe care le 
pricinuieşte scăderea automată a valorii bancnotelor. 

Nolens-volens, imediat ce capătă banul sau cel mai 
târziu în ultima zi a fiecărei luni, posesorul ordinar 
fantazian trebuie să-l pună în circulaţie în orice mod. 

Prin acest nolens-volens s-a ajuns la dinamizarea 
fabuloasă a consumaţiei. La rândul său, consumaţia a 
dinamizat tot aşa de fabulos toată viaţa fantaziană, mii 
de industrii născându-se peste noapte ca din pământ, 
câmpurile părăginite transformându-se  în grădini 
fermecătoare, salariile crescând la proporţii nevisate, 
comerţul înflorind ca în basme, cultura pătrunzând 
biruitoare pretutindeni, într-un cuvânt bunăstarea 
generală inundând Fantazia din capitală până în ultimul 
cătun şi făcând din fiecare fantazian un om în putere să 
se bucure de o viaţă înzestrată cu toate cuceririle 
civilizaţiei. 

Dar fără o diferenţă de nivel în circulaţia monedei, 
sistemul ar fi eşuat în întregime. În loc să accelereze 
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schimbul, banul ar fi constituit un agent de stagnare a 
vieţii economice, oricine refuzând să-l mai  primească în 
tranzacţii către finele lunii, când se apropie spectrul 
scăderii. 

Asemenea vărsării pârâiaşelor în fluvii şi fluviilor în 
mări şi oceane în virtutea diferenţei de nivel, trebuiau 
create şi în noul sistem monetar mări şi oceane în speţă, 
care să primească pârâiaşele de numerar reprezentate de 
cele treizeci de milioane de fantazieni. 

Astfel s-a ajuns la posesorii privilegiaţi. 
Spre deosebire de posesorii ordinari, aceştia au 

privilegiul că banul aflat în mâinile lor îşi păstrează 
valoarea lunii expirate şi în primele zile ale lunii noi. 
Sunt de două feluri, corespunzând la două niveluri 
diferite şi succesive ale circulaţiei monetare: 

Posesori privilegiaţi de gradul I, sunt toţi 
comercianţii fantazieni, fie ei de detaliu, de mijloc, de 
angro şi au privilegiul că numerarul din mâinile lor îşi 
păstrează valoarea lunii expirate şi în ziua întâia a lunii 
noi, până la ora 20. 

Posesorii privilegiaţi de gradul II sunt magazinele 
generale şi au privilegiul că numerarul din mâinile lor îşi  
păstrează valoarea lunii expirate şi în primele două zile 
ale lunii noi, până la ora 20 a zilei a doua. 

Magazinele comerciale generale au luat fiinţă prin 
însăşi legea noului sistem monetar. Numărul lor variază 
între 1 şi cel mult 5 în fiecare judeţ, după mărimea 
acestuia şi amploarea vieţii economice; sunt înzestrate cu 
capitaluri mari ca să corespundă importantului rol 
încredinţat; sunt obligate sub pedeapsa desfiinţării şi a 
pedepsirii severe a conducătorilor, să fie înzestrate cu tot 
felul de mărfuri şi sunt autorizate să vândă exclusiv 
comercianţilor, vânzarea la persoanele fără această 
calitate fiindu-le strict interzisă. 

Pe lângă fiecare magazin general există şi un comisar 
de control al Băncii Naţionale. 

Revenind la chestiunea privilegiilor, adăugăm că 
privilegiul comercianţilor este valabil numai faţă de 
magazinele generale, iar privilegiul magazinelor 
generale este valabil numai faţă de Banca Naţională. 

Din cele spuse credem că se observă destul de 
limpede mecanismul circulaţiei în niveluri succesive a 
monedei fantaziene: 

I. Posesorul fantazian silit de spectrul scăderii 
inevitabile şi nerecuperabile, pentru el, pune banul în 
circulaţie până cel mai târziu în ultima zi a lunii. 

II. Comerciantul care primeşte banul contra mărfuri 
de la posesorul ordinar, până în seara ultimei zile a lunii 
ce expiră, are privilegiul ca în ziua următoare, ziua întâia 
a lunii noi, să se prezinte la magazinele generale cu tot 
numerarul compus din bancnote variabile, ridicând 
contra lui mărfuri de egală valoare. Valoarea 
numerarului se calculează la valoarea lunii expirate. 
Magazinele generale n-au voie să primească soldurile de 
fine de lună în speţă sau orice alţi bani, decât contra 

mărfuri, fiind interzise creerile de depozite de numerar 
în cont curent sau altfel, pe seama comercianţilor. 

III. Magazinele generale primesc soldurile lunare ale 
comercianţilor contra mărfuri până în seara zilei întâia  a 
lunii noi, iar în ziua următoare, a doua a lunii noi, se 
prezintă la sucursalele Băncii Naţionale din capitalele 
judeţelor, cu tot numerarul compus din  bancnota 
variabilă. Aici  se calculează de către bancă scăderea  
suferită de stocul de numerar prezentat şi se acoperă 
imediat din tezaur. În acest mod se obţine atât 
reabilitarea numerarului magazinelor generale cât şi 
menţinerea  emisiunii la quantumul iniţial, deoarece 
prin operaţiunea ameliorării numerarului magazinelor 
generale, se pune în circulaţie emisiunea de monedă 
nouă aproape echivalentă cu scăderile lunare automate. 

IV. Un regim mixt a fost conferit societăţilor 
anonime cu caracter industrial. Ele au privilegiul ca să 
prezinte pentru reabilitare în ziua întâi a lunii noi, până 
la ora 20, o sumă echivalentă cu maximum o zecime din 
capitalul social efectiv vărsat. Numerarul posedat în plus 
nu se reabilitează. 

V. Prin diferenţa dintre emisiunea monetară totală 
de bancnotă variabilă şi numerarul prezentat de 
magazinele generale şi societăţile anonime industriale la 
reabilitare se determină şi infima cantitate de monedă 
care din neglijenţa posesorilor sau din alte cauze, spre 
exemplu numerarul din casieriile publice, n-a mai 
parvenit la timp magazinelor generale. La această 
monedă se calculează iarăşi totalul scăderii lunare şi 
suma corespunzătoare se varsă imediat de către Banca 
Naţională Ministerului de Finanţe, servind la acoperirea 
scăderii suferită de numerarul aflat în casieriile publice 
la finele lunii, iar restul constituind venit al statului.  

Vărsământul în speţă împreună cu operaţiunea 
ameliorării numerarului magazinelor generale şi 
societăţilor industriale constituie mijlocul prin care 
moneda emisă lunar pentru umplerea golului provocat 
de scăderea automată se infuzează în procesul circulator 
şi menţine emisiunea monetară a ţării la nivelul iniţial. 

Toate operaţiunile de reabilitare se fac pe bază de 
registre legale cu care solicitatorii în drept justifică 
numerarul ce prezintă. Există pedepse severe pentru acei 
care caută să profite de calitatea ce deţin, căutând să 
reabiliteze sume ce nu le aparţin de fapt. 

Deşi complex la prima impresie, sistemul fantazian 
este în fond cât se poate de simplu. Regenerarea 
continuă a circulaţiei monetare se face fără bătaie de cap 
prin magazinele generale, etc., iar restul posesorilor au 
numai misiunea uşoară şi plăcută de a cheltui. 

Astfel, din pârâiaşe – posesori ordinari ai banului –  
se formează râuri şi fluvii mari – comercianţii şi 
magazinele generale – ape ce se varsă în  marele ocean al 
Băncii Naţionale. 

În mecanismul scăderilor automate lunare şi în 
crearea fluxurilor de circulaţie monetară stă toată 
noutatea şi incomensurabila forţă a sistemului fantazian. 
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Capitolul   V 
Autorul vorbeşte despre credit şi economie în Fantazia 

 
reditul, care pe lângă numerar este cel mai activ 
instrument de amplificare a consumaţiei, a găsit 
în noul sistem locul cuvenit. Totuşi, dat fiindcă în 

sistemul clasic însuşi creditul a ruinat prosperitatea prin 
dobânzi uzurare, în Fantazia s-au introdus metode 
capabile să înlăture asemenea neajunsuri. 

Astfel, comerţul de bancă este cu desăvârşire 
interzis, fiind înlocuit cu monopolul de stat. 

Creditul se acordă exclusiv, de şi prin agenţii 
speciale ale Băncii Naţionale, numai pe ipotecă sau gaj, 
cu o dobânda modică de 3%, încasată nu pentru 
realizare de beneficii, ci pentru acoperirea cheltuielilor 
instituţiei. Astfel de agenţii s-au înfiinţat până în cele 
mai îndepărtate colţuri ale ţării şi stau sub 
supravegherea sucursalelor judeţene ale Băncii 
Naţionale. 

În ceea ce priveşte economia în general a avut 
aceeaşi soartă ca şi comerţul de bancă, adică interzicerea. 
Practica depunerilor spre fructificare, cea mai 
proeminentă formă a economiei, contrazicea în plin noul 
sistem şi nu putea să mai trăiască în cadrul său. 

Desigur, afară de depunerile spre fructificare oprite 
expres de lege, economia de bani este oprită numai în 
sens relativ, deoarece în căminul propriu oricine este 
liber să adune ban lângă ban. Dar sistemul monetar 
însuşi este acela care interzice, prin mecanismul său, în 
mod absolut, astfel de economie. Nimeni, afără de 
nebuni desigur, nu mai adună ban lângă ban, când ştie 
că aceştia nu numai că nu produc nimic, dar, datorită 
scăderilor automate lunare, îşi pierd cu timpul întreaga 
valoare. 

Pentru că însă sunt atâtea nevoi umane care pretind 
imediat banul şi pentru că nu toată lumea poate recurge 
la credit în asemenea ocazii din cauza lipsei de garanţii 
corespunzătoare, etc., s-a mai creat în Fantazia o 
instituţie numită „CASA FONDURILOR FAMILIALE”, 
cu patru secţii deosebite: „caz de naştere”, „caz de 
căsătorie”, „caz de boală” şi „caz de moarte”. 

Această instituţie primeşte fără să plătească vreo 
dobândă depuneri pentru oricare din secţiunile de mai 
sus. Ea îndeplineşte oficiul de păstrare şi stă mai mult în 
serviciul oamenilor săraci, care pot să-şi strângă acolo, zi 
de zi, an de an, treptat, din mici economii, suma sau 
sumele ce şi le doresc necesare. 

Ca sub aceasta mască instituţia să nu degenereze în 
factor de  promovarea economiei, s-au introdus 
următoarele restricţii: 1) nu se plăteşte nici un fel de 
dobândă ci dimpotrivă o taxă de păstrare de 2% pe an; 2) 
depunerea pentru caz de naştere s-a fixat la 5000 de Fani, 
idem pentru caz de  nuntă 25.000 Fani, idem pentru caz 
de boală 25.000 Fani, idem pentru caz de moarte 20.000 

Fani; 3) suma depusă nu poate fi ridicată decât pentru 
cazul căruia a fost destinată şi numai când este în ajun 
de a se produce,- naşterea şi nunta, – când se manifestă – 
boală, – sau când s-a produs – moarte – şi numai în baza 
actelor doveditoare; 4) când cazul pentru care a fost 
destinată depunerea nu se produce până la moartea 
depunătorului, este vorba desigur de naştere, căsătorie 
sau boală, suma nu se mai poate ridica ci intră în 
patrimoniul statului care o foloseşte la asistenţă socială. 
La fel se întâmplă cu depunerile pentru caz de moarte, 
când depunătorul moare în războiu, piere în naufragiu, 
foc sau în orice alt mod care, prin forţă majoră, nu mai 
permite înmormântarea de către familie. 

Prin „caz de nuntă” se înţeleg cheltuielile obişnuite 
de căsătorie. Noul sistem ignorează dota în numerar ca 
una ce contravine principiului său faţă de economie. 

Operaţiunile „CASEI FONDURILOR FAMILIALE” 
se fac prin toate oficiile poştale din Fantazia  care 
îndeplinesc expres şi funcţiunea de agenţii ale sale. 

 
 

Capitolul   VI 
Autorul arată mecanismul monetar în relaţiile cu 
străinătatea 

 

iindcă moneda fantaziană suferă în fiecare lună 
o anumită scădere din valoarea sa şi în 
străinătate nu s-ar fi putut remedia în niciun  fel 

acest neajuns, s-a emis separat o monedă pentru uzul 
extern. Aceasta are valoare permanent fixă şi este de 3 
tipuri: 1.000, 500 şi 100 Fani. Nu are voie să circule pe 
piaţa internă ci exclusiv pe pieţele externe. Plăţile în 
străinătate se fac în acest fel de monedă. 

La ieşirea din ţară a unui fantazian, acestuia i se dă 
moneda tip extern în schimbul monedei tip intern ce 
posedă. La intrarea în ţară se face inversul operaţiunii, 
adică dacă are monedă externă, i se preschimbă în 
monedă tip intern. La fel se procedează şi cu străinii cari 
intră sau ies din Fantazia.  

La fiecare vamă există birouri speciale ale Băncii 
Naţionale care se ocupă cu toate operaţiunile în speţă. 

Oricine introduce sau foloseşte moneda tip extern în 
interiorul ţării se  pedepseşte foarte sever. 

 
 

Capitolul   VII 
Autorul spune câteva cuvinte de încheiere 

 
raţie acestui sistem monetar, Fantazia este astăzi, 
precum am avut ocazia să mai arătăm şi în 
cuprins, prosperă ca nici-o altă ţară din lume. 

Banul, gonit de demonul scăderii, iese din toate 
colţurile şi se aruncă în consumaţie, dinamizând-o şi 
revolutionând-o şi prin aceasta generând industrii 
uimitoare, salarii mari, preţuri bune, mulţumire generală 
pretutindeni. 

C 

F 

G 
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Poporul fantazian a marcat în câţiva ani o etapă de 
progres echivalentă cu 50 de ani anteriori. 

Până la reforma monetară, banul câştigat şi pus la 
păstrare dăuna vieţii sociale prin neparticiparea sa la 
procesul circulaţiei. Acum el este un motor formidabil 
care pune în mişcare toate energiile naţiunii. 

    Astfel  au rezolvat Fantazienii criza, au readus 
pentru eternitate prosperitatea în ţara lor şi s-au instalat 
cu autoritate şi mândrie în fruntea popoarelor lumii din 
al XX-lea secol. 

 
                                                  

Partea  a II-a 
 

1 
n povestirea mea, intitulată „Moneda fantazienilor” 
şi publicată în marele ziar „Drum” din Roşiorii de 
Vede, am mai avut ocazia să vorbesc despre 

poporul fantazian. În acest fel, cunoaşteti desigur 
întrucâtva puterea sa de transformare în domeniul 
social, iar cele arătate mai la vale îi vor demonstra încă 
odată acest strălucitor geniu. 

Şi între popoare, ca şi între oameni, există o lege 
implacabilă care asigură succesul numai celor 
îndrăzneţi. Moderaţia este sora bună a mediocrităţii şi 
competitorii săi s-au salvat în acest secol, agăţându-se cu 
disperare de pulpana tradiţiei. 

Poporul fantazian face parte din categoria 
popoarelor îndrăzneţe. Destinul său, căci un destin 
există, poartă prin lume emblema curajului şi dragostea 
de luptă neobosită pentru cucerirea maibinelui. 

Din splendidul său patrimoniu social, 
contemporaneitatea transmite viitorului cele mai 
fecunde reforme, difuzate ca un balsam al mântuirii 
peste întregul glob. 

După povestirea amintită la început, mi-a revenit tot 
mie onoarea de cronicar în acest sens. Ca unul ce 
dispreţuiesc manierele generatoare de plictiseală ale 
scriitorilor moderni, voi fi cât se poate de sobru şi de 
scurt până la sfârşit. 

Vă mărturisesc de la început că, după citirea 
ultimelor pagini, admiraţia ce veţi arăta poporului 
fantazian nu va fi cu nimic mai prejos decât aceea arătată 
lui Platon, lui Saint-Simon, lui Morus şi altora de seama 
lor. Iar peste vremelnica şi meschina noastră viaţă şi 
peste milenii de ani viitori, stindardul eternităţii va fâlfâi 
în soare încă o glorie biruitoare. Poporul fantazian. 

Cer iertare aproape că, în acest angrenaj, oamenii se 
vor întoarce şi asupra mea şi mă vor încărca de faimă şi 
onoruri. Dar cronicar fidel al unor fapte văzute de la un 
cap la altul, în toată plenitudinea lor, am voit să-mi 
păstrez înţelegător anonimatul, dar editorul făcând 
opinie separată, mi-a demonstrat că numele meu celebru 
constituie o fericită carte de vizita pentru povestire. 

 

2 
cest popor, poporul fantazian, este dotat cu o 
bogată fantezie, de unde i se trage de altfel şi 
numele. Această fantezie îl ajută să-şi dezlipească 

fruntea de ţărână şi să-şi proiecteze vederea dincolo de 
vârful nasului, în faldurile zilei de mâine. 

E un popor în care capul ţine cumpănă cu fermitate 
orbului stomac. Aici am cunoscut pe Campanela, pe 
Fourier, pe Owen şi alţi maeştri ai meditaţiei înalte, 
desigur sub alte nume, sub alte trupuri şi sub alte 
costume. Cu ei împreună m-am bucurat sau m-am 
întristat ani de-a-rândul, după caz, prin mărăcinişul 
schimbător al existenţei. 

Fantezia unită cu îndrăzneala şi prevederea unită cu 
organizarea, iată tot secretul nemuritoarelor opere 
fantaziene. Pe lângă fantezia ştiinţifică sau artistică mai 
există o fantezie socială, care putrezeşte în cărţi, fără să 
fie coborâtă pe pământ, chiar când milioane de oameni 
au acceptat-o în sinea lor. 

Poporul fantazian, singur, a rupt cu înţelepciune 
această practică. 

În alte ţări, realitatea se sufocă decenii şi secole de-a-
rândul în conservatorism, în tradiţie. Când se face cu 
multă greutate o reformă, efectele acesteia sunt aproape 
nule, fiindcă reforma a venit prea târziu. A venit când, în 
felul său, era depăşită de necesităţi. 

Chestiunea se aseamănă, cu alte cuvinte, cu 
următorul exemplu edificator. O trăsură condusă de un 
birjar bătrân şi miop, şi care reprezintă împreună 
realitatea socială, este urmărită în fugă, pe jos, la o 
distanţă apreciabil de mare, de un om tânăr şi viguros, 
reprezentând reforma. În loc ca omul acesta să fie pe 
capra trăsurii ca s-o conducă cu tinereţea şi cu vigoarea 
sa, el se află departe în urmă, fugind după ea cu sufletul 
la gură. 

Atunci când totuşi, după goană de decenii sau 
secole, ajunge trăsura şi se instalează pe capra ei, el nu 
mai este omul tânăr de la început, ci o fantomă în care şi-
au făcut deopotrivă culcuş oboseala, bătrâneţea şi 
moartea. Aproape un cadavru. Apoi urmărirea 
istovitoare şi stearpă începe iarăşi cu alţi parteneri şi cu 
alte cadavre, în nesfârşirea timpului. 

Tocmai asemenea gen de spectacole a devenit 
inexistent în Fantazia. Aici reforma merge pas în pas cu 
vremea şi cu realitatea socială. Din sincronizarea lor 
perfectă izvorăşte o lume nouă, o lume în care pacea şi 
bunăstarea stăpânesc egale. 

Am trăit în Fantazia zeci şi zeci de ani. Am văzut cu 
ochii mei evenimente şi reforme de tot felul. Acum la 
bătrâneţe mintea mea e încărcată de mulţimea, de 
varietatea şi de cuprinsul lor. Ca să le descriu cât mai 
exact pe cele ce voi hotărî să le împărtăşesc lumii voi face 
apel întotdeauna la jurnalul meu intim, în care le-am 
notat zilnic şi cu fidelitate o viaţă întreagă. Fac acelaşi 
lucru şi cu povestirea de faţă. 

 

Î 

A 
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3 
3 Octombrie 1924 

ntru în Fantazia în calitatea prea puţin importantă 
de corespondent al ziarelor din Londra. În câteva 
speculaţii nenorocite la bursă, părinţii mei au 

pierdut majoritatea averii şi ca urmare a trebuit să-mi 
caut în viaţă un rost mai precis în locul vagabondajului 
belferesc şi confortabil de până aici. Am avut 
posibilitatea ca să mă duc în aceeaşi calitate în ţări ca 
Japonia, U.S.A. sau Germania, dar am preferat Fantazia 
din cauza că mă leagă o adâncă prietenie cu 
conducătorul sau – Fan. Cu ani în urmă am studiat 
împreună ştiintele sociale la Oxford. Mă gândesc cu 
plăcere la lungile noastre discuţii despre sistemele 
sociale şi economice de tot felul care şi-au făcut loc în 
lume în toate timpurile. 

La această prietenie se mai adaugă apoi şi altceva. În 
ultimele zile toate agenţiile de presă au anunţat prin 
telegramele lor că în Fantazia au loc grave tulburări 
sociale. Aşa ceva mi-a mărit şi mai mult pasiunea de 
gazetar, pasiune oarecum înăscută, cât şi dorinţa de a 
pleca mai repede. 

În gara centrală a capitalei fantaziene, când cobor 
din vagon, mă întâmpină însuşi Fan. Nu e însoţit de nici-
o suită ci e singur, travestit şi amestecat între lume. Îmi 
spune că mă primeşte exclusiv ca prieten şi de aceea a 
ţinut să se bucure între patru ochi de revederea noastră. 

Pe imensele peroane din faţa trenurilor remarc 
imediat rumoarea ce domneşte. Cei mai numeroşi sunt 
soldaţii în echipament de război. Pe feţele tuturor 
călătorilor stăpânesc vizibile neliniştea şi teama. 

N-am ieşit niciodată din boemia engleză şi poate de 
aceea mă interesează excesiv acest tablou în care iarba de 
puşcă se simte în nas. Aş dori să-l privesc mai mult şi să 
mă pătrund mai adânc în el ca să-l înţeleg mai bine. Dar 
Fan mă invită să plecăm. Mergem acasă la el şi aici sunt 
pus în posesia unui sobru şi încăpător apartament. 

După ce schimbăm impresiile revederii, împletite cu 
amintiri, vorbim de chestiunile internaţionale la ordinea 
zilei. Conflictele cronice din extremul orient, 
imperialismele europene, noile reforme americane, 
problema coloniilor, maşinismul şi somajul, iată un 
colier respectabil de subiecte în care omul aproape se 
năuceşte. La urmă ne oprim la starea quasi-
revoluţionară din Fantazia şi Fan mă pune în curent cu 
lucrurile. 

- Fantazia este o ţară agricolă. În agricultură  
stăpâneşte marea proprietate, pe când mica proprietate 
este ca şi inexistentă. Posedăm în total 12.000.000 hectare 
de pământ arabil. Din acestea 10.000.000 aparţin marii 
proprietăţi şi numai 2.000.000  micii proprietăţi. Dacă se 
raportează suprafeţele la numărul proprietarilor, avem 
5.000 de familii boiereşti stăpâne pe 10.000.000 hectare şi 
2.000.000 de familii ţarăneşti stăpâne pe 2.000.000 
hectare. Revin în medie câte 2.000 de hectare de familie 
boierească şi câte un hectar de familie ţărănească. Media 

aceasta este adevarată numai în general. În detaliu, ea 
suferă simţitoare schimbări în sensul că multe moşii sunt 
mai mari sau mai mici de 2.000 de hectare, precum şi 
proprietatea ţărănească se ridică în unele cazuri cu ceva 
peste un hectar iar în altele, foarte multe, se reduce 
literalmente la nimic. 

Cum trăieşte ţărănimea în aceste vitrege împrejurări? 
Iată întrebarea care cuprinde în miezul său toată 
explicaţia şi justificarea actualelor tulburări. 

Numai din pământul său ţărănimea nu poate trăi. 
Fie că e prea puţin la majoritatea familiilor, fie că e de-a-
dreptul inexistent la altele. Ca urmare, ea trebuie să 
muncească pe moşiile boiereşti. Şi tocmai aici este 
speculată sărăcia ei. Pe moşiile boiereşti există un sistem 
de muncă aproape medieval sau inchizitorial, cum vrei 
să-i zici. Toate acestea sunt muncite de ţăran în sistemul 
„una din trei”. Ce înseamnă acest sistem? Nici una nici 
alta decât că două părţi din recolte sunt luate de boier şi 
numai o parte de ţărani. Boierul nu contribuie cu nimic 
la opera de producţie, decât cu pământul. Ţăranul pune 
sudorile şi zilele lui, vitele şi uneltele lui, sămânţa pentru 
semănat şi tot ce altceva mai trebuie. Peste acestea mai e 
obligat să facă o seamă de tot felul de corvezi boiereşti, 
care adeseori se ridică până la 40 de zile pe an. Numai în 
asemenea condiţii poate intra ţăranul pe marea 
proprietate. De primit trebuie să le primească, fiindcă 
altfel riscă să ajungă pe drumuri şi să moară de foame cu 
toată casa. 

Din cauzele acestea există toată atmosfera neliniştită 
pe care ai găsit-o aici. Ţărănimea munceşte ca o sclavă 
sau chiar mai rău şi trăieşte în toate părţile în cea mai 
cruntă mizerie. Pâinea nu se pomeneşte pe masa lui. 
Confortul cel mai elementar îi lipseşte complect. Îi 
rămâne numai porumbul stricat care o înfrăţeşte de 
timpuriu cu exuberanţa florilor de pelagră şi cu 
cimitirul. 

În acelaşi timp, boierii fantazieni, cu o ironie 
nemărginită, trăiesc în lux şi dezmăţ. Toate capitalele 
occidentale sunt pline de ei şi cheltuiesc acolo mai abitir 
ca maharajahii. La moşii au logofeţi care la rândul lor 
mai jupoaie  încă o piele de pe ţărănime şi cu ce mai fură 
de la stăpâni ajung ei înşişi, cu vremea, boieraşi sau 
bancheri mărunţi. 

Acestea sunt izvoarele de permanentă revoltă a 
ţărănimii. Au fost mai întâi tulburări locale, apoi acestea 
au devenit tot mai întinse zi cu zi, până când au ajuns să 
împânzească judeţe şi regiuni întregi. An cu an aerul 
ţării miroase mai apăsător a cenuşă şi moarte. 

Dreptatea se ştie de către toţi a cui este. Este a celor 
mulţi şi săraci, cum a fost întotdeauna. Este a ţărănimii. 
Dar guvernanţii de până acum au înlocuit-o mereu cu 
sabia, cu puşca şi cu ocna. Niciunul din ei n-a avut 
înţelegerea sau curajul să ia în mână cumpăna cu 
echilibrul adânc avariat şi să-l îndrepteze prin corectarea 
lesturilor. 

Sunt numai de doi ani conducătorul ţării. 

I 
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Văd cu atât mai bine, în această calitate, din vârful 
complexului social, că e imoral şi revoltător ca 5.000 de 
familii boiereşti să huzurească în paradisul bogăţiei şi 
plăcerii fără prestarea celor mai modeste munci 
productive iar 2.000.000 de familii ţărăneşti să 
orbecăiască cu robia pe umăr în mizerie şi întuneric. 

Vom merge de altfel prin ţară ca să vezi cu ochii cele 
auzite. Eu însumi obişnuiesc să călătoresc incognito în 
toate părţile ca să-mi dau seama mai adânc şi la fata 
locului de întreaga realitate. 

 
4 
7 Octombrie, 1924. 

upă promisiunea sa, Fan mă cheamă cu el într-o 
călătorie prin Fantazia. Suntem amândoi 
travestiţi şi ne recomandăm negustori de 

cereale. 
E o zi de Duminică. Soarele anemic se amestecă 

întristat cu rugina frunzelor. Domneşte pretutindeni 
paloarea sfâşietoare a toamnei. 

Ne oprim într-unul din sate, anume ca să-l cercetăm 
mai deaproape. Toate gospodăriile sunt la fel şi la toate 
fâlfâie de departe blazonul sărăciei. Intrăm la întâmplare 
într-una. Casa peste care dăm este aidoma ca o cocină de 
porci, ceva mai mărişoară. Ca să intri pe uşă trebuie să te 
frângi cum trebuie de la mijloc. În ferestrele cât o palmă 
se lăfăieşte hârtie proastă de jurnal, lipită cu cocă, în 
locul geamului limpede de sticlă. 

Ne întâmpină un ţăran în vârstă, pe a cărui faţă se 
citeşte repede că e îngenunchiat de necazuri. Îl  cheamă 
Manor I şi are 38 de ani, deşi arată de 50. Cu 
îmbrăcămintea de pe el, săracă şi veche, seamănă mai 
degrabă a cerşetor. 

În urma lui se iveşte o femeie fricoasă şi firavă ca un 
spectru. E însoţită de câţiva copii aproape goi, cu 
trupurile costelive, supte de mizerie şi de boală. 

Dăm bună ziua şi începem să stăm de vorbă. Aflu cu 
uimire că Manor I şi toţi din familia sa sunt analfabeţi. 
Toate satele fantaziene sunt la fel şi numai logofeţii 
boierilor ştiu în ele puţină carte. Lumea cea multă ţine 
socotelile cu răboj în lemn şi cu noduri pe aţă. 

Când îi spunem că suntem negustori de cereale, 
omul scapă un adânc oftat. Vorbele sale tulbură şi 
zguduie. 

-„Nu este nimic de vânzare în gospodăria mea, 
fiindcă sunt prea sărac. Ce am eu? Doar nevoi şi 
necazuri. O soţie sfârşită de muncă şi naşteri, trei copii 
cu obrajii de ceară, cocina de casă pe care o vedeţi 
alături, o pereche de boi hămesiţi de foame în tot ceasul 
şi o vechitură de plug cârpit la zece ţigani. De la părinţi 
am moştenit numai un pogon de pământ. Au fost săraci 
şi ei. 

Ca să pot trăi trebuie să muncesc pe moşia 
boierească. Muncesc 9 pogoane de pământ, pentru ca 
recolta din 6 pogoane s-o ia boierul şi numai din trei 
pogoane s-o iau şi eu. Peste munca acestor 9 pogoane 

mai fac în tot anul până la 40 de zile de corvoadă 
boierească, de nu mai ajung să am o zi de odihnă 
omenească. Şi sunt silit să fac aşa, ca şi ceilalţi săteni, 
fiindcă altfel nu primim un pas de pământ în moşie. 

Muncesc deci 10 pogoane de pământ, adică şi cu cel 
părintesc. De abia le birui cu soţia neputincioasă, cu 
unelte învechite, cu vite prăpădite de foame şi cu copii 
care acum se ridică. După opt-nouă luni de zile 
petrecute în tot anul în sudoarea frunţii aduc în 
hambarul meu te miri ce. În schimb boierul care nu face 
nimic şi nu l-am văzut de zece ani pe aici, pune de-a-
gata mâna pe recolta din 6 pogoane din munca mea pe 
moşia lui şi huzureşte pe alte meleaguri. 

Pe lângă acestea se mai adaugă şi alte păcate. 
Când timpul e potrivit şi frumos trebuie să muncim 

la partea boierului iar a noastră rămâne la urmă, când 
adeseori i-a trecut şi sorocul. Aşa izbutim să mai punem 
încă o pagubă, în loc de câştig, lângă sărăcia noastră. Mai 
rău nu cred să fie decât în iad. Acolo însă răul are 
înţelesul lui dumnezeiesc. 

Ca mine este tot satul acesta de 400 de familii şi ca 
satul acesta e toată ţara. Puţini dintre noi sunt mai 
răsăriţi deasupra necazurilor, doi sau trei la sută, graţie 
pământului părintesc mai întins. Dar nici ei nu se culcă 
pe roze. 

Muncim toţi cât este anul de mare, locuim în case 
care seamănă mai mult a cocini şi ne ţinem zilele cu 
porumb stricat. Copii ne mor mai mult de jumătate de 
mici iar către 50 de ani ne stingem şi noi, aproape la 
rând, vlăguiţi de trudă şi de neajungeri. 

Trăim, într-un cuvânt, câineşte. Trăim aşa cum 
vedeţi, dar nimeni nu se apleacă asupra durerilor 
noastre ca să le asculte, să le înţeleagă şi să le izbăvească. 

Până când însă?” 
Ochii lui Manor I înoată în lacrimi. În lacrimile sale 

simţim amândoi cum se împletesc laolaltă mizeria şi 
revolta. Ne despărţim de el cutremuraţi. Mai trecem pe 
la alte gospodării, prin alte sate şi peste tot ne întâmpină 
acelaşi spectacol de sărăcie şi disperare. Acum înţeleg de 
ce în fiecare zi e o revoltă undeva în Fantazia şi înţeleg 
mai cu seamă frământarea din nobilul suflet al lui Fan. 
Cu glasul modulat de tristeţe dar ferm, el îşi destăinuie 
gândurile cu aceeaşi sinceritate ca altădată la Oxford. 

-„Precum vezi, poporul fantazian este la marginea 
prăpastiei. Cu sărăcia intrată până în oase, cu copiii de 
ceară şi seceraţi în majoritate de moarte, cu cocini în loc 
de case, cu minţi întunecate ca noaptea, într-un cuvânt 
ducând o existenţă mai rea decât animalică, unde se 
poate merge decât la pierzare? Fiindcă acesta e poporul 
adevărat, această lume înfrăţită cu ogorul, cu robia şi cu 
sărăcia, iar nu cele câteva mii de trântori latifundiari, 
care şi-au uitat în parte şi limba şi ţara. 

Această tragică situaţie nu mai poate dura decât cu 
nu ştiu ce riscuri. Poate chiar cu acela al distrugerii 
naţiunii. Ieşirea din ea e mai mult decât imperioasă. E o 

D 
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chestie de viaţă sau de moarte pentru milioane şi 
milioane de suflete. 

După matură chibzuială, hotărârea mea în acest sens 
e luată fără întoarcere. Va fi în curând cunoscută şi 
înfăptuită peste orice obstacole. 

 

 
 

5 
9 Octombrie, 1924 

an acţionează rapid. A convocat pentru astăzi 
un consiliu al salvării naţionale şi mă cheamă 
să-l însoţesc la şedinţă. Sunt prezente în acest 

consiliu toate personalităţile proeminente ale ţării, din 
toate domeniile de cultură, industrie şi comerţ. Savanţi 
îmbătrâniţi  la catedre universitare, înteprinzători plini 
de energie creatoare şi tehnicieni străluciţi îşi strâng 
laolaltă mâinile, înfrăţiţi sub acelaşi acoperiş. 

Fan deschide sedinţa şi expune lapidar situaţia gravă 
în care se află ţara. Nu ascunde şi nu menajează nimic, 
fiindcă ceasul este de grea cumpănă. Toţi cunosc 
dealtfel, mai mult sau mai puţin. De ani de zile se joacă 
hora sângeroasă a revoltelor, de ani de zile se agită tot 
felul de soluţii, dar nimeni nu păşeşte hotărât la 
îndreptare. 

În acest timp răul se adânceşte neîncetat şi catastrofa 
pustiitoare se apropie vertiginos. Un popor întreg e 
ameninţat să se mistuie în moarte şi incendiu din cauză 
că se întârzie mereu cu instaurarea echităţii. 

După ce descrie toate acestea, Fan expune problema 
la care s-a oprit cu îndrăzneală, după o lungă meditaţie. 
E o reformă radicală, capabilă să reteze din rădăcini tot 
răul şi să coboare binefăcătoarea linişte peste tot. Aşa 
cum vorbeşte despre ea, glasul îi pare deodată tunet şi 
mântuire. Toţi ochii din faţa lui se umezesc de lacrimi de 
bucurie. Nu sunt aici capete goale de politicieni venali şi 
oportunişti ci numai elita creatoare a naţiunii. Ea judecă 

adânc şi nepărtinitor, în concordanţă cu marile interese 
ale neamului. 

În faţa acestei elite Fan a întrupat demult speranţa 
ţării. Prin convingerile sale progresiste, girul lui de 
chirurg social a plutit mereu în atmosferă. Speranţa se 
converteşte astăzi în puternica realitate. Toată adunarea 
e un glas de aprobare emoţionantă. Fiecare vede aevea 
zilele viitorului ce vor veni cu pace şi belsug ca să 
înlocuiască luminoase secularele tristeţi fantaziene. 

Pe amvonul tribunei, Fan pare un erou legendar, un 
semizeu. O voinţă năvalnică şi o sete nemăsurată de bine 
strălucesc în ochii lui ca nişte diamante. Aşa cum încheie 
el seamănă aidoma cu un nou Isus, trimis pentru o nouă 
mântuire. 

 
6 
10 Octombrie, 1924 

eşind în oraş, întâmpin în toate părţile o animaţie 
extraordinară. Grupuri şi grupuri de oameni 
discută plini de voioşie şi se opresc în faţa 

locurilor de afişaj unde zăbovesc mai îndelung. Cunosc 
obiectul entuziasmului lor. Îmi place să mă amestec între 
ei ca să le simt mai adânc mulţumirea din suflete. Citesc 
şi eu uriaşul afiş, răspândit în sute de mii de exemplare 
pretutindeni. Afişul cuprinde însăşi reforma lui Fan, 
ratificată ieri de consiliul salvării naţionale şi e adusă la 
cunoştinţa naţiunii în forma următoare: 

FANTAZIENI 
Ţara noastră se zbate într-o profundă criză socială. 

Această criză ne duce cu paşi repezi la o catastrofă  ale 
cărei proporţii nu le poate ghici nimeni. Incendiul şi 
moartea, mizeria şi suferinţa domnesc atotputernice 
peste tot şi macină nemiloase fiinţa şi vigoarea 
poporului nostru. 

Sunt cel mai conştient de aceste pustiitoare rele. 
Pentru a le curma şi pentru a instaura pacea şi echitatea 
care să ne asigure un viitor de lumină şi de progres, am 
luat o hotărâre istorică. În numele necesităţilor naţionale 
am decretat exproprierea tuturor moşiilor mai mari de 
100 hectare şi împărţirea lor în loturi de câte 5 hectare la 
fiecare familie ţărănească. 

Marii proprietari vor rămâne numai cu câte 100 de 
hectare fiecare. Pentru pământurile expropriate vor fi 
despăgubiţi în proporţie de 40% din valoare în rente de 
stat, amortizabile în 30 de ani. 

Departamentul Agriculturii este însărcinat cu 
executarea până la 1 februarie, 1925. 

                                           Semnat FAN 
Citindu-i textul, clar şi hotărât, mă simt eu însumi 

emoţionat. Lumea din jur e agitată mereu de aceeaşi 
mare bucurie şi comentează în tot locul cu gesturi 
aprinse. La fel ca în adunarea elitelor de ieri, Omul 
simplu simte şi el, tot aşa de intens, că se înmormântează 
o lume bântuită de toate durerile şi o alta nouă îşi face 
apariţia triumfală în viaţa fantaziană. 

 

F 
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7 
2 Februarie, 1925 

onvorbire cu Fan. 
- Termenul pentru executarea exproprierii 

şi împroprietăririi a expirat ieri. Marea reformă a 
fost dusă pretutindeni la bun sfârşit. Sute şi mii de 
ingineri au lucrat neprecupeţind nici un efort la 
desăvârşirea ei. 

Fantazia păşeşte acum victorioasă pe calea păcii şi 
prosperităţii. 

Am crezut la început că va merge mai greu dar m-
am înşelat puţin. Fructul a fost atât de copt că la prima 
zguduire a căzut cu uşurinţă. În multe părţi ţărănimea 
refuza deja să mai muncească pe moşii, preferând să 
îndure foamea, ameţită cu puţinul din ogorul părintesc, 
decât să mai umple hambarele boierilor şi buzunarele 
logofeţilor. În primăvara ce se apropie izbucnea cu 
siguranţă revolta cea mare, revolta cea atotpustiitoare, ai 
cărei crainici înroşeau tot mai insistent nopţile ţării. În 
ultimii şase ani revoltele ţărăneşti au băgat în pământ 
aproape 6.000 de ţărani şi 200 de boieri şi logofeţi, la care 
mai sunt de adăugat incalculabile pierderi ale economiei 
naţionale. 

În faţa reformei boierii n-au schiţat nici un gest de 
împotrivire. Statul a procedat fără îndoială cu toată 
înţelepciunea, lăsând fiecăruia câte 100 de hectare şi 
despăgubindu-i onorabil pentru pământul expropriat. O 
revoluţie ţărănească dusă la capăt cu succes – şi acest 
lucru era din ce în ce mai probabil – nu le-ar fi dat decât 
spânzurătoarea şi cimitirul. Pe lângă acestea reforma e 
incontestabil mai bună şi mai satisfăcătoare. 

Astăzi fiecare familie ţărănească are pentru 
totdeauna lotul său de 5 hectare de pământ arabil. Cine 
n-a avut nimic a primit în întregime cinci, cine a avut 4 a 
mai primit unul, cine a avut 3 a mai primit 2 şi aşa mai 
departe. Odată cu exproprierea s-a făcut şi comasarea 
generală, pentru ca lotul de 5 hectare să fie complet la un 
loc pentru fiecare împroprietărit. 

Cu aceasta operă de dreptate au înflorit imediat, 
pretutindeni entuziasmul şi liniştea. Forţe răscolitoare şi 
proaspete s-au născut în popor ca un miracol. Suflete şi 
câmpuri întineresc şi se luminează. În locul revoltelor 
vechi stăpâneşte acum iubirea şi în locul îngenuncherilor 
în ţărână ochii flutură năzuinţi înălţătoare. 

Cele 2.000.000 de familii ţărăneşti îngropate până ieri 
în robie şi sărăcie, ca Manor I, stăpânesc astăzi 10.750.000 
de hectare din pământul arabil al ţării. Aceasta înseamnă 
97% faţă de 3% cât a mai rămas marilor proprietari. 

Reforma fantaziană este desigur unică în istoria 
lumii, atât prin natura sa, cât şi prin amploarea şi 
repeziciunea înfăptuirii. Ea stă pavăză de netrecut 
împotriva oricărui vânt de anarhie şi tot ea ne asigură un 
glorios viitor, înveşmântat în pace, prosperitate şi 
progres. Ea ne-a salvat. 

Un nou şi măreţ edificiu social înălţăm în soare 
acum. 

 
8 
1 August, 1930 

u trecut cinci ani şi jumătate de la reformă. 
Călătorim din nou prin ţară, pe aceleaşi drumuri 
şi prin aceleaşi locuri ca la neuitata călătorie din 

1924. 
Priveliştea ce ni se înfăţişează acum este cu totul alta. 

Nu mai întâlnim nicăieri pârloage şi paragini. Tristeţea 
nu mai hălăduieşte peste largile întinsuri. O aspră 
dragoste de muncă şi de ţarină tresare în orice colţ pe 
unde trecem. Oamenii sunt veseli, cu ochii înrouraţi de 
mulţumire şi de bunăstare. Nişte grădini uriaşe se scurg 
în jurul nostru şi simţim rodul lor greu şi îmbelşugat 
cum ne tulbură. 

Ne oprim la vechea noastră cunoştinţă, Manor I, ca 
să-l vedem cum trăieşte în viaţa cea nouă de proprietar 
deplin a 5 hectare de pământ. Ne recunoaşte şi ne 
primeşte cu inima deschisă. 

Împrejur nu mai găsim nimic din tragicul peisaj de 
odinioară. Manor I  e curat îmbrăcat şi pare întinerit cu 
câţiva ani. În locul cocinei unde locuia pe atunci cu toată 
familia se ridică acum o casă înaltă, încăpătoare, cu 
ferestre mari de sticlă. În fundul  curţii grajdul vitelor şi 
hambarul de cereale stau umăr la umăr ca nişte surori. 
Copii sunt mari şi sănătoşi iar soţia seamănă cu o 
matroană romană. Se cunoaşte de departe că nu mai 
sunt robi ai mizeriei ci stăpâni îndestulaţi. 

Manor I, necăjitul de odinioară cu aspect de cerşetor, 
ne mărturiseşte acum toată bucuria ce-i încălzeşte inima. 

-„Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Fan. El ne-a scos 
din suferinţe de iad şi din dobitoace ne-a făcut oameni. 
Dacă nu ne împroprietărea nu ştim ce se întâmpla. 
Paharul amărăciunilor ajunsese la fund. Anii răi, boerii 
răi, logofeţii răi. Aşteptam parcă sfârşitul lumii ca să ne 
mistuie pe toţi în vâlvătaia sa de foc. 

Astăzi trăim omeneşte. Fiecare familie ţărănească are 
lotul său de 5 hectare de pământ arător. Iubim acest 
pământ ca pe noi înşine. îl  muncim cu toate puterile 
noastre şi culegem din el suficient ca să mâncăm, să ne 
îmbrăcăm, să ne îmbunătăţim gospodăriile an de an şi să 
ne plătim impozitele. 

Avem case bunişoare în locul coteţelor de altă dată, 
îndestulare în locul sărăciei moştenite din părinţi în 
părinţi, dreptate adevărată în justiţia ţării şi copiii ne 
merg la şcoală ca să primească lumina cărţii. 

Numai în visele nopţilor lungi de iarnă, toropiţi de 
necazuri, vedeam asemenea lume de basme, fără să 
gândim că va îmbrăca vreodată strălucitoarea haină a 
realităţii. Dar marele Fan a săvârşit minunea. Minunea 
prin care milioane de oameni au  renăscut în nădejde şi 
bunăstare.” 

Acestea sunt vorbele lui Manor I. Ele izvorăsc din 
sufletul său ţărănesc, curat ca limpezimea apelor de 
munte. Sinceritatea care le străbate e mângâietoare şi 
înălţătoare. 

C A 
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Pretutindeni pe unde mai trecem întâlnim aceeaşi 
icoană a lucrurilor. Pe faţa lui Fan surâde bucuria că a 
dat ţării sale şi mântuirea şi pacea. E sfântă această operă 
şi incomensurabilă în măreţia ei. 

 

 
 

9 
3 August, 1945. 

u trecut 20 de ani de la reformă. Timpul preface 
totul, ca un demon neobosit al schimbării. 
Fantazia e o ţară puternică şi prosperă, dar în 

adâncurile sale iau naştere probleme grave, care se 
proiectează sumbre pe ecranul viitorului. 

Încetul cu încetul reforma îşi pierde efectul 
mântuitor de la început. Dacă lumea ar fi ceva 
încremenit, reforma ar fi trăit în eternitate ca un izvor de 
pace şi bunăstare. Dar lumea e schimbătoare, e în 
veşnică evoluţie, se înmulţeşte fără încetare, pe când 
pământul rămâne mereu acelaşi, neîntinzându-se ca un 
gumilastic. 

Lotul iniţial de 5 hectare nu se mai află astăzi întreg 
decât în rare locuri. El s-a pulverizat pe calea 
moştenirilor, împărţit din tată în fiu, an cu an, şi 
continuă să se pulverizeze tot mai vertiginos pe aceeaşi 
cale. Pe nesimţite un val nou de sărăcie şi mizerie se 
apropie să năpădească neiertător lumea. 

Cu fiecare generaţie lotul iniţial se fărămiţează. Tot 
mai multe familii se sprijină pe brazdele lui şi cu cât sunt 
mai multe cu atât li se reduce la fiecare posibilitatea de 
existenţă. 

Primele generaţii au trăit sau mai trăiesc suportabil, 
din ce în ce mai anevoios, pe măsura pulverizării. Dar ce 
va fi peste şapte sau opt generaţii, când media 
proprietăţii va ajunge la un pogon de familie sau nici 
atât? 

În condiţiile naturale în care se află ţara, industria 
este oricând incapabilă să absoarbă în întregime marele 
excedent al populaţiei rurale. Evadarea în colonii este 
imposibilă, fiindcă Fantazia nu posedă aşa ceva. Rămâne 

în picioare o singură perspectivă, o perspectivă 
întunecată, aceea a legiunilor de şomeri agricoli, 
milioane şi milioane la număr. 

Cine priveşte numai cât lungul nasului  nu vede 
nicăieri ameninţarea aceasta. Acela crede în stările 
actuale ca într-o strălucitoare veşnicie. Dar cine 
scrutează mai adânc evoluţia lucrurilor, numai în 
perspectiva unui secol, se înfioară şi se cutremură. 
Poporul fantazian galopează către altă prăpastie, către 
prăpastia întradevăr mare şi cu adevărat pustiitoare. 
Căci ce va face această lume atunci când, din pulverizare 
în pulverizare, se va ajunge la o proprietate ţărănească în 
stare să dea existenţa unei capre sau unui cal, dar 
nicidecum unei familii de oameni? 

Cu 30 de ani în urmă domnia mizeriei a fost alungată 
cu împroprietărirea. Pentru viitor nu mai e nici-o 
latifundie ca să se astupe încă odată gura molohului. 

Ce cale de salvare mai e deschisă oare acestui popor? 
Niciuna? Poate niciuna.   

 
10 
3 Septembrie, 1945 

ălătorie prin Fantazia, pe drumurile parcurse şi 
altădată. Ne oprim iarăşi la vechea cunoştinţă 
Manor I. Acum ne întâmpină un alt gospodar, un 

ţăran tânăr, chipeş şi sănătos. Este Manor II, fiul mai 
mare al lui Manor I. Are cam 37 de ani. Cu glasul trist ne 
povesteşte ce s-a întâmplat de la ultima noastră călătorie. 

-„Tatăl ne-a murit de câteva luni, în vârstă de 55 de 
ani. Credem că viaţa i-a fost atât de scurtă numai din 
cauză că şi-a petrecut tinereţea în tot felul de lipsuri şi în 
muncă istovitoare de pe moşia boierească. 

Am rămas în urma sa 3 copii. Din lotul său de 5 
hectare am luat fiecare copil câte 1 hectar şi ceva peste 
jumătate sau 1 hectar şi 6.666 metri pătraţi. 

Eu m-am căsătorit cu o fată care a avut aceeaşi parte 
de pământ, astfel că am acum 3 hectare şi ceva de 
arătură. Ceilalţi fraţi s-au aranjat şi ei aproape la fel. 

Totuşi viaţa nu mai este uşoară. Tatăl nostru a trăit 
binişor cu 5 hectare şi noi trăim altfel cu trei. Greutăţile 
se ivesc una câte una în calea noastră şi anevoie izbutim 
să le înlăturăm. Am ca şi tata tot trei copii şi mă gândesc 
cu îngrijorare la viitorul lor. Ei nu vor mai avea nici cât 
am eu. 

Împroprietărirea a fost izbăvitoare numai la început. 
Pe măsură ce trece timpul puterea ei de vindecare scade 
şi lumea se apropie de o noua mizerie. 

Pe lângă pulverizarea prin moşteniri se mai adaugă 
munca agricolă executată în condiţii din ce în ce mai 
nesatisfăcătoare. Cu cât se împarte pământul scade 
posibilitatea unei munci bune iar odată cu ea scade 
însăşi producţia. Munca e generatoarea recoltelor mari. 
Cu pământ puţin nu mai putem să întreţinem nici vite 
cum trebuie şi nici nu mai putem procura uneltele noi şi 
corespunzătoare. Se văd de pe acum vite desfigurate de 

A 
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foame şi apar în brazdă vechiturile cârpite de prea multe 
ori. În umbra neajunsurilor păleşte şi energia noastră. 

Eu tot trăiesc cum vedeţi. Copiii mei vor izbuti iarăşi 
să trăiască târâş-grăpiş. Mă gândesc însă cu inima 
înfiorată la nepoţi şi la strănepoţi, la toată viitorimea 
care vine după mine ca un fir nesfârşit de apă. Cu 
progresiunea actuală a pulverizării pământului, aceştia 
vor ajunge la câte cine ştie palme de arătură, care nu vor 
mai fi în stare să le dea pâinea de toate zilele. 

Cu mintea mea simplă, cu mintea mea de ţăran 
aplecat pe coarnele plugului, cred că va fi mai rău ca pe 
vremea boierilor. Se va mânca poate om pe om de 
foame, sau mamele îşi vor ucide copiii ca să nu-i mai 
crească pentru necuprinse necazuri. Căci atunci nu vor 
mai fi moşii de împărţit. Va fi numai lume şi lume şi 
acelaşi pământ de astăzi. 

 
11 
4 Septembrie, 1945 

l revăd pe Fan după călătoria de ieri. E literalmente 
zdrobit de cele văzute şi auzite. Imensa lui credinţă 
în destinele poporului fantazian s-a năruit ca o 

schelărie de lemne putrede. O tristeţe fără margini îl 
stăpâneşte şi ghimpele amar al zădărniciei îi sângerează 
sufletul. 

Vasăzică nu e de ajuns o reformă, fie ea cât de 
profundă şi de vastă, ca să statorniceşti pentru totdeauna 
fericirea între oameni. Nu. E necesar ca să te zbuciumi 
mereu, să te lupţi mereu, să reformezi mereu ca să ţii 
pasul cu asprele vânturi ale realităţii, ca să abaţi cursul 
vieţii de la genuni la apocalips. 

De ce nu încremeneşte lumea la un nivel de fericire 
atinsă uneori şi să trăiască aşa în veci, fără spaţii de 
întuneric şi fără năruirea celor mai înalte înfăptuiri? Ce 
aspră zeitate o urmăreşte neîncetat cu biciul său de 
gheaţă şi o frământă nemilos în mâinile suferinţei? 

Nimic nu durează sub cer. Sublimul de azi e 
ridicolul de mâine. Grandiosul de azi e miniatura de 
mâine. Ce se trâmbiţează azi peste toate meridianele 
pământului e uitarea şi pulberea de mâine. Totul se 
dărâmă mai devreme sau mai târziu, ca în loc să se ridice 
stindarde noi, bucurii noi sau gemete noi. 

Aceasta e legea lumii. Unde se mai vede măreţia 
reformei lui Fan? Unde mai e fericirea ce transfigura o 
ţară întreagă, aşa ca o binecuvântare divină? Parcă nimic 
n-a fost real. Din strălucirea unei victorii rămâne numai 
o legendă. Iar înmuguresc îngrijorări şi iar se tulbură 
visele oamenilor. 

Aproape 20 de ani a trăit Manor I mulţumit cu viaţa. 
Manor II a trăit iarăşi câteva zeci de ani mulţumit numai 
pe jumătate. Apoi Manor III numai pe sfert. Pe urmă 
Manor IV, Manor V, etc., vor fi iarăşi câini înfrăţiţi cu 
suferinţa ca străbunii de pe moşii. 

Destinul omenirii pare o linie care creşte curba dintr-
un punct oarecare, până devine un cerc închis. Apoi altă 
linie pleacă la fel ca să construiască alt cerc şi mereu aşa 

în eternitate. Cerc după cerc se succede implacabil şi 
fiecare cerc înmormântează cu el amărăciuni şi victorii. 
Închiderea cercului e moartea, e sfârşitul. Nimeni şi 
nimic nu-i scapă. 

Aceste gânduri îl copleşesc pe Fan. În perspectiva 
viitorului el vede aevea falanga uriaşă a proletariatului 
ţărănesc, fără pământ şi fără nici-un liman salvator. 
Întradevăr atunci va fi mai rău ca pe timpul boierilor, un  
rău adânc şi incurabil. 

Opera lui o vede agonizândă, îmbătrânită şi 
sclerotică. După un popas oarecare în farniente poporul 
fantazian se apropie iarăşi de hăurile vechi. O tragică 
apropiere ce nu poate fi oprită. 

Omul care din revoltă şi mizerie a făcut o clipă o ţară 
de lumină, plânge acum ca un copil căruia focul i-a 
mistuit pozele feerice şi castelele de carton. 

 
12 
7 Octombrie, 1954 

otez aceste puţine rânduri la Londra. Am 
primit astăzi o telegramă de la Fan. De la 
marea sa deziluzie se împlinesc 10 ani. Timpul 

trece ca un vis şi vestitul reformator are astăzi 54 de ani. 
După trista întâlnire cu Manor II el a părăsit 

conducerea efectivă, lăsând-o în seama miniştrilor. S-a 
retras în singurătate ca să mediteze cu inima frântă 
asupra zădărniciilor omeneşti. Eu am plecat la Londra, 
unde mă reclamau interese de familie, dar alungat şi de 
atmosfera dezolantă din apropierea lui Fan. 

Prin telegrama de azi el mă anunţă că a reluat 
conducerea statului în propriile mâini. Apoi mă cheamă 
în Fantazia în cel mai scurt timp. Nu spune nimic mai 
mult. Din laconismul lui eu simt totuşi că se pregăteşte 
de o nouă luptă, de o luptă omerică pentru salvarea 
poporului său. 

 
13 
9 Octombrie, 1954 

osesc pentru a doua oară în Fantazia. Fan mă 
aşteaptă şi mă pune în curent cu noile 
evenimente. 

-„Am revenit la postul de comandă, ca să fac cea mai 
mare reforma a lumii. Prima reformă, la care ai asistat ca 
martor, a fost numai un paleativ. Astăzi, după 30 de ani 
bunele sale urmări sunt aproape epuizate. Un nou abis 
ne pândeşte. Un abis teribil, care ne cuprinde pe 
nesimţite cu tentacule de întuneric şi cu vijelii de 
suferinţă. Un abis al morţii. 

Am luat hotărârea ca să-l înlătur. Nu voi precupeţi 
nimic ca să deschid poporului fantazian un drum de 
victorie şi de lungă fericire. Simt în mine aceeaşi uriaşă 
forţă de a transforma tenebrele în lumină, aşa cum 
simţeam în 1924. 

Dar noua reformă va fi literalmente alta. Ea va fi o 
reformă care va schimba însăşi sensul existenţei 
omeneşti şi va răsturna întregul eşafodaj pe care ne 
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spijinim acum. Ea nu se va mai făuri în  douăzecişipatru 
de ore sau într-o săptămână ca cea dintâi. Nu va mai fi 
un miracol. Ea se va zidi cărămidă cu cărămidă, zi cu zi, 
an cu an, pentru ca solidă şi puternică să se înalţe în faţa 
eternităţii. 

Vreau să lămuresc că nici-o revoluţie nu-i va mânji 
trena cu sânge, aşa cum s-a întâmplat adesea în istorie. 
Semnul său va fi semnul păcii, al păcii desăvârşite. 

Cea dintâi reformă a fost un năpraznic fulger care a 
sfâşiat negurile, dar tot aşa de repede a pălit şi s-a stins. 
A doua reformă va fi asemenea insulei de corali, clădită 
şi cimentată într-un proces organic milenar. 

În aceşti zece ani, cât am stat departe de afacerile 
publice, am meditat îndelung asupra situaţiei poporului 
fantazian. Geniul binelui m-a luminat. El mi-a arătat că 
mai există o mântuire, o unică şi mare mântuire. 

Voi face această mântuire. 
 

 
 

14 
12 Octombrie, 1954 

ălătorie prin Fantazia. Câmpurile sunt goale, 
culese ca în fiecare toamnă de rodul lor. Ochii 
oamenilor pe care îi  întâlnim şi hainele ferfeniţite 

ne demonstrează că sărăcia începe să se instaleze cu 
autoritate peste tot. 

Ajungem la aceeaşi casă unde Fan a cules 
întotdeauna bucuria sau tristeţea, îmbărbătarea sau 

înfrângerea. Ne întâmpină un om tânăr, pe care nu-l 
cunoaştem. E Manor III, care ni se destăinuie cu 
sinceritate. 

-„Tatăl meu, Manor II, a murit cu doi ani în urmă din 
cauza unui accident. Am rămas după el 3 copii, eu şi 
două surori. Averea ce ne-a lăsat-o a fost de trei hectare 
şi ceva de arătură, afară de acareturi. Surorile şi-au luat 
partea  lor de avere – un hectar şi ceva de pământ fiecare 
– şi s-au măritat. Eu am rămas cu gospodăria şi cu 
aceeaşi parte de pământ ca fiecare dintre surori. M-am 
căsătorit cu o fată ce mi-a adus zestre 1 hectar, aşa că 
împreună cu al meu am adunat 2 hectare. 

Trăim numai de aici. Trăim însă greu. Pământul e 
prea puţin ca să ne mai ajungă să împlinim toate nevoile. 
Avem de pe acum doi copii. Casa cere cheltuieli, ca orice 
casă. Cu ce culegem din câmp avem aproape numai cât 
să mâncăm. Hainele de pe noi, asemănătoare cu cele ale 
cerşetorilor, vorbesc suficient de viaţa ce ducem. 

Trăim greu. Chiar aşa însă existenţa noastră mai e 
posibilă. Cu privaţiuni peste privaţiuni, izbutim să ne 
târâm de la o zi la alta şi de la un an la altul. Dar ce vor 
mai face copiii noştri? Cum vor mai aduna ei bucata de 
mămăligă sau de pâine cu care să se ţină pe ei şi casele 
lor? Eu am două hectare de pământ care mi-ajug tocmai 
bine ca să nu mor de foame. Ei nu vor mai avea nici pe 
departe atât. Mai  rău nu vor avea apoi cei ce vin dincolo 
de ei, nepoţi şi strănepoţi. 

Simţim uneori imboldul ca să-i omorâm de mici, 
numai ca să nu-i mai creştem mari pentru cine ştie ce 
amar de încercări şi suferinţi. 

Toate gândurile noastre sunt întunecate de aceste 
lucruri. Milioane de ţărani fantazieni tânjesc cu ele în cap 
şi caută o lumină care nu se vede. Puţini dintre noi sunt 
mai liniştiţi, aceia unde copii au fost câte unul sau n-au 
fost deloc. Dar puţini sunt în asemenea situaţie. Cei mai 
mulţi sunt cei săraci”. 

Plecăm de la Manor III în grabă. Mai trecem pe la 
alte gospodării şi prin alte sate, o zi întreagă. În toate 
părţile se proiectează peste ani aceeaşi tragedie 
sfâşietoare. Pământul se pulverizează mereu între 
generaţii. Odată cu pulverizarea scade şi venitul familiei 
ţărăneşti. De la lotul initial de 5 hectare s-a mers şi se 
merge progresiv la tot mai puţin. Concomitent cu 
aceasta scade şi capacitatea de muncă. Plugul barbar, 
sapa cât palma şi vitele de jug reduse la piele şi oase sunt 
edificatoare. 

Ţara stă astfel între două crize. O criză a pulverizării 
pământului şi altă criză a producţiei generale, 
promovată de scăderea capacităţii de muncă a clasei 
ţărăneşti. Ţărănimea sărăcită prin pulverizare nu mai 
poate munci cum trebuie şi nu se poate folosi de atâtea 
strălucite cuceriri ale civilizaţiei – de la tractor  la irigaţie 
şi la soiuri alese de seminţe şi animale – generatoare de 
însutit şi înmiit randament. 

O situaţie gravă. 

C 
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Împovărat de tot ce-i în jurul nostru, privesc la Fan 
ca să-i surprind întristarea pe faţă. Dar ochii mei 
întâlnesc o minune. Fan e de nerecunoscut. Senin ca 
divinele dimineţi ale verii, el seamănă aidoma cu un 
mare iluminat. Din fruntea lui largă simt cum radiază 
efluvii de soare şi de viaţă nouă. 

Tragedia pe care o vedem amândoi în mii de 
exemplare rodeşte în el ca un balsam dulce. Rodeşte 
balsamul mântuitor. Închiagă fericitul viitor unde toate 
bucuriile omeneşti vor trăi înlănţuite milenii în şir. 

Alături de el, aş vrea să arunc şi eu povara ce mă 
apasă, dar nu reuşesc. Eu văd că poporul fantazian 
merge fără nici-o putinţă de oprire pe drumul destinului 
său. 

Cum mai e oare posibilă o mântuire? 
 

15 
16 Octombrie, 1954 

onsiliul salvării naţionale este din nou întrunit. 
Pentru a doua oară se întâmplă acest eveniment 
în istoria fantaziană, primul având loc pentru 

reforma agrară din 1924. Ca şi atunci sunt prezente toate 
personalităţile proeminente ale ţării, călite în creaţie şi 
muncă. 

Fan e la tribună. Ridicat deasupra imensului 
amfiteatru care cuprinde toată elita naţiunii, el seamănă 
cu o divinitate la care omenirea aleargă însetată să caute 
alinări şi nădejdi. Prin opera sa el şi-a câştigat de pe 
acum nimb de recunoştiinţa glorioasă, apropiindu-se de 
mit şi legendă. 

Începe să vorbească senin, ca un cer de Iunie. Arată 
amănunţit întunecatul viitor ce aşteaptă poporul 
fantazian, vâltoarea fără fund a acestuia şi toată 
vremelnicia reformei anterioare. Demonstrează apoi că 
lupta se cere purtată zi de zi, fără nici-un armistiţiu, 
fiindcă numai aşa poate fi păstrat binele între oameni în 
locul mizeriei degradante. 

-„Desigur, spune el, poporul fantazian se găseşte 
acum în echilibru, dar echilibrul acesta este numai 
aparent. În realitate el se află angajat pe drumul ce duce 
implacabil spre moarte. Toate reformele încercate în 
istoria omenirii nu-i vor ajuta mai mult ca baloanele de 
oxigen unui bolnav în comă. Criza nu e de suprafaţă ci 
de structură. Operaţia salvatoare trebuie făcută de aceea 
chiar în structură, cu toată îndrăzneala”. 

 Astfel ajunge Fan la nodul gordian al problemei. 
Aici el expune sublim reforma ce singură poate dărui 
Fantaziei fericirea eternă şi întoarcerea din calea 
prăpastiei. Glasul care-i tremură de emoţie împrumută 
momentului o măreţie sfântă. În toată adunarea nu mai 
sunt câteva sute sau mii de oameni, străini unul de altul, 
veniţi fiecare de la rostul său, ci e numai o divină 
înfrăţire în aprobare şi entuziasm. Tumultul aplauzelor 
pare o superbă melodie a bucuriei. O imensă încredere 
în viitor străluceşte pe toate feţele. 

O noua epocă începe în istorie. O epocă de lumină, 
de eternă fericire, de biruinţă totală a geniului omenesc. 
Fan e piatra de temelie  a lumii noi iar ctitoria lui 
înseamnă izbândă şi desăvârşire. 

 

 
 
16 
18 Octombrie, 1954. 

oată Fantazia citeşte astăzi, afişat pretutindeni 
sau publicat în ziare, drumul destinului cel nou. 
E un text simplu şi concis, aşa cum sunt toate 

textele istorice. Iată-l: 
FANTAZIENI, 
Viitorul poporului nostru este în pericol. Reforma 

agrară din 1924 îşi pierde cu fiecare zi efectele salvatoare 
de la început din cauza împărţirii pământului între 
moştenitori din ce în ce mai numeroşi. 

În cazurile unde a treia generaţie este ajunsă de pe 
acum în posesia pământului şi unde copiii au fost mai 
numeroşi, fapt aproape general la noi, de la lotul de 5 
hectare de familie s-a ajuns la suprafeţe de unul sau 
două hectare de familie. 

Privind această schimbare în lumina viitorului se 
vede limpede că generaţiile patru, cinci, şase, etc., vor fi 
literalmente muritoare de foame. Pământul repartizat în 
suprafeţe infime fiecărei familii şi muncit individual, 
dezorganizat şi cu mijloace neîndestulătoare nu va mai 
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putea să ne asigure existenţa. Puţinele excepţii fericite nu 
interesează întru nimic în această desfăşurare de lucruri, 
ci interesează numai marea mulţime, marea majoritate 
peste care vin sărăcia şi suferinţa cu paşi uriaşi. 

Îngrijorat de această perspectivă, am examinat cu 
atenţie întreaga situaţie împreună cu fruntaşii naţiunii 
întruniţi în consiliu naţional. Este vorba să prevenim 
catastrofa din cale şi să creiem naţiunii noastre condiţii 
unde munca şi bunurile, înfrăţite complet, să ne dea o 
uriaşă putere de viaţă, o imensă capacitate în politica 
demografică. Nu ne gândim la promovarea unui spor 
forţat de populaţie ci numai la asigurarea unei existenţe 
bune pentru înmulţirea normală. 

În acest scop am hotărât următoarele: 
1. Se interzice, pe viitor şi pentru totdeauna, 

cumpărarea pământului arabil de către particulari. Tot 
pământul acesta care se oferă spre vânzare va fi 
cumpărat de către stat. 

2. Toţi micii funcţionari, micii meseriaşi şi micii 
comercianţi care posedă o suprafaţă de pământ arabil 
până la 3 hectare inclusiv, sunt obligaţi ca în termen de 5 
ani să-l cedeze statului contra cost achitat integral şi 
imediat. La fel sunt obligaţi funcţionarii superiori de 
carieră, marii industriaşi şi marii comercianţi, cu 
deosebire că pentru aceştia nu există nici-o limită de 
suprafaţă, oricât de mari ar fi domeniile ce posedă. 
Acestora li se lasă însă posibilitatea de opţiune între 
cariera lor profesională sau proprietatea pământului. 

3. Pentru toate cumpărările de pământ arabil ce se 
vor face de către stat de la 1 Januarie 1955 până la 31 
Decembrie 1959, adică timp de 5 ani, se fixează preţul de 
50.000 Fani hectarul, faţă de actualul preţ liber de 40.000 
Fani. 

Începând cu 1 Januarie 1960 preţul pământului se va 
reduce automat la 40.000 Fani hectarul pe tot cursul 
anului 1960, iar în fiecare an viitor acest preţ va fi redus 
cu câte 1.000 de Fani anual. Tabloul de mai jos arată cum 
va evolua acest preţ: 

 
 

 
Anul 

 
Preţul în 
fani 

 
Anul 

 
Preţul în Fani 

1
955 

5
0.000 

1
984 

16
.000 

1
956 

5
0.000 

1
985 

15
.000 

1
957 

5
0.000 

1
986 

14
.000 

1
958 

5
0.000 

1
980 

20
.000 

1
959 

5
0.000 

1
981 

19
.000 

1
960 

4
0.000 

1
982 

18
.000 

1
961 

3
9.000 

1
983 
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1
962 
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8.000 

1
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16
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1
963 

3
7.000 

1
985 

15
.000 

1
964 

3
6.000 

1
986 

14
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1
965 

3
5.000 

1
987 

13
.000 

1
966 

3
4.000 

1
988 

12
.000 

1
967 

3
3.000 

1
989 

11
.000 

1
968 

3
2.000 

1
990 

10
.000 

1
969 

3
1.000 

1
991 

  
9.000 

1
970 

3
0.000 

1
992 

  
8.000 

1
971 

2
9.000 

1
993 

  
7.000 

1
972 

2
8.000 

1
994 

  
6.000 

1
973 

2
7.000 

1
995 

  
5.000 

1
974 

2
6.000 

1
996 

  
4.000 

1
975 

2
5.000 

1
997 

  
3.000 

1
976 

2
4.000 

1
998 

  
2.000 

1
977 

2
3.000 

1
999 

  
1.000 

1
978 

2
2.000 

2
000 

         
0 

1
979 

2
1.000 

  

1
980 

2
0.000 

  

1
981 

1
9.000 

  

1
982 

1
8.000 

  

1
982 

1
8.000 

  

1
983 

1
7.000 

  

  
Odată cu începerea anului 2000 preţul va deveni nul 

şi de aici înainte pământul va putea intra în patrimoniul 
statului numai cu titlu de donaţie gratuită. 

4. În anul 1960, adică după trecerea primilor 5 ani, se 
va proceda la comasarea întregului pământ cumpărat de 
stat. Comasarea cumpărăturilor făcute după această 
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perioadă se va face de preferinţă în jurul primei 
comasări. Comasarea iniţială se va face pentru fiecare 
comună în parte sau pentru mai multe comune la un loc, 
unde va fi cazul. 

5. Pe pământul astfel comasat va lua fiinţă la 1 
februarie 1960 forma cea nouă de convieţuire socială 
numită „coop”. În aceasta se vor primi exclusiv oameni 
săraci, lipsiţi cu desăvârşire de pământ sau orice altă 
avere. 

„Coopul” va fi sistemul care va da agriculturii cel 
mai strălucit viitor şi va asigura o existenţă fericită 
întregului popor fantazian. Munca generală efectuată în 
comun şi pe întinse suprafeţe va permite maximum de 
organizare, maximum de raţionalizare şi maximum de 
înzestrare cu toate cuceririle în speţă ale progresului şi 
civilizaţiei. Din toate acestea înfrăţite în „coop” va ieşi 
un randament înzecit şi înmiit, atât în ordinea materială 
cât şi în cea culturală. 

Preţul ridicat al pământului între anii 1955 – 1960 se 
aşează pe aceeaşi linie de salvare publică şi se justifică 
prin dorinţa statului ca la sfârşitul primilor 5 ani să se 
afle în stăpânirea unei suprafeţe cât mai întinse spre a 
putea inaugura cu vigurozitate lumea cea nouă. 

De aceea vindeţi neîntârzâiat pământul vostru 
statului. Consolidaţi viitorul poporului vostru şi al 
urmaşilor voştri. După 5 ani existenţa voastră nu se va 
pierde pe drumuri ci va fi asigurată de „coop” în mod 
strălucit. 

                                       Conducătorul Fantazienilor  
                                                               FAN 
 

17 
21 Octombrie 1954. 

an îmi vorbeşte ceva despre reformă: 
-„Am călătorit împreună prin Fantazia şi 

cunoaştem evoluţia neamului Manor, de la 
Manor I la Manor III. În situaţia lui Manor III se află de 
pe acum aproape jumătate din populaţia ţării. Restul stă 
încă mai bine din cauza lipsei de copii sau a copiilor mai 
puţini lucru ce a conservat întrucâtva lotul iniţial. În 
plus, unii dintre micii agricultori şi-au mărit averea prin 
cumpărături dar şi lor li se vor pune în faţă, peste câteva 
zeci de ani, aceleaşi neajunsuri ale pulverizării 
proprietăţii. 

Consecventă acestei perspective, executarea 
reformei s-a eşalonat pe un timp de 45 de ani, tocmai ca 
să primească toată ţărănimea în sânul său nu prin 
constrângere ci pe măsură ce necesităţi aspre o vor 
împinge om cu om şi familie cu familie în „coop”. 

Cei săraci vor intra imediat, cei mijlocii peste 5, 10 
sau 20 de ani, iar cei bogaţi mai târziu când bunăstarea 
actuală li se va măcina fie prin moştenitori mai 
numeroşi, fie prin alte cauze. 

În acest mod reforma cea nouă se va desăvârşi şi se 
va dezvolta organic, solid, neimprovizat, pas cu pas cu 
pulverizarea pământului, asemenea creşterii unui copil. 

Am fixat la cumpărare un preţ de ispită pe timp de 5 
ani ca să achiziţionăm în această perioadă o cât mai 
însemnată suprafaţă. Toţi funcţionarii, meseriaşii şi 
comercianţii, puşi în faţa situaţiei create acum, după care 
pământul se poate vinde numai statului şi cu preţuri 
progresiv şi simţitor mai mici după 1959,se vor grăbi cu 
siguranţă să ni-l vândă chiar când vor avea mai mult de 
3 hectare, adică peste minimul obligat la cedare. 

Tot în primii 5 ani vom atrage în patrimoniul 
Statului resturile fostelor latifundii, căci proprietarii lor 
vor fi mai bucuroşi să le valorifice acum decât să le 
păstreze pentru o devalorizare sigură în viitor. Lipsa de 
interes cu care le exploatează nu le mai procură de altfel 
nici-un venit. Le ţin mai mult ca o povară, ca un lux, ca 
un blazon al trecutului. 

Neprimirea în „coop” decât a celor fără nici-o avere 
prezintă o dublă însemnătate. 

În primul  rând dă omului siguranţa că după ce a 
rămas fără o brazdă de pământ, după ce şi l-a vândut 
statului, îşi va afla un refugiu în „coop”. Astfel va 
proceda cu uşurinţă şi fără grijă la vânzare. O familie cu 
două hectare care îi  asigura o existenţă câinească le va 
vinde bucuroasă contra 100.000 Fani, ştiind că această 
sumă îi  va ajunge să ducă o viaţă omenească până în 
anul 1960 când va lua fiinţă „coop”-ul şi va intra în el. 
Desigur că puţini dintre cei cu pământ puţin vor rezista 
acestei modalităţi. 

Preţul primilor 5 ani constituie o metodă de 
accelerarea pauperizării unui număr cât mai mare de 
familii ţărăneşti, pentru ca pe de o parte să se elibereze 
pământ pentru „coop” iar pe de alta să se creeze, tot 
pentru „coop”, populaţia necesară începutului. 

În al doilea  rând, restricţia primirii în „coop” la cei 
(a celor) absolut săraci vizează solidaritatea în „coop”. În 
acesta se vor primi numai oameni rupţi complet de orice 
alte legături sau interese şi de orice alte baze de existenţă 
în afară, pentru ca astfel „coop”-ul să le fie viaţă şi 
moarte, suflet şi sânge, tot şi nimic, ştiind că dincolo de 
graniţele lui îi  aşteaptă suferinţa şi pieirea. 

De altfel se vor stabili la timp toate măsurile care să 
asigure cu succes legătura dintre „coop” şi omul din el. 

Până atunci, reforma se difuzează şi se explică 
pretutindeni, de la oraş până la cătun, ca să pătrundă cât 
mai adânc. O presă specială şi echipe speciale 
conlucrează cu toată energia la această propagandă. 

 
18 
3 Julie, 1957. 

unt doi ani şi jumătate de la decretarea reformei. 
Călătorim din nou prin Fantazia, Fan şi cu mine. 
Ne informăm pretutindeni de mersul lucrurilor 

şi ajungem la Manor III care ne spune: 
-„Aveam, precum ştiţi, 2 hectare de pământ din care 

trăiam cu greutate. Imediat   le-am vândut statului şi am 
luat pe ele 100.000 de Fani. Cu aceşti bani toată familia 
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duce astăzi o viaţă omenească. Ne-am potrivit 
cheltuielile în aşa fel ca să ne ajungă pe 4 – 5 ani înainte. 

La fel ca mine au făcut şi fac mereu,  rând pe  rând, o 
mulţime de oameni săraci. Zi de zi scade ezitarea şi 
creşte cu repeziciune domeniul statului.  

Dar nici domeniul acesta nu stă pârlog. Ca să nu 
trândăvim după vânzare, muncim fiecare câteva hectare 
din el în arendă. Contractul de arendare în speţă se face 
până în anul 1959 inclusiv. După acest an toate 
cumpărăturile statului ştim că urmează să fie comasate 
şi să constituie întinse domenii unitare pe lângă fiecare 
comună. 

Pe aceste domenii ştim că vor lua fiinţă noile aşezări 
omeneşti  numite „coop” şi formate exclusiv din lume 
săracă. 

Reforma fiind a marelui Fan o privim cu încredere 
nemărginită. Gazete, broşuri şi echipe speciale o 
lămuresc în toate părţile şi ne luminează asupra 
însemnătăţii sale epocale”. 

Ne despărţim emoţionaţi de Manor III. Reforma se 
află numai în faza de pregătire şi a pătruns deja în 
cugetele oamenilor ca liman salvator. Desigur că e vorba 
mai ales de populaţia săracă. Aceasta a fost întotdeauna 
prietena reformelor, fiindcă, în general, orice reformă se 
face pentru ea. Cei bogaţi sunt sau potrivnici sau 
indiferenţi, căci rar reformă să nu le zguduie mai mult 
sau mai puţin poziţiile pe care stau. De aceea revoluţiile 
au întotdeauna două portdrapele: iluminaţii şi 
vagabonzii. 

De la Manor III trecem pe la alte gospodării şi găsim, 
cu puţine excepţii, aceeaşi stare de spirit şi de lucruri. 
Vizităm apoi pe nepotul unui fost latifundiar care ne 
spune: 

-„Istoria noastră e simplă. Tata a avut 5.000 de 
hectare de pământ şi doi copii. I  

s-au expropriat 4.800 de hectare şi i-au mai rămas 
200 hectare. După moartea sa am împărţit acest rest, 
revenindu-ne la fiecare copil câte 100 de hectare. 

Acum ne-am hotărât amândoi să-l vindem în 
întregime statului. Cu metodele arhaice de muncă, ce ne 
stau la îndemână şi cu preocuparea de profesiunile 
noastre personale, noi nu câştigăm din el aproape nimic. 

De altfel nici nu trăim din acest pământ. În primul  
rând eu sunt medic iar fratele meu e înalt funcţionar în 
diplomaţie. În al doilea  rând am moştenit tot de la 
părinţi oarecari participaţiuni în industrie care ne aduc 
venituri simţitoare. 

Pământul l-am ţinut mai mult ca un omagiu pentru 
înaintaşi şi fiindcă nu se ivea ocazia unei bune 
valorificări. Acum această ocazie a venit. Contractele de 
vânzare sunt în curs de perfectare. Cu cele 10.000.000 de 
fani ce vom primi în schimb ne gândim să ne mărim 
participaţiunile industriale sau, eu personal, să-mi 
înzestez şi mai bine instalaţiile de medic. 

Dar în afară de aceste beneficii personale noi 
acordăm reformei lui Fan tot înţelesul său salvator şi 

naţional. Pe vechile drumuri ne aştepta un viitor 
întunecat, cu poporul întreg pauperizat şi muritor de 
foame, de sus până jos. Căci sărăcia generală, ca şi 
bunăstarea, pleacă tot de la marea masă consumatoare ce 
este ţărănimea. Dacă aceasta pierde puterea de 
consumaţie prin pauperizare, ţara pierde în aceeaşi 
măsură industria şi comerţul rămase fără debuşeu, 
sufocate. 

Reforma lui Fan restaurează energiile naţionale într-
un cadru nou. Aşa cum e conceput acest cadru, el va fi 
întotdeauna un puternic generator de bine şi de progres. 

Vedem clar că zilele poporului fantazian sunt 
asigurate, în eternitate, înalte şi senine. 
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dată cu iniţierea celei de a doua reforme, Fan a 
prevăzut şi satisfacerea unei vitale necesităţi a 
viitorului. În diverse părţi existau de mai înainte 

câteva domenii agricole ale statului. Pe acestea s-au 
înfiinţat imediat un numar de 5 „coop-şcoli” pentru 
formarea de conducători ai viitoarelor „coopuri”. 

Iată pe scurt organizarea „coop-şcolilor”. 
Fiecare posedă un teren de cultură de 400 – 500 

hectare şi este înzestrat cu tot ceeace progresul a pus în 
slujba agriculturii şi a confortului mijlociu al vieţii. În 
fiecare an se adună în fiecare „coop-şcoală” câte 200 de 
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familii ţărăneşti sărace. Aici formează laolaltă un sat 
real, dar un sat nou, model, unde sub conducerea 
marilor specialişti în agronomie şi în educaţie socială  a 
ţării se trăieşte, se munceşte, se organizează şi se 
administrează în comun, după cele mai moderne 
principii. Totul este o vastă şcoală practică unde se 
pregăteşte metodic o altă faţă a lumii. După comasarea 
ce se va face la finele anului 1959, cei pregătiţi în „coop-
şcoli” vor deveni conducători de „coopuri” pe tot 
întinsul ţării. Ei sunt primii pionieri ai cooperaţiei 
integrale, spre deosebire de palida şi şubreda cooperaţie 
clasică de capital, căci în „coop” proprietatea generală 
este în mod simbolic a statului iar posesia şi uzufructul 
general ale comunităţii. 

Ne aflăm în „coopul-şcoală – Owens”. Îl  cercetăm 
palpitând de emoţie faţă de cele ce vedem şi ascultăm 
explicaţiile conducătorului şcolii. E de notat că Fan se 
ascunde ca întotdeauna sub un travesti oarecare, acum 
prezentându-se ca trimis special al unui stat străin 
pentru studierea reformei în curs. 

-„Suntem, ne spune conducătorul „coop-şcolii” în al 
treilea an de funcţionare. Această „coop-şcoală” 
pregăteşte în fiecare an câte 200 de conducători de 
„coop”. Aşa  cum este organizat „coopul-şcoală” vor fi 
organizate şi „coopurile”comunale, ce vor acoperi ţara 
peste doi ani. 

Aici  în „coop” toate sunt clădite pe principii 
înaintate şi sănătoase. Viaţa de familie în general, viaţa 
copiilor în special, împărţirea şi sincronizarea muncii în 
comun sunt minunate de văzut. 

Organizarea şi raţionalizarea stăpânesc în producţie 
iar viaţa omului ca fruntaş al creaţiunii merge către un 
înalt nivel material, moral şi etic. 

Posedăm ultimele cuceriri în munca agricolă, de la 
tractor până la siloz. În ordinea sufletească şi culturală 
vedeţi biserică încăpătoare, teatru, cinematograf, şcoală 
primară bine înzestrată, bibliotecă, radio, parc public, 
grădiniţe speciale pentru copii, etc. 

Locuinţele sunt higienice, sănătoase şi înzestrate cu 
tot ceea ce conferă un confort sobru dar suficient. Baie şi 
ştrand figurează de asemenea în această enumerare. 

Organizarea şi raţionalizarea din „coopul şcoală” ne 
dovedesc că acelaşi om care lucrează anarhic şi primitiv 
în sistemul proprietăţii individuale se alege cu foarte 
puţin pe urmă, pe când aici, încadrat muncii în comun şi 
ca atare cu moderne mijloace tehnice şi cu alte moduri 
de cultură, produce de zeci şi sute de ori mai mult. 

„Coopul-şcoală – Owens”, cum se numeşte acesta, a 
luat fiinţă la 1 Januarie 1955. Pregătind câte 200 de 
conducători anual, înseamnă că la finele anului 1959 
vom da un total de 1.000 de conducători „coop”. Pe 
lângă aceasta mai există încă 4 „coop-şcoli” şi anume: 
Campanella, Fourier, Platon şi Morus, care urmează 
aceleaşi prescripţii în organizare şi educaţie, dând 
acelaşi număr de conducători. După 5 ani de funcţionare 

cele 5 „coop-şcoli” vor da ţării 5.000 conducători de 
„coop”, suficienţi începutului reformei. 

La 1 Januarie 1960 toţi aceşti conducători îşi vor lua 
în primire „coopurile” create prin comasare din 
pământurile cumpărate an de an de către stat. 
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1 Januarie, 1960. 

an îmi spune: 
-„Se împlinesc astăzi 5 ani de la începutul 

reformei a doua. Rezultatul obţinut e strălucitor. 
Sunt în toată ţara 5.000 de comune rurale de şes. 
Cumpărăturile de pământ făcute de stat au urmat, în 
medie, următoarea evoluţie: 

În 1955 câte  15 hectare în fiecare comună 
În 1956 câte  35 hectare în fiecare comună 
În 1957 câte  50 hectare în fiecare comună 
În 1958 câte 100 hectare în fiecare comună 
În 1959 câte 300 hectare în fiecare comună 
În total câte 500 hectare în fiecare comună. 
Socotind  la 5.000 de comune câte 500 hectare de 

fiecare comună, însemnează că au intrat în patrimoniul 
statului 2.500.000 hectare de pământ arabil. Patrimoniul 
particularilor va mai rămâne cu 19.500.000 hectare dar în 
timp de  40 de ani şi acesta va intra în „coop” sub 
apăsarea mizeriei care se aproprie implacabil de omul 
singur, în consecinţă sărac şi neputincios. 

Comasarea pământului cumpărat de stat este gata. 
Lucrează la ea de trei luni şi astăzi au terminat-o. Avem 
astfel în 5.000 de comune tocmai 5.000 de suprafeţe 
arabile masive a 500 hectare în medie fiecare, adică 5.000 
de baze puternice pentru crearea a tot atâtea „coopuri”. 
Înscrierile în acestea au început şi merg în pas cu 
aşteptările. Ispita preţului mare şi speranţa în „coop” au 
reuşit împreună cu alte cauze să întindă vertiginos 
procesul pauperizării ţărăneşti. Mii şi mii de oameni şi-
au vândut pământul statului. Au trăit până acum din 
banii primiţi în schimb şi din acelaşi pământ muncit pe 
urmă în arendă. Acum însă au terminat şi banii şi 
arenda. Nolens-volens trebuie să intre în „coop” ca să 
poată trăi. Singura avere cu care pot intra aici constă în 
vite şi unelte agricole, însă numai donându-le gratuit şi 
definitiv „coopului”. Cine nu vrea astfel e liber să şi le 
vândă înainte de intrare dar nu mai are cine ştie ce 
foloase cu asta. 

Salvarea cea mare rămâne tot în „coop” şi de aceea 
intrările în el sunt destul de numeroase. Toţi ştiu că 
numai aici vor găsi o pâine pentru ei şi pentru copiii lor. 
Cel puţin la atât se opreşte năzuinţa lor, nevisând nici-
unul înaltul standard social care îi  aşteaptă. 

Odată intraţi în „coop” legătura lor cu cealaltă lume 
nu mai există. Va exista în schimb o altă legătură, aceea 
de „coop” care va duce la binele individual prin colectiv 
iar nu prin individ. 

Munca colectivă din „coop”, organizată şi 
raţionalizată, dă cum s-a mai spus, un randament 
înzecit, însutit, înmiit, uneori şi viaţa de aici va mai fi la 
fel de emancipată. „Coop-şcolile” au demnostrat cu 
prisosinţă aceasta. 

Câte un conducător de „coop” este trimis în fiecare 
comună, unde ia în primire averea „coopului”, începând 
cu pământul şi procedează la începerea vieţii de „coop”. 

Statul dă tot ajutorul. Începutul este câtva greu, ca orice 
început, dar în scurt timp, dezvoltarea şi consolidarea 
„coopurilor” va merge cu paşi mari spre desăvârşire. 

Cinci mii de „coopuri” se nasc astăzi în Fantazia. 
Cinci mii de puncte radiind de bunăstare, de înălţare a 
muncii şi a vieţii, de înlăturare a multimilenarei mizerii. 

Gospodăria individuală a fost săracă şi 
neputincioasă iar omul ei meschin, egoist, analfabet şi 
trăit câineşte tocmai din cauza ruperii de om prin 
individualizarea bunurilor. 

Gospodăria de „coop”, fundată pe cooperaţia 
integrala de muncă, mijloace şi bunuri, alături de 
raţionalizare, va fi bogată şi puternică şi la fel va fi omul 
ei, desăvârşit în fiecare zi  prin bunăstare, echitate şi 
cultură. 

Ce splendidă va fi Fantazia când de la un hotar la 
altul se va încadra în „coop” ultima brazdă de pământ, 
odată cu ultimul om dezbrăcat de fetişul sărmanei şi 
meschinei proprietăţi individuale. 

 
21 
1 Julie, 1975. 

ălătorim iarăşi prin ţară. Sunt 15 ani de la crearea 
„coopurilor”. Acum acestea s-au consolidat şi s-
au dezvoltat impresionant. În drumul nostru le 

observăm ca pe nişte imense grădini în care munca şi 
ordinea s-au înfrăţit pentru totdeauna. 

Ne oprim într-unul din ele. În mijlocul câmpului de 
muncă se află  „satul-coop”. E un sat nou, ridicat după 
ultimele principii ştiinţifice, estetice şi higienice. Şiruri 
de case încăpătoare şi sănătoase mărginesc străzi drepte, 
curate şi pavate. 

Ne întâmpină conducătorul „coopului”, care nu este 
altul decât vechea noastră cunoştinţă, Manor III. În timp 
ce ne poartă prin „satul-coop” ca să ne arate 
aşezămintele acestuia, ne spune: 

-„Sunt de 3 ani conducătorul acestui „coop” şi mai 
am încă unul de funcţionare. Nimeni nu conduce în 
„coop” mai mult de 4 ani. În fruntea sa este nevoie ca 
forţele să fie mereu proaspete şi inovatorii, neîncătuşate 
de rutină. Din 4 în 4 ani „coopul” alege pe cel mai 
vrednic familist şi-l trimite în „şcoala-coop”. Alesul stă 
acolo 4 ani în şir, împreună cu familia, căci trebuie să 
aiba soţie şi copii. După 4 ani se înapoiază în „coopul” 
de origină şi preia conducerea. 

Toate „coopurile” s-au mărit şi în acelaşi timp li s-au 
înmulţit necesităţile iar standardul de viaţă s-a ridicat la 
un nivel nebănuit. Patru ani de pregătire în „şcoala-
coop” sunt absolut necesari acum ca cineva să devină un 
conducător corespunzător. 

La început când „coopurile” erau mici au corespuns 
într-o măsură şi conducătorii pregătiţi, prin forţa 
lucrurilor, în grabă. Neajunsuri însă tot se mai întâlneau. 
Erau inevitabilele dibuiri ale oricărui început. Dar încet, 
încet au dispărut toate. 
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„Coopul nostru e astăzi de 4 ori mai mare ca la 

început, ca întindere şi populaţie. Munca tuturor dăruită 
cu dragoste şi încredere, organizată ca orchestra sub 
bagheta dirijorului, contribuie zi cu zi mai mult la 
bunăstarea generală. 

Timp de 4 ani fiecare conducător este unica şi ultima 
autoritate în „coop”. El e ajutat şi secondat în opera sa de 
un mic comitet. Când îi  expiră mandatul de conducere 
el reintră automat în  rândurile „coopului” şi în 
comitetul noului conducător. 

În „coopul” său fiecare conducător este obligat să 
urmeze cu sfinţenie directivele din „şcoala-coop”, de 
unde vine pătruns şi obişnuit cu cele mai recente metode 
de muncă şi organizare. În acest fel nimic nu se lasă 
asasinat de rutină sau de mirajul tradiţiei. Prin „şcolile-
coop” toată ţara merge în pas cu ultimele salturi ale 
progresului şi civilizaţiei, căci viaţa nu e încremenire ci 
eternă curgere înainte, eternă transformare. 

Îmbelşugarea în „coop” este minunată. Munca 
înzestrată cu maşini de tot felul şi ajutată de organizare 
şi raţionalizare dă un randament impresioant, considerat 
în economia individuală ca ceva himeric. În acest mod 
omul a scăpat de munca sinonimă cu sclavia, de munca 
ce îi  mânca odinioară şi zilele şi nopţile. Cel din urmă 
om are astăzi timp suficient să se dedice şi nobilelor 
înălţări spirituale, cât şi bunurilor ce înfrumuseţează 
viaţa. 

Iată câteva comparaţii între viaţa de „coop”, între 
munca de „coop” şi cea din afara „coopului”. În 400 de 
gospodării individuale, adică media unui sat, se 
întrebuinţează 400 de ore în fiecare dimineaţă cu 
adăpatul vitelor. La noi, în „coop” acelaşi număr de vite 
este adăpat într-o oră de numai 2 oameni, graţie 
sistematizării şi instalaţiilor introduse. 

Tot acolo 400 de gospodine întrebuinţează fiecare 
zilnic, câte 3 ore în bucătărie, adică în total 1200 de ore. 
Bucătăria întregului „coop” pentru acelaşi număr de 
persoane, se face tot în 3 ore dar numai de către 20 de 
gospodine, deci un total de 60 de ore faţă de 1.200 de 
ore. 

Se realizează zilnic deci, numai în aceste exemple, o 
economie de 398 ore la adăpatul vitelor şi alta de 1140 
ore la bucătărie. În acelaşi fel se realizează economii în 
zeci şi zeci de ocazii, ajungându-se la mii şi mii de ore de 
muncă economisite, sustrase primitivului angrenaj al 
exploatării individuale şi întrebuinţate acum în vaste 
lucrări de interes colectiv şi bunăstare generală, cât şi ca 
răgaz pentru înălţarea vieţii prin manifestări culturale, 
sportive, etc. 

Creşterea copiilor mici cere în gospodăriile 
individuale sute de mame încolţite de grijă şi extenuate 
de veghe iar neştiinţa şi sărăcia aduc la tot pasul 
nenorocirea, boala şi moartea. În „coop” aceeaşi creştere 
e dată în seama „leagănului-coop”, înzestrat cu medic şi 
îngrijitoare pregătite special. Aici domneşte igiena ideală 
în urma căreia sănătatea înfloreşte fermecătoare pe 
chipurile fragede. 

Statisticile ţării vorbesc concludent. Mortalitatea 
infantilă de 3% în „coopuri” se ridică în afara lor la 40%. 

Copiii rămân în „leagănul-coop” până când 
împlinesc 5 ani. După această vârstă ei trec obligatoriu în 
căminul părinţilor ca sub scutul direct al acestora să se 
dezvolte pătrunşi de  ascultare şi stimă părintească. 
Regimul de hrană le rămâne mai departe separat de 
părinţi, până la 15 ani, în cantine speciale. 

În afară de grija părinţilor, creşterea lor e desăvârşită 
de grădiniţă şi de şcoala primară. Corpul didactic, 
pregătit cu atenţia cea mai aleasă, e neobosit în datoriile 
ce-i incumbă. 

Primul clasificat între absolvenţii şcoalei primare 
este trimis obligatoriu de către „coop”, în fiecare an, la 
şcolile superioare unde se pregăteşte aparatul ştiinţific, 
cultural şi administrativ al ţării. Graţie acestei metode 
ajunge în fruntea societăţii numai ceea ce este valoare şi 
talent. Prostia împinsă până la cer de bogăţie şi de 
neamurile de la Ierusalim nu mai are drumurile deschise 
înainte. 

În ceea ce priveşte numărul copiilor în „coop” este 
de nerecunoscut. Natalitatea aproape s-a dublat. 
Inegalitatea de odinioară dintre sarcini şi posibilităţi era 
pustiitoare. Existau pe de o parte, familii bogate fără 
nici-un copil şi pe de alta familii dăruite deopotrivă cu 
sărăcie şi cu turme de copii. Ce nenorocire pe capul celor 
din urmă, unde fiecare nou născut însemna o nouă 
povară, un nou semn de întrebare şi un nou client 
neîntârziat pentru pământul lacom al cimitirelor. S-au 
cunoscut căsnicii dintre acestea, care din şapte, opt sau 
10 naşteri au ridicat până dincolo de majorat numai un 
copil sau doi şi chiar aceia degeneraţi, pustiiţi de vlagă, 
cu spectrul morţii zugrăvit în ceara obrajilor. 
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În „coop” copiii nu mai sunt o sarcină exclusivă a 
familiei în care se nasc. Ei sunt sarcina întregului „coop”. 
Acesta le organizează şi le suportă hrana, asistenţa 
medicală, îmbrăcămintea, încălţămintea, educaţia 
generală, etc., până la vârsta ce le permite intrarea în 
angrenajul productiv al existenţii. În acest mod, orice 
familie din „coop”, fie că are sau nu are copii, contribuie 
în mod egal la ridicarea generaţiilor de mâine. Copiii nu 
mai sunt astfel o povară, ci o mare bucurie. 

Dar nu ne creşte numai natalitatea. În „coop” cresc 
toate, prosperă toate. O lume cu totul nouă ia naştere 
aici, o lume înfrăţită cu bunăstarea, cu pacea, cu 
înălţarea sufletească. Săracia şi egoismul, meschinăria şi 
întunericul nu mai clocesc între oameni disperarea, 
suferinţa, lupta necruţătoare. 

„Coopul” e înzestrat cu baie şi plajă, teatru şi 
cinematograf, bibliotecă şi sală de lectură, radio şi 
abonamente la gazete, biserică, aşezăminte moderne de 
învăţământ, terenuri de sport, dispensar medical, doi 
medici umani şi unul veterinar, uzină electrică, etc. Nu 
lipseşte nimic din ceea ce s-a cucerit în materie de spirit 
pentru îmbunătăţirea vieţii. 

 

 
 

Toate cele spuse le vedeţi aidoma în faţa ochilor şi 
puteţi observa perfecţiunea cu care funcţionează. 
„Coopul” acesta e imaginea fidelă a „coopurilor-şcoală” 
unde se pregătesc conducătorii. Asemenea lui sunt toate 
„coopurile” din ţară. La terminarea stagiului de 
pregătire în „coopul-şcoală” am vizitat, cu întreaga 

promoţie, peste 50 de „coopuri” şi am găsit pretutindeni 
aceeaşi înălţătoare icoană. 

Cum am remarcat şi mai înainte, această înflorire îşi 
are izvoarele ei în organizare şi raţionalizare şi în 
înzestrarea „coopului” cu cele mai moderne maşini. 
Graţie acestui triumvirat tehnic, randamentul muncii şi 
producţiei s-a înzecit, însutit şi chiar înmiit în multe 
compartimente. Nimic nu mai rămâne neutilizat. Cel 
mai sterp pământ se schimbă în cel mai fertil şi cea din 
urmă otrapă sau hârtie au schimbat drumul gunoiului 
cu acela al transformării în fabricate noi. 

În acest timp, în afara „coopului” pământul se 
pulverizează mereu şi viaţa devine din ce în ce mai grea, 
mai jalonată de întristare. În schimb „coopul” creşte 
zilnic cu aderenţi noi. Majoritatea acestora nu-şi mai 
vând pământul ca să bată la uşa noastră după 
sfeterisirea banilor, ci şi-l donează „coopului” odată cu 
intrarea. 

În tot ceea ce se face în „coop” pulsează geniul 
marelui Fan. El ne-a deschis calea pe care să ne izbăvim 
de întunericul viitorului şi să evadăm din el în lumină 
nepieritoare. 

Unica mea dorinţă, încheie Manor III, este să ajung 
ziua când ultimul fantazian şi ultimul petic de pământ se 
vor contopi în divina creaţie a „coopului”. 

 
22 
1 August 1985. 

upă 25 de ani de la începutul reformei, Fan îmi 
spune: 

-„Coopurile” agricole au ajuns foarte 
puternice astăzi. Ele cuprind 65% din populaţia ţării şi 
tot pe atâta din domeniul agricol. Procesul de 
încorporare se desfăşoară normal. 

Dar m-am gândit în ultimii ani la generalizarea 
„coopului”, adică la extinderea lui şi dincolo de 
agricultură. Prin aceasta se consolidează mai mult 
situaţia „coopurilor” agricole, se complectează un 
organism şi se dăruieşte formula de adevărată 
coexistenţă socială a unui mare număr de oameni. 

Am hotărât astfel crearea industriilor noastre 
proprii, industria de „coop” în locul industriilor private 
de la care ne aprovizionam până acum. 

Astfel au luat de curând fiinţă 3 „coopuri” pentru 
fabricarea zahărului, 3 pentru fabricarea metalurgicelor, 
5 pentru fabricareaa textilelor în general, două pentru 
pielărie, unul pentru chimicale,  unul pentru 
farmaceutice şi unul pentru importul şi exportul 
articolelor ce interesează toate „coopurile”. 

De fapt trebuia să mă gândesc cu cel puţin 
cincisprezece ani mai înainte la o industrie proprie a 
„coopurilor” dar am fost prea absorbit de consolidarea şi 
mărirea lor. Poate e totuşi mai bine că s-a întâmplat aşa. 
Pe vremea aceea, în zbuciumul începuturilor, ideea 
industriei de „coop” probabil mai mult ne-ar fi încurcat 
decât ajutat. 

D 
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Ca să exemplific cu ceva revoluţia ce se face acum, 
precizez că industria de „coop” produce zahărul la 
preţul de 10 Fani kg. în loc de 30 fani cum îl  cumpărau 
„coopurile” de la industria privată. Toate celelalte 
fabricate în „coop” urmează aceeaşi scădere uriaşă de 
preţuri. 

Pregătirile în vederea industriei de „coop” s-au făcut 
metodic. În ultimii 6 ani fiecare „coop” agricol a trimis 
câte doi tineri de câte 18 ani pentru pregătirea ca 
lucrători industriali. Specialiştii conducători au fost 
pregătiţi în aceeaşi vreme din copii fruntaşi trimişi la 
şcolile superioare după terminarea şcoalelor primare. 

Industriile înfiinţate acum reprezintă numai 
începutul. Consecvent spiritului general al reformei care 
urăşte improvizaţia, totul trebuie să se construiască încet 
dar solid. În viitorii 10 ani vor lua naştere toate felurile 
de industrii şi se vor ridica cu producţia la nivelul 
consumaţiei generale. Savanţi şi tehnicieni studiază fără 
încetare proiecte iar instituţii speciale pregătesc cu 
seriozitate echipe de lucrători. 

De la ac până la locomotivă, de la cheie până la 
dirijabil, de la săpun până la ultramarin, totul se va 
produce în industria de „coop”. Prin această inovaţie se 
dă încă un impuls adeziunii la „coopurile” agricole, un 
impuls care va reduce literalmente la un sfert timpul 
normal de încorporarea restului. Căci în „coop” viaţa 
devine tot mai bună, tot mai îndestulătoare. Diferenţa de 
preţ la articolele industriale care mergea până aici în 
buzunarele capitaliste va rămâne de acum înainte în 
„coop” şi va servi la noi şi minunate realizări. 

În acelaşi timp, prin contrast, viaţa în afară de 
„coop” se va înrăutăţi profund şi mai repede ca până 
acum. Industria privată are soarta pecetluită, căci 70% 
din debuşeul său era în „coopuri”. Mărginită acum să 
producă numai pentru cei din afara „coopurilor”, mereu 
mai puţini şi mai săraci, desigur că nu va putea rezista 
mult. Puţinele fabrici ce vor mai rămâne în picioare vor 
trebui să vândă enorm de scump ca să poată trăi din 
modestul debuşeu ce le mai rămâne. Situaţia 
consumatorilor va fi astfel, cu certitudine, mai mult 
decât grea. Or, tocmai aceasta va accelera simţitor 
încorporarea în „coop”. 

 
23 
1 Septembrie 1990. 

n toate domeniile viaţa fantaziană se îndreaptă spre 
„coop”. Cu agricultura a fost începutul. A urmat 
apoi industria iar acum în urmă arta şi ştiinţa. 

Şcoli speciale pregătesc artişti de dramă, de comedie, 
de operă, de operetă, de balet, de revistă, etc., care vor 
forma la un loc marele „coop” dramatic. 

La fel se întâmplă cu pictura şi sculptura. 
Pentru talentele literare care s-au manifestat prin cel 

puţin două opere de valoare este deschisă intrarea în 
„coopul” literar creat de curând. 

Ştiinţa deasemeni şi-a organizat „coopul” său. 
Fruntaşii săi au trăit până acum fără nici-o legătură unii 
cu alţii, răspândiţi în „coopurile-şcoală” şi la catedrele 
şcoalelor superioare. Dar în „coopurile-şcoală” se făcea 
numai practică ştiinţifică, deoarece locul ştiinţei pure, de 
studiu, de investigaţie, nu era aici. La catedrele şcolilor 
superioare stăpânea turnul de fildeş al fiecărui profesor, 
mulţumit să fie un exponent conştiincios al materiei sale. 

„Coopul” ştiinţei pune capăt acestei situaţii. Aici se 
lucrează în frăţietate şi entuziasm la împingerea înainte 
a civilizaţiei, la perfecţionări, la descoperiri. Toate aceste 
opere sunt date imediat poporului pentru ca viaţa 
colectivă să primească infuzii noi de putere, de strălucire 
şi confort. 

„Coopul” ştiinţei e deschis tuturor savanţilor şi 
tehnicienilor. În afară de ei, oricine are o idee nouă sau 
un proiect nou, le expune consiliului ştiinţific al 
„coopului” şi dacă acesta le găseşte practice sau 
interesante, procedează neîntârziat la studiere şi 
realizare. 

Tot în acest sens, conducătorii de „coopuri” sunt 
obligaţi să trimită aceluiaşi consiliu ştiinţific rapoarte 
anuale de eventualele descoperiri făcute, de greutăţile 
tehnice întâmpinate în producţie şi de perfecţionările ce 
le cred necesare în raza lor de activitate. 

„Coopul” ştiinţei este înzestrat cu uzine imense, cu 
clinici de studiu, cu cele mai moderne laboratoare şi cu 
vaste terenuri de tot felul pline de asemenea de floră şi 
faună de tot felul. 

El este singurul „coop” fantazian subvenţionat de 
stat. Subvenţia se ridică la enorma sumă de trei miliarde 
de Fani anual dar poporul fantazian câştigă înzecit de pe 
urma ameliorărilor, invenţiilor şi descoperirilor ce ies de 
aici. 

 
24 
1 Decembrie, 1995. 

onvorbire cu Fan: 
-„Zece ani au  trecut de la începerea primelor 

industrii de „coop”. Acestea s-au întins astăzi în 
toate domeniile şi capacitatea lor de producţie a depăşit 
necesităţile „coopurilor”. Graţie acestei depăşiri victoria 
totală e aproape şi lumea veche va primi lovitura de 
graţie. 

Chiar de la început s-a produs degringolada 
industriilor private. Puse în faţa falimentului sigur, o 
parte ni s-au oferit spre vânzare la preţ modic, ceeace am 
acceptat imediat iar altele ne-au fost literalmente donate 
cu utilaj şi lucrători. 

Câteva, puţine desigur, au mai rămas totuşi în 
picioare, pe ici pe acolo, unde se zbat în mii de greutăţi. 
Datorită lor, un număr oarecare de ţărani chiaburi, 
meseriaşi şi comercianţi mai stau încă departe de „coop” 
şi continuă rezistenţa cu înverşunare. Legaţi de petecul 
lor de proprietate preferă orice preţuri şi orice spoliere 

Î 
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numai ca să rămână acolo, în multimilenarul întuneric al 
sufletului, în sarabanda egoismului şi mizeriei. 

Dar şi rezistenţa lor va fi înfrântă. Când 85% din 
populaţie şi din suprafaţa ţării sunt încadrate în „coop” 
n-ar mai fi o absurditate din partea statului ca să-i 
încadreze cu forţa aici. Totuşi aşa ceva nu se va face. Ca 
întotdeauna, nimeni nu va intra în „coop” decât atunci 
când va bate singur la uşă. Şi această nevoie, a baterii la 
uşa „coopului”, o vom crea chiar noi de acum înainte. 
Pentru prima dată „coopul” va întrebuinţa strategia 
machiavelică. 

Începând de astăzi industriile de „coop” îşi deschid 
porţile de vânzare şi pentru habotnicii din afara 
„coopurilor”. Cum preţul de „coop” este de şapte sau 
opt ori mai mic decât al industriilor private, se înţelege 
că nimeni nu va mai cumpăra decât de la industriile 
„coop”. Industriile private vor fi omorâte cu desăvârşire 
... 

Şi astfel se apropie victoria totală.” 
 

 
 

25 
1 Decembrie, 1998. 

arăşi convorbire cu Fan: 
-„Pronosticăm înfrângerea ultimelor rezistenţe 

împotriva „coopului”, odată cu permisiunea 
acordată industriilor de „coop” de a vinde şi în afară. 
Pronosticul s-a împlinit. 

Graţie preţului modic de „coop”, puţinele industrii 
private ce mai stătuseră în picioare au fost ocolite cu 
totul, fiind nevoite să-şi închidă definitiv porţile. Tot 
utilajul lor a fost oferit spre vânzare sau donat statului 

care l-a luat bucuros. Personalul lor muncitoresc şi 
funcţionăresc, a intrat imediat în „coop”, singurul loc 
unde puteau să-şi continuie existenţa şi munca. 

În acelaşi timp vânzarea de articole industriale de 
„coop” nu s-a permis decât direct consumatorilor. 
Această restricţie a dus la dispariţia comercianţilor şi a 
altor intermediari care în faţa încetării funcţiunii lor 
economice şi ameninţaţi de foame au intrat  rând pe  
rând în „coop”. 

În doi ani a dispărut şi ultima rămăşită din industria 
privată şi ultimul muncitor industrial a intrat în „coop”. 

Atunci am oprit, ca un trăznet, vânzarea produselor 
noastre industriale în afara „coopurilor”. Ultimul act al 
piesei era jucat. Cu industria privată dispărută complet 
şi cu cea de „coop” închisă pentru ei, ultimii habotnici au 
dus zile tragice. Lipsiţi de produse industriale vitale ca: 
textile, zahăr, metalurgice, farmaceutice, petrolifere, 
sare, încălţăminte, etc., viaţa lor a coborât în cea mai 
cruntă mizerie. 

Au fost timpuri de epopee pentru toată lumea aceea 
îndârjită în rezistenţa ei prostească. Dar în faţa suferinţei, 
în faţa mizeriei neînchipuit de mari, toate cerbiciile s-au 
îndoit şi cei din urmă agricultori au intrat în „coop”. 

Se cunoşteau familii unde căsătorii bogate sau 
moşteniri mărginite la un singur copil din generaţie în 
generaţie contribuiseră la formarea de întinse domenii 
agricole. Dar totul era în zadar. Pentru toate produsele 
acestui pământ nu mai exista nici-un cumpărător iar 
proprietarii lor nu mai găseau nicăieri cele trebuitoare 
unei cât de modeste existenţe. 

Şi astfel a izbutit Fantazia să ajungă o ghirlandă 
nesfârşită de „coopuri” agricole, industriale, ştiinţifice, 
etc.” 

 
26 
31 Decembrie, 1999. 

impul curge mereu în eternitate. Odată cu el trec 
oameni, trec evenimente, se schimbă faţa 
pământului şi la cartea istoriei se adaugă pagini 

noi. Sunt 45 de ani de la începuturile epocalei reforme. 
Fan însuşi a împlinit o sută de ani şi în bătrâneţea sa 
decorată cu părul capului alb ca zăpada pare un patriarh 
al păcii şi al luminii. 

Opera lui este definitiv încheiată, consolidată şi 
merge înainte cu paşi siguri. De la agricultura sub toate 
formele până la cea mai înaltă industrie şi de la artă la 
ştiinţă, toată viaţa fantaziană este încadrată şi organizată 
în sublima celulă socială - „coopul”. 

În „coop” trăieşte o nouă omenire. Pacea 
desăvârşită, solidaritatea desăvârşită, echitatea 
desăvârşită şi bunăstarea desăvârşită – aici domnesc. 
Mizeria de odinioară, sălbatecul antagonism de interese 
individuale şi egoismul pustiitor de suflete par legende 
îndepărtate şi mai întunecate ca infernul. 

Poporul fantazian se ridică zi cu zi pe scara 
perfecţiunii. Prin puterile sale proprii, el întemeiază 
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paradisul biblic dăruit primei perechi omeneşti de către 
mărinimia dumnezeiască, şi pierdut tocmai din cauza 
relelor arătate în aceste pagini. 

 
27 
1 Januarie, 2000. 

n singur om în toată Fantazia mai sta pe vechea 
poziţie. Acesta e ţăranul chiabur, Tibon. 
Numără aceiaşi ani ca Fan şi chiar s-au cunoscut 

bine în copilărie. Are 25 de hectare de pământ, adunate 
prin căsătorie şi prin cumpărări făcute până la 1955. 
Unicul fiu i-a murit la vârsta de 26 de ani, cu nora, într-
un accident de cale ferată. Pe urma lor, bătrânului i-au 
rămas doi nepoţi mici şi neştiutori, ca să-i poarte numele 
mai departe. 

Acest Tiban se află acum în audienţă la Fan. Sunt 
unicul martor al întâlnirii lor. 

Bătrânul Tibon este falnic în încruntarea sa, precum 
falnic este şi Fan în lumina ce-i străluceşte pe faţă. Şi 
bătrânul Tibon izbucneşte cu necaz şi furie: 

-„Fan, tu vrei să mă omori şi odată cu mine să dai 
nesăţiosului pământ întreaga mea familie. Oriunde mă 
întorc mă întâmpină ceaţa şi disperarea. Ai clădit în jurul 
meu un zid mai tare ca fierul şi mai întunecat ca 
noaptea. Grâul meu putrezeşte în hambare fiindcă nu 
mai există nimeni care să-l  cumpere. Banul meu 
rugineşte în pungă fiindcă nu-l mai primeşte nimeni. 
Uneltele mele de plugărie sunt vechi şi rupte fiindcă nu 
mai găsesc altele noi şi nici fierar să le cârpească. Umblu 
desculţ...... 

Alături de el, cu fizionomia crispată, ........, sălbatec, 
Tibon pare o creatură apocaliptică ......... viforul mai suflă 
cu sălbăticie şi dincolo de ........... vieţii.*) 

Şi în faţa acestui tablou, unde două inimi au încetat 
să mai bată şi unde două guri au amuţit pe vecie mă 
cuprinde întristarea şi adâncul înţeles al zădărniciei 
omeneşti. Cât zbucium în urmă, câta iubire şi câta ură, 
pentru ca totul să se termine atât de stupid într-o clipă. 

Dar nu! Iată că mi se întoarce iarăşi gândul înapoi şi 
iată că mă pătrund înfiorat de aceste două morţi şi mă 
cutremur de măreaţa lor semnificaţie.  

 

*)Notă: Această parte a textului, datorită deteriorării,  
în timp, a ultimei pagini de manuscris, cele circa zece  
rânduri au fost doar parţial lizibile. 
 

Cu Tibon moare ultimul cetăţean al lumii vechi, al 
înfrăţirii generale în suferinţă, în ură şi în răzbunare, 
moare ultimul individualist şi liberalist. 

Cu Fan moare primul cetăţean al lumii noi, al 
înfrăţirii generale în fericire, în iubire şi în pace, moare 
primul colectivist. 

Dar pe când cel dintâi pecetluieşte cu moartea sa 
sfârşitul unui capitol tragic în istoria umanităţii, al doilea 
rămâne între oameni cu sufletul viu în eternitate, ca 
părinte al mântuirii lor eterne pe acest pământ. 

FINE 

Sicheviţa, 7 februarie,1938 
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Elleny PENDEFUNDA 

 

 

 

Ochii pământului 
Cel mai opac ochi dintre noi e fereastra 

Liviu Pendefunda 
 

 

ereastra este ochiul casei 
prin care putem să 
înţelegem mai bine ce 

înseamnă înăuntru - afară , închis – 
deschis, pericol – siguranţă; ea se 
opune uşii pentru că permite 
intrarea şi ieşirea neîngăduită a 
noastră, a luminii, a păsărilor şi 
insectelor, a luminii soarelui sau 
lunii, a îngerilor dar şi a duhurilor 
rele. Este de fapt poarta spre o 
avalanşă de informaţii, necesară dar 
controlată. De aceea există dintot-
deauna obiceiul de a pune la ferestre 
diferite obiecte, cristaluri şi plante, 
de a monta în aceste ochiuri geamuri 
cu proprietăţi protectoare. Din 
acelaşi motiv geamurile sunt mon-
tate în crucea ferestrelor. Fereastra 
este deci un simbol al deschiderii 
spre lume, reprezintă un loc al 
visării şi al ispitelor către călătorii şi 
aventură. Tot pe fereastră erau 
răpite fetele atunci când părinţii se 
împotriveau căsătoriei, iar în mituri, 
poveşti şi poesiile de dragoste 
fereastra a fost şi rămâne hotarul ce 
desparte doi îndrăgostiţi.  În vis, 
fereastra semnifica speranţele, capa-
citatea de înţelegere, de sesizare a 
posibilităţilor unor perspective, 
deschiderea ferestrei înăuntru sau 
spre exterior, nevoia de interirizare 
sau exteriorizare.  

Majoritatea dicţionarelor defi-
nesc termenul de fereastră ca o 
deschizatură de formă regulată, din 
peretele unei clădiri ce permite să 

intre aerul şi lumina; ansamblu 
format dintr-un cadru fix şi din 
cercevele în care se fixează geamuri, 
montat în deschizătura amintită. 
Din cele mai vechi timpuri ele s-au 
modificat ca formă şi mărime, cu 
posibilitatea vizionării exteriorului, 
interiorul rămânând invizibil.  În 
Egiptul antic şi Asiria, în Grecia 
antică ferestrele şi uşile erau 
apărate prin material opace şi 
rezistente. Abia din Roma imperială 
sticla şi mai târziu vitraliul  
(desăvârşit în arta gotică) s-a 
îmbrăcat în  forme de arc şi 
semicerc, apoi cu forme rotunde şi 
ovale, frunziş şi figure umane. 

In orice spaţiu ne aflăm el este 
conceput să corespundă existenţei 
umane. Chiar şi în paleolitic, 
peşterile au reprezentat interioare ca 
o proiecţie a vieţii ce implică 
cunoaşterea problemelor biologice, 
sociale şi artistice adecvate spaţiului 
în care locuim.  Definirea spaţiului 
reprezintă un amestec de texturi, 
modele, ornamente, forme şi culori, 
aranjate in funcţie de cultură şi 
atitudine, cu rol util şi practic. 
Uneori oamenii preferă uşi închise, 
ferestre deschise prin care să poţi 
schimba viaţa şi să întrevezi un 
drum. Mulţi concep uşa ca un 
obstacol ce trebuie trecut conştient, o 
poartă de acces care însă se poate şi 
închide.  Fereastra în schimb face 
deschiderea la lumea largă, adesea 
situată la câteva etaje sub fereastră, 

în care pentru a păşi îţi trebuie curaj 
şi nebunie. Ca şi alte elemente ale 
„universului casei” şi fereastra a fost 
prezentă în credinţele şi obiceiurile 
populare. Pe lângă faptul că 
fereastra este o altă posibilă poartă 
de intrare a duhurilor în spaţiul 
locuinţei, ea este şi o ieşire simbolică 
a răului din casă, credinţele 
recomandând ca pruncul bolnav sau 
în pericol de moarte să fie scos pe 
fereastră şi vândut în mod simbolic 
unei femei străine. La fereastră erau 
cântate colindele, iar icoana o 
străjuia.  

Fereastra este prezentă în 
proverb şi zicători, cu funcţie mai 
ales moralizatoare - a arunca  banii pe 
fereastră sau când sărăcia intră pe uşă, 
iubirea zboară pe fereastră. Există 
unele melodii, mai ales romanţe, 
care „cântă” fereastra, ca şi poeme ce 
folosec elementul real sau meta-
foric. În ceea ce priveşte artele 
plastice, aproape nu există pictor sau 
grafician care să nu fi fost inspirat de 
motivul ferestrei deschisă sau 

F 
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închisă, privită dinspre interior sau 
exterior. Spre exemplu, Rubens este 
autorul picturii Bărbat cu pipă 
la fereastră. Salvator Dali a pictat 
Femeie la fereastră, o compoziţia este 
clară, cu tuşe compacte, ca şi la 
Picasso.. Fereastra este un motiv 
răspândit în picturile lui Henri 
Matisse, unul dintre cei mai 
importanţi reprezentanţi ai artei 
secolului al XX-lea şi unul dintre 
principalii iniţiatori ai artei modern. 
Formele acestei compoziţii par că se 
desfăşoară în jurul mesei rotunde. 
Compoziţia este sobră şi echili-
brată. La scurt timp după ce a ajuns 
în Paris, Chagall a îmbrăţişat cele 
mai noi stiluri de avangardă. Opera 
Paris prin fereastră este inspirată de 
cubistul Robert Deleunay. În timp ce 
artistul priveşte prin fereastră, 
observăm atât spaţiile interioare, cât 
şi cele exterioare, într-o operă în care 
obiectele imaginate se amestecă cu 
cele reale, un tablou magic, plin de 
culoare, sens, emoţie, nostalgie şi, în 
acelaşi timp, entuziasm pentru viaţă. 
Motivul ferestrei deschise îl întâlnim 
şi la Bonnard, o fereastră, pariu şi 
metaforă, despre care el însuşi scria: 
Pictorului îi sunt suficiente ferestrele 
largi, prin care să pătrundă, ca un 
fulger, strălucirea zilei care luminează 
prin subtilităţile ei tot ceea ce întâlneşte. 

La noi, Nicolae Grigorescu este 
autorul pânzei Ţărancă la fereastră, 
Theodor Aman a realizat, în 1870, 
un tablou în care apare soţia sa 
privind pe o fereastră, iar 
Alexandru Ciucurencu -  tabloul La 
fereastră.  Mai recent Dancu Vasile, 
Emil Ciubotaru, Arcadie Răileanu 
descriu pictural ferestre, iar în cer 
Florian David şi cu mine am pictat 
ferestre către alte lumi sau către 
Dumnezeu. Dar, bucuria de a vizita 
galeriile de artă de aici sau în lume, 
m-a ajutat să întâlnesc copleşitoarea 
colecţie de ferestre semnate de Aurel 
Stanciu, pictorul băcăuan cu adânci 
rădăcini ieşene. Dacă la majoritatea 
lucrărilor din Renaştere şi până în 
prezent ferestrele recomandau 
artiştilor evadarea, privind prin 
ochiurilor lor dinspre interior spre 

oraş sau peisajul plin de exuberanţă 
al naturii, pictorul nostru le priveşte 
dinspre exterior, subliniind rolul lor 
de protecţie a intinităţii familial. Am 
remarcat în acestea o mare nostalgie. 
Bucuria redării acelei lumini care 
rtrebuie să pătrundă este oarecum 
stopată de opac. Înăuntrul rămâne o 
taină pentru privitor care e liber să-
şi imagineze orice. Motivele pentru 
care în opera acestui artist este 
asemenea văd un teren de luptă 
intre fortele binelui şi ale răului 
simbolizate genial in alternanţe de 
lumină şi întuneric, dar dominate de 
pasteluri calde, cu iz de tărâm vechi 
care le înmănunchează într-un 
monolog. Interferenţele cromatice 
nu exclud o confruntare subterană, 
ale carei ecouri apar difuz la 
suprafaţă, într-o penumbra obse-
dantă. Motivul ferestrei la Aurel 
Stanciu reprezintă cu sigurabţă 
dorinta eliberării, a evadarii din 
cotidian, este o obsesie şi o 
modalitate de supravieţuire.  

Fereastra oarbă, contrară celei 
transparente mai este întâlnită, de 
exemplu, la Munch, unde ochiul de 
sticlă pare iremediabil compromis, 
chiar dacă este privit din interior şi 
în plus umbra ei concurează 
viziunea consistenţei sale. O cenzură 
asemănătoare, dar nu  irizată, ci bine 
conturată reliefează câmpul nostrum 
visual, contrastul chromatic fiind 
subliniat mai ales prin combinaţia 
pietrei, lemnului, sticlei şi a 
motivelor florale sau vegetale. 
Dincolo de ochiul ferestrei domină 
obscuritatea şi mai ales invizibi-
litatea. Prin acest mod pictorul 
reproduce un mesaj afectiv domi-
nant, culoarea şi forma înlocuind 
personajele a căror proiecţie emană 
o reflexie luminoasă şi pe care nu 
orice privitor şi le poate imagina. Ele 
sun acolo, precum suntem noi cei 
care ne oprim în faţa unei ferestre. 
Dar cele ce ne privesc din interiorul 
casei? Aici intervine  ca o barieră 
plastică tensiunea interna a tabloului 
activată  prin contrastul luminii reci 
cu gama cromatică caldă şi 
liniştitoare ca o invitaţie la un 

refugiu plin de siguranţă. Aş putea 
analiza fiecare lucrare în parte. 
atmosfera de însingurare şi 
instrăinare bucurând paradoxal 
contemplatorii.  

Destăinuirile ascunse, dialogul 
spiritului cu ritmurile structurilor 
materiale (piatra, lemnul, zidul, 
sticla) sunt concretizate la pictor 
prin forme de arhitectură ţărănească 
aşezate în alternanţe surprinzător de 
naturale ale gamelor cromatice, au 
un efect emoţional amintind de viaţa 
satului românesc. Analizând fiecare 
tablou alunecăm printer fragmente 
de istorie, iar ochii minţii şi sufle-
tului surprind sentimente, gânduri 
şi trăiri , unele evidente, altele 
nedesluşite poate chiar şi pentru 
artist. Remarcabile sunt tehnicile de 
lucru, experienţa şi imaginarul, 
îmbinând purificarea elementelor cu 
expresia unui secret magic, culoare 
şi formă, mineralul spart de vegetal, 
o cromatică rafinată şi un relief 
autentic care subliniază atât valoarea 
documentară şi istorică, cât şi 
realizarea artistică. 

Cum scria profesorul Teodor 
Haşegan, despre artistul Aurel Stanciu 
se poate spune, în primul rând, că la el 
vocaţia socializării merge mână în mână 
cu tentaţia experimentului; el nu este 
adeptul „drumului bătătorit“, iar 
sensibilitatea sa artistică pare structu-
rată modular, astfel încât se adaptează 
uşor tuturor provocărilor contemporane. 
Ferestrele lui Aurel Stanciu mai 
dovedesc o rafinată ştiinţă a compoziţiei, 
a jocului cu volumetriile şi nuanţele, 
dincolo de specificul materialelor şi de 
ineditul momentului. 

Într-adevăr, dacă ochii sunt 
ferestrele sufletului sau ferestre care 
dau spre inimă, tot aşa se poate 
spune că ferestrele realizate din 
inimă pentru ochii noştri de 
maestrul Aurel Stanciu sunt ochii 
sufletului său impresionat de o viaţă 
petrecută în tradiţia caselor ce i-au 
ocrotit paşii. Aceştia sunt ochii 
pământului prin care putem privi şi 
către cer. 

●
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Indira SPĂTARU 
 
 
 

La primavera 
 
Ella no tenía idea que no existes 
no tenía idea que me mirabas 
me impiedicaba en los cordones extendidos 
desde tu sonrisa ambigua 
hacia la mia, provocadora y triste. 
 
 
Vino la lluvia de cerezas como una ducha 
tu voz alcanzaba las cotas máximas en mis tímpanos 
cuando me decias que “me quieres toda” 
se prendía en mis pechos una esfera de luz. 
 
 
Vino un almuerzo frugal, de hojas de nuez 
un caos prendido como un granero, nos sorprendio adentro 
y sorpresivo, en cualquier cuarto que entramos 
a ti te encontraba y camas, ya de nuevo camas... 
 

 
 

El verano  
 
 
Pasó el verano y con él 
la distancia 
nos arroja a uno en los brazos del otro 
me gritabas: “!Cielos!” 
te llamaba: “!Tierra!” 
paso ya el bronce travieso 
y el susto de no verme más. 
 
 
en verano las voces nuestras 
inmensos pastos cortaron 
 

en dos países bizarros 
tu tenias tu rombo 
y yo tenía mi trébol 
y en algún lugar sobre la mesa tirado 
el paquete de la niñez sonreía 
y cada uno de los naipes de juego 
me levantaba el traje nacional, pareja que 

bailaba. 
 
En el  verano de  Mircesti 
el sol me trenzó mis cabellos 
en colitas de niña 
estaba a su antojo 
bajo los rayos impresionistas 
te deslizabas por el agua fría, del pozo 
directamente en mi nuca. 
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Voy a escribir 
 
 
Un poema sobre la muerte sin cabida 
acerca de la vida y el aburrimiento 
acerca de los pinceles de aquellos inagotables 
en la búsqueda de los colores del alma 
un poema sólo para ti, 
de nuestras manos. 
 
Cuando me saciaré 
El poema será asesinado. 
 
 

Post mortem 
 
Me doy vueltas alrededor de la estatua 
atenta para pescarle el vuelo 
en el farol ardía un pensamiento 
Bruscamente el fuego salio del pecho 
y me deslicé definitivamente 
en un mausoleo 
a través de tus ojos cuando muertos cuando 

vivos 
y mi cuerpo por la cabeza del halcón grita 
sobre la piedra funeraria 
y nosotros – Gigantes salidos desde las rocas 
nos besamos bajo la lluvia fascinante. 
 
 

La luz 
 
Como te quiero 
Vivo 
Por la misma formación de tus ojos 
Quizás solo después de cien años en unsiglo 
Se despertará una poprción de alma 
Apta a arder como un candelabro de fuego 
Junto a un piano destrabalado. 
 

Y me puse el pañuelo de Fausto 
Y me colgé cadenas al cuello 
Y llevé mis botines 
Por los laberintos de hielo 
Frente a los espejos venecianos esperé mirarte 
Y me ungo de sol 
Y aún en el lago de tus ojos me ahogo 
 
En lugar de tocarte 
Prefiero mirarte 
Percibir tus pasos 
Por las sabanas de plumas 
Desde las altura del donjon 
Imaginate: 
¿Como podría estar tranquila en el ataúd 
Sin ti 
Cuando eres mi cadavre? 
Es una total evasión y deceso 
Bajo tus párpados 
Entonces cuando salto 
Derecho al cielo 
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La cafetera 
 
 
La nieve cubre las mesas 
Los clientes se lanzaban desde el trapecio 
Chicas-lindas, chavales muy despiertos 
Masticaban cacahuetes, sorbian de tazas 

hirvientes 
El humo dibujaba mostachos y barbas al azar. 
El árbol cubierto en árbol ofrecia desesperación 

y risas 
El solista recitaba pasajes enteros de su autor 

preferido 
La mujer del armario lo acompañanaba al 

piano en sus faldas 
 
 

 
Los faros titilabanhasta que se derretian como 

crema azul 
Las discusiones encendian  coronas de fósforo 
Los autistas pintaban los objetos del cuarto 
Hormigaban como buhos polares 
El buscador regalaba medallones de baladas 
La pantalla escrita del cielo raso reflejaba el 

estado emocional 
Al lado del sindrome del insecto en telarañas 
Prevalecedel salto en la cascada. 
Después de la medianoche las paradas de los 

recuerdos 
Se voltean las aguas en un podio tan alto que 

los viejos y jóvenes 
Se prestaban amablemente los catalejos. 
 
 
 

Un niño en 
clases de 
religión 
 
 

“Yo creo que Eva 
dijo por primera vez 
la palabra amor 
cuando frotó su mejilla 
con la piel de la manzana 
luego enrojeció. 
 
Y también creo que Adán 
Le pidió ser su esposa 
Y pronunció la palabra Hogar 
 
Y el Señor les perdonó  
Y les ofreció todo.” 

 
Traducere în castiliană de  

Mario CASTRO NAVARETTE



 

 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 135 

 

 

Daniel  CORBU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentele morţii 
Poetului Claudiu Komartin 

 
 
 

Pace şi trainică speranţă 
pentru cei care-ţi sapă mormîntu-n secret! 
În noaptea asta de Sînziene se schimbă culorile 
şi prea uşor şopîrlele renunţă la cozi. 
E ora cînd în oraş se deschid cluburile de noapte 
şi revine ideea vreunui ospăţ glandular 
ora la care poţi vedea cum se naşte Infernul 
şi Purgatoriul din nimic 
înconjurînd vălul putred al plictiselii. 

O, tinere domn, dacă ai lada celestă 
cu Oda bucuriei, n-o rătăci! 

De multe ori văzut-ai pe chipul celor învinşi 
aerul de învingători 
zîmbetul de trecători nonşalanţi 
precum stafiile care nu ocolesc zidurile şi pomii. 
Dar cum să depăşeşti sfîşierea    oglinzile sparte, 
dar firimiturile morţii 
gîndurile negre revopsite cu grijă 
trecerea printr-o istorie 
care ţi-a falsificat pînă şi vorbele? 
O, TINERE DOMN, DACĂ AI LADA CELESTĂ 
CU ODA BUCURIEI, N-O RĂTĂCI! 
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Cuvinte pentru botezul unui poem 
 
Se mai aude muzica spartă în oglinda 
de la capătul holului aşa cum se sparge un surâs  

neglijent 
se mai aude glasul celui ce urcă 
spre propria-i rădăcină 
ca spre enigma din urmă. 
Cu primul strigăt bate în portalul luminii Noul Poem 
prunc lucrător întru frumos şi bine 
repetînd breşa primordiei. 
Chiar dacă pentru mulţi nu contează 
dacă e în plus pentru gloria luminii 
chiar dacă vămile şi timpul fără de milă 
îl pot surpa 
se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura. 
 

(Ce-i, tată, dureroasa-ţi istorie 
pregătească-mă pentru călătoria jertfelnică 
şi orice mi se va-ntâmpla 
ca pe-un războinic levantin tînăr şi hotărît 
sărută-mă la plecare!) 

 
Prin urmare se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura 
şi umbră să dăm 
şi odihnă şi neodihnă, Doamne, 
în inima celor singuri 
acestei făpturi ca o fulgerare de aripi 

pe diguri 
care o clipă ne-adună precum glasul mamei 
la cină. 
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Scrisoare Domnului Dante 
 

La candida-ţi întrebare care-a străbătut cîteva secole 

pentru a mă găsi 

voi răspunde repede fără temeri şi fără 

poticniri. 

Prin urmare, iubite Poet, Serenissime Dante Alighieri 

ca şi în vremea Domniilor Voastre 

în acest eon postmodern 

se moare pe dinlăuntru 

ca un pământ muşcat de o viziune măruntă 

ca un microb duios izbit de iceberguri 

ca o fantoşă orbecăind precum 

brownienele mişcări ale norilor 

ca o pasăre tocită de zbor 

ca floarea sfărâmată-ntre platforme 

şi ca asimilarea unei noi forme 

ale nesuferitei vorbiri. 

 

Se moare frumos, se moare concav 

(drumuri străbaţi  şi nu ştii că eşti doar  

umbra unui mort) 

ca suferinţa suferindă de apatia rugului stins 

ca atletul interzis alergării 

ca speranţa neurmărită până la capăt 

sau ca duhul strămoşilor ne-mai-întors 

în sufletul muritorilor de rând.Se moare frumos, se moare concav 

se moare pe dinlăuntru 

ca aerul nepotrivit pe respirare 

ca arsa turmă de secunde din marele arsenal 

al pierdutelor ore 

în timp ce Purgatoriul răspunde 

în acelaşi ecou. 

 

Se moare frumos, se moare concav 

se moare fără de ştiinţa morţii 

şi fără strălucirea şi fără amestecul 

în treburile interne ale iubirii de sine. 
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Masca de trecere 
 

Dar să nu înnebunim de biruinţa 
prisosului. 
O, frumuseţe a locului,  
fără artificii 

şi fără masca de trecere a emfazei 
rămâi imaterială 
precum crucea din suflet 
pe care nimeni n-o vede! 
Şi adânceşte-mă în penitenţa 

acestui vis 
când pot admira frunzele înverzitelor ore 
şi cântecul greierului 
ca un arc de triumf! 

 

Ultima mască 
 

Prea târziu vine clipa în care vezi 
cum Dumnezeu se-ncruntă 
la semne 
cum se rotesc tăcerile stelare 
şi tremură tinere ramuri rămase răzleţ 

în repaos 
şi cum rând pe rând se-nfig în suflet 
săgeţile nopţii. 
Prea târziu vine clipa în care Dumnezeu 
vede cum îţi moare ultima mască 
a neîntinatului chip 
şi cade ca un măr putred 
iar tu rămâi – vis trecător împodobit de Neant – 
fără pamblici şi fleoncuri de prisos 
în care se-mpiedică lumina 
şi n-ai să mai vezi cum Dumnezeul tău 
se-ncruntă la semne 
cum se rotesc tăcerile stelare 
şi tremură ramuri rămase răzleţ 
                                                                       în repaos 
şi ca pe mirifice simfonii 
Dumnezeu ascultă cum se-nfig în suflete 
                            una după alta 
                                            săgeţile morţii. 
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Ecosistemul şi tabla de şah a zorilor 
 
 
 

Vedeţi, Domnule Hölderin, postmodernitatea 
ne dă totul pe gratis 
din satul planetar cerul e izgonit 
ca un spion de rară clasă 
pe străzi Iisus e plimbat 
pe sacoşe de plastic 
iar Gioconda surâde 
de pe eticheta brichetei cu gaz. 
Totul străluceşte precum minciuna  
din reclama vodafonului. 
Chiar mierla domnului Trakl cântă acum 
cu program prestabilit 
în arbori semeţi la care putreziciunea 
lucrează-n secret. 
 
ÎNCHINARE CELUI CE-AŞEAZĂ VÂNTUL ÎN RAME 

ÎNCHINARE! 
 
Acesta-i ecosistemul şi aceasta tabla de şah 
a zorilor. 
La Beijing pentru o sută de yeni 
îţi poţi primi statuia sculptată într-un bob 

de orez 
biserica albă a Domnului se clatină  
în Edenul postmodern şarpele biblic nu mai ademeneşte pe nimeni 
ŞI NIMIC N-AMINTEŞTE MĂREŢIA ROMANTICĂ 
A VISĂTOARELOR LUMI. 
Nu întoarce faţa! Poţi rămâne statuie 
ca soţia lui Lot. 
 
Pe tabla de şah a zorilor 
cine să observe sufletu-mi ce zboară spre lume 

ca un râs cristalin? 
 
În după-amiezi de om singur 
aflu, Domnule Hölderlin, că la Tübingen 
La Santa Rosa şi Pireu 
v-ar fi cântat aceeaşi mierlă 
pe care-a auzit-o Trakl 
pe care o aud şi eu. 
 
Închinare celui ce aşează vântul în rame 

Închinare! 
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Şapte 

 
 

Mamă care mi-ai dat în păstrare 
cifra norocoasă şapte 
şi litera D ca un scut de speriat neofiţii 
şi hangerul neostenit al cuvintelor 
obosit de-a purta în mine 
întreg arsenalul de înnobilare a lucrurilor 
şi dorinţa de-a împlini visul lumii cel chimeric 
într-o seară de octombrie 
m-am aşezat în fotolii adînci 
şi-am probat din nou acea nebunie cu fragi 
despre care vorbea Francisc de Asissi 
(cel care atât de convingător vorbea 

cu păsările). 
A urmat astfel un lung rechizitoriu despre 
trecutul apropiat şi îndepărtat 
despre viaţa-mi ca un tropot de cai 

în noaptea cu lună 
despre biciul atîrnat în panopliile zilei 
despre prietenii înălţaţi la cer 
şi căzuţi după aceea în chip de efigii şi statui. 
 
Mamă care mi-ai dat în păstrare 
cifra norocoasă şapte 
şi litera D ca un scut de speriat neofiţii 
încă n-am dăruit nimic lutului. 
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Gheorghe NEAGU 
 
 

Tribulaţii 
paseiste 
Epistolele unui incorect politic către 
veşnicie... 
 
 
 

„Emil Cioran este şi, cred, va rămâne o mare 
personalitate a culturii franceze şi 

universale“.Theophil Magus – Living in America / 
volume II /by Leonard Oprea. 

 
Ambasada română din Irak primi un pachet de cărţi. Printre ele şi „Schimbarea la faţă a României” de Emil Cioran. Pe 

aceasta o alesese maiorul, sperând să-şi găsească răspuns frământărilor sale.  
După fiecare pagină simţea în sufletul lui născându-se un sentiment de revoltă nedesluşit. Întrerupse lectura. Apoi o reluă, 

pagină cu pagină, adaptându-şi propriile impresii faţă în faţă cu gândirea marelui filozof.  
„Mi-e teamă că nu-l înţeleg”, se gândea el, notându-şi cu scrupuluozitate ideile, pe măsura lecturării paginilor 
 

(continuare din editia precedentă) 

n popor contează prin număr; dar mai mult prin 
forţa lui agresivă”. Nimic mai neadevărat decât 
acest enunţ. Nici un popor agresiv n-a rămas 

ceea ce a vrut să fie. Exemplul cel mai la îndemână îl 
constituie SUA. Este oare un popor? Nici pe departe! 
Ocnaşii englezi colonizatori, să fi fost exterminaţi de 
agresivitatea însăşi, dacă n-ar fi beneficiat de masive 
intruziuni etnice şi rasiale. Africanii şi asiaticii curtaţi de 
aceleaşi interese au dat plămadă naţională americană, 
dar n-au dat naştere unui popor. Ce-au făcut agresivii 
lumii antice? Sparta, Macedonia, Persia şi câte alte 
popoare ce s-au dorit agresive au sfârşit prin a-şi aşterne 
somnul sub cenuşa jertfelor agresivităţii lor.  

Nu agresivitatea, ci comuniunea de interese definesc 
poporul ca unitate naţională. A îndemna la agresivitate 
de dragul unei presupuse deveniri naţionale, este un act 
antinaţional penibil şi penal.  

„Prusia singură echivalează tot restul Germaniei; 
astfel se explică de ce prin hitlerism ea a impus stilul ei 
de viaţă întregii ţări”. Prusianizarea Germaniei este o 
afirmaţie tot atât de hilară, pe cât de neadevărată. Astăzi 
este limpede pentru oricine că nu prusianizarea a dat 
naştere nazismului. Hitler însuşi n-avea nimic dintr-un 
prusac adevărat.  

Isteria unor lipsuri prelungite într-un marasm 
economic a creat nazismul. Spaima de ziua de mâine a 
exacerbat nevoia de certitudine, iar această nevoie se 

putea naşte cu şanse egale în oricare punct al globului. 
Încercaţi să înfometaţi un câine paşnic închis într-o cuşcă 
şi veţi observa cu câtă înverşunare bietul animal îşi va 
căuta salvarea! Nicio cuşcă nu va fi suficient de puternică 
în faţa setei lui de viaţă, mergând până la alienare. 
„Românii au fost întotdeauna prea călduţi”. Când? La 
Rovine, la Războieni, la Călugăreni, la Griviţa, la 
Mărăşeşti, în Tatra? Sau în 1907? 

A te considera exponentul unei naţii călduţe, 
înseamnă a te desconsidera. Ce mare ură poţi purta în 
sufletu-ţi chinuit, Emile, de-ţi poţi denunţa existenţa?! 

„Echilibrul românesc” nu este „o deficienţă”, ci 
fructul unei mari armonii obţinute prin trudă şi sudoare. 
Românii au fost întotdeauna toleranţi, dar n-au fost 
niciodată umiliţi cu sabia resemnării.  

Când Budapesta era un statornic paşalâc, strămoşii 
noştri atacau Vidinul.  

Este adevărat, cel mai amărât ţăran este în România. 
Dar asta n-o poţi afla decât dacă vezi cum arată alţi 
ţărani din alte ţări. Pentru marea masă a românilor, 
ţăranul austriac este realizat mental. Unii vin în contact 
cu imagini contrafăcute de mass-media românească. Alţii 
călătoresc în ţările Europei fără a avea ochi să privească 
la pătura ţărănească. De obicei, turistul se uită la castele 
şi la castelani, nicidecum la ţărani. Chiar dacă ţăranul 
român a reuşit să-şi facă rost de o casă mai bună şi 

U 
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uneori o maşină, el a rămas la fel de sărac precum era în 
urmă cu un secol.  

Pătura ţărănească românească şi-a secătuit forţele 
prin furnizarea materialului uman ce constituie astăzi 
intelectualitatea românească. Toată bogăţia genetică 
ţărănească a migrat la oraş prin prima generaţie de 
urmaşi citadinizată tocmai din dorinţa de a trăi mai bine. 
„Prospeţimea biologică” necesară evoluţiei unei clase şi 
în special a ţărănimii române a dispărut din momentul în 
care migrarea urmaşilor nu a putut fi stăvilită prin 
împlinirea dorinţelor. Totuşi, a pune înaintea ţăranului 
român pe ţăranul rus, ca fiind un posesor de caracter al 
istoriei naţionale şi a unei culturi superioare culturii 
româneşti, considerate numai „o cultură populară”, 
înseamnă a elimina tot ceea înseamnă Eminescu, 
Alecsandri, Coandă, Teclu, Poni, Marinescu, Preda, 
Stănescu, Sadoveanu, Iorga şi multe alte valori universal 
cunoscute. Numai un suflet mic şi o minte retrogradă îşi 
poate renega cultura de dragul unei judecăţi originale cu 
pretenţii de absolutizare. România nu este, n-a fost şi nu 
va fi niciodată numai un proces de târâre prin istorie.  

Niciodată românul nu a privit numai în jos, dar a 
stat să-şi tragă sufletul, a ocolit gropile şi s-a avântat 
mereu spre înălţimi care l-au onorat. Miturile au fost 
pentru români un izvor de speranţă în momente de 
restrişte înaintea unui act de valoare. „Goticul este 
verticala spiritului”, se afirmă ritos şi deloc plin de 
înţelepciune, uitându-se de „Coloana Infinitului”, 
izvorâtă din mitul românesc.  

Dacă goticul este o verticală, atunci piramidele 
egiptene sau templele asiatice sunt orizontale? Pentru a 
fi şi rămâne filogermani, dar niciodată apatrizi. Există în 
noi ceva care poate să ne urâţească existenţa sau să ne 
înnobileze. Dacă vom acorda zeiţei furiilor ceea ce nu 
merită, vom ajunge vrednici de dispreţ. Furia ne orbeşte 
şi ne îndeamnă la autodistrugere. Din moment ce tot 
afirmăm că „poporul român este cel mai înţelept popor 
din Europa”, trebuie să ne aşteptăm ca el să nu fie 
cuprins de furie. Aceasta nu este apanajul înţelepciunii. 
Dacă un filozof este înţelept, nu se lasă cuprins la rându-i 
de furii. Nu recunosc existenţa unei „furii a devenirii”.  

Devenirea unui om stăpânit de furie are ceva 
animalic, neomenesc. Dacă se insistă aşa de mult asupra 
„timidităţii în faţa vieţii”, a neamului românesc, este de 
mirare că se exclude cu totul importanţa religiei. Am fost 
întotdeauna mândri că am ales creştinismul. Or, 
simbolul acestei dogme religioase nu este altul decât 
Christos. Creştinismul de tip ortodox nu are în toate 
pildele sale niciun îndemn la revoltă, pe când cel catolic 
a demonstrat în nenumărate rânduri setea de mesianism. 
Ordinele călugăreşti, adeseori războinice, au imprimat 
creştinilor catolici trăsături violente, care nu au dus 
întotdeauna la devenire. Nici cavalerii ioaniţi, nici 
teutonii n-au reuşit să rămână ceea ce au intenţionat.  

Considerând poporul român un „popor întârziat”, 
care are deja ca „fenomen caracteristic declinurilor, 

saturaţiei sau oboselii culturii”, personajul se demite din 
sfera celor ce au normalitate intelectuală acceptabilă. 
„Monumentalitatea virginală” a culturii germane 
ridicată în slăvi de filozofia şovină a indivizilor refulaţi 
înainte de a şti ce se va întâmpla, a dovedit, odată în 
plus, că musai ce-i virgin e şi bun. Dacă Cioran ar fi ştiut 
de măcelul provocat de cultura germană în al doilea 
război mondial, nu s-ar mai fi erijat într-un Mesia al 
arianismului virginal. Să acuzi Franţa şi România de 
„scepticism structural” care duce la „sterilităţi originale”, 
înseamnă să anulezi cultura originară de bază a Europei.  

Germania a dat pe Hegel, dar şi pe Marx. „Dacă 
România nu va face istorie, va rămâne ultima ţară din 
lume, aşa cum e trăită de cetăţeanul imbecil de fiecare 
zi”, se afirmă cu cinism uitând de Mărăşeşti, de Rovine, 
Posada şi de tot ceea ce strămoşii noştri au însemnat 
pentru Europa vremurilor trecute. Să fim serioşi! 
„Dezmăţul este climatul natural al României”, este o 
abdicare morală de la apartenenţa ta ca om universal. 
Oare boşimanii sunt mai morali? Morali faţă de cine? 
Poate românii n-au acceptat principiile de tip Auschwitz 
sau a eugeniei. 

Nu era necesară o morală a „Nopţii Sfântului 
Bartolomeu“ pentru a-i dovedi lui Cioran că suntem o 
naţiune morală? Sau ar fi trebuit s-o ştergem cu toţii în 
poala străinătăţii, urmându-i exemplul doar pentru a ne 
dovedi nouă înşine că suntem plini de demnitate? 
„Gradul de religiozitate” al unui popor nu i-a dat 
niciodată o adâncime sufletească. Am în vedere poporul 
olandez, care este, de departe, un popor de formaţie 
intelectuală, pur tehnicistă, care nu i-a micşorat cu nimic 
profunzimea sufletească. Am întâlnit femei oficiind 
slujba religioasă în biserica olandeză, înlăuntrul căreia se 
dau concerte şi se organizează colocvii ştiinţifice, care 
aveau prea puţin din ceea ce se înţelege, de regulă, 
religiozitate. Însăşi lumea catolică s-a dovedit a fi până la 
urmă constrânsă în a apela la muzică uşoară cum am 
văzut la Catedrala Sft.Ştefan din Viena şi la alte artificii 
laice pentru atragerea credincioşilor în biserici. A 
pretinde astăzi că religia determină existenţa unui popor, 
înseamnă a nega robotica astronomică, atonismul şi 
puterea fantastică de distrugere şi regenerare a 
României. China budistă nu mai este China atomică de 
astăzi. Dacă în urmă cu un secol, religia putea determina 
destinul unui neam, astăzi acest lucru nu mai este 
posibil.  

Dacă religia a fost în urmă cu secole fermentul de 
cristalizare statală în diverse colţuri ale lumii, astăzi aşa 
ceva este improbabil. Ar trebui ca omenirea să fie adusă 
într-o asemenea stare de spaimă, încât să nu-şi mai poată 
găsi salvarea decât în religie. Şi apoi, ce altceva este 
religia, decât o credinţă în ceva? Aborigenii cred în 
existenţa unor animale şi le renovează împăindu-le. Asta 
nu înseamnă religie? Desigur!  Şi poate că aceştia sunt cu 
mult mai fanatici decât suntem noi, cei ce ne pretindem 
credincioşi.  
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Dar numai credinţa în ceva n-a fost suficientă, nici 
măcar prin impunere violentă, pentru definirea unei 
naţiuni. După cum jaful practicat de fiii şi strănepoţii 
ocnaşilor Engliterei din ţara lui Amerigo Vespucci a 
reuşit să creeze supremaţia americană ce avea să devină 
chiar mondială. Roma antică şi toate imperiile din toate 
timpurile s-au slujit de religie pentru a-şi motiva jaful şi 
acumularea materială. „Omul profund religios a fost un 
reacţionar”, afirmă Cioran cu o tentă extrem de violentă, 
fără a convinge pe deplin. Ce fel de reacţionar este un 
pustnic? Afirmaţia că „...el sfârşeşte cu timpul a fi străin 
de problema socială”, este neaşteptat de adevărată, dar 
motivaţia că „obsesia veşniciei îl scoate pe om din viaţă”, 
este profund materialistă. Omul este conştient că 
veşnice-i sunt doar faptele. Cărţile sfinte tocmai de asta îi 
îndeamnă pe oameni să facă fapte bune, „că a lor va fi 
împărăţia veşnică”.  

Afirmaţia lui Eminescu „după care de-am fi fost 
catolici eram astăzi pe o treaptă de civilizaţie mult mai 
înaltă” este justă, nu „poate fi justă, cu o singură rezervă: 
poate nu mai eram” cum susţine Cioran. Nu poate fi 
contestată dorinţa catolicismului de a deveni dominant 
în lumea creştină prin orice mijloace. Catolicul nu-şi va 
întinde şi celălalt obraz, pe când ortodoxul...  

Eminescu nu a avut în consideraţie autodistrugerea 
naţională română, ci eliminarea noastră în concertul 
general al naţiunilor catolice dornice de bunăstare 
materială, pe când dumneata, domnule Cioran, nu ai 
văzut decât pieirea românilor. Să-i urăşti chiar atâta de 
mult nu poate fi o stare normală pentru un om capabil să 
emită judecăţi de valoare. La ce-mi mai pierd eu timpul, 
oare, cu ideile tale? 

Dar acum, dacă tot m-am apucat, măcar s-o fac până 
la capăt. Impostura nu trebuie lăsată să devină dogmă 

prin acceptare tacită, ea trebuie demascată cu exact atâta 
vehemenţă cu cât i se impută bunătăţii naţiunii române. 
Căci nu există nicio motivaţie pentru a considera că 
„istoria nu este decât vibraţia din golurile 
iraţionale”Emile.  

Vai de acele naţiuni ce şi-au făurit istoria din 
iraţional! Este adevărat că „turnurile bisericilor 
româneşti nu se sprijină în cer, aşa cum se întâmplă cu 
cele gotice”, dar tot atât de adevărat este că ele sunt cu 
picioarele pe pământ. Catedrala poate fi năzuinţa 
catolicului de a ajunge la dreapta Tatălui şi foarte mulţi 
fii au ajuns acolo de-a lungul istoriei, fără a-şi vedea 
visul împlinit. Jertfa celui bântuit de fanatism de orice fel 
este zadarnică. Numai calmul şi înţelepciunea omului 
bogat în valenţe spirituale care, aparent, poate îndemna 
resemnarea, pot năzui la construcţii de durată. Câţi 
zurbagii cu pretenţii de cucerire nu şi-au purtat fiinţa şi 
nu şi-au lăsat oasele în România!  

Dar numai românul a ştiut să aştepte cu răbdare 
clipa întregirii neamului său. Toate operele pe care omul 
le-a conceput pentru preamărirea lui Dumnezeu sunt o 
dovadă a măririi umane, iar nu divine, spui tu, 
filozofule, crezând că în absenţa motivaţiei divine, omul 
s-ar mai fi jertfit să-şi arate sieşi „mărirea umană”. Nici 
templele incaşe şi nici piramidele n-au fost clădite pentru 
„mărirea umană”. Faraonii erau o motivaţie pentru 
piramide, dar nu suficientă. Ei însăşi erau o demnitate fie 
din Baal, fie din Apis, fie din România.  

Cât despre azteci, incaşi, olmeci, nici măcar existenţa 
unei divinităţi umanizate prin reprezentanţă nu a mai 
constituit o motivaţie edilitară. „Şarpele cu pene” sau 
Mahomed au fost ceea ce Buda sau Allah au reprezentat 
pentru edificiile celorlalte seminţii. Mai târziu, în epoca 
ştiinţifică a devenirii umane, putem spune că anumiţi 
oameni şi-au reconstituit „mărirea umană”, în Empire 
State sau alte edificii ambiţioase. Teama de zei, de 
necunoscuta forţă a destinului uman a înălţat templele 
de orice fel. Chiar şi teama de alte seminţii turbate a fost 
o motivaţie suficientă fie şi numai pentru „Zidul 
chinezesc”, de pildă. Atunci cum se mai împacă 
formularea „o catedrală este un răspuns lui Dumnezeu la 
toate întrebările pe care i le-a pus omului”.  

S-o lămurim, ori este „răspuns lui Dumnezeu” ori 
„mărire umană”. Ştefan cel Mare nu „şi-a exercitat 
ocazional sentimentul de pietate”, pentru că el nu a fost 
credincios în sensul evlaviei preţuite de filozofie mistică. 
Ştefan cel Mare era atât de conştient de măreţia 
neamului său, încât şi-a înălţat lăcaş de rugăciune pentru 
dăinuirea peste veacuri a vitejilor fii ai acestui popor, 
acuzat pe nedrept de micime şi resemnare. Bisericuţele 
trecutului nostru sunt temple şi altare închinate jertfei 
fiilor lui şi nicidecum „măririi umane” sau ca un 
„răspuns lui Dumnezeu”. 

Pentru că românul nu a văzut în zeitate izbânda 
visurilor sale.  
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Dacă naţia română şi-ar fi aşteptat izbăvirea de la 
zei, n-ar fi pus mâna pe armă niciodată, după cum 
niciodată dragostea faţă de creştinism n-a împins-o la 
atacuri împotriva altor neamuri. Credincios naţiei sale, 
românul a respectat pe vecinul său, încercând cu 
demnitate să-şi rezolve problemele. Ori acest lucru nu 
este la îndemâna multor popoare, dar este un element 
definitoriu pentru mari civilizaţii.  

Nici China şi nici India n-au creat imperii coloniale, 
ci şi-au apărat fiinţa şi neamul. Fiii lui Israel au avut 
demnitatea durerilor sale, aşteptând milenii până la 
împlinirea naţională.  

Cu ce sunt germanii sau americanii mai presus de 
evrei sau români? Au ei o cultură mai fecundă, mai 
bogată? Au ei un Christos al lor sau un Dumnezeu mai 
aparte? Nicidecum! Oricâte temple ar fi ridicat şi oricât 
de înalte, „Cartea sfântă” vine tot de la marea cultură 
ebraică.  

Avea oare sens ca Ştefan cel Mare să ridice o imensă 
catedrală în locul zecilor de sfinte lăcaşuri? I-a salvat Sf. 
Sofia pe bizantini? Nu.  

„Biblia” a salvat poporul evreu, după cum zecile de 
„bisericuţe” au salvat credinţa neamului românesc.  

Tăria sângelui german, proiectat în ziduri şi blocuri 
de piatră, n-a adus împlinire nici naţiunii germane însăşi. 
„Trebuia să fi construit ziduri în jurul nostru, să fi fost şi 
noi o lume, să ne fi clădit destinul în piatră şi zidul din 
naţiunea română”? 

Nu, iubite filozof, nu! Pentru că numai printr-o 
existenţă spirituală fecundă, cultura română a reuşit să 
fie biruitoare în lupta cu spaţiul şi timpul. 

Biblia şi Mioriţa românească au aceleaşi virtuţi 
axiometrice în susţinerea motivaţiei spiritual-culturale a 
existenţei naţionale. Defectul acelora care „au rămas 
ţărani şi n-au ştiut că statul n-a intrat niciodată în lume”, 
nu trebuie să se transforme în niciun precept filozofic, 
dar să se întoarcă împotriva lumii satului.Oare ce s-ar fi 
ales de ţigani dacă aveau şi ei o Biblie; 

Dacă „românii au trăit 1000 de ani ca plantele”, 
americanii n-au trăit nici măcar jumătate de mileniu de 
întemeiere, dar asta nu le-o impută nimeni. Şi atunci, în 
numele cărei valori se impută naţiunii române această 
paşnică trăire? Să fie aceasta o „abandonare în moarte”?  

Tragismul existenţei româneşti îşi are virtuţi atât de 
înalte încât au dus la continuitate naţională şi ar fi o 
blasfemie să încercăm s-o minimalizăm.  

De aceea, bisericile române n-au „provocat” 
înălţimile” pentru că pietatea românului, chiar dacă n-a 
căpătat neapărat valenţe religioase a fost mai pură decât 
a celor ce şi-au sacrificat existenţa, vrând s-o impună 
prin ascuţişul spadelor. Virtuţile pietăţii româneşti s-au 
impus şi arhitecturii rurale specific naţionale. 

Niciun sat din lume nu se compară cu satul 
românesc. De la Tisa şi până la Canalul Mânecii, satele 
europene se aseamănă până acolo, încât te poţi întreba 
unde sunt satele.  

„Excesul de înţelegere” nu „este o fugă de conflict şi 
de dramă” şi nu cade în scepticism, pentru că ţăranul 
român oricât a spus: „să treacă de la noi”, atunci când 
această îngăduinţă nu a dat roade, a ştiut a-şi impune 
voinţa, la Rovine, Călugăreni şi Mărăşeşti. Acelaşi ţăran 
îngăduitor, acuzat pe nedrept de scepticism, a ştiut a-şi 
da viaţa numai şi numai pentru apărarea fiinţei 
naţionale. Iar cel ce ne îndeamnă să iubim „o Românie în 
delir” nu face decât să desconsidere calitatea esenţială a 
spiritului uman: raţiunea.  

Acolo unde este delir, nu mai este loc pentru raţiune. 
A trăi „apocaliptic, destinul României” este egal cu 

profeţia rostită de o minte bolnavă. Ce-şi îndeamnă 
semenii la autodistrugere? Zi de zi se observă că virtutea 
naţională menţine naţiunea strâns unită în jurul idealului 
naţional.  

Devenirea românească nu trebuie să se bazeze pe 
„idealuri meschine şi compromiţătoare, limitate şi 
antiumane”, care să mai fie şi „declarate absolute şi 
perfecte”. Doamne, câtă ură împotriva întregii umanităţi, 
când se mai afirmă că „orice gen de luciditate este o 
distanţă de fiinţă”. Cum se poate acuza poporul român 
că este întocmit din „copii bătrâni”, proslăvind norocul 
naţiunii germane de a-l fi avut pe Hegel, Kant şi, de ce 
nu, şi Marx şi Hitler. Să vrei „o Românie cu populaţia 
Chinei şi destinul Franţei” înseamnă să nu mai recunoşti 
existenţa României însăşi.  

Ce fel de Românie mai poate fi una care ar fi 
semănat comportamental cu Germania?  

Oare Franţa-şi mai doreşte destinul  pe care l-a avut? 
China deja nu-i bucuroasă de numărul tot mai mare al 
conaţionalilor grăbiţi să-şi sporească existenţa. Nu neg 
virtuţile tuturor civilizaţiilor, dar să nu-l aşezi pe 
Grigorescu, Tonitza, Băncilă, Pallady, Eminescu, 
Sadoveanu, Preda, Stănescu, Alecsandri, Coşbuc şi, să 
mă ierte celelalte minţi luminate româneşti, alături de 
Dostoievski, Kierkegaard, Nietzsche, Rembrandt, 
Descartes, Proust, Valery, este o blasfemie de care nu te 
poate scăpa nici pământul.  

Ce fel de români sunt aceia care afirmă în „cazul 
României; la evenimente mici, oameni mici”? Ce venin 
curge din vinele acelui fiu ce-şi detestă atât de mult 
muma? 

Iorga, lipsit de „dispreţul de lume”, a rămas un om 
de mare valoare, iar Pârvan care „s-a adâncit în 
săpături”, poate fi pentru romîni, mai mare decât 
Kierkegaard. 

Cui nu-i plac realizările iluştrilor noştri înaintaşi, 
trebuie să se teamă cel puţin de judecata divină.  

Copiii noştri şi copiii copiilor noştri vor lapida 
numele celui ce-şi profanează părinţii. Iar existenţa cu 
care se încearcă definirea culturii mici, este tot atât de 
lipsită de sens ca atunci când te străduieşti să afirmi şi să 
convingi că omul de culoare este altceva decât om.  

Cum se poate afirma despre România că „şi-a dat 
seama de ea însăşi numaidecât în secolul trecut” sau că 
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„înainte de vreme au ştiut câţiva că sunt români, este 
evident şi nesemnificativ”? Se poate să nu aibă nicio 
importanţă Ştefan, Mircea şi Mihai?!  

Pentru un caracter antinaţional tipic lui Cioran, chiar 
şi acest lucru este posibil. Dacă aş fi zuluş şi tot nu mi-aş 
permite să afirm despre un popor în care şi-au frânt colţii 
marele imperii, o asemenea enormitate.  

Care civilizaţie l-a putut opri pe Baiazid? Ce făceau 
pe atunci germanii şi francezii domnului Cioran? 
Pândeau într-o firească derută, aşteptând să culeagă 
resturile ospăţului otoman. Iar dacă ruşii le-au dat peste 
labele hrăpăreţe, n-au avut nici măcar a se şterge la gură.  

Îmi vine să renunţ la formularea aceasta, dar revolta 
nu-mi permite.  

Ca fiu al naţiei române atât de însângerate, 
batjocorită în mod barbar, cu calmul perfid al 
vânzătorului de neam, rostind rece sentinţe false, mă 
simt îndreptăţit să strig durerea şi nedreptatea dincolo 
de limitele unui limbaj academic. 

Să-ţi vezi specificul cultural naţional murdărit cu 
sânge rece, cu eticheta de „naţionalism”, este egal cu a 
afirma că Hegel este fascist. Or, aşa ceva n-ar putea 
îndura niciun german autentic. A reproşa României că a 
descoperit Europa prea târziu este egal cu a nu 
recunoaşte Japoniei meritele de a se dezvolta în 
suprapunere, tocmai prin refuzul de a cunoaşte 
„binefacerile” Americii.  

Să fii „nemângâiat” că România a refuzat prin 
Eminescu să imite Europa, este o dovadă în plus de 
şovinism exacerbat împotriva unei naţii care a opus 
ferocităţii „Cavalerilor Mesei Rotunde” filozofia 
„Mioriţei” şi a sacrificiului „Meşterului Manole”. Orice 
cavaler seamănă ca aspiraţie lui Toma Alimoş.  

De aceea, enunţul domnului Cioran: „O revoluţie, 
cât de proastă, este mai bună decât o pasivitate 
ruşinoasă”, îşi are motivaţia în însăşi crezul domniei tale 
de a fi. 

A fi într-o permanentă răsturnare de echilibru, ca un 
miner, cu bâta în mână, pe străzile unei Românii vlăguite 
de poftele puternicilor de astăzi. De cât înţeles poate să 
se bucure o naţiune care nu vrea să-şi vândă copiii, în 
faţa puterilor ghiftuite şi pline de confort material, nici 
măcar Emil nu ne poate convinge. Şi nu mă mai mir 
când, într-o singură pagină, 109, de exemplu, întâlnim 
următoarele:  
- Eliade-Rădulescu este cuprins de „elan inconştient”;  
- Eliade-Rădulescu este cuprins de elan „reformator”; 
- Eliade-Rădulescu „s-a compromis” cu atâta zel pe toate 
terenurile;  
- Eliade-Rădulescu a făcut eforturi stupide şi absurde, 
ininteligibile;  
- Eliade-Rădulescu are „o multilateralitate confuză şi 
filozofie îndoielnică şi egoismul lui cultural”; 
- Eliade-Rădulescu este în concluzie „obligat a 
recunoaşte că este o piatră unghiulară a României”;  

Pas de a mai înţelege ceva. Prin comparaţie, la aceeaşi 
pagină întâlnim: 
- Titu Maiorescu are o „luciditate rece, distanţată şi 
paralizantă”;  
-Titu Maiorescu, în comparaţie cu Eliade-Rădulescu, 
„piatra unghiulară a României”, este doar „un profesor 
mare şi onorabil”.  

Şi uite-aşa, din confuzie în confuzie, filozoful Cioran 
se opinteşte să convingă lumea culturnicilor occidentali 
cât de proşti sunt românii şi cât de puţine merite are 
România.  

Dacă se mai străduiesc puţin şi traducătorii, se 
ajunge la alungarea tuturor românilor din Europa, 
undeva unde Cioran şi ai lui vor crede de cuviinţă că nu 
merităm a vieţui. Dacă Europa şi-ar permite să fie 
conştientă de meritele României, ar trebui să ne ridice în 
slavă, clipă de clipă, meritele de a fi oprit la porţile 
Dunării, „reversul negativ al spiritului”. Imperiul 
Otoman, „puterea imbecilă a Turciei”. Ce s-ar fi ales de 
Berlin, Paris, Londra şi Amsterdam, dacă Ştefan, Mircea 
şi Mihai n-ar fi sacrificat cei mai buni fii ai României?  

Iată cum mândria noastră naţională, credinţa în 
manifestarea celor mai elementare calităţi specifice 
spiritului uman, dreptatea şi recunoştinţa sacrificiului au 
fost însetate tocmai de către naţiunile cele mai adulate 
din Europa.  

„Puterea imbecilă a Turciei” nu era atât de imbecilă, 
încât să nu caute să imbecilizeze naţiile cucerite. Este 
meritul românilor de a nu se lăsa imbecilizaţi şi de a-i 
opri în faţa porţilor Europei.  

Şi orice stăpân al cetăţii se îngrijeşte de porţile sale. 
Pe când Europa cea mult adulată a lăsat porţile vraişte. A 
fost o vreme când şi românii au crezut în superioritatea 
culturii tehnice a Germaniei. Dar Hohenzollernii nu ne-
au adus decât palide funcţiuni de ceea ce reprezentau ei 
în faţa Europei.  

Dacă Lenin ar fi avut bogăţiile României, ar fi 
realizat aici patria paradisului economic. Imitându-l pe 
Lenin, care l-a imitat pe Petru cel Mare, Ceauşescu a fost 
singurul român care a intuit instinctiv rolul unei 
economii puternice pentru prosperitatea unei naţiuni, 
asta cel puţin între 1965-1975, că după aceea...  

Dacă filozoful, sociologul şi eseistul Cioran 
recunoaşte meritele lui Lenin, afirmând că „Revoluţia 
rusă este experienţa cea mai bogată de la Revoluţia 
franceză”, de ce noi, românii, n-am recunoaşte meritele 
deceniului industrializării forţate a României ceauşiste? 
„Primenirea oraşelor prin exodul rural” şi „renaşterea 
biologică”, prin industrializarea unei naţiuni, este un 
fapt căruia nici Cioran nu i se poate opune. Dar iată că 
nici Rusia lui Lenin nu are forţa necesară valorificării 
fructelor industrializării. A fost de ajuns ca să apară un 
Gorbaciov şi toate strădaniile să se ducă pe apa sâmbetei.  

Ceauşescu însuşi a căzut victimă industrializării sale. 
Exodul de la rural la urban, fără o preocupare sinceră de 
satisfacere a nevoilor animalice ale cetăţeanului de rând, 
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au dus la sacrificarea idealului tehnocratic. Dacă 
americanul ar fi spoliat de bogăţiile sale, dacă germanul 
nu şi-ar fi luat cu forţa cele necesare, dacă englezul n-ar 
fi înşelat omenirea pentru satisfacerea nevoilor celor 
mulţi, sunt sigur că ar fi avut soarta ţărilor gorbacioviste. 
Germania de dinaintea lui Hitler era democratică şi 
haotică. Totalitarismul hitlerist a adus-o la rang de 
putere economică şi militară, după cum Stalin a făcut 
Rusia o ţară de temut, sau Napoleon în Franţa şi 
Cromwell în Anglia.  

 

 
 

Mult trâmbiţata democraţie americană s-a făcut cu 
puşca sub pernă, nimicind cultura amerindiană, violând 
şi asasinând mişeleşte azteci şi incaşi sioucşi, şi tot ceea 
ce a însemnat populaţie băştinaşă. Iar acum ocnaşii 
perfidului Albion, transformaţi în arhanghelii 
democraţiei autentice, prostesc popoarele lumii prin 
subordonarea planetei prin ONU, dezmembrând şi 
aservind feliile unui sistem năucit de trădare preceptelor 
comunismului iniţial. Deci, nu-l mai lăuda pe Lenin, 
domnule Cioran, pentru că te poate acuza Gorbaciov şi 
Bush, deopotrivă, şi ai putea deveni la vârsta senectuţii 
un transfug marţian, pentru ca pe planeta Pământ să nu 
mai ai niciun adăpost!  

Chiar cu scuza că aceste pagini au fost scrise la 24 de 
ani, în 1935, că s-au scos anumite pagini, totuşi, Cioran, 
în anul 1990, putea să-şi revină. Să constaţi că ai trăit 
atâţia ani fără nicio evoluţie, să-i serveşti unui popor 
produsele minţii tale necoapte de o maturitate firească 
unei vârste adecvate, este mai presus de ceea ce orice 
european civilizat ar denumi bun simţ.  

De aceea, prefer să mă opresc aici şi să nu-mi mai 
risipesc timpul cu inepţiile unui adolescent miop ,ale 
cărui limite intelectuale editura politica a lui Liiceanu ni 
le oferă acum în pragul durerii noastre naţionale. 

„Monumentalul industrial”, adulat, în conceptul de 
faţă a devenit apanajul comunismului. Să nu-şi fi dat 
seama filozoful că viitorul omenirii, bazat pe industria 
monumentală, va fi falimentar şi contestat cinci decenii 

mai târziu? Atunci, de câtă credibilitate se mai poate 
bucura conceptul ca atare? 

Asocierea comunismului cu hitlerismului este o 
eroare de fond, cât despre formă, ce să mai vorbim. 
Însuşi autorul este nevoit să recunoască faptul că au un 
conţinut ideologic deosebit, chiar dacă, printr-o 
ciudăţenie, li se atribuie în aceeaşi fază „lipsa spiritului” 
ca o trăsătură comună. Ce vrea să fie această „lipsă a 
spiritualului”, e greu de spus. Aşa după cum autorul 
însuşi recunoaşte, „masele sunt extrem de sensibile la 
permanenţa biologiei şi, în numele ei, ar fi capabile să 
sacrifice totul”. Şi atunci, se induce îndemnul de a nu 
ţine cont de sensibilitatea maselor la permanenţa 
biologică. Or, asta este cel puţin o instigare indirectă la 
genocid. 

Permanenţa biologică este însăşi existenţa vieţii pe 
pământ. La ce va folosi o spiritualizare a pământului, 
dacă permanenţa biologică nu va mai fi asigurată? 

Este cunoscut faptul că marile spirite ale omenirii nu 
s-au străduit, nu s-au preocupat de continuitatea speciei 
umane cu precădere. „Accentuarea până la mistică a 
economicului” este o falsă alarmă. Comunismul nu şi-a 
propus niciodată exacerbarea economicului decât în 
măsura în care a căutat să satisfacă cerinţele sistemului.  

Faptul că unii diriguitori au deturnat esenţele 
valorice specifice enunţului comunist iniţial, este specific 
tuturor societăţilor de pe pământ, de-a lungul devenirii 
sale terestre. Un şef de trib sau un patron, a căutat să-şi 
atragă foloasele materiale întocmai ca nomenclaturiştii 
degeneraţi ai comunismului, singura deosebire fiind 
aceea că aceştia pot fi controlaţi de masele pe care le 
ignoră, pe când, la ceilalţi, capacitatea de a-şi adăuga noi 
foloase materiale se transformă în virtute şi masele 
trebuie să se resemneze.  

Controlul bunurilor capitalistului sau ale şefului de 
trib nu se poate face decât prin revolta maselor. La ce 
foloseşte spiritualizarea speciei umane? Ţine cont cel 
care are puterea economică de spiritul elevat al 
individului lipsit de mijloace materiale? Nu, dacă îi sunt 
puse în primejdie valorile materiale. Da, dacă virtuţile 
spirituale specifice individului sărac pot adăuga 
capitalului iniţial noi valori materiale. Aceasta nu este 
morala specifică numai hitlerismului, ci tuturor 
orânduirilor bazate pe proprietatea privată. Iar aceste 
orânduiri nu au interese legate de spiritualizarea 
maselor. La ce i-ar folosi? Mult mai comod este să cultivi 
vârfurile tehnocratice pentru a-ţi înzeci profitul. 
Comunismul excesiv nu mai ţine cont de atonismul 
dreptului de a avea ceva în posesie, specifică speciei 
umane, fapt ce a dus la pierderea sentimentului de 
apartenenţă şi implicit de dependenţă sau 
interdependenţă dintre valorile spirituale şi cele 
materiale. Cândva, omenirea nu va mai fi preocupată de 
a fi posesoarea unor cutume materiale sau culturale. 

Pentru păstrarea specificului naţional, va trebui să se 
renunţe la facilităţile tehnice. Mass-media tinde să 
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uniformizeze culturile. Diferenţierile culturale naţionale 
vor fi posibile numai dacă se va păstra folclorul naţional 
intact, iar referirile la trecutul istoric cultural vor putea 
certifica existenţa unor delimitări valorice concrete. 

Niciodată Nietzsche nu va putea fi confundat cu 
Ovidius sau Shakespeare, chiar dacă în viitorul cultural 
se va vorbi cu aceleaşi mijloace tehnice, deci implicit se 
va acţiona prin limbaj şi mijloace de expresie asupra 
modului de gândire a creaţiei propriu-zise, 
uniformizând-o.  

A cere unei naţiuni să domine spaţiul cultural 
mondial fără a ţine seama de această tendinţă, înseamnă 
să devenim opaci la tot ceea ce se întâmplă astăzi şi se va 
întâmpla în viitor. 

 

 
 
Principiile egalitarismului utopic vor ajunge a fi 

până la urmă un bun al tuturor, iar aceasta numai pentru 
a salva pământul de la pierire. Dacă se va ignora multă 
vreme necesitatea ca ţările subdezvoltate s-ajungă să 
trăiască ele însele în mod civilizat, se vor produce drame 
ecologice de proporţii universale. 

Dacă americanului, posesor al tuturor posibilităţilor, 
nu-i va păsa de foamea veşnică a africanului sau 
amazonianului, va constata în curând că aceştia îşi vor 
distruge importante echilibre naturale, iar condiţiile 
Terrei vor influenţa în mod decisiv asupra vieţii şi a 
bunăstării americanului însuşi.  

 
Vrând să se salveze pe sine, bogăţia va trebui să-şi 

asume responsabilitatea existenţei sărăciei. Altă cale nu 
există. Chiar dacă cei săraci vor fi nimiciţi, prin forţă, de 
către cei bogaţi, aceştia vor constata că săracii sunt de 
neînlocuit. Permanenta revoluţie umană nu este posibilă 
fără jertfe umane, dar acestea vor căpăta din ce în ce mai 
mult aspectul unor accidente. 

Responsabilitatea maselor constă în aceea de a-şi 
alege conducătorii. Deseori ei sunt jertfa de conştiinţă a 
maselor. Nimeni nu va putea convinge că Hitler nu a fost 
exponentul intereselor societăţii germane alungate de la 
ospăţul planetelor. Inconştienţa celorlalte naţiuni naşte 
conştiinţa sacrificiului naţiunii defavorizate.  

Şacalul nu atacă singur leopardul, dacă acesta nu 
renunţă la o parte de ospăţ, dar şacalul se poate uni în 
haită şi poate ataca îndestularea leopardului cu mult 
succes, dacă nevoia de supravieţuire este reconsiderată. 
Iar dacă în lumea animală s-a ajuns la un mod onorabil 
de convieţuire, şi omul va trebui să ia seama de acest 
lucru, aşa după cum tot de la animale a învăţat să 
zboare, să înoate şi o altă mulţime de lucruri.  

Revoluţia franceză este o scânteie pentru starea de 
devenire şi de prefacere a naţiunii franceze, dar nu este 
singurul factor decisiv în dezvoltarea naţiunii. America 
de Nord, Canada, Australia şi multe alte naţiuni 
civilizate n-au avut niciun fel de revoluţii, lucru ce nu a 
oprit nici devenirea lor naţională, nici dezvoltarea lor 
materială. Revoluţia, ca stare de izbucnire sângeroasă a 
„imbecilităţii umane”, este doar o stare bolnavă a 
existenţei umane. A eticheta starea de sănătate a unei 
evoluţii normale, a unei naţiuni drept mediocritate, este 
o eroare inadmisibilă pentru starea de filozof. 

Mai mult, a afirma că „politiceşte China n-a fost 
niciodată o mare realitate, de aceea a uitat să moară”, 
continuând să spui că ea „s-a născut într-o oboseală 
matură”, este o dovadă certă că posesorul unor astfel de 
afirmaţii este un speculant ideologic murdar. 
Îndrăzneşte azi cineva să nu ia în considerare existenţa 
Chinei? Vai şi amar de acela! 

Dar speculaţiile elucubrante ale lui Cioran nu mă 
mai miră. Îmi inspiră doar nedumerirea faţă de emulii 
care nu-şi dau seama de grosolănia verbului fad, lipsit de 
orice veridicitate.  

Dacă ar fi avut cea mai mică sămânţă de valoare 
naţională, n-ar fi cutezat să afirme că evreii au 
supravieţuit şi vor supravieţui datorită „incapacităţii lor 
de realizare politică” şi că evreii „sunt un popor 
extraordinar, dar nu o naţiune”.  

Este o poziţie revoltătoare să susţii că „rasa iudaică 
are în sine mai multe elemente spirituale, decât politice”. 
Iată că poporul evreu este o naţiune şi încă ce naţiune.  

A reduce existenţa naţională numai la frenezia 
devenirii naţionale este o eroare şi de concept, şi de 
enunţ în sine.  
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Mă îngrozesc la gândul că întreaga planetă s-ar 
putea ghida în existenţa popoarelor după principiile lui 
Emil Cioran. 

Doamne, ce erori am fi îndemnaţi să comitem în 
numele devenirii noastre naţionale! De aceea, cred că 
este imund să cred că există oameni politici care ar putea 
lua în considerare principiile inumane enunţate în 
această carte.  

Mă opresc, sperând în justeţea condamnării ideilor 
sale şi cred în echilibrul devenirii paşnice a tuturor 
naţiunilor omenirii. 

 

 
                                 
 * * * 
Maiorul nu reuşi să-şi astâmpere curiozitatea decât 

în prima zi. Cioran îl enerva. Nu-l citise, iar acum îl 
dezamăgea. Reluă studierea probelor legate de moartea 
lui Creangă. Trăsăturile persoanei înregistrate îi erau 
sigur cunoscute. Încercă să le atribuie cuiva, dar nu reuşi. 
Un portret robot pe calculator l-ar fi putut ajuta. Îl chemă 
pe locotenentul Ichimescu şi-i spuse:  

- Ichimescule, te duci la Interpol şi rogi să-mi facă un 
portret robot al măştii ăsteia. Ştii că pot folosi 
calculatoarele. Îl vreau demachiat. Vezi că te duci să le 
ceri sprijinul pe cale oficială şi, mai ales, confidenţială. Îi 
întinse fotografia reprodusă de pe caseta video. Simţea el 
că altă cale nu există. Locotenentul luă fotografia, o puse 
într-un plic cu antetul ambasadei, după care dispăru în 
secretariatul gol şi pustiu, încercând să-şi încropească o 
adresă oficială. O semnă el însuşi, o ştampilă şi plecă. 
Rămas singur, maiorul îşi abandonă lecturile. Coborî în 
holul îndeobşte plin de solicitaţi. Era gol. După moartea 
căpitanului şi plecarea ambasadorului, nu prea mai avea 
cine să le rezolve problemele. Secretarul ambasadei îşi 
luase concediu înainte de plecarea ambasadorului. Intră 

în camera telex. Ceru transmiterea unui mesaj în ţară 
pentru instrucţiuni. Păcănitul şi zumzetul transmisiei îl 
mai linişti. Iulişca nu-i dădu niciun semn. Aflase 
telefonic că nu mai figura printre locatarii hotelului. 
Trebuia să verifice la aeroport plecarea. Dacă plecase fără 
veste, ceva se întâmplase. Incertitudinile îl iritau. Intră în 
anticamera ambasadei. Tot pustiu. Urcă la el în birou. 
Ceru legătura cu ambasada sovietică. Îl găsi pe 
polcovnicul Maximov. Îl cunoştea bine. Mare lăutar şi 
crai. Odată îl salvase dintr-o încurcătură urâtă ce s-ar fi 
putut încheia rău de tot pentru polcovnic. Fusese prins c-
o arăboaică tocmai de familia acesteia. Încăierarea 
degenerase urât. Tatăl şi doi fraţi tăbărâseră pe polcovnic 
într-o seară în bazarul pustiu cu cuţitele pregătite, 
încolţindu-l. Apariţia maiorului fusese ca o mană 
cerească. Îl apărase cu multă ardoare, reuşind să-l 
salveze. Asta îi apropiase. 

- Maxim, ce faci tu acum? îl întrebă maiorul. 
-Tai frunze la câini. Dacă-i aşa, adu-mi şi mie câteva. 

Câinele meu e mai înfometat decât mă aşteptam, îi zise 
maiorul, glumind în ton cu răspunsul primit. 

- Când vrei? îşi continuă gluma polcovnicul. 
- Chiar acum, dacă ai timp. Polcovnicul consimţi să 

se întâlnească peste o jumătate de oră. Maiorul pregăti 
sticla de coniac Murflatar şi cafelele. Îşi aprinse apoi o 
ţigară. Pregăti şi fotografia chipului mascat, aşezând-o cu 
faţa în jos pe birou. Curând, paşii polcovnicului 
Maximov se auziră urcând scara. 

- Salut, binefăcătorule! îi spuse el de cum intră pe 
uşă. Aşa îi spunea când erau singuri şi era bine dispus. 
Maiorul îi întinse mâna. Coniacul era bun. Apa minerală, 
rece, şi mai bună. 

- Care-i problema? zise rusul nerăbdător. 
- Asta, îi răspunse maiorul, arătând spre fotografia 

întoarsă. Polcovnicul o luă, o răsuci şi tresări. Maiorului 
nu-i scăpă gestul. 

- Nu-mi spune nimic, zise polcovnicul uşor încurcat. 
- Sigur, sigur? insistă maiorul. 
- Bineînţeles, se strădui polcovnicul să răspundă cât 

mai degajat. 
- Păcat, zise maiorul luând fotografia. - Dar ce-i cu 

asta?  
- Nimic, mă interesa aşa, din principiu, îi răspunse la 

fel de nesincer maiorul. Tăcerea se instală între ei 
stânjenitoare. Îşi mai umplură paharele odată şi se 
despărţiră. Maiorul se privi în oglindă, iritat de faptul că 
polcovnicul nu-l întrebase nimic despre starea în care se 
află. Constată că vânătaia de la bărbie era destul de 
vizibilă. Chiar şi rana din creştetul capului putea fi zărită 
dacă era privită cu atenţie. Şi totuşi, polcovnicul nu-l 
întrebase nimic. În aşteptarea locotenentului, îşi continuă 
lectura cărţii lui Cioran, curios să-i vadă gândirea până la 
capăt.  

Continuare în editia următoare) 

●
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Aureliu GOCI 
 

Între poezia confesiv-intimistă şi 
proiectul suprarealist 
 

Între infern şi paradis, Colecţia "Opera Omnia poezie contemporană", Editura "Tipo Moldova", Iaşi 2013 
 

oetul Boris Marian Mehr, prin acest 
volum selectiv, elegant, impozant, 
ar putea deveni mai cunoscut decât 
este cunoscut prin întreaga sa operă 

anterioară: Numele profesorului; Editura 
"Litera", 1986, Profesorul de fericire, Ed. "Cartea 
Românească", 1989, Vocea profesorului, Ed. 
"Litera", 1993, Viaţa de profesor, Ed. Albatros, 
2002, Mers în pustiu sau Căutarea lui 
Dumnezeu, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti 
2004, Adesea între ore solitare, Ed. "Noua", 2007, 
Abis sau a şaptea poartă, Ed. "Noua", 154 de 
sunete, Ed. "Granada" 2011. A mai scris trei 
volume de eseuri despre istoria şi 
personalităţi ale istoriei evreilor: Evreii, istorie, 
valori, Ed. "Hasefer" 2000, Dicţionar 
sentimental, Ed. "Noua" 2006, File de calendar 
profan, Ed. "Hasefer" 2007. 

Tipul de volum "Opera Omnia" s-a 
echivalat într-un timp scurt, cu un fel de 
certificat de valoare, prin reactualizarea 
întregii creaţii a unui autor. Ediţia din acest 
tip (selecţie din totalitatea operei, bibliografie, 
referinţe critice) cristalizează mai exact chipul 
autorului pentru cititorul superior de poezie, 
decât plachetele individuale sau grupajele din 
revistele literare. 

Autorul nu a fost întotdeauna un nume 
de prim plan al fenomenului poetic, dar s-a 
bătut, în spiritul creaţiei sale, numai pentru 
medalia de aur. 

Greu, târziu, poate la sfârşitul re-
lecturilor, îţi dai seama că autorul a creat nu 
neapărat un univers  ficţional în jurul unui 
Ego expansiv, cât un stil "a contrario", 
opoziţionist, transferat din poezie şi în proză, 
şi în crtitică sau publicistică, un stil formulat 
de un EU apostat, proscris, urmărit, vânat de 
un "wanted" afişat pe toţi pereţii, iar căutatul 
şi vânătorii se uită simultan la acelaşi afiş). 

Dl. Boris Marian Mehr scrie, alternativ, o 
poezie de notaţie, de captare a cotidianului, 
cu toate antenele deschise, uşor ironică şi 
sarcastic-autoscopică, o poezie cu impresio-
nante referinţe culturale, umanitariste, cu 
accente moralizatoare, dar şi o poezie care 
performează imaginarul ludic, după un 
proiect suprarealist. 

Un spirit non-conformist, de Gavroche 
incorigibil, traversează poezia dlui Boris 
Marian Mehr, un antagonism genetic la toate 
forţele inerţiale, rutiniere, fără putinţa de a se 
atenua. Sigur nu e o noutate, nu e o 

descoperire care să definească singură 
unicitatea poetică, dar devine o consecventă 
formulă creativă, preluată şi sintetizată din 
diverse sugestii şi distincţii. Incontestabil, se 
revendică din spiritul avangardist dar care nu 
cristalizează integral pentru că autorul 
schimbă frecvent polul opoziţiei - când 
spiritul inerţial, când sistemul comunist, când 
alte adversităţi preluate pe parcurs. Uneori, se 
simte chiar şi un tip de discurs suprarealist 
tangenţial unui "dicteu automat". 

Autorul nu şi-a alcătuit o antologie 
fundamentată pe cronologie – ceea ce ar fi 
putut consemna spiritul unei evoluţii - dacă 
ar exista ! – ci şi-a împărţit textele, din cele 
aproape 700 de pagini, în trei secţiuni 
delimitate aproximativ: Recentele, Mai 
devreme, Mult mai devreme şi Bâlciul 
deşertăciunilor (în care ar trebui să se afle 
Ineditele). 

Aş îndrăzni să afirm că poezia dlui Boris 
Marian Mehr sugerează (şi acoperă) destul de 
aproximativ ceea ce Referinţele critice 
subliniază drept chipul adevărat specific al 
creaţiei sale. Evident, poetul a beneficiat de o 
critică de susţinere care, în elanul ei 
perfecţionist, s-a îndepărtat de specificul 
adevărat, esenţial al creaţiei. 

Există, desigur, şi un mesaj paralel, nu 
neapărat secundar, obscurizat al poeziei dlui 
Boris Marian Mehr, acela aproape biografic, 
tragic şi spectacular, în acelaşi timp, dar el nu 
ocupă niciodată întregul ecran de relevanţă al 
specificului individual (care rămâne discursul 
opoziţiei permanente, antagonismul şi 
avangardismul genetic, cu derivaţii supra-
realiste). 

Incontestabil, dl. Boris Marian Mehr are 
o vocaţie a insurgenţei, a opoziţiei şi chiar a 
opoziţiei fără revoluţie, ca atitudine umană şi 
poetică. Altfel, frecventează alternativ şi 
Infernul (existenţial) şi Paradisul (erotic), 
evitând lumea intermediară a Purgatoriului. 

Autorul chiar nu evită angajarea de 
partea libertăţii baricadei, ca în acest pamflet 
cu adresă sigură: "În copilărie mă-nduioşa 
eroismul / Omului roşu, / Când a murit tatăl 
omului roşu, lumea plânea. / Nu toată lumea. 
/ Am aflat multe, prea multe / Despre omul 
roşu, / s-a făcut mititel omul roşu. / Acum eu 
nu iubesc culorile uni, / Roşu, negru, brun, 
verde, galben, / Iubesc curcubeul, Aurora 
Boreală, ţărmul mării, / Ochii iubitei, zăpezile 

de pe Kilimandjaro, / Stelele, chiar stelele, 
sunt un lunatic, / Dar, uneori, câte un om cu 
suflet roşu sau negru / Îmi trimite depeşe 
falsificate, îmi scrie înjurături / În versuri, 
omul roşu se crede democrat, / Reformist şi 
revoluţionar, talentat şi chiar / Avangardist, 
uneori îl roade o veche invidie, / O ţine 
înainte, a schimbat pistolul pe un computer / 
Omul roşu nu va muri niciodată." (Omul 
roşu) 

Dar nu acesta este modul poetic 
performant, spiritul ludic transferat în ritmuri 
şi imagini suprarealiste: "Venind cu treabă 
din Epir, / La subţioară cu Shakespeare, / 
Vorbind cu Hamlet, Rosenkranz, / Cobor din 
tren la Târgu Neamţ, / Unde se scrie elegant 
/ Despre fazani, despre neant, / Iar la sfârşit 
n-aveam un sfanţ / Şi, doamnă, azi suntem 
amanţi." 

Discursul automat poate funcţiona şi cu 
dicteu coerent: "Marţianul vine din provincii, 
/ Trece liniştit prin catedrală, / Seamănă 
puţin şi cu Da Vinci, / E născut pe-ascuns de 
o vestală. / Pare-apatic uneori, pentru derută, 
/ Poartă măşti, e hărţuit, însă degeaba, / 
Marţianul are o faţă slută, / Nici oglinda nu-l 
suportă, oarba. / El nu i-a citit pe Kafka, / 
Nici pe Cărtărescu, Llosa, / Marţianul 
doarme pe Relaxa / Şi nu gustă poezia, 
proza." (Marţianul ca simbol) 

Poeţilor care au norocul să apară în 
această colecţie li se creează şansa de a fi 
receptaţi printr-o lectură simultană a operei 
integrale, şi nu parţial, selectiv prin volumele 
individuale - între care pot exista mari 
diferenţe de valoare şi tonalitate. 

La final înţelegem de ce autorul nu şi-a 
realizat o antologie cronologică, pentru că, 
aproape indiferent de volum, creaţia sa se 
polarizează permanent în aceleaţi tipologii: 
poezia de notaţie, confesivă şi, proiectiv, 
imaginar biografică, de o parte, şi textele 
suprarealiste, de alta. Antologia autorului 
este invers cronologică ceea ce modifică 
parametrii de receptare. 

Deşi parcurgem o creaţie bine articulată, 
unitară, în textele mai noi (din Recentele) se 
observă o anume temperanţă, o atenuare a 
vigorii apoziţiei şi a stărilor anvagardiste, 
cristalizând un fel bonomie sapienţială, 
moralizatoare. 

●

P 
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Boris MARIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baladă cazară 
 

 

Trăim , nu simţim sub picioare pământul, 

Toţi se laudă şi toţi cad pe brânci de un chin, 

Cum să facă palate din lut frământându-l, 

Ce frumos era, Doamne, să fii doar copil. 

Cazarii, cazarii, poeţi  mândri, liberi, 

Nu se tem de Damocles, de suspendări, 

Ei îşi iubesc femeile,  tineri 

Cazarii rămân din zări până-n zări. 

Au fost în Read land, în Deadland, antagonici, 

Au luptat în Blacklandul uneori alb, 

În Flowland, în atâtea cnezate de gnomici, 

Cazarii nu s-au predat, n-au fost slabi. 

Cine câştigă şi cine pierde? 

Cel din trufie sau cel cu talent? 

Cel care-ngheaţă de teamă sau fierbe 

De nerăbdarea de-a fi Timurlenk? 

Cazarul iubeşte prietenia, 

El nu trişează, nu face pariu, 

El îşi iubeşte şi graiul şi glia, 

Cazarul din mine, cel care scriu. 
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Blestem şi izbăvire 
 

. a cunoscut Moartea la vârsta de şase ani. Deşi 
se spune să nu temei de moarte, el a rămas toată 
viaţa un ipohondru  nelecuit. Când a auzit că un 

băiat din vecini,  adolescent, a murit de o boală gravă la 
plămâni, a rămas cu dureri în piept ani mulţi. De altfel a 
şi făcut o pneumonie în primul an de facultate, dar vom 
reveni. Ne întoarce în anul 1947, pe Bulevardul Al. I. 
Cuza, lângă Gara de Nord. Pe când se juca de-a hoţii şi 
vardiştii cu prietenii, o femeie ceva mai în vârstă, cu o 
broboadă pusă strâmb pe cap, a ieşit clătinându-se din 
crâşma de peste drum. Beată, bolnavă? Copiii s-au 
repezit la ea  cu ţipete şi râsete, femeia a grăbit pasul şi s-
a ascuns într-o curte. După circa o oră, în faţa porţii  pe 
unde intrase, femeia s-a adunat lume.  Mirosea fetid a 
gunoi nestrâns, iar biata femeie zăcea fără suflare, palidă. 
Murise. G. a simţit un gol în stomac, o greaţă 
necunoscută, moartea era însoţită de acel miros 
imposibil. Au trecut ceva ani, într-o dimineaţă sună 
telefonul, foarte devreme, o voce nu prea cunoscută în 
receptor îi spune – „A murit tata”. „Ce tată? Tatăl mei 
trăieşte ”. „ Nu, bunicul tău”. G. nu prea îl cunoştea bine 
pe bunic, acesta locuia la Rădăuţi, nu l-a impresionat 
vestea. Mai rău a fost când a murit chiar tatăl său, după 
alţi câţiva ani. A venit seara, acasă,  de la o şedinţă, a 
căzut pe podea şi dus a fost. Atac cerebral. Partidul a 
hotărât să-l incinereze. Cu protocol, cu cântece 
revoluţionare, Balada lui Porumbescu şi în final, „  
Porniţi înainte, tovarăşi”. G. nu a putut să plângă, se 
freca la ochi doar. Se gândea unde putea să se ducă tatăl 
său. El a crezut mereu în viaţa de apoi, de când era copil, 
o vecină , foarte bisericoasă, cu care rămânea G. când 
mama sa era la Radio, unde a lucrat o perioadă,  îi 
povestea de îngeri, Dumnezeu, multe alte poveşti, toate 
întipărite în mintea copilului. A păstrat esenţialul. Totuşi 
a avut un şoc când a aflat de la mama sa că tovarăşul 
Lenin, despre care se tot spunea că „trăieşte”, murise de 
mult.  Când a murit şi Stalin, moartea acestuia a coincis 
cu moartea bunicului, efectele celor două evenimente 
anulându-se reciproc. Au mai trecut ceva ani, în primul 
an de facultate s-a decis să facă revelionul în Bucegi, cu 
prietenii,  erau şi nişte fete de la Universitate – Filozofie, 
un grup mare al ONT-ului. Pe drum i-a prins un viscol 
năpraznic, au ajuns cu greu la cabana Caraiman. A doua 
zi era o linişte ca la Polul Nord. Departe se vedea  pe 
cărare, un punct negru. Cineva i-a spus că este un mort. 
S-a dus să cerceteze. Era cadavrul unui turist, avea ochii 
de sticlă, mai avea în spate un rucsac enorm , plin cu 
sticle şi sifoane. S-a făcut anchetă, problema era că fata 
cu care se împrietenise  avea mâna complet degerată, aşa 
că la întoarcerea în Bucureşti s-a internat la Spitalul 

studenţesc. G. a vizitat-o , dar tuşea  şi  ceva febră. Totuşi 
a condus fata la o plimbare în Herăstrău, ceea ce a avut 
ca urmare o internare de urgenţă la acelaşi spital. O 
veselie, atunci când ai de a face cu studenţi. Fiecare cu 
altă boală şi alte obiceiuri. L-a cunoscut pe fiul preotului 
Mihai Avramescu, evreu convertit, cunoscut în literatura 
absurdă, ca şi pe nepotul lui Ionel Perlea. S-a tratat de 
plămâni doi ani, cu internări la sanatorii. Era să piardă 
anul prim, dar profesorul de desen industrial, Mircea 
Iorga, fiul istoricului cunoscut, l-a îndrăgit şi l-a trecut la 
examen.  Viaţa de student nu i-a dat răgazul să mai 
cugete asupra bolilor şi morţii, înmormântările oficiale 
nu l-au impresionat defel – Sadoveanu, Groza, Dej, ş.a. 
La Moscova l-a văzut pe Lenin( sau bucăţica vizibilă, era 
un cap mic, contractat de fenol şi un piept îngust) , în 
Mauzoleu, semăna cu Crematoriul Cenuşa. S-a angajat la 
o întreprindere, după absolvire, iar un coleg a murit în 
faţa lui, alergând după un autobuz. Atac de inimă sau 
cerebral, moarte rapidă. Apoi, bunica, venită la Bucureşti 
să-şi trăiască ultimii ani cu copiii şi nepoţii lor, ea care nu 
ştia că tatăl lui G. nu a fost înmormântat după tradiţie, a 
căzut victimă unui accident banal de automobil. Am 
vizitat-o la spital, repeta cuvântul Ficus, nu ştia bine 
româneşte, îl căuta pe unchiul meu, al doilea fiu, după 
tatăl lui G.  Moartea a mai dat târcoale, G. s-a îmbolnăvit 
grav pe când era în vârstă de 46 de ani, a tot amânat 
controlul medical, apoi nu s-a mai putut abţine, frica a 
fost învinsă a intrat pe mâna doctorilor şi a scăpat. Un 
mare avantaj a fost vizita în Israel, una dintre ţările cele 
mai interesante, sub aspect istoric, din lume.  O mătuşă 
locuia pe la marginea Ierusalimului, în fostul cartier 
german ( au fost colonişti germani veniţi înainte de 
primul şi de al doilea război mondial) . O stradă ce 
mirosea a jasmin, adică iasomie, dar era un parfum 
paradisiac. Deşi se simţea groaznic, avea un puseu de 
diabet provocat de cortizon, ca şi o criză hepatică , abia 
se ţinea pe picioare, Domnul, aşa s-ar spune, i-a dat 
putere. A văzut tot ce se putea vedea mai interesant în 
Canaanul biblic. Întors la Bucureşti în ajunul loviluţiei 
din decembrie 1989, a văzut la televizor  uciderea 
dictatorului C. şi a soţiei sale, un spectacol oribil, la fel de 
urât ca decapitarea  prizonierilor de către  ISIS, acum. Nu 
îl iubea defel pe dictator, dar era vorba de un om, 
oricare.  Ultima întâlnire cu moartea a fost cea a mamei 
sale. A vizitat-o într-o vineri, iar după patru ore i s-a 
comunicat la telefon că mama sa a murit. A doua zi a 
mers să  ia actele, la morgă, cadavrele mamei şi al 
poetului Marin Sorescu erau alături. Stranie coincidenţă. 
Nimic de adăugat. Izbăvirea de moarte? Numai scrisul.  

 

G 



 

152 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

 

Mica 
 

ica are 85 de ani, şi-a pierdut soţul după 65 de 
ani de tovărăşie ireproşabilă, când o întrebi ce 
face îţi spune că vrea să meargă la Puiu. Toată 

lumea ştie chestia asta, dar ea nu se hotărăşte. Într-o zi, 
am sunat-o şi nu mi-a mai spus nimic. A tăcut, am 
insistat, iar la următoarea convorbire a mărturisit. Într-o 
noapte, dormind ea adânc, a auzit telefonul, alo, aici e 
Puiu, care Puiu,  este Puiu al tău, de ce vrei să vii la 
mine? Am îngheţat de frică, zice Mica, iar el, Puie 
adaugă, eu nu mă plictisesc aici, tu nu te grăbi. A închis, 
mă uit, nici un număr, cine a sunat? Cine face asemenea 
glume? Am întrebat, nimeni nu ştie nimic, tu ştii ceva? 
Doamne fereşte. Zice Mica, Puiu nu m-a înşelat 
niciodată, de ce să mă înşele acum? Zic eu – dar nu te 
înşeală, el este în altă lume,  face şi el ce poate. Ai 
dreptate, dar tot nu e frumos din partea lui. Am să te mai 
sun, dacă mă mai caută Puiu am să-i bat obrazul. Nu m-a 
mai sunat. S-a dus şi Mica. Ce scandal i-o fi făcut? Am 
remuşcări, trebuia să nu-i dau dreptate lui Puiu. 
 
 

 

Ipohondria 
 

 sunt  un ipohondru nenorocit, stau la poarta ta şi 
mă lamentez că nu există minuni pe lume. 
Adevărul este că de când mă ştiu m-a durut ceva. 

Sufletul mă doare tot timpul, nu am leac, burta mă durea 
când eram mic, din cauza lui Hitler, capul a început să 
mă doară de când l-am citit pe Dostoievski, adică de la 
16 ani, am mai avut nişte chestii la ganglioni, motiv 
pentru care am vizitat Israelul de două ori, am pus un 
bileţel la Zidul Plângerii şi mi-a trecut, doctorii au spus 
că ... nu se poate, trebuia să mor cu 20 de ani în urmă, 
adică sunt retardat, de curând am pus un stent la picior, 
având arterită (te pricepi la medicină? ) , am primit o 
ofertă de la Federaţia de Fotbal să dau cu piciorul în ... 
şefi, etc. aşa că nu mă mai panichez, am fost în Infern, 
ştiu cum este, nu mă tem , iar Raiul nu îmi este accesibil, 
pentru nenumăratele păcate făptuite în stare conştientă . 
Te iubi,  îmi placi că nu mă mai las de tine ... pour 
toujour…, pour eternite.. nu, că asta scrie prin cimitire… 
aveam pasiunea să învăţ textele de pe pietrele tombale.. 
pe primele prietene le duceam la cimitirul Bellu să le 
sărut în voie. Mai vorbim, acum sunt treaz şi ...mă doare 
capul uşor, al naibii cap, adică un cap  prost se luptă cu 
un stăpân deştept sau invers.... 

 

Trenul 
 

-au aruncat în urma trenului, au scăpat, s-au 
frământat în iarbă, s-au iubit, în timp ce trenul 
gonea nebuneşte spre moarte. Ei doi erau 

nemuritori. Aşa este în dragoste. Cei din tren iubeau şi 
ei, dar nu ştiau ce-i aşteaptă. Unii mor înainte de a iubi, 
aceştia merg în Rai, fără dubii, trenul e unica şansă. 
Poate nu este unica, mai există şi altele. 

 

Zăpada 
 

ăpada a acoperit tot ce este trist, aşa cum vorbele 
acoperă trădarea, frământările, regretele, aşa şi 
trebuie, orice tăcere dezveleşte adevărul, drumul 

este prea anevoios, câinii turbează în singurătate, 
oamenii mai muşcă uneori, nici primăvara nu aduce 
pacea, eu simt cum moartea ne pândeşte-n luna mai, la 
şcoală eram exmatriculat mereu în mai, iar prima fată 
care mi-a spus că nu mă iubeşte era născută în mai, eu 
am crezut-o. Uneori e iarnă-n luna mai. 

M 
E 

S 
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Italianul Luca Cipolla şi marea 
sa dragoste pentru poezia 
danubiană 
 

 
eşi nu este lingvist de 
profesie, doar un impătimit 
al Poemului, Luca Cipolla 

trăieşte cu o parte a spiritului său 
rarisim în şi prin Limba Română. 

 Cetăţean, prin naştere şi trăire, 
al cetăţii industriale din Milano, 
Italia, Luca Cipolla este prezent într-
o pleiadă de reviste literare, electro-
nice şi clasice, care apar în România 
sau (şi) în diaspora românească. 

 Poet şi traducător de poezie din  
română în italiană, şi viceversa, Luca 
Cipolla şi-a câştigat pe merit 
notorietatea în galaxia poeţilor din 
ţara noastră. Colaborator permanent 
al revistei Boema din Galaţi, dar şi 
publicând cu ritmicitate spectacu-
loasă în alte reviste. Este redactor al 
revistei “Sfera Eonică” din Craiova 
şi colaborator de bază la revista 
“Boema”, “Climate Literare” şi la 
revista internaţională online “Star-
press”. 

Numele lui apare şi în alte 
reviste serioase din România, dintre 
care amintim: Oglinda Literară, Nord 
Literar, Luceafărul, Ecouri Literare, 
România Literară, Apostrof, Vatra 
Veche, Climate literare, Luceafărul etc. 

Cu abilităţi de comunicare 
moderne, el a reuşit să atragă atenţia 
asupra necesităţii dialogului cultu-
rală, a ,,trecerii,, operei scriitorilor 
din România, dincolo de fruntariile 
europei, în speţă, în Italia. 

 Un exemplu excelent în acest 
sens, este simbioza literară dintre 
Luca Cipolla pe post de traducător şi 
micuţa poetă Denisa Lepădatu, 
fenomen care a determinat ca 

poemele poetei din Galaţi să fie 
primească Medalia de argint la 
Premiul Internaţional "Giovani e 
Poesia" de la Triuggio, ediţia a XXII-
a. Un  alt premiu pentru poezia 
românească, şi care se datorează şi 
traducerii de calitate prestată de 
Luca Cipolla, este cel de semnalizare 
pentru poezie în limbă la XVII 
Edizione del Premio Internazionale 
"ARTE E CULTURA 2013" din 
Castel San Giorgio (SA) – Italia; 

Luca Cipolla a obţinut, cu 
poeme personale scrise în în limba 
română, Premiul III pentru poezie la 
Concursul Internaţional de Poezie şi 
Proză “Limba noastră cea română-
Starpress 2013”, organizat de 
revista româno-canado-americană 
“Starpress” cu ocazia Zilei Limbii 
Române, pe 31 august. 

Foarte activ şi în sfera editorială. 
Luca a semnat traducerea în limba 
italiană din cartea “Judecata de 
apoi”, autor Petre Rău, carte care a 
apărut în ediţie bilingvă, Editura 
InfoRapArt, Galaţi, 2011. dar şi a 
volumului “Mirajul mamei - cele 
mai frumoase poezii despre mamă”, 
Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012. 

Datorita efortului său intelec-
tual, a fost onorat cu premii şi 
distincţii, cum ar fi: Premiul I pentru 
poezie la Concursul de Creaţie 
Literară “Visul” - Ediţia a VII-a; 
Premiul special al revistei “Boema” 
pentru cel mai bun colaborator din 
străinătate în cadrul Festivalului 
Naţional de Literatură “Prietenia 
cuvintelor” din Galaţi. 

Construind o adevărată punte 
de legătură între poeţii celor două 

ţări, Luca Cipolla este încă la 
începutul drumului său în literatura 
clasică europeană. Cu un simţ 
perfect al relaţiei umane, el  exem-
plifică perfrect intelectualul născut şi 
nu făcut al tinerei generaţii euro-
pene, reuşeşete să îşi consolideze 
drumul de poet şi traducător în 
paralel cu profesia prin care îşi 
câştiga pâinea zilnică. 

Dacă despre calitatea sa de 
traducător cu virtuţi indubitabile, 
vorbesc premiile enumerate deja de 
noi, despre poetul Luca Cipolla 
vorbesc versurile pe care le 
caligrafiază cursiv, într-n limbaj 
desferecat de rugina convenineţelor. 
Deşi tânăr încă, nu se lasă atras de  
sintagmele mai mult sau mai puţin 
licenţioase, care, în opinia majorită-
ţilor scriitorilor juni de pe 
Mapamond, fac sarae şi piperul 
Poeziei actuale. Luca Cipolla îşi 
convinge cititorul cu talentul său, 
scrie versuri cu impact emoţional 
dublat de filosofia interesantă a un 
ui ins care vede lumea literară 
dinsrte Vest spre Est. O comuniune 
de idei interesante îşi găsesc locul 
perfect  în poemele sale, lucrări bine 
definite şi care reflectă lumea 
complexă în care trăim azi. 
..... 

Felicitari, Luca Cipolla şi, fie ca 
şi vestitul Ovidiu, să-ţi cânţi în vers 
frumos, iubirile (şi) la Pontul Euxin. 

 

Prezentare de 

 Melania CUC  

 

D 
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Luca CIPOLLA 
 
 
 
 
 

Una vita sola 
 

Sopra nuvole di gesso, 
Īśvara mi regge dal sogno, 
sono pura materia  
oggi 
ma sotto quale forma? 
Ho guidato carri pieni di latta 
o forse li ho trainati, il mio alito sull’erba 

pesta, 
la nebbia di māyā. 
Ho fatto voto di silenzio, 
ricordo 
quando ancora energia sottile 
leggevo le carte al mio futuro, 
gioco questo ov'è difficile trovare 
uno spiraglio. 
Non importa più dove e quando 
la mia statura proietti un'ombra.. 

 
 

Imperfetta 
 

Vagoli spersa 
tra coni di ginepro 
e semi di luna tersa; 
l'aroma di gelsomino 
carezza i tuoi capelli, 
sembri quasi seria 
nella timidezza 
e la gente ti confonde, 
bella ed imperfetta. 
Taci nel sorriso 
d'aurora boreale, 
è nuova vita grazie a te. 

 

 
 
 
 

Doar o viaţă 
Peste nori de ghips, 
Īśvara mă stăpâneşte din vis, 
sunt materia pură 
astăzi 
dar sub ce formă? 
Am condus care pline de tinichea 
sau poate le-am tras, respiraţia mea pe iarba 

strivită, 
ceaţa mayei. 
Am făcut jurământ de tăcere, 
îmi amintesc 
când încă o energie subtilă 
ghiceam în cărţi viitorul meu, 
jocul acesta unde e greu să vezi 
luminiţa. 
Nu mai contează unde şi când 
statura mea să proiecteze o umbră.. 

 

Imperfectă 
Colinzi pierdută  
printre boabele de ienupăr  
şi seminţe de lună curată; 
mireasma iasomiei 
mângâie părul tău, 
parcă eşti cam serioasă 
în timiditate 
şi lumea te confundă, 
frumoaso şi imperfectă. 
Taci în surâsul 
aurorei boreale, 
e viaţă nouă datorită ţie. 
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Si è soli nella 
malattia 
 
 

Soli si è nella malattia, 
c'è chi si diletta nel conto alla rovescia, 
chi scommette 
o fugge, 
chi interpreta e sottolinea, 
chi traduce 
e racconta, novelli redattori.. 
e Dio veglia dall'alto, 
sereno nel patto 
siglato dall'uomo, 
la morte che poi non esiste, 
solo un nome 
e 
banale etichetta 
da secoli applicata 
sul diario del tempo 
e quello dello spazio. 

 
 

Psicosi 
 
 

Lasciai lo zaino 
ov'è il camino 
e fissai un limbo di trascorsi, 
lì i sogni eran reali 
e la realtà una mia invenzione. 
Il cherosene lento bruciava 
la fiamma, 
così come la logica d'un bimbo 
non si capacita del carbone 
a Natale 

 non senti niente 
e la terra diventa pane 
quando più non rifletti 
il volto d'un senso nascosto. 

Suntem singuri 
în boală 
 
 

Singuri suntem în boală, 
cine se delectează cu numărătoarea inversă, 
cine pariază  
ori fuge, 
cine interpretează şi subliniază, 
cine traduce  
şi povesteşte, proaspeţi redactori.. 
şi Dumnezeu veghează din înălţime, 
senin în pactul   
parafat de om, 
moartea apoi ce nu există, 
doar un nume 
şi 
o etichetă banală 
de secole aplicată 
pe jurnalul timpului  
şi cel al spaţiului. 

 
 

Psihoză 
 

 
Îmi lăsai rucsacul  
unde e şemineul  
şi mă uitai fix la un limb de trecuturi, 
acolo visele erau reale 
şi realitatea o invenţie a mea. 
Kerosenul încet ardea 
flacăra, 
aşa cum logica unui copil  
nu înţelege cărbunele  
de Crăciun 

 nu simţi nimic 
şi pământul devine pâine 
când nu mai reflectezi 
chipul unui simţ ascuns. 
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L'altra finestra 
 
 

Non potevo concepire, 
erano lì - pausa - ad attendermi 
nel modo loro d'insegnare 
e scherzare. 
Il vaso al davanzale 
e che candore, 
il sole non pareva mai esser tramontato. 
Una pellicola 
soffiata dal nontempo, 
la polenta fumante sulla tavola imbandita 
ed una festa, storia o lezione 
da narrare 
e imparare. 

 
 

Lampadina 
 

E pure esterno da un idioma italo-ghego, 
sento la riva dell'Eire, 
7 colpi sordi di fucile 
ed un corpo trasmigrato 
il mio 
davanti a un muretto 
sulla rogia vecia, 
gente stupita, 
lì ancora 
nell'agonia dell'ultima notte, 
lenti e cannocchiali, 
quale età, 
l'uomo nei pressi di Saturno e noi a 

contemplare, 
a occhio nudo? 
Due poli, 
una sola resistenza, 
ma è quella che ti nasce, 
propaggine tra gli opposti 
che genera la vita 
e vita, sempre. 

 

Fereastra 
cealaltă 
 

Nu puteam să înţeleg, 
erau acolo - pauză - să mă aşteaptă  
în felul lor de predat 
şi de glumit. 
Vaza pe pervaz 
şi ce candoare, 
soarele nu părea niciodată să fi apus. 
O peliculă 
suflată de ne-timp, 
mămăliga fumegând pe masa pregătită 
şi o serbare, istorie sau lecţie  
de povestit 
şi de învăţat. 

 
 

Bec 
 

Şi chiar străin de un idiom italo-gheg, 
aud malul de Eire, 
7 lovituri surde cu puşca 
şi un trup transmigrat 
al meu 
în faţa unui zid mic 
peste rogia vecia, 
lumea surprinsă, 
acolo din nou 
în agonia ultimei nopţi, 
lentile şi ocheane, 
ce vârstă, 
omul lângă Saturn şi noi contemplând, 
cu ochiul liber?  
Doi poli, 
o singură rezistenţă, 
dar e cea care te naşte, 
butaş printre opusuri 
ce generează viaţa 
şi tot viaţă. 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=it&query=lângă
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Abbandono 
 

Scorron stranieri 
Su teli viscosi, 
Istanti come formiche 
E parole mosche 
Nel lento divenire 
Del microcosmo assorto 
Dove bene e male 
Leniscon i sensi 
E mietono ideali di vita nuova. 
Il cuscino è un sasso 
E la tua mente ha già 
un amico nuovo 
nella terra 
che suda latte. 

 

Abandon 
 

Trec străine 
Peste pânze vâscoase, 
Clipe ca furnici 
Şi cuvinte muşte 
Într-o devenire rară 
A microcosmului absorbit 
Unde bine şi rău 
Alină sensurile 
Şi seceră idealuri ale vieţii noi. 
Perna e o piatră 
Şi mintea ta are deja 
un nou prieten 
în pământul  
ce transpiră lapte. 
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Dissociazione 
 

Non risparmi dai ricordi 
un campo di trifogli, 
e quando pronunciano il tuo nome 
le sillabe si dividono  
oltre le regole dettate dalla metrica. 
Mukunda ascolta muto 
e ti parla dentro e non ti lascia solo 
per due ore, 
Lisa vi tace un canto 
di sirena,  
tre ore già commuove, 
euforia, ore cinque, 
da un cesto sinuoso come cobra; 
guscio nella scatola 
la mente pulsa e inietta 
di sangue capillari 
dall'occhio fisico 
piangi lacrime d'inchiostro 
e.. 
più remore non hai, 
le mani nel silenzio scavan 
tra dita d'incavi 
evanescenze, 
l'automatismo della legge universale, 
i ritorni si allacciano 
ad un punto di domanda. 
Quale fogliolina posso coglier 
adesso 
dal tuo trifoglio? 

 

Migrazioni 
 

E ti perdevi nella terra promessa, 
fuggendo a sentieri 
d'infinito 
fra le corde dell'oud; 
amavi i boschi 
e le forme di meditazione, 
pietra d'angolo 
del tempio di Gerusalemme. 
Con quale impeto cadesti a riva... 

 

Disociere 
 

Nu scuteşti din amintiri 
un câmp cu trifoi, 
şi când îţi pronunţă numele 
silabele se separă 
dincolo de regulile impuse de metrică. 
Mukunda ascultă mut 
şi-ţi vorbeşte înăuntru şi nu te lasă singur  
timp de două ore, 
Lisa aici tace un cânt  
de sirenă, 
trei ore deja emoţionează, 
euforie, cinci ore,   
dintr-un coş sinuos ca o cobră;   
găoace în cutie 
mintea pulsează şi injectează  
cu sânge capilari 
din ochiul fizic 
plângi lacrimi de cerneală 
şi.. 
reţineri nu mai ai,  
mâinile în tăcere sapă 
prin degete de la scobituri 
evanescenţe, 
automatismul legii universale, 
revenirile se leagă de 
un semn de întrebare. 
Pe care foliolă o pot culege 
acum 
din trifoiul tău? 

 

Migraţii        
   

Şi te pierdeai în ţara făgăduinţei, 
fugind la căi 
fără sfârşit 
prin coardele oudului; 
iubeai pădurile 
şi formele meditaţiei, 
piatră de temelie 
a templului din Ierusalim. 
Cu ce avânt ajunseşi la mal... 
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Dimineţile poetei 
 

eea ce contează pentru acest 
condei enigmatic şi barochist 
e că îşi are deja o fizionomie 

proprie foarte bine conturată, de-a 
dreptul profeţită de titlul debutului 
editorial din anul 1992 ”Cântecele 
anului copt”. Maria Calciu scrie 
despre substaţialitatea spaţiilor, 
golurilor şi a umbrelor la fel cum 
impresioniştii pictau nu  natura ci 
fotonii însuşi.  

Emil LUNGEANU 

 

rin Maria Calciu se 
confirmă încă o dată că 
poezia hermetică, adică: 

poemul cu program, cu proiect din 
zona hermetismului, există ca atare 
la noi şi are reprezentanţi mai ales în 
zona aceasta a intelectualismului 
extrem de rafinat. Ar mai fi de spus 
că Maria Calciu foloseşte metafora 
cognitivă, adesea cu funcţie de 
simbol,  şi uzează ad libitum de 
gramatică, mai ales de sintaxă, 

dispensându-se cu program de 
punctuaţie. (....) Pe aceste structuri 
abstracte poeta urzeşte mătăsării de 
imagini ce se aştern una lângă alta 
cu o sonoritate plăcută, uscat 
vegetală, într-o neîncetată căutare de 
ceva fix în marea curgere. Solid, fix, 
rămâne doar ochiul care vede: apa 
curge – chipul pe care şi-l priveşte 
omul în oglinda ei stă pe loc.  

Nicolae  GEORGESCU 

 

n toate volumele Mariei Calciu 
este vorba despre căutarea 
identităţii şi descoperirea 

sensului tainic, religios al vieţii . Una 
dintre temele  reiterate în toate 
volumele sale este drumul, spaţiul 
mergător, calea pe care se întâlnesc  
spiritele care se atrag şi visează visul 
unei contopiri. 

Visele, în proiecţia  lor 
onirică sunt epurate în cărţile ei de 
orice realitate concretă care nu poate 
pătrunde prin plasa subţire a 

memoriei. De aceea versul Mariei 
Calciu are aspect de dicteu 
incontrolabil de automatism psihic, 
fără să ambiţioneze terifiantele 
viziuni suprarealiste . Acest tip de 
discurs încifrat, “bolboroseală a 
zeilor” nici nu trebuie descifrat 
pentru că mesajul său adânc stă în 
emisiunea neîntreruptă, cotropitoa-
re, în funcţia de a nu se întrerupe 
niciodată, de a semnifica continuu 
sub semnul neânţelesului. 

Aureliu GOCI 

 

oezia Mariei Calciu  aco-
peră două paliere, imagina-
rul, visul uşor, demateriali-

zat şi   esenţele, grele, profunzimile 
fiinţei.  Între ele există nişte scări 
rulante pe care urcă simbolurile din 
inconştient şi subconştient, în conşti-
ent, pentru a se elibera în starea 
lirică de reverie. Pe măsura urcării, 
simbolurile îşi pierd greutatea 
pentru a nu rupe plasa visului în 
care se încadrează. Fiecare simbol 
poartă o semnificaţie principală şi o 
pletoră de conotaţii secundare. În 
jurul fiecărui simbol se ţese o strofă 
de poezie. Pe măsură ce trecem de la 
o strofă la alta (de la un simbol la 
altul), parcurgem şi zona de cono-
taţiile întreţesute ale acestor simbo-
luri. Cele mai frecvente simboluri, 
ceea ce le conferă statutul de 
simboluri de bază, sunt  drumurile, 
umbrele, pragurile, porţile, ferestre-
le, scara şi oglinzile. Drumurile 
alcătuiesc o reţea labirintică şi 
simbolizează momentele existenţei 
(evenimentele vieţii), de cele mai 
multe ori acestea se parcurg în gând 
şi revin deseori  în memorie. 

Lucian GRUIA 

C 

P Î 
P 

 
Constantin Covrig, Iarna la marginea pădurii 
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Maria CALCIU 
 
 

Câine şi Om 
 

 Un câine cu ochi roşii 
plutind prin ploi de spume 
cu cât se  
gudură mai mult 
frecându-se de tine   
plecându-şi chiar şi fruntea sub  
mângâierea ta 
Îţi va intoarce grija cea multă pentru el 
lătrându-te mai mult 
muşcându-te mai bine 
 
Un om  
cu ochii grei de prea mult dor şi chin 
aşa cum singur îţi spune  despre sine 
Cu cât  
se gudură  
mai mult 
vorbindu-ţi  decupat 
din plinul-gol  
al unui  
gând de câine 
Cu tot mai mult  
te va sorbi muşcat 
umplându-se pe el 
golindu-te pe tine 
 
* 
 
Te-am legănat  
in  
palmă  
printre 
bucăţi de pâine 
Cum de-ai lăsat in urmă 
miros şi 
gust de  
câine 

  
 

 
 
Umbra de uşă 
  

 
Nu te-am auzit strigându-mă 

 
Erai în urma mea cu un anotimp sau  
poate numai cu o palmă de nopţi 
  
Însă  
nopţile   
atât de multe erau încât  
printre ele 
de acolo de unde  
stăteam   
încercând  
să-ţi  întorc  
cu pas de  
ecou  
silabele  
pe care voiam să le uit   
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Nu te puteam auzi 
 
Nu ştiu dacă într-adevăr 
m-ai strigat  
pe nume 
Plecată 
căci demult prăfuit in mine era  
rândul    
cu  
numele   
scris 
  
Aşteptând să fie citit 
 
Visându-se   
învăţat pe de rost 
 
Dar imi  amintesc  
că  
într-una  
dintre clipele smulse 
-Voi încerca să te uit- 
spunându-ţi aproape  
printre aşchii de vise  
    
Mimând că plec  
doar   
Făcându-mă   
însă  
umbră de uşă   
să pot lângă  
palme  
să-ţi stau  
 
Te-am  văzut trecând  
greu şi mereu  
peste  mine 
Printre nume şi clipe  
ascunse  sub frunte  
pe  
gânduri pudrate 
 
Pe de rost învăţate 
 

 
 
De aceea nu cred că m-ai strigat 
pe nume  
 
Intoarce-te 
  
Căci eu  
numai după ce ai închis ultima oară 
pe dinafară 
uşa   
am plecat 
într-un alt anotimp 
Iar de acolo 
într-adevăr 
nu te mai puteam auzi 
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Valul 
ingenunchiat 

 
  
Mi-ai acoperit visele cu  

palma  
cernându-mi peste ele  
adiere de maci 
 
             -Rămâi 
Nu ştii ce-mi ceri cerându-mi  
să te  
dezleg de umbră 
când fără ea în tine n-ai  fi ştiut să  
plângi  
N-ai fi putut să râzi  
chemându-mă  
în gând 
N-ai fi găsit nici paşii  
prin  care 
revii 
 
E prea tărziu acum   
să mă întrebi (mi-ai spus) cum a putut  
un nor  
umplut cu  şoapte slute  
dospit de clipe smulse prin uşile 
deschise 
Otravă tuturor 
Să-ţi  pară  
Spuma albă rămasă dintr-un  
Val 
pe care l-ai visat  
ingenuncheat venit dormindu-ţi lângă  
tâmplă 
 
Şi astfel să il laşi  
pe umbra ta  
de val 
să fulgere 
să plouă  
 
Şi am rămas  
  

Plângând  
în gând 
 cu lacrimă de gând 
O umbră de mormânt 
Un nor umplut cu ace 
ce nu va fi  un  
Val 
  Dar care s-a visat 
în visul meu  
cândva  
îngenuncheat  
venit 

  
 

Răspuns Întreg 
 
 

Cu marginile lungi 
albastre 
o Clipă grea pleca din mine 
lăsându-mă 
cândva 
închisă 
fără de uşă în afară 
fără de umbră 
înăuntru 
 
Într-un  
Cândva 
de  
Aşteptare 
  
Eu  
căutând 
Răspuns 
Întreg 
în  
orice clopoţel  
de  
zare 
spre care îmi făceam un drum 
printr-o  
spărtură 
dintr-un  
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gol 
ce mă ploua  
cu  
plumb de zid 
 
Umplându-mă  
cu 
neuitare 
 
durundu-mă chiar şi tăcând  
 
 

 

(Vântul 
Albastru) 
 

Din orice drum de clopoţel 
făceam o scară 
către mine 
de care mai legam o alta 
şi  
tot aşa  
până in somn 
Dar după ce urcam destul 
văzând printr-o  
fereastră  
vântul 
 
Iubindu-l ca pe un 
Albastru 
dintr-un 
Înalt 
cu 
Pas 
Adânc 
 
Mă intorceam din nou 
în 
mine  
căci nu ştiam 
în care poartă 
puteam să las 
un  
gând de  

zid  
cu  
golul 
greu 
vopsit cu plumb 
 
O 
Poartă 
dincolo 
de care 
ar fi putut măcar  
să fie 
un  
pas  
din ceea ce părea  
ori a visat cândva să fie  
 

 
 

(pasul lipsit de 
clopot) 

 
Un altfel  
      de 
cain şi abel 
ce împărţeau acelaşi  
gând  
  
cain arzând totul în jur 
-pârjol udat cu ploi de paie  
             şi   
alte ploi de uscături- 
abel stingând ce mai putea 
salvând ce mai putea salva  
 
-În mine fiind chemat doar 
abel 
 
Ajuns-rămas fiind  
cain 
ce 
îmbrăcat  
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era   
în  
abel- 
 
Un singur pas  
lipsit de clopot 
ce se vedea a fi  
un 
drum 
fiind încălţat cu ploi de zodii 
din orice timp din orice loc 
în orice nuanţe colorate 
-doar încă vii să mai fi fost- 
 
Lăsând în urmă praf şi scrum  
împodobit cu fir de abur   
 
Văzând în mine doar   
o 
urmă 
iar  
eu  
pe el 
crezându-l   
Sens 
     
Mi-a arătat fără să ştie  
şi 
poate chiar fără să vrea  
spre  
care Pol puteam privi 
spre a găsi  
o 
Poartă 
Plină 
 
În care şi un gând de zid  
plecat 
-deşi privea în urmă- 
putea să-şi fie sieşi  
Pas 
către 
o  
Ploaie  
fără 
plumb  

(Unul Singur) 
 

 
 
Deşi erai 
ecou  
venit 
prelung şi parcă nesfârşit 
dintr-o poveste nenumită  
din care  
noi  
lipseam pe rând   
  
Visându-mi  
visele întregi -de ce? nu prea ştiu să 
răspund 
 
Afară doar  
de  
Unul 
Singur 
-Ecou  
Albastru  
     şi 
Adânc- 
 
Nu vezi nici azi 
că  
văd 
în tine  
Ecoul încă Neprimit 
 
O 
Uşă 
grea 
ce 
s-a închis 
tot aşteptând să-I 
ceri 
să 
intre 
 
Dar  
care  
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încă mă mai pleacă 
cerându-mi  
să te 
chem  
Afară  
din tine doar 
pentru   
o 
Clipă 
 
Spre 
a rămâne 
 
Înăuntru  
  

Rugându-mă 
să-ţi spun că ştiu 
cum să-ţi fiu prag 

spre 
Rezidire 

Aşa cum 
tu 
doar semănând  
la  
ceea ce 
numai  
păreai 
 
-în 
clipa mai demult venită- 
 
Cu ceea ce  
Întreg  
Era  
Într-o Silabă dintr-un Rând 
 

Ai fost 
cândva 
pasul 

chemat 
în 

pragul meu 
spre 

dezidire 
 
 

 
 
Golul din lupi 

 
  
Statuile 
erau încă acolo unde le-am lăsat în urmă 
cândva 
acoperite cu o umbră comună 
-sau cel puţin aşa credeam eu- 
dar nu mai erau la fel de aproape  
la fel de legate cu ploi între ele 
 
Păreau înguste străine şi goale 
de parcă  
după ce ne-am îndepărtat atât de mult  
încât nu ne mai recunoşteam 
iar lor le era imposibil să ne mai vadă 
Au plecat din ele şi lupii 
undeva de unde nu se mai puteau 
vreodată întoarce 
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pentru că deveniseră între timp 
istorie 
  
De aceea cred că deşi  
îmi simţeau încă pasul din gândul  
ce continua să te aştepte la jumătatea  
drumului  
din noi 
Priveau în jos şi în jur cumva vinovate 
de golul din golul de lupi 
 
Ţi-am găsit o parte din umbră acolo 
străpunsă  
 lipită 
 adânc şi departe 
cu gânduri şi drumuri 
ce 
mă stropeau cu acelaşi miros 
mă zdreleau cu aceleaşi silabe  
crescute cruciş 
  
Căci ori de câte ori o literă nouă 
cu tonul străin  
asemenea unui oftat     
îţi chema venirea aproape 
alergai îndată lângă statui 
sperând să ascunzi cu câte o poză  
făcută alături de ele  
toţi mugurii-ochi 
ori litere-umbre   
croite cruciş  
deviate spre sec 
 
Numai că ele 
statuile 
nu te recunoşteau de acolo de unde te priveau 
din spatele melcilor 
ce le acopereau de sus până jos 
de parcă le-ar fi măsurat 
de parcă ar fi vrut să le îmbrace 
şi 
deşi pentru toţi pe loc rămâneau 
ţie îţi plecau tot mereu din cadru  
Departe 
tocmai atunci când voiai să zâmbeşti 
  

Ieri tot acolo erau  
mai strâmte străine şi goale  
şi oricât de mult s-ar fi îmbrăcat cu urme de 
melci 
pentru a-şi acoperi cumva şi uitarea   
Nu puteam să nu văd că ceva în ele rămas   
le făcuse să plângă  
cu sânge de lupi 
 
Era de parcă imi tăceau o poveste 
crescută din tine 
pe  
scări şi silabe  
  
 
  

 
 
 

Număram 
apusurile 
 

Am văzut  
demult  
înaintea primului anotimp  
că nu-ţi putea pleca spre mine nicio urmă  
şi nici chemat în tine n-ai fi putut rămâne 
mai mult de un apus 
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De aceea nu te-am strigat pe nume  
şi nu ţi-am spus să vii 
  
Pe atunci 
de teamă ca întunericul să nu dureze  
prea mult 
număram apusurile numai din  
trei în trei 
Şi n-aveam cum  
venit  
să te aud 
  
 
Acum  
pentru ca întunericul să nu devină zare  
număr apusurile numai din  
ploaie în ploaie  
  
 
N-am cum să-ţi spun pe nume   
şi nici să-ţi cer să vii  
căci n-ai pleca din tine mai mult de un apus 
şi nu te-aş auzi de ai veni rămas   
iar aceasta şi pentru că nu mai semeni 
deloc  
cu oglinda în care m-ai aşezat  
cândva    
înainte de a mă uita lângă uşa  
primului anotimp  
 
 
Dar 
de fiecare dată  după ce plec pentru a 

număra 
ploile 
când ştiu că sunt destul de departe pentru 

ca tu 
privind deja spre o altă chemare  
să nu mă auzi când în mine te strig 
Îţi trec printre palme cu câte un gând 
 
 
Sperând să te spăl cumva şi de urme 

 
 

 
 
Piaţa de stele 
 
 

Erai acolo şi numai mimai 
că măsori la vedere o umbră de timp 
când de fapt îmi vegheai tot drumul întors  
ca cei ce priveau  
din câte un ochi  
să îl creadă plecat ori chiar nevenit 
 
Erai acolo şi numai mimai  
că îţi chemi înapoi din mine un gând  
când de fapt revenită fiind eu 
plecat erai tu  
ca cei ce priveau către noapte mereu  
să te creadă de mine golit  
 
Erai acolo şi numai mimai  
că imi treci printre ploi cu cenuşă  
cu urme de cuie şi tălpi de furtuni  
ca cei ce priveau  
să te ştie cu funii de vise  
de  
pietre legat 
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Când de fapt 
tu plecând spre apus 
îmi lăsai în piaţa de stele 
într-o clipă lăsată în urmă 
un copac 
semănându-ţi la umbră 
acoperindu-mă 
de parcă mi-ar fi spus  
-bine-ai venit- 
 
Mimai mereu că-mi ceri să plec 
Sperând mereu să fi rămas  
 
Dar eu nici nu mimam că vin 
şi nu mimam nici că plecam  
căci îmi doream ca nemimat  
să mi se spună  
Bun-venit 
 
 

 

 

Palma de apă 
 

 
 
 Spre a-mi fi mai uşoară alergarea spre urmă  
dacă vreodată  
vreo ploaie ar plânge în mine străină  
de fiecare dată  
mai înainte de a pleca din câte un gând  
către altul deschis înainte 
aprind lângă el un mugur de far 
  
Un pas dintr-o clipă desprinsă din tine 
cândva 
   
Din singura clipă rămasă întreagă  
căci numai cu tine plină era  
  
Străinul cu palma de apă  
aşa cum mergea prin gândul deschis  
pe visul cu nume schimbat   
părea de departe un strop dintr-un far  
dintr-o clipă venită întreagă     
Şi m-am dus pe vârfuri   
desculţă 
să îi simt de aproape mirosul 
 
Legându-mă strâns cu ploaie de mine   
 
Străinul cu palma de apă 
trecea printre gânduri 
cu nume nespus  
asemenea  
ţie 
 
Cu stropul de far şi clipa întreagă  
îţi spăl şi acum palma dreaptă cu mine  
 
Unde cuprinzi atâta pământ 
 
Unde se duce atâta Lumină  
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 

 

 

 

 

Hybris 
 

 

PARTEA  ÎNTÂI 

 
   1.  
 

eţinutul cu numărul 15.867 – Don Alvaro de 
Sylla – număra din plictiseală picăturile de apă 
ce curgeau cu regularitate din tavanul igrasios 

al celulei. Din când în când – tot din lipsă de activitate – 
arunca câte o privire circulară încăperii al cărei locatar de 
nevoie era, plimbându-şi privirea prin semiobscuritatea 
bolnăvi-cioasă în care abia se zărea dotarea mai mult 
decât precară a celulei: un prici pe care de la un timp 
avea voie să stea cât îi poftea inima, o nişă ieşită din zid 
pe care până nu de mult ar fi avut voie să şadă peste zi 
numai în cazul în care ar fi fost bolnav iar ofiţerul politic 
al penitenciarului şi-ar fi dat acordul la această concesie 
– o latrină mobilă neschimbată de câteva zile, precum şi 
un hârdău pe fundul căruia se mai distingea o pânză 
firavă de apă. 
     Vizeta se deschise brusc. La fel se şi închise. Don  
Alvaro de Sylla se repezi dintr-un pas la uşa masivă şi, 
cuprins de un acces violent de furie, bătu cu pumnii în 
ea: 

     - Deschide ! Socialismul nu se poate construi 
persecutându-i pe cei mai buni fii ai săi ! 
     Don Alvaro de Sylla se prăbuşi la baza metalului rece 
într-un acces nervos de plâns : 
     - O Mio Padre, cine m-a pus să calc în infernul ăsta? 
     Prin perdeaua densă de lacrimi ce-i împăienjeneau 
ochii, imagini repezi ale vieţii de până atunci treceau cu 
sclipiri de fulger. 

     … îşi revedea copilăria lipsită de griji din acea aşezare 
aflată la poalele junglei din patria sa de peste 
Ocean,jocurile iberice ale flăcăilor şi fetelor în fiecere 
primăvară acolo, la începutul junglei, pe care reflexele 
focului de campanie arunca scânteieri ciudate. 
Câteodată, vreo pereche puternic înlănţuită dispărea 
pentru câteva zeci de minute în desişul semeţ al 
copacilor, prinşi cu liane într-o veşnică şi bizară înfrăţire 

      Ei, puştanii, chicoteau, încercând să ghicească cam care ar 
fi putut să fie motivul pentru care aceştia se topeau în 
inconfortabila – credeau ei – beznă. Gaşca de prichindei ar fi 
trecut bucuroasă liziera incomensurabilei îngrămădiri de 
copaci dacă poveştile lugubre debitate de părinţi în scopul 
temperării avântului explorator prea jun nu i-ar fi inhibat încâ 
de la primii paşi. Aşa că, misterul obsedant al scurtelor 
incursiuni făcute de perechi a fost învelit în inefabilitate 
până la vârsta când, după ultimile urme ale adolescenţei, 
Don Alvaro de Sylla se aprinse după frumoasa fată a 
preotului, Giustina Cortez, despre a cărei frumuseţe se 
dusese vestea cu mult peste fruntariile aşezării. 
     Idila lor începuse când Don Alvaro de Sylla intra în a 
optesprezecea primăvară a vieţii sale,iar frumoasa tânără 
în a şaptesprezecea vară.   

     Preludiul a fost scurt, după care dragostea izbucni 
năvalnic în mărturisiri pătimaşe. Şi totuşi, în ciuda 
înflăcărării, niciodată glasul cărnii nu i-a făcut a trece 
peste frontierele castităţii. Imitând perechile de odinioară 
a căror dorinţă de intimitate o pricepeau de abia acum – 
se retrăgeau şi ei între copacii majestuoşi şi aducători de 

D 

 



 

 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 171 

 

singurătate. Acolo, declaraţiile deveneau mai rare, 
îndrăgostiţii preferând să şadă lipiţi unul de celălalt, 
sărutându-se din când în când, sub contemplaţia mirifică 
şi foşnitoare a naturii, singura binevenită martoră. 

     Înnegurarea a venit brusc, după exact un an când, în 
primăvara următoare, cu numai câteva zile înaintea 
obişnuitelor Sărbători de început de anotimp, Don 
Alvaro se îmbolnăvi pe neaşteptate. Febra periculos 
crescută l-a ţintuit la pat. Intrat în convalescenţă, medicul 
îi recomandă să-şi sacrifice în acel an plăcerea 
participării la Sărbători. 

     În acea seară, Don Alvaro se simţea doar puţin slăbit. 
Perioada recomandată spre redresare fusese prescrisă pe 
un termen mai îndelungat pentru ca însănătoşirea să fie 
deplină. – Ce-ar fi ca fără ştirea părinţilor să iasă acum, la 
căderea amurgului, pentru a privi doar de departe ? 
Puţin ! Apoi se va întoarce ! Pe Giustina, care îi spusese 
într-una din zilele trecute pe când fusese în vizită la el că 
anul acesta, neavînd partener, va sta şi ea acasă – nu o va 
chema, spre a evita exclamaţiile patetice ale părinţilor 
care precis vor fi informaţi de către dânsa asupra aven-
turii temerare în care avea să se lanseze. Draga de ea ! 
Era el vrednic de atâta afecţiune ? Cât de grijulie se 
arătase la fiecare vizită ! De câte ori nu-i sărutase fruntea 
înfierbântată exhibând jurăminte înflăcărate de dragoste 
atinci când în odaie rămâneau numai ei doi! Numai ei 
doi !… 

     Doar atunci când îşi dăduse seama că el nu va fi 
suficient întremat până în seara Sărbătorilor, a distins o 
lucire repede de oţel ce a pus-o pe fireasca ei dezamăgire 
că, neavînd în acel an pereche, nu va putea participa nici 
dânsa la frumoasa şi totuşi unica noapte de acest fel din 
an. 
     Reuşise să iasă pe drum fără a fi observat, iar acum se 
strecura tiptil pe lângă garduri, spre a nu-i fi stricate 
planurile tocmai în acest punct. Aerul îmbălsămat de 
parfumul plăcut al vegetaţiei primenite îi păru a-l fi 
întremat pe deplin. Ce prostie ar fi fost să nu meargă să 
privească pentru câteva minute ! Asta nu implica nici un 
efort. Şi apoi, era aproape sănătos. Ajunsese pe marginea 
depresiunii unde deja imaginea bucolică a focului de 
campanie se profila pe imensitatea junglei. În spatele 
său, geana roşiatică a chindiei se întinsese pe toată 
lungimea zării ca un epilog romantic al splendidei zile 
tocmai pe sfârşite. 

     Trase în piept aerul tare şi înmiresmat al florilor de 
câmp combinat cu cel al ierbii proaspete. Se simţea 
fericit, peste măsură de fericit, iar nemărginirea vieţii nu 
putea fi comparbilă decât cu incomensurabilitatea zărilor 
ce îl înconjurau. La Răsărit începuseră a licări palid 
primele stele. Din vale, veneau acorduri melancolice ale 
chitărilor ce îşi intraseră în rol. Era prea frumos ! Merita 
să se mai apropie puţin. 

     Primele perechi se şi înlănţuiseră, cuprinse prea 
curând de freneticele imbolduri cupidonice. Zâmbea, 
amintindu-si cu reverie de aceleaşi prime sărutări 
devoratoare care îl uniseră în spirit cu exact un an 
înainte de frumoasa lui iubită. Ah, Doamne, de ce a 
trebuit să se îmbolnăvească tocmai acum ? Nu-i nimic, la 
anul… Dar până la anul vor fi probabil deja căsătoriţi şi 
nu va mai fi necesară umbra noptatică a pădurii, a cărei 
caldă intimitate nu-i făcuse niciodată să treacă dincolo de 
frontierele castităţii… 
     Un strident hohot de râs caracteristic femeilor uşoare 
îi sfredeli cu brutalitate timpanele. Picioarele i s-au 
înmuiat şi o răceală sepulcrală i se instală în tot trupul. 
Imprezia criptomnezică deveni o obsesie: râsul 
halucinant părea a veni dintr-o altă existnţă. 

     La dreapta sa, în iarba proaspătă, două mogâldeţe 
păreau că încearcă să se domine una pe cealaltă. 
     „ – Nu se poate, Fernando ! Nu acum ! Nu aici !”  
     Era cu Fernando Perez, fiul cârciumarului. Reuşise să-
i distingă în cvasiobscuritate ovalul feţei şi părul lung 
precum castana. 
     Se nărui la pământ. Cu degetele transformate în 
ghiare, rănea solul jilav, în timp ce minute în şir fruntea 
păru bombardată de miriade de ace sticloase. Când 
ridică privirea, o zări atârnându-i în braţe. Ajunseseră în 
faţa primului şir de copaci, iar el părea o jivină tânără 
care îşi târăşte victima în străfundurile junglei. 
     Puseul făcut în zilele următoare s-a dovedit cu mult 
mai primejdios decât maladia propriu-zisă. Părinţii şi cu 
mici pauze medicul au stat nopţi în şir de veghe la 
căpătâiul său înfierbântat, încercănd cu disperare să-l 
smulgă morţii. Pe perdeaua de ceaţă a agoniei se 
proiectau fantasmele cugetului său chinuit, acom-paniate 
în răstimpuri de batjocoritoare hohote de râs. 
     Încet-încet, lumea a revenit la contururile sale fireşti. 
     „ – Te-ai făcut bine, iubitule ! Ce îngrijorată am fost ! Dar 
vai, cât de fericită sunt acum !” 
     O privi numai o clipă în ochi, zărindu-i în priviri 
aceeaşi inflexiune de oţel căreia o dată nu-i dăduse nici o 
importanţă. Se aplecă să-l sărute, într-un elan entuziast şi 
aparent spontan de puştoaică. 
     „ – Să nu mă atingi…” 
     Fata reveni la verticalitate,postându-se la un pas de 
pat. 
     Nu mai suporta să o privească. Era prea frumoasă… 
     Cu figura îngropată pe jumătate în pernă, încerca cu 
disperare să-şi adune gândurile, în vederea unei discuţii 
pe care nu avusese când să o pregătească. 
     „ – Ai petrecut bine seara de Sărbători ?” 
     Îi ghicea numai privirea fixă şi goală aţintită asupra 
sa,şi tremurul imperceptibil al mâinilor frământate. 
     „ – Cât de uşor m-ai trădat … cât de uşor…” 
     Lacrimile încercau să irupă grăbite pe obrajii de 
curând răciţi. 

     „ – Nu vreau să te mai văd niciodată…” 
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     Fata se întoarse încet. În urma ei uşa se închise fără 
zgomot. 
     Zilele următoare, adevărata perioadă a convalescen-
ţei – şi le-a petrecut în cea mai mare a timpului fixând 
tavanul imaculat al odăii. Trăsăturile feţei aparent 
liniştite şi adâncul imobilism al bolnavului au făcut pe 
părinţi şi medic să răsufle în sfârşit uşuraţi. Momentul 
critic părea să fi trecut. Şi chiar dacă bolnavul refuza 
deocamdată mâncarea,aceasta nu era un motiv de 
îngrijorare. De altminteri, recomandabil era ca în primele 
zile să consume mai mult lichide, din ce în ce mai 
hrănitoare şi consistente până când stomacul, atâta 
vreme lipsit de hrană şi îndopat cu leacuri – va fi iarăşi 
capabil a-şi face cum se cuvine datoria. 
                                             
* 

     Completa întremare l-a găsit pe Don Alvaro de Sylla 
alt om. Timiditatea se transformase în închietudine 
solitară. Obişnuita necomunicativitate – într-o tăcere 
grea. Într-o zi nu folosea decât atâtea cuvinte câte erau 
necesare pentru satisfacearea necesităţilor vitale ce îi 
asigurau existenţa. Curând, a simţit nevoia să bea. 
Alcoolul, acest analgezic pentru conştiinţă cu valoare de 
excitant pentru simţurile ce în stare de trezie nu sunt în 
stare să defuleze aspectele intime ale lucrurilor – 
devenise singurul refugiu. Câteodată, pe înserat, ieşea 
tiptil în drum parcurgându-l până sub geamurile ei unde 
urmărea cu atenţie, ceasuri întregi, ferestrele înalte, 
dincolo de care interesante i se păreau chiar şi rarele 
inflexiuni ale lămpilor cu petrol. Zăbovea acolo până 
târziu, cănd casa era cufundată deja de mult în beznă. 
Alteori, tresărea la simpla apariţie a vreunor umbre 
dintr-o parte sau alta a drumului. Revenea atunci acasă, 
tulburat şi, după ce se trântea pe pat, adormea numai 
foarte târziu un somn scurt şi nervos, presărat cu scene 
onirice devastatoare. 
     Scandalizarea părinţilor nu a intervenit decât atunci 
când, la trecerea a trei sferturi din acel an, refuză a merge 
să urmeze cursurile facultăţii pe care până nu de mult îşi 
dorise atâta să o facă. - Nu se simţea destul de întremat. Şi 
dorea să fie lăsat în pace – conchidea de fiecare dată alb. 
     Se apucă să bea şi mai mult, dar stomacul se opuse. 
     Încercă să blesteme, dar maledicţiile păreau a fi fără 
ţintă. 

     Într-una din acele amurguri chinuite, la pragul când 
ziua se îngemăna cu noaptea – pe fereastra deschisă a 
camerei pătrunseră acordurile unui semnal radio venit 
parcă de departe, dar ce părea atât de familiar. Tulburat, 
se apropie de cadrul ferestrei. Pentru prima dată în 
atâtea luni, ceva reuşea să-i distragă atenţia. Zâmbi şi se 
întrebă de ce casa vecinului aflată la câţiva zeci de metri 
era atât de pieziş privită de oamenii locului. Pe câţiva îi 
auzise vorbind în surdină de apucăturile bolşevice ale 
propietarului. Don Alvaro nu pricepuse o iotă din 

precauţiile excesive ale oamenilor şi, pufnind superior în 
râs, le catalogă pe loc ca fiind prejudecăţi ridicole. 
     Serile următoare continuă să asculte emisia, încercând 
să reţină cât mai multe generice şi semnale muzicale ale 
acestui post de radio al cărui program de aproximativ 
trei-patru ore pe seară părea a avea mai multe rubrici 
distincte. 
     La câteva seri după aceasta, socotind că a reţinut 
suficiente repere auditive, furişă dintr-un salonaş în 
propria-i cameră unul din mai multele aparate de radio 
ale înstăritei sale familii. Căută înfrigurat pe scală. Şi 
găsi. 
     Din acel moment, pentru Don Alvaro de Sylla o altă 
lume începu să se nască, eclipsând-o pe cea existentă în 
aşa măsură încât aceasta din urmă aproape că a pălit cu 
totul. Acolo, din acel difuzor, camera i se umpluse brusc 
cu ştiri despre o lume mai bună şi mai dreaptă născută din 
nevoi, suferinţe şi revoltă, al cărei viitor nu putea fi decât 
luminos. Glasuri voioase şi relaxate ciripeau cu 
dezinvoltură şi veselie despre rezultatele minunate 
obţinute   într-o economie de tip nou, nemaiauzită sau aplicată 
vreodată ; oameni eliberaţi de exploatarea capitalistă obţineau 
rezultate performante nemaiîntâlnite, într-o industrie 
înfloritoare ai cărei beneficiari, proprietari şi producători erau 
în exclusivitate, bucurându-se pe deplin de rezultatele muncii 
lor, sub conducerea plină de înţelepciune părintească a 
tovarăşului Iosif Djugaşvili, proaspătul înlocuitor al marelui 
Vladimir Ulianov, a cărui moarte –  ( iar aici, în glasul 
zglobiu de până atunci al crainicei se distinse o scamă de 
nor ) – a îndurerat întreaga lume proletară profund 
recunoscătoare marilor speranţe date de Primul şi Titanicul 
Conducător al Patriei în care Orânduirea cea mai Umană a 
biruit pentru totdeauna. 
     Progresiv, în pieptul lui Don Alvaro a început să 
clocotească rumoarea unei sincere revolte. – De ce îi fusese 
dat să se nască aici, sortindu-i-se a fi prizonierul acestei lumi 
sordide în care timpul părea a fi stat în loc ? Dar oare îl putea 
ţintui cineva în această ţară ce pe neaşteptate îi părea a nu fi 
fost niciodată a sa ? Nu recepţionase oare în atâtea luni de 
audiţie cum muncitorii în alianţă cu ţăranii care nu mai 
avuseseră nimic de pierdut cu excepţia lanţurilor – îşi luaseră 
soarta în propriile mâini ? De ce nu ar face şi el la fel ? Ce mai 
aştepta ? Şi, din acel moment, mintea lui Don Alvaro fu 
ocupată în totalitate de iluzoria lume a perfecţiunii unde, 
neexistând nici un fel de diferenţieri între oameni, aceştia 
vor fi putând trăi în deplină pace şi fraţietate. Un planetar 
Popor Unic Muncitor căruia îi va fi alipit neîndoielnic şi 
poporul său. Şi, brusc, Don Alvaro simţi tentaţia 
irezistibilă de a merge acolo, în miezul evenimentelor, 
spre a se integra cu un ceas mai devreme Marii Patrii 
Sovietice  ce neîndoielnic avea să înglobeze peste nu prea 
multă vreme întrega lume. 

     Părinţii, a căror îngrijorare era deja în creştere, l-au 
privit cu consternare când, făcându-le jumătăţi de 
mărturisiri, încerca să-şi justifice motivele dorinţei subite 
de plecare acolo. Alarmaţi, începuseră să se întrebe cam 
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care ar fi putut să fie cauza pentru care fiul lor se 
pregătea să apuce pe această cale ce, după părerea lor, 
nu putea duce decât spre neant. – Făcea el oare parte dintre 
oamenii săraci ? Atunci s-ar mai fi găsit o justificare. Dar   aşa 
? De ce ? Ce îi lipsea ? Oare nefericita maladie din care păruse 
a se fi întremat pe deplin ar fi putut lăsa urme atât de adânci ? 
Ce anume să fi produs această dramatică schimbare de caracter 
? Iar medicul psiholog tocmit atât de scump spre a veni 
de la mare depărtare pentru o discuţie discretă cu 
potenţialul pacient le spuse după ce îşi primi onorariul 
că - din convorbirile pe care le purtase ca din întâmplare cu 
fiul lor – ( fusese prezentat spre a nu trezi dubii ca fiind 
un asociat al tatălui său ) – rezulta că Don Alvaro de Sylla 
era un tânăr liniştit, în aparenţă echilibrat. Doar glasul său 
trăda o tristeţe adâncă pe care el unul ar fi fost tentat să îi 
caute cauza în cu totul altă parte decât în devastatoarea boală 
ce fără îndoială, ar fi putut lăsa şi astfel de urme. Aveau dânşii 
cunoştinţă de vreo traumă psihică pe care ar fi putut-o suferi 
în trecutul nu prea îndepărtat ? Poate în copilărie ?… 
Sideraţi, părinţii răspundeau monosilabic. – Nu cumva ( îi 
ruga să-i scuze profesionala indiscreţie ) – existaseră 
discuţii ceva mai violente între dânşii de natură a provoca 
anumite reacţii mentale fiului lor ? – Nu, nu, doctore, în casă 
există deplină armonie, iar el a fost întotdeauna unica şi marea 
lor preocupare. După ce a mai pus câteva întrebări de 
rutină, doctorul plecă, satisfăcut de rezultatele pecuniare 
ale acelei zile. 
     O bănuială cumplită săgetă ca o sclipire mintea femeii 
: Giustina… Giustina nu era străină de ceea ce se petrecea cu 
Don Alvaro, dacă nu chiar era unul din actorii principali. Iar 
puternica intuiţie feminină îi sugeră că o ultimă şansă de 
salvare a fiului ei ar fi încercarea de a vorbi fetei cu 
speranţa că dând de un fir, ar putea găsi soluţia 
înneguratei chestiuni. Aşa că, de cum ajunse la dânsa, îi 
reproşă matern răstimpul de uite, aproape doi ani, de 
când nu le mai călcase pragul casei. - Nu dorea să le facă o     
vizită ? Chiar   atunci !  Fata refuză. Dar de ce ?! Era sigură 
că Don Alvaro cu care nu o mai văzuse împreună de atâta 
timp ar fi fericit să vorbească cu ea. Şi chiar, dacă tot veni 
vorba - pentru ce nu mai erau împreună ? Dacă nu se înşela, 
erau aproape logodnici… Afirmaţie la care fata replică 
degajat că totul nu fusese decât o copilărie că, de fapt, 
maturizându-se, vedeau lumea cu alţi ochi şi două drumuri 
diferite li se deschiseseră în faţă, iar acestea nu păreau a avea 
nimic în comun. – Parcă el ar fi trebuit să înceapă cursurile la 
facultate, nu ? se interesă dânsa ingenuu. – Da, dar… - De 
altfel, continuă Giustina, avea să se mărite curând cu un 
bogătaş septuagenar din Fortaleska, recomandat cu insistenţă 
de familie. Crede că îl iubeşte. Nu îi urează casă de piatră ?… 
     Îmbătrânită brusc cu câţiva ani, femeia se retrase sub 
privirile amuzate ale Giustinei. Ieşind, abia reuşise să 
îngâne un salut de bun rămas. Acum înţelesese tot ! 
     Acasă, se adânci într-o tăcere mai neagră decât a fiului 
ei. Şi, după o chibzuinţă chinuită de câteva zile, hotărî că 
tot ce ar fi putut fi făcut pentru ca fiul ei să fie salvat, era 
şi moral. Aşa că, într-un acces de disperare, se duse fără 

a se mai consulta în prealabil cu soţul ei la Amingo 
Contreras, şeful jandarmeriei regiunii. Le era rudă 
îndepărtată şi spera ca acest om cu care până atunci nu 
prea întreţinuseră nici un fel de relaţii să fie mişcat de 
durerea ei şi să o ajute în sensul dorit de dânsa. Cu 
lacrimi în glas şi frica de penitenciarul Horizonte 
destinat agenţilor şi propagandiştilor comunişti îi vorbi, 
în primejdie de a izbucni în plâns în fiece clipă. Amingo 
Contreras o privi la început consternat, ca pe delatoarea 
propriului fiu. Apoi, din tonul presărat cu lacrimi 
pricepu totul şi îl cuprinse o caldă compasiune pentru 
această aproape necunoscută dar atât de nefericită 
femeie cu care era totuşi înrudit. – Sigur că se poate, Dona 
Antonitta, deşi ceea ce vom face este semilegal căci, conform 
legilor, după tot ce mi-ai spus, ar trebui să te somez a mai găsi 
cel puţin doi martori care să confirme întărind spusele 
dumitale – apoi să-l arestez pe suspect preventiv – (femeia se 
înfioră) – pentru ca justiţia să-şi facă datoria. Dar noi –   ( şi 
coborî tonul în semn de intimitate complice ) – vom 
încerca să băgăm spaima în acest nărăvaş mustang. Şi după 
spaima pe care va avea să o tragă fără îndoială, cred că o să-i 
treacă gustul de aventură pe coclauri bolşevice. 
     A doua zi, comisarul apăru personal împreună cu un 
jandarm care nu cunoştea motivul arestării, dar care îi 
ordonă   marţial   lui   Don Alvaro    să-şi ia câteva lucruri 
şi să-i urmeze la comisariat – (aici subofiţerul schiţă un 
rânjet sardonic) – care se putea prelungi cine ştie cât. 
     Devenind eclerorul escortei, Don Alvaro trecu 
indiferent pe sub privirile posomorâte ale tatălui şi cele 
pline de speranţă ale mamei, ignorând puşca 
jamdarmului la care fusese ataşată ameninţător 
baioneta… 
 
* 
     La comisariat răspunse în doi peri lui Contreras 
atunci când sub pretextul unui interogatoriu încercă să 
vorbească cu el, întrebându-l pentru început dacă a 
căpiat. Cineva din aşezare i-a denunţat simpatiile pernicioase 
pe care şi le cam exprima de la o vreme. – Cine ? -  întrebă 
Don Alvaro în treacăt. –CINEVA ! Las’ că ştia el ! Sau şi 
memoria îl lăsase,nu numai busola ?!  ( Don Alvaro îşi 
amintea doar că  în ultimii doi ani vorbise sumar  cu 
foarte puţini străini, dar-mi-te să-şi fi împărtăşit 
proaspetele    idealuri ). – Îşi schimbă părerea ? – continuă 
neînduplecat poliţistul. – Nu, răspunse el sec. – Foarte 
grav, foarte grav de Sylla Alvaro, pentru asta ai toate şansele 
ca aici, în curând, punerea numelui înaintea prenumelui să 
devină o regulă. Dar situaţia s-ar putea îmbunătăţi 
considerabil dacă ai da o declaraţie scrisă cum că… - Nu avea 
de gând să dea nici o declaraţie, i-o tăie potenţialul inculpat 
scurt. – Cuuum ?! Îşi permitea să fie insolent în acel birou 
unde anchetatul nu avea alt drept decât a răspunde decent şi 
exact la întrebările puse de anchetator ?! Şi,                 
apropiinu-se, schiţă un început de lovitură de palmă pe 
care însă nu o aplică întrucât tânărul, în marea-i 
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impasibilitate, nu schiţase nici măcar un gest de apărare, 
necum de agresivitate. 
     „ – Luaţi-l !” hotărî comandantul al cărui glas se dorea 
aspru, dar care trăda vădita descumpănire. 
      Zilele următoare nu au părut să amelioreze situaţia. 
Capacitatea de rezistenţă psihică a reţinutului l-a uimit 
pe comandantul jandarmeriei, descurajându-l. Se întrebă 
ce ideal sau sentiment atât de puternic ar fi putut să 
determine într-un om atâta hotărâre, suficientă pentru a-i 
pune în primejdie libertatea sau chiar viaţa. Mamei, ce 
venea regulat pentru a aduce câte ceva din ceea ce s-ar fi 
dovedit necesar fiului ei – nu a vea a-i da ştiri bune. Îi 
spuse doar că temenul în care un potenţial delincvent ar 
putea fi reţinut spre a lămuri circumstanţele şi vina exactă ce-i 
puteau fi atribuite avea să expire curând,la capătul lui 
trebuind fie să întocmească un raport ce ar fi sintetizat 
concluziile anchetelor în care s-ar fi dovedit vinovăţia 
reţinutului şi hotărârea de a fi deferit justiţiei, fie să-l elibereze, 
în urma constatării nevinovăţiei sale. 
      Hohotind,femeia se prăbuşi pe un scaun. Privind-o 
contrariat, îi mai spuse cu jumătate de glas că,într-
adevăr, nu se realizase nici un progres. Îi părea rău. Don 
Alvaro stătea ceasuri întregi pe marginea patului din celula sa, 
cu privirea fixată în ciment, semănând cu a unui hipnotizat 
sau, să îl scuze – cu a unui fanatic. Ce anume îl putuse 
magnetiza într-un asemenea grad ? Nu ar fi fost în măsură să 
spună. Dar credea că penitenciarul din Horizonte nu ar fi fost 
o soluţie. Aşa că,cel mai bine ar fi ca peste câteva zile, oricare 
s-ar dovedi a fi rezultatul scurtei detenţii – să-l elibereze, 
promiţându-i că, atât cât îi va sta în putinţă, nu va auzi despre 
eventualele isprăvi ale odraslei – în cazul fericit că s-ar 
răzgândi să mai plece acolo, fireşte, aceasta până la limita 
când faptele sale nu ar deveni prea evidente sau chiar 
destructive. Dânsa ce părere avea ? 
     Cu inima zdrobită, femeia părăsi într-un târziu 
comisariatul. Dumnezeu îi era martor : făcuse tot ce era 
posibil. De acum, se va săvârşi voia Lui… 
     În ziua hotărâtă eliberării din celulă, Amingo 
Contreras îl invită pe Don Alvaro de Sylla pentru o 
ultimă discuţie. 

     „ – Don Alvaro, i se adresă el direct adăugând în sfârşit 
şi apelativul, te-ai aflat pentru două săptămâni în detenţiune  
preventivă. Consideri că s-a făcut vreun abuz împotriva 
dumitale pe timpul perioadei de reţinere ?” 
     Tânărul îl privi printre gene cu nedisimulată ură şi 
şuieră : 

     „– Oare ce drepturi pot să pretindă proletarii, sclavi ai 
clicilor politicii burgheze din putreda lume capitalistă ?”  
     „– Numai că dumneata nu eşti proletar, zâmbi subţire 
comisarul. – Ba chiar eşti vlăstarul unei familii de vază a 
ţinutului nostru…” 
     „ - … De care îmi este cu desăvârşire scârbă de când am 
înţeles care este adevărata libertate”. 
     Contreras se ridică ameninţător de pe scaun, cu 
mâinile încleştate de birou. Reuşi să se stăpânească. 

     „ – Don Alvaro – continuă el egal – la urma urmelor 
trăieşti totuşi într-o ţară suficient de liberă ca nimeni să nu-ţi 
poată interzice să pleci şi să te stabileşti în oricare parte a 
lumii vei fi dorind. Ar fi bine însă să te gândeşti că, o dată 
trecute fruntariile acelei blestemate lumi fie doar şi ca turist, 
nimeni şi nimic nu-ţi vor mai putea veni în ajutor.”   
     Simţi vocea sugrumându-i-se. Cu aceeaşi atitudine 
inebranabilă, tânărul fixase pardoseala, asemenea zilelor 
petrecute în celulă. Bătălia era pierdută. 
     „ – Don Alvaro, glăsui el cu multă căldură sculându-se 
de pe scaun o dată cu interlocutorul – chiar crezi că inima 
dumitale ar mai putea bate la fel departe de ţara ta,acolo,în 
necunoscut unde toate îţi sunt străine ? Ai putea lăsa patria în 
care te-ai născut, privind de pe vapor cum ţărmurile se 
îngustează până ce se topesc în zare fără să te gândeşti totuşi 
la anii frumoşi petrecuţi aici ? Don Alvaro, continuă el într-
un ultim efort – gândeşte-te la viaţa dumitale tânără pe care o 
pui în primejdie, gândeşte-te la părinţi şi casă,poate chiar… 
poate chiar la iubita care…” 
     Tânărul se retrase ca din faţa unui şoc electric, 
ferindu-se de braţele omului din faţa sa care ar fi dorit 
să-l îmbrăţişeze. Comisarul interpretă gestul ca pe o 
inexplicabilă repulsie faţă de propria-i persoană şi se 
retrase la rându-i neplăcut surprins. 

     „ – Aş prefera să mă înapoiez în celula  mea” , rosti el 
impasibil. 
    „  –  Eşti liber” murmură poliţistul cu tristeţe. 
     Îl petrecu cu privirea până la uşă. Şi după ce observă 
că acesta se pregăteşte să iasă fără ca măcar să salute, 
rosti: 
     „ – S-ar putea ca într-o zi îmbrăţişare celui mai feroce 
duşman să-ţi pară a fi mângâierea duioasă a mamei”. 
     Tânărul îl mai privi o dată fix, cu acea fixitate sinistră 
care îl îngheţase pe omul legii ori de câte ori îl urmărise 
discret prin vizetă. 

     „ – Să nu crezi că nu te-am observat cum te uitai la mine 
acolo – făcu un semn de direcţionare spre locul unde se 
aflase locul detenţiei. – Noi vedem tot !” 
     Ieşi. 
      După câteva săptămâni, Don Alvaro de Sylla avea 
pentru ultima oară prilejul să întoarcă spatele 
muribundei lumi capitaliste, încă înainte ca vaporul, cu 
un uruit prelung, să se desprindă de ţărmul celui mai 
mare port al ţării spre a se  avânta în apele nemărginite 
ale Oceanului. 
 
 
2. 
 

ile – supranumit Basil în mahala – privea 
concentrat micul afiş din geamul prăfuit şi 
îngust, fără a-i veni a crede. Trecuseră 

şaptesprezece ani de când actualii guvernanţi şi, oh – era 
sigur – temporarii potentaţi – interziseseră partidul 
speranţelor sale pentru o viaţă mai bună şi mai dreaptă. 

S 
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Şi, iată că, deşi în ilegalitate, cei tari şi drepţi aveau 
curajul să dea un semn despre existenţa lor masselor 
largi care ar fi trecut prin faţa acelui ochi de sticlă : 

      
     Dar el era unul din membri activi ! Cu sufletul ! Ce mai 
contau meschinele contingenţe pecuniare – legătura 
materială între partid şi membrii săi – în faţa uriaşelor 
servicii constând în propaganda indirectă a ideologiei şi 
spiritului Partidului ? Nu-şi pusese el chiar slujba în 
primejdie, ridicându-şi-l pe însuşi şeful de birou în cap 
atunci când, iritat de favorurile excesive ale boss-ului 
faţă de pechinezul directorului – spusese, prin contrast 
cu cruda soartă a câinilor vagabonzi care îl îndurera 
foarte – că va veni o zi când discriminărilor de orice fel li 
se vor pune capăt, egalitatea instaurându-se 
pretutindeni, deci şi între reprezentanţii rasei                                                                                           
canine ? Este adevărat că fusese scăpat de concediere şi 
poate chiar de mai rău de către unul din colegii de birou 
căruia îi fusese frică a nu-i fi răpit divertismentul bi-
săptămânal ca, la o halbă, cineva să-i vorbescă pe 
cheltuiala sa despre lucruri ce îl fascinau, dar din care nu 
pricepea o iotă. Astfel, amicul se repezise să ceară scuze 
în numele prietenului său pentru gluma-i nesocotită ce 
făcea apel – făra îndoială – la Facerea, din momentul 
când Domnul a deschis izvoarele adâncului şi jgheaburile 
cerului, şi până când corabia lui Noe s-a proţăpit între 
crestele Araratului, interval în care specii diverse – fiare 
şi victime – s-au împăciuit, dar-mi-te indivizi din aceeaşi 
rasă pe care condiţia socială a stăpânilor lor      ( sau lipsa 
de stăpân ) îi deosebeşte ? 
     Doar aşa s-a întins curcubeul împăciuirii între Basil şi 
şeful său direct, ca urmare, fireşte, nu a echilibristicii 
semantico-alegorice a amicului, ci a semeţiei cu care îşi 
debitase convingerile şi pentru care, era sigur, adversarul 
de clasă îl admira în taină, rezistenţa sa trezindu-i respect. 
Mai târziu, la o halbă care inevitabil se transformă într-
un număr nedeterminat, amicul întrebă : 
     „ – Bine mă Basil, ce-ţi veni azi dimineaţă ?” 
    „ – Ce-mi veni?…” 
     „ -  Cu şefu’…”  

     „ – Da’ mai dă-l dracu’ de burjui, că uite, ş-acu m-apucă 
dracii când îmi amintesc ! ’ tu-i  mama lui – se înfierbântă 
oratorul – să vedem pe unde o scoate cămaşa cănd  o veni ai 
noştri ! ” 
     „ – Crezi c-o să vie ? se interesă dubitativ amicul. 
     Cu un gest ce trăda nervozitate extremă, Basil îşi trase 
şapca pe ceafă şi se proţăpi în scaun : 
     „ – Mă Vlase, mă, voi o să mă omorâţi cu îngustimea 
voastră ! Păi bine mă, nu ţi-am spus că este inetivabil ?! 
     „ – Ce este inevigabil ?”se holbă amicul, uluit de 
parkingul nebănuit de neologisme posedat de prietenul 
său. 
     „ – Să vie comunism !”  
    „ –  Nu mă-nebuni !” 
     Surescitarea lui Basil nu trecuse. Îşi compuse o mină 
de orator ce-şi caută cuvintele în vederea unui discurs 
adresat unui public mai sărac cu duhul. 

     „ – Mă Vlase, ce-a fost prima oară?” 

     „ – La-nceput a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi 
pământul era netocmit…” 

     „ – Lasă-mă dom’ le cu bisericismele, că te spânzură ai 
noştri de primul copac când or veni. La început a fost 
Primitiva, mă, aşa să ştii şi tu !” 

     „ – Primitiva…” 

     Basil alcătui la repezeală un şir de cinci halbe goale în 
vederea unei demonstraţii vizuale. 

     „ – Uite, vezi ? Primitiva. Primitiva s-a dus, na !” 

     Cu gest tranşant, Basil împinse halba spre colţul 
mesei, al cărei picior mai scurt execută o mică înclinare. 
Recipientul se rostogoli, făcându-se ţăndări de ciment. 

     „ – Alo, domnu’, dacă ţi-ai făcut plinul, acu’ lasă şi alt 
muşteriu să aibă după ce bea ! se răsti chelnerul din cealaltă 
parte a bodegii. – Vă rog … 

    Basil schiţă un gest a lehamite cu mâna şi puse 
echivalentul în bani al halbei pe masă. 

     „ – Deci Primitiva s-a dus, mă Vlase, da ? Ei, acu’ vine 
Sclavagism, urmă imperturbabil, împingând şi cea de a 
doua halbă, de data asta cu mai multă prudenţă. 

     „ – Şi după, şi după ?” întrebă amicul captivat. 

     „– Eeei, acu’ omenirea înregistrează  Revoluţia Luminilor 
şi vine Feudalism, continuă Basil, împingând încă o halbă. 
– Apoi Capitalism. Îndepărtează şi penultimul recipient. – 
Şi de ce dracu’ – nu înţeleg – de ce nu vreţi voi să respectaţi  
secesiunea  firească a lucrurilor şi să daţi voie la  
Comunism să        vie ?!” 

     Urmară câteva clipe de tăcere grea, în răstimpul 
cărora amicul plecă spăşit ochii. 

     „  –  De ce, mă ?” 

 

„ În spiritul Internaţionalei aIII-a la care Partidul 

nostru a aderat fără rezerve, o delegaţie de partid se 

va deplasa în curând la locul 

desfăşurării Congresului anual consultativ, 

participând alături de delegaţiile celorlalte partide 

frăţeşti. Sunt aşteptate oferte pentru a se alcătui 
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Relaţii suplimentare la tovarăşul… Se admit numai 

ofertanţi din rândul membrilor  activi”. 
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     „ – Păi nu-l las eu să vie, bă Basil ? Să vie ! Din partea 
mea, voie ca de la prefectură !” exclamă amicul cu largheţe, 
spre a mai dezgheţa puţin atmosfera. 

    „ – Psst ! Au intrat doi ulani ! Ne-o fi turnat careva !” făcu 
Basil panicat văzându-se deja răbojind pereţii vreunui 
colţ de puşcărie în aşteptarea ’liberării. 

     Sub impactul emoţiei celor doi, masa începu să 
trepideze, cu halbele care se mângâiau în voie executând 
un concert bahic plin de spontaneitate. 

     Poliţiştii comandară două halbe cu bere şi, în 
aşteptare, îşi aprinseră câte o ţigară. 

     „ – Vineee ! se auzi glasul de tunet al chelnerului care 
puse două halbe şi pe masa lor. Poliţiştii lăsară ţigările 
pe marginea farfurioarei şi după ce îşi înmuiară 
mustăţile în lichidul rece şi spumos, începură să discute 
între dânşii, fără să le dea nici o atenţie. Amicul se ridică 
de pe scaun şi apropiindu-se conspirativ de Basil, 
întrebă: 

     „ – Şi crezi c-or să vină ?” 

     Basil aruncă o privire semicirculară, apoi reduse şi 
mai mult distanţa dintre el şi celălalt : 

     „ – Asta e sigur, domnule ! Nu vezi că Adolf  s-a-
mpotmolit în nămeţi ?” 

     „ – Ei ?” 

     „ – Ei, şi nu ţi-e clar ? Ai noştri or să-i vină de hac. La 
primăvară sunt aici ! Ăştia or să se spânzure cu zvastica, altă 
scăpare nu mai au!” prognoză Basil furibund cu presimţiri 
de ursitoare. 

     „ – Iiiextraordinar, dom’ le, da’ ce bine informat eşti ! De 
unde le tot scoţi ?” 

     Poliţiştii îşi terminaseră berea. Zdrobiră ţigările în 
pudra fină şi alburie,apoi porniră  spre ieşire. 

     „ – E, Vlase, câte nu ştii tu despre mine…” îngână 
misterios, făcându-se comod în scaun şi dând pe gât 
restul de proviant. 

     Amicul îl privi fascinat. Achită şi ieşiră în aerul 
îngheţat şi tare al străzii… 

     … da, el se putea considera unul din membrii activi ! 
Deci va pleca în Prima Mare Patrie a Socialismului 
Victorios ! Chiar în seara aceasta va începe să-şi facă 
bagajul ! 

     Ajuns acasă, se puse imediat pe treabă, făcându-şi 
socoteala cam la câte schimburi să-şi ia spre a-i ajunge pe 
durata şederii. Cămaşa va trebui să fie tot timpul imaculată 
pe dânsul. Poate va avea întrevederi particulare şi secrete cu 
însuşi Marele Om de Partid şi de Stat. Şi Basil spera ca acesta 
să-l remarce şi, în ciuda problemelor absorbante puse de 
Marele Război de Apărare a Patriei, să discute mai mult cu 

dânsul prin intermediul unui translator şi, poate ?… cine 
ştie… 

     Dar soţia ce va face în tot acest timp ? S-ar putea să 
lipsească câteva săptămâni bune, poate chiar şi mai mult. Să o 
ia cu   dânsul ? Să o lase acasă ? Mai bine ar fi să o ia, să poată 
avea grijă de dânsa şi acolo. Partidul ar fi însă gata să suporte 
şi cheltuiala pricinuită de costul călătoriei soaţei unuia din  
delegaţi ?… 

     Nevasta intră spăşită în cameră, dându-i bună seară. 
Apoi, cu jumătate de glas, îl întrebă dacă primise 
chenzina. – Ah, da, o primise dar…( ce să îi mai spună - 
data trecută îi căzuse portofelul din buzunarul de la 
spate, acum două dăţi îl uitase lângă o tarabă cu ziare şi 
banditul de vânzător nu voise să recunoască că îl 
găsise… ) – a da, tramvaiul fiind aglomerat, un gaşpar îl 
dijmuise la înghesuială. – De când venea el de la serviciu cu 
tramvaiul ? – Nu, cu tramvaiul mersese de fapt cu nişte hârtii 
foarte importante cu care îl trimisese şeful la una din sediile 
întreprinderii aflată la Şosea, da, da  - după ce îşi luase leafa… 
şi să nu-l mai plictisească cu astfel de nimicuri, până luna 
viitoare n-or muri dacă or să trăiască doar din salariul ei, chiar 
aşa de nimic cum era. De altfel, avea lucruri mai importante de 
discutat cu dânsa, de pildă dacă nu vrea să dea o fugă cu el 
până în Uniunea Sovietică… 

     Femeia făcu ochii mari şi ieşi discret din încăpere. 

     Rămas singur, Basil îşi mai alese inspirat din 
garderobă cămaşa cu cadril şi pe cea roşiatică pe cere le 
împachetă cu grijă în valiză. De asupra întregului 
conţinut depuse trusa de toaletă. 

     Se trânti pe pat şi, cu ochii aţintiţi în tavan medită 
până ce adormi greu, cu consoarta la uşa camerei care, 
înfricoşată de liniştea suspectă de dincolo de tăblia de 
lemn, nu îndrăznea să deranjeze. 
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3. 

omentul pătrunderii lui Don Alvaro de Sylla 
în unul  din cele mai mari porturi ale Marii 
Patrii a Socialismului Victorios – i se păru 

clipa cea mai sublimă din existenţa sa. Tot ceea ce aflase 
prin intermediul undelor era adevărat : macarale, pădure de 
macarale portuare erau tot timpul în mişcare chiar şi fără 
sarcină, puzderie de muncitori ce roiau pe docuri încoace şi 
încolo precum membri unui uriaş muşuroi de furnici – peste 
tot activitate şi agitaţie, ba chiar şi voioşie, în limita în care nu 
ar fi stânjenit procesul de producţie, desigur. Un adevărat 
Turn Babel al muncii, împlinirii şi fericirii ce părea  a-şi 
deschide mirificile porţi lichide spre a-l primi în Paradisu-i 
inferior. Totul era minunat ! Chiar  şi grănicerii aceia care 
controlau bagajele lungului şir de pasageri aflaţi în aşteptare. 
Exhibau calm şi siguranţă vivace, cu adevărat revoluţionară. 

     Când ajunse în dreptul lor, în timp ce unul din ei îi 
cerceta cu minuţiozitate cufărul, spuse printre dinţi ca 
pentru sine singurele cuvinte pe care le cunoştea în 
limba autohtonă, a căror sintaxă fusese rumegată 
îndelung în timpul călătoriei, spre a fi debitate într-o 
astfel de ocazie : 

     „ – Salut prin intermediul dumneavoastră pe reprezen-
tanţii celei mai umane orânduiri existente până acum…”  

     Insul care îi controla bagajul se opri şi îşi ridică 
privirea spre el. Şi ceilalţi îl fixară, privindu-l cu atenţie. 

     Unul din ei zâmbi enigmatic. Figura lui asemenea 
unei gulii exagerat de lunguieţe exhiba ironia 
batjocoritoare în faţa perspectivei de a fi exponentul 
indicat. Apoi îi privi pe ceilalţi şi, după ce păru a se fi 
înţeles cu ei din ochi, schimbară câteva cuvinte, râzând 
scurt. Precis era un agent imperialist prost instruit ! 

     Fu luat pe sus şi dus la comandamentul militar al 
portului. – Desigur, câteva lucruri trebuiau lămurite – hotărî 
în propriu-i cuget Don Alvaro de Sylla.- Nu puteau fi 
lăsaţi a pătrunde în Patria Proletariatului Victorios elemente 
declasate, anacronice sau chiar reacţionare. – Comandantul, 
sub a cărui frunte rectangulară părea să fie concentrată 
întreaga semnificaţie ezoterică a lumii – clătină patern 
din cap spunăndu-i agentului care-şi vedea visul 
luminos al unei permisii consistente deja împlinit – că 
temerile sale erau totuşi nejustificate, chiar dacă zelul 
revoluţionar era întotdeauna lăudabil. – Nu era vorba de nici o 
parolă. – Poate cu altă ocazie… 

     Primele luni, până la acordarea cetăţeniei după multe 
şi complicate precauţiuni – i-au părut lui Don Alvaro de 
Sylla cele mai grele. Muncind în mai multe locuri cu 
dăruire revoluţionară, socotea că lozul cel mare, al 
afirmării plenare, nu fusese încă tras. Era imposibil însă 
cu vremea Conducerea Superioară de Partid şi de Stat să 

nu-l remarce până la urmă pentru zelul depus aici, în 
Patria Dreptăţii şi Libertăţii Depline a Proletariatului. 

     După dobândirea cetăţeniei şi pătrunderea completă a 
limbii – primi un loc fix de muncă, unde, într-adevăr se 
făcu remarcat prin osârdia dovedită în însuşirea cât mai 
temeinică a Tezelor de căpătâi ale Clasei Muncitoare, 
operă de inestimabilă valoare teoretică şi prectică. Dar 
stupefie colectivul de oameni ai muncii din care făcea 
parte atunci când a reuşit să efectueze o senzaţională 
demascare a unui pretins grup de complotişti antipopulari 
care, în timpul lor liber purtau în secret discuţii cu 
profund caracter reacţionar, împotriva dictaturii 
proletariatului, împotriva zdrobirii fără milă a ultimelor 
rămăşiţe existente din exploatatorii de odinioară.  

     Tot de atunci, atenţia comitetului de partid din 
întreprindere fu atrasă puternic de emulaţiunea 
revoluţionară a acestui nou şi totuşi atât de devotat 
membru al Partidului. 

     Din acel moment a început epoca de glorie a lui Don 
Alvaro. Promovat în diverse funcţii de răspundere, nu 
înşelă niciodată încrederea tovarăşilor săi. Reuşise să iasă 
din hala de montaj unde îşi petrecea întreaga zi cu 
mâinile şi halatul veşnic pline de unsoare. Hotărât ca 
prin activitatea-i neobosită să participe din plin şi decisiv 
la înfăptuirea politicii Partidului – primi cu entuziasm 
şansa de a colabora la ziarul raional. Şi, prin articole 
înflăcărate închinate măreţelor realizări din Măreţii Ani ai 
Socialismului, animă ziarul ce până atunci păruse cât se 
poate de anost. În nenumărate peregrinări de-a lungul şi 
de-a latul imensei ţări,compuse lungi articole elogioase, 
amalgam de exclamaţii admirative cu privire la 
grandioasele înfăptuiri din anii bolşevismului biruitor legate 
intrinsec de numele tovarăşului  Iosif Djugaşvili, 
continuatorul glorios al Marelui şi regretatului Vladimir 
Ulianov. Giganticele reportaje, adevărate apoteoze ale 
delirului confabulator – ajunseră curând în 
hebdomadarele şi cotidienele centrale, ceea ce atrase 
semnarea unui contract permanent între dânsul şi cel 
mai important jurnal al Partidului, precum şi dreptul de 
a urma o şcoală adecvată în scopul specializării pentru 
noua sa menire. Premii onorifice dar şi cu consistenţă 
materială au făcut din dânsul un om fără grija zilei de 
mâine. Zelul său deveni un număr ridicat la cub, 
înspăimântându-i chiar şi pe cei mai intransigenţi 
membrii ai redacţiei. –  În rânduri fulminante, cerea 
moartea tuturor trădătorilor şi complotiştilor ce unelteau 
încă împotriva intereselor superioare ale clasei 
muncitoare, întărirea vigilenţei revoluţionare la sate şi 
oraşe, în toate instituţiile şi fabricile, pentru ca tuturor 
celor ce ar crede că roata istoriei ar mai putea fi dată înapoi, să 
li se poată aplica prompt şi eficace o dublă şi necruţătoare 
lovitură. Înfiebântându-se peste măsură, într-un articol 
ceru chiar reintroducerea pedepsei capitale, interzisă cu 
puţin timp în urmă. –     „ Tovarăşe Iosif  Djugaşvili, redaţi-
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ne pedeapsa cu moartea !” – conchise el patetic în unul din 
articolele sale de fond apărute pe prima pagină a 
jurnalului. 

     Cu vremea, interpelarea tovarăşului Djugaşvili deveni 
un obicei frecvent. Lui şi numai Lui, tânărul gazetar i se 
confesa public prin intermediul literei tipărite, aducând 
nenumărate elogii dar şi propuneri ce vizau continua 
perfecţionare a organizaţiilor de partid şi de stat unde, să 
o recunoaştem, mai sunt încă şi lipsuri, ba chiar anumite 
elemente necorespunzătoare – inseră el discret reproşul. 

     O nouă culme a succesului nu întârzie a se profila la 
orizont când, într-o dimineaţă, pe masa sa de lucru de la 
serviciu găsi o invitaţie tipărită, adresată personal de cel 
mai important Fiu al Partidului, care îl ruga să 
binevoiască a-şi rupe din preţiosul timp din seara aceea 
spre a participa la petrecerea intimă pe care Titanul 
plănuia să o dea. 

     Era prea mult ! Valuri de căldură alternate cu fiori reci 
îl învăluiră brusc : avea să stea cu El faţă în faţă vorbind 
cu dânsul aproape familiar… şi câte nu aveau să discute 
ei doi, numai el cu El, poate doar între patru ochi… 

     Ziua aceea nu a putut să lucreze nimic, iar tăcerea în 
care se adâncise îi neliniştiră colegii de redacţie, care 
începuseră să se cerceteze înfricoşaţi unul pe celălalt : 
oare cine va urma ?… 

     Când la noua precis călcă pragul unei vile plasate la 
marginea capitalei, se simţea cu mult mai sigur pe el. 
Tracul fusese depăşit. Şi, după ce a fost condus printr-un 
coridor lung şi discret luminat de-a lungul căruia uşile 
erau identice, fu îndrumat pe cea din exact capătul 
culoarului. Intră. În faţa unei mese de lucru masive se 
afla El. Zâmbitor, afabil, îl privea liniştit. 

     „ – Poftim, tovarăşe Sylla ! Te aşteptam !” 

      Era cu mult mai mult decât putea spera: în încăpere 
se aflau numai ei    doi !  Era singurul invitat ! 

     Conducătorul se întoarse spre masă de unde luă o 
pipă pe care o lovi uşor de cantul acesteia spre a o 
desfunda. Apoi o îndesă cu tutun şi după ce o aprinse, 
spuse binevoitor: 

     „ – Deci dumneata eşti febleţea pe care nu o cunoşteam 
încă.” 

     „ – Sunt apologetul şi promotorul idealurilor comune ce ne 
animă pe amândoi şi în numele cărora aş fi gata să-mi dau şi 
viaţa !”declară el pe nerăsuflate. 

     „ – Ai învăţat destul de bine limba”, remarcă meditativ 
Marele Om de Stat. 

     Don Alvaro coborî cu modestie privirea, exultând. 
Încerca cu dificultate   să-şi stăpânească la rându-i un 
zîmbet. 

     Titanicul Eliberator al Proletariatului făcu câţiva paşi 
prin încăpere apoi se apropie de fereastra aflată în 
spatele său. Privi afară ca şi cum ar fi vrut să se convingă 
că se înserase. Rosti pe neaşteptate : 

     „ – Ciudat cât de mulţi oameni sunt gata să-şi sacrifice cu 
uşurătate viaţa. Nu eşti prea tânăr, Sylla Alvaro ?” 

     Eliminarea obişnuitului apelativ îl lovi neplăcut pe 
tânărul gazetar. O clipă, s-a gândit să servească în 
răspuns aceeaşi monedă, cu curaj şi dârzenie comunistă 
– dar se răzgândi. 

     „ – Vreau să spun - continuă Conducătorul – de ce este 
nevoie, tovarăşe Sylla, să aminteşti de moarte când viaţa 
noastră este atât de frumoasă, când perspectivele luminoase ale 
orânduirii pe care o făurim se vor întinde precum o 
nemaiîntâlnită minune pe toată planeta, când primele planuri 
cincinale iată, au fost strălucit înfăptuite ? De ce ? De ce ? Nu 
a ajuns atâta suferinţă ? Mirosul sângelui care atrage tot 
sânge ? Să ne concentrăm mai bine atenţia asupra măreţelor 
obiective şi sarcini ce le mai avem de înfăptuit, asupra muncii 
noastre paşnice ce va dovedi imperialiştilor cu puterea de 
netăgăduit a faptelor unde duce truda proletariatului 
dezrobit.” – Şi, luându-l de după umeri, îl invită să se 
apropie de masa unde îi aşteptau două ceşti aburinde de 
ceai şi o farfurioară cu tartine şi dulciuri, depuse cu 
puţin timp înainte de un lacheu tăcut, a cărui prezenţă 
aproape nu o simţiseră. 

     Urmă o liberă discuţie înflăcărată care se prelungi 
mult după miezul nopţii. Conducătorul îl asculta atent, 
clătinând din când în când energic din cap a aprobare. 
Devreme, în primele ceasuri ale dimineţii se hotărâră să 
se despartă. Beat de victoria totală, Don Alvaro de Sylla 
se îndreptă spre uşă. 

     „ – A, tovarăşe Alvaro, mi-am amintit : ţi-am ascultat 
doleanţa exprimată în presă acum o săptămână : într-adevăr, 
pedeapsa capitală se pare că mai este încă necesară. Pentru 
scurt timp, va fi reintrodusă.” 

     Ieşi ameţit de fericire. Nu putea fi cu putinţă ! 

     Străbătu împleticit coridorul. Totul era atât de frumos 
! Începând cu îngemănarea întunericului cu lumina ce se 
pregătea afară şi terminând cu… 

     Răceala neprietenoasă a unei ţevi de revolver i se 
înfipse în ceafă. Se opri siderat. 

     „ – Continuă să inaintezi spre limuzina din faţa ta şi evită 
să faci vreun pas greşit”. 

     În autoturism încercă să ceară revoltat explicaţii. – Dar 
cine se credeau ? – ridică cu indignare glasul. – A, nu erau 
cumva reacţionari travestiţi ? În cazul acesta, îşi închipuiau că 
vor putea ajunge prea departe ? Un partizan al cauzei 
socialismului putea fi ucis, de acord, dar rămâneau alţii şi alţii 
care… 
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     Un năpraznic dos de pumn întrerupse brutal 
vehementa filipică din semiobscuritate. 

     „ – Gura !” – şuieră aceeaşi voce tăbăcită de tutun. – „ 
Altminteri, nu mai ajungi viu la sediu !”  

     Se lăsă moale pe canapea… 

 

* 

     Începând de la chiar prima anchetă, modul de 
interogare se dovedi deosebit de brutal. Cu figura 
tumefiată şi tălpile crăpate – deţinutul era trimis de 
fiecare dată în celula sa, cu avertismentul de a medita 
adânc la declaraţia gata dactilografiată ce i se punea în 
faţă la fiecare şedinţă, spre semnare. Citind-o, Don 
Alvaro se îngrozi. – Se susţinea acolo necesitatea 
recunoaşterii a sumedenie de crime, printre care de 
uneltire şi complot împotriva orânduirii existente, faptul 
că era un agent imperialist anglo-american implantat în 
corpul tinerei democraţii populare pe care avea 
instrucţiuni să o submineze din interior prin orice mijloc, 
începând cu afirmaţii şi acţiuni subversiv-destabiliza-
toare, terminând cu incitarea la acţiuni armate specific 
albgardiste. În faţa terifiantelor afirmaţii, instinctul de 
conservare se blocă : pe de o parte, unde ar fi putut 
ajunge prin semnarea acelor aberaţii atât de îngrijit 
redactate ? Dar şi violenţa anchetelor ce creştea progresiv 
în intensitate şi durată era din ce în ce mai greu de 
suportat. 

     Interogatoriul de care avu parte înainte de a fi aruncat 
pentru ultima oară în celulă a fost o sinteză a tuturor 
celorlalte şedinţe, de o rară brutalitate, ce îl plasase nu o 
dată pe frontiera fragilă dintre viaţă şi moarte, pe care nu 
o trecu datorită găleţilor de apă rece aruncate peste 
dânsul cu dărnicie, precum şi al şocurilor de injecţii 
tonifiante ce i se aplicară la un moment dat. Apoi a fost 
ţintuit cu brutalitate de scaunul de anchetă : 

     „ – Semnezi ?” 

     Capul îi căzu slab pe piept. Anchetatorul îi cuprinse 
în menghină ţeasta rasă şi-l privi cu ochi fioroşi. 

     „ – Bine… tot ce doriţi…” 

     I se puse un toc în mâna a cărei falange părea să nu 
mai asculte de comenzi. Semnă. 

     Aproape că nu a realizat când a fost condus cu 
surprinzătoare delicateţe în celulă. Din acel moment 
timpul trecu egal vreme de zile sau săptămâni cărora le 
pierdu şirul. Hrana se amelioră cantitativ şi calitativ. Fu 
chiar oblojit. Inexplicabila comportare a gardienilor 
născuse o uriaşă speranţă. – Dar dacă totul nu fusese decât 
o eroare ? Sau un abuz ? Ah, câte avea de povestit cititorilor 
imediat ce va fi liber ! Articolele sale vor incendia presa               
democrat-revoluţionară, până când va fi eradicată şi ultima 
posibilitate de abuz. 

     I se dădu chiar posibilitatea să privească prin vizetă 
când şi cât dorea. Sau, dacă ar fi dorit, nu avea decât să 
se plimbe prin celulă cât poftea, ori să stea pe prici după 
pofta inimii. Doar toc, hârtie şi cerneală nu primi spre 
redactarea unei scrisori fulminante şi decisive către 
Conducător. Aşa că, ceasuri întregi privind pe culoar 
prin vizetă la gardienii care patrulau impersonal – o 
compuse mintal, cât mai pătimaş, cu promisiunea că o va 
transcrie pe hârtie în chiar prima oră de libertate. 

     Din capătul întunecos al culoarului se apropiau doi 
deţinuţi ca două umbre, cu mâinile legate la spate, 
însoţiţi de escorta caracteristică celor conduşi la locul de 
execuţie. Erau cei doi demascaţi de dânsul în urmă cu nici 
un an ! Se retrase speriat. Speranţele se năruiră ca un 
castel de cărţi… 

     … cu scârţâit surd, uşa masivă de plumb se dădu la o 
parte  împingându-l cu brutalitate. 

     - Deţinutul cu numărul 15.867 – la interval adunarea ! 

     Unul din soldaţi îl imobiliză. Altul îi legă mâinile la 
spate cu un laţ al cărui nod era dureros de rigid. 

     - Unde mergem ? întrebă  cu glas pierdut. 

     - Aici noi punem întrebările ! Mişcă ! îl îmboldi 
comandantul gărzii cu patul armei. 

     La ieşirea din coridor, santinela îi aplică peste ochi o 
bandă neagră prin care era cu neputinţă să zărească vreo 
scamă de lumină. 

     Duba se zbuciuma pe un drum plin de hârtoape. Asta 
era ! Fusese o eroare, iar pentru a o drege, urma un bluf ! 
Era sigur că la capătul acestui drum îi va fi smulsă 
ridicola pânză de pe ochi şi o figură binevoitoare – dacă 
nu chiar El însuşi  îi va prezenta scuze şi apoi satisfacţie.  

     Hârtoapele care păreau să nu se mai termine îi 
strecurară în suflet un fior de îndoială… dar dacă ?…  

     Duba se opri. Speranţele timid reînfiripate se topiră. 
După ciripitul energic din jur se aflau în câmp, dacă nu 
chiar la marginea unui crâng. 

     Se orientă instinctiv spre locul unde doreau să-l mâne 
însoţitorii. – Dar dacă ?… 

     Două braţe i se înfipseră în umeri obligându-l să 
îngenuncheze. Nu era cu putinţă ! O fracţiune de 
secundă aceeaşi paralizantă răceală metalică i se înfipse 
în ceafă transformându-se instantaneu într-o arsură de 
nesuportat. Simţi în esofag un vid uriaş, apoi se prăbuşi 
în gol. 

     Scormoni spasmodic solul jilav al gropii scuipând 
saliva vâscoasă ce îi umpluse gura. Totul se învălui într-o 
beznă adâncă în timp ce primii bulgări de pământ   
începuseră să îl acopere cu o clipă înainte de a-şi fi dat şi 
ultima suflare. 
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     4. 

ludând regulile conspirativităţii tovărăşeşti, Basil 
reuşise să se strecoare în sediu. Răspunzând 
mormăit la toate interpelările privind parola, a 

trecut de toţi oamenii de vigilenţă, cărora le lăsă impresia 
că este un vechi membru, rutinat în ale conspirativităţii. 
Ajunsese în cele din urmă în faţa unei uşi cam ponosite, 
pe care zăcea neglijent scris cu litere de o  şchioapă : 

NU DERANJAŢI PE DEGEABA! 

        Cu degete umede, ciocăni. 

     - Intră, tovarăşe ! Doar ştii că la noi nu este nevoie 
niciodată să baţi la   uşă ! 

     În faţa unei mese improvizate, stătea un individ 
pirpiriu şi hirsut, care-l privi lung. Şi ar fi trebuit să-l ştie, 
la cât de puţini membri activi i se plimbau arareori prin 
faţă. 

     - În ce problemă ? întrebă rezervat. 

     -  În chestiunea delegaţiei… 

     - A fost deja formată. Dumneata nu ştiai ? Unde ai fost 
la şedinţa de vineri? Eu nu te-am văzut. De altfel, nu te-
am văzut în viaţa mea ! În fine: asta se consemnează ! La 
a doua abatere urmează excluderea. Carnetul ! 

     Individul îşi scufundă nasul masiv în vraful de hârtii, 
aşteptând ca celălalt să exhibe actul cerut. 

     Pe Basil îl treceau sudorile. 
     - Ei ? ridică celălalt într-un târziu privirea. 
     Văzându-l că ezită, se înfurie : 
     - Ce faci, tovarăşe ? Dumneata vrei să încalci chiar 
toate regulile Partidului ?! Nu auzi când îţi spun !? 
Carnetul ! 
     - ...      
     - L-ai pierdut ? 
     - Nu… 
     - L-ai lăsat acasă ? 
     - Nnn… 

- L-ai vândut ?! 

- Nooo …  
      -Atunci ce mama dracului ai făcut !?  
      - N… nn… n-am… Trase aer în piept. – Dar asta nu 
contează ! Ce mai înseamnă măruntele contingenţe 
materiale, în faţa dragostei ce v-o poartă massele ! 

     Învăţase meticulos fraza, cosultând în acest scop 
puţina documentaţie ce o găsise prin casă în materie de 
gramatică, sintaxă şi morfologie. O clipă a fost mulţumit 
că reuşise să-şi debiteze lecţia pe nerăsuflate. În 
următoarea secundă, înţelese însă că a scos mai multe 
perle, pa care nu mai avea cum să le retracteze. 

     Celălalt îl prvea concentrat. Pălise. Proptindu-se cu 
palmele de masă, se ridică încet, ca şi cum o enormă 
greutate i-ar fi apăsat umerii. 

     - Eşti agent al Siguranţei ! Parola nu era corectă ! 

     Răcnise din adâncul bojocilor săi pretins proletari. O 
tuse tabagică împroşcă totul în jur, cu mulţime de stropi 
de salivă. 

     Aproape instantaneu, Basil simţi pe umăr două mâini 
ca două lopeţi. În odaie irupseseră doua matahale cât 
uşa. 

     - Un posibil agent al Siguranţei ! Perchiziţionaţi-l ! 

     Fără nici o vorbă, cei doi îl ridicară de pe scaun cu un 
salt de cric al cărui resort se defectase. Ridicându-i haina, 
s-au convins că nu poartă armă. Apoi, îl trântiră la 
pământ, scotocindu-l prin buzunare. Pe post de şniţel 
tăvălit prin pesmet, Basil se lupta cu disperare, ca o 
uriaşă broască ţestoasă întoarsă pe spate, agitându-şi 
caraghios picioarele, neizbutind totuşi să se desprindă 
din chingile ca de oţel. 

     Într-un târziu, cei doi îl sculară reaşezându-l cu gest 
sigur pe scaun, natural, ca şi cum ritualul târnuitului pe 
podea ar fi fost ceva cât se poate de obişnuit, pentru fiece 
vizitator. 

     - Nu are legitimaţie,tovarăşe secretar ! La prima 
vedere, nimic suspect… 

    - Dar la a doua ? rânji celălalt sarcastic. După ce se 
termină tărăşenia, toţi cei de serviciu astăzi să se prezinte 
la mine ! Vă asigur, nu vă va fi moale ! 

     Se propti iarăşi cu mâinile în masă, aplecându-se spre 
interlocutor, care se retrase câţiva centimetri, izgonit de 
mirosul ca de canal :  

     - Dacă nu eşti agent, atunci ce eşti ? Chibiţ ? Suntem 
sătui de d-ăştia ! Până una alta, ia să-ţi facem o verificare 
: prea ai trecut ca un profesionist prin cordonul de 
protecţie ! Ia să vedem, parola o ştii? 

     Bătăile inimii lui Basil ajunseseră la paroxism. 
Tertipul cu mormăitul devenise impoisibil.  

E 
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     - Ha ? Nu ştii ?! Nătărăilor, cum a trecut ăsta de voi !? 
Gaşcă de paraziţi care tocaţi de pomană banii 
Internaţionalei ! Procedaţi imediat la o verificare a listei 
cu provocatorii şi agenţii care ne filaseră în sediul 
precedent ! Hai, ca mai staţi !? 

     Bolborosind tulburaţi un Am înţeles, şefu’, cei doi ieşiră 
d-a-ndăratelea. Tovarăşul scoase din sertar un pistol şi, 
după ce băgă cartuş pe ţeavă, îl aşeză la vedere. 

     - Vezi cum încerci să-mi faci figuri, rânji arătându-şi 
într-o grimasă toate carenţele dentare. 

     - Ce ştii tu despre lupta în ilegalitate ? îl interpelă 
direct, fără introducere. Dacă eşti vreun căscat care a 
pătruns aici din întâmplare, atunci reprezinţi marea 
masă de din ăia de-şi zic bărbaţi, dar se bagă sub fustele 
nevestei la primul tunet pe care-l iau drept foc de puşcă. 

     Făcu o pauză, aprinzându-şi o ţigară. Un răstimp îi 
reveni tusea tabagică, moment îndestul de lung pentru o 
eventuală subtilizare a pistolului de pe masă.      

     I se injectaseră ochii ca la câinii contaminaţi de rabie. 

     - Ce ştii tu despre suferinţele noastre, despre 
nedreptăţile istorice pe care încercăm să le reparăm ? 
Încercarea noastră temerară de dzmembrare paşnică a 
statului imperialist,în cele cinci regiuni naturale1*, 
retrocedarea fără vărsări de sânge către Marea Prietenă 
de la Răsărit a ceea ce i s-a răpit pe nedrept… 
     Ţintuia transportat zidul din faţa sa, adânc pătruns de 
misia istorică încredinţată parcă lui anume, pe care se 
grăbea să o îndeplinească în următoarele ceasuri. 

     - … despre încercarea de retrocedare către Republica 
Populară a Sfaturilor a ceea ce îi aparţine, şi repararea 
urmărilor ticăloşiei armatei naţionale imperialiste, care 
acum şptesprezece ani a înnăbuşit în sânge revoluţia 
tovarăşului Bella… 

     Basil urmărea năuc expunerea aiuristică a celuilalt, 
având strania senzaţie că a nimerit într-un ospiciu. Cinci 
regiuni ?… Armata imperialistă naţională… 

  … - şi în spaţiul nostru istoric, în cea de a cincea 
regiune, unde ne-am format după venirea slavilor şi 
alungarea de către aceştia a ultimilor rămăşiţe romanice 
exploatatoare, vom construi o viaţă nouă, într-o 
orânduire mai dreaptă şi mai bună, în care 
muncitorimea, în alianţă cu ţărănimea progresistă… 

     Monologul a fost întrerupt de scârţâitul prelung al 
balamalelor neunse. Cei doi reintrară, ca nişte căţeluşi 
bătuţi şi proaspăt graţiaţi. 

                                                 
* În Programul Partidului Comunist din România influenţat de 
Congresul Internaţionalei Comuniste ţinut în 1923 la Moscova – 
România era un stat imeperialist format din cinci regiuni… Această idee 
antinaţională a făcut ca partidul sus-amintit să fie scos în afara legii în 
1924, după ce în 1921 fusese lăsat să se constituie,  având până în 
momentul scoaterii sale în afara legii un reprezentant în Parlament. 

     - Nimic, şefu’ ! zise unul plângăreţ. E ăsta agent sau 
provocator, cum sunt eu mitropolit de Silistra ! Cine ştie 
ce dobitoc, ce neghiob !… Eu zic să nu ne mai pierdem 
vremea cu el şi să-i dăm drumul… 

     Secretarul privi o clipă ezitatnt. Băgă pistolul la loc, 
scărpinându-se preocupat pe obrazul ţepos. Plescăi. 

     - Nu ! hotărî vijelios. Nu prezintă încredere ! Are şi 
nume autohton ! 2* Trebuie să facem verificări 
suplimentare ! Îl băgaţi în camera 2 ! Luaţi-l ! 

     Febrilă, mintea lui Basil lucra în plin. Avea şanse 
reduse, dar trebuia să încerce. 

     Cei doi îl înşfăcară pentru efect, dar l-au lăsat liber 
când au ajuns pe culoar. Fulgerător, Basil îndoi 
genunchiul, lovindu-l pe cel mai apropiat în stomac cu 
toată forţa. Apoi, cu putere, îl proiectă în celălalt. N-au 
reuşit să se mai echilibreze în coridorul strîmt şi 
întunecat. Se prăbuşiră unul peste altul, ca doi 
crenwurşti tăiaţi dintr-un şir de o mezelăreasă neglijentă. 

     În spring-ul spre ieşire, împărţi cu dărnicie dosuri de 
palmă pe post de răspuns la parolă. Năuciţi, 
interlocutorii se dezmeticeau prea  târziu spre a mai 
putea reacţiona. 

     S-a oprit din cavalcadă departe de locul primejdios, 
după ce străbătuse minute bune mulţime de străduţe 
întortocheate. Câţiva sergenţi de stradă l-au privit 
întrebători, fără să-l acosteze. 

     … Dezmembrarea paşnică a statului imperialist?… 

     … Retrocedări fără vărsare de sânge?… 

     …Ticăloşia armatei naţionale imperialiste?… 

     Îşi aminti copilăria tristă, lipsită de căldura paternă. 
Tatăl murise puţin timp după naşterea sa, în timpul 
crâncenelor lupte ce se dăduseră în 1917 în trecătorile 
Carpaţilor. Nici bunicul nu şi-l cunoscuse. Un blestem 
părea să apese asupra familiei, decimându-i în războaie 
partea masculină: tatăl tatălui său căzuse la 1877 
străpuns de gloanţe în Valea Plângerii, nu departe de 
redanul bine camuflat. Cele două femei, mamă şi fiică se 
uniseră şi, stăpânindu-şi durerea, îşi făcură din creşterea 
lui unicul scop. 

     Ajunsese în faţa bisericii aflată nu departe de casa sa. 
Făcându-şi Semnul Crucii, îi trecu emoţionat pentru 
prima oară în câţiva ani pridvorul. Îngenunchie în faţa 
Crucifixului, sărută smerit  picioarele Mântuitorului. 
Apoi aprinse un mănunchi de lumânări în sfeşnicele 
golaşe. 

                                                 
* Fiind doar o agentură a U.R.S.S.-ului, la încheierea celui de-al doilea 
Război Mondial, Partidul Comunist din România avea în jur de 1000 de 
membri. Dintre care doar circa o sută de naţionalitate români, deci 
majoritatea covârşitoare fără nume autohtone. 
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     Părăsi înseninat lăcaşul. Acasă, în poartă, soţia îl 
aştepta, îngrijorată de întârzierea neobişnuită. Când 
intrară, scoase portofelul şi, fără nici o vorbă, îi puse în 
mână întreaga sumă ce reprezenta chenzina. Surprinsă 
dar încântată, femeia îi restitui ceva pentru nevoile sale. 
Refuză. A refuzat-o şi atunci când îl îmbie spre masa 
unde supiera aburea încă. 

     Îşi luă pălăria din cuier şi ieşi.  

     Afară, respiră adânc, ca un om scăpat de o mare 
povară sufletească. Şi, cu paşi apăsaţi, se îndreptă spre 
sediul Siguranţei Generale. 

   

5. 

enialul Tătuc al Popoarelor şi Conducătorul 
Primei Mari Patrii a Socialismului Victorios, 
şedea confortabil pe pernele banchetei din spate 

a limuzinei de fabricaţie autohtonă, contemplând plin   
de   exaltare patriotic –revoluţionară peisajele oferite de o 
parte şi de alta a drumului, prilejuite de elanul dezrobitei 
Munci Creatoare. 

     Cât puteai cuprinde cu ochii, o panoramă jucăuşă de 
diverse culturi nestrînse la timp, i se perindau prin faţa 
privirilor pe care dânsul le contempla pierdut în reverii 
produse de tribulaţiile line ale maşinii. 

     Câte nu trecuseră peste dânsul în ultimii ani marcând 
destinul său şi al Patriei Socialiste pe care o iubea cu 
înflăcărare ! 

     … revedea printre genele aproape contopite primele 
imagini ale Marelui Război de Apărare a Patriei : 
neliniştea generalilor rămaşi în viaţă care compuneau 
STAVKA1*, măsura lui Timoşenko de a instala trupele în 
fortificaţiile neterminate ; mulţimea de informaţii ce 
prevestiseră agresiunea hitleristă şi cărora nu le dăduse 
nici o importanţă ; ordinul tardiv dat cu douăzeci şi 
patru de ore înainte de agresiune de a se pune în stare de 
alarmă unităţile antiaeriene şi protejarea de către 
infanterie a cantonamentelor cu trupele de geniu ; vocea 
tremurândă a generalului Jukov ( ce bine că nu-l 
împuşcase ! ) care îi vestea în miez de noapte 
bombardamentele aeriene asupra Kaunas-ului ; Înaltul 
Comandament reunit în mai puţin de o oră la 

convocarea lui Poskrebîşev* şi intrarea precipitată a 
Ministrului de Externe care le vestea declaraţia de război 
din partea ţării de acum inamice. 

     O ură viscerală îl cuprinse împotriva aceluia pe care 
şi-l crezuse cu sinceritate prieten şi aliat. Pentru a medita 
în tihnă, fugise la vila sa particulară din Caucaz. Ofiţerii 
poliţiei politice secrete îl găsiseră în pivniţa locaţiei, şi 

                                                 
*  Cartierul  General  al  Înaltului  Comandament  Sovietic. 
* Secretarul particular al lui Stalin. 

ieşise de acolo numai după ce se convinsese că afară nu 
este duşmanul. 

     Spaima pe care o trăsese atunci nu avea să o ierte 
niciodată Führerului. 

     Urmaseră marile bătălii de apărare, trenul în care se 
găsiseră uniformele de paradă şi invitaţiile la banchetul 
pe care ofiţerii inamici ar fi dorit să-l dea cu ocazia 
cuceririi Leningradului. 

     Apoi, după ani de sacrificii greu de conceput făcute 
de populaţie şi datorită dârzeniei şi jertfelor soldatului 
simplu, precum şi a uriaşelor ajutoare primite din 
Occident – războiul se transformase dintr-unul de 
apărare în unul de urmărire a inamicului, care se termină 
prin capitularea şi capturarea a jumătate din capitala 
acestuia. Ore în şir a privit poza din principalul Organ 
de Partid înfăţişând pe unul din ostaşii Armatei Roşii 
înfigând drapelul Partidului pe clădirea Reichstag-ului. 

     Uramaseră interminabilele discuţii de după 
reinstaurarea păcii logoreice şi inutile, întrucât, la urma 
urmelor, nu avea să renunţe la ceea ce considera ca fiind 
al său, iar foştii aliaţi ştiau asta. 

     Tătucul popoarelor  zâmbi viclean pe sub mustaţă : 
avusese planificat pentru iulie '41 ca, profitând de 
complexul de împrejurări de atunci şi de strâmtoarea 
anglo – francezilor ce se apărau cu disperare de hoardele 
naziste – să declanşeze un amplu atac asupra Europei 
apusene, bazat pe blindate, infanterie şi aviaţie. 
Precipitându-se, Adolf atacase Uniunea Sovietică în 22 
iunie. Astfel fusese victimizat de fostul său prieten şi, cu 
resurse occidentale, câştigase partida, devenind marele 
beneficiar al măcelului, care îi acoperea perfect crimele 
personale săvârşite în timpul represiunilor din anii '30. 
Zâmbind ştrengăreşte, realiză că până acolo mersese 
dibăcia sa în arta manipulării încât reuşise a deturna ca 
răspundere chiar şi masacrele executate pe un teritoriu 
străin, cum ar fi fost asasinatul din pădurea de la Katin 
unde 18.000 de ofiţeri polonezi fuseseră împuşcaţi în 
toamna lui 1939 de către trupele sale speciale cu cartuşe 
importate din Germania la începutul anilor '30 – reuşind 
astfel să arunce răspunderea şi pentru această crimă pe 
forţele naziste care la rândul lor invadaseră Polonia, 
declanşând astfel Al Doilea Război Mondial ; nici cu 
rapturile teritoriale nu stătea prea rău : cu o luna înainte 
de a invada Polonia, reuşise să smulgă românilor dublul 
teritoriului prevăzut a le fi luat prin pactul Molotov-
Ribbentrop, punând mâna nu numai pe Basarabia ci şi 
pe jumătate din Bucovina, ocupată de o divizie blindată 
sovietică ajunsă mai la vest dintr-o eroare de navigaţie… 

     Evenimentele îl îmbătrâniseră, şi acum alopecia făcea 
ravagii în părul său altădată falnic. În şedinţele Biroului 
Politic evita să-şi lase la vedere ceafa, pentru a nu 
demoraliza Poporul Muncitor cu decrepitudinea-i 

G 
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capilară. Cu toate că, cine ar fi îndrăznit să spună despre 
dânsul că e bătrân ?… 

     … o privelişte din peisajul bucolic cu sfeclă şi ceapă 
nestrînse la timp îl trezi din reverie, făcându-l să se 
încrunte. Combativitatea revoluţionară îl trezise brusc 
din meditaţiile nepermise unui bun bolşevic. Şi, făcându-
şi în propriu-i cuget o scurtă autocritică revoluţionară, 
rosti tăios:  

     - Coteşte la dreapta! 

     Limuzina se înfundă pe un drum plin de hârtoape 
nezvîntate încă după ultima ploaie. La câţiva zeci de 
metri de poarta întreprinderii, doi soldaţi îndreptară 
regulamentar automatele spre automobil şi ocupanţii săi. 
Recunoscânu-l   însă, santinelele duseră cu un gest rapid, 
neverosimil şi hilar armele la umăr, pentru a intra cu ele 
imediat în onor. 

     Directorul uzinei se prezentase deja în camera de 
gardă când Genialul Conducător al Poporului depăşise 
pragul acesteia.  

     - Ciiineee sabotează procesul de producţie ? îl luă în 
primire fără a-i da bineţe. 

     Câteva secunde, directorul, galben ca ceara, îşi foi pe 
loc organismul corpolent, căutând un răspuns adecvat 
situaţiei. 

     - Dar tovarăşe Secretar General, vă asigur că… 

     - Gura ! Ş-un imperialist neinstruit ar fi în stare să 
vadă ceea ce am văzut eu ! 

     Tremurul deja perceptibil al mâinilor celuilalt îi 
provocă o plăcere deosebită, căci acesta era chezăşia 
neştirbitului respect, a dragostei şi autorităţii de care se 
bucura în sânul poporului. 

     - De ce sabotaţi procesul de producţie ? pluraliză el 
rar şi pentru corpul ingineresc al întreprinderii ce tocmai 
intrase cât se poate de discret în încăpere. – De ce nu 
fumegă coşurile fabricii ? 

     - Dar tovarăşe Secretar General – începu timid unul 
din ei – vă asigurăm că nu este vorba de nici un sabotaj, 
că procesele tehnologice ale fabricii noastre nu degajă 
totdeauna… 

     - Gura, bandiţilor ! V-am prins pe toţi ! Şacali în slujba 
agenturilor   străine ! Orice s-ar produce aici, de 
rezultatele muncii acestei întreprinderi făcută tot din 
banii Poporului Muncitor au nevoie toţi Oamenii Muncii 
de la oraşe şi sate ! 

     În încăpere se răspândise un miros iute de amoniac. 
Broboane mari de sudoare acopereau faţa auditoriului 
terorizat. 

     - Să vizităm hala ! conchise Marele Om Economic 
după ce obosi. 

     Hala de producţie cu monotonia ei cenuşie nu-i 
produse o impresie deosebită. Pardoseala de beton veche 
şi înnegrită era totuşi cu grijă curăţată, fără a lăsa loc 
vreunui reproş. Instalaţii de distilare şi epurare lăsau să 
se vadă pe alocuri pete de rugină, despre care renunţase 
însă să mai facă vreun comentariu. 

     - Când se reia procesul de producţie ? întrebă el dintr-
o dată   întorcându-se spre însoţitorii ce îl urmau în 
formaţie de stol. 

     - Dar procesul de producţie se desfăşoară chiar… 

     - Am întrebat când se re-ia pro-ce-sul de pro-duc-ţie? 
ridică el tonul răstit. 

     - Imediat, tovarăşe Secretar General, imediat. Vă 
asigur că… intervani sagace directorul. 

      Ajunseseră în cabinetul acestuia, tapiţat cu catifea 
roşie a cărei uzură, împreună cu fotoliul de aceeaşi 
culoare, nu putea fi contestată. 

     Tătucul Popoarelor se sprijuni conform obiceiului său 
de birou, ignorând fotoliul spaţios pe care celălalt nu 
îndrăznea să şi-l ocupe. Îşi îndesă pipa cu tutun după ce 
în prealabil o ciocănise de masă şi duse chibritul să o 
aprindă. 

     Privirea îi căzu pe măsuţa rotundă de alături, iar 
sângele îi năvăli în tâmple : în costum de generalisim, 
dintr-o poziţie defavorizantă care îi trăda statura nu prea 
înaltă, propria fotografie îi surâdea amabil, executată 
după tabloul al cărui pictor tocmai fusese împuşcat. 

     - De unde îl ai ? şuieră spre directorul care nu 
îndrăznise să se mişte din poziţia drepţi luată lângă uşă. 

     Acesta îşi repierdu paloarea aproximativ normală din 
obraji, bâguind : 

     - De la… de la… Comitetul Raional… 

     - Să vină comisarul cu probleme politice pe 
întreprindere ! 

     Un buton roşu fu apăsat şi cel chemat intră în 
încăpere după nu prea mult timp. Era un individ înalt, 
osos şi slab, cu pomeţii mult scoşi în relief. Sub fruntea 
îngustă acoperită de câteva şuviţe aspre şi brunete, ochii 
cu luciri metalice sfredeleau impasibili înaintea lor. 

     După ce primi ordinul, ieşi salutând scurt, după 
regulile militare.  Aproape imediat intrară alţi doi 
indivizi cu figuri la fel de cenuşii ca şi costumele ce le 
purtau, luară tabloul, aruncară o privire rapidă şi 
încruntată în josul fotografiei şi dispărură. 

     Reîntors în hală, Marele Om de Partid şi de Stat se 
adresă aproape binedispus corpului ingineresc dispus 
semicircular în apropiere : 

     - Totul este pregătit ? întrebă el zâmbind. 
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     - Daaa, tovarăşe Secretar General… răspunse 
auditoriul în cor. 

     - Când se va relua producţia ? 

     - Imediat, tovarăşe Secretar General, imediat. Vă 
asigurăm că… interveni iarăşi directorul. 

     - Voi putea vedea activitate într-un sfert de oră ? 

     - Veţi putea, şi ţinem încă o dată să vă dăm asigurări 
că… 

     Dar marele Om Economic se îndepărtase agale, 
trecând în curtea uzinei. Nici aici, ochiul său de Şoim nu 
distinse nimic din ceea ce ar fi putut constitui motivul 
izbucnirii unei noi scene. 

     La poartă se aplecă brusc şi şuieră în urechea 
secretarului de partid: 

     - Directorul… e un sabotor… mâine să i se facă dosar 
operativ. Termen :   într-o săptămână să-şi mărturisească 
toate crimele pentru a putea fi    judecat ! 

     - Înţeleg, rosti acesta scurt şi la fel de impasibil, fără ca 
în privire să i se distingă vreo sclipire. 

     Reajunsă în şosea, limuzina staţionă. Genialul Om 
Politic şi Economic îşi privi ceasul de mână cât o tomată : 
trecuseră şaisprezece minute. Deodată, pe coşul central 
izbucni cu impetuozitate un fuior viguros şi prelung de 
fum. Câteva secunde mai târziu, hornurile auxiliare 
începeau şi ele să fumege mai întâi timid, apoi din ce în 
ce mai consistent, semn că intrase în funcţiune instalaţia 
de fum montată într-un colţ discret al halei centrale, 
special pentru ocaziile festive, chiar dacă fără nici o 
raţiune economică. 

     Maşina demară lin,lăsând pe o laterală din ce în ce 
mai îndepărtată întregul complex industrial, până când 
acesta se topi în zare, producând un oftat de mulţumire 
Tătucului care, în sfârşit, îşi desprinse ochii de pe luneta 
automobilului. 

* 

     Ajunsă în capitală, maşina descinse direct pe malul 
lacului aflat în parcul central al metropolei, în faţa 
podului lung şi îngust ce separa malul de restaurantul 
lacustru. Înserarea cenuşie începuse să se lase molcom. 
În zare, pe lângă o insulă artificială, un vaporaş de 
agrement hurui prelung. Câteva luminiţe multicolore 
începuseră palid să sclipească. Câţiva pasionaţi ai 
undiţei mai staţionau încă pe bordura de beton a malului 
şi, din timp în timp, licărul palid a unei ţigări străpungea 
pâcla amurgului. 

     Se apropie de una din mesele metalice aşezându-se pe 
scaunul de fier vopsit în alb, sub umbrela inutilă de 
pânză. Şoferul şi câţiva agenţi răsăriţi ca din pământ se 
aşezară câţiva metri mai încolo. Alţii, evacuau discret pe 

cei câţiva clienţi care se ridicau spre a pleca grăbit. – „ Şi 
toate astea pentru mine !” – reflectă el scârbit, gândindu-se 
pentru a suta oară la demisie. Făcu un semn scurt 
ospătarului care se apropia de dânsul cu o masă şi 
scaune    de lemn, iar acesta se întoarse din drum. Îi era 
suficient ce avea acolo. Voia să mai simtă din când în 
când şi senzaţiile sănătoase pe care le avea Poporul 
Muncitor stând aşa, în clipele sale de desfătare. 

     De undeva dinspre puntea de beton se auzeau 
acordurile unei melodii elegiace, acompaniată de voci 
aproape puberale. Se îndreptă într-acolo, depăşind cei 
doi agenţi ce blocau la jumătate accesul spre local. Şase 
tineri dintre care doi erau echipaţi cu câte o chitară, 
cântau transportaţi, agitându-şi bretoanele rebele. 
Evocau pacea tristă dar glorioasă după războiul greu cu 
un duşman nemilos şi crud, câmpurile care vor rodi 
iarăşi transportând spre lumină sub o altă formă 
trupurile eroilor căzuţi la datorie. – Îmbrăcămintea lor 
era uşor nononformistă, dar Cel Mai Mare Prieten al 
Tineretului zâmbi, făgăduindu-şi că nu-i va da pe mâna 
Miliţiei. 

     Sprijinită de mantinelă, o fată nespus de frumoasă 
zâmbea, privind pământul cu fixitate, ţinând măsura 
melodiei prin înclinarea în ritm a capului într-o parte şi 
alta. Ea a fost prima care l-a observat aţintind asupra lui 
ochii ca smaraldul, animaţi de o mirare naivă. După 
câteva clipe melodia se curmă chinuit, iar ceilalţi tineri se 
ridicară instinctiv în picioare. 

     - Cum te cheamă ? o întrebă blând, punându-i mâna 
pe umărul miniatural. 

     Unul din tineri se apropie impetuos, împingându-i 
mâna de pe umărul respectiv. 

     - Nu vă permit să puneţi mâna pe ea ! se răsti el 
piţigăiat. 

     Îl privi mirat. 

     - Cară-te dracului d-aici ! şuieră printre dinţi, uitând 
să-şi abolească zâmbetul precedent. Apoi către ceilalţi: - 
Vă împuşc ! Vă împuşc pe toţi ! 

     - Natalia Pavlovna,veni suav răspunsul. 

     Tinerii, cu excepţia celui bătăios, începură să se 
retragă            d-a-ndăratelea. 

     - Nu aveţi dreptul ! se repezi el din nou. – La şcoală 
ne-a învăţat că dumneavoastră… 

     Glasul i se curmă într-un clipocit energic de apă. Unul 
din agenţi îl ridicase molcom ca pe un căţelandru 
neîmbăiat deasupra balustradei, după care îi dăduse 
drumul în bezna de dedesupt. Părintele Popoarelor îl 
urmări cu ochi mijiţi până cînd debarcatul ajunse la mal 
căţărându-se anevoie,cu greutatea hainelor îmbibate de 
apă. 
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     - Nu te vom lăsa, Natalia Pavlovna ! strigară ceilalţi 
când tovarăşul lor ajunse lângă ei. După care, dispărură 
grăbiţi în noapte. 
     - Doreşti să iei loc la masa mea ? întrebă dânsul după 
care cei doi agenţi îşi reluară în primire postul de 
baricadă vie. 
     - Cu plăcere, răspunse fata simplu. 
     Era, într-adevăr, foarte frumoasă. Părul de culoarea 
castanei i se revărsa sălbatic pe spatele mic, dar bine 
croit. 
     - Ia loc, o pofti dânsul, în timp ce fata se aşeza. 
     Aproape instantaneu, ospătarul puse pe masă un 
pahar elegant cu sirop de căpşuni, din care fata începu să 
bea cu înghiţituri mici, privind absentă spre lac. 
       „ La dracu cu indicaţiile lui Fiodorov. Să dea directive 
gastronomice celorlalţi pacienţi, nu mie !”Apoi către 
ospătar,care stătea cu carneţelul şi creionul pregătite : 
     - Şase ouă răscoapte. 
     - Şase ouă… 
     - O bucată de friptură rumenă. 
     - Rumenă… 
     - O litră de votcă. 
     - Litră…  
     - Şi cam atât. E seară. 
     - Seară … încheie omul de notat. 
     Secretarul General al Partidului o privi cu insistenţă. 
     - Tu ce serveşti ? 
     - Nimic. Nu mănânc seara, răspunse concis fata, 
neluîndu-şi ochii de la lac. 
     În aşteptarea cinei, Tătucul Naţiunilor îşi mai îndesă o 
pipă cu tutun. După ce exhibă câteva rotocoale 
silinii,începu brusc : 
     - Sunt un om singur, tovarăşă Natalia. În ciuda 
aparenţelor şi a oamenilor de lângă noi ce se dau de 
ceasul morţii că nu mă cunosc, sunt foarte singur.                                                                                                                                                                                                                           
     Fata continua să privească impasibilă acelaşi punct 
fix. 
     - Te-ai simţit vreodată ca mine ? se interesă dânsul cu 
solicitudine. 
     - Da, o dată, la începutul războiului, câteva zile după 
ce cel cu care trebuia să mă mărit a fost mobilizat. Era 
arătos şi blând, cu păr bălai şi ochi albaştri şi sunt sigură 
că aş fi fost fericită cu el. Îmi scria des. Până într-o zi, 
când mama lui a primit o scrisoare cu chenar negru şi 
efectele personale. Murise în apropiere de Tula, la 
sfârşitul lui ’41. Îmbrăţişat cu mitraliera, precum o 
logodnică... 

     Fata îşi încheiase expunerea cu glasul ei fără nici o 
modulaţie. Nu încetase nici o clipă să privească în 
punctul ei fix. 

     Cel mai Iubit Fiu al poporului tuşi, vădit încurcat de 
această faţetă nu prea uşor digerabilă a războiului care îi 
scăpase totdeauna din calcule. Şi, pe neaşteptate, 
umflându-şi plămânii cu aerul răcoros şi umed, avu o 
inspiraţie de ultim moment : 

    - Tristeţea dumitale îmi provoacă o adevărată depresie 
psihică, Natalia Pavlovna ! Să părăsim acest loc unde nu 
departe se află un Monument al Eroilor ! Haidem, 
haidem să mergem, să nu ne mai amintim, măcar pentru 
câteva ceasuri ! 

     Şi, impetuos, cuprinse fata de după braţ cu un gest 
aproape părintesc, depărtându-se de local sub privirile 
buimăcite ale ospătarului care tocmai apăruse cu 
comanda fără să o mai pună pe masă, dar nici 
îndrăznind să facă drum întors. 

     Toată distanţa pe care o parcurseră spre limuzină, 
copila l-a privit cu ochii ei rotunzi de căprioară aflată în 
bătaia puştii – miraţi şi întrebători în acelaşi timp. Odată 
ajunşi în automobil, fixă acelaşi punct neclintit, ca şi cum 
lacul nu i-ar fi ieşit nici o clipă din raza vizuală, nici 
măcar pe străzile pustii şi întunecoase ale Moscovei. 

     La reşedinţa foştilor Ţari, poposiră într-o încăpere 
spaţioasă cu nenumărate lustre de cristal şi lampadare 
străvezii aflate prin toate ungherele. 

    - Da, da, Natalia Pavlovna… 

     Pe o uşiţă auxiliară intră – după un prealabil ciocănit 
ce simboliza un anumit cod – un ofiţer îmbrăcat în 
costumul regulamentar al gărzii. După ce şopti ceva 
grăbit la urechea Tătucului, o luară împreună pe 
coridoarele întortocheate ale palatului, până ajunseră în 
camera principală de gardă. 

     În încăpere îi aştepta un individ pirpiriu, între două 
vârste, cu părul în dezordine, cu ochelari ridicoli de 
demodaţi ce abia îi stăteau pe vârful nasului. Se vedea de 
departe că hainele ponosite şi decolorate de atâta spălat, 
intrate la apă, nu îl mai încăpeau de mult cum se cuvine. 
Din timp în timp, omul clipea des a mirare vădit speriat, 
mutându-şi privirea când la unul, când la celălalt dintre 
agenţii care cu figuri impenetrabile îi asigurau paza. 

     - Lăsaţi-ne singuri ! rosti Neînduplecatul Adversar al 
duşmanilor popoarelor. 

     Câteva clipe, îşi ciocăni pipa de masa la care stătea 
viitorul acuzat. Apoi se răzgîndi, băgând-o în buzunar. 
Asculta liniştea profundă ce îi făcea urechile să ţiuie, iar 
celuilalt să-i crească tensiunea nervoasă. 

     - Deci dumneata eşti acela care, cu premeditare, ai 
fotografiat acel portret rebut reprezentându-l pe condu-
cătorul Partidului şi Statului, pentru care vinovatul a 
suportat mânia dreaptă a poporului ! tună el pe 
neaşteptate. 

     -  Dar, tovarăşe… 

     - Tăcere ! Nu am avut niciodată timp să ascult glasul 
de sirenă al vânduţilor canibalicului imperialism ! 

     -  Tovarăşe… 
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     - Nici un cuvânt! Este limpede că ai urmărit denigra-
rea cuceririlor revoluţionare şi a marilor înfăptuiri ale 
Clasei Muncitoare, prin nimicirea imaginii fizice, prin 
nepunerea în valoare a adevăratului fizic al Coman-
dantului ei Suprem! Prin aceasta, ai contribuit la destabi-
lizarea întregii mişcări muncitoreşti şi probolşevice ! 

     - Dar… 

     - Ai vorbit destul ! Ba chiar prea mult pentru o unealtă 
imperialistă ! 

     - Am copii !… 

     - Gata ! Gărzi ! Luaţi-l ! 

     După ce paşii ritmici ai militarilor se topiră împreună 
cu murmurele implorative ale acuzatului, Genialul 
Conducător porni meditativ spre camera de oaspeţi. 

     Fata îl aştepta pe acelaşi scaun, în aceeaşi poziţie 
picior peste picior, cu paharul de limonadă pe jumătate 
golit. Se îndreptă spre fereastră parcă spre a se încredinţa 
că giulgiul nopţii s-a aşezat definitiv asupra Moscovei. 

     - Da, da, Natalia Pavlovna… Existenţa este totdeauna 
complicată când dorim să o închinăm în exclusivitate 
unei anume persoane sau idei. Şi astfel, muncind din 
zori şi până seara, sărind câteodată peste noapte, ne 
trezim singuri, singuri… Şi, într-o bună zi, observăm că 
am îmbătrânit fără rost… şi nu există nimeni care să se 
afle cu căldură în preajma noastră… Ce ţi-aş mai putea 
eu oferi, de pildă, dumitale ?… 

     Cu paşi neauziţi de balerină, fata se apropiase de 
Genialul Liber-Cugetător al tuturor timpurilor, care 
continua să privească neabătut în noaptea de catran. Îşi 
lipi cu tandreţe palmele plăpânde şi trandafirii de spatele 
lat şi masiv al Conducătorului. 

     - Dar vă sigur, tovarăşe Iosif Djugaşvili, că pentru 
mine, asemenea pentru întregul popor, dumneavoastră 
sunteţi totul ! 

     Nemulţumit de răspuns, Strălucitul Corifeu al celor ce 
muncesc se întoarse, cu un rictus de dezamăgire pe faţă. 
O privi câteva clipe, zâmbind din ochi. 

     - Du-te, tovarăşă Natalia Pavlovna ! Reîntoarce-te la 
viaţa dumitale tânără şi fără griji, la prietenul… 

     -  Nu era decât fratele… 

     - …care te aşteaptă, căruia probabil nu i-a trecut încă 
îngrijorarea. Lasă un om singur aşa cum a fost, căci, 
probabil, nici nu merită altceva. ( Îl cuprinse o nesfîrşită 
milă de sine ). 

     - Tovarăşe Iosif Vissarionovici… 

     - Du-te… urmă el meditativ trecând pe lângă dânsa, 
ca şi cum nu ar fi văzut-o. – Du-te… 

     Cu paşi de catifea, fata începu să străbată coridoarele 
lungi şi semiobscure ale Cetăţii Kremlinului. 

     Afară începuse să bureze. Când privirile 
străpungătoare ale Geniului Tuturor Timpurilor reuşiră 
să perforeze întunericul fără cusur, silueta prelungă şi 
fantomatică a fetei lunecă dincolo de poarta masivă de 
fier, de unde santinelele o salutară impersonal, sub 
ropotul mărunt şi grăbit al ploii. 

   

6.  

irel – acesta era apelativul cu care îl alintau 
rudele şi cunoscuţii – era nervos. Surescitarea 
generală pe care o simţise de câteva zile pe 

stradă i se transmisese, dorinţa schimbărilor cu orice preţ 
îl prinsese în mreje producându-i o plăcută stare de 
euforie ce nu putea fi egalată de nici o altă senzaţie tare. 

     O schimbare ! Oricare ! Dar numai să se producă ! Să 
se termine o dată cu viaţa asta lâncedă, fără bucurii, 
necazuri sau griji, cu praful vetust de mic-burghez şi 
convenţionalism, cu ordinea aceasta arhaică si perfectă – 
da, domnilor, prea perfectă ! – (spusese asta într-o adunare 
dintr-un club de cartier, la care intrase nepoftit.) Înnoire, 
înnoire cu orice preţ ! Acesta era cuvântul de ordine al 
zilei, supunerea la comandamentele în vogă, indiferent 
de consecinţele ulterioare… 

     … În piaţa vastă mărginită de o catedrală şi un spital – 
ctitorii voevodale – mulţimea de oameni în amurgul 
înfrigurat al penultimei zile de decembrie părea că 
aşteaptă ceva ce nu mai avea să vină. Se găseau acolo 
figuri aprinse de un ideal măreţ, figuri zâmbitoare şi 
nedumerite dar şi foarte mulţi simpli vizitatori care 
priveau absenţi la spectacolul gratuit. Undeva se 
aprinsese un mic foc în jurul căruia câteva femei încercau 
să se încălzească. Un murmur general se ridica de 
pretutindeni, câteodată chiote şi râsete. Undeva, într-un 
colţ, se juca hora, cu aerul de repetiţie generală înainte de 
un ipotetic propriu-zis spectacol. 

     Începuse să fulguiască. Dintr-o spărtură de nor, luna 
zâmbi câteva clipe asistenţei, apoi dispăru în bolta 
fumurie.  

      Deodată, un chiot străbătu mulţimea. Cineva se urcă 
pe un chioşc de ziare, zbierând: 

     - Fraţilor, s-a făcut ! Anul Nou îl facem cu Republică ! 

     Un urrraaa  prelung străbătu ca un fior piaţa. În sfârşit, 
îşi văzuseră visul cu ochii ! Încă o schimbare cu orice preţ 
se înfăptuise ! 

     - Mama lui de nenorocit cu greva lui regală cu tot ! S-a 
opus cât s-a opus, da’ pân’ la urmă tot a semnat ! Toată 
după-amiaza ai noştri i-au bârâit cu avioanele pe la 
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geamuri, că altfel nu ceda domnu’ nici pân’ la paştele    
cailor ! 

     Glasul de revoltă se pierdu în mugetul general al 
uralelor care nu mai conteneau. 

     Un nou şoc străbătu ca un curent electric mulţimea 
înfierbântată : se zvonea că nu va mai fi Republică ! Un 
huo prelung şi protestatar agrementă ipoteza.  

     Până la urmă, lucrurile se liniştiră : Republica 
rămăsese în picioare. Doi ostaşi roşii consumau pe o 
tanchetă, în tăcere şi zâmbind discret, o sticlă de votcă. 

     Din megafoanele pieţei răzbătu vocea molcomă şi în 
dialect al unuia din marii condeieri ai ţării, înfierând cu 
glasul său dulce duşmanul de clasă şi Palatul Regal ce 
devenise cuibul reacţiunii, uitând că prin posesiunile 
avute şi propria-i origine socială s-ar fi putut încadra şi 
dânsul în rândul elementelor declasate.  

     … În salonul cvasiîntunecat părea că-l primeşte doar 
ticăitul fără grabă al pendulei. Dintr-un colţ al mesei 
florentine cu douasprezece locuri, jarul unei havane clipi 
prelung. Din semiîntuneric, bunicul său îl privea cu 
atenţie lăsându-şi trabucul pe marginea scrumierei. 

     - Unde ai fost ? Iar ore suplimentare la birou ? 

     Simţi şfichiul. Şi preferă să spună adevărul : 

     - În Piaţă… e atâta lume… oamenii sunt atât de fericiţi 
că în sfârşit… 

     - Eşti un dobitoc. Nici o schimbare nu te-a alterat în 
ultimii treizeci de ani. Ca de obicei, se poate întâlni la 
tine aceeaşi viziune puţiformă asupra evenimentelor. 

     Şi, calm, bătrânul zdrobi resturile havanei în 
scrumieră, apoi se ridică îndreptându-se spre odaia sa 
fără a mai zice nimic. O vreme, liniştea nu fu tulburată 
de nimeni. Apoi, declicul comutatorului din dormitorul 
bunicului, după care tăcerea deveni hegemonă. Din 
scrumieră continua să se ridice un fuior subţire şi 
cenuşiu. Pendula bătuse jumătatea nopţii. 

     Zilele următoare au fost pentru Firel, împreună cu 
noaptea de Revelion, cele mai cumplite, oscilând între 
incertitudine şi speranţă: oare era vreo scofală cu Republica 
asta?…  

     A patra zi din noul an 1948 îl lovi precum un trăsnet : 
unchiul a fost arestat. Tatăl şi bunicul erau chemaţi la 
anchete pentru a confirma sau infirma declaraţiile 
banditului. Într-o bună zi, tatăl şi bunicul nu se mai 
întoarseră acasă…  

     Acum se edificase ! Cel puţin avea o certitudine ! Şi era 
convins că se mai poate face ceva : măcar în faţa propriei 
conştiinţe! 

     Intră în baie să se bărbierească : dar conducta de apă 
caldă susură prelung şi fără spor.  

     Nemulţumit, se îmbrăcă totuşi şi ieşi din casă în frigul 
aspru, îndreptându-se cu paşi şovăielnici spre locul 
exploziei de bucurie de cu nici zece zile înainte. 

     Panorama ce i se desfăşura când ajunse îl miră foarte, 
căci dispăruse acel cadru organizatoric în care şi-ar fi putut 
exprima opiniile contrare mulţimii. 

      Nedumerit, se opri exact lângă macazul liniei de 
tramvai. Prin faţa lui, pe trotuarul uscat de ger, treceau 
din când în când călători zgribuliţi şi trişti, ce nu scoteau 
nasul din pământ. Nimic, dar absolut nimic nu mai 
amintea de festivismul şi explozia de vitalitate de 
altădată. 

     Scoase din buzunarul interior al paltonului un sul pe 
care îl desfăcu fără grabă, apoi, începu să recite ceea ce 
scrisese improvizat : 

     - Nu mai vrem Republică ! Nu mai vrem!… Jos cu… 

     Călătorii priviseră înspăimântaţi afişul, grăbind pasul, 
însă când începu să scandeze o luară la fugă, ca şi cum 
simpla audiţie involuntară a cuvintelor sale, i-ar fi putut 
transforma în complici. 

     Trei civili uniform îmbrăcaţi apărură ca din pământ 
pe trotuarul de vizavi, tropăind de frig, în aşteptarea 
momentului când vor putea trece cât mai grabnic strada. 

     Instinctul de fiară încolţită îl îmboldi pentru prima 
oară în viaţă : la ce îi trebuise Republică ? se întrebă 
gâfâind când ajunse în incinta vechii hale de carne. 

     Când ceilalţi reuşiseră să treacă strada, se pierduse în 
mulţimea de cozi şi codiţe ce străbăteau incinta în toate 
sensurile. 

     - Pardo’… pardo’, vă rog…  

     „ Hm, Sărbătorile au trecut, ce s-or îngrămădi atâţia         
oameni ?…” 

     - Alo, domnu’, unde te bagi în faţă ? 

     O mână de fier i se încleştă dureros pe umeri. 

     - Nu auzi când îţi spun ? 

     Îl privea ameninţător o figură lătăreaţă şi 
congestionată. 

     - Pardo’… vă rog, pardo’…  

    - Pardo’ la mamă-ta acasă – graseie celălalt sarcastic – 
când vă călcaţi pe picioare la budă. Aici, tovărăşia-i 
tovărăşie, da’ rându-i rând ! 

     - Lasă-l, dom’ le-n pace, nu vezi ce palid e ? îşi dădu 
cineva din coadă milos cu părerea. – Ce-o fi dacă ne-o 
mai ia unul înainte, la câţi ne-au luat-o până acum… 

     - Pardo’… vă rog… îngăimă pierit, privind la 
urmăritorii săi care, la zece metri distanţă, duceau 
tratative cu massele pe drept mâniate, care nu mai erau 
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dispuse să cedeze nici măcar o palmă de teren din ceea 
ce era al lor. 

     Ajunsese la ieşirea opusă. Răcoarea înţepătoare i se 
păru o adevărată binefacere. Trăgând aer în piept, îşi 
aminti de hăitaşii ce nu se zăreau nici acum din marea 
humanoidă. Un tramvai hodorogit trecu alene cu uşile 
deschise. Îl luă din mers si, după ce scoase bilet, încercă 
să-şi astâmpere cavalcada cordului, privind aparent 
liniştit la umbrele de înserare ce se agăţau de geamul 
vagonului. 

     Ce le-o fi trebuind Republică ?…” se trezi întrebându-se 
după ce coborî în staţie. –  „ Hm, ce m-o fi apucat ?” 

     În lumina palidă a amurgului, distinse pata albă din 
cutia poştală. Pe plic era trecut antetul Ministerului de 
Interne. Deschise şi citi : 

  

      

 

 

    Mâna îi căzu moale pe lângă trup. Acum aproape că 
nu-şi mai simţea bătăile inimii. 

     În faţa ferestrei dormitorului său privea amurgul 
parcă de blestem, încercând să distingă dincolo de sticlă 
o lume pentru totdeauna apusă, de ale cărei ultime 
ruminaţii agonice dorea cu disperare să se agaţe, fie doar 
şi pentru câteva clipe. 

 

7. 

dette era îndrăgostită. Un sentiment de frustrare 
o îmboldea continuu, dar nu avea de ales. Era 
de acum nevoită ca, măcar în faţa propriului eu, 

să recunoască realitatea. 

     La început nici măcar nu dorise să conceapă că nu este 
imună în faţa sentimentului, mai ales că acesta se 
manifesta vizavi de un tânăr simplu care, după doi ani 
de absolvire a unui curs intensiv, devenise dascăl în 
aceeaşi şcoală unde funcţionase şi dânsa. De altfel, aceea 
fusese perioada când, la intervale scurte de timp, în 
lăcaşul de cultură amintit fuseseră angajaţi dascăli ce 
făceau parte cam din aceeaşi generaţie din punctul de 
vedere al vârstei şi al absolvirii. 

     Se resemnase cu ideea sentimentului dobândit ca în 
faţa a ceva fatal. Aşa că, tânăra mentoră în ale ştiinţelor 
naturale îşi permanentiză obiceiul unilateral de a se 
întâlni ca din întâmplare cu el la intrare, nemaicedînd 
pentru nici un motiv impulsului de a se grăbi spre casă 
imediat după terminarea orelor de curs. Tânărul părea 
rece şi distant, acceptând resemnat ca pe un favor 

inevitabil faptul cu totul întâmplător de a se întâlni de 
fiecare dată cu colega sa exact la poarta profesorilor. 

     Odette avu într-o zi revelaţia ingenuităţii colegului ei. 
Cu bucurie remarcă de asemenea curăţenia sufletească, 
dezinvoltura blajină şi neafectată a omului din Nord-
Vestul ţării, tânărul nefiind nici măcar conştient de 
avantajele pe care noul regim i le-ar fi putut înlesni în 
virtutea dosarului său sănătos. Şi atunci, Odette realiză că 
entitatea politică cu sânge fără îndoială albastru din care 
şi ea făcea parte, avea nevoie de o necesară revigorare 
prin infuzia acestui sânge nou şi salubru. Aceasta avea să 
fie singura latură bună a aşa-zisei noi orânduiri despre 
care nu avea nici o îndoială că se va prăbuşi sub seismele 
provocate de propria-i energie destructivă : aceea că, fără 
să o dorească, adusese precum un vulcan la suprafaţă şi 
acel material ce prin răcire şi contopirea cu ceea ce era 
deja existent avea să refacă vechea şi totuşi viabila ordine 
socială, ce va fi însă astfel potrivită vremurilor în 
transformare. Da, aceasta avea să se întâmple ! Iar 
sterilul, acea parte a masei humanoide care prin ea însăşi 
nu putuse şi nu ar fi putut să reprezinte vreodată o 
valoare, avea să se întoarcă, după ultimile bolboroseli ale 
erupţiei, în străfundurile originare. Toate acestea aveau 
să se întâmple în virtutea imanentei perspective 
axiologice a lumii, în a cărei capacitate pozitivă de 
selecţie socială, tânăra profesoară de ştiinţe naturale 
credea cu tărie.  

       În primăvară se petrecu imprevizibilul : tatăl ei fu 
arestat, împreună cu respectabilii veterani ai partidului 
din care făcea parte. Motivul invocat de autorităţi era 
încercarea de părăsire frauduloasă a ţării, în vederea 
constituirii unui guvern în exil. Acei bătrânei ale căror 
discursuri insipide despre strategia pe termen scurt a 
partidului, singura posibilă în condiţiile actuale – nu mai 
erau liberi. Cu ceva timp în în urmă, după catastrofala şi 
frauduloasa venire a comuniştilor la putere, încercase 
prin propria-i prezenţă să revigoreze discuţiile sterile, 
reducându-le pentru scurt timp la concret. Atitudinea 
auditoriului ce i se  păruse   politicianistă   i   se   păru   
că  se transformă în priviri hulpave ; discursurile lungi şi 
inutile, în tăceri ce acompaniau complice aceste priviri. 
Scârbită, se retrăsese din politică. Acum însă le dădea 
dreptate : nu mai fusese oricum nimic de făcut.     

       Problema reţinerii lui Mihail în viaţa ei devenea nu 
numai o necesitate sentimentală, ci şi o chestiune de 
supravieţuire fizică şi socială imediată. Importanţa 
sănătăţii sale spirituale trecea pe loc secund, ca lovitură 
strategică fiind acum mezalianţa cu el, considerat cu 
origini sănătoase de către zisul regim          democrat-
popular, gest ce ar fi anihilat în mod logic bănuiala că, cel 
puţin aparent, ea, sau cineva din familia sa ar fi putut să 
aibă resentimente sau chiar să comploteze împotriva noii 
orânduiri. Când îi spuse despre părintele arestat şi 
despre bănuiala că de la o vreme era din când în când 

O 

Vă facem cunoscut că sunteţi invitat pentru 
data de 20 ianuarie a.c. la Sediul Central al 
Ministerului nostru în vederea unei discuţii 

referitoare la … 
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supravegheată – avu îndoieli dacă pe faţa prietenului s-a 
aşternut crisparea provocată de revoltă, ori indiferenţa. 

     Procesul de instruire şi cizelare pe care discret îl 
începuse mai demult luă avânt, devenind aproape făţiş. 
Din ce în ce mai des îl invita la dânsa acasă  unde   îl   
atrăgea   în discuţii elevate ce se doreau îmbinare 
armonioasă între exigenţele ştiinţelor exacte – 
specialitatea lor – dar şi cele umaniste şi artă între care 
considera a fi o legătură intrinsecă. Fondul auditiv era 
muzica de calitate discret audiată, iar cel vizual lumina 
nici prea stridentă, dar nici indecent redusă.  

     Într-un târziu el căsca ascuns şi plictisit, cerându-i să 
schimbe placa de patefon cu ceva muzică săltăreaţă 
autohtonă. Ea refuza cu acribie, încercând cu 
încăpăţânare să-i reliefeze sentimentele arzătoare pe care 
Bizet le pusese în monologul muzical al lui Carmen, 
spiritul vivace al serenadei mozartiene, evoluţia liniară şi 
totuşi diversificată a lumii din Bolero-ul lui Ravel. Dacă el 
insista, imediat platanul aparatului începea să descifreze  
lied-ul ce evoca tragedia bătrânului Beethoven, 
îndrăgostit de o mult mai jună elevă de pian. 

     Al doilea punct al procesului de cizelare îl consideră 
iniţierea în viaţa mondenă a lumii bune. Urma să-l 
conducă, în măsura posibilităţilor ei pecuniare din ce în 
ce mai modeste, în restaurantele şi barurile de bun-gust 
ale capitalei, neinvadate pentru moment de miasmele de 
mâncare prea iute condimentată, indivizi ce beau 
şampanie după saramură cu mămăligă şi tarafuri 
zgomotoase ce exprimau  of-uri şi aoleu-uri în cât mai 
triviale şi dezagreabile note. 

     Spre consternarea ei, localurile pe care nu le mai 
frecventase de câţiva ani se schimbaseră radical : 
abajururile ce filtrau altădată o lumină discretă fuseseră 
înlăturate, becurile fiind în mjoritatea cazurilor legate de 
tavan printr-un banal fir nemascat ; mesele, fără nici un 
acoperământ, erau împrăştiate în toată sala, pe cimentul 
gol, unde indivizi cu voci hârâite aruncau mucuri de 
ţigari puturoase, peste care turnau câteodată resturile de 
secărică din paharele soioase.  

     Părăsea oripilată locanta, altădată un naos al discreţiei 
şi râsetelor în surdină, trecând pe lângă portarul 
proaspăt înlocuit, burtos, cu mai multe rânduri de bărbii, 
care îi privea îmbrăcămintea bănuitor şi ostil. 

     Găsise în cele din urmă ceea ce o interesa la intersecţia 
căilor                       13 Septembrie cu Uranus şi Cazărmii. 
Un mic bar- lăptărie căruia cu ani în urmă nu i-ar fi dat 
nici o importanţă, unde însă şi acum patronul mai 
continua să se aplece surâzând binevoitor la urechea 
vreunui client, atunci când i se părea că ceva l-a 
nemulţumit. Aici, contra câtorva bănuţi, cinau din când 
în când gustând din cartoane cu mezeluri asortate pe 
care le stropeau cu un pahar de vin bun. Era, ceea ce 
credea dânsa, o trataţie decentă într-o oază dintr-un 

deşert unde grosolănia agresivă şi paupertatea erau în 
curs de instaurare. 

     Acum  se îndreptau tot într-acolo. În tramvaiul 
arhiplin care cu zumzet hodorogit şi continuu trăgea 
greu la deal, se răspândise un miros acru, de lenjerie 
neschimbată la timp. 

     - Mârlanii ăştia care vin la oraş fără să facă cunoştinţă 
cu apa şi săpunul ! şuieră ea furioasă. 

     Realiză înspăimântată că a gafat. Privirea lui Mihail 
rămăsese însă ca şi până atunci pironită pe panorama 
faţadelor de case cu răni rămase din timpul războiului.  

      Din staţia de tramvai unde Mihail o ajutse frumos să 
coboare, privea ca prin aburi de vis uşa localului lor, cu 
canaturile răvăşite într-o parte                şi-ntr-alta. La 
câţiva metri mai la dreapta, în faţa unui unui mare geam 
văduvit pe dinăuntru de draperia ce-i asigura altădată 
inexpugnabilitatea vizuală, un cerc de tineri bărbaţi pe a 
căror obraz rasul la sânge nu cadra de loc – jucau o horă 
îndrăcită şi pestriţ colorată, din haine orăşeneşti şi 
costume populare. Din când în când, câte un chiot 
viguros hăulea în văzduh. Câţiva, neprinşi încă, discutau 
cu aprindere. 

     - Bă, al dracului de mult ne-au mai ţinut astăzi la 
cursuri ! zise unul. 
     - Cât să fie ceasurile ? întrebă un altul. 
     Celălalt extrase din buzunarul prea strâmt un ceas de 
mână cât o gulie, căruia îi lipsea un telescop. După ce 
examină îndelung cadranul îmbâcsit, conchise : 
     - Dac-ar fi limba puţin mai jos, ar fi trei ş-un arc. 
     - Aha, trase celălalt concluzia privind cerul senin – 
deci e trecut de treişpe… 
     O vreme păstrară liniştea. Apoi, brusc se cercetară 
unul pe celălalt, ca şi cum nu s-ar fi văzut de multă 
vreme. 
     - Cât mai ai din ce-ai avut ? 
     - Vreo două sute…  
     - Văleu, da’ pe ce-ai cheltuit atâta, frăţioare ? 
     - Ia uite ce mi-am luat ! îşi zbătu mâneca prea largă a 
sacoului. 
     - Bine, mă, da aşa mult… 
     - E-te-te, că şi mare-i bursa ! Un miar jumate acolo ! Că 
doar am făcut războiu’! Ş-acu mă vor şi cadru’ de 
răspundere ! Şi asta cere biştari, ai ? Tu ce ţi-ai luat, na ?! 
     - Io i-am păstrat. Mă duc pe seară pă bulevard. Că 
poate nu le-a ridicat pă toate Miliţia Populară şi mai e 
rost de un sculament scurt – hă, hă, hă, hă… 

     În vremea asta, Mihail privea fascinat la drăceasca 
sarabandă a horei ce scotea din piepturi chiote din ce în 
ce mai energice şi mai scurte, neobservând că cei doi 
începuseră să chicotească pe seama Odettei. O fătucă ca 
de pe la el de prin cătun, singura din adunare, îşi agita 
pieptul învolburat. Ochii ca o văpaie se opriră o clipă 
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asupra lui. Roşeaţa din obraz se accentuă. Transportat, 
porni spre horă, care îl primi cu un gest firesc. 

     - Mihail ! strigă deznădăjduită. – Mihail ! Eu, care 
tocmai începusem să te admir… 
     Cei doi se apropiară. Era îngrozită de mirosul aspru 
de transpiraţie, combinată cu duhoarea de băutură 
ieftină şi tutun prost. 
     - Frumuşico, lasă-i în pace pe sfinţi şi mai holbează-te 
şi la noi. Hai, porumbiţo ! 
     - Mihail ! repetă ea rugător. Miha… 
     - Eşti drăguţă, turturico, şi bună pân’ la Dumnezeu ! 
Hai cu noi, că avem o cămăruţă… şi… amândoi… câte 
două sute… 
     Îi săgetă ca un trăsnet. 
     - Cinci sute de căciulă, plusă celălalt grăbit tariful, 
uitând că, într-adevăr, nu mai are decât două sute în 
buzunar. 
     - Domnişoara Odette Lăzeanu? 
     Se întoarse surprinsă, neplăcut impresionată de 
timbrul dezagreabil al vocii. În spatele ei apăruseră doi 
indivizi cu haine de culoare închisă şi priviri ca de jar. 
Bărbaţii pe care îi avusese până atunci în faţă se 
retrăgeau d-a-ndăratelea. 
     - Vă rugăm să ne urmaţi. 
     - Ascultă, domnule, chiar toţi bărbaţii astăzi… 
     - Insistăm ! apăsă al doilea, prezentând legitimaţia 
purpurie. 
     Pălise. Urmă maşinal drumul indicat de arătătorul 
individului, îndreptându-se spre Buick-ul de pe celălalt 
trotuar. Maşina demară violent, amestecând pocnetele 
carburatorului uzat cu strigăturile din ce în ce mai scurte 
dar energice ale Ciuleandrei.  

    

8.  

a-ţi, mă omule, muncă la oraş ! 

     Exasperat de refrenul femeii pa care îl auzea 
de azi-dimineaţă, ţăranul ieşi pe prispă 
răsucindu-şi nervos o ţigaretă. 

     - N-auzi, mă? Măăă !… se repetă interogaţia 
consoartei care întindea acum pelteaua şi peste gard, la 
vecină. 
     - Lasă-mă-n pace, mă muiere, că-l dau la o parte pe 
Ăl-de-Sus, şi când    ţi-oi cărăbăni câteva, îţi sar colţii din 
bot ! 
      În faţa ameninţării, femeia schimbă doar tactica 
începând să bocească ca după dric : 
     - Aoleu, aoleu, toate au avut noroc, numai io am fost 
blestemată ! Toţi     s-au aranjat acu’ cu Eliberarea, numa’ 
tu ai rămas acilea, la coarnele plugului, de râsu’ satului! 
Haoleu,    haoleu !… 
     - Ce-i, surată ? veni vecina la gard. – Parcă ţi-a 
muritără toate neamurili dintr-o dată, aşa boceşti ! 

     - De mi-ar fi muritără toate, şi nu era aşa nenorocire 
pă capu’ meu ! 
     - Aoleo, ce spui  ?! 

     - Păi da, uite, cu omu’ ăsta al meu, mă lupt de trei zile. 
Să ia şi el o muncă la oraş ca toată lumea, să se aranjeze 
şi el, să se emancipeze, că nu degeaba au venit ai noştri. 
Nu vezi mă – se întoarse către bărbat – nu vezi că se 
schimbă lumea ? Către vecină: - Aoleu, lele, crăp când 
vine a lu’ Cojan sâmbăta acasă cu tot felul de bunătăţi d-
alea dă la oraş, cu cârnaţi din hala Traian, cu carne d-aia 
cu pesmet pă d-asupra… 

     - Că parcă nu ţi-am făcut cârnaţi la Crăciun de ai ş-
acu’… 

 - Surată, ce crezi c-a adus săptămâna trecută a lui 
Şchioapătă de la târg ? 

     - Ei, ce? întrebă interlocutoarea numai ochi şi urechi.  
     - Tu ce crezi? 
     - Hai, ţaţă, spune,că mă fierbe ! 
     - Pânză de rochie cu puricani de la economat, fă ! 
     - Nu mă-nebuni ! 
     Câteva clipe cele două femei tăcură. Răgazul expiră 
însă repede. 
     - Bine mă, nea Ilie, de ce nu dai ascultare nevestei ? Că 
mie, de nu-mi murea bărbatul în război, l-aş fi îndrumat 
tot la fel ! 
     - Aşa, lele, zi-i şi tu, că parcă a intrat dracu’-n el de nu 
vrea să mai asculte de vorba mea ! 
     - Păi da, măi nea Ilie, aşa e ! Uite-l pe nea Trifoi, în 
fiecare duminică i-acasă, aduce buboane copiilor, bani d-
ăia câştigaţi la uzină, pâine… 
     - Pâine ?! întrebă consoarta. 
     - Da, dodă, d-aia făcută de-a gata, la fabrică. 
     - Auzi, măăă ?! Pâine de gata, de la fabrică ! Auzi şi tu 
! 
     - Lasă-mă, fă, în pace ! 
     - Ia-ţi, mă, servici la oraş ! Ce vrei, să rămâi la coarnele 
plugului, dă râsu’ lumii ? S-a dusără vremurili de 
altădată, cu boieri, cocoane şi coconi ! Tu nu vezi, mă ? 
Pă cuconul din satu’ dă peste deal l-a luatără la raion, şi 
nu-l mai văzu nimeni d-atunci. Nici ăsta al nostru nu 
mai face el mulţi purici p-aci, că d-aia umbla ca o curcă 
plouată mai zilele trecute ! E-he-he-he !…  
     - Taci fă idioato din gură, şi nu te bucura la 
nenorocirea omului, că ne vine şi nouă rându’ ! 
     Femeia vru să mai spună ceva. 
     - Gura, că te iau la omor ! 
     Muierea îşi dădu seama că nu mai e de glumă. Vecina 
se retrase strategic. 
     - O să-ţi ia ăştia şi praful de pe vatră, şi tot fericită şi 
dobitoacă ai să rămâi ! Ce, crezi că pita se face la fabrică 
din glod ?! Nu fă, tot din grâu, iar grâul iese din 
pământul muncit d-alde mine şi moşii mei, proştii care l-
am îngrăşat cu sudoare şi sânge ! Şi ce te bucuri la 
năpasta boierului? Crezi c-or să vină alţii mai buni ?! 
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Neam !…    - Cin’ te-a ajutat să-l ducem la spital pe fiu-
tău, când s-a ologit la oişte ?! 
       - Boierul, Ilie, răspunse spăşită bâzâind în ştergar. 
     -  Pă socoteala cui s-a făcut şcoala cea nouă din sat, la 
care nu vrei să-l laşi pe fi-tu, să nu se prostească ? Cine s-a 
vorbit cu dascălul şi preotu’ ca băiatu’ lu’ nea Gheorghe 
care e fecior dezgheţat să meargă să facă şcoala militară 
la oraş, d-a ieşit acu’ dita-mai căpitanu’ cu pepţii plini de     
decoraţii ? Bucură-te, fă tâmpito, c-or să te bage ai tăi pe 
tine la conac cocoană mare să-ţi lăfăi prostia şi şuncile 
printre pânzeturi, mobile şi ziduri cu    puchiţei !  
     Vru să mai spună ceva dar, resemnat, renunţă cu un 
gest de lehamite şi intră în casă. 
     De după gard, vecina reveni cu mare băgare de seamă 
: 
     - Auzi fă ? Psst… 
     - Ce-i ? 
     - Ce crezi că şi-a luat tov  instructor acu’ două 
săptămâni de la oraş ? 
     - Ce ? 
     - Mobilă cu labă de leu ! 
    Un răcnet prelung zăngăni gemurile. Femeia era 
chemată la raport. Ciorba dăduse în clocot de aproape 
un ceas. Mămăliga se afumase. 
     - Las’ că vin mai târziu, lele ! Acu’ mă duc, că mă 
strigă turbatu’. 
     Şi, precipitat, intră în casă, gata pentru ce avea să 
urmeze. 

 

9. 

ulin, subofiţerul erou – care săpase Canalu’ 
schimbându-şi renumele în paradigmă – era 
deprimat foarte. De la o vreme, întreaga stimă şi 

consideraţie ce îi fuseseră tacit acordate de întreaga 
unitate, de la ofiţerii superiori până la contingente întregi 
de soldaţi – se volatilizase brusc. Unde era respectul cu 
care domnişoara Marga – ce făcea parte din personalul 
civil al unităţii – îl saluta dimineţile, după care îi putea 
admira posteriorul generos bombat şi şoldurile a căror 
siluetă devenise de mult o amintire – toate aceste 
ocheade fiind trecute cu vederea chiar şi de locotenent, 
cel care o simpatiza atât de   mult ? 

     În întreaga cazarmă instaurase pentru propria-i fiinţă 
o atmosferă de respect, ambientată de teama ce o 
provocau vitriolentele diatribe împotriva şefului de stat-
major, pa care l-a catalogat ca pe un duşman metamorfozat 
al clasei muncitoare şi despre care propăvăduia că într-o zi 
va fi înlăturat, dacă nu chiar pus să sape cu burjuii de 
rând, urmând ca el, Sulin, datorită spiritului său 
revoluţionar şi al dosarului doveditor de origini cât se 
poate de sănătoase să inainteze în grade spre a-i parveni 
foarte repede o funcţie, poate chiar măricică, poate 
chiar… 

     E drept că înflăcăratele filipici nu şi le ţinea în 
prezenţa celui vizat, aceasta probabil pentru a nu 
avertiza duşmanul poporului de anume slăbiciuni 
lăuntrice ale noii orânduiri, cât şi pentru a-l lăsa pe cel în 
cauză să-şi săvârşească mârşavele uneltiri ce vor fi dovezi 
de netăgăduit, cât pentru a nu uzurpa vremelnic 
autoritatea ierarhică a celui încă în funcţie, lovind astfel 
în însăşi disciplina militară.  

     Şi acum, duse erau toate. Saluturile pline de respect 
ale domnişoarei Marga încetaseră brusc şi, ceea ce era 
mai rău, nevinovatele priviri aruncate asupra părţii 
ventrale a acesteia nu se mai bucurau de tăcerea 
complice a locotenentului care se transformase fără 
preaviz în ostilitate, dacă nu chiar agresivitate verbală, 
apologie ocolită a ceea ce se chema Morala Proletară. Duse 
erau şi festinurile luate între doi ochi prin cine ştie ce colţ 
al unităţii, ospăţuri solitare compuse din bucate bine 
gătite de domnişoara Marga ce, în pauzele de masă de la 
miezul zilei, se deplasa acasă spre a-i pregăti acestui 
adevărat donquijotesc Cavaler al Dreptăţii – hrana ce n-o 
putea pregăti soţia inexistentă a Nemesis-ului masculin ce 
avea să răzbune şi ultimile umilinţe săvârşite de 
exploatatori, prin exponenţii scăpaţi încă din vedere de 
tribunalele revoluţionar-populare. 

     „ – Lupta nu s-a încheiat !” – exclama Sulin în 
discursuri vitriolente de conspiraţie falită. – „ – Nu toţi 
duşmanii de clasă îşi sapă mormintele în locurile stabilite de 
Partid !” – decreta el cu siguranţă. – Anii viitori aveau să fie 
cei mai grei, căci mulţi dintre fascişti fuseseră iertaţi de 
reacţiunea burghezo-moşierească din ţările îmvingătoare. Iar 
cei dintâi, urmăreau să influenţeze   cercurile   politice  din 
statele imperialiste în vederea dezlănţuirii unui război de 
agresiune ce ar urmări salvarea fostei clici de samsari şi 
trădători din cele ce erau acum ţările lagărului socialist. Dar 
Armata Populară Naţională împreună cu celelalte detaşamente 
armate frăţeşti din ţările surori nu o vor permite, necedînd 
şantajului atomi ! Sulin era convins de aceasta şi îşi 
închinase definitiv existenţa nobilei cauze a socialismului 
şi apărării lui, motiv pentru care nu se bucurase 
niciodată de binefacerile instituţiei matrimoniale în 
cadrul căreia ar fi putut zămisli urmaşi asemenea lui. 
Charisma de luptător înfocat în detaşamentele de 
avangardă ale Celei mai Umane Orânduiri îi ajungea ! Şi 
nimeni nu avea să se uite la micile servicii casnico-
gospodăreşti încredinţate de obicei soaţei, în lipsa căreia erau 
atribuite diverselor camarade inimoase, tovarăşe de viaţă şi 
idealuri înflăcărate ale aceleaşi nobile idei ale socialismului 
victorios la sate, oraşe şi mahalale. 

     Acum însă, situaţia se schimbase radical. Astfel că, 
pentru Sulin, reîncepură – din punct de vedere 
gastronomic – zilele negre. Domnişoara Marga abia dacă 
îi mai arunca ( ca la câini ! ) câte o conservă de sardele pe 
care – merçi ! – şi-o putea cumpăra şi singur. Unde erau 
chifteluţele calde prăjite doar cu o jumătate de oră înainte ca el 
să le devoreze ? Unde erau ciorbele de burtă sau perişoare 
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aduse în sufertaş întru întremarea culinară a arhetipalului 
erou ce urmărea purificarea definitivă a Organelor… ? 

     Culmea iritării se produse când, într-un miez de zi, 
observă femeile Personalului Muncitor Civil  mâncând 
între dânsele, în biroul-bibliotecă. Le privi stăruitor, cu 
luciri inflexibile de oţel – credea dânsul. Doamna Veta ( 
era măritată ) – îl privi o clipă cu nesiguranţă, ceea ce 
demonstra, fără îndoială, apropiata ei readucere la 
cuvântul de ordine. Însă ofranda, dacă nu chiar poftirea 
la ospăţ – se lăsau aşteptate. 

     „ – Şi lui Sulin, nimic ?!” exclamă el în culmea 
exasperării rupând tăcerea anormal prelungită. 

     Într-o fracţiune de secundă, făcu legătura: când noua 
orânduire va fi definitiv stabilizată – nu va arăta vreo milă 
nici faţă de ele ! Ba nu, cu dânsele va începe epurările, 
aranjând să nu-şi mai găsească nicăieri vreun loc de muncă în 
instituţia militară, iar în cele  civile,   doar la  munca de jos  - 
şi asta doar dacă îl vor îndupleca rugându-l frumos ! În mod 
sigur, trecuseră de partea aceluia împotriva căruia juraseră să 
lupte până la capăt, probabil că îi şi raportaseră secretul, 
făcându-se astfel instrumentele uneltitorilor antipopulari. Nu 
va exista clemenţă ! Le va destitui imediat ce va fi posibil, le 
va… 

      Şirul panseurilor futurolog-vindicative fură 
întrerupte brusc de pârjoala pe care doamna Veta i-o 
aruncă spre prindere cu ostentativă familiaritate. 
Domnişoara Marga se răsuci cu un sfert de cerc în jurul 
axei voluminoase, privindu-l întrebător. În mână ţinea 
un măr din al cărui trup mai mesteca încă şi acum. – I l-
ar fi dat, dar ce să facă dacă îl mâncase deja pe jumătate ? Nu 
putuse şi el să vină mai devreme ?… 

     Subofiţerul erou privi la captura excesiv rumenită ce 
fusese cedată benevol de duşman. O privi cu dispreţ, 
aruncă o privire asemănătoare celor două femei care nu-
şi terminaseră încă de ingurgitat prânzul rece şi ieşi pe 
culoar muşcând din trofeu, neumilindu-se să li-l arunce 
în faţă. 

     În drum spre poarta unităţii, intră în corpul de gardă 
unde constată o mizerie indescriptibilă. – Da, da, dădu 
din cap înţelegător, spre mirarea caporalului de schimb 
vânăt ca ficatul. – Bieţii soldaţi sunt prea obosiţi spre a mai şi 
deretica. Mai mult chiar – schimbul de la veghe ar trebui 
înlocuit cu membrele P.M.C.-ului care oricum se lăfăie toată 
ziua de pomană prin birourile comandamentului. Cu ocazia 
aceasta, amintiţii salariaţi civili se vor ocupa şi de curăţarea 
permanentă a încăperilor minusculei subunităţi. Da, da ! Va 
face un raport-propunere chiar mâine Şefului de… 

   Cum, lui ?! Celui mai mare duşman al său !? Niciodată ! – 
Urgentarea purificării Organelor îi apăru ca o sarcină 
imperativă : o Armată Populară curăţată total de elemente 
anacronice, cu soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiţeri model, 
asemenea lui ! Dar toate acestea nu se puteau întâmpla decât 

după… Şi atunci, după acest după ce nu mai putea întârzia 
mult, le va arăta el tuturor !… 

     

10. 

inereţea tovarăşului ilegalist Kilotzki a fost 
aproape în întregime sub semnul incertitudinilor 
ce precedau gafe de genul confundării stângii cu 

mâna dreaptă, şi a dreptei cu membrul superior stâng. 
Faţa sa lunguiaţă şi spelbă încadrată de veşnicii ochelari 
metalici cu rame întotdeauna în discordanţă cu obrazul 
ce-l asortau – a produs un sentiment de inefabilă 
înţelegere din partea colectivităţii, astfel încât anii 
premergători celei de-a doua conflagraţii mondiale s-au 
sfârşit cu eludarea stagiului militar, iar cei de război, fără 
tranşee, concentrări,mobilizări pe loc ori alte astfel de 
neplăceri. De altfel, aceşti ani au continuat să fie pentru 
tânărul slab şi deşirat timpul marilor încercări de 
sincronizare a membrelor personale cu tipurile de 
curente politice încastrate faunei autohtone, din care nu 
pricepea o iotă. Dar, caracteristic muncii panditeşti de 
tălmăcitor hermeneut, o nedumerire pe jumătate 
elucidată avea totdeauna în spate încă zece enigme, 
precis mărturie a inepuizabilităţii materiei scoasă la 
lumină de predecesorul şi mentorul spiritual al Tătucului 
Popoarelor. Când, pe negândite, diviziile staliniste au 
ajuns sub geamurile flăcăului nu prea perspicace de la 
mezanin, decantări neaşteptate i s-au produs în 
capacitatea de sinteză, distingând brusc forţele binelui de 
ale răului, democratice de cele fasciste, şi Armata Roşie 
de restul armatelor. Pe neaşteptate capacitatea de 
comparaţie antinomică la care cunoscuţii şi rudele îşi 
pierduseră orice nădejde că s-ar mai putea ivi – 
produseră două pagini de autobibliografie ( sic ! ) a unuia 
din acei ce se numărau printre cei mulţi rămaşi după 
război. 

     Iar după decantare a urmat distilarea. 

     … în urmă cu câţiva ani, în timpul unui 
bombardament căruia i-a supravieţuit graţie a două 
braţe ce l-au tras precipitat din uşa unui beci – se 
produse prima lumină dinspre Răsărit. – „ Tovarăşe, vrei s-o 
păţeşti ? Dacă toţi tovarăşii nu ar avea grijă de dânşii 
încercând acţiuni teatral-eroice ca dumneata…” 

     O lampă cu petrol tocmai atunci aprinsă îi lumină 
faţa. Fusese  confundat ! 

     Vocea tovarăşului din faţa sa a căpătat brusc 
inflexiuni de gheaţă. Ceilalţi tovarăşi priveau atenţi pe 
acest intrus care fugise zănatic pe stradă şi pentru care 
nu puteau garanta că, o dată ieşit de aici, nu se va duce 
direct la Siguranţă. 

     Lama unui cuţit sclipi lacom în lumina confuză. 
Simţind primejdia, picioarele i se înmuiară. Şi, intuind că 
ar face plăcere dacă ar întoarce apelativul ce îi fusese 
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adresat, îl folosi la rându-i, cerându-şi iertare pentru o 
vină pe care urma să şi-o afle. 

     „ – Tovarăşe Briceag, fără anarhie ! Te rog să te calmezi ! 
Tânărul nostru tovarăş este credincios Cauzei.” 

     Fu primit în rândurile Partidului chiar atunci, pe loc, 
urmând a fi convocat în următoarele zile pentru 
înmânarea carnetului de membru şi încredinţarea primei 
sarcini concretizată în diseminarea teancurilor de 
fluturaşi aflate pe masa din penumbră şi a căror rară 
fâlfâire de asupra oraşului nu mai interesa prin 
conţinutul lor truistic demult, pe nimeni.      Adresa pe 
care o dădu spre a fi căutat era fictivă. Iar de atunci, cu 
teama lamei sclipitoare în suflet, merse cu multă băgare 
de seamă pe stradă. 

     … sfârşitul războiului făcuse însă să vină şi vremurile 
prielnice ! În sfârşit, după atâta ostracizare şi ani buni de 
front antihitlerist – chiar şi când dorinţa de a fi luptat pe 
acesta nu putea fi decât rodul activităţii onirice – venise 
şi vremea sa ! Autobiografia i-a fost citită în ropotele de 
aplauze ale tovarăşelor şi tovarăşilor din sală. Iar ca o 
apoteoză, un carnet roşu cu două unelte încrucişate a 
căror utilitate nu o cunoştea prea bine îi fu înmânat - cu 
întârziere de câţiva ani. 

     Stagiul militar efectuat sub stindardul proaspetei 
orânduiri în care totul era cu putinţă a trecut ca un vis 
frumos, în filipici furibunde cu atât mai înnaripate, cu cât 
beţia de cuvinte îl conducea pe noi culmi de încâlceală. 
Diversele grade au curs pe epoleţii săi de tinichea 
sclipitoare cu o rapiditate nebănuită, calificativul de 
stagnare mintală progresivă emis în vremea  groaznicului 
regim burghezo-moşieresc care îl scutiseră printre altele 
de satisfacerea stagiului militar fiind de mult casat. 

     În unitatea militară ataşată centrului de reeducare unde 
fu repartizat, se distinse rapid prin ferocitatea şi zelul cu 
care aplica directivele primite. Distincţia sa nu s-a 
manifestat doar pe plan spiritual, al educaţiei patriotic-
revoluţionare. Ea a răbufnit şi în aria profesională, 
descărcându-se ca o urgie asupra nelămuriţilori  şi 
nesincronizaţilor încă noilor realităţi presupuse de 
dictatura proletariatului. 

     O atenţie mărită – se indica în directivele confidenţiale 
de partid şi de stat – vor necesita toţi acei care prin actele 
săvârşite în anii exploatării burgheze şi  militaro-fasciste, s-au 
făcut vinovaţi de prigoana împotriva reprezentanţilor clasei 
muncitoare, a celor mai înaintaţi în gândire şi solecisme dintre 
aceştia, care s-au dovedit a fi şi cei mai buni fii ai poporului. 
Astfel, tovarăşul ilegalist avea ocazia să-i pedepsească şi 
pe acei care prin teroarea inaugurată şi promovată într-
un beci  -  i-au întârziat dar nu oprit perceperea celor mai 
nobile valori ale ideologiei celei mai umane şi mai   drepte 
orânduiri. Deţinutul Briceag şi camarazii săi, au fost 
condamnaţi cu pedeapsa maximă privativă de libertate 
sub acuzaţia de activitate legionară, dovedită de tovarăşul 

Kilotzki, principala lor victimă, acum acuzatoare. Pe 
dânşii, dar şi pe pielea deţinuţilor necunoscuţi bătutul cu 
nuiaua de plop la tălpi, botezul şi împărtăşirea cu 
excremente cu ocazia Sărbătorilor Pascale, călcatul în 
picioare, lovitul peste măruntaie, extragerea unghiilor şi 
a danturii din locurile de încastrare, coroana de sârmă 
ghimpată – au sfârşit prin a nu mai avea nici un secret. 
Incontestabil, junele ilegalist şi-a adus o asasină şi 
decisivă contribuţie la lărgirea metodelor sadice de 
reeducare, care probabil doar printr-o uriaşă nedreptate 
nu i-au fost asimilate ca brevet. 

          După ani buni, când s-a constatat că tinerele organe 
de apărare a noii orânduiri au mai comis şi greşeli, în special 
datorită lipsei de supraveghere din partea organelor superioare 
de partid şi de stat, precum şi din faptul neînţelegerii că forma 
socială nu se putea adapta, nu putea ţine pasul cu înnoirea 
rapidă a fondului – apologia plină de modestie proletar-
revoluţionară a ineditelor sale procedee de conştientizare 
a nelămuriţilor – a încetat brusc, fapt care a nedumerit 
foarte pe cunoştinţele şi admiratorii identici cu el. Venise 
timpul când deja consolidata orânduire a oamenilor 
muncii funcţiona cu consimţământul a din ce în ce mai 
mulţi susţinători conştientizaţi, convinşi că singura soluţie 
pentru un trai mai fericit pentru ei şi urmaşii lor era 
legarea intereselor şi a soartei de idealurile nobile ale 
marxism-leninismului, fundamentul de oţel al visului de 
aur al omenirii - bolşevismul. Era vremea când tovarăşul 
Kilotzki împreună cu ceilalţi tovarăşi, aveau să 
primesacă pe linie de partid şi de stat însărcinări mai 
complexe, dar tot atât de importante, de care organele 
puterii muncitoresc-revoluţionare trebuiau să se achite la 
fel de exemplar. Mijloacele coercitiv-punitive aveau să fie 
înlocuite cu altele, mai puţin contondente, dar la fel de 
eficace, potrivite însă noilor realităţi socio-politice abia 
apărute. Începea epoca constructivismului obiectiv, 
perioadă în care primele realizări palpabile ale măreţelor 
idealuri socialiste începeau să se vadă, concretizându-se 
mai ales prin durarea de locuinţe supraetajate pentru 
oamenii muncii de la oraşe veniţi de la ţară. Într-unul 
dintre acestea avea să se strămute şi tovarăşul ilegalist 
Kilotzki, împreună cu alţi tovarăşi pentru care clasa 
muncitoare în alianţă cu ţărănimea, fericirea lor, fusese 
supremul ideal. La început, tovarăşii au privit muţi de 
uimire ctitoria în formă de campanilă fără clopot ce avea 
să le fie destinată ca locuinţă, înconjurată de anexele 
destinate atât altor locuinţe, cât şi unor moderne spaţii 
comerciale. Se punea acum problema denumirii acestui 
ansamblu: Mont-Blanc, semnificând înălţimea nobilelor 
idealuri socialiste în derivă spre comunism. Nu  - prea 
efemer. Eroziunea va toci acest pisc, pe când idealurile 
cele mai umane ale Mapamondului nu vor putea fi 
distruse de nici o intemperie ; Diamant – numele 
falansteristului de Scăieni, a cărui comunitate agro-
sătească a fost desfiinţată de autorităţile vremii după ce 
în sânul ei au apărut grave conflicte… nu, nu era bine, 
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semnificaţia era tragică, societatea cea mai umană 
namaiputând să aibă soarta Ikarului cu aripi de ceară. În 
schimb, iubita    florentin-adulteriană ce-şi aştepta alesul 
pe căi aeriene, eludând astfel draconicele interdicţii la 
care era supusă în lipsa soţului de acasă – merita să-şi 
lase numele asupra ctitoriei ! Mona Lisa ! Da ! Aşa se va 
numi Complexul lor ! Iar fericiţilor locatari chiar li se 
părea seara când se apropiau de sălaşul lor că acesta le 
zâmbeşte antropomorf-enigmatic despre viitorul 
luminos ce avea să vină. 

     Un val de grandoare lovi edificiul, zguduindu-l din 
temelii. Cartea de imobil fu controlată cu de amănuntul 
de specialiştii sălaşului, astfel încât în apartamentele sale 
socotite confortabile, să nu stea decât acei care anii 
tinereţii şi-i puseseră cu gândul şi cu fapta în slujba 
idealurilor bolşevice. Câteva epurări s-au produs, căci 
chiar şi în era egalităţii universale majotitatea trebuia să 
înţeleagă că atunci când venea vorba de împărţirea 
coldezului - unii erau mai egali decât alţii. 

     Pe străzile din jur se auzeau frecvent glasuri de 
stentor, ce roesteau    răspicat  numele dat Complexului, 
dezvăluind astfel locul de provenienţă al locatarului, 
după părerea sa motiv de cinste şi mândrie. 

     După ce s-a făcut curăţenie în apartamentele locaţiei, 
locatarii s-au gândit că aşa ceva ar trebui făcut şi în toate 
magazinele ce se aflau în corpul acestuia : o Alimentară, 
o florărie, o cofetărie, un magazin de dulciuri şi un 
centru de carne. Astfel, la iniţiativa tovarăşului Kilotzki, 
în toate spaţiile comerciale ataşate Complexului, urmau 
să poată cumpăra numai cei ce domiciliau în el. Iar în 
aceste magazine urmau să lucreze numai tovarăşi şi 
tovarăşe care, prin certificat, puteau dovedi că sunt 
dintre acei – sau urmaşii celor care – în anii cruntei 
ilegalităţi au făcut ceva concret pentru propăşirea pe 
pământul patriei a celei mai umane orânduiri. – În privinţa 
cumpărătorilor, de atunci în acolo, prin rotaţie, tovarăşi 
pensionaţi sau din cei învoiţi de la serviciu aveau să facă 
de gardă, verificând cu atenţie domiciliul înscris pe 
buletinul de identitate al pretendenţilor la cumpărături. – 
„ Om merita şi noi măcar atât după câte mizerii am îndurat !” 
spuse tovarăşa căzută de gardă, unui needificat ce ceruse 
explicaţii. Tovarăşul Kilotzki, care se afla pe schimb  cu 
ea, şi pentru care dânsa era femeia idealurilor sale, fără a 
simţi nevoia moral-proletară de a şi legaliza acest fapt în 
faţa ofiţerului Stării Civile – o felicită cu căldură, 
asigurând-o că este o demnă urmaşă a eroinelor ce 
acţionaseră în anii cruntei ilegalităţi. 

     Uitând însă micul amănunt de a cere şi zapcie de la 
poliţie pentru acţiunea neoficială întreprinsă, au avut 
surpriza de a vedea apropiindu-se la câteva ceasuri după 
aceasta o patrulă de miliţieni. Un ţignal stabilit din timp 
se auzi de la unul din ferestrele complexului. Era semnul 
că tovarăşul Kilotzki, împreună cu aleasa sa coechipieră, 
trebuiau să o şteargă, retrăgându-se strategic. Şi o făcură 

prin uşa din dosul magazinului cel mai apropiat ce 
dădea în curtea interioară a Complexului. Câţiva 
apărători în siliniu ai eticii şi echităţii socialiste se 
prefigurau la arcada intrării în curtea interioară. Singura 
soluţie rămânea retragerea în sala ghenei de gunoi aflată 
în apropiere. 

        După trecerea primejdiei, cei doi au ieşit cu multă 
precauţie, îmbrăţisându-se pentru prima oară, în numele 
castului ideal comun, apărat în locaţia potrivită. 

     La telejurnalul de seară, spikerul, ofuscat, cu mutră 
cruntă, a citit un comunicat prin care se anunţa că „ 
grupul huliganic şi sectar care de câteva zile obstrucţionau 
oamenii muncii ce doreau să-şi cumpere cele necesare traiului 
din spaţiile comerciale ale unui complex din capitală - a fost 
arestat”. Alături, s-a mai citit dintr-un comunicat dat spre 
publicitate de Asociaţia „Eroii Clase Muncitoare”, în care 
ce cerea justiţiei pedepse severe faţă de cei care „ 
crezuseră fie doar şi pentru o clipă că roata istoriei mai poate fi 
dată înapoi, iar clasele sociale pot fi reînfiinţate cu toate 
inechităţile lor…” 

     Tot în aceeaşi seară, s-a difuzat Directiva Conducerii 
Superioare de Partid şi de Stat prin care erau amnistiaţi 
„…toţi aceia care în trecut dăduseră dovadă de neînţelegere 
asupra noilor realităţi socio-politice apărute în revigoarata 
patrie socialistă”. Procesul de reeducare era considerat 
încheiat. După aproape douăzeci de ani de aprigă şi 
eroică rezistenţă armată în munţi, Mica Elveţie părea în 
sfârşit îngenuncheată şi  comunizată… 

 

11. 

osif Stalin era pe moarte. De câteva săptămâni, 
buletine de ştiri laconice anunţau la radio că 
Tătucul Popoarelor suferă de o uşoară răceală. De 

câteva zile însă, deoarece aparenţele erau din ce în ce 
mai greu de salvat, acestea fuseseră înlocuite cu buletine 
medicale lapidare care-i anunţau din timp în timp 
evoluţia sănătăţii. 

     La dreapta sa stătea Malenkov, membru în Biroul 
Politic. La stânga muribundului era plasat Lavranti Beria, 
şeful N.K.V.D.- ului şi mâna sa dreaptă. În răstimpuri, 
când celălalt ieşea afară iar bolnavul se afla în stare de 
inconştienţă, se repezea spre pat lovindu-l şi 
blestemându-l. Imediat ce celălalt revenea în odaie, 
izbucnea  în   lacrimi sărutând mâna Tătucului. Se temea 
că după dispariţia celui căruia îi fusese credincios ca un 
câine, toate crimele şi abuzurile comise din ordinul 
acestuia îi vor fi lui atribuite. 

     Cei mai buni doctori ai ţării se perindau pe lângă 
patul bolnavului. După ce îl examinau atent, fără să aibă 
vreo tresărire a muşchilor feţei, îşi aplicau paleativele, 
plecând convinşi că nimic nu se mai poate face pentru 
bătrânul de 76 de ani. 
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     Toţi membrii Biroului Politic trecuseră pe lângă pat 
uitându-se la muribund cu simţăminte formate din 
teamă, simpatie şi speranţe nemărturisite. Bolnavul îi 
privea cu ochii săi inexpresivi, de păpuşă dezarticulată. 
După aceasta, se făcu tăcere deplină. 

     Cu ochii larg deschişi, muribundul fixează un anumit 
punct din tavan şi cu arătătorul indică parcă o entitate 
venită din Cerul în care nu crezuse niciodată, nici chiar 
în partea de tinereţe petrecută în seminarul teologic. Ori, 
poate, în acel colţ de zidărie îşi făcuse apariţia una din 
multele sale victime… 

     Cu ochii deschişi la paroxism, respiră scurt şi sacadat. 
După care, mâna căzu moale alături. Se terminase. Iosif 
Stalin era mort. 

     După nu mult timp, Lavranti Beria se putu convinge 
că teama sa fusese cât se poate de întemeiată : scuza cu 
executarea ordinelor nu-l absolvi de păcate. La una din 
primele şedinţe ale Biroului Politic posterioare morţii 
Tătucului, ceilalţi, într-un acces de furie, îl uciseră chiar în 
sala de şedinţă, lovindu-l cu tot ce găsiseră la 
îndemână… 

      Era stalinistă luase sfârşit.  

 

 

 

PARTEA A DOUA 

 

12.  

puizată de efortul depus în luarea cu asalt a 
primei redute din faţa citadelei ce se numea 
Lăcaş al Învăţământului Superior Real – se trânti 

pe pat în atmosfera încinsă a camerei. O făcuse şi pe asta, 
răspunzând fără îndoială necesităţii legice, concret-
istorice, care-i cerea ei şi tuturor acelora ce posedau la 
activ un dosar bun, cu origini sănătoase, neîntinat de 

antecedente pernicioase – să ocupe poziţiile de care 
înaintaşii lor fuseseră secole privaţi. 

     Acum totul era gata ! Socialismul avea să învingă 
pretutindeni la oraşe şi sate iar ea, viitorae tânără 
specialistă, va putea cât de curând să participe la 
construirea a tot ceea ce era necesar pentru ca Marea 
Patrie Sovietică Planetară să devină cât mai repede o 
realitate palpabilă, spre a aduce şi altor zeci   de   
milioane de oameni de pe Mapamond fericirea ce-i era 
caracteristică. – Nu spusese în urmă cu cinci ani 
tovarăşul Nikita, atunci când vizitase ţara, că până la 
sfârşitul secolului Patria Socialismului Biruitor – împreună 
cu aliatele sale cu care tindea să se comtopească – vor 
depăşi în toate domeniile de activitate material-spirituale 
ţările imperialiste şi pe acoliţii lor ? Şi când un comunist 
de omenie spune ceva, aşa este ! Chiar şi atunci când… 
când… Pleoapele căzură grele.  

          … se vedea pe pat, stând într-o parte. Pe noptieră, 
aparatul de radio emitea, umplând camera de melodiile 
ce caracterizau foloclorul republicilor Marii Patrii de la 
Răsărit, întrerupte doar din când în când de scurte ştiri, una 
din ele anunţând şi Decretul-Lege prin care se trasează 
obligaţia populaţiei Republicii Populare cu grupa de vârstă 18-
65 de ani să îngurgiteze de atunci încolo cireşele cu tot cu  
sâmburii aferenţi – în scopul protejării şi regenerării mai 
rapide a Mediului. Deodată, plăcutele efluvii se întrerup 
pe neaşteptate.Vocea gravă şi imparţială a crainicului de 
serviciu anunţă că războiul, ultimul de pe planetă, 
tocmai începuse. După aceasta, aveau să se instaureze 
egalitatea şi fraţietatea universală, pretutindeni, bogătaşii fiind 
înlăturaţi cu toţii din fruntea treburilor statelor, clasa 
muncitoare în alianţă cu ţărănimea preluând pentru vecie 
puterea. – Printr-un atac mârşav, forţele imperialiste anglo-
americane încearcă să sufoce o nouă oază de libertate – Cuba. 
Marea Patrie a Sovietelor împreună cu suratele ei mai mici, au 
sărit în ajutor. În Mediterana, Pacific şi Marea Baltică se dau 
lupte grele ! Crainicul roagă populaţia masculină să-şi 
păstreze calmul şi să nu mai asalteze centrele de recrutare şi 
aşa suprasolicitate. Numărul de soldaţi deja recrutaţi este deja 
prea mare în raport cu necesităţile reale ale frontului. Cei 
rămaşi neînrolaţi vor continua bătălia paşnică pe frontul 
muncii, pentru asigurarea câmpului de luptă cu tot ceea ce 
este necesar. – Ha, ha, ha – un ultim spirit optimist al 
spikerului – vor ajunge la noi atunci când ne vom vedea ceafa 
fără oglindă. – Ştiri noi ! O primă încercare de bombardament 
aerian inamic asupra trupelor proletar-revoluţionare s-a sfârşit 
cu un dezastru pentru duşmanul care, scheunând, îşi linge 
rănile. Carinicul iese din emisie         bine-dispus, iar o 
vivace melodie populară autohtonă începe să îşi reverse 
acordurile vioaie. 

     Se simte în extaz. Vede de pe acum fraternitatea biruitoare, 
atotstăpânitoare peste ostaşii armatelor proletare puse cap la 
cap, mozaic de limbi şi obiceiuri cumulate într-un mirific 
irizism. Ele pleacă acolo, departe, peste Ocean, să-i pedepsească 
şi pe capitaliştii acelor plaiuri, spre a reda libertatea poporului 
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american prieten. Luptele devin tot mai grele, inamicul are din 
belşug armament construit din truda proletariatului stors de 
vlagă. Pretutindeni, din Miami până în Alaska, fermierii şi 
muncitorii ies entuziaşti în calea Eliberatorilor, dând în unele 
cazuri chiar şi o mână de ajutor pentru zdrobirea duşmanului 
comun. Patronii şi politicienii burghezi se ascund 
înspăimântaţi. 

     Crainicul intră iar în emisie, entuziasmat până la delir 
: „ – Victorie după victorie ! Parisul e la pământ ! Roma : e 
terminată !    ( aviaţia şi artileria popular-proletară a avut 
grijă să cruţe monumentele construite cu truda poporului 
muncitor ) ; Bonn-ul : se pregăteşte să capituleze ! 
Washington-ul : ştie că nu mai are mult !…”   

     Suflul unei bombe transformă în ţăndări geamul de la 
fereastra dormitorului. Aleea din faţa blocului se acoperă 
de fumul albăstriu al deflagraţiilor continue. – „ De ce 
bombardează un biet cartier de periferie, când obiectivele 
strategice se află…” Momentul de slăbiciune în interes 
personal de la normele romantic-revoluţionare este 
depăşit de intrarea mamei sale în cameră. Nivelul de 
deasupra se prăbuşeşte. Plafonul camerei încasează 
nenumărate fisuri. Maica începe să plângă, trimiţând cea 
mai umană orânduire la cele mai vulgare origini. 
     „ – Cum, mamă ?! Dumneata !? Invectivezi nedemn 
Orânduirea care ne-a dat totu’ ?…  
     O nouă deflagraţie zguduie blocul. Doar crainicul 
anunţa isterizat în tranzistor ştirile de ultim moment: - 
Congresul S.U.A. a hotărât să semneze capitularea şi, dând 
putere voinţei populare, să se dizolve, făcând loc unui Comitet 
Revoluţionar. Totul se prăbuşeşte… 
     … - Nu, nu ! 
     Ticăitul regulat al deşteptătorului este singurul care 
tulbură liniştea încăperii. Farfuria cu cireşe este la locul 
ei, trei sferturi goală, dar fără sâmburi într-însa. – „ Ah, şi 
la ora cinci şi jumătate trebuie să fiu la reuniunea de început 
de an !”                  

     Cu ocazia aceasta, avea să fie aleasă şi Secretară a 
Organizaţiei de Tineret pe Secţie. Acesta era drumul 
drept, care o făcea să se simtă o comunistă demnă, 
intransigentă, maleabilă, cu înălţătoare idealuri staliniste, 
fiică de nădejde aflată pe făgaşul luminos al Visului de 
Aur. 

     Rămăsese ţintuită de par, bovarică pentru moment în 
dorinţa de a-şi îmbrăca fusta. – „Va trebui să născocesc o 
armă atât de teribilă, încât numai la gândul că ar putea fi 
folosită împotriva lor, capitaliştii să cedeze, salvgardând astfel 
viaţa a sute de mii de oameni…” 

    Că doar nu degeaba urma ea cursurile unei şcoli 
superioare! Entuziasmul şi pofta de muncă compensau 
jena provocată de micile ajutoare inerente date de 
diverse cunoştinţe mai mult sau mai puţin de sânge, 
menită a o scuti de rezolvarea anumitor subiecte de 
examen ce nu sesizau generalul de particular, esenţialul 

de accesoriu – împovărându-i realizarea oricum, şi aşa 
hotărâtă. 

     În tot cazul, imperialismul avea să sucombe ! Şi 
momentul aceasta simţea că este apropiat. Aproape că-l  
pipăia !  

 

13. 

ovarăşul maior responsabil cu Contra-
Informaţiile deschise cu prudenţă uşa biroului. 
Era seară. Stătuse peste program, având mult de 

lucru cu studierea dosarelor unor recruţi cu origini 
pernicioase, potenţiali duşmani ai poporului. Se declarase 
satisfăcut după ce, chibzuind îndelung, pusese parafa ce 
avea să-i destine pe aceştia unităţilor de muncă de la 
Canal şi mine unde regimul de viaţă era asemănător 
celui penitenciar. Disjuncţia aceasta o socotea necesară 
pentru extirparea presupuselor fumuri burgheze ale zişilor 
soldaţi, precum şi pentru evitarea contaminării cu 
năravuri pernicioase a   militarilor cu socotiţi a fi cu 
origini sănătoase. 

     - „ Frica păzeşte pepenii” – era deviza de căpătâi a 
tovarăşului maior C. I. Şi, în spiritul acestei paremii, 
călca cu prudenţă pe culoarul cvasiobscur, cu ţeava 
pistolului ridicată, pasul fandat, urechile ciulite şi ochii 
bine căscaţi. – De câte ori nu spusese electricianului să pună 
tuburi fluorescente în toate lămpile ! De câte ori… Îngheţă, 
înghiţindu-şi filipica interioară, făcându-şi în gând o 
scurtă autocritică tovărăşească. – În condiţiile ultimelor 
zvâcniri ale canibalicului imperialism, se punea cu 
impetuozitate sarcina economisirilor cu orice preţ pentru 
fiecare comunist, pentru fiecare om al muncii conştient de la 
sate sau oraşe. Nici un pas înapoi pentru bătălia pentru o 
producţie cât mai mare, în condiţiile economisirilor cât mai 
accentuate ! Nici o cedare în faţa… 

     Depărtat, se auzeau paşi. – Cine să fie în unitatea ce 
noaptea nu avea cadre, iar soldaţii se aflau la apelul de seară ? 
Nu cumva fusese deja paraşutat desantul imperialist anglo-
american ? Faşciştii ! Legionarii ! Tovarăşul ofiţer C. I. 
trase piedica : nu avea să dea nici un pas înapoi ! Aşa cum 
ofiţerul de serviciu va muri în camera sa la datorie, aşa avea şi 
el să lupte până la ultima picătură de sânge împotriva acelora 
care prin invazie urmăreau să elibereze şi să readucă la cârma 
statului pe exploatatorii de odinioară ! – Dar ce este asta ? 
Tăcerea de cavou s-a aşternut iarăşi sumbră. Doar 
strigătul gutural al ofiţerului de continuitate se aude rar 
şi sacadat. 

     Răsuflă uşurat. Poate doar i s-a părut. Oricum, 
drumul pe culoarul întunecat nu i se mai părea sigur. 
Redeschise uşa biroului şi, cu paşi largi şi rari, înaintă 
gâfâind până la fereastra coridorului. - Sparge gemaul cu 
o lovitură scurtă de ţeavă. Numai că, piedica fiind trasă, 
zguduitura trimise vârful percutor în cartuş şi un foc de 
armă fu slobozit către cerul senin şi înstelat al patriei. 
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Nimeni ? Nimeni ! Avea să sară din geam în geam până jos, 
aşa cum văzuse într-un film că făscuse un comisar burghez al 
cărui birou era asediat de legionari. 

     Îşi săltă organismul scund şi corpolent pe pervazul 
confecţionat din tablă subţire. Să o facă ? Să n-o facă ?… Să 
o… 

     Îşi pierdu echilibrul şi, cu un urlet suprem, o luă în 
cădere liberă – mai de voie, mai de nevoie – spre prima 
ferestră laterală aflată cu trei metri mai jos-dreapta, ce-ar 
fi urmat să-i servească ca prim popas. Lovi cu fesa-i 
bombată tăblia fragilă şi, încercând să se agaţe de ceva 
spre a stopa nemajestuoasa plutire fără paraşută – 
pulveriză încă un geam cu totul, trăgând după sine şi 
tabla pervazului smuls. Ateriză forţat, cu o formidabilă 
bufnitură ce ridică un norişor dens de praf. 

     … îşi reveni în fire cu timpanele bombardate de 
vuietul sirenei de alarmă. – „ Ca pe vremea bietului Roaită” 
– înţelese releşinînd înlăcrimat. 

     Ofiţerul de serviciu se aplecă asupra lui, aplicându-i 
câteva palme zdravene. În jur, soldaţii hingheriţi de 
comandantul de companie chemat de acasă – luau 
înnebuniţi poziţii de luptă, orientându-se spre locurile de 
unde se părea a se fi tras.  

     - To’ aşul… to’ aşul… 
     -  …. 
     - V-au lovit tare ?  
     - Imperialiştii…  americanii… inglejii… faşciştii… 
     - Las’, to’ aşul, că i-a-nvins în Coreea şi Vitnam, nu i-
om da noi afară şi  d-aci dacă patria o cere ? 
     Tovarăşul maior C. I. oftă din rărunchii bojocilor. 
     - S-a rupt osu’ ? 
     - S-a rupt, to’ aşul, da’ nu pentru ei ! Mama lor de 
bagabonzi ! Ce, credea ca faşciştii c-o să cotropescă lumea să 
ne facă lacheii lor ?  

     Încercă din proprie iniţiativă să-şi ridice superiorul. 
Tovarăşul maior C. I. slobozi un răcnet ce hăuli îndelung 
în văzduh. Piciorul drept rămăsese îndoit sub dânsul, 
pulpa părând definitiv înfrăţită cu gamba. Plin de 
sagacitate, tovarăşul ofiţer de serviciu porni ca o săgeată 
spre telefon. 

       - În două clipe chem ambulanţa şi rezolvăm şi 
p’oblemuţa  asta. ’taţi aici ! 

     Luna nouă îşi ridicase cornul gălbejit de asupra 
clădirii din faţa sa. În jur, soldaţii stăteau încordaţi ca pe 
o întunecată linie de front. – „ Ce frumoşi sunt” – reflectă 
tovarăşul ofiţer C. I. din incomoda-i poziţie. – „ Soldaţi 
mândri, ai unei brave Armate Populare”. 

     Cu vuiet infernal, maşina Salvării frână în faţa porţii. 
Cu nervii încordaţi la paroxism, recruţii îndreptară ca 
unul armele spre poarta unităţii. 

     - Nu trageţi, soldaţi ! se scremu să-şi dezdoaie piciorul 
tovarăşul maior C. I., slobozind un îndelung răcnet. – 
Sunt pretini ! 
     Totuşi, ţăcănitul sec al unui percutor se făcu auzit : în 
sectoare nu erau cartuşe… 
     … cei doi brancardieri se opintiră din greu, dar până 
la urmă reuşiră. Acum, tovarăşul maior C. I. avea ca 
prim-plan orizontal tavanul imaculat al ambulanţei, iar 
pe laterală diverse aparate a căror utilizare până atunci îi 
scăpase. 
     „ – S-a rupt osu’ ?”se interogă el în tăcere. 
     Maşina se hurduca violent pe pavajul nu prea regulat 
al străzii, suprapunând cu insistenşă gamba şi pulpa prin 
intermediul articulaţiei incapabile a mai răspunde 
vreunei comenzi. 
     „ – S-a rupt osu’ !” medită el sumbru. – „ Şi măcar de 
mi-ar da-o pe Vladimir Ilici, dacă nu chiar pe Marele…” 
     Numai gândul la Giganticul Eliberator al popoarelor 
îi tăie respiraţia. – Se vedea în careul încercuit de trupe, 
în acordurile grave ale fanfarei ce dădea onorul cum îi 
este atârnată solemn medalia cu celebrul mustăcios 
surâzător. Iar el, luând poziţia drepţi, precum un recrut 
abia scos din sala unde a lecturat regulamente – braţele 
perfect întinse de-a lungul trupului, privirea înainte la o 
sută de metri, călcâiele lipite cu picioarele… cu 
picioarele… 
     „ Ah, osu’ ! de ce s-a rupt osu’ ?! Tocma’ acum !?” leşină 
dânsul a treia oară, în tresăriri uşoare ca de vals. 
 

14.  

n gingaşa viaţă de familie a tovarăşului ilegalist 
Kilotzki îşi făcuseră apariţia câteva probleme 
inerente câteodată activităţii revoluţionare. De la un 

timp, tovarăşa de viaţă şi idealuri fusese transferată într-
o altă muncă – aparent minoră – dar făcând parte dintr-o 
verigă economică sigur necesară Partidului. Aşa încât, 
pentru un timp, tovarăşa fusese transferată din munca ei 
ce consta în alcătuirea grupului de cetăţeni spontan 
adunaţi pe străzile capitalei întru întâmpinarea şi 
aplaudarea la trecerea limuzinei Conducătorului Mult 
Iubit - în aceea destinată a face vandabilă marfa dintr-o 
brutărie unde personalul, prin slaba sa pregătire 
revoluţionară, cedase pretenţiilor mic-burgheze ale unui 
anumit tip de consumatori ce solicitau ca marfa să aibă un 
anumit standard  caliatativ şi cantitativ. 

     După ce, în prealabil, ţinuse o filipică elocventă 
tuturor angajaţilor unităţii, cota vânzărilor crescuse  de-a   
dreptul   spectacular – cel puţin aşa relevând rapoartele 
sosite la Centru. 

     Cu răbdare specific revoluţionară, tovarăşa explica  pe 
îndelete cumpărătorilor diferenţa dintre estetismul mic-
burghez ce prima odinioară în faţa idealului revoluţionar – 
şi idealurile Orânduirii celei mai Umane, în care 

Î 



 

198 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

nemaifiind exploatatorii, nu numai diferenţele de clasă 
dispar, ci şi criteriile de calitate. 

    Cumpărătorii priveu năuci, dădeau din cap com-
plezenţi, cumpărau sau nu, fără a mai da o replică 
verbală, căci simţeu că următoarea mutare a adversarului 
de idei le-ar putea fi funestă. Cert este că, după câtva 
timp, se constată că se reuşise performanţa de a se vinde 
ceea ce în mod normal nimeni nu ar fi pretins că trebuie 
să fie şi vandabil – batoane anemice care pe muchii 
păreau să fi fost controlate calitativ şi de muride, pateuri 
dincolo de a căror formă se putea ghici cu uşurinţă vidul, 
cornuri al căror semicerc era frânt la jumătate. 

     O singură dată tovarăşa a avut probleme cu un 
interlocutor recalcitrant, care i-a sugerat pe un ton 
nepoliticos ca, în baza abolirii universal-valabile a 
estetismelor şi calităţii mic- burgheze – să-şi mai retracteze şi 
dânsa din lănţucurile de valoare de la gât, precum şi din 
ghiulurile aflate pe cele toate zece polex-uri de la membrele 
superioare. Tovarăşa de viaţă a tovarăşului ilegalist 
Kilotzki se enervă cumplit în acea zi, luând în tenul 
bucălat culoarea purpurie din Steagul de Luptă al Clasei 
Muncitoare. – Explică răspicat că acele obiecte erau 
procurate din micile economii realizate din munca ei onestă, 
că acei ce luptaseră pentru Partid şi Popor aveau şi dânşii 
dreptul la obiecte de care secole fuseseră privaţi să le posede, 
datorită groaznicei exploatări feudalo-burghezo-moşiereşti. – 
Ştia dânsul în ce condiţii îşi începuse ea viaţa ?! Cum 
învăţase noaptea pentru a munci ziua, cum colegii ei se 
încălţau cu bocancii soldaţilor veniţi de pe front ? Şi au ajuns 
toţi Oameni ! Cu funcţii de răspundere ! – „ Că doar de 
asta am luptat în 1907 !” – încheie dânsa patetic, după care 
observă că singurii ce o ascultau cu respect şi 
solicitudine erau doar noii ei colegi de serviciu. 

       În seara aceea, relatase plină de indignare 
tovarăşului de viaţă respectivul incident, care la rându-i 
se indignă sincer, hotărât totdeauna să dea o ripostă 
zdrobitoare duşmanului de clasă ce ar fi încercat să pună 
în discuţie micile facilităţi pe care aceia cu atâtea merite – de 
a fi adus, de pildă, deplina libertate şi fericire poporului – şi le 
mai permiteau din când în când, din retribuţiile lor  oneste. 

     Luând atitudine, tovarăşul Kilotzki trimise chiar un 
articol unuia din organele Presei de Partid unde, avertiză 
în sintagmă şi lexic fulminante pe toţi aceaia ce credeau că 
roata istoriei mai putea fi dată înapoi, lăsând totodată să se 
înţeleagă că toţi aceia ce vor unelti împotriva măreţelor 
realizări ale socialismului, vor primi imediat o dublă dacă nu 
chiar triplă lovitură. 

     Articolul nu a fost publicat, din motive de spaţiu. 

     Atunci, pentru prima dată, combativitatea revoluţionară 
a tovarăşului ilegalist fu descumpănită, căci în minte îi 
încolţi teribila bănuială că, probabil, în însăşi structura 
intimă a inimii proletariatului – Presa de Partid – şi-ar fi 
putut găsi sălaş duşmanul imperialist… 

   

15.      

ovarăşul activistul – titulatura i se transformase în 
renume la noul loc de muncă – era hotărât să ducă 
la capăt cu succes însărcinarea pe care Partidul i-

o încredinţase, de a restabili norma de producţie la 
întreprinderea din localitate în condiţiile economisirii mai 
accentuate a resurselor de energie şi materie primă. 

     O dată ajuns în cabinetul directorului, renunţă însă la 
ideea primordială, gândindu-se că mult mai revoluţionar 
ar fi fost nu să restabilească doar nivelul normal al 
producţiei, ci să-l dubleze, dacă nu chiar să-l tripleze. 

     Încă de la început, avu de înfruntat soarta potrivnică  
concretizată în rapoartele fără îndoială rău-voitoare şi cu 
intenţii de sabotaj ale corpului tehnic, pe ai cărui membrii 
îi bănui de la început ca având origini nesănătoase şi 
obiceiuri mic-burgheze. 

      Cu patos revoluţionar le demonstră nu numai că nu 
erau deficitari la capitolul aprovizionare cu materii prime, 
dar aveau şi excedente în domeniu. 

     Nu exista oţel de calitate superioară ? Dar exista fontă ! 

     Nu aveau cupru ? Dar aveau fier suficient ! 

     Şi, surprinzând privirile ironice ale interlocutorilor 
după acea exhaustivă explicaţie, purcesre la întocmirea 
cuvenitei liste secrete ce cuprindea potenţialii indivizi ce 
comiteau gesturi duşmănoase sau chiar acţiuni subversive, pe 
care o înaintă Securităţii. Apoi, tovarăşul activist purcese 
între muncitori spre a purta cu dânşii o discuţie destinsă, 
tovărăşească. Acolo, află păsurile, micile necazuri ale vieţii 
cotidiene ce nu aveau nici o legătură cu producţia, dar pe 
vare le ascultă cu stoicism. 

     După îndelungi chibzuinţe, dibui discret pe aceia ce 
aveau originea cea mai sănătoasă spre a-i folosi la 
înlocuirea interlocutorilor de mai deunăzi, vinovaţi de 
acum de sabotaj  şi defetism. 

     După alte câteva zile, cu un corp nou de specialişti  
pulsând într-înşii sângele nou, viguros – tovarăşul 
activist porni la lucru. Planul de bătaie avea să fie 
următorul: vor fabrica în şoc produse, multe, cât mai multe, 
în limita materiilor prime avute în stoc, desigur. Era  genial 
de simplu şi, după câteva săptămâni de subotnic în care 
nimeni nu avusese sâmbătă sau duminică liberă, totul a 
fost gata. Urma să intre în operă al doilea punct din 
planul tovarăşului activist : depozitarea în cantităţi cât mai 
mari în remizele magazinelor a tuturor produselor, cu 
specificaţia că în zilele următoare avea să se constate ce 
produse erau mai nevandabile, iar acelea să fie trimise spre 
vânzare cu preponderenţă, spre a se putea debarasa cât mai 
repede de ele. 
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     Prima zi înregistră o cotă de vânzări spectaculoasă : 
populaţia, hămesită de lipsa îndelungată a acelor articole 
de larg consum, se repezi să le cumpere în bloc. 

     În acea seară, tovarăşul activist hotărî că acei care se 
consumaseră cel mai mult – căpeteniile întreprinderii – 
aveau dreptul la puţină relaxare.       

     Aşa că, se deplasară cu toţii – director, secretar de 
partid şi proaspătul corp de specialişti – să-şi serbeze 
succesul în muncă  la unul din restaurantele de pe 
şoseaua de centură a oraşului. 

     „ – Domnule, a mers mai bine decât ne aşteptam !”izbucni 
în plâns directorul, când i se reaminti pe scurt bilanţul 
primei zile de vânzare. Apoi, învăluit în aburul înşelător 
al alcoolului, adormi cu capul pe masă. Tovarăşul 
activist îl bătu prieteneşte pe spate, apoi secţionă din 
bucata de castravete pe care obositul o mai avea în faţă, 
băgând-o rapid în gură. Secretarul de partid, cu un pahar 
gol în mână, privea prin ochelarii săi fumurii zâmbitor şi 
îndobitocit întreaga asistenţă, incapabil să mai schiţeze 
vreun gest. 

     Surprinsă, toată lumea se întrebă de ce a treia zi 
lucrurile începuseră să scârţâie. Şi, nu numai că în 
contrast cu primele două zile vânzările scăzuseră 
dramatic, dar acum se părea că marfa va staţiona în 
depozite până la calendele greceşti. În câteva unităţi de 
articole casnice, acei cumpărători care mai având ceva de 
tocat pe acasă îşi cumpăraseră o astfel de maşină, veneau 
acum cu obiectul tocării pentru a face proba hic et nunc, 
punând vânzătorii în situaţii din cele mai neplăcute căci, 
cu încăpăţânare, fierul cuţitelor şi al sitei în stare pură, 
nealiat cu nimic, refuza cu cerbicie să-şi facă datoria doar 
datorită design-ului aspectuos. 

     Se încercă procedeul clasic de a se vinde marfa 
vandabilă însoţită obligatoriu de cea rebutată. Dar 
numărul de reclamaţii scrise începu să atingă cote 
enorme. Atât de mare era acesta, încât creşterea 
cantitativă produse marxistul salt cantitativ ce  îl 
determină pe cel calitativ, concretizat în crearea de noi 
locuri de muncă, necesare colectării, selectării şi 
transportării deşeurilor de hârtie recuperabilă ce 
întăreau şi mai mult ideea de bază a economisirii şi mai 
accentuate a resurselor utile economiei naţionale. 

      Fatalitatea a făcut ca lucrurile să nu ajungă la capăt. 
Tovarăşul activist fu rechemat exact în momentul când, 
noul serviciu, extrem de bine organizat, începuse să fie 
chiar mai rentabil decât activitatea de bază a 
întreprinderii. Din motive aparent inexplicabile aceasta 
dădu chix voalat, propulsându-şi corpul de specialişti în 
eternitate pentru sabotaj, după care, destrămându-se, s-a 
împărţit între alte două uzine la fel de productive, însă cu 
mult mai subtil conduse. 

 

16. 

asa florentină de douăsprezece locuri din 
salonul familiei E. era ocupată ca în fiecare 
sâmbătă în totalitate. Festinurile de sfârşit de 

săptămână date de ocupanţii casei deveniseră de acum 
clasice, cu răsunet la o distanţă mai mult sau mai puţin 
îndepărtată de reşedinţa familială, putându-se regăsi de 
fiecare dată oaspeţi înrudiţi sau nu cu cei doi soţi, 
adunaţi după o reţetă eteroclită – prieteni de familie, 
colegi de serviciu ai capului de familie sau ai soţiei 
acestuia, rubedenii îndepărtate şi chiar vecini. 

     Această societate eterogen alcătuită din mai toate 
punctele de vedere,era probabil atrasă de bonomia 
aproape proverbială a familiei gazdă cât şi, cu siguranţă, 
de cinele hebdomadare extrem de copioase, care adesea 
erau completate cu supeuri nu mai puţin consistente. 

     Atmosfera era agrementată de excelentul vin de ţară, 
discuţiile aprinse şi nu o dată în contradictoriu, cu 
excepţia tăcerii plină de religiozitate instaurată deplin 
atunci când pe sticla cinescopică îşi făcea apariţia 
vreunul din personajele justiţiar-arhetipale a căror 
acţiune nu se putea încheia decât cu happy-end – uri 
moralizatoare, dar niciodată cu moartea personajului     
pozitiv-principal. 

     Dacă în timpul desfăşurării acţiunii cineva încerca să 
exhibe vreun comentariu, ori râdea prea zgomotos, ssst-
uri viguroase reinstaurau imediat liniştea necesară. 

     Apoi, lustra de plafon cu celelalte becuri aplicate ale 
tavanului inundau iarăşi salonul, readucând pe buzele 
mesenilor cascadele de râs binedispuse. Amfitrioana 
irupea în încăpere cu inevitabilul tort de ciocolată, 
provocare supremă la adresa glandelor salivare ale 
beneficiarilor. 

     De altminteri, duodenele mesenilor erau în forţă puse 
la încercare încă de la începutul praznicului, prin 
intrările preparate după sofisticate reţete gastronomice 
ce epuizau întreaga gamă de pateuri, saleuri, răcituri, 
ouă umplute şi tot ceea ce s-ar fi putut concepe în 
domeniu. Mesenii se năpusteau cu accese pantagruelice 
asupra platourilor, iscând rezonanţele furculiţelor ce 
încercau furios să-şi facă datoria pe cele mai diverse 
game. Şi doar abia după această primă întremare 
culinară, bonomia revenea pe buze în vorbe de duh ori 
zâmbete mai mult sau mai puţin artificiale. 

     Întotdeauna, în această fază, politicianul, care stătea 
permanent în dreapta domnului E., devenea pesimist : 

     - Domnule, luxul acesta nu are bază economică ! 
izbucnea el, încercând zadarnic să azvârle dincolo de 
epiglotă ambuteiajul vreunei bucăţi de mezel prea 
repede ingurgitat. Continua furibund, pescuind un 
castravete de pe o farfurie : 
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     - Trecutul demonstrează că societăţile aflate în criză 
care combat acest flagel prin exacerbarea mercantilis-
mului şi a petrecerilor de tip saturnalic, sfârşesc mai 
târziu prin a plăti retroactiv de multe ori cu mult mai 
dur decât dacă şi-ar fi recunoscut la timp deficienţele şi 
ar fi procedat energic la eventuale remedii ce se 
impuneau. 

     - Şi de ce ar fi, mă rog, societatea noastră în criză ? se 
interesa doamna de vis à vis, afişând un zâmbet 
mefistofelic. Nu înţelesese prea multe din cuvintele ce 
alcătuiseră fraza celuilalt. 

     Politicianul o privea nedumerit pe sub ochelarii săi de 
prezbit. 
     - Io mi-am luat mai zilele trecute cearceafuri 
madimpolon*, suspină în treacăt o altă doamnă, în timp 
ce desfăcea tacticos coaja unei feliuţe de salam. 
     - Şi eu mobilă stil ! recunoscu un altul, eliberând 
meditativ un nor alburiu de fum, fără a preciza însă şi 
stilul. 

     Atunci, politicianul  se înroşea cuprins de o teamă 
teribilă, căci instinctiv se temea de interlocutoarea sa, 
soţie de ofiţer de securitate. Cunoscuse bunătăţile 
instituţiei în lungi ani de detenţie, pentru vina de a fi fost 
fiul unui obscur politician burghez, proprietar totodată al 
unei destul de întinse latifundii. Pentru o clipă, regreta în 
acele momente subiectul pe care singur îl abordase. Nu 
se putuse însă abţine pentru că nu înţelegea cum de era 
posibilă atâta opulenţă la un singur festin, neîndoios 
trădătoare a unei suspecte prosperităţi, uitând adesea că 
însuşi amfitrionul fusese la rându-i victima Etatizării 
casei în care locuia. Mult mai maleabil însă şi fără alte 
proprietăţi, acesta se orientase de aşa manieră că, în ciuda 
consoartei ce poseda tot un dosar nesănătos răzbise, având 
pentru o vreme slujbă în însuşi sediul Organului Central 
al Partidului Comunist. 

     - Dar gândiţi-vă, stimată doamnă, că această 
prosperitate este falsă şi îndoielnică, trecătoare, aseme-
nea oxizilor sclipitori de pe o bijuterie-artefact. Într-o 
societate civilizată şi realistă, o pâine în plus, un belşug 
vremelnic, nebazat pe o economie sănătoasă, reprezintă 
un motiv… 

         Interlocutoarea îşi mijea ochii a concentrare, în 
realitate neînţelegând prea mult din discursul pretenţios 
şi plin de neologisme al adversarului de idei, decât poate 
că societatea ce pe ea o propulsase într-o opulenţă 
figurativă dar şi proprie, este pusă în discuţie cu 
deosebită virulenţă. Şi, privindu-şi pentru o clipă 
consistentul inel marital, regreta abscons că vremurile şi 
morala proletară nu îi îngăduiau  să-şi etaleze în plen 
întreaga colecţie de diamanticale acumulată în ultimii 
ani. 

                                                 
* Made in Poland. 

     - Au mai fost şi realizări, observa ea în treacăt cu 
modestie insinuantă, gândindu-se cam care ar fi fost 
represaliile cu numai un deceniu în urmă pentru 
nesăbuitele vorbe pe care neobositul combatant le 
profera. 

     - Realizări ! se inflama acesta, reîmproşcând asistenţa 
cu evantai de stropi, scăpaţi prin componentele unei 
proteze prost fixate. – Realizări ! A strica zece străzi spre 
a construi una, a te scărpina cu mâna dreaptă la urechea 
stângă, a-ţi administra un antinevralgic când suferi de 
hepatită – astea să le numim noi realizări ?! Să ne 
amintim că şi Germania primilor ani de nazism a 
cunocut o vremelnică perioadă de… 

     Se opri, speriat de propria-i vehemenţă a cărei 
intensitate era convins că de data aceasta întrecuse 
măsura. Se încovoie în speteaza scaunului, aruncând 
priviri furişate într-o parte  şi-ntr-alta, ca şi cum Thantos 
ar fi trebuit să apară din moment în moment spre a-l 
ridica de subţiori. 

     Uşa salonului se dădu cu violenţă în lături, sub 
energicul impuls al piciorului amfitrioanei care intra cu 
încă un platou ticsit. 

     - Domnul politicianul, încă un cârnăcior? întrebă 
zglobiu provocând un general şi forţat hohot de râs, ce 
totuşi avu menirea să spargă atmosfera glacială.   

     Politicianul privea hulpav mezelul în arcul de cerc ce-l 
parcurgea spre farfuria sa şi, aproape instantaneu, 
începu să înfulece, probozind în sine ospitalierii oameni 
a căror abundenţă alimentară tot nu reuşise să o 
priceapă. 

      - Eh, până la urmă şi socialismul a produs valori, 
conchise dânsa împăciuitor în timp ce se reîndrepta spre 
uşă, pentru a veghea pe mai departe hrana ce o prepara 
în flux continuu. 

     Era bine-dispusă şi avea de ce, căci tocmai fusese 
numită şefă de colectiv în una din instituţiile importante 
ale metropolei,   uitându-i-se ca prin farmec trecutul 
pernicios, de fiică a unor mărunţi comercianţi, chipurile 
exploatatori ai Poporului Unic Muncitor. – Cu o retribuţie 
sensibil mărită, socotea că orice început mare are un 
debut anevoios. Aşa şi socialismul, neavînd rost a i se 
mai reproşa micile erori necesare, care în copilărie îi 
răpiseră pentru totdeauna tatăl de acasă. 

     - Toate e bine când se termină cu bine ! îşi reveni 
domnul E. primul, accentuând satisfăcut de spirit al 
doilea cuvânt din propoziţie, crezând că în numele 
originalităţii merită să devină nu numai shakespeareian, 
ci şi agramat. 

     - E, hai noroc şi la mai mare, să ne vedem cu bine şi la 
anul. 

     Erau în a doua lună a acestuia. 



 

 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 201 

 

     Amfitrioana ieşise mulţumită de forma în care îşi 
exprimase punctul de vedere ce-l avusese de spus, 
urmată îndeaproape de unul din comesenii de sex 
masculin, ce era neam îndepărtat al soţului. 

     - Ţi-am spus că nu mai am de gând să suport multă 
vreme această situaţie ! Tu, tot timpul la bucătărie ca cea 
din urmă rândăşoaică şi noi   acolo !  

     Se apropie de femeia care, aplecată în faţa cuptorului 
deschis se pregătea să scoată o cratiţă. O apucă de 
şoldurile plinuţe, lipindu-i şliţul bombat de şezut. 

     Gazda se întoarse mai mult sau mai puţin ipocrit 
nemulţumită, cu figura ce se dorea surâzător-diplomată. 

     - Valer,Valer - de câte ori ţi-am zis că de aici o să ni se 
tragă… 

     Dar bărbatul o cuprinsese de mijloc, astupându-i gura 
cu un sărut lacom.  Într-un târziu, partenera i se 
descleştă delicat dar ferm din braţe, cu un zumzet 
confuz.                                                                                                          

    -  Ţi-am spus că trebuie să mai aşteptăm, dragul meu ! 
Copilul e încă mic… 

     - Dar eu te vreau acum ! şuieră el spasmodic. 

       O răsturnă pe masa semidebarasată, ridicându-i 
poalele capotului. 

     - Ţţţ… Ah… 

     - Nu te gândeşti că eu te-aş trata altfel ? Gâfâia grăbit. 
– O femeie ca tine merită orice, chiar şi să o ajuţi în 
gospodărie. 

     Privirea bărbatului rămase pironită pe trupul unui 
gândac de pivniţă, ce ascendea agale pe perete. Un altul 
se pregătea să-l ajungă din urmă. 

     - Fir-ar să fie, de unde or fi venit ? 

     Îşi descleştă palma din pubisul femeii, brusc 
preocupat de acestă nouă problemă. 

     - Da, sunt mulţi, în zona asta casele sunt vechi, cu 
multe prăvălii la partere… 

     - Ei, copii, ce mai vestea-povestea cu friptura ? întrebă 
jovial amfitrionul apărut inopinat în cadrul uşii. Se 
încheia fără grabă la fermoar. Era doar între intimi. 
Fusese la closet.                                            

     - Acum, acum, îngână soţia reaplecîndu-se după 
cratiţă. 

     Domnul E. se afla într-o vădită bună-dispoziţie ce ar fi 
trebuit să se dovedească molipsitoare. Fără vreun motiv 
aparent, se apropie de celălalt, îmbrăţişându-l. 

     - Valer, dragul meu, suntem veri îndepărtaţi, dar ne 
avem ca fraţii ! 

     Slăbind strânsoarea plină de efuziune, se distanţă 
câţiva centimetri de celălalt, contemplându-l tandru. 

     - Aşa e bine, amice, rudele să fie întotdeauna cât se 
poate de apropiate ! 

     Plescăi din limbă, mulţumit de constatare. 

     - Eh, eu mă duc la oaspeţi. Nu face să-i lăsăm singuri. 
Voi vedeţi ce faceţi cu friptura şi, mai ales - fiţi cuminţi ! 
adresă o ultimă admonestare galeşă cu arătătorul. 

     Se auziră două tusete tabagice, apoi scârţâitul uşii de 
la salon. 

     - Chiar că nu mai suport multă vreme această… Tu, 
lângă un astfel de bărbat care nici măcar nu-şi dă seama 
că… 

      Dar femeia înhăţase cratiţa, şi se angajă hotărâtă pe 
culoarul semiobscur, grăbită să lepede cât mai repede pe 
masă recipientul care începuse să-i frigă degetele prin 
cârpă. 

     În sala de mâncare, politicianul, roşu ca un rac fiert, 
împroşca tot ce-i stătea în cale cu salivă,din cauza unei 
irezistibile tuse convulsive. 

     - Da, doamnă, susţin cu tărie ! Cu orice risc ! În ultimă 
instanţă, după ce mizeria asta de regim se va prăbuşi, 
singura soluţie viabilă va fi opţiunea monarhică ! 

     Amfitrionul se foia neliniştit : discursul celuilalt luase 
o turnură vădit periculoasă. Doamna de lângă politicianul 
surâse şi, bagatelizând crispată, se adresă copilului de 
lângă dânsa, cu disimulată afecţiune : 

     - Dănuţu… mda… tu eşti în casa asta ca un mic rege, 
mamă !  

     Ostracizat de lipsa de atenţie de până atunci, copilul 
nu reacţionă, pironind mai departe unul din pereţii casei 
părinteşti. 

     Domnul E. Se aplecă peste masă şi-i aplică fiului o 
palmă părintească după ceafă: 

     - Ce bă, te-oi crede şi tu vreun suveran ? 

     Chicoti, mulţumit de utilizarea ultimului neologism 
auzit, neuzitat, întrucât de ani buni lipsea obiectul 
desemnat de termen. 

     Asistenţa se sculă pentru a se deplasa spre casele sale. 
Doar politicianul mai stărui o clipă pe lângă masă 
cvasigolită, neîndurându-se să-i părăsească vecinătatea 
până ce nu mai şterpeli o ultimă ruladă umplută cu 
ciocolată. 

     Ca de obicei, amfitrioana fu cea care conduse oaspeţii 
spre uşa de la intrare. Domnul E. rămase la masă 
gânditor şi, cu o ţigaretă din care răspândea maiestuos 
fuioare elegante dar puturoase de fum, medita la 
importanţa strângerii relaţiilor cu rudele, cunoscuţii şi 
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prietenii. O nouă efuziune se îndreptă spre musafirii care 
acum râdeau voioşi în curte, acompaniaţi de soţie şi 
îndepărtatul său văr. Doar glasul politicianului nu se 
auzea. Deşi acesta avea să-i fie credincios până la capăt 
când, supa zilnică a sfărâmatei citadele a cărei ultimă 
rămăşiţă o reprezenta domnul E. rămas fără soţie şi copil 
– deveni suficient de subţire spre a nu mai contrazice 
atât de flagrant apodicticile sale teorii asupra rolului 
abundenţei într-o societate aflată în plină criză. 

 

 

 

PARTEA  A  TREIA 

        

17. 

rhitectul-şef al celui mai mare oraş al ţării privea 
îngrozit figura transfigurată a Preşedintelui, 
precum şi pe cea de posedat a celui ce prezenta 

macheta şi care,într-o pauză de expunere, rămăsese cu 
indicatorul în aer, dându-i astfel un sens demiurgic la 
mişcarea căruia, în orice moment, o lume     s-ar fi putut 
prăbuşi. 

     Ideea era genială, ca toate panseurile de până atunci. 
Dar spre deosebire de celelalte, ale căror efecte 
distructive puteau fi îndreptate în timp, aceasta, o dată 
transpusă în practică, nimeni şi nimic nu i-ar mai fi putut 
vreodată şterge urmările malefice. 

    Culorile amurgului de toamnă târzie invadaseră odaia. 
Neonul din plafon dădea întregii machete o tentă 
lugubră, o monstruozitate a cărei primară idee era un 
tăvălug ce o dată declanşat ar fi făcut una cu pământul 
monumente, locaşe de cult, temelii vechi de casă, locuri 
pitoreşti ce o dată distruse, ar fi fost imposibil de 
reconstituit. 

     Îl cunoştea perfect pe cel ce susţinea expunerea. 
Amintirea hilară a nulităţii care în urmă cu două decenii 
era paria Institutului de Arhitectură, se transformă într-o 

revelaţie dureroasă. Pe atunci, mai tânăr profesor, 
bătrânul arhitect încercase să-i îndrume şi acestuia paşii 
spre meseria de urbanist, împreună cu acea promoţie ca 
era printre primele din cariera sa didactică, sperând că 
este suficientă doar bunăvoinţa şi efortul depuse pentru 
fiecare student, pentru ca acesta să iasă de pe băncile 
facultăţii un element capabil. Şi-o amintea perfect pe 
maică-sa, protectoarea acestui arivist fără scrupule, 
femeie pentru care orice dovadă a incompetenţei în ale 
arhitecturii – şi inapetenţei pentru vreo facultate aşa, în 
general, a fiului ei – era făcută din capul locului tabula-
rasa. – Nu numai că avea încredere în viitorul feciorului 
ei la fel de aurifer ca şi al ţării – dar avu grijă ca pe lângă 
arhitectură, odorul să  dobândească şi meseria de 
inginer-structurist. Aşa că, pe măsura viitorului luminos 
ce va să vină, junele de treizeci de ani dobândi nu una, ci 
două brăţari de aur. – „ – Dacă pentru fiul unei văduve de 
ilegalist nu aveţi respect, atunci pe cine slujiţi ? Pe copiii 
exploatatorilor de altădată ?!” – Această formulă de 
Sheherazadă se dovedi salutară în ambele lăcaşuri de 
cultură, căci nimeni nu ar fi avut curajul să închidă 
poarta în faţa unui astfel maşini de asediu. 

     Bătrânul arhitect-şef al oraşului era convins că fostul 
său student va servi până la capăt pe acest Napoleon al 
III-lea, al cărui Sedan avea să mai întârzie cine ştie cât. – 
Gura lăbărţată într-un zâmbet hidos, ridurile încreţite la 
paroxism sub surescitarea apropiatei perspective de Sisif 
aureolat – demonstru limpede totul. 

     Încă din primii ani după absolvire, bătrânului fost 
mentor îi parveniră primele ştiri săvârşite la locul de 
muncă de către fostul său discipol. …incompetenţa   s-a   
transformat   în   satrapie demoniacă, complexul de 
inferioritate a sfârşit prin a deschide drumuri spre 
afirmări de alt gen. De la lovirea câteodată a lucrătorilor 
din şantierele ce aveau năpraznica soartă de a fi conduse 
de dânsul până la răcnetele şi desfacerile abuzive de 
contracte de muncă, totul prezicea traiectoria ce avea să 
fie urmată de fostul student, precum şi soarta oraşului ce 
avea să-i încapă în curând pe mână. 

     Directorul întreprinderii în care a lucrat de-a lungul 
anului tenacele intelectual-revoluţionar, a închis ochii în 
faţa micilor extravaganţe ce nu se abăteau totuşi de la 
linie. Se înspăimântă însă şi deveni prudent când 
proaspătul angajat îl detronă din funcţie pe însuşi 
bătrânul politruc de partid local, atârnându-i de coadă o 
tinichea cât toate zilele. Aceasta fusese posibil deoarece, 
între timp, poziţia satrapului fusese considerabil 
fortificată de proaspăta achiziţie sentimentală a mămichii 
– Bombonelul în persoana tovarăşului prim de la 
Consiliul Popular, bărbat bine, totdeauna proaspăt 
bărbierit şi apretat, posesor a numeroase costume de 
stofe imperialiste, pe care le cumpărase direct de la sursă 
numai şi numai pentru a vedea cât de mârşavi erau 
capitaliştii în sfidarea lor pentru proletariatul occidental. 

A 
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     Precum în anii studenţiei, mult maturizata leoaică îşi 
susţinea şi acum feciorul prin efectuarea de puternice 
injoncţiuni asupra directorului întreprinderii, condamnat 
să suporte asaltul nenumăratelor ei apeluri telefonice, în 
timpul cărora era nevoit să asculte ceasuri întregi citirea 
– pentru a căta oară oare ? – a minunatelor medii obţinute 
de angajatul său în facultate, mulţumind la rându-i nu o 
dată pentru excelenta educaţie a acestuia, dând totodată 
glas prin vii interjecţii la triluri exclamative cu privire la 
competenţa fiului, al bunului-mers al şantierului ce avea 
cinstea de a fi condus de dânsul. 

     Trecerea anilor a fost marcată pentru incompetentul 
satrap doar de schimbarea a două maşini. Era în proiect 
a treia, căci bătrâna leoaică privea deja cu ochi critici 
minusculele zgârieturi dobândite de acest terţ vehicul în 
cei câţiva ani în care feciorul îl târâse cotidian la serviciu. 
– Al treilea automobil era prevăzut a funcţiona pe 
motorină, combustibil ce se putea anticipa că va fi de 
găsit în cantitate îndestulătoare pe şantierele ce aveau să 
se deschidă în curând. – Astfel – socotea dânsa – măcar o 
mică satisfacţie avea să aibă şi fiul ei, atăt de preocupat de 
muncă, încât leafa de mizerie pentru un om atât de valoros – 
vreo şapte-opt miişoare pe la sfârşitul deceniului şapte – 
nu mai avea să fie ciopârţită de necesitatea ca un om atât de 
important să aibă oricând la dispoziţie un mijloc rapid şi 
comod de locomoţie. 

     … ca prins de o migrenă, bătrânul arhitect îşi duse 
mâna la frunte. Goni vedenia ce pentru o clipă îi 
întunecase privirea, iar o sclipire de inspiraţie îl făcu să 
ia o hotărâre decisivă în următoarea clipă : el nu avea să 
le fie complice ! Expozeul tocmai luase sfârşit. 

     - Tovarăşe Preşedinte – începu executând o uşoară 
înclinaţie involuntară. – Tovarăşe şef de proiect – 
continuă el pe un ton alb.   ( Sesizase un licăr de dispreţ ). 
– Măreţele fapte ce se pregătesc aici şi acum, m-au făcut 
brusc să simt povara celor aproape patru decenii şi 
jumătate în slujba slujirii supremului drept al omului – 
frumosul ca valoare fundamentală. – Drept este, deci,să 
cedez locul unui mai-tânăr confrate, capabil a prelua 
uriaşele sarcini ce vor deriva din transpunerea în viaţă a 
planurilor expuse aici. - Tovarăşe Secretar General – se 
adresă din nou piticului ce-l privea surprins – las în 
persoana tovarăşului şef de proiect un element matur 
talentat, demn de geniul politic şi economic ce-l 
reprezentaţi. Iar mie, nu-mi rămâne decât să privesc de 
pe culmile senectuţii şi ale apusului de viaţă ceea ce se va 
realiza, să mă mândresc şi eu ca orice adevărat patriot. – 
Se răsuci către fostul discipol : - Eu vă urez succes ! 

     - Bine, rosti cineva din asistenţă, dar totul nu este 
decât un proiect în stare embrionară ! 

     - Vă doresc succes ! Veţi avea cererea mea de 
pensionare chiar mâine. 

     Ultimile cuvinte se răspândiră în încăperea incendiată 
de chindie ca un bizar ecou, acordat fiind doar de paşii 
precipitaţi ai celui ce tocmai părăsise sala. 

 

18.  

ovarăşul inginer şef de proiect era decis ca din 
oamenii ce aveau să lucreze la ctitoria vieţii sale 
să facă constructori model, cu un înalt simţ civic, 

educaţi în spiritul nou trasat amplu de toate directivele 
Secretarului General al Partidului. Cel puţin în aparenţă, 
muncitorii aflaţi în subordinea şantierelor ce aveau să fie 
conduse de dânsul, trebuiau să exhale mai mult sau mai 
puţin involuntar mentalităţile unui homo-sapiens cu 
totul şi cu totul reformat, promotor de nădejde al acţiunilor 
ce urmau să desăvârşească destinul luminos al patriei, pe 
care şi-o vor iubi cu înfocare. 

     Acum, când se pregăteau să intre în deceniul opt al 
secolulului XX, nu mai puteau fi tolerate nici   un    fel    
de     principii    sau    mentalităţi retrograde, năravuri 
învechite, condamnate de istorie. 

     Astfel, nimeni nu mai avea voie să folosească 
apelativul domnule,chiar dacă acesta venea din latinescul 
dominus, dovadă de netăgăduit a continuităţii 
multimilenare pe pământurile străbune. Cel de tovarăş 
avea să fie mult mai la îndemână şi popular, 
simplificând şi totodată creând relaţii mult mai directe 
între simpli muncitori pe de o parte, muncitori şi celora 
cărora trebuiau să li se subordoneze pe de alta, creându-
se astfel un tot unitar, o adevărată citadelă a muncii 
creatoare, bucuriei şi visurilor măreţe în curs de îndeplinire. 
– Este adevărat că nu s-ar fi simţit în largul său dacă 
vreun om mai din popor, aflat de acum sub comanda 
nemijlocită a domniei-sale, i s-ar fi adresat astfel, cu 
salamul de ora douăsprezece învelit în ziar, nebărbierit 
de trei zile, cu ţigara pe post de butuc oxidabil în colţul 
gurii. Dar nu apelativul avea să înlăture deosebirile de 
ordin social şi cultural, ci noua gândire, care va face din 
simplul lucrător un om cu imbolduri mai mult spirituale 
decât materiale. De aceea, nu vor mai avea voie să 
mănânce pe vine, grăbit, obicei ce dăuna chiar şi florei 
stomacale. Ci în barăci, timp de o oră, timp socotit 
suficient şi pentru odihnă. Salamul cu soia – ca să fie luat 
un aliment apos de exemplu, - nu se va ma înveli în ziar, 
ci se va împacheta în hârtie fiind pus în pungă de plastic, 
separat de pâine din a căror contopire rezulta cândva un 
hibrid greţos. 

     Pentru transpunerea în viaţă a măreţelor înfăptuiri ce 
aveau să se săvârşească, tovarăşul şef de proiect avea 
însă între cadrele sale de comandă nevoie de oameni de 
încredere. Unul dintre aceştia îl reprezenta un băiat de 
treizeci de ani, cules de printr-un sat din nord în urmă cu 
aproape un deceniu. Bărbat acum în toată puterea 
cuvântului, cu origini sigur sănătoase, avea marea calitate 
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de a nu lua niciodată vreo iniţiativă, dovedindu-se până 
atunci un bun executant pentru minorele sarcini ce-i 
fuseseră şi aveau să-i fie în continuare încredinţate spre 
îndeplinire. Astfel, realizase cu acest om o remarcabilă 
misciabilitate de comandă-execuţie cum rar s-ar mai fi 
putut întâlni la un alt cuplu care, realizând o ctitorie atât 
de grandioasă, aveau să rămână sigur în istorie. -  Acest 
tânăr de treizeci de primăveri, remarcat pe malul unui 
râu la care se executau lucrări de taluzare, atrase atenţia 
repede tovarăşului şef de proiect care l-a luat aproape 
imediat sub oblăduirea sa. La totul se adăugaseră şi 
rugăminţile fierbinţi ale mamei junelui, femeie 
îmbătrânită înainte de vreme, cu mâinile crăpate de 
munca câmpului, cu figura pe care se întipăriseră 
necazurile unei muieri rămasă de tânără vădană. Îşi 
cresuse ea feciorul până atunci cum putuse, îl adusese 
chiar la zece clase, dar acum se punea chestiunea muncii. 
Şi băiatul era slab ca o prăjină, cu dioptrii mari ce-i 
malformau faţa osoasă într-o permanentă schimă laterală 
a gurii, poziţie caracteristică unui idiot. – Şi nu era prost 
deloc ! Dar locuri de muncă la colectivă nu se mai găseau, ea 
nu avea rubedenii aşa cum aveau mai toţi, pentru ca munca să 
nu-ţi fie în zadar, iar iarna podul gol. Că îi era de ajuns să ştie 
cât s-a chinuit ea, pentru fecior ar fi dorit o soartă mai bună. 

      „ – Ia-l pe lângă mata, dom’ şef, şi fă ceva cu el ! Că eu nu 
am bani să-l dau mai departe la facultate.” 

     „  –Da bine, mătuşică - nu are nici bacalaureatul !” 

     „ – E lasă , tovarăşu’ inginer, că alţii d-a avut parale au 
făcut-o şi fără ăla… balca… bacla…” 

     „ – Bacalaureat, repetă tovarăşul şef de proiect 
condescendent. – Ce ştie să facă ?” 

     Femeia îşi reperă întrebătoare odrasla care cu privirea 
sa pe sub ochelari, în bluza şi pantalonii de doc prea 
largi, cu saboţii de lemn cu un număr mai mare – ajutase 
din suflet pe muncitori de azi-dimineaţă încoace, iar acum 
lăsase coarnele roabei ce-i fusese încredinţată spre a 
asista la discuţia dintre cei doi despre care înţelegea vag 
că s-ar putea să-i hotărască chiar atunci, pe loc, destinul. 

     „ – Ce ştii tu să faci, maică, mai bine?” 

     Băiatul îi mai privi câteva clipe cu mandibula mai 
scoasă în relief şi mai laterală ca de obicei, cu privire de 
miop chiar şi prin lentilele sticlă de damigeană. 

   „ – Să cânt”, răspunse scurt şi pe nerăsuflate şi, fără să 
mai aştepte vreun îndemn, îşi puse mâinile pâlnie la 
gură, slobozind un chiot şuierat ce vroia să imite un 
bcium dă pă la ei. 

     Deşi tovarăşul şef de proiect era constructor, nu 
muzicolog, crezu de datoria sa să îşi astupe urechile în 
faţa agresiunii afone ce-i lovea precum un mai timpanele 
asaltate de azi-dimineaţă de huruitul compresoarelor, 
buldozărelor şi excavatoarelor. Femeia îşi privi încântată 
odrasla, iar în aceeaşi seară, viitorul protector făcu pe 

dracul în patru spre a angaja la căminul cultural al 
satului pe acest incontestabil talent, gest prin care ar fi 
scăpat de un nedorit lest. Dar după tergiversările de 
acolo, pricepu repede că lupta pentru o cauză dinainte 
pierdută, aşa că după alte câteva zile, încercă să-l 
încadreze într-o echipă de fierari-betonişti. Nimeni nu-l 
dădu afară de acolo. Doar băiatul fugi singur după 
câteva zile, ,după ce un pachet de etrieri şi bare călăreţ 
din cârligul unei macarale de desfăcu din legătură, 
căzând suficient de împrăştiat pentru ca minunea de a 
scăpa fără nici o zgârietură să se producă. 

     Şi şantierul cu pricina fu predat într-o zi altei 
antreprize de        construcţii- montaj. O dată cu bagajele, 
tovarăşul şef de proiect trebuia să-l ia şi pe tânărul 
Cănuţă până atunci bun la nimic. – Cine ştie, poate la 
oraş alte fiind condiţiile de rafinare a personalităţii… 

     Ajuns la oraş, tânărul dovedi că pentru dânsul 
singurul lucru nou pe firmament era râul care teoretic ţi 
se putea scurge în totalitate la robinet, şi panglicile de 
asfalt care pe lângă praful uliţei reprezentau în simpla-i 
grafică mentală adevărate dale de argint ale Paradisului, 
pe alocuri pline de băltoace viguroase. 

     Ultimii doi ani de liceu pe care a trebuit să-i facă spre 
a căpăta perspectiva învăţământului superior – i-a 
săvârşit sub oblăduirea şi în gazda viitorului tovarăş şef 
de proiect. Mai cu îndemnuri mobilizatoare, mai cu 
ghionturi, tânărul aspirant la o viaţă mai demnă şi mai 
bună se trezi printre suspine în faţa porţilor facultăţii. 
Examenul de admitere l-a luat în toamna aceluiaşi an, 
undeva la limite dintre dincolo şi dincoace a barei roşii, la 
strălucitul succes contribuind şi bătrâna leoaică, 
nostalgică după vremurile când bănuia la celălalt capăt 
al firului telefonic pe rectorul facultăţii care emoţionat, îi 
enumera calităţile strălucite cu care era dotat fiul ei. 

     Anii de facultate s-au dovedit pentru june un calvar 
cu mult mai mare decât precedenţii închinaţi studiului. 
Respins de comisia militară de recrutare a trecut peste 
faza teristă, aruncându-se direct în hăul din faţa sa. 
Meditaţiile date de amintiri ale viitorului tovarăş şef de 
proiect, ambientate copios cu diverse epitete 
mobilizatoare şi vorbe de duh prăpăstioase – erau 
întrerupte din ce în ce mai des de mama feciorului care 
începuse să  simtă cam la ce jupân îi intrase odrasla. Dar 
mai bine la stăpân rău, decât de izbelişte. Îşi făcea totuşi 
speranţa că băiatul o să aibă până la urmă un şăf mai 
puţin legat de rânduielile lui Tartor, fiul – sperând încă 
într-o minune de genul prăbuşirii facultăţii fără el 
înăuntru, eveniment ce poate l-ar fi redat locurilor 
natale, departe de oraşul ăsta nenorocit, cu uliţe lungi şi 
cazane ale Styxului în flăcări. 

     Într-un târziu, mentorului i-a căzut fisa intuind cam 
ce discuţii se purtau între mamă şi fecior. Aşa că, sub 
pretextul necesităţii neîntreruperii procesului educaţional, 
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le-a rărit întâlnirile. Tactica de lucru s-a schimbat uşor 
incluzând de astă dată mai puţină deriziune din belşug 
revărsată până atunci asupra discipolului în timpul 
meditaţiilor date din amintiri – fără însă a se altera 
strategia. 

     Până la urmă, necesitatea a învins bunul-simţ. Strategia 
a dat roade, anihilând în viitorul subordonat orice urmă 
de iniţiativă, devenit astfel mamelucul perfect şi coada 
de topor ideală. Fusese pusă în balanţă munca la 
colectivă cu rafinata tortură intelectuală la care era 
supus, dreapta măsură arătându-i că a doua variantă era 
de preferat. 

     Acum, viitorul tovarăş şef de proiect putea privi cu 
încredere viitorul. Putea oricând să se înhame la lucruri 
titanice, pe măsura gustului Celui Mai Iubit Fiu al 
Poporului – fără a avea a se teme vreodată de obstrucţiile 
ce i-ar fi putut pune în primejdie împlinirea. 

  

 

   

19. 

u înţelegi, dom’ ne omeneşte ? Nu ai nimic 
de încasat ! 

        Bătrânul arhitect o privi stupefiat pe 
juna de la ghişeu, iritată foarte de faptul că 

era ţinută în loc de la mica operaţiune pe care o executa 
în clipa interpelării : rimelarea pleoapelor.  

     Reîncercă timid: 
     - Doamnă… 
     - Domnişoară ! 
     - Domnişoară, te rog… pentru litera O… fi amabilă, s-
au plătit toate pensiile ? 
     - Ţi-am mai spus, dom’ ne ! Da ! Dar dacă dumneata 
nu înţelegi omeneşte, eu nu am ce-ţi face! 
     - Domnişoară, te rog, mai fă un mic efort – uită-te încă 
o dată în registrul centralizator. Mie prin poştă nu mi-a 

parvenit pensia, iar săptămâna asta nu am ieşit de loc 
din casă !… 
     - Da ce, dom’ ne, sunt la ordinele dumitale ? 
     Totuşi, începu să răscolescă îmbufnată prin câteva 
registre. 
     - Numele ? 
     Câteva clipe căută preocupată cu ajutorul pensulei de 
fard. 
     - RADIAT. Aşa scrie aici. Eşti RADIAT de pe ştate. 
     - Nu se poate ! 
     Atacată în orgoliul deontologic, îi trânti în faţă pagina 
cu pricina. 
     - E vorba, desigur, de o eroare… 
     - E nu, că de dumneata nu mai scap nici până la 
paştele cailor. Raduu ! Raduuu !… Raduuuu !… vino puţin 
aici, că am un nebun pe cap ! 
     Radu îşi făcu impetuos apariţia pe uşa din anexa 
aflată în spatele ghişeului. Cercetă câteva clipe cazul, 
apoi replică placid :  
     - Să căutăm prin arhivă. Poa’ cine ştie. 
       Funcţionara îl urmă. Chicotele implorativ-
exclamativ-interjective începură să vină în trombe pe 
mica uşiţă : 
     - Fire-ai tu să fii - d-aia am lăsat-o pe  mamă-ta să te 
angajeze aici, ca să-mi faci nazuri ? 
     - Nu te lega de mama, că îl cunoaşte pe ministru’,  şi zbori 
cât ai zice peşte !  
     - Ei hai lasă, nu fii şi tu chiar aşa… 
     - Ce să-ţi fac eu dacă eşti bivol nesătul !… 
     Ţucăitul de buze, foşnetele înfundate de lenjerie 
şifonată fu tot ce se mai auzi câteva clipe. 
     - Lasă-mă dracului măcar la servici în pace !  
     - Mucles, că ne aude boşorogu’… 
     Bărbatul reveni singur, cu bretonul deranjat şi un 
nasture sărit de la pulovăr. 
     - Da, tovarăşe, tovarăşa are dreptate : eşti radiat… 

     Coborî împleticit treptele oficiului poştal. Vântul tăios 
îi strecură un fior de gheaţă prin stofa subţiată a 
paltonului. Începuse să ningă. Pantoful i se opinti într-o 
piatră : dar de ce este aşa stricat pavajul pe aici ? 

     De abia atunci îşi întoarse faţa la câmpul uriaş din 
spatele său, pe care până atunci nu îl observase. Simţi 
părul sârmuindu-se. Un tramvai îşi trăgea sufletul între 
două trotuare golaşe. La doar câţiva metri observă şanţul 
unui uriaş canal colector, pe marginile căruia se aflau 
dalele ce aveau să-i formeze zidurile. Ţevi şi plăci erau 
stivuite de asemenea, iar pudra fină a zăpezii începuse să 
le acopere cu un strat subţire. În alte părţi, neaua se 
contopea cu pământul încă neîngheţat, formând o pastă 
maronie şi lipicioasă. 

     „ Deci harnicul meu discipol s-a pus pe treabă”. 

     Câţiva muncitori începuseră începuseră să scoată cu 
ranga tocuri de ferestre dintr-o casă evacuată. În cădere 
liberă, din lemnul ars de vreme şi neîngrijire se 
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desprindeau ornamentele de lemn, care se fărâmiţau la 
atingerea brutală cu solul. 

     „ Oare câţi din artizanii de astăzi ar mai fi în stare să 
creeze astfel de sculpturi în lemn ?…” 
     - Păzea, fereşte !  
     Un tractor cu trailer se afla la nici un metru în spatele 
său. 
     - Alo, tovarăşu’, mata nu auzi ?  
     Nerăbdător, tractoristul scoase capul pe fereastra 
portierei. 
     Se retrase pe trotuar, ferindu-şi ghetele de aşchiile de 
bazalt ale calupurilor de caldarâm sparte. 
     „ Aşa se întâmplă cu neimplicaţii. Sunt daţi la o parte, 
pentru ca mai apoi să fie radiaţi…” 
     Zâmbi trist, amintindu-şi visele tinereţii atât de 
depărtate acum. Visele îndepărtate ale unui oraş nou ce a 
ar fi putut să se nască îi păreau acum prolixe … 

     …capitala unei ţări socialiste, prospere, metropolă în care 
bijuteriile arhitectonice tradiţionale aveau să se îmbine 
armonios cu noile ctitorii, moderne, uriaşi de oţel, beton şi 
sticlă. Râul care era încă o şuviţă pestilenţială şi urduroasă de 
apă, avea să fie limpede precum cristalul, într-o matcă nouă, 
lărgită şi salubră. Nenumărate ambarcaţiuni uşoare vor 
străbate această Veneţie cu braţ unic, ale cărei maluri vor fi 
legate în nenumărate puncte cu adevărate poduri ale 
suspinelor ( provocate doar de fiorii simţămintelor 
cupidonice, fireşte ) – iar îndrăgostiţii se vor săruta 
neîntrerupt la lăsatul serii, sub romantismul clarului de lună, 
la adăpostul umbrelelor acestor gondole balcanice – totul 
petrecându-se în limitele  moralei proletare – desigur. 

     Iar în centrul oraşului – miracolul ! Un impunător edificiu 
de sticlă şi aluminiu ce-l va pune în umbră pe cel al dogilor – 
această primă minune a lumii contemporane va fi situată în 
punctul terminal al unei mari pieţe în formă de potcoavă, 
străjuită pe toate laturile de uriaşe statui de bronz argintate, 
înfăţişând în marmură de Carrara într-o Columnă cu elemente 
constitutive dispersate pe toţi Eroii Neamului, de la strămoşii 
antici până la Eroii Clasei Muncitoare. 

     De pe panglica de argint fluid a oraşului, îndrăgostiţii se 
vor opri câteva clipe din ghiduşiile lor, pentru a observa cadrul 
feeric strălucind în lumina puternicelor proiectoare nocturne. 
Înfioraţi de privelişte, se vor strânge din nou în braţe, hotărâţi 
ca prin comuniune lor generatoare a altor viitoare celule de 
bază ale societăţii, să ducă şi prin urmaşi mai departe 
edificarea celei mai umane şi mai drepte Societăţi… 

     … cu muget surd, crivăţul îi băgă un nou fior de 
gheaţă pe sub paltonul uzat. Ajunsese la începutul unei 
străzi pustii. Şi-o amintea. Se plimbase pe aici de 
nenumărate ori cu iubita devenită mai apoi soţie. Aici, pe 
aceste străduţe în pantă cu vetust iz balzacian, serile de 
vară erau serafice, aerul îmbălsămat cu nenumărate 
nuanţe de parfum începând cu trandafiri şi crizanteme, 
până la tei şi narcise. Câte o regină a nopţii îşi descidea 
cupa în faptul amurgului. Vreo bătrână doamnă, stând 

pe băncuţa din faţa porţii proaspăt vopsite – privea ca 
dusă pe aripile timpului cum amurgul cedează locul 
înserării. 

     Acum, vântul şuiera furios printre ferestrele cu 
geamuri sparte. Din subsolul unei case ciuntite, se 
scurgea o şuviţă de apă precum sângele dintr-un 
abdomen rănit. Din alte pivniţe, aţele de apă îngheţaseră, 
semn că ţevăria cedase mai demult năpraznicului ger 
precedat de o scurtă încălzire. 

     Dinspre Miazăzi, dangătul sonor al clopotului 
Patriarhiei îşi făcu auzite rezonanţele grave. Mâni era 
sărbătoare. Sferele sticloase încastrate cupolei 
Parlamentului erau luminate de puternice becuri cu 
neon. Dangătul se stinse brusc, parcă sugrumat. 

     Străbătuse strada în lung, printre pâraiele îngheţate. 
Bucăţi de moloz erau prinse în noroiul solidificat, peste 
care zăpada începuse să se aştearnă. 

     Jos, luminile locuinţelor încă neevacuate, sclipeau 
palid. Deşi nimeni nu o spusese, ştia că şi acestea vor 
deveni curând mormane de moloz şi cărămidă, 
transportate de basculante spre gropile de la marginea 
oraşului, sau acolo unde se dorea ridicarea nivelului. 

     Avea remuşcări.- Nu ar fi trebuit să fugă, ar fi trebuit să 
rămână. Nu ar fi trebuit să bată în retragere, ci să lupte. – Dar  
ce  ar fi  putut  totuşi face el, de unul singur, împotriva 
Forţelor Răului ce păreau a se fi unit împotriva acestui 
nefericit oraş ?… Nu putea   să-şi ierte însă stupida filipică 
prin care întărise – cel puţin aparent – poziţiile celui care 
oricum i-ar fi luat prerogativele. 

     Postul din care demisionase rămăsese vacant. Se 
subscrisese pe o perioadă nedeterminată funcţia, aceasta 
pentru ca orice să se poată întâmpla, fără a putea fi 
învinuit cineva anume. 

     Întorcându-se spre strada pe care tocmai coborâse, i se 
păru că peste aceasta a trecut un imens tsunami, care, 
furios, măturase totul în cale. 

     Nu, nu ar fi putut face oricum nimic. Afirmaţiile exhibate 
la adresa fostului discipol erau doar o jalnică complezenţă, fără 
de care oricum ascensiunea acestuia era hotărâtă. 

     Scoaterea sa la pensie era inerentă, dar faptul de a fi 
luat iniţiativa, reprezenta o ostentaţie pe care mărimile nu 
o puteau ingurgita. Privirile sfidătoare ale fostului 
student il sfredeleau şi acum. Nu regreta nimic. Dacă 
pedeapsa prin care i se sancţiona de către Dumnezeire 
păcatul minciunii    prin     pierderea     mijloacelor     de 
subzistenţă – atunci socotea că şi-o merită din plin! 

     Ajunsese acasă. În faţa blocului, câţiva vecini se agitau 
lângă cofret. Clădirea era înnecată în beznă. La fel şi 
strada. Ştia că agitaţia lor e inutilă, căci nu era vorba de o 
pană de electricitate, ci doar de economia de electricitate 
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şi combustibil făcută din înalte considerente de Partid şi de 
Stat. 

     Când deschise uşa apartamentului, întunericul îl lovi 
neplăcut şi neprietenos. Luminiţa candelei electrificate 
era stinsă pentru prima oară în câţiva ani, de la dispariţia 
consoartei acum defuncte al cărei portret îl străjuia. 

     … Nu, hotărât, nu avusese ce să facă : i-ar fi trebuit 
puteri taumaturg spre a opri dezastrul la care din motive 
inexplicabile se simţea părtaş. Ştia foarte bine că 
adevărul unei tragedii devine credibil doar atunci când 
tot ce s-ar fi putut întreprinde pentru împiedicarea unui 
deznodământ tragic este tardiv. - Măscăricii şi sicofanţii 
contemporani vor dispărea, rezultatele megalomaniei 
vor rămâne. 

 Licărul palid al candelei reaprinse începu să 
lumineze Icoana cea mare a Maicii Domnului cu 
Pruncul. Pentru acea seară, economia de electricitate 
luase sfârşit. Ultimile traume se combinară, doborându-l. 
Întunericul rămăsese pe mai departe stăpân. Era 
singurul aliat de nădejde. 

 

20.  

etiţa se aşeză pe una din temeliile retezate ale 
casei aproape dărâmate. Aici locuise. Cu 
excepţia hainelor de pe dânsa, în timpul 

evacuării imobilului vecinii luaseră din locuinţă toate 
mobilele, aşa puţine şi sărăcăcioase cum erau, sub 
pretextul amanetării acestora în contul datoriilor tatălui 
fugit din ţară cu câţiva ani în urmă, şi a celor ale mamei, 
care sfârşise cu câteva zile înainte prin a fi internată într-
un azil psihiatric. 

     Nu mai avea nimic. Afară era frig şi întuneric.  
Începuse  să  ningă   uşor. Strada era pustie, geamurile 
caselor de alături evacuate şi ele, erau scufundate în 
întuneric. Doar în colţ, la parterul unui mic bloc cu 
acoperişul pe jumătate sfâşăiat, o luminiţă la fereastră 
era singura dovadă că acestă stradă avusese cândva 
viaţă. 

     Tiii, ce frumos ! Au început să licăre lampioanele din brad ! 
Roşii, galbene, verzi… Şi uite, între ferestre sunt câteva 
portocale şi lămâi !… 

     Încălzită de acestă imagine neaşteptată căreia totuşi 
nu-i aparţinea, se descorsetă din jacheta largă, mult prea 
largă, pe care reuşise să o subtilizeze din teancurile de 
rufe, luate de asemenea de cei ce îşi recuperaseră 
creanţele. 

     Dar nu era nimeni în casă ?… 

     Cu degetele înroşite de ger, s-a agăţat de pervazul 
metalic al ferestrei. În salonaş, într-un fotoliu, un bătrân 
moţăia alene, cu un pisoi ce îi torcea costeliv în braţe. 
Aşezată la masa încăperii pe care se aflau câţiva melci şi 

baclavale însiropate, o bătrânică tricota. Un mic castron 
cu salată de de beuf pe jumătate golit şedea de asemenea 
pe colţul mesei. 

      Încăperea era plină cu pachete de hârtie, o vitrină şi o 
servantă pe jumătate demontate stăteau înghesuite lângă 
uşă. Din tavan atârna un fir în a cărui dulie un simplu 
bec înlocuise lustra ale cărei braţe dezasamblate zăceau 
într-un colţ. 
     … Amorţit,piciorul lunecă din mica nişă a  zidului 
exterior, râcâindu-l. 
     - Cine-i acolo ? 
     Glasul răguşit repetă interogaţia. Neliniştită, bătrâna 
lăsă lucrul, îndreptându-se cât putu de repede spre 
ferestră. 
     Ajunsese suficient de departe. Ferestra era iarăşi un 
pătrat luminos împănat cu luminiţe jucăuşe şi 
multicolore.     
     Reaşezîndu-se pe temelia casei, plângea încetişor. Era 
zdrobită de foame şi oboseală. Şi răcise. Se apropie din 
nou de imobil, ocolind, ajungând la partea de curte unde 
zidul fusese dărâmat de lama buldozerului. 

     Prin vălul de lacrimi, zări cum spre prispa intrării 
principale se îndrepta un motan mare, negru. Se repezi 
ca o fiară, şi ajunse înainte. Pisica se zbârli  câteva clipe 
apoi, detronată din drepturi, fugi mieunând prelung. 

     Îşi încărcă în grabă buzunarele ponosite cu bucata de 
pateu pe jumătate lipită şi îngheţată de farfurioara 
metalică. Din cutia de plastic de alături, deşertă în 
celălalt buzunar oasele pe care se mai găseau câteva 
scame de carne. 

     - Ci… ci… cine-i acolo? Ci… ci… 

     Se depărtase iarăşi în fugă. Îi părea rău că cedase 
foamei, iar acum nu mai putea vedea de aproape 
pătratul luminos, dincolo de care se întindea un mic 
paradis. O clipă, fusese ispitită să bată la uşă. Dar 
experienţa recentă o învăţase să se ferească de adulţi. – În 
urmă cu câteva zile, nişte domni în haine cenuşii 
veniseră să o caute. Ştia asta, fiindcă vorbind între dânşii 
îi pronunţaseră de câteva ori numele. Ea ieşise pe scara 
de serviciu care dădea în curtea vecină, pe jumătate 
distrusă. În grabă, reuşise să tragă pe ea jacheta lungă a 
mamei, singurul obiect ce îi mai rămăsese în casa pustie. 
O folosea pentru a nu dormi direct pe parchetul gol, 
precum şi spre a se înveli totodată. S-a dus  la   bunica,  
de care îşi amintea vag unde locuieşte, atât de rar mergea 
pe acolo şi atât de mult era de când fusese ultima oară. 
Murise. Câteva zile a rătăcise prin oraş, ferindu-se de 
centrul acestuia unde oricând un om în albastru ar fi 
putut să o întrebe unde îi sunt părinţii. S-a gândit apoi să 
se ducă la un unchi, fratele mamei. Dar tot vag, şi 
amintise cum prunc fiind, acesta le gonise pe amândouă 
când voiseră să-i facă o vizită. – „ Du-te şi înţarcă-ţi 
bastarda în altă parte !” – „ – Bine, dar sunt măritată. Şi nu 
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am venit decât să te văd !” – „ – Pentru tine nu mai exist ! 
Din pricina inimii rele pe care i-a făcut-o o târfă ca tine, a 
murit tata ! Pleacă ! Nu vreau să mai aud de tine !” – mai 
spusese acesta, trântind cu zgomot uşa apartamentului. 

     Voise să revină acasă. Era mai bine în imobilul 
abandonat şi neîncălzit, decât viaţa de fiară hăituită şi 
dormitul prin scări sau ganguri. Când a reajuns pe 
strada ei, casa nu mai exista. Acum, nu mai avea chiar 
nimic… 

     … După cina frugală luată la repezeală, un fior 
fierbinte   şi   plăcut,  contrastant   cu   gerul nemilos – o 
cuprinse, învăluindu-i tot corpul ca       într-o plapumă 
pufoasă. Culorile ce învăluiseră lumea în ultimile zile 
deveneau plăcute, mai calde decât cele ce se profilaseră 
mai devreme pe ferestra mirifică. 

     Se răsuci încet şi, cu paşi de plumb, se îndreptă spre 
celălalt colţ al străzii unde, în scara interioară a unei case 
cu mai multe etaje, dintre care al patrulea fusese deja 
distrus – câteva cârpe într-un ungher formau un sumar 
adăpost. 

     Se cuibări în colţul astfel amenajat şi, râzând încetişor, 
adormi toropită de febră cu un suspin greu. 

 

21. 

u un scârţâit scurt, gheara excavatorului sfâşâie 
încă o dată aerul îngheţat, reuşind să doboare 
aproape toată mulura gangului. Clădirea părea 

acum un uriaş molar perforat de o carie. Stilobatul se 
fisurase în nenumărate locuri, anunţând iminenta 
prăbuşire.  

     Excavatoristul scoase capul pe feraestra cabinei, 
gesticulând rizibil spre mansarda clădirii. Apoi renunţă, 
reluând operaţia. 

     Bătrânul ex-arhitect şef al oraşului privi trigliful de pe 
frontispiciul casei cum se fisurează, căzând mai apoi în 
mici fragmente care împroşcau cu praf hainele 
lucrătorilor. De curând, asistase pe parcursul câtorva zile 
la întregul proces de demolare a unui imobil aflat pe una 
din fostele străzi apropiate ce acum era aproape rasă : 
mai întâi, locatarii îşi încarcau precipitat lucrurile în 
camioane puse la dispoziţie cu mărinimie de şantiere, 
spre a fi transportate spre una din periferiile oraşului, 
foste mahalale ale căror cocioabe fuseseră înlocuite cu 
blocuri. Mirosind a proaspăt, faţadele căpătau în mai 
puţin de un an un aer vetust, asfixiant, de mizerie 
perpetuă şi supraetajată, acompaniată de susurul apei ce 
umplând încă din primele zile de la darea în folosinţă 
subsolurile deja insalubre, creau de la început habitatul 
ideal muştelor şi ţânţarilor ce vor fi pentru multă vreme 
fiinţele pendinte ale acestor imobile; apoi, mpentru puţin 
timp, casa rămânea goală. După aproximativ o zi, 

geamurile ferestrelor începeau să poarte însemnele 
vreunui bolovan ce-şi atingea ţinta, exhibând 
incontestabila măiestrie a mânuitorului. Următoarea fază 
consta în dispariţia părţilor lemnoase ale uşilor şi 
ferestrelor împănată cu lungi dispute între rromi şi 
muncitori. Victorioşi erau când unii, când alţii, aceasta 
depinzând de superioritatea numerică a uneia sau alteia 
din părţi. Tabla, restul de lemn provenit din grinzile de 
susţinere sau parchet, faianţa, lavoarele, vasele de closet 
se adjudecau între învingători, dând naştere câteodată la 
adevărate ciondăneli fratricide ; figurinele de ipsos din 
plafonul fostelor saloane unde odinioară se aflau sursele 
de lumină ale încăperii erau sparte cu ranga sau lovite cu 
pietre, spre a se observa fineţea lucrăturii şi a modului 
artizanal în care fuseseră confecţionate, fapt ce atrăgea 
diverse interjecţii exclamative împănate cu epitete pline 
de neaoşism. Pentru o supraedificare, cu o lovitură de 
baros era zdrobit capul vreunei cariatide la îndemână, 
observându-se  clar că   acea   coloană era de prisos, 
neavînd un rol de susţinere. Marmura şi frânturi din 
portalurile masive erau dibaci subtilizate fiind folosite în 
diversele necropole ale oraşului, pentru clădirea 
monumentelor funerare. 

     Urma marea dezafectare. Cu figuri de posedaţi, cei ce 
dezgrădinau acum ultimile cadre de ferestră priveau cu 
rânjete satisfăcute drumul acestora spre pământ. 

     După ce ultimii metri de tablă erau decopertaţi, cele 
din urmă grinzi recuperate, excavatoarele dădeau o 
scurtă satisfacţie oamenilor tuciurii care, în compensaţie 
pentru ceea ce nu putuseră să ia până atunci, reuşeau 
acum să încarce căruţe de cărămidă ce erau transportate 
spre sălaşurile lor sărăcăcioase. 

      … De undeva, din demisolul clădirii în demolare se 
auzi un scâncet ce putea fi foarte bine confundat cu 
scârţâitul unui utilaj neuns. Şi, printre frânturi de stilobat 
şi arhitrave se repezi din câţiva paşi la unul din 
luminatoarele subsolului. 

     - Înapoi, nebunule ! Nu vezi că trebuie să pice ? 

     O mână grea i se încleştă pe claviculă. În ultima clipă 
dinainte de a fi tras observă o mogâldeaţă făcută covrig 
ce mişcă imperceptibil. Se răsuci brusc, smulgându-se 
din strânsoarea celui care vroia să-l îndepărteze. 

     - A, domnule profesor ! Ce surpriză ! exclamă şeful de 
proiect neplăcut surprins. 

     Se smulse de-a binelea, luând-o la fugă printre ruinele 
ce formaseră cândva un gang. Intră pe scara ce ducea 
spre subsol. Balustrada fusese smulsă. Treptele, ciobite. 
Ajunse. Câteva clipe, ochii neînvăţaţi cu semiobscuri-
tatea încăperii, nu distinseră nimic. 

     Pe pardoseala umedă, un copil învelit într-o jachetă 
foarte largă, zăcea gemând încetişor. Era o fetiţă, ce 
probabil nu trecuse cu prea mult de un deceniu de viaţă. 
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     Cu un spasm, mogâldeaţa încercă să se întoarcă pe 
cealaltă parte. Bătrânul o atinse, oprindu-i   zvârcolirea.  
Ardea   ca   un tăciune, delirând într-o limbă înţeleasă 
doar de dânsa. 

     Ieşi din gang rasuflând greu, înecat de praful gros de 
moloz. Priviri bovine îl aţintiră întrebător. Fuseseră 
deranjaţi. Tăcerea apăsătoare era sfâşâiată în răstimpuri 
de crivăţul tăios.  

     - Şi-a tras moşul ibovnică tinerică din speluncă, 
fraţilor ! 

     Scosese din nou capul pe fereastră excavatoristul. 
Râsete hârâite degustară spiritul tipic, întrerupând 
liniştea crispată. 

     Bătrânul îi privi câteva clipe cu ochii stinşi de 
suferinţă.   Uitându-se la fostul său discipol, murmură 
abia perceptibil : 

     - Asasinule ! 
     Aruncă o privire circulară : 
     - Turmă de criminali imbecilizaţi ! 

     Se depărtă istovit, străbătând maidanul din faţa sa, pe 
care doar aşchii de caldarâm mai aminteau fosta 
configuraţie a locului. Se întoarse.                                                                                                                              

     Câteva buldozăre cu funii oţelite agăţate în ghearele 
posterioare se apropiau cu spatele de clădire. Cablurile 
au fost petrecute peste zidurile ce despărţeau găvanele a 
ceea ce fuseseră cândva ferestrele parterului. Apoi se 
depărtară în viteză. Un cablu se rupse, iar celelalte utilaje 
ajunse la extrema întinderii cablurilor se opintiră din 
greu, învârtindu-şi şenilele în gol. Uriaşele reptile oţelite 
se apropiară iarăşi. Şi cu un zvâcnet brusc, zidurile au 
cedat. 

     Un praf cafeniu amestecat cu tente roşiatice se 
aşternuse pe zăpada deja maculată. Ecourile huruitului 
de temelii prăbuşite conteniră, făcând loc liniştii adânci. 

    

   22. 

ovarăşul inginer şef de proiect rătăcea de câteva 
ceasuri fără o ţintă precisă.     Criminal ! Cum 
îndrăznea bătrânul ăsta nesocotit să-i adreseze în 
public o astfel de injurie ? Credea că simpla calitate 

de fost mentor îi conferea acest drept ? Dacă discipolul îşi 
întrecuse mentorul, nu avea decât să suporte consecinţele ! Ce, 
dânsul pusese vagaboanda aia mică acolo ? Ş-apoi, ce mai 
contează astfel de nimicuri, în faţa grandioasei ctitorii ce avea 
să se creeze aici ca din neant ? Faţă de încapăţânata sete a 
Conducătorului de a ctitorii, în dorinţa sa de mai bine şi mai 
frumos? Că va place sau nu, ceea ce se va crea acum va fi 
ctitoria supremă ce a fost dată acestui neam a fi făcută în 
decursul veacurilor. Acestui popor tributar miturilor, ce    n-a 
avut niciodată voinţa şi poate forţa de a exhiba o asemenea 
ambiţie, de  asemenea proporţie, ce va  însuma atâtea forţe 

creatoare, arhitectonice, artistice, inginereşti. Aici se vor aduce 
cu bani grei nestemate orfevrării, iar într-un melanj fără 
precedent se va naşte o operă grandioasă, nemuritoare, 
emulând cele mai înzestrate forţe creatoare. EL va da zor ca 
naţia să se arate lumii cu acestă inegalabilă ctitorie, în 
Capitala Patriei Socialiste, cu încă praful ei mic-burghez, sub 
care abia dacă s-ar putea distinge câteva edificii notabile. 

          Opera va fi mare, uriaşă, definitivă, întru gloria 
Ctitorului şi a celor ce au ajutat la edificare, o Creaţie a cărei 
proporţie nu a putut-o atinge nici un Voevod până la EL. Se 
va înfometa ţara din cauza costurilor exorbitante ? Vor umbla 
oamenii cu frică şi-l vor blestema ? Da ? Dar vor construi, vor 
ctitorii, până când se va ridica ceva nemaivăzut la care 
generaţiile viitoare vor putea strâmba din nas, dar care ca 
proporţii şi înfăptuire va fi strivitor, ca cumul de resurse, 
capacitate organizatorică şi Ţintă. 

     Sunt nebuni cei ce vor dura-o ? Se prea poate ! Dar pe 
demenţă s-au sprijinit multe din realizările cuprinse în 
rezervaţia de miracole a Umanităţii. Patria Socialistă va ieşi în 
sfârşit din rândul ţărilor modeste şi prea umil-respectuoase. 
De acum, va fi şi ea hărăzită între demonii sacri ai 
monumentalului, ai marilor edificatori mondiali. Fără prea 
multă tradiţie, naţia se va apropia – călcând în picioare şi 
bruma de precedente anodine – de splendori pline de opulenţă 
ca Postdam, Versailles ori Schönbrunn, capodopere iscate din 
mizerie dintr-o dată, la gestul plin de nebunie al vreunui 
Despot Luminat şi Înţelept. 

     Înfometa-se-va ţara, deci ? Dar alţi Voevozi oare n-au 
înfometat-o pentru peşcheşurile datorate stăpânirilor străine, 
pentru huzurul lor şi al rubedeniilor, chiar pentru curţile lor 
din care a rămas mai nimic ? Şi construitu-s-a ceva care să să 
se asemene cu această unică splendoare ce se profilează ? – Ce 
va însemna foame, un cojoc în plus iarna în casă şi poate chiar 
silnicie ? Dar ce vor mai valora în faţa istoriei toate acestea 
vizavi setei nebune de construcţie, singura perenă în faţa 
veacurilor, atunci când josnicia timpului studiat dispare ? 
Invidioşi pe uriaşa realizare ce va să se înfăptuiască vor fi 
numai nefericiţii denigratori ai setei nebune de creaţie, 
ipochimeni ai unei şleahte de slugi bicisnice, potăi ariviste, 
ticăloşi ai plebei, sculaţi împotriva intereselor superioare ale 
Eternului Stăpân, Măria-Sa Poporul. – Geloşi fi-vor pe 
epatarea lumii de către cei de la care se aşteptau mai puţin, cei 
care au scos naţia din letargie, aducând Umanitatea aici ca să 
vadă ce a realizat dânsa ! Aceste plaiuri ale Mioriţei şi 
Meşterului Manole, nu vor mai fi socotite marginale din 
punctul de vedere al creaţiilor materiale şi spirituale. Hotărât 
lucru, fostul mentor era cimotie cu şleahta denigratorilor de 
ţară. 

     Se afla acum la răscrucea străzilor Justiţiei cu 
Bateriilor, aproape demolate. Câteva ruine mai tronau de 
o parte şi de alta, iar o clădire se mai afla încă în picioare, 
curios, nici măcar cu geamurile sparte. 

     O stare de aprehensiune îl cuprise subit în faţa 
câmpului aflat în raza sa vizuală: dacă nu va reuşi ? Dacă 
ceea ce se va ridica aici nu va fi totuşi la nivelul 
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comandamentelor de calitate şi gust pe care Conducerea 
Superioară şi necesităţile legico-istorice le cereau ? Nu ! nu 
mai avea drum de întoarcere ! Nu mai putea da înapoi, după 
ce, din proprie iniţiativă, prezentase personal Conducătorului 
macheta proiectului. 

     O vreme, Marele bărbat se frământă, oscilând între 
certitudine şi nesiguranţă, dorinţa de evaluare a 
posibilităţilor şi amânarea oricărei decizii. Totul avea să 
coste foarte mult, de ordinul miliardelor, şi asta nu în monedă 
naţională. - Dar după o ultimă rezervă, mirajul machetei 
de plastic aflată şi zilele următoare sub privirea sa – 
învinse. Ansamblul descris ca rezultat al originalităţii 
arhitectonice autohtone, împreună cu Marea Casă ce 
avea să-i aducă desăvârşirea – vor fi transpuse imediat din 
proiect în realitate ! Mai ales că ultimul cutremur dovedise 
că în acestă zonă se afla terenul de fundare cel mai bun al 
oraşului şi, în lumina unui viitor seism, Conducerea de 
Partid şi de Stat avea spre  siguranţă nevoie de un 
adăpost mai sigur, dar şi mai elegant. 

     Singura soluţie era accelerarea lucrărilor. Perspectiva 
grandorii nu lasă loc pentru repaus. 

     Căldura plăcută la gândul misciabilităţii claselor 
muncitoare unite spre edificarea Marii Ctitorii îl învălui 
brusc. – Vedea ţărani care lăsaseră tractorul şi combina 
pentru a fi părtaşi la transpunerea în viaţă a 
Capodoperei Capodoperelor: muncitori entuziasmaţi care 
de pe acum, pe aceste maidane cu resturi de temelii aveau în 
mod sigur viziunea a ceea ce va apărea aici peste câţiva ani 
spre a rezista mileniilor ! 

      Da ! Tot ce exista acum va dispărea ! Aşa încât indivizi 
asemenea misoenistului acela bătrân să nu mai aibă termeni de 
comparaţie ! Generaţiile viitoare vor admira grandoarea sau 
vor deplînge prăbuşirea a doar ceea ce va apare acum - bun sau      
rău ! 

   

23.   

ntunericul se lăsase sumbru peste ruinele parcă  
palpitânde încă de viaţă. În cele câteva luni de când 
nu-şi mai văzuse fostul discipol, acesta progresase 

considerabil, hăcuind câteva mii bune de metri de străzi. 
Cele distruse cu câţiva ani înainte – Lăzureanu, 
Constantin Moroiu, Schitul Maicilor o mare parte din 
străzile Antim, Mihai-Vodă şi Izvor - rămăseseră un soi 
de terenuri virane, iar pe unul din ele se profila acum 
conturul unui viitor bulevard neverosimil de scurt şi 
larg. Două benzi de beton întrerupte de o fâşie de 
pământ ce avea să fie fără îndoială în viziunea febrilului 
edil o odihnă de verdeaţă – trasa cu hotărâre 
inebranabilă una din viitoarele magistrale cu borduri 
tocmai montate şi  deja ciobite. Până acum fuseseră 
sacrificate câteva sute de case cu arhaicul parfum al 
oraşului de altădată, un mic Schit de maici şi, ca o 
încununare a ironiilor – sediul peceriştilor ajunşi între 

timp la putere, pe care pretindeau a-l fi avut în perioada 
ilegalităţii. 

     Câteva canale colectoare deja funcţionau deservind 
locuinţele deja finalizate doi kilometri mai sus. Fuseseră 
terminate pe când el se mai afla în funcţie, şi, pe atunci, 
avusese suficientă influenţă spre a conferi acelui sit 
urbanistic funcţionalitate, dar şi bun-gust. Nu avea 
îndoială că ceea ce se va întinde pe aceste maidane va 
friza grotescul şi kitch-ul, reflectând lipsa de cultură şi 
megalomania celui ce comanda, precum servilismul şi 
incompetenţa slugarnică a celor ce aveau să pună în 
practică. Un exemplu grăitor era mostra existentă la vreo 
patru sute de metri distanţă, care consta într-un schelet 
de construcţie malacă pe a cărei faţadă nu avea cum să se 
aplice decât o arhitectură pe măsură, caracteristică unui 
tort servit la o nuntă de   periferie.  Pentru încastrarea 
fantasticei cămile cu două cocoaşe fusese excavat un 
întreg deal şi, la finele execuţiei sale avea să primească 
titlul pompos de Casă a Naţiunii. 

     Când proiectase cvartalul de locuinţe deja date în 
funcţiune – cele din Piaţa Puişor – nu bănuise că cele 
câteva demolări executate acolo se vor întinde mai 
daparte, ameninţând să atingă proporţiile unui asasinat 
cultural. Citadelele de oţel şi sticlă, marote ale tinereţii 
îndepărtate rămăseseră întotdeauna un proiect vag şi 
abstract. Le-ar fi schiţat şi chiar proiectat cu mâna sa, dar 
dacă i s-ar fi cerut transpunerea în fapt a proiectului, nu 
ar fi tăgăduit să construiască aşa ceva la periferia unui 
oraş mare căci, util sau inutil, bun sau rău, frumos sau 
urât – ar fi fost cel puţin sigur că nu-şi va încărca 
conştiinţa cu ştergerea urmelor de civilizaţie – modeste 
sau măreţe – care prin trecerea implacabilă a veacurilor 
crează ambianţa firească a celor ce există sau se vor 
naşte, atât de necesară unei colectivităţi ce trebuie să-şi 
conserve şi spiritual fiinţa. Presupunea că şi pe aceasta se 
bazează ethosul colectiv şi periculozitatea 
dezechilibrelor ale acestuia în cazul unei schimbări 
funest de bruşte cum se dorea aici. 

      De câtva timp, o băniuială cumplită îl bântuia : oare 
nu chiar asta se şi dorise ? O evadare forţată, dirijată 
diabolic, menită a priva colectivitatea de tot ce ar fi putut 
aminti de ALTCEVA, un altceva ce s-ar fi putut constitui 
într-un ideal demn de reatins, în cazul în care înnegurata 
dictatură personală ce se profila de acum ameninţător, ar 
fi degenerat într-o opresiune făţişă, până atunci mascată 
abil maselor largi sub diferite pretexte şi mobiluri care de 
care mai ingenioase. Da, acesta trebuia că era unul din 
punctele vizate: o naţiune transformată în simplă populaţie 
fără conştiinţă de sine, manipulabilă teoretic la infinit, căreia i 
se va sugera că înaintaşii nu avuseseră niciodată vreo realizare 
notabilă pe plan material sau spiritual, totul rezumându-se la 
mizeria în care chipurile intenţionat fusese ţinut poporul, în 
tot cazul, cu mult mai neagră decât cea care se profila tacit 
acum, fireşte, nu din pricina perfidiei bolnăvicioase a  unei 
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clici de demenţi semianalfabeţi, ci datorită unor legităţi 
obiective şi trecătoare. 

     Sumedenie de conexiuni atâta vreme germinate în 
subconştientul până atunci nechinuit exhibau cu o forţă 
irezistibilă. – Colectivismul imbecilizant, distrugerea elitei 
intelectuale interbelice, prigonirea Bisericii, distrugerea 
Armatei ţării prin diseminarea în rândurile ei  a celor mai 
primitive elemente – toate păreau a merge în acest sens. Şi, 
încet-încet, constata cu oroare că procesul general de 
distrugere a societăţii civile cu toate componentele sale vitale – 
reuşise în parte. Biserica, Armata şi intelectualitatea, cât şi 
sângele pământului – ţărănimea – fuseseră practic decimate, 
surogatele de absolut orice proliferând, întru instaurarea pe 
veci a Orânduirii care propăvăduia în catiline schizofrene 
domnia mersului în mâini. Monarhul constituţional, ultima 
baricadă în calea paranoiei, fusese de asemenea înlăturat cu 
acelaşi scop. Nimeni şi nimic nu avea să mai amintească 
vreodată de un trecut în tot cazul mai normal, dacă nu chiar 
cu mult mai bun. Prin periculoase mutatis-mutandisuri, 
toate nenorocirile istoriei naţionale aveau să fie amintite cu 
unicul scop de a servi ca argument pentru eforturile din 
prezent, săvârşite -   nu-i aşa - în vederea constituirii unui 
viitor mai bun şi mai drept, ce pe măsura trecerii timpului 
avea să devină din ce în ce mai îndepărtat, ceţos şi iluzoriu. 

     În viziunea patronilor bolşevici care transformaseră ţara în 
propria latifundie – ctitoria de aici era ea însăşi menită a 
împinge societatea spre acel viitor. Se întrebă dacă ctitorii ar fi 
fost în stare să explice logic, coerent şi fără obişnuita logoree 
lozincardă – cum anume ar fi putut dispune naţiunea, de 
exemplu – de uriaşul mastodont în care – nu avea nici un fel 
de dubii – bruma de bunăstare ce mai rămăsese populaţiei – va 
fi înmormântată ? Ştiut era că, de obicei, acolo unde se afla 
Conducătorul, nu erau agreaţi decât câinii de pază bipezi sau 
patrupezi, câţiva aşa-zişi Reprezentanţi ai Clasei Muncitoare 
strânşi in jurul său spontan, nu însă înainte de a fi fost cu                                                                                                                                
grijă selectaţi şi, cel mult, după considerabile precauţii ar mai 
fi putut fi admişi membrii ai familiei mai puţin cunoscuţi şi ca 
atare ţinuţi sub acerbă observaţie de securişti. Trecătorii 
obişnuiţi care încercau să se zgâiască mai pe îndelete la 
cortegiul de maşini în nuanţă furibundă erau rapid îndepărtaţi 
cu imperative de impuls circulatoriu. Nimic nu scăpa 
cerberilor regizori ai acestor mascarade groteşti ce doreau a 
sugera legătura idestructibilă dintre Conducător şi popor. 

     Atunci ? Cine oare s-ar fi putut bucura în exclusivitate de 
presupesele minunăţii ce aveau să se pregătească aici ?… 

     Bătrânul ex-arhitect-şef al oraşului era convins că cei 
ce aveau să trudească pe imensele coclauri existente 
acum – nu erau decât o simplă masă de manevră, indivizi 
dizlocaţi masiv din regiunile greu supravegheabile – de pildă 
cele rurale – care, transplantaţi în praful gros al oraşului, 
deveneau mai uşor de supravegheat şi cu mult mai 
manipulabili. În atmosfera citadină şi nebucolică, ultimile 
instincte sănătoase aveau să fie extirpate. În condiţiile de viaţă 
grele oferite de barăcile insalubre, cămine neconfortabile sau 
chiar apartamentele de bloc în care nu aveau să se adapteze 

prea curând – ultimile zvâcniri naturale ale curatului ethos 
ţărănesc aveau să fie curmate, sub călcătura brutală a tot felul 
de indivizi a căror singură chemare era să mediocrizeze tot ce 
atingeau. Fără nici o satisfacţie reală, cei mai mulţi dintre ei 
prost plătiţi, nu era prea greu de bănuit în viitor acele imagini 
cu nenumăraţi alcooloci căzuţi pe trotuarele metropolei, 
dezrădăcinaţi de pe pământul lor rămas nearat şi 
nesemănat,blestemând în bolboroseli dezarticulate, într-o ţară 
înfometată şi adâncită în beznă… 

   … avea în faţă acum priveliştea dezolantă a mănăstirii 
Antim, a cărei bază încercuită cu un cordon de beton era 
depărtată cu câţiva centimetri de sol. – Devenise o 
practică aproape curentă ca multe din  bisericile  oraşului   
să   fie strămutate de pe aliniamentele iniţiale pe altele, 
aflate la câteva sute de metri, unde se socotea că nu vor 
mai stânjeni în nici un fel înaintarea Marii Ctitorii 
arhitectonico-ideologice. Primul locaş de cult ce suferise 
un astfel de tratament fusese Mănăstirea Schitul 
Maicilor, aflată la câteva sute de metri de al doilea 
monument religios ce avea să aibă o soartă 
asemănătoare. După câteva luni de pregătire a terenului 
ce urma să o găzduiască, după montarea şinelor pe care 
avea să o ia în derivă, după ce fusese înconjurată cu o 
centură de beton – Mănăstirea Schitul Maicilor pornise 
pe un drum scurt dar lent, la capătul căruia se 
pereconizase demolarea ei, întrucât fisurile încasate în 
timpul translaţiei o transformaseră într-o clădire 
nefiabilă şi şubrezită. Secretarul General al Partidului o 
privize pieziş, aşa, cu altarul spre Sud şi, cu un gest scurt 
din mână ce shiţase două linii perpendiculare despre 
care gurile rele şopteau că nu doriseră decât să alunge o 
muscă – luă o hotărâre ce totuşi până la urmă nu fu dusă 
la îndeplinire – anume ca aceasta să fie demolată. 

   … Înaintă, depăşind tunelul de intrare al campanilei, 
pe a cărui mulură, la lumina bolnăvicioasă a unui bec 
slab se distingeau vag scene biblice, înfăţişându-l pe 
Mântuitor ce se adresa omenirii în Ziua de Apoi. 

     Pătrunse în curtea bisericii trensformată în şantier, 
presărată ici-acolo cu grămezi de oţel-beton, cărămidă, 
mormane de pastă de var cu nisip şi bancuri de lucru 
destinate lucrătorilor fierari. Cupa excavatorului cu care 
probabil se săpase conturul de jur – împrejurul clădirii – 
muşca din zăpada ce acoperea terenul unui fost rond de 
flori. Rotirea clădirii bisericii cu câteva grade lăsa să se 
vadă priveliştea chiliilor parţial distruse în scopul creării 
drumului necesar mutării. În jurul unui buldozer 
staţionat în apropiere se zăreau frânturi din stilobaturile 
ce uniseră micile coloane în torsadă ale verandei chiliilor, 
într-o privelisţe ce sugera consumarea uneia din primele 
invazii barbare din primele secole ale creştinismului. 

          La lumina albicioasă a lunii, bătrânul arhitect zări 
muchia unei plăci de marmură. Reuşi să o cureţe de 
pudra fină de omăt : 



 

212 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

 

      

 

 

         Fisura care separase cu brutalitate placa în mai 
multe frânturi făcea imposibilă pentru un neiniţiat 
cunoaşterea celui din a cărui poruncă fuseseră dăltuite 
cuvintele recunoscătoare de merite adresate Mitropoli-
tului Antim. În ciuda căutărilor asidue, nu mai reuşi să 
găsească vreun fragment. Ar fi dorit să izbutească 
reconstituirea plăcii, ca şi cum de reconstituirea acestei 
frânturi de Ev Mediu târziu ar fi depins soarta viitorului 
ce poate s-ar mai fi putut redresa prin salvarea fie a 
măcar şi unei singure frânturi de trecut intacte. 

     Renunţă, luând-o înapoi spre tunelul de ieşire. Ridică 
ochii spre tavanul acestuia unde un Hristos zugrăvit de 
autorul Didohiilor le reproşa atitudinea celor ce în timpul 
vieţii neajutându-i pe cei în suferinţă, îl desconsideraseră 
pe El. 

     Brusc, îl pătrunse frigul. 

     Obosit, se lăsă pe bordura intrării. 

     Înfometat, lăsă capul în piept. 

     Gol am fost, şi nu m-aţi îmbrăcat. 

     Nu a avea nici un dubiu asupra soartei fetiţei pe care 
o adoptase în cazul că ar fi dispărut el. Avea de gând să 
reziste cât mai mult, chiar dacă ultima sursă de venit 
obţinută prin pictarea de icoane îi fusese în mod brutal 
tăiată de reprezentanţi ai autorităţii, cu straşnica 
ameninţare a legii în caz de recidivă.  

     Flămând am fost, şi nu mi-aţi dat să mănânc.  

     Copilul adoptat merita însă un efort în plus. 
Orfelinatul cu ale sale vicisitudini semăna mai degrabă 
cu un penitenciar, decât cu un stabiliment pentru copiii 
sărmani. 

     Obosit am fost, şi nu m-aţi primit în casă. 

     Ostenită, fruntea se rezemă de grilajul greu al intrării. 
Dincolo, printre zăbrele, biserica medievalului Mitropolit 
Antim avea poate peste puţin timp să nu mai existe, 
doborâtă de braţul infailibil al unor infideli cu mult mai 
feroce decât cei ce îl uciseseră. 

    

24. 

e la un timp, tovarăşul inginer şef de proiect 
simţea un soi de opoziţie surdă efectuată de 
protejatul său. Senzaţia că însăşi creaţia sa 

începe să aibă veleităţi de emancipare, îi dădea un gust 
amar de fiere, căci ştia că era destul să fii obedient şi să ai 
o singură idee fixă, pe gustul potentaţilor, pentru a o lua 

peste noapte înaintea tuturor. Străbătând furios uriaşele 
maidane ale metropolei, putea să observe peste tot   
urme   ale încăpăţânatelor semne de schimbare 
concretizate în, de pildă, adăugarea la vreo scândură 
înfiptă în pământ ce marca drumul vreunui viitor canal 
colector – a unei alte scânduri transversale, proţăpită 
acolo ostentativ – să să vadă mai bine. Într-un rând, 
inspectând întâmplător exact acelaşi şantier pe care-l 
vizita şi celălalt, între timp devenit adjunct – dădu nas în 
nas cu dânsul, exact când acesta îndruma un muncitor 
cum să bată cea de a doua scândură, purtătoare de 
sediţiuni absconse. „ Este mai estetic”, îi trecu prin minte, 
nervos fiind că inovaţia nu-i parţinea şi, repezindu-se la 
lucrător, răcni cât îl ţinură bojocii despre necesitatea 
neîntreruperii procesului de producţie pentru toate 
bazaconiile. Şi, cu un formidabil bombeu, trimise pe 
marginea şanţului marcajul, stârnind o mică avalanşă de 
bulgări de pământ. 

     Îşi reprimă cu greutate tendinţa  de a nu deveni 
rebarbativ, plesnindu-l pe acest ţărănoi bolovănos la figură 
şi creier, care fără dânsul şi nopţile pe care le   
sacrificaseră  pe altarul învăţăturii, astăzi ar fi tras targa 
pe uscat la ceapeul comunal.  

     Plecă bolborosind fragmente din ceea ce nu putea 
rosti cu glas tare. Avea, pentru prima data, senzaţia 
confuză de nemulţumire. De la o vreme, chiar i se 
cuibărise în suflet teama insidioasă că exasperantul teren 
viran pe care îl constituise cu atâta conştiinciozitate, ar 
putea rămâne aşa pentru totdeauna. Angajamentele 
luate faţă de Conducător păreau acum iluzii îndepărtate, 
iar enormele spaţii goale realizate prin demolări masive 
parcă se concretizau în corpuri materiale de nebiruit, 
care îi făceau proiectele rizibile şi nerealizabile, trezindu-
i din acest motiv o ură viscerală. – Motivele de 
îngrijorare căpătaseră oarecare temei când, într-una din 
zile, Conducătorul, mereu preocupat cu toată 
impetuozitatea sa de sporirea productivităţii muncii în 
condiţiile economisirii şi mai accentuate a materiilor prime şi 
combustibililor, aflat şi într-o pasă proastă – îi indicase o 
garnitură – cisternă aflată pe una din drumurile de fier 
ale    capitalei , avertizându-l  că acesta va trebui să fie 
suficientă, în materie de combustibil, până la sfârşitul 
lucrărilor. 

     În euforia  clipei îşi luase angajamentul, fără a realiza 
pe dată ce înseamnă aceasta. Apoi, siguranţa de sine se 
topise precum zăpada în faţa adierii de primăvară, şi o 
dată cu ea – jumătate din combustibilul alocat. Pe te miri 
ce : demolarea câtorva zeci de străzi, excavarea unui 
întreg deal şi a câtorva canale şi fundaţii, precum şi 
debarasarea terenurilor de resturile de moloz. 

     În faţa unei vile de rezistenţa unei fortăreţe 
spumegase de furie, snopind în bătaie un buldozerist ce 
îi păruse că îl ia în râs, nemairealizînd că rezistenţa 
cablurilor de oţel ce se frânseseră de mai multe ori de 
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temeliile imobilului, nu putea depinde de voinţa sau 
reaua-voinţă a mecanicului de utilaj. La sfârşitul zilei, 
când zidurile cedaseră şi întrega clădire se prăbuşise cu 
vuiet ce-i uşurase sufletul prinzând şi câţiva muncitori 
sub dărâmături – ordonase apoteotic şi demolarea 
bisericii din apropire ce tocmai fusese dezafectată. 
Operaţiunea   nu   puse   probleme, şi   totul   se rezolvă 
după câteva cupe de excavator măiestrit aplicate. 

     Urmase apoi aplicarea ingenioasei metode de demolare 
prin imolarea imobilelor care, spre nemulţumirea 
tovarăşului inginer-şef de proiect, tot mai lăsau câteva 
ruine după stingerea incendiilor provocate, a căror 
înlăturare necesita folosirea obişnuitei forţe mecanice 
consumatoare de combustibil. Într-un rând, focul se 
întinsese şi la un imobil neevacuat încă, provocând 
pagube materiale relativ mari câtorva locatari. Incidentul 
nu avusese prea multe urmări, întrucât respectiva clădire 
urma să fie oricum sacrificată. Aşa că, în grabă,bunurile 
rămase neatinse au fost mutate ca despăgubire gratuit 
spre una din locuinţele noi de la periferie, lucrările de 
demolare fiind astfel devansate. 

     Până la urmă, Conducătorul încetase să mai vegheze 
asupra consumurilor exagerate sau nu de materii prime 
şi combustibili, frenezia schimbărilor   ultra-rapide 
punând cu desăvârşire stăpânire pe dânsul. Oricum, 
mult de demolat nu mai    rămăsese   pentru   actuala   
etapă :   câteva biserici, alte câteva străzi, precum şi a 
unei mănăstiri şi a unui spital ctitorie voievodală. 

     … un nou semn de opoziţie îi atraseră atenţia şi mânia 
: viitoarele borduri destinate bulevardului de alături 
erau stivuite piramidal, şi nu în picioare de câte cinci 
bucăţi, aşa cum dăduse dânsul dispoziţie. Figura de 
clown surâzător a fostului protejat şi actual adjunct i se 
năzări într-o halucinaţie, sporindu-i furia. Apoi se 
dezumflă brusc : imensitatea spaţiului ce-l înconjura îi 
readuse aceeaşi stare de nesiguranţă, lipsa de încredere 
că va putea să termine vreodată ceea ce începuse. 

   

25. 

ostul arhitect-şef al oraşului rătăcea pe străzi de 
un număr de ceasuri al căror şir îl pierduse. 
Înconjurat de băltoacele drumurilor desfundate, 

era obligat din timp în timp să facă lungi meandre 
pentru a putea să ajungă pe din ce în ce mai puţinele 
porţiuni acceptabil de străbătut. 

      În ambele părţi, casele ce mărgineau trotuarele îşi 
căscau parcă a disperare hăurile negre ale ferestrelor 
acum văduvite de tocărie. Stâlpii de iluminat cu 
felinarele smulse, alcătuiau fantasme bizar puse în 
evidenţă de lumina alburie a lunii. 

     Începuse să plouă mărunt, ca de toamnă, iar picăturile 
minuscule sfâşâiau pe alocuri pâcla negră a zăpezii 

murdare. – Ajunsese iarăşi în faţa mănăstirii Antim, pe 
ale cărei trepte reci de la intrare se aşeză. 

     … până în urmă cu câteva săptămâni, reuşise să-şi 
câştige existenţa, pe a sa şi pe a fetiţei ce nu de mult îi 
fusese smulsă din custodie, pictând minuscule şi delicate 
icoane. Într-o zi fusese legitimat, iar marfa confiscată. La 
postul de miliţie, comandantul vorbise câtăva vreme la 
telefon, zâmbind mefistofelic. Apoi, căscă plictisit, 
amintindu-i într-un monolog placid despre rolul statului 
socialist ce avea datoria de a veghea la limitarea manifestărilor 
bigote ale celor vremelnic rătăciţi. Cu neobişnuită 
benevolenţă, îi reaminti cu ton impersonal despre 
consecinţele pe care ar putea să le suporte în caz de 
recidivă. Totul se terminase cu vizionarea unui film de 
propagandă ieftină, ce dezvăluia abuzurile Bisericii 
medievale, punându-se accent pe excesele Inchiziţiei. 
Spre sfârşit, pelicula prezentă mai multe incoerenţe de 
montaj, nelăsînd neiniţiaţilor posibilitatea de a afla care 
dintre personaje era Galileo Galilei sau V. I. Lenin. 
Ultimii metri de peliculă prezentară pe marele  bolşevic 
barbişonat al cărui glas de oracol şi imagine au fost 
chinuit întrerupte de o defecţiune tehnică. 

     Lumina electrică sfâşâiase brutal întunericul, nelăsînd 
loc niciunei reflecţii. Filmul se terminase. Fără nici o altă 
explicaţie spectatorii părăsiră sala, aşa cum ar fi făcut-o 
ieşind dintr-un banal cinematograf de cartier. 

     În acea seară, ajungând în faţa apartamentului său, 
găsise uşa întredeschisă. Salonul era puternic luminat de 
toate cele douăsprezece becuri ale candelabrului. După 
un răstimp, o vecină septuagenară îşi făcuse apariţia, 
povestindu-i în şoaptă, înfrigurat, despre zbaterile  
disperate ale  copilei   în   mâinile oamenilor stăpânirii. – 
Glasul ei sfâşâietor cutremurase semiîntunericul rece al 
scărilor. Privind în jur, la vraiştea mărturie a descinderii, 
femeia căscă ochii a spaimă şi după ce îşi făcu o cruce 
mică, se retrase. 

     Se lăsase moale pe un fotoliu. Dispăruse şi ultima 
raţiune de a trăi… 

     … ploaia măruntă şi deasă se transformase în fulgi 
mari şi pufoşi. Se ridică de pe trepte şi, lipindu-şi faţa de 
metalul îngheţat al porţii, fixa sfinţii zugrăviţi pe bolta 
de de asupra sa. Zâmbetul lor calm şi enigmatic nu putea 
fi umilit nici măcar de becul mult prea slab. 

     …Şi stăteau în faţa Lui şi se rugau… 

     Într-un colţ de frescă, un serafim se înălţase de asupra 
Mântuitorului, dând iluzia desprinderii dintr-un 
moment într-altul de pe bolta colorată – spre a începe 
străbaterea lumii şi propagarea Cuvântului Ceresc. 

     Întoarse capul şi observă silueta ce se profila încă în 
fundaţie a mamutului ce de pe acum fusese pretenţios 
proclamată Casă a Naţiunii. Dealul ce fusese deaspicat 
pentru încastrarea clădirii, adăpostise până în  momentul  

F 
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începerii lucrărilor scheletele în var ale celor morţi cu 
vreo o sută optzeci de ani înainte, în vremea Ciumei lui 
Caragea. 

     Porni într-acolo. 

     Ninsoarea se înteţise. Începea să viscolească… 

     Începu să suie pieptiş restul de deal  din faţa sa. 
Dincolo de coama dâmbului, se profilau întunecat câteva 
armături împungând cerul precum nişte ţepuşe. Vederea 
i se împăienjenise într-o privelişte ceţoasă şi roşiatică. 

     „ Sunt ostenit…” 

     Bolta, împărţită în enorme emisfere, începuse să se 
rotească precum un uriaş carusel cosmic. 

     Bolnav am fost, şi nu m-aţi îngrijit… 

     Se prăbuşi în genunchi. 

     … în faţa sa, Sfântul Petre îl privea zâmbind, 
arătându-i legătura de chei. – „Scoală-te, spală-te de 
păcatele tale, cheamă Numele Domnului…” Zâmbetul i se 
transformă într-un rânjet lugubru. Sfântul se dădu la o 
parte, lăsându-i liberă calea spre voalul purpuriu. 

     „ Pereţii Paradisului !” reflectă fericit.  

      Întinse braţele, apropiindu-se în fugă. – „Doamne, 
primeşte-mă la Tine ! Ajută-mă, Doamne !” – Dar dincolo de 
giulgiul sfâşâiat de la sine nu părea a fi decât 
atotstăpînitoarea beznă, ce-l înfăşură în greaua-i hlamidă 
cu numai o clipă înainte de a se prăbuşi în neant.  

    

 26.          

erul sticlos al iernii era brăzdat de linii prelungi şi 
roşii, a căror deasă întrerupere era abia 
perceptibilă. S-ar fi putut crede că miriade de 

licurici au invadat bolta nopţii, încurajaţi de vremea 
neobişnuit de caldă. 

     Fetiţa privea la spectacolul nemaiîntâlnit pentru dânsa 
până atunci, încercând să-şi amintească ce sărbătoare ar 
fi putut să justifice acel spectacol fluorescent în acea 
parte a anului. 

     Revoluţia de Eliberare Socială şi Naţională… ?3* Întregul 
orfelinat o comemorase, dar în vară. Îşi amintea că în 
ajunul acelei zile şi până după terminarea sărbătorii, 
regimul de cazare şi hrană deveniseră simţitor 
îmbunătăţite. – Lenjeria paturilor, în sfârşit schimbată. 
Iar îngrijitorii din cruzi – impersonali. Valuri de inspecţii 
bombardaseră stabilimentul, inspectorii fiind asiguraţi 
candid, de copii bucălaţi aduşi din afara stabilimentului 
că ei, asemenea colegilor lor, doresc să mulţumescă şi pe 

                                                 
3* Denumirea  festivistă de până în 1989  a insurecţiei antinaziste  
petrecută în România  la 23 august 1944 la iniţiativa Regelui Mihai 
secondat de Partidele Istorice. 

această cale Partidului, personal Secretarului său General – 
pentru minunatele condiţii de viaţă create pentru ca ei, 
Viitorul de Aur al ţării, să poată duce mai departe făclia ce 
călăuzea poporul muncitor în făurirea societăţii socialiste şi 
comuniste. 

     Inspectorii zâmbeau protocolar, primeau absenţi 
florile oferite, luminându-se la faţă doar când erau 
invitaţi la cuhnia instituţiei, spre a fi convinşi că povestea 
cu minunatele condiţii de viaţă oferite de Partid nu era o 
simplă vorbă în vânt.   

     Reveneau de acolo radioşi, nu înainte de a-şi depozita 
coletele voluminoase prin vestibule. Spectacolul omagial 
era prezentat în grabă, toată splendoarea     prolixităţii     
sale debutând şi încheindu-se sub zâmbetul fără nuanţă 
al Secretarului General, iradiind din inevitabilul tablou.   

     După scurgerea celor două zile de sărbătoare legală, 
totul revenea la normal. Asemenea naziştilor din cărţile 
de istorie, personalul trecea la atrocităţi, scoţându-şi 
astfel cu vârf şi îndesat pârleala pentru puţinul timp 
când fusese nevoit să se umilească, comportându-se 
omeneşte. Bătăile şi insultele triviale îşi reintrară în 
drepturi. Mâncarea redevenise ceea ce fusese o dată, 
dacă nu chiar mai rău decât atât. Câţiva copii, măcinaţi 
de tuberculoză – care în ultima săptămână se mai 
întremaseră – muriră. Corpurile lor plăpânde erau 
discret scoase noaptea şi duse departe de stabiliment, 
dincolo de marginile oraşului, îngropate fără cruce, acte 
legale, ori alte asemenea formalităţi. Copiii rămaşi în 
viaţă blestemau cu lacrimi fierbinţi pe confraţii rumeiori 
ce veniseră din afara orfelinatului să vorbească în 
numele lor. Cei ce puteau câteodată să scape de 
izbucnirile isteroide ale îngrijitorilor, fugeau 
ascunzându-se în aşa-zisele grupuri sanitare, printre 
excremente şi urină, potolindu-şi din când în când setea 
şi lacrimile cu apa ce ţâşnea din conductele sparte. 

     Într-un târziu, asupra stabilimentului se aşternu 
nepăsarea. Adulţii se calmaseră, decărcându-şi toate 
resentimentele acumulate în săptămâna jignirilor. 

     … într-o noapte fugise, profitând de neglijenţa 
portarului care uitase pentru câteva ceasuri poarta grea, 
ca de cetate, deschisă - în urma celor care târau pe 
ultimul său drum încă un cadavru. Nimeni nu se 
ostenise să o mai caute, fiind trecută în catastiful soios – 
care oricum avea să se piardă – la rubrica „decese”. 

     O vreme, rătăcise în regiunea unde bănuia a fi fost 
odinioară casa părintească. Nici o bornă după care ar fi 
putut să se ghideze, astfel încât singurul mod în care a 
putut să redescopere acel loc a fost intuind. Acolo, în 
acea zonă, se puteau distinge doar contururile vagi ale 
unui viitor bulevard. Lampioane cu câte şase braţe 
flancau trotuarele lăbărţate. Totuşi, nici măcar o scamă 
de lumină nu deranja deocamdată adânca beznă a 
uriaşului şantier. 
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     Teama de a nu fi căutată şi până la urmă găsită o 
opriră a se apropia prea mult de casele vechi, scăpate 
temporar de distrugere, ce se aflau în spatele 
cvartalurilor de locuinţe aproape terminate. Aşa că, în 
fiecare noapte, îşi găsea adăpost de fiecare dată în alta 
din mulţimea de scări ale blocurilor ce se înşirau de o 
parte şi de alta pe mai multe sute de metri. 

     În faţa sălaşului ales pentru acea noapte, fetiţa 
contempla mai departe mulţimea de puncte ce continuau 
să străpungă cerul. Vremea era anormal de caldă, 
părându-se că în plin decembrie, înaintea Crăciunului, 
primăvara se grăbea. 

     … se desluşeau răpăituri depărtate ca de tunet. O 
vreme, au fost însoţite de punctele sângerii de pe boltă. 
După care, cerul rămase întunecat… 

     A pornit instinctiv spre zona de oraş de unde păreau 
să vină toate acele zvonuri. Şi, într-un târziu, pe străzi 
cotite, strecurându-se printre cordoane de miliţieni – 
ajunse. 

          Un grup de câteva sute de oameni scandau lozinci 
împotriva a ceea ce ei i se spusese că este Cea mai Umană 
Orânduire. Numele despre care învăţase că este cel mai 
iubit era scandat, dar fără afecţiune. 

     - Foc ! Foc în plin ! se auzi un urlet gutural. 

     Câţiva ostaşi încercară să tragă iar în aer. Dar au căzut 
seceraţi de la spate. Ceilalţi, părură a executa ordinul… 

     - Noi suntem poporul ! Voi pe cine apăraţi ?! strigă 
disperată mulţimea. 

     Îngrozită, lumea încerca să se refugieze lângă o 
baricadă formată la câteva zeci de metri, din mesele şi 
scaunele metalice din recuzita unui restaurant apropiat. 

     Din partea opusă, un camion ce părea să nu aibă 
şofer, se apropia în derivă. Puterea cu care a lovit a fost 
insuficientă. Corpul compact al baricadei nu s-a desfăcut, 
dar de sub roţile maşinii cu motorul încă funcţionând se 
zărea o masă sângerândă de carne. 

     Şi-a făcut apariţia şi un blindat care, oprindu-se, dorea 
parcă să-şi lumineze pentru ultima dată victima 
neînsufleţită.  Un   adolescent   cu   un buchet de flori în 
mâini sări ca gândul peste baricadă, căţărându-se pe 
monstrul de oţel. 

     - Împuşcă-mă pe mine, dacă asta te va face mai fericit 
! strigă deschizându-se la piept. – Se ridică un chepeng şi 
o ţeavă i se priponi în piept, slobozind o flacără scurtă… 

      Tancul se repezi cu forţă de bolid, despicând zidul de 
scaune şi mese. Sub greutatea şenilelor, câţiva oameni au 
fost făcuţi una cu asfaltul. În spatele maşinăriei, trupele 
ce prinseseră curaj se năpusteau asupra mulţimii, 
zdrobind sub patul armelor ţeste, coaste şi omoplaţi. 

     Fugea înspăimântată, scăpând ca prin minune de a nu 
fi călcată în picioare de protestatarii ce se retrăgeau 
înnebuniţi. Deodată, simţi o arsură insuportabilă în 
gambă. Durerea se răspândi ca un fulger în tot trupul. 
Nu mai putea merge. Cu ultimile puteri, se refugie lângă 
soclul statuii ecvestre din apropiere, căzând într-un leşin 
greu. 

     Când şi-a revenit, strada fusese deja curăţată de 
băltoacele de sânge şi cadavrele înţepenite. În lumina 
alburie a zorilor se apropiară doi brancardieri, care o 
aşezară cu grijă pe targă şi, după ce scrutară îngrijoraţi 
împrejurimile, o transportară tăcuţi către  spitalul din 
apropiere. 

 

 

 

 27.         

itând pentru câteva momente de propriile 
necazuri, ex-inginerul şef de proiect contempla 
roiurile de puncte roşiatice ce străpungeau 

bolta. Nu se îndoia că rafalele de avertisment ce sfâşâiau 
întunericul nopţii, erau urmarea enormei huiduieli la 
care fusese supus în acea dimineaţă Conducătorul. 
Semnalul fusese scandarea de către doi tineri a numelui 
oraşului de pe Bega, de câteva zile însângerat. Din clipa 
în care treptele Catedralei timişorene au fost scăldate de 
sângele inocent al copiilor cu lumânări în mâini, pricepu 
că amurgul Epocii de Aur ajunsese la deznodământ. 
Pentru prima oară în viaţă, a simţit sentimentul ororii 
când, pe undele unui post de radio pe care îl detestase 
fără a-l fi ascultat vreodată cu atenţie – auzise lămurit 
rafalele de armă automată ce nu se îndoia că secerau 
mulţime de vieţi. 

     În acel moment, refulase pentru prima oară 
aversiunea înverşunată pentru analfabetul scelerat, 
incapabil în a înţelege un proiect în afara scării 1/1. Îşi 
amintea pretenţia hilară a nebunului cu aere de geniu de 
a da conglomeratului de beton şi motive arhitectonice 
fără noimă combinate, aspectul reşedinţei preşedinţilor 
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americani,prin confecţionarea de cupole din iută pe post 
de prototip, la scară naturală.Văzându-le, ordonase 
demolarea lor. Redresau probabil prea mult imaginea 
indigestă a locului… 

     … De abia acum îşi amintea sub o altă lumină figurile 
trudite ale muncitorilor, ţărani izgoniţi din regiunile de 
baştină, de la munca câmpului, de lipsa de perspective şi 
condiţii pentru un trai minimal. Nu ştiuse să respecte 
aceşti oameni cu chipul supt, veşnic încercănat, pe care 
restriştea îi aruncase în braţele   alcoolismului. 
Insuficient   hrăniţi,  se târau din zori şi până în amurg 
de-a lungul şi de-a latul şantierelor, precum nişte 
animale de povară trebuincioase, urându-i doar 
câteodată pentru faptul că nu se mişcau destul de 
repede, spre a-şi vedea cu un ceas mai devreme ctitoria 
vieţii isprăvită. Acum era aproape terminată. Şi ? 

     Îi revenea în minte oroarea accidentelor de o frecvenţă 
surprinzătoare, ce secerau viaţa câtorva oameni aproape 
săptămânal. Într-o zi, asistase la tragedia unui soldat ce-
şi fracturase coloana vertebrală, căzând de la o înălţime 
nu prea mare. – Un ofiţer şi un gradat îl ridicară 
nepriceput, ducându-l spre o basculantă, în urletele de 
durere provocate de modul impropriu de transportare. 
Hăulitul sinistru îi sfredelea ca un burghiu creierii : 
militarul nu murise. Dar pentru tot restul vieţii, 
infirmitatea i-a cuprins ambele picioare. 

     Conducătorul vizita regulat şantierele, mai ales pe cel 
al ctitoriei principale, a cărei viitoare utilitate nu-i era nici 
măcar lui prea clară. – În aceste   ocazii,  locurile    vizate     
intrau într-o febrilitate paroxistică. Îndemnurile 
amestecate cu sudălmi îndemnau lucrătorii spre 
efectuarea unei curăţenii mult prea exagerate,imposibil 
de întreţinut într-un şantier unde se lucra aproape fără 
pauze. O dată sosit, Ctitorul Tuturor Timpurilor  executa 
diverse mişcări orizontale şi verticale cu mâna. Chiriaşii 
sau propietarii caselor cărora li se punea astfel cruce, 
ştiau că următoarea fază era ridicarea cărţilor de imobil, 
împachetarea lucrurilor şi marşul spre una din periferiile 
oraşului. 

     Într-un rând, Cel Mai Iubit Fiu al Poporului execută 
semnul fatidic spre o clădire aparent fără importanţă. 
După câteva zile, sosise o comisie din partea unei 
organizaţii internaţionale de protecţie a monumentelor, 
ordonând sistarea lucrărilor de demolare, pe când 
tocmai îi era smuls acoperişul. Edificiul figura pe lista 
monumentelor de valoare ale UNESCO. Fusese ctitorită 
de Mihai Viteazul, primul unificator al Statului. Biserica 
unde făcuse legământ în 1594 să unescă Ţările Române, 
fusese batjocorită cu câteva luni înainte prin braţele     
unor deţinuţi de drept comun, întrucât muncitorii sau 
trupele de pompieri solicitate refuzaseră a o dărâma. 

     Turbat, Dunărea Gândirii zdrobise fără nici un rost 
bisericuţa Sfântul Spiridon Vechi, aflată la câteva sute de 

metri mai încolo, sfidându-i astfel încă o dată pe ceea ce 
numea el imperialişti, după ce unilateral şi nesilit de 
nimeni îşi permisese să renunţe în numnele ţării la 
înlesnirile comerciale oferite de Clauza Naţiunii celei mai 
favorizate. 

     Ezitase însă în continuare să deie o dispoziţie clară 
privind distrugerea clădirii, a cărei radere de pe 
suprefaţa pământului ar fi fost la urma urmelor o glumă, 
pe lângă genocidul cultural săvârşit până atunci. 

     Comisia prinsese curaj, încercând să ia apărarea unei 
alte biserici, care după ce fusese mutată de pe 
aliniamentul iniţial, se preconiza dărâmarea ei, datorită 
fisurilor încasate în timpul translării, ce o făcea 
inutilizabilă. 

     Cu ochii injectaţi de furie, dictatorul concediase mai 
multe căpetenii, sub pretextul incapacităţii şi nefolosirii 
judicioase a materiilor prime şi combustibililor, procedând şi 
la destituirea inginerului-şef de proiect. 

     Acum se bucura că aproape instinctiv contribuise la 
împiedicarea distrugerii micii clădiri ce era încă în 
picioare, act ce se concretiza într-un minor dar prim gest 
de rezistenţă. Concediat fără speranţă de reîncadrare 
prea curând, îi părea bine că reuşise să iasă – fie chiar şi 
la sfârşit – dintr-o horă la a cărei formare îşi adusese o 
contribuţie majoră – a genocidului cultural absolut. 

     Ar fi dorit să-şi îndrepte o parte din greşeli luând în 
custodie fetiţa pe care fusese la un pas să o prindă sub 
dărâmături. Dar era convins că, cel mai târziu după 
moartea mentorului său, instituţiile abilitate îşi făcuseră 
prompt  datoria. 

     Evenimentele din Banat demonstrau inepţia şi 
aroganţa regimului politic, care reuşea neabătut să se 
facă din detestat, în mai detestat. Cu încăpăţânare 
nesăbuită, forţele de represiune încercaseră să-l evacueze 
din casa  parohială   pe pastorul reformat Laszlo Tökes, 
ce protesta în predicile sale paşnic dar consecvent faţă de 
politica Partidului Comunist Român de batjocorire a 
cetăţenilor ţării. Ironia a făcut ca percutorul uriaşei 
revolte să fie minoritatea maghiară din oraş care, strânsă 
în jurul casei parohiale, a avut inspiraţia să murmure 
imnul revoluţionar de la 1848, al lui Andrei Mureşanu. 

     Cu repeziciune, firavul cordon humanoid s-a 
transformat într-o masă surescitată de oameni. Forţele de 
represiune au început să lovească mulţimea ce deturnase 
rapid demonstraţia, exprimându-şi furia pentru 
execrabilele condiţii materiale şi spirituale create. 
Înfuriaţi de jeturile de apă ce o măturau dispreţuitor, 
demonstranţii au răsturnat o maşină de pompieri, 
dându-i foc. Apoi, au atacat sediul bolşevic, dându-i ceea 
ce căutase. 

     Din acel moment, evenimentele s-au derulat cu 
repeziciune. Străzile oraşului s-au umplut de sânge. 
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Muncitori echipaţi cu bâte, aduşi din alte regiuni ale ţării 
spre a participa la reprimarea demonstranţiilor– au 
fraternizat cu protestatarii. Morţii ce au poavazat străzile 
nu i-au mai   lăsat  

pe oameni să se retragă înfricoşaţi în case. Populaţia a 
început să se înarmeze din capturi, aruncându-se într-o 
luptă pe viaţă şi pe moarte… 

     Dimineaţa acelei zile putea fi însă socotită apogeul 
inepţiei agresive a sistemului. Proaspăt întors din Asia, 
bătrânul dictator nu a înţeles nimic din ceea ce se 
întâmplă în ţara de care îşi bătuse joc un sfert de veac, şi 
al cărei lider în mod cinic se pretindea. Aşa că, şi-a 
organizat o ultimă mascaradă, în cadrul căreia era 
convins că va obţine adeziunea populaţiei capitalei 
pentru represiunea săvârşită la Timişoara. 

     Vâlvătaia revoltei izbucnite pe loc nu a mai putut fi 
stinsă cu firavele-i promisiuni ridicole. – În semn de 
protest, o piatră l-a lovit în obraz, în timp ce consoarta 
încerca să stăvilescă şuvoiul de sloganuri protestatare, cu 
gesturi stupide de dirijor huiduit de propria-i orchestră. 

     Vestea că oraşul martirizat e liber, a zguduit mulţimea 
ca un şoc electric. Forţele de represiune se retrăgeau, 
îngrozite de uraganul de îndârjire pe care îl produseseră 
din propria nesăbuinţă. Din exterior, soseau primele 
ajutoare umanitare şi ambulanţe,ce puteau pătrunde în 
oraş fără a mai fi ameninţate de rafalele de pistol-
automat. Timişoara încercase să dea o lovitură decisivă 
rânduielilor criminale ! 

     Convingerea că regimul – cel puţin sub acea formă –
îşi trăieşte ultimile clipe, i-a fost întărită de colajele 
prezentate la televizor, ce trucau cu totul realităţile 
dimineţii. Probabil, prăbuşirea finală nu mai era decât o 
chestiune de foarte puţin timp. 

     … Rafalele îndepărtate se auzeau acum fără a se mai 
vedea şi punctele luminoase de pe cer. Se trăgea în 
oameni ! 

     Când ajunse în Piaţa Universităţii, a zărit imaginea 
halucinantă a unui blindat care despica ceea ce păruse a 
fi o baricadă. Mulţimea se retrăgea îngrozită, căutându-şi 
disperată salvarea. Asfaltul carosabilului era pigmentat 
cu bălţi sângerii. Zeci de oameni se prăbuşeau seceraţi. 

     Ridică pumnul, dar strigătul de revoltă se transformă 
într-un şuvoi lichid şi fierbinte.                                                                                                                                                                                 

     Înţepături insuportabil de dureroase îi străpungeau 
tot trupul, deschizând zeci de plăgi.                                                                                                                                                                             

     Prin ceaţa deasă a trecerii spre nefiinţă zări ca prin vis 
figura transfigurată de groază a fetiţei. Dincolo de neant, 
bătrânul mentor pe care-l uzurpase zâmbea blând şi 
împăciuitor, părând a-l primi cu braţele deschise, într-un 
gest familiar de iertăciune. 
 

 

 

28. 

u pumnii încleştaţi de mânie, tovarăşul ilegalist 
Kilotzki probozea bolta nopţii pe care se profilau 
de câteva ceasuri rafalele de gloanţe trasoare. 

     Cum de era posibil ? Tinereţea sa avea să   devină un   
nonsens ?! Anii închinaţi Partidului, Clasei muncitoare, 
poporului în general, binecunoscuta sa luptă antifascistă, 
mai apoi efortul depus pentru zdrobirea duşmanului de clasă 
– nu putea să creadă că totul fusese inutil ! – Să nu fi  pus    
toţi tovarăşii umărul suficient, poate chiar nici el, aşa încât 
acum era posibilă această răbufnire de mentalitate reacţionar-
burgheză, de revendicare a unor drepturi inadmisibile ? 

     Scrâşnind din dinţi, îşi amintea cum în acea 
dimineaţă, Cel Mai Iubit Fiu al Poporului fusese huiduit, 
catastrofă supremă, care pentru prima oară în atâtea 
decenii îi dăduse senzaţia de nesiguranţă şi prăbuşire. – 
După zeci de ani de linişte, în care Clasa Muncitoare 
fusese reprezentată de el şi cei ca dânsul, iată că nu se 
ştie cum se găsiseră contestatari care să nege cuceririle 
revoluţionare, drepturile istorice de care tot aveau parte 
din 1945 încoace. 

     Prin aburii neliniştii ce-l cuprinsese progresiv în 
ultimile ceasuri, tovarăşul ilegalist îşi imagina diorama 
de coşmar a întoarcerii urmaşilor exploatatorilor de 
odinioară şi chiar a exploatatorilor înşişi, clasă denumită 
aşa pentru că neacceptându-l pe cei ca dânsul, nu 
acceptaseră chipiurile legitatea istoriei. – Se vedea pe sine 
şi pe cei ca el reintrînd în puşcării, de data asta cu           
lanţuri grele de picioare – aşa cum minţiseră prin cărţile 
de istorie că ar fi păţit în perioada interbelică. – În 
marşurile în şi dinspre      punctele      de      lucru,     câte un  
tovarăş se prăbuşeşte. Unuia din ei, dânsul îi sare în ajutor. – 
„ Lasă-l acolo, putoare bolşevică !” răcneşte gardianul. –   
„ Lasă-l acolo ! De altfel, chiar astă seară o să treacă 
porţile paradisului vostru, să dea raportul tovarăşului 
vostru, Marx – he, he, he…” – Tovarăşul este abandonat. 
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Ajunsese aproape un schelet, muştele îl invadaseră lacom. Şi-l 
cunoscuse ! Cât de rotofei fusese o dată ! 

         Drumul devine extenuant. De-a lungul lui, a apărut un 
canal. Gardienii le împart unelte şi le ordonă să înceapă 
acoperirea lui. Înfige fierul cazmalei în pământul surprinzător 
de gras. La a doua opinteală, metalul uneltei loveşte ceva dur. 
Pe fierul rece al cazmalei apare un craniu, care îşi lungeşte 
hidoşenia într-un zâmbet macabru. – „ – Aici m-ai îngropat 
cu patruzeci de ani în urmă pe când mă    întorceam    de   
la    muncă precum tine acum, şi m-am prăbuşit istovit. – 
Noi l-am săpat, voi îl acoperiţi – ce bumerang e şi istoria 
asta – hă, hă, hă…” – Craniul îi ocupă întreaga rază vizuală, 
invadându-i toată fiinţa. 

   … Nu ! Niciodată ! Asta nu avea să se întâmple ! – Trecuse   
momentul   de   slăbiciune.  

     Secunda de adâncă groază, provocată de disperarea 
exasperantă, începea să se risipescă. – Un adevărat 
comunist nu are niciodată voie să aibă accese de conştiinţă, cu 
excepţia celei promovate de etica şi echitatea socialistă! 

     Se redresă, proptindu-se de pervazul ferestrei. Pe 
cerul aprins de iluminatul public neobişnuit de puternic, 
se profilau mai departe, într-o sarabandă nebunească a 
jocului de-a moartea, proiecţiile focurilor de armă încă 
de avertisment. 

     Telefonul ţipă distonant, întrerupându-i continuitatea 
gândurilor. 

     - Alo ! Carpenul ? Aici Teiul ! Răspunde ! 
     - Răspund. Aici Carpenul. 
     - Recepţionat ! La intersecţia căilor 367 Nord cu 345 
Est şi 348 Vest – situaţie critică. Ieşi pe traseu şi pune 
exhaustiv în aplicare prevederile alineatului zece din 
Regulament. Apoi raportezi  e îndeplinire pe firul direct. – 
Alo, mai eşti pe recepţie ?                                                                                                                                            

      Dar tovarăşul ilegalist nu mai era atent. Privea 
încordat pe fereastră. Jocurile luminiscente de                                                                                                                                          
pe cer încetaseră. Vag, se mai auzeau doar răpăiturile, ca 
nişte tunete îndepărtate ale unei ploi de primăvară ce nu 
mai putea să întârzie. 

     - Alo ! Carpenul ! Răspunde ! Ai o misiune de îndeplinit ! 
Neexecutarea ordinelor va atrage consecinţe grele ! În aceste 
clipe grave, Partidul cere… 

     Pusese telefonul în furcă. Doar bolta roşiatică a nopţii, 
nemaitulburată de nici un punct luminos, îi atrăgea 
atenţia. 

     Se îndreptă spre unul din fotoliile sufrageriei. De 
acolo, scoase dintr-o pungă un vechi pistol-automat PPS 
cu tambur, de fabricaţie sovietică. Din cauza neîngrijurii, 
cârpele în care era învelit deveniseră din soioase – 
îmbâcsite. Necurăţat, arcul recuperator al armei se 
umpluse de un praf scămos. Renunţă. 

      Şi totuşi, era conştient că sosise momentul când 
trebuia să-şi plătească datoriile ce le avea, arătându-şi 
ataşamentul faţă de Cauză.  

     Aerul neobişnuit de cald pentru acea perioadă îl 
resimţi neplăcut, ca pe un semn de rău augur. Dacă ar fi 
fost frig, poate şi această noapte ar fi fost liniştită ca 
multe alte mii de până atunci… 

     În stânga sa, la câţiva zeci de metri, lângă un bloc în 
construcţie, o macara – turn îşi rotea braţul prelung cu o 
viteză neobişnuită. I-a atras atenţia că jos nu se afla 
obişnuitul schimb de noapte, ce lucra la turnările 
nocturne de betoane. 

     La început vag, apoi din ce în ce mai accentuat 
dinspre Calea Victoriei începu să se facă auzită rumoarea 
unei mulţimi în mişcare. Curând, siluetele ce alcătuiau o 
coloană de demonstranţi, îşi făcură apariţia. Oamenii 
făceau semne de chemare către blocul său. 

     - Veniţi şi voi ! Veniţi cu noi ! 
     - Jos comunismul ! Jos criminalii ! 
     - Patruzeci şi cinci de ani / Ne-au condus nişte şnapani !    
Ajunge  
     - Vino şi dumneata cu noi, bătrânelule ! îl îmbie 
cineva cu căldură. – Nu    te-ai săturat ?                                                                                                                                      

     În acel moment, luminile macaralei se reaprinseră 
orbitor. Braţul se rotea într-un ritm infernal, iar o 
flăcăruie albastră indica cu intermitenţă locul unde se 
afla cabina de sus a macaragiului. Zeci de scântei săreau 
din asfalt, încadrând demonstranţii. Strigând speriaţi, 
oamenii fugiră, împrăştiindu-se în grabă.                                                                                                                                                                          

     Într-un târziu, a ieşit de după panoul metalic după 
care îşi găsise adăpost. Privea recunoscător la utilajul 
scufundat iarăşi în beznă, ca şi cum de acolo  i-ar fi venit 
întreaga salvare. Era iarăşi fericit. Şi, într-un acces de 
extaz, ridică braţul, salutând tovărăşeşte. 

     Sări în lături, ţipând surprins. O arsură neaşteptată îi 
străpunsese umărul, aducând după sine o şuviţă de 
sânge. 

     Sistemul era încă eficient ! se bucură în fugă. – Tovarăşii 
mai tineri, ca de obicei la post apărau Orânduirea, Cauza şi 
Conducătorul, independenţa şi integritatea patriei socialiste, 
liniştea întregului popor ! Nu se mai simţea    singur : cum 
putuse să comită naivitatea crezând că Orânduirea  căreia   îi   
era atât de credincios putuse fi chiar şi pentru o noapte în 
pericol ? – Dar Marea Prietenă de la Răsărit avea să stea cu 
mâinile în sân ?!   Nu-i prea venea să creadă !  

      Şi, găsind    soluţia   atât   de simplă pentru problema 
ce ceasuri întregi îi păruse insurmontabilă, se avântă pe 
scări, râzând de unul singur.  

♣
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Livia IACOB 
 
 
 

Mum 
 

În ziua aceea în care 
de dimineaţă m-am trezit cu teama 
că n-o să mă mai asculţi niciodată, 
că n-o să mă mai cerţi niciodată, 
că mâinile tale 
nu vor mai urechi  
aceste nesimţite gânduri niciodată, 
aş fi vrut să-ţi rostesc 
toate cuvintele lumii, 
aş fi vrut ca tu să auzi 
cu urechile tale 
toate cuvintele lumii 
fiindcă toate erau, crede-mă, 
absolut toate,  
de dragoste, 
de dragostea mea pentru tine 
care inevitabil avea să fie mai mare 
decât dragostea pământului 
pentru sine însuşi.  
 
În ziua aceea. 
 
Astăzi cineva ne anunţă 
că paralizia e reversibilă,  
dar exact în ziua  
în care tu ai fost de negăsit 
nu a fost acolo să ne înveţe 
cum să te ajutăm să mănânci cu mâna 
dreaptă, 
să priveşti prin cornee, 
să pişti sunetul vieţii cu unghiile tale 
atât de frumos dăltuite 
încât eu niciodată n-o să-mi mai fac 
manichiura, 
să mişti din locul ei greoi, 
din gara ei pentru doi 
lumea. 
 

Dormeai frumos. 
 
Şi imposibil de iubit, 
nici îngerii care au căzut  
din icoane, din pleoape,  
din feliile de pâine,  
din varza cu carne pe care, până la 
urmă, 
a mâncat-o Lili, din tastatura pâlpâind 
la douăsprezece trecute fix, 
îngerii mov şi albi, 
ştii tu, aceia pe care îi visează ştefi, 
nu te-au făcut să te mişti,  
nu te-au făcut să ne mai dai semne. 
 
Perdelele rezervei de spital miroseau a 
ploaie  
şi a viaţă. 
Perdelele, mai ales,  
s-au luptat, s-au foit să trăiască. 
 
Aş veni, aş veni sa vorbim, 
tăcută prietenă, 
cu siguranţă vorbele noastre ar fi 
infidele, 
şi eu numai pentru tine 
aş minţi până la capăt, 
cu punct şi virgulă, 
în lumea fioroasă 
de sub ceresc, 
şi eu numai astăzi, 
plictisită şi foarte frumoasă, 
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le-aş îndruga verzi şi uscate 
rudelor, 
preoţilor, 
cerşetorilor de lumină,  
le-aş spune, în glas cu tine, 
că ai fost mereu fericită,  
perfectă, 
de nestăpânit 
în scrierea scrisorilor tale nesfârşite 
către mine, 
le-aş spune că, 
în ordinea cuvintelor, 
tu, 
între ape de lacrimi, 
numai tu vei fi  
pământ, 
numai tu  
ţărm. 
 
Draga mea dragă. 
Mă dor mâinile când mă gândesc la 
tine. 
 
Nocturn şi obraznic,  
timpul se toarce tot mai subţire, 

numai să-l măsori,  
bătând uşor, a cătină din pleoape,  
căci pleoapele 
mâini se vor face, 
de rugăciune nu întotdeauna.  
 
Ochii noştri tot mai orbi, 
numai să-i vezi. 
 
Ţie, dragostea mea, 
în vis îţi cresc plete, 
lungi, lungi, până la treizeci şi trei de 
ani de nerăbdare 
şi neobrăzare de lungi, 
ţie, dragostea mea, 
ţi se deschid porţile. 
 
Îmbrăţişările noastre  
tot mai mari, 
parcă tot mai nesincere, 
parcă tot mai înlăuntrul lor ticălos.  
 
Numai să nu miroasă a moarte. 
Numai să nu. 
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Petru SOLONARU 
 
 

 
 
 

Spre a uita                
(TETRADĂ) 
 
 
 

Al nopţii plin e-o umbră de splendoare 

şi gol, în schimb, al zilei foc ce n-are, 

drept reazem lui, decât întunecime. 

Destinul dă amânduror chemare, 

 

dar nu şi Loc!.... Din jos spre înălţime, 

cuprins în el ca necuprins, Cel Nime 

atotfiind sub repetat ascunde 

al clipei ax arcanele s-anime.... 

 

Acelaşi scop aici şi fieunde, 

răspuns tăcând, tăcerii se răspunde 

când în nectar, când în mâhnită apă.... 

Neundele îşi poartă alt neunde, 

 

cum ieri zadar din mâine-alean dezgroapă.... 

Nimic nu-i nou de veşmântara pleoapă 

iluzia conchide-a cugetare: 

„Doar spre-a uita ofranda'în Sine sapă”.... 
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Carmen Pallada 
 
 

A cincea 
dimensiune 
 
 

Vizualizează-te-n piramidă, iubite ! 

Nu-i corpul tău ci doar un gând, 

înţelepciunea-n care treci 

spre locu-n care ne vom întâlni  

nu pe pământ  

ci-n veci. 

 

 

E-a cincea dimensiune, 

cum îi spui chiar tu, iubite. 

E noru-n care mă petreci 

şi-n care tot mă chemi 

fior de stalagmite 

în taină să mă-neci. 

 

 

E San-Dra-Cris şi El-Le-Ny, 

razele din noi pornite 

să străluncească-n univers, 

să ducă dor divin, 

magice cuvinte 

pentru veci. 
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Coriolan PĂUNESCU 
 
 
 
 

Nimic fără ţel 
 
 
 
Şi dacă-n prea albul corolei sfiosului crin 
 
grăunţi de polen în galbene cercuri s-aşează, 
eu cred că întâlnirea-i prevăzută-n destin  
şi în magia unui ochi tutelar ce veghează.  
 
In irisul său pulsează pururi homunculi 

divini, 
 
tresărind ca într-o minimă şi veche agoră 
când noaptea se umple cu trecutele vini 
tălmăcite genomic într-o clipă vie din oră. 
 
Noaptea pe-altare îngeri de-a pururi lucizi 
 
îşi schimbă spaţiul protonic din palidul cer 
şi vremea presară straturi de reali hominizi 
când la porţile lumii icoanele urcă-n eter. 
 
Se aude un tulnic ca o pâlnie de alb vegetal 
 
vestind rătăcitorii sorţi din înaltul blestem 
şi se scutur recente refluxuri în aprigul val          
precum pretinsele chipuri ascunse-n totem. 
 
Şi uite venim prin cosmica mirare a infinirii 
 
grăbindu-ne să nu rămânem pe o involtă stea 
trezind instincte ample pe sub zăporul firii 
cu-atâtea personaje purtând amprenta mea. 
 
 

 

   
 

Moment 
 
Am aflat că la vechea răscruce de drum 
 
nu se mai vând ziare printre zeci de maşini 
şi îmbrăcat într-o trâmbă neagră de fum 
vânzătorul a plecat de vreo trei săptămâni. 
 
Aşa ceva eu ştiu că mai nimeni nu crede 
 
dar iată că de ieri un ins ne strigă aiuritor  
că ziua ce vine e proaspăt vopsită în verde  
şi că îngerii falşi revin mai pioşi în decor.  
 
Pe asfalturi s-aşteaptă o nouă treime din loz  
 
deşi-n priveghere se află o umbră străină,  
iar lacrimile bat statornic în tonuri de roz 
şi viaţa apare ca un spot pervers de lumină. 
 
Şi, iată, cel ce poartă ziarele lumii la piept 
  
nu mai vinde litere mignione şi false la chip 
şi apoi singur urcând pe zidul cel mare şi 

drept 
îmi va spune că sunt gata să râd şi să ţip. 
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Căţelul 
pământului  
 
 
Iată, scânceşte căţelul pământului 
 
de frigul care-i circulă vara-n artere 
şi de-ascuţişul mai oţelit al cuvântului       
ţâşnind prin veacul răscolit de durere. 
 
Iată, cum latră iar căţelul pământului 
 
prin falsul pustiu învăscut între noi 
de parcă l-ar frige coroana nevăzutului 
prin viaţa ce-o trecem în lumea de-apoi.  
 
Iată, cum strigă iar căţelul pământului 
 
ca un blestem ce atârnă astăzi din greu  
când ducem toţi povara neblândului 
crug ce tinde să moară-n biserici ateu. 
 
Iată, ne cheamă iar căţelul pământului 
 
prin flăcări şi mult tăiatele noastre păduri. 
Treziţi-vă, spune el, în susurul vântului- 
prin lume se-ntâmplă tăioase şi ample 

sfârşiri. 
 

 
 
 

Lângă tine să 
fiu 
 
 
Iată, Doamne, sub bolta de lună  
 
am venit cu gândul la tine să scriu 
şi-o fac la o nouă şi bizară maşină 
despre care  prea multe nu ştiu. 
 
 
Şi tocmai azi ţi-ai găsit, enigmatic,  
 
să surâzi ca o margine albă de vis  
peste litere negre eu trec singuratic  
şi mă aflu în stele pe cerul deschis. 
 
 
Mă lasă-mă zic să aflu cum merge 
 
această maşină extrem de ciudată  
şi, iată,  scriind, nimenea nu-nţelege  
cuvinte din textul ce-l scriam altădată. 
 
 
Tu nici nu vezi cum de bat la maşină 
 
şi cum strig la tine pe o gura de rai 
cu gândul la această unealtă străină 
la care te strig şi nu vrei să mai stai.  
 
 
Şi, Doamne, într-o zi gândul s-o rupe 
 
mâzgălind hârtia într-un mare pustiu 
şi-mi spui că podul din noi o să se surpe 
ca veşnic cu tine prin stele să fiu. 
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Nedumeriri 
concentrice 
 
 
 
Eu nu mai ştiu din ce cuvinte-am fost clădit 
 
şi nici din ce străfulgerări descind în vreme.  
Sunt poate renăscut din al hiperboreei mit,  
din care-un neam mă strigă prin toteme.  
  
 
Sunt, poate, cărăruia trecând sub norii grei 
 

pe care mama o străbate cu cofele în mână  
ori poate sunt oierul ce-adoarme sub un tei   
când el visează lupii că prăduiesc la stână. 
 
 
Şi sunt acel care zideşte iubita-n murul sfânt 
   
chezăşuind că-şi ţine de-a pururi legământul 
scurtând astfel distanţa-ntre suflet şi cuvânt 
prin veacuri de iubire reaprinzând pământul.   
 
 
Sunt cel ce întru mirare demult nu-şi află loc 
 
chiar dacă vede-n ziuă cum Soarele se înclină  
spre cerul care-şi poartă imensul bulb de foc 
ce noaptea se preface într-o mare de lumină. 
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Viorica MOCANU 
 
 
 
 

Fragment de 
legendă 
 

 
 

Sorbim din apele ce curg  

sub aceeaşi rădăcină 

din Edenul prins în crâng  

resimţind poate vreo vină 

sau apus de amintire - 

un răspuns fără ΄ntrebare, 

răsărit de fericire  

într-o lume fără soare. 

 

De aceea torn zenit 

întuneric, ori lumină 

cer din care am venit 

sau de unde-aş vrea să vină 

încă un apus, un răsărit  

vis amestecând o lume 

zbucium de-agonie-adus 

unde nu mai am ce spune. 
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Marian HOTCA 
 
 

 
sunt atât de 
reci zările de 
piatră  
 
 
 

sunt atât de reci zările de piatră  
încât noaptea lacrimile 
de sub pleoape zici că sunt 
hârburi ce-ţi spintecă 
din rădăcini visele 
 
 
sunt atât de reci zările de piatră  
şi nu ştiu de ce ochiul îngălbenit 
mi se deschide  
doar în umbra infinitului 
ce s-a întins atât de tare 
printre cuvintele 
unui poem limfatic 
 
 
sunt atât de reci zările de piatră  
că o mână de ţi-o întinzi la ceruri 
să mângâi o stea istovită 
ţi se preface în zgură 
pe drumul pustiului 
ce se înalţă ca fumul 
în sufletele noastre 
stinse  

 
 

 
 

gura satului  
 
 

satul meu are o gură slobodă 
e un fel de poem nesfârşit 
în fiecare zi urmaşele lui Calliope 
lipite cu nasul de gardul 
sprijinit în proptele 
adaugă noi ingambamente 
încărcate cu savoarea 
unei metafore rurale 
scoasă dintre cartofi şi mazăre oloagă 
 
pe uliţă veştile călătoresc 
în căruţele cu fân 
şi se mai opresc  
din când în când 
într-un şanţ  
să lase ocara să-şi facă de cap 
printre babele sifonate  
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contract  
 
 

poeziile, 
flori de hârtie scufundate în lacrimi, 
cristale de suflet mânjite,  
rupte uneori din abisul inimii, 
absorbind la fiecare pas al secundei 
gândurile şi toată îndrăzneala metaforei 
oarbe naufragiind prin ochiul lui Homer; 
atâtea lumânări drepte 
precum Coloana Infinitului 
ard în fiecare vis al poetului 
culcat pe-un muşuroi 
supraaglomerat de stele policrome; 
 
odată o stea cu temperatură mai scăzută 
i s-a aşezat ex abrupto pe retină, 
însă nu i-a topit câmpul vizual de tot, 
privirea i s-a îndrăgostit nebuneşte  
de cuvintele stelei şoptite 
în fiecare seară sub cupola văzduhului; 
mai târziu a fost obligat 
de mâinile clăditoare de fantezii 
să semneze un contact nelimitat 
cu poezia 

 
 

je ne sais pas 
 
 

n-am ştiut că stafidele sunt doar 
struguri împietriţi de durere 
n-am ştiut că frunzele uscate 
sunt solzii toamnei 
în ziua de azi nu mai ştii 
nimic cu adevărat 
teoria relativităţii funcţionează 
diferit de la o entitate la alta 
poate că doar pietrele ne mai ţin 
picioarele în echilibru 
în fiecare dimineaţă 

ce naufragiază sublim 
în sâmburii de rouă 
 
în a şaptea zi când mă voi trezi la realitate 
voi muta într-un alt punct  
centrul de greutate al lumii 
lăsând genetica singură 
să-şi facă de cap în lumea 
ce încearcă să prindă din zborul căderii 
meandrele iluziei 
 

 

poet  
 
 

să-ţi porţi cuvintele ca pe-o povară 
în călcâiul găurit până la sânge 
să te îngropi în poeme până la creştet 
visând că tu eşti pasărea ce cântă 
arzând în vidul cosmosului 
să te laşi călcat în picioare 
de cea mai grea metaforă 
şi să fii numai zâmbet şi fericire 
să îngheţi ca firul ierbii 
sub zăpada iernilor din basme 
şi să-i spui inimii cu o voce blajină 
că tu eşti poet 
şi că n-ai să mori niciodată 
tăiat în bucăţi de lancea timpului 

 
 

cum se naşte 
poemul?  
 
 

odată sufletul mi-a izvorât în neştire 
nişte cuvinte neînţelese de mine 
le-am mângâiat cu lacrima 
scursă din sâmburii viselor 
şi le-am făcut cuib în palmă 
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să-şi odihnească fonemele istovite 
pe epiderma din linia încrucişată a vieţii 
după un somn ca o adiere de înger între 

stele 
le-am arătat culorile începutului 
apoi au prins încetişor a le creşte aripi 

reflexive 
în ecoul surd al inimii 
le-am înşirat ca pe un colier de perle 
în orizontul spintecat al privirii 
să vadă timpul cum spulberă 
nostalgiile şi celelalte sentimente aurorale 
într-un final le-am proiectat  
pe scheletul estompat al metaforei 
zidind cu trudă poezia 
în ambiguitatea hârtiei 

 
 
 

Oglindă 
 

 
uneori te priveşti în oglindă 
şi crezi că nu mai eşti tu 
ca un străin pierdut  
în mădularele frânte ale nopţii 
îţi cauţi o uşă nouă 
pe care n-a intrat nimeni 
 
poate acesta e doar un vis 
sau iarăşi timpul ţi-a pus piedică 
să stai de veghe ca lupii  
ce devorează cuvintele pline de sânge 
 
luna ce cască adânc după dealuri  
e domnişoara ce a fost aseară  
muşcată de un câine 
ţin să cred că suntem 
doar voci oprite să ne spunem cuvintele, 
atunci mai bine să ne uităm  
încă o dată în oglindă 
şi să ne spunem că suntem 
doar noi 

 
 

zbor 
 

 
de mâine îmi vor creşte aripi 
şi nu voi mai cunoaşte 
pământul cum latră  
sub picioare 
poate pietrele vor întârzia 
două veacuri ca să se prefacă-n nisip, 
iar în ultima secundă 
noi o să ne zidim zborul 
în singura oază a cuvântului 
unde am respirat până la oase  
poemul 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 

Soartă? 
 
 

Îngerul meu, de ce  
te visez atât de rar 
nici animal, nici pasăre, nici peşte 
şi mâna n-o mai tângui 
nici brumă, nici rouă 
ca la sfârşit de toamnă  
sau început de primăvară? 
 
 
Ci nu-mi răspunzi, 
nu râzi, nu plângi; 
te-aştept călare pe creanga care creşte 
din zori şi până-n seară 
când la ferestre plouă 
şi-aştept un vânt să doară; 
te-aştept, deci, în zadar... 
 
 
Îngerul meu, de ce 
culorile nu le mai pleci 
nu mai transformi privirea ta de far 
cum frunzele aşează razele în veci? 
Iar tu de soartă-mi spui:  
de-acum tu eşti ca mine  
în lumea tuturor şi-a nimănui. 

 
 
 
 

 

Transformare 
 

Mi-ai spus că dacă raze visez  
mă voi transforma în soare 

şi eu de dimineaţă-alerg 
pe un câmp plin de floare. 

 
Azi-noapte piatra s-a topit  

şi cu ea întreaga planetă. 
degetele îmi tremură şi-acum  

desenând ochi pe-o planşetă. 
 
Tot drumul e-n valuri  

cu lacrimi care-n sus se scurg;  
cu aripile-ntinse  

stele mă trag pe un cal murg. 
 
Doamne, sunt fluture-nnodat  

oprind calul ce doare. 
Mi-ai spus că dacă raze visez  

mă voi transforma în soare. 
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Un ochi 
 
 
Ca o altă formă  

explodează lumina  
şi frică nu mi-a fost  

să mă-nsoţesc cu tine  
chiar dacă pline de parfum,  
aripile tale nu mai existau  

decât în visul meu. 
 
 

Am tras trei linii  
să crească un triunghi  

şi teamă nu mi-a fost  
să mă aşez un ochi  

în el, chiar dacă nu mai spun  
că el, îngerul meu,  

îl desenez doar pentru Tine. 
 
 
 
 

Înviere 
 
 
Dincolo de munţi sunt alţii,  

poate şi-o câmpie; 
dincolo de mare sunt altele  

şi cerul o să vie. 
 
 
Dincolo de soare sunt alţi sori  

şi stele sunt o mie  
sau doar lumină de lumini  

e lumea unde toţi învie. 
 

 
 

În peisaj 
 
 

În mine nimeni nimic nu mai spune 
nici despre frunze, nici de-un fruct. 

Raza aceea aurie care venea sau/ şi/se duse  
o simt din cuie cum s-a rupt. 

 
Să dărui, să taci şi să gândeşti în vis e bine,  

liniştitor, un dor de Dumnezeu;  
în mine nimeni nimic nu mai spune  

căci am rămas în peisaj doar eu. 
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Înger în fluturi 
 
 

Fluturii sunt trandafiri ce zboară  
petalele sunt aripi înnodate-n frunze  
şi-n toate simţurile mele-ascunse  
acelaşi înger suie şi coboară. 
 
Probabil nu-l mai văd ca altădată  
cum se strecoară-n păsări sau în melc,  
cum înfioară pătrate ori un cerc  
dar el rămâne trunchi, izvor şi piatră. 
 
Întreb pe cel care păzeşte poarta  
de ce de-o parte-i dimineaţă,  

dincolo e seară. 
Fluturii sunt trandafirii care zboară.  
Eu deschid şi-nchid la nesfârşitu-i cartea. 

 

Răscruce 
 

Tot ce-am visat e doar schimbare, 
chiar visele în urmă să le las.  
Aşa în gânduri am a spune  
că drumu-i altfel pas cu pas. 
 
Dar rugăciunea nu mă lasă  
ca-n visul ei să mă supun. 
Va fi o vreme nouă, altă lume  
şi raze de la astre să adun. 
 
Nu ştiu: citesc de dimineaţă 
cuvinte-n cărţi de vise aşezate 
Mă minunez: va fi mai bine, oare? 
Să mai pictez sau să mai scriu o carte? 

 

 



 

 

 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 233 

 

 

Mihail SOARE 
 
 
 
 
 

Când îmi vor  
creşte aripi… 
 
Când îmi vor creşte aripi şi cred că mi se-ntâmplă 
Curând, în viaţa asta, mă-nţeapă omoplaţii 
Mă voi sui la ceruri să-mi pun o stea pe tâmplă 
Ca un miner lămpaşul, se vor zgâi juraţii 
Care disecă taine şi-mi vor nega ’nălţarea 
Crezând că telescopul atins de miopie 
Îi minte ca pe curve şi că aş fi doar zarea, 

Nimic mai mult, iar zarea e numai o fâşie 
De nu ştiu ce, de aer, adică de nimica 
În niciun caz de carne ori poate-ar fi vreo vină 
Purtată de arhangheli sau dacă nu, pisica 
Cu-atâtea vieţi în cârcă adulmecând lumină 
N-o să-mi mai fie trenciul de vreun folos, iubita 
Nu-mi va putea cuprinde cum se cuvine trupul 
Când voi veni cu toamna să scuip pe recuzita 
Unui spectacol jalnic pe care-l tot dă zdupul 
Pe care-l ştim de „lume”, acea adunătură 
De putrede ursite citite în ţărână 
Din nefireşti landouri mă vor privi cu ură 
Piloţii de planoare, şomeri după furtună 
Voi hoinări bezmetic prin veacul căţelandru 
Alăturea de păsări, precum un pierde-vară 
Iar strâmta galaxie m-o sugruma mai tandru 
Decât orice amantă cu mâini gălbui de ceară 
Ca-ntr-un tablou de Breugel pământul cât o nucă 
Îmi va părea, iar marea o lacrimă scăpată 
Din ochiul meu de sticlă umplut cu dor de ducă 
Deja mi-au dat tuleie, vă las. Pe altădată ! 
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Eu, 
Nietzscheanul 
 

Nu era chiar niciun secret, 
ştiam că mă iubeşte doar pentru că nu 

sunt întreg şi ca să-mi poată adăuga a treia 
mână 

sau mai ştiu eu ce, 
aşadar numai ca sa fiu aşa cum mă vedea 

ea, 
nu o dată m-am trezit dimineaţa altfel 

decât mă culcasem 
cu o aripă de fluture lipită stângaci pe 

umărul dezgolit de furtuna din zori, 
cu tatuaje făcute cu pixul sau doar cu 

ochiul ei drept, 
mi-a desenat încă o inimă, un catarg cu 

velele rupte, 
într-o seară, făcând pe filozoafa, lucru ce-i 

dădea un aer fermecător de caraghios, 
după ce mi-a aruncat aiureala „eşti 

exponentul unei lumi fără păcat aflată sub 
dictatura 

iubirii” 
la lumina unor lumânări de tort a pus la 

cale un soi de ceremonie de sanctificare 
ori, mai degrabă, de nesanctificare 
alăturând numelui meu pe acela de 

Nietzscheanul, ca Tesviteanul bunăoară, 
astfel că în toate calendarele cu nesfinţi 

veţi da de mine astfel 
nu era atât de fraieră încât să nu-şi dea 

seama că nu sunt eu însumi, ci doar 
căutarea,de aceea ea îmi şi zicea „alteritatea 
ta” 

„sunt ceea ce scriu”, am recunoscut, „aşa 
că las-o baltă cu declaraţiile tale de dragoste, 

pietrele amfiteatrului, obloanele 
prăvăliilor, macadamul, 

toate amantele le ştiu pe de rost şi le 
declamă fornăitor, 

iar tu mă minţi spunându-mi că e ecoul”, 

eu de fapt nici n-am iubită, 
e doar o cascadă care curge din cer şi de 

aceea pare nespus de înaltă 
îi înălţam ode şi-mi venea tare greu, 
pentru asta mă foloseam de zmeie din 

hârtie japoneză 
doar că se întâmpla ca din cauza greutăţii 

culorilor să nu se înalţe îndeajuns 
deseori în drum dădeam de stele şi le 

dăruiam lor, 
uneori ea se apleca până la înălţimea 

turnului meu cu ceas 
unde stăteam adesea cu porumbeii 

recitându-le în limba lor guruită balade 
medievale 

şi mă întreba despre bârfele din oraş, dacă 
a sunat coafeza sau dacă a venit lăptăreasa, 

eu îi povesteam despre ultimele ploi şi 
despre brunul glazurat al olanelor ude 

nu rareori era aşa de strălucitoare încât 
devenea peste noapte oglindă 

cu timpul însă a obosit, învinsă de 
scălâmbăielile mele şi de neputinţa 

de-a-mi reflecta abstractul 
ea mai era şi un deal cu peri şi cireşi care 

înfloreau nătângi, în miezul iernii, 
se supăra când îi spuneam că iubirea nu e 

decât un gen literar 
„eşti nebun, adică îmbrăţişarea mea e 

literatură, vrei să zici” 
colinda înlăuntrul meu cu un felinar 

aprins crezând că sunt lumea 
şi cum nici ea nu era cine credeam eu că 

este, nici eu nu eram lumea, 
emigrase în mine dintr-o întâmplare 
profitând de talentul meu neobişnuit de-a 

mă îndrăgosti de lucruri care nu există, 
dar eu le iubesc pentru că le văd şi le socot 

vrednice de iubirea mea, 
şi port dragostea cu fala cu care în 

copilărie purtam spielhozenurile noi 
mă mai întreba cât de departe e timpul 

sau cât adevăr poate încăpea într-un sceptic 
nu-i răspundeam, o ameninţam că o să-mi 

pun capăt nopţilor 
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amicii mă ironizau la cafenea că am o 
iubită care nu există 

şi că umblu aiurea cu scheletul unei 
toamne sub braţ, într-o cutie de vioară 

apoi mă iscodeau despre lungimea 
picioarelor ei 

până şi peştii din acvariul de după uşă îmi 
puneau indiscreţi întrebări, 

să te ferească Dumnezeu de indiscreţia 
peştilor, 

mie nici nu-mi trebuie iubită, vreau doar 
să am pentru cine să-mi trag, la o adică, 

un glonţ in cap… 
 

 

Poetul este, 
aşadar, un 
mim 
 

„Cum să te găseşti nerătăcind ?”,  am 
întrebat un meşter de busole 

a dat din umeri, n-a ştiut să-mi răspundă,  
era doar un amărât de breslaş dependent 

de miazănoapte 

„dacă n-ar fi lumina voi aţi fi bogaţii 
lumii,  

dar dacă nu ar fi întunericul nu ar exista 
nici lumina”, i-am zis altădată unui 
lumânărar 

s-a mulţumit să-mi zâmbească 
ştrengăreşte 

despre înţelesul şi neînţelesul nemuririi 
vorbeam adesea la o cafea  

cu un entomolog miop 
îi bănuiam gândul ascuns de-a mă vedea 

străpuns de un bold, 
printre efemeride, într-unul din 

insectarele lui încăpătoare precum calele 
vapoarelor  greceşti  

căutam să aflu care este ştiinţa despre 
absolut întrebând în stânga şi-n dreapta 

are el, absolutul,  vreo treabă cu 
realitatea? 

dar realitatea asta ce-o fi ? 
cea adevărată e sigur cea din închipuirile 

pe care le scriu eu duminica 
cealaltă e doar o boală, ca podagra sau 

reumatismul, bunăoară,  
şi se leagă mai mult de zarafi şi de 

cârciumari şi de căruţaşi 
eu nu ştiu să fac prea multe lucruri,  
scriu poezii şi sunt privit ca o rudă 

apropiată care a stat la balamuc 
îmbrac lumea în hainele mele şi copiii o 

strigă alergând după ea cu numele meu 
n-am niciun interes să cumpăr veşnicia, 

indiferent cum ar fi ea împachetată,  
mumiile nu-mi plac, prefer cenuşa,  
aşa cum unii preferă berea nefiltrată sau 

pozele alb-negru 
cuvintele sunt nişte semne, poetul este, 

aşadar, un mim 
scrisul e o numai o stare, atâta tot, dar 

starea nu e trai, e trăire 
aveam prieteni şi printre tâmplari şi 

dulgheri 
aceştia fac scaune şi uşi, dar şi ferestre,  
cum făcea pe vremuri Schopenhauer sau, 

mai aproape de noi,  Bergson,  
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însă nu le ajunge doar lemnul, au nevoie 
şi de sticlari 

altfel lumea ar intra peste ei odată cu 
vântul 

uneori cobor în sinele meu cu hârzobul ca-
ntr-un afund nemăsurat  

şi rămân acolo o vreme scormonind ca 
băieşii 

deşi ar trebui să ştie, ceasornicarii habar 
n-au ce e timpul  

şi când i-am spus unuia că e spaţiu, 
devenire, ca amintirile mele, 

a râs 
s-ar putea spune că sunt un maestru al 

renunţărilor 
într-o bună zi am trimis la un ziar un 

anunţ care, nu înţeleg de ce, nu mi-a fost 
publicat  

suna astfel : „pierdut paradis, găsitorului 
compasiune” 

caut şi iar caut şi nu mai sfârşesc căutând,  
înjur cătrănit nemărginirea - e o scăpare a 

lui Dumnezeu, aduce cu beţia şi desfrânarea, 
tot un viciu, la urma urmei… 
 
 
 

Dacă s-ar 
vinde 
moartea… 
 
Dacă s-ar vinde moartea la liber, ca făina 
S-ar aşeza la coadă ciorchini sinucigaşii 
Ca-n zilele în care patronii dau chenzina 
Înnebunind de-a dreptul, de drag, prăvăliaşii 
 
S-ar duce vestea-n sârme de telegraf, în 

plicuri, 
Din gură-n gură, -n goarne, în portavoci 

stridente 

Gazetele n-ar scrie şi altceva, ce dricuri 
Ar meşteri rotarii ciuciţi sub sentimente 
 
Groparii ar da orţii să-şi cumpere cazmale 
Şi târnăcoape scumpe aduse pe galere 
Din ţări închipuite alături de pocale, 
Bijuterii din aur, turcoaze, rom, himere 
 
Un cimitir pământul s-ar face peste noapte 
Şi cerul s-ar preface tot în pământ, copacii 
Ar creşte cruci cu frunze, la nord de 

miazănoapte 
În loc de lună plină ar râde vârcolacii 
 
Aşa că dă-o, Doamne, ca-n vremuri de 

restrişte, 
Mai bine pe cartelă,  s-apuce fiecare 
Şi să rămână veacul ce vine o mirişte 
Care visează leşuri, o mută aşteptare… 
 
 
 

Cuvintele care 
încep cu ne 
 

Inventam cuvinte, cele deja ştiute nu-mi 
mai slujeau la nimic 

scriam apăsat cu acele cuvinte născocite  
neştiute până la mine, nici măcar bănuite, 
iar gândul că nu mă putea citi nimeni mă 

înfiora ca un zbor, 
ca o beţie tăcută, ca un delir 
cu gust amăgitor şi sălciu de nadir 
hoarde de cititori mă trăgeau obraznici de 

pulpana fracului  
cerându-mi în cor 
să le scriu pe limba despicată şi acră a 

domniilor lor 
în dialectul limbut şi perfid al destinului 
toate cărţile tipărite înainte au fost scrise cu 

aceleaşi şi aceleaşi cuvinte 
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de sute de ani, deloc altele, aidoma unor 
desuete morminte 

rămase de pe vremea clepsidrelor 
am păstrat, totuşi, unele care sunau altfel, 

mai bine,  
urechilor mele de privighetoare 

cuvântătoare, 
numai că înţelesurile lor erau greşite, 

netemeinice 
şi m-am văzut nevoit să le dau altele 
de multe ori împotriva rostului lor, mai cu 

seamă celor ce începeau cu ne 
cine şi de ce le-a botezat aşa, îmi era cu 

neputinţă să înţeleg, 
vreun netot pesemne, 
vreun bleg, 
de ce i se spune nesfârşirii astfel când până 

şi dorul de ea aduce după sine sfârşirea, 
de ce neascultare când neascultarea te face 

să-ţi ciuleşti urechile întocmai ca vânatul aflat 
în cătare,  

sau de ce nelaocul meu când tocmai 
nelalocul mi-e locul 

de ce nefiresc când de fapt e chiar firescul 
nefirescului 

apoi nenoroc, nepreţuit, neştiinţă, 
nebunie, nefiinţă,  
de ce nerostire, de parcă asta ar fi altceva 

decât rostire 
ori de ce nefericire, când chiar ea e fericirea 

scrisului meu 
şi când strig din adâncul rărunchilor într-o 

portavoce de crainic de circ căţărat în 
clopotniţă 

„sunt nefericit până la Dumnezeu, lume, 
sunt nefericit” 

strig de fapt de-a-ndoaselea,  
astfel încât toţi fericiţii cărora mă adresez şi 

care se zgâiesc la mine din iarbă  
cu gâturile date peste cap ca nişte orătănii 

temătoare de ereţi, 
se prind şi mă invidiază de moarte. 
De nemoarte, mai bine zis… 

 

 
 

Când poezia 
doare 
 
Când poezia doare precum uitarea, noi, 
Poeţii fără trupuri, îmbărbătaţi de ploi 
Ne-nchidem în aziluri, pe vremuri pensiuni, 
Să ne trateze medici cu feţe de nebuni 
Ce cântă-ncet prohodul şi se visează sfinţi 
În nopţile cu lună, dar ei se cred cuminţi 
Bombe cu ceas în piepturi ne ticăie afon 
Chirurgii ne cos plânsul cu-n ac de patefon 
Şi-n vremea asta numai pereţii mai vorbesc 
Pe nas, ca protopopii când învieri vestesc 
Mâncăm doar supe limpezi în care-noată lin 
Gânduri cu gust de peşte şi-aromă de pelin 
Din miez de pâine acră nu modelăm femei, 
Ci cruci, caleşti sau zaruri, dar mai cu seamă 

chei 
Aceste chei ciudate le înşirăm la brâu 
Pe frânghii împletite din lujere de grâu 
Sperând c-o să deschidem cu ele porţi de rai 
Să năvălim acolo călări pe piei de cai, 
Dormim în paturi albe, ne învelim cu vini 
Şi-amurguri refuzate prin vămi de nişte crini 
Primim de nu ştiu unde cu litere din ziar 
Tăiate pe-ntuneric, pesemne în vreun far, 
Ameninţări cu viaţa, le ignorăm semeţi, 
Mândri de boala noastră dospind în 

dimineţi… 
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Irina LUCA MIHALCA 
 
 
 
 
 

Arcada iubirii   
   
 Prin aerul blând al serii,   
 un cântec delicat se răsfiră în armonie,   
 o bucurie a sufletului,  
 o evadare în tunelurile nopţii,  
 o stare de spirit în căutarea nectarului vieţii,  
 şoapte arse de căldura viselor pierdute.  
 Cu mâinile atingi fiecare sunet,  
 din melodie extragi cheia înţelegerii.  
 În tăcere, inima ta naufragiază,   
 lumea se termină aici 
 atunci când natura se odihneşte.   
 La malul curbat deasupra orizontului 

albastru,  
 duhul tău se linişteşte. 
 Un fâlfâit de aripi şi binecuvântarea albă,  
 departe-ai ajuns, acum simţi   
 pacea abandonului în ceaţa sfârşitului.  
 
 Cristal strălucitor pentru ca îngerii să îţi 

deschidă calea...  
 
 

Cheia timpului  
   
 În marea din adâncurile noastre  
 mă vei găsi, iubitule,  
 în pictura fumului, 
 risipit de orele timpului,   
 ca şi cum ceva continuă să curgă,  
 când vei simţi iubirea,  

 vei simţi şi dorinţa,   
 petale de lumină din fructul iubirii.  
   
 Un vis, de neuitat, am trăit cu tine,  
 în cea mai frumoasă călătorie,   
 nebunie sau nu, 
 inconştient am fost prins   
 în acest vârtej  sau, poate,  
 e realitatea pură,  
 acel ceva ce noi, pământenii,   
 încă nu avem puterea să percepem!  
 S-a întâmplat pentru noi,  
 să mulţumim Cerului!  
   
 Simţi cum palpită inima noastră,  
 ascultă-i muzica unică,  
 las-o să curgă prin fiecare celulă,  
 nu o bloca, nu o mai bloca, simte tot.  
 
 Când vei fi copleşit de însingurare,  
 - deşertul în care suflă   
 doar pustiul nisipurilor mişcătoare -  
 vei găsi poarta mereu deschisă  
 şi-atunci vei simţi atingerea mâinilor mele.  
   
 De tine depinde ca tot ce-ai trăit 
 să fie, acolo, candelă vie,  
 am fost una cu Viaţa,  
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 fără început şi fără sfârsit,  
 mai mult decât Viaţa şi Moartea.  
 Un cântec îţi cânt acum în cheia fericirii!  
   
 Ne-a fost dat un timp întâlnirii noastre,   
 dar cântecul nostru îşi poartă,  
 departe, 
 ecoul visului înflorit. 
 Acolo, frunzele copacului meu 
 îţi vor şopti:  
 marea eşti tu, marea sunt eu,  
 acel spaţiu imens, 
 mister, nelinişte, exaltare, fior, 
 melancolie, vibraţie,   
 pură emoţie, necuprinsul din infinit!   
   
 Dincolo de tăcerea albă,  
 un câmp de păpădie este acolo,  
 un câmp şi liniştea lui verde,   
 ai să rămâi cu mine, acolo, mereu,   
 priveşte-mă, priveşte-mă,  
 hai, vino, întinde mâna şi simte-mă!  
 
 

 

Ce faci astăzi? 
 

 Mă uit pe geam  
 şi nu te văd, 
 îmi beau cafeaua ...  
 nu eşti în zare,  
 pendula ticăie  
 a sfârşit de an  
 viaţa are  
 o formă de sferă gotică.  
 Ce face Irina?  
 E fericită? 

 
 Ce fac astăzi, mă întrebi,  
 strivind forma barocului târziu,  

 violoncelul de Prado, sublimele sticle 
Murano,  
 când labirintul plin de rouă foşneşte 
nostalgic.  

 Ca la o intrare, în oraşul plin de oglinzi,  
 cobori şi aduni norii. 

 Pe fereastra gândului departe te uiţi,  
 tot mai departe  
 treci de mine cu privirea...  
 Zâmbesc, ştiu, inevitabil,  
 te captivează atâtea forme suprarealiste,  
 Spirala ce-ţi cutremură vitraliile visului 
 - o Galatee în mii de contururi -  
 Pendula ne ticăie din prima secundă,  
 - Sparge-o de nu-i suporţi sunetul!  
 Acum îţi citesc enigma dorinţei 
- “Spania” şi 
 “Dream of Venus” -   
 
 Ce-i fericirea, mă întrebi?  
 Căutarea,  mereu căutarea  
 spre ultimul tablou - “Coada de 

rândunică”...  
 
Să zicem că sunt în trecere la Buenos 

Aires... Da, totul e posibil! 
Să zicem că am cîteva clipe libere, intru, 

pentru o cafea dulce-amăruie, la Caffe Intim, 
în timpul unui tango. Mă priveşti, cu mintea 
mă pictezi. E soare şi culorile pastel străpung 
interiorul. Ai vrea să dansăm un tango teribil 
de pasionant, chiar dacă nu ştii să dansezi. 
Acum simţi şi vrei să dansăm, simţi nevoia 
unei tandreţi infinite ... lumina se crispează-n 

jurul umbrelor noastre şi tremură ... 
Mă inviţi la dans, ca o vioara de Cremona 

sub mâinile tale vibrez. Ameţitor, muzica îşi 
continuă ritmul, piruetele te duc narcotic în 
timp, într-un timp colorat, plin de miresme, 
de amintiri - străfulgerări de flashuri prin 
peliculele derulate.  

Să zicem că neatent m-ai călcat pe picior, 
inexplicabil percepi pierderea unui timp 
unic...  

< între două respiraţii îţi apleci capul pe 
umărul meu > ... fugar mă priveşti în ochii 
mei asiatici, adânci, în care te scufunzi şi uite 
- mă ridic pe vîrfuri şi-ncet îţi şoptesc: 

 
 Singur aşteptând toamna,   
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 ca şi cum ai aştepta un vis de ceaţă,   
 o altă viaţă sau ce doreai. 
 Neîntrupându-se,   
 frunzele zboară spre alte gări...   
 
 Ca un tren alburiu   
 în care urci fără să ştii,  
 aştepţi ochii ei   
 plutind de dincolo de timp... 
   
 Şi, iată, vezi copacii ce te-au îmbrăţişat 

odată cu ea,  
 singuri şi galbeni, nocturni şi nebuni   
 cum era zâmbetul ei.  
 Vei înţelege mai târziu, poate, mult prea 

târziu!  
 
În ceaţa fumului am dispărut, muzica îşi 

continuă un alt ritm...  
regreţi atâtea, totul, dar mai ales viaţa ce  

ţi-a devenit o povară albă, neagră, enormă. 
 

 

 

Cine eşti Tu, 
cine este Ea? 
 
Îţi asculta tăcerea în lumina suspinelor 

înfăşurate, 
Deşi nici un cuvânt nu se rostogolea, dialogul 

continua, 
nici aprig, nici suav, nici viu, nici mort. 
- Ard ca o lumânare fără terminaţie! 
 
Cu simţurile decupezi peisajul,  
delimitând terenul îngust în care te mişti.  
Intuieşti distanţa dintre teama şi nerăbdarea 
cu care aştepţi să te lovească.  
Încet şi blând se micşorează acest spaţiu. 
 
Topirea resemnată a lumânării tăcute pare a 

fi totul, 

făcând uitate gestul aprinderii şi para 
luminoasă 

în care se zbat aceleaşi posibile întâmplări. 
 
Oare ce s-ar întâmpla dacă şi astăzi, şi mâine, 
am privi cum se topeşte lumânarea? 
În faţă ni se-aşează lumânări calde, aurii, ce 

vor arde, 
în urmă şirul trist de lumânări topite, reci, 

stinse - zilele de ieri. 
 
Soarele apune, ziua se sfârşeşte, noaptea se 

destrămă, 
omul uită, omul moare, în jur doar o 

lumânare ce arde... 
în tempera timpului rămâne tabloul 

dramatic,  
înconjurat de acelaşi pustiu, durerea primei 

lor lumini. 
 
Cine eşti Tu, cine este Ea? 
Pot atinge cerul sau nimic nu e real? Unde 

vor ajunge oare? 
Spre locurile cândva ştiute,  
spre armonia avută, spre visul din vis fără 

frontiere? 
Sunetul valsului se aude şi noaptea-i 

nesfârşită 
chiar şi atunci când pentru toţi pare să fie 

dimineaţă. 
Doar universul rătăcit curge între ei ... 
 
Marele secret al timpului - nimeni nu ştie de unde 

vine, 
cu toate că vine şi plecă! 
Ea vine dintr-un timp sepia, un timp cu 

umbre ce se desfac 
asemeni petalelor nufărului  
ce-şi caută umbra după ce soarele le-a copt. 
 
Prin timp multe teste ţi se relevă, trăirea 

unică 
e în afară timpului şi spaţiului acesta. 
Simţi mult mai mult, sfâşietor - lumină, 

zâmbet, dor,  
intensă durere prin razele amintirilor, 
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neputinţă în faţa destinului, lacrima ce ştim 
că este şi va fi... 

 
Ea este un copac astăzi, are nevoie de ploaia lui! 
Îi asculta tăcerea, îi căuta urmele, după 

lumina ei o va găsi, 
Un copac întins până la cer şi-atât de jos  
de-l poate mângâia cu palmele incandescente,  
un copac prin care curge şi urcă seva vieţii. 
Copacul e însăşi viaţa! Mereu ea a visat că o să 

viseze un vis! 
 
Mii de întrebări apar în iluzia Mayei, reţii 

doar clipa ireversibilă - 
intersecţii de drumuri, regăsiri, dorinţe, 

neputinţe. Amintiri şi iluzii... 
 
Să nu îţi oboseşti sufletul! Mai departe de voinţa 

lui nu ajungi, 
în tot ce faci este el, renunţi sau nu, este tot 

sufletul acolo - 
ochiul ce se uită pe albia râului  
ce curge, ochiul ce-aşteaptă să treacă râul... 
Diferă râul de la om la om, diferă şi aşteptarea, 
şi întâlnirea diferă, dar în final toţi ajung, dincolo, 

la terminaţie. 
 
Prin faţă ne trece timpul. Suntem drumuri, 

căutările sufletului, 
la capătul lor ne-ntâlnim cu noi;  
drumul nu te-ntreabă când se va sfârşi, 
dacă i-ai atins capătul a fost doar o potecă, nu 

drumul, 
când suntem doar poveşti, suntem drumuri. 
 
Avem nevoie de emoţii ce ne depăşesc,  
doar atunci 
ne încercăm pe noi, descoperindu-ne, când avem şi 

ce. 
Mereu căutăm un timp, să-l şi găsim, iată un 

miracol! 
 
Trecând prin visul Zeului  
se purifică, în palmă-i înfloresc toate 

gândurile, 
chiar uitarea învie din cenuşă, nicio tainică 

uşă nu mai există, 

rămân frânturi-scântei ce se sting la lumina 
zilei, din Netimp o ştia, 

deşi nu plouă, mâinile ei plâng - să fie 
amintire, dor sau un gând? 

 
Verde crud ,şi copt, şi mort, arată indicatoarele, 
indiferent de unde te uiţi,  
toate duc acolo... spre casă, spre tărâmul ştiut 

cândva. 
 

 
 

 

Mantia nopţii  
   

 
 Noaptea continuă să-şi ţeasă vraja, 
 revarsată tainic în oglinda cerului. 
 Prin vălurile ei întunecate,   
 periculos de aproape-ai ajuns.  
 În aer se simte furtuna din noi,   
 o tensiune a simţurilor,  
 acel semnal de alarmă al iubirii.  
   
 
 Învăluită în catifeaua zâmbetului,  
 îmbrăţişată de braţul cald al gândului,  
 încercuită de firele inimii tale, 
 plutim în eternitatea timpului   
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 şi-n răsucirea unui spaţiu, 
 răspuns la visele noastre.  
 O poartă prin care-am pătruns, 
 prin curbe de timp,  
 dincolo de toate frontierele, 
 în armonia cântecului ploii, 
 în adevărul interior,  
 prin care lumina delicată a emoţiilor, 
 într-un moment de deschidere, 
 eliberare şi recunoaştere, 
 îşi regăseşte drumul din adâncuri.  
   
 
 Uniţi în abandon,  
 între realitate şi fantezie,  
 o linişte străvezie  
 curge prin noi, înconjurându-ne, 
 o clipă încremenită  
 în zborul spre Absolut.  
   
 
 Un flux, iluzia magică a vieţii,  
 în căutarea paradisului,  
 prin care descoperim flacăra luminii.  
 

 
 

Cine e 
începutul şi 
sfârşitul?  
   
 

 Iarna e ca un cearşaf aşezat   
 peste trupul tău, Fiu al Stelelor.  
 Încă e ceaţă la malul iubirii,   
 însă de mână cu tine   
 niciun taifun nu ne va atinge,  
 frica de necunoscut,   
 senzaţia de infinit, acordul iubirii   
 sau fuga pasiunii,  
 acea mişcare a ei între lumi,   
 între lumile noastre,  

 arpegiul de la do al meu   
 la do al tău, misterios ritm,  
 un etern pas spre noi,  
 în acest segment de vibraţie.  
   
 
 Închide ochii! Printre linii şi spaţii  
 vei simţi flacăra caldă,  
 milioane din tine   
 dornice să se contopească în mine,  
 în apele în care nu am mai fost.  
   
 
 Ai simţit că nu îţi mai aparţii,   
 vei fi mereu acolo, corăbierul în apele  
 fără de ţărmuri şi lumi fără sfârşit.  
   
 
 Mereu va fi nevoie   
 de un alt potop şi-o altă arcă,  
 să fii cu mine în orice   
 petală de floare şi rază de zâmbet,  
 în culoare, mişcare,  
 în asocieri de cântec şi lacrimă,  
 în parfum de infinit,  
 în clipe şi zile, în orice furtuni,  
 în pacea care ne-mbrăţişează   
 când lumea ne priveşte.  
   
 
 Acum păşim peste adâncuri,  
 cu tine nici adâncurile nu mai sunt pustii,  
 vei face punţi peste inimile noastre.  
 Lumina coboară în noua viaţă   
 ce părea a fi agăţată de un bulgăre de 

humă,   
 eliberând toate focurile din ea însăşi.  
 De mâinile noastre sunt prinse cerurile,  
 niciodată nu se termină ceva în viaţă.  
   
 
 Cine e începutul şi sfârşitul,  
 cine e dincolo de aceste imagini? 
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Laur                           CAVACHI 
Constanţa 

Tamer Vraciul 
 

i s-a părut că te aud. 
Trebuia să fie vocea ta, 
doar că nu ştiam de unde 

vine şi nici ce spunea. Am bănuit că 
mă strigai şi am vrut să îţi răspund. 
Poate că m-am înşelat şi nu cu mine 
vorbeai, poate a fost doar o închi-
puire că aud o voce feminină în 
susurul înşelător al ace- lei nopţi de 
august. Tamer Vraciul era încă 
afară, la marginea târgului de vară, 
făcând negoţ cu obiecte incantate 
chiar şi în cele mai serbezi ore de 
întuneric ca acelea. 

Ani la rând ne-a vizitat în fie-
care sezon. Îşi instala micul său 
bazar în capătul cortului uriaş cu 
cărţi de lângă mare, atârna de tej-
ghea plăcuţa cu numele său real, 
Tamer Vraciul, iar după ce întindea 
pe un cearşaf oriental obiectele în 
văzul curioşilor, îşi scotea sacul de 
fructe exotice şi prepara, de diminea-
ţă până seara, licori dubioase şi irez-
istibile pe care le oferea la preţuri 
de nimic. Cele mai multe dintre 
piesele sale nu cred că au un nume 
propriu-zis, fiind probabil invenţii 
cu poveşti proprii. Oamenii care 
îndrăzneau prea puţin să se apropie 
de nebunul Tamer îşi lungeau cu 
durere gâturile pentru a trage cu 
ochiul la ceea ce nu avea niciun sens 
pentru ei. Erau, însă, şi câteva obiec-
te cu corespondent real. Discuri 
vechi cu poveşti pe care nimeni nu 
mai avea unde să le asculte dar cu 
toţii le cumpărau pentru duhul din 
ele, mici corăbii de lemn care 
fuseseră ale străbunicilor noştri, în 
mod cert, purtându-le iniţialele, şi 
ilustrate cu marea fotografiată în 
fiecare an. Pentru anii în care nu 
exista fotografie era marea pe hârtie 
în artizanate ale pictorilor necunos-
cuţi, iar pentru anii fără pictori se 
găseau sticluţe cu nisip care încă 
păstrau mirosul marin al epocilor. 

Călăuzit de mirajul vocii tale, 
mi-am părăsit locuinţa şi am pornit 
către plajă, trecând, ca de obicei, pe 
lângă taraba lui Tamer, despre care 
nimeni nu ştia când apuca să-şi facă 
somnul. L-am salutat cu o veche 
căldură, deşi cred că nu am reuşit să 
mă desprind complet de vraja vocii 
tale, iar Tamer vulpoiul a observat 
numaidecât: 

– Să fii deştept, bărbate, mi-a 
răspuns inconfundabil la salut. Ce 
fantomă te mai scoate şi în noaptea 
asta pe străzi? Avea un zâmbet şiret. 

– Aceeaşi fantomă, Tamer. Ce ne-
am mai face dacă ar fi mai multe? 

Cu un oftat duios, Tamer 
Vraciul m-a corectat: 

– Ar fi bine să fie mai multe, 
bărbate. Dacă tot bântuim printre 
nebuni, măcar acolo să nu fim sin-
guri. I-am făcut cu mâna îndepăr-
tându-mă de micul bazaar şi condu-
cându-mi paşii obosiţi înspre 
plajă. Încă mă gândeam la privirea 
stranie, ca de adio, pe care Tamer 
Vraciul părea că o aşezase asupra 
mea când mi-am dat seama că nu 
mai eşti. Asta dacă ai fost vreodată. 

Pe plajă era la fel ca în oricare 
altă noapte. Întuneric şi timp încre-
menit. Nicio voce de om, şi cu atât 
mai puţin a ta. Nu ştiu de ce am 
crezut că te-aş fi putut întâlni aici. 
Singurul sunet, în afară de susurul 
valurilor, era cel al unei cutiuţe 
muzicale pe care o învârtea un 
pribeag, lângă dig, probabil cumpă-
rată din colecţia lui Tamer Vraciul 
care ţinea sub bagheta sa întreg 
oraşul de la malul mării. Aş fi vrut 
foarte mult să te mai aud încă o 
dată. 

Pe drumul de întoarcere m-am 
oprit la taraba lui insolită. Eram 
unul dintre cei mai vechi clienţi ai 
limonadei mistice pe care o servea 
şi al tuturor celorlalte poveşti la fel 
de mincinoase. Dar în acea seară, 

lumea lui Tamer Vraciul cu 
închipuirile ei era singura în care 
îmi doream să mă aflu. Pentru că de 
acolo părea să vină glasul tău. De 
unde altundeva? 

– Tamer, i-am spus cu hotărâre, 
ai ceva pentru întoarcerea în timp? 

Ar fi trebuit să mă aştept ca 
dintre toţi oamenii, Tamer Vraciul 
să primească întrebarea ca un 
profesionist. Drept urmare, răspun-
sul lui sobru a venit: 

– Câţi ani ai tu, mucosule, de 
umbli după asemenea ispite? 

– Credeam că sunt „bărbate”. 
– Şi eu credeam la fel. Dar un 

bărbat adevărat nu priveşte decât 
înainte. Ce să cauţi cu capul în 
urmă? 

Tamer Vraciul mă lumina cu 
ochii săi întinşi şi albi. Era mai 
treaz decât oricând, ameninţându-
mă cu privirea, dar lăsându-mi 
impresia că ar fi vrut să nu o facă. 

– Nu tânjesc după nimeni 
altcineva din trecut decât după 
mine însumi, am încercat eu atunci 
să-mi împac prietenul. 

– Vrei să spui că treaba asta mur-
dară nu are a face cu fantoma ta? 

– Ştiu că îmi porţi de grijă. Dar 
să mă crezi, Tamer, că nu pe ea 
încerc să o repet, ci pe mine. 
Trebuie să o aud încă o dată ca să 
aflu, în sfârşit, ce vreau să-i 
răspund. Vreau să-ţi răspund. De 
ce altfel am mai fi, acum, aici? Aş 
fi putut să plec, lăsându-te să 
pluteşti, o voce deasupra mării. 
Dar mă tot întorc nu ca să-ţi spun 
cât cred că eşti de marină şi 
fruoasă, ci pentru a-ţi răspunde, 
cum pot, la acea îndepărtată 
chemare. Şi nu ştiu cum altfel decât 
cu o poveste, a lui Tamer Vraciul, 
negustorul fără cămin şi singurul 
om care m-ar fi crezut vreodată că 
te-am auzit. 

M 
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– Ia de priveşte minunea lui 
străină, mi-a spus Tamer împăciuitor 
şi întinzându-mi din dedesubturile 
tarabei sale plutitoare o clepsidră 
mică şi prăfuită. Dar când mi-am 
apropiat degetele de ea, a retras-o 
cu repeziciune, ca tresărind dintr-
un somn adânc. Priveşte-o numai, 
fiule, s-a redresat el imediat, 
păstrând clepsidra la distanţă. N-o 
fi, oare, capodopera lui? 

– La cine te referi? am întrebat 
cu sinceră nedumerire, dar Tamer a 
continuat fără să-mi dea atenţie, 
vorbind mai mult pentru el: 

– Fiecare negustor face, la rân-
dul lui, târguri cu cine nu trebuie. 
Am şi eu fantomele mele, bărbate. 
Apoi, a trimis către mine un ultim 
semnal: Eşti sigur că vrei să faci un 
târg care nu ştii de unde pleacă? 
Nimic nu poate fi mai periculos. 

– Vreau să mă repet de câte ori e 
nevoie până când îmi dau seama cu 
ce cuvinte aş putea răspunde acelei 
voci. Nu mă poţi minţi că n-ai auzit-
o. Spune-mi, ce trebuie să fac ca să 
găsesc cuvintele potrivite? 

– Un ocol în jurul vieţii tale, mi-
a spus Tamer întinzându-mi clep-
sidra şi, spre mirarea mea, lăsându-
mă acum să o ating. 

Am luat micul obiect şi l-am 
răsucit de câteva ori în degete fără 
să simt nici cea mai mică adiere a 
descân- tecelor cu care Tamer ne 
obişnuise. 

– Pentru ce mi-o dai? am 
întrebat. 

– Pentru că eşti tânăr, iar mie 
mi s-a scurs, după atâta vreme, 
şansa. 

– Nu înţeleg. Pare doar o 
jucărie. 

– Este. Dacă am lua clepsidrele 
mai în serios, ne-am pierde minţile 
cu toţii, mi-a răspuns Tamer 
surprinzător şi pentru prima dată în 
mulţi ani mi s-a părut că am zărit un 
tremur al oboselii pe chipul său. 
Suntem doar şiroaie de praf în 
bătaia timpului, a continuat. Firul 
care se scurge într-o clepsidră 
leagă două incinte: a planurilor şi a 
amintirilor. La începutul vieţii, 
nisipul e în incinta de sus, plin de 

planuri, iar jos nicio amintire. Apoi 
ne scurgem, executând planurile şi 
făcând astfel ca ele să devină 
amintiri. E cursul firesc al 
oricărei vieţi de om. 

Fiecare eveniment proiectat în 
viitor drept plan este transformat 
de timp în amintire, până la 
sfârşitul vieţii, ireversibil. 

Atunci Tamer m-a apucat de 
mâna în care ţineam clepsidra şi 
mi-a răsucit-o până când firicelul de 
nisip a început să coboare prin 
micul şanţ în sens invers, repetând 
ultimul cuvânt, dar cu un alt ton: 

– Ireversibil? 
Mă obişnuisem demult cu 

artisticăriile sale, numai că de 
obicei le făcea în faţa publicului. 
Acum părea că repetă un monolog 
tainic şi vechi, ca pentru el însuşi. 

– Nimic nu este ireversibil, am 
auzit apoi din gura nebunului 
Tamer. Putem întineri, dar va veni 
cu un cost cumplit, ca orice alt lucru 
mult râvnit. Acesta este, poate, cel 
mai râvnit dintre toate. Nu ne 
rămâne decât să răsucim clepsidra, 
nisipul să se scurgă invers şi să 
transformăm de astă dată amintirile 
în planuri. Să ne facem un scop din 
ceva ce am făcut deja. Adică să 
retrăim. E singura cale de a învinge 
timpul. Să retrăim cea mai frumoasă 
zi nu ca şi când ar fi ultima, cum 
spun nostalgicii, ci ca şi când ar fi 
prima dată când o trăim. Aceeaşi 
bucurie, aceeaşi emoţie în faţa 
noului. O să auzi mulţi romantici 
veleitari întrebându-te ce ai face 
dacă ai avea şansa să retrăieşti clipe 
cu anumite persoane: ai repeat 
greşelile sau ai avea noi soluţii? 
Răspunsul este că nu ai schimba 
nimic, ci doar le-ai parcurge încă o 
dată ca şi când nu ai şti ce e de 
schimbat pentru că nu le-ai mai trăit 
niciodată. Există asemenea călători 
prin propriul timp, i-am cunoscut, 
mi-a mai mărturisit Tamer cu o 
tristeţe blândă. Să nu-i confunzi cu 
nostalgicii, căci aceştia din urmă nu 
au curajul să răstoarne incintele, ci 
doar privesc timpul cum se scurge, 
neputincioşi. După ce se prelinge şi 
ultimul bob de nisip, nu mai e cale 

de întoarcere. Călătorii, în schimb, 
au curajul extraordinar de a răsuci 
şi a se juca cu timpul încă din 
aglomeraţia groasă a vieţii lor. Unii 
dintre ei şi-au rezolvat destinul, 
ajungând până la urmă oameni 
iluştri, cu toate că mulţi dintre ei au 
sfârşit groaznic. 

– Care a fost preţul pe care l-au 
plătit? 

Tamer a luat din nou mâna cu 
clepsidra şi a apropiat-o de ochii 
mei, înclinând-o uşor. 

– Priveşte cum curge nisipul 
atunci când o înclini. 

Boabele se mişcă haotic, nu au o 
regulă de revenire la cursul lor 
iniţial. Când vei dori să întorci la loc 
clepsidra, să revii pe traiectoria 
firească a vieţii după mica ta incur-
siune în trecut, vei nimeri în mijlocul 
haosului, căci după rostogolire iată 
cum boabele nu mai revin la poziţia 
lor de odinioară. Planurile se dau 
peste cap. Lucrurile care nu sunt 
făcute la timpul lor riscă să rămână 
veşnic încuiate. O vei răsuci apoi în 
sus şi în jos cu înfrigurare, angoasat 
de gândul că restabilirea ordinii 
iniţiale pentru toate acele fire de 
nisip se agaţă de o şansă aproape 
nulă. Vei fi un întârziat, un 
inadaptat, pentru că boabele se vor 
amesteca între ele ca şi gândurile tale, 
incinta planurilor va fi un perpe-
tuum mobile şi nu vei mai şti ce 
urmează pentru tine. La fel şi incinta 
amintirilor. Într-un fel, asemenea 
călători rataţi îşi trăiesc trecutul fără 
a-l avea, şi îşi ştiu viitorul fără să-l fi 
trăit. Sunt orfani ai timpului. Ei vor 
zgudui de sus în jos clepsidra, 
disperaţi, încercând să găsească 
orânduiala iniţială, cea din vieţile 
celorlalţi care nu s-au oprit să 
îngenuncheze în faţa marilor iubiri, 
cei care n-au făcut un înconjur 
temporal la costul nebuniei, ceilalţi, 
care nu au ajuns în pragul morţii din 
dragoste de viaţă. Călătorii vor fi 
tineri şi, în acelaşi timp, bătrâni. 
Sufletul le va fi sfârşit după 
repetatele încercări de a se adapta ca 
nişte veşnici străini, iar din tot 
pactul lor vor păstra tineri numai 
ochii, privind neîncetat clepsidra. 
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Dintre toţi aceştia, foarte puţini sunt 
cei care se reînscriu, după mulţi ani 
şi un ocol copleşitor în atemporali-
tate, pe traiectorie. Dar când se 
întorc, lumea din jurul lor tace iar ei 
spun ce doresc. Poate marele adevăr, 
sau poate o poveste. 

L-am aşteptat pe Tamer să mai 
zică ceva, dar când mi-a dat drumul 
la mâna în care ţineam clepsidra, 
am înţeles că vom rămâne în linişte. 
I-am mulţumit pentru companie şi 
am aşezat clepsidra pe marginea 
tarabei sale înainte să plec, spu-
nându-i cu sfială că am greşit şi nu 
sunt omul potrivit să-i cumpere 
povestea. Ne-am despărţit în tăcere. 

A doua zi Tamer Vraciul şi 
bazarul său nemuritor dispăruseră. 
Avea să fie pentru totdeauna, după 
cum am bănuit din clipa în care am 
găsit tejgheaua sa părăsită. Pe 
marginea ei, acolo unde o lăsasem 

cu numai câteva ore în urmă, se afla 
clepsidra. Nimeni nu o furase. 
Oamenii mergeau la serviciu, era 
luni şi marea mă făcea să mă 
gândesc, fără scăpare, la tine. 

Dacă ai şti cât de mult am vrut 
în anii de apoi să cunosc un călător, 
deşi poveştii lui Tamer Vraciul nu i-
am putut da crezare din prima. A 
trebuit să plece şi el, ca mulţi alţi 
oameni, ca să ne amintim adevă-
rurile lor. Oricum, adevărul priete-
nului meu dispărut este astăzi mai 
trainic decât oricând: există tot atât 
de mulţi călători printre noi câte 
poveşti există. Ceilalţi nu au poveste. 
Au trecut câţiva ani şi lumea l-a 
uitat pe Tamer Vraciul. Între timp, 
visul mi s-a împlinit şi am întâlnit eu 
însumi pe unii dintre ei. Tamer a 
avut dreptate, puţini s-au reînscris 
cu glorie în viaţă după marele ocol. 
Şi, într-adevăr, ochii le-au rămas 

tineri. Niciunul nu îşi amintea când 
a început, când a făcut prima 
călătorie, iar unii dintre ei, poate cei 
mai mulţi, nici nu ştiau că sunt 
călători. Dar cu toţii povesteau 
acelaşi lucru: demult, în tinereţea lor 
imposibilă, un negustor ciudat s-a 
oferit să le vândă o clepsidră. 

Nu ştiu unde eşti şi, cu atât mai 
puţin, unde sunt. Uită-te în ochii 
mei şi ajută-mă să aflu, s-ar zice că 
sunt tineri. E aerul tulbure şi uneori 
mi-e greu să aud, nisipul şuieră 
asurzitor pe acest culoar. Nu ştiu 
dacă te-am întâlnit sau dacă 
urmează să apari, să-ţi spun „bine-
ai venit, te-am căutat, poate, în timp 
greşit”. Dar ştiu sigur că eşti, pentru 
că te-am zărit rostogolindu-te de la 
un capăt la celălalt de un infinit de 
ori. 
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Veronica-Emanuela AVRAM 
Bicaz, Neamţ 
 

Premiul revistei CONTACT INTERNAŢIONAL Festivalului naţional de poezie  «Nicolae 
Labiş» ediţia a XLVI-a  Mălini, Suceava 

 

 

În derivă 
 
Lumea asta e bolnavă într-adevăr. 
Cândva credeam că suferă de o boală 
incurabilă, 
Că viermele din ea o va distruge 
Şi nu vom rămâne decât nişte scoici goale. 
Că vom umbla cu toţii, 
Pe străzi, invalizi, 
Ne vom căptuşi gaura din piept, 
Cu resturi de cuvinte aruncate, 
Şi vom pretinde că totul e în regulă. 
Că vom uita să ne mai vorbim, 
Şi vom ajunge să scuipăm otravă, 
Că privirea ni se va întuneca de atâta 
smoală, 
Şi nevăzând pe unde să mai mergem, 
Ne vom izbi unii de alţii 
Până când nu vom mai fi 
Decât pulbere. de  armă. 
 
Lumea asta e bolnavă într-adevăr, 
Dar am aflat că există un leac 
Şi că putem ocoli destinul tragic de-a muri 
astfel. 
Am aflat că avem nevoie doar unii de alţii, 
Şi de nimic altceva. 
 

Analogii 
 
Dumnezeu 
m-a aruncat într-un trup 
pe care nu se vede trecutul 
dar în care toate timpurile posibile se 
amestecă . 
Traversez trecerea,  ascultând marea, 
Al cărei sunet mi s-a impregnat în celulele 
nervoase, 

Ating bordura trotuarului şi-mi amintesc de 
chei, pe care le caut tulburată 
Până ce le ating cu buricele degetelor şi mă 
liniştesc.  
Mă strecor printre străini, uşor, 
Nu vreau să perturb nimic. 
Nu mă grăbesc spre urmatoarea intersecţie, 
nu mă grăbesc acasă 
Viitorul meu nu e pe acest drum. 
În tigara pe care mi-o aprind dimineaţa, 
Se ascund dileme, incertitudini, 
A căror rezolvare o gasesc în rotocoalele de 
fum, 
Înainte ca ele să piară, disipate, în aerul 
cald, 
Al camerei mici, albastre, 
În care îmi duc veacul. 
Acolo mi-e viitorul, 
Acolo îmi sunt deciziile. 
 
Întinsă pe spate, nu simt răceala pământului 
Ci a propriei mele goliciuni. 
În cerul limpede nu văd calmul ori pacea 
Ci apăsarea viitoarelor alegeri. 
Soarele îmi arde pielea 
Precum încercarea  de a fi un om mai bun, 
Îmi biciuie sufletul. 
Curând ajung la umbră  
şi trecutul o să-mi poarte fierbinţeala pielii 
pân’ la suflet.  
Mă va mistui încet, 
Până va da de gol 
Şi va ajunge scrum. 
 
La mine luptele se dau, 
Cu porţile închise 
Iar morţii dispar misterios, 
Dumnezeu mi-a dat un trup 
Ce rămâne intact 
Şi-a aşezat în el un suflet zbârcit. 
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Gânduri de 
toamnă 
 
Stai! 
Am pierdut tramvaiul 7. 
Alerg după el 
Şi brusc mă opresc. 
Eu nu ştiu să alerg. 
Eu nu sunt rapidă. 
Niciodată n-am fost. 
Aşa că nu mai arunc nicio privire 
Spre el. 
Ce e plecat e bun plecat. 
Oare când e următorul? 
Peste un sfert de oră? 
Când trece timpul? 
Am prostul obicei  
Să  gândesc şi să întreb … 
Prea multe. 
Ce e de capul meu? 
Eu n-am aflat. 
Vântul şuieră 
Dar nu mă deranjează câtuşi de puţin. 
Îmi inchid ochii: Când se face iar gol, acolo-
n suflet? 
Îi deschid: Ca să vezi, a trecut sfertul de oră. 
Mă îmbulzesc doi vlăjgani, 
 
Râd în hohote şi se înghiontesc, 
În timp ce urcă înaintea mea. 
Ce neghiobi. 
Astăzi mă irită tot. 
Compostez biletul şi mă arunc pe primul 
scaun. 
Mi-e frig. 
Noiembrie e tristă. 
Devin iar contemplativă. 
Nicio grijă, mă trezesc  
Uşile zgomotoase ale tramvaiului.  
Cobor aparent grabită. 
Am uitat unde trebuia să ajung. 
În stânga mea,  o Ea foarte dichisită 
gesticulează nervoasă, spre un El   
Foarte pasiv.Se ceartă. 
În dreapta mea, 

O bunicuţă modernă 
Discută cu nepotul 
Despre avioane. 
Cât contrast! 
“Oare eu cum voi fi la bătrâneţe?” 
Mă gândesc ce-ar spune tata, 
Cu zâmbetul lui ironic: 
“Mai puţin tânară.” 
Chicotesc uşor. Mă îndrept spre bulevard. 
Mi-am amintit unde trebuie să fiu. 
În jur pluteşte o miasmă dulce, 
De unde să fie oare? 
Să cumpăr bomboane? Sau prăjituri? 
Tata mi-ar spune că “tot dulciuri sunt, ce 
contează?” 
Are dreptate. Voi cumpăra şi una şi alta; 
Azi nu vreau nici un fel de compromis. 
Azi nu am chef de tevatură. 
Azi mă pregătesc pentru mâine. 
Ce mult îmi place apusul, 
Arată aproape magic lângă palat. 
Cred că mai rămân aici, 
Să văd cum dispare 
Şi aruncă cerul în beznă. 
Câteva minute şi curând vom spune  
Că e noapte déjà. 
Câteva ore 
Şi curând mă vor îmbrăca cei 21 de ani 
Împletiţi ca ADN-ul. 
“Oare când trece timpul?” 
-Când uiţi de el. 
 
 

Lumea din tine 
 

Mintea ţi-e inundată de idei, 
Iar ochii de trecut, 
Vocea de întelegere disimulată, 
Mâinile,încărcate cu tandreţe  
Şi sufletul cu-o dragoste îngropată. 
 
Eu stau şi te privesc 
ca pe un film, 
Căci mi-e peste poate 
Să fac altceva. 
Ai în suflet capcane, 
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E un labirint acolo 
În care m-aş putea pierde 
sau muri.  
Te urmaresc cu atenţie, 
Şi dintr-o dată hotărăsc, 
Să mă aventurez. 
Drumul spre sufletul tău, 
Pare lin, 
“ciudat”îmi spun, 
Credeam că va fi anevoios. 
Pieptul tău bate uşor, 
Mintea şi ochii ţi se odihnesc, 
Au ajuns la mal. 
Dar iata că valul se întoarce 
Şi te înghite iar. 
Mintea ţi se zbate, 
Ochii strigă după ajutor. 
Eu rămân neputincioasă 
Şi te simt tot mai rece. 
Pielea mi se zvârcoleşte de frig, 
Dar tu nu simţi nimic 
E o furtună în tine, 
Care izbeşte tot ce găseşte în cale, 
Iar acum, vrea să iasă afară, 
Spre mine. 
Dar tu tresari, 
Şi-o încui în tine. 
Aş crede că m-ai salvat. 
Dar brusc tu mă întrebi dacă mai dorm 
Şi simt că ameţesc. 
Nu mai ştiu ce-i real 
 
Nu mai ştiu ce sa cred. 
 
Mi-e mintea învăluită cu întrebări 
Şi pielea-nfrigurată. 
 
 

Războiul 
 

Când îti aud numele, 
Soldaţi se pregătesc de luptă. 
Le zornăie armurile, în timp ce le îmbracă, 
Şi săbiile murmură rugăciuni în teacă. 

Când te aud, 
E şi mai rau. 
O armată întreagă 
Fuge să-i răpună, pe duşmani, 
Cu armele ridicate pân’ la cer, 
Ţipând din toţi rărunchii. 
Dar când te văd, 
Cu ochii pironiţi pe chipul meu, 
Nu mai am scăpare. 
De pe cai neînfricaţi, galopând neobosiţi, 
Soldaţii taie tot ce prind în cale, 
Cu săbiile ascuţite şi privirea lor oţelită. 
Cad mâini, cad inimi, smulse din trupuri 
Căzute şi ele, 
Capete nu cad niciodată, 
E un război fără seamăn, 
Cu un singur conducător, 
Care-şi îndreaptă armatele una spre alta, 
Nu spre propria-i distracţie 
Ci spre propria-i linişte, 
Care refuză să-şi facă lacaş, în sufletul meu. 
 
 

Seara trecută 
 

Mi-ar fi plăcut să te întâlnesc , 
Seara trecută, 
Când m-am trezit din somn 
Şi mi-am simţit întreaga viaţă 
Curgând afară din mine 
Şi  amintirile înecându-mi-se-n minte, 
Spărgându-mi pleoapele, 
Înghiţindu-mi glasul. 
Căci, astă noapte, 
Trupul meu ştia ce anume să ceară 
Iar mâinile  să mângâie. 
Eu ştiam că am să mor sub povara  
ochilor tăi grei 
şi-am să mă nasc din nou  
din coasta şi sărutul tău. 
De sorţii ar fi fost de partea noastră, 
Te-aş fi ascuns în mine, 
Să vezi ce repede îmi bate timpul. 
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Sandra Cristiana PENDEFUNDA 
 

Garoafa roşie 
Memento Nikos Beloyannis 
 

Astăzi, tabăra tace. 
Astăzi, soarele tremură, adâncit în tăcere 
Precum vesta celui executat pe sârma ghimpată. 
Astăzi, lumea se întristează. 
Au coborât un mare clopot şi l-au aşezat pe pământ. 
În arama΄i să bată inima păcii. Linişte. 
Ascultă acest clopot. Linişte. 
Oamenii ridică pe umerii lor marele sicriu a lui Beloyannis 

Yannis Ritsos, Omul cu garoafa 

 
ikos Beloyannis (în greacă: Νίκος 
Μπελογιάννης) a fost liderul rezistenţei 
greceşti şi în conducerea Partidului 

Comunist Grec. El s-a născut în Amalias (Peloponez, 
Grecia), în 1915, provenind dintr-o familie relativ 
prosperă şi a continuat să studieze dreptul la Atena; 
dar înainte de a putea să absolve a fost arestat şi închis 
în închisoarea Akronauplia (Nauplion) de regimul 
fascist Metaxas în anii 1930 şi transferat nemţilor după 
ocupaţia nazistă a ţării (1941). El a scăpat în 1943 şi s-a 
alăturat armatei populare greceşti de Eliberare (ELAS), 
în Peloponez, de partea lui Aris Velouchiotis. După ce a 
devenit comisar politic al Armatei Democrate Elene 
(DSE) în timpul războiului civil grec a fost nevoit să  
părăsească ţara (1949) după înfrângerea lor. Iubita lui, 
tovarăşă în lupta de gherilă din munţii Greciei, 
verişoară a bunicului meu, îmi povestea ades despre el, 
despre minunatul om, viteaz, luptător, dar de o cultură 
şi erudiţie deosebită. 

 

 
Peter de Francia , Execuţia lui Beloyannis,. 
 

În iunie 1950 Beloyannis întors în Grecia, în scopul 
de a restabili legalitatea şi organizarea la Atena a 
Partidului Comunist din Grecia (KKE), între timp 
declarat ilegal, a fost arestat la 20 decembrie 1950 şi, în 
faţa unei curţi marţiale, acuzat de încălcarea Legii 
509/1947 obligatorie, care incrimina KKE. El a fost, de 

asemenea, acuzat de a fi un trădător, spion cu misiunea 
de a transmite informaţii către Uniunea Sovietică. 

Procesul lui Beloyannis a început în Atena la 19 
octombrie 1951. În total, 94 de persoane au fost acuzate. 
Unul dintre cei trei membri ai curţii marţiale a fost 
Georgios Papadopoulos, care mai târziu (1967), a 
devenit liderul dictaturii militare instaurate în Grecia 
între 1967-1974. Înainte ca Regele să fie nevoit să repete 
gestul abdicării forţate, precum Regele Mihai I al 
României, bunicul meu avusese onoarea să se întreţină 
cu Maiestatea  Sa, Regina Anne-Marie în cadrul unui 
dineu la o reuniune ştiinţifică, în 1966 la Atena. 

 

N 
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Beloyannis a negat toate acuzaţiile şi a subliniat 

caracterul patriotic al acţiunilor sale în timpul 
rezistenţei anti-naziste (1941-1944), intervenţia britanică 
(1944-1946) şi Războiul Civil grecesc (1946-1949). El a 
devenit la nivel mondial cunoscut sub numele de 
"Omul cu Garoafa" şi, ca atare, el a fost imortalizat într-
o celebră schiţă a lui Pablo Picasso. Beloyannis şi-a 

făcut o apărare pasionată de realizările rezistenţei şi a 
expus faptul că, în anii de după război, oameni care au 
luptat cu naziştii au fost persecutaţi pentru opiniile lor 
de stânga, în timp ce colaboratori nazişti au fost 
răsplătiţi cu posturi în guvernul grec, din cauza 
atmosferei de război rece între estul şi vestul Europei. 

În ciuda presiunilor naţionale şi internaţionale 
pentru clemenţă, în 15-16 noiembrie curtea marţială l-a 
condamnat pe Beloyannis şi unsprezece dintre 
camarazii săi la moarte. Patru dintre ei au fost luaţi de 
la închisoarea din Kallithea devreme în dimineaţa zilei 
de duminică, 30 martie, 1952 şi au fost executaţi în 
tabăra Goudi. Altora co-inculpaţi odată cu Beloyannis 
le-a fost comutată pedeapsa la închisoare pe viaţă, şi la 
mijlocul anilor ΄60 au fost eliberaţi din închisoare. 

Beloyannis a devenit unul dintre marii eroi ai 
rezistenţei greaceşti, precum şi un simbol al unităţii de 
după război. Numele lui a fost dat satului Beloiannisz, 
Fejér construit în Ungaria pentru a găzdui refugiaţii 

politici greci care au trăit în exil de la sfârşitul 
războiului civil (1949) până când li s-a permis să se 
întoarcă în Grecia de către primul guvern Andreas 
Papandreou la începutul anilor 1980. Sunt martori 
oculari care au afirmat că Beloyannis a fost împuşcat 
mortal imediat după ce a coborât din camionul de 
transport şi cu mult înainte ca aceasta să fi ajuns la 
Goudi. 
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Doru SCĂRLĂTESCU 

De la musique avant toute chose 
IV. Rădăcina greacă: muzică şi mitologie 
 

ai mult decât alte mitologii, cea mai densă şi 
mai coerentă dintre ele, mitologia greacă, şi, 
prin numeroasele acte de adopţie, cea romană, 

abundă în trimiteri la arta muzicii, care, în această 
ambianţă, dobândeşte un statut de certă sacralitate.  Un 
succint tratat, Despre Muzică, atribuit celebrului autor 
al Vieţilor paralele, beoţianul Plutarch din secolele I – II 
d. Chr., dar scris probabil cu câteva secole mai târziu, 
aduce în scenă, la un banchet dat de nobilul Onesicrates 
cu ocazia Saturnaliilor romane, câţiva invitaţi, mari 
specialişti în arta muzicii, între aceştia, Lisias şi 
Soterichus din Alexandria. Primul face o paradă de 
erudiţie, cu o uluitoare înşirare, pe baza unor mărturii 
scrise, de compozitori şi interpreţi ce au marcat istoria 
muzicii greceşti din cele mai vechi timpuri, al doilea, 
distanţându-se simţitor de acesta, prin apelul la tradiţiile 
orale, unele ancestrale, perpetuate prin operele poeţilor 
şi ale artiştilor plastici, pledează pentru sorgintea de 
natură divină a muzicii, cu toate binefacerile ei; nu 
oamenii au stat la obârşia ei, ci zeii, mai presus de toţi, 
cel „împodobit cu toate virtuţile”, Apollo. El este 
născocitorul nu numai al meşteşugului citharistic, dar şi 
al auleticei –  arta flautului (aulos) fiind atribuită eronat 
lui Marsyas, Olympos ori Hyagnis: „Acest adevăr se 
vădeşte din împrejurarea că dansurile şi sacrificiile care se 
făceau în onoarea lui erau acompaniate de flaut, aşa cum ne 
informează, printre alţii, poetul Alceu în unul din imnurile 
sale. La Delos, pe baza unei statui de cult a zeului, el era 
reprezentat cu arcul în mâna dreaptă, iar în mâna stângă ţine 
Haritele (Graţiile), fiecare dintre ele purtând câte un 
instrumemt muzical: una ţine lira, cealaltă flautul, iar cea din 
mijloc apasă pe buzele ei naiul (syrinx-ul). Şi aceasta nu este o 
poveste de a mea; ne-a lăsat descrierea scenei Anticleides în 
Deliacele sale şi eruditul Istros în scrierea sa despre 
Epifanii. Statuia despre care vorbesc este atât de veche, încât 
se spune că cei care au lucrat-o erau din neamul meropilor, 
vieţuind pe timpul lui Heracles. La indicaţiile acestea se mai 
adaugă şi următoarea mărturie: băiatul care aduce la Delfi 
mlădiţa de aur culeasă în valea Tempei este însoţit de un 
flautist şi, precum se spune, în vechime prinosurile sfinte ale 
hiperboreenilor erau aduse la Delos în sunete de flaute, 
precum dă mărturie Alcmen, un poet liric dintre cei mai aleşi. 
De asemenea, Corinna spune că însuşi Apollo o învăţase pe 

Atena să cânte din flaut. Aşadar, în toate privinţele muzica se 
vădeşte o artă venerabilă, ea fiind o născocire a zeilor”i. În 
favoarea opiniilor privind sorgintea nobilă a muzicii, 
autorul se sprijină şi pe alte mărturii de prestigiu, a lui 
Aristotel, cum că „armonia a coborât din cer” fiind, deci, 
de natură divină (cap. XXXIII), mai departe, ale lui 
Pitagora, Archytas, Platon „şi mulţi alţi filosofi antici”, 
că Divinitatea Supremă a creat toate lucrurile în deplină 
armonie şi că fără ajutorul acesteia n-ar fi posibilă 
mişcarea lumii ori rotirea stelelor (cap. XLIV).  
 

 
Cybele cu tamburină, Statue romană, Muzeul Naţional din Napoli. 

 

M 
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Zeii primordiali din mitologia greacă nu se disting 
prin vreun interes deosebit pentru arta muzicii. Totuşi, 
dintre aceştia, fiica Geei şi a lui Uranus, titanida Rhea, 
asimilată ulterior cu „Magna Mater”, romana Cybele, e 
prezentată de imnul homeric Către mama zeilor ca 
adorând „sunetele zgomotoase ale crotalelor şi tamburinelor 
amestecate cu ţipătul flautelor, urletele lupilor şi ale leilor cu 
priviri fioroase, mugetele munţilor şi al pădurilor adînci 
împădurite”. Pe urmele vechiului imn, Euripide evocă în 
Bacantele inventarea timpanonului (tamburina) de către 
preoţii slujitori ai zeiţa, Coribanţii, în cotloanele mun-
telui cretan Ida unde Rhea îl va naşte pe Zeus: „Iatacuri 
din străfundul Cretei,/ o, tainiţe dumnezeieşti,/ în care Zeus s-
a născut ! Acolo în hrube, Coribanţii/ purtându-şi coiful în-
treit/ au născocit acest crâmpei/ de piele şi l-au tras pe-un 
cerc/ amestecând şi-ntresunând/ răpăitoarele bătăi/ cu viersul 
molcom picurat/ al flautului frigian./ Pe urmă, tamburinele/ 
le-au pus în mâna mamei-Rhea/ să duruie gălăgios…”   
Reprezentările plastice greco-romane o înfăţişează pe a-
ceasta ţinând în mână acest instrument muzical primitiv.  

Dintre cei 12 zei mari zei ai panteonului helenic, nici 
stăpânul acestora, Zeus Olympios, angajat în luptele 
pentru dobândirea şi menţinerea puterii şi, de asemenea, 
în numeroasele şi încurcatele sale afaceri amoroase, şi 
nici sora şi soţia sa, vigilenta şi răzbunătoarea Hera, nu 
par să fie interesaţi de muzică; în schimb,  mai mulţi 
reprezentanţi din generaţiile următoare se dovedesc a fi 
autentici melomani. La cel mai important dintre ei pe 
această direcţie, solarul Apollo, zeul artelor, şi la 
însoţitoarele acestuia, cele nouă muze, fiice şi ele ale lui 
Zeus, vom reveni într-un număr viitor din revistă. 
Aceştia fac din locul de adunare al zeilor, Olimpul, un 
spaţiu dedicat cântecului şi dansului, cum citim în 
Theogonia lui Hesiod: „Să-ncepem dar cu voi, o Muze, pe 
Zeus părintele slăvindu-l/ Cu imnuri ce-n Olymp întruna 
desfată cugetul său mare/.../Ah, cum surâde-ntreg palatul/ 
Detunătorului părinte când zeele revarsă viersul/ Pur ca un 
crin! Înzăpezitul pisc al Olympului răsună/ Ca şi divinele 
lăcaşuri /.../ Aşa-i a Muzelor cântare, sus, în palate-
olympiene..”ii Aceleaşi piscuri falnice  din „pururi 
întroienitul Olymp”  sunt martore ale unor strălucite  
ospeţe şi nunţi, precum aceea a lui Cupidon cu Psiche, 
descrisă de scriitorul   latin de origine nord-africană, 
Lucius Apuleius Platonicus din secolul al II-lea d. Chr. 
în celebrul său roman picaresc, Măgarul de aur, având 
înscris în ramă, ca episod suplimentar, minunatul basm 
mitologic al celor doi îndrăgostiţi, cu atât de lungă 
carieră în literatura, arta şi chiar filosofia universală: 
„Numaidecât se-ntinde în faţa tuturor splendidă masă de 
nuntă. Pe patul de onoare era culcat soţul, strângând la sânul 
său pe Psiche, şi, în aceeaşi poziţie Jupiter cu Junona sa, apoi 
toţi ceilalţi zei, după rangul lor... Vulcan pregătea cina la 
cuptoare. Horele împurpurau totul cu trandafiri şi alte flori. 

Graţiile răspândeau miresme de balsam. Muzele cântau cu 
glas armonios. Apolo le acompania la liră, iar Venus execută 
un dans plin de graţie în tactul muzicii sale, înjghebându-şi 
singură o orchestră în care Muzele cântau în cor, un satir din 
flaut şi un mic Pan din fluier...”iii Tot astfel, mergând pe 
urmele lui Apuleius, şi-au imaginnat scena, între alţii, pe 
la începutul secolului XVI, renascentistul Raffaello 
Sanzio da Urbino, în loggia di Psiche din fresca de la 
Villa romană Farnesina, şi apoi elevul său, Polidoro 
Caldara da Caravaggio, într-un panou decorativ destinat 
palatului din Napoli al poetului Bernardino Rota. Peste 
un secol, ca să mai dăm un exemplu, cei doi buni 
prieteni şi colaboratori, flamanzii Hendrick van Balen şi 
Jan Brueghel vor imagina şi ei un mare banchet pe 
muntele sacru al Greciei antice.  

 

 
Polidoro da Caravaggio, Psiche adusă de Mercur în Oplimp, cca 1524, Muzeul Luvru, Paris. 

 
Hendrick van Balen; Jan Brueghel, Banchetul zeilor, sau Nunta lui Tethis cu Peleus 

(detaliu), cca 1618, Luvru, Paris. 
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O locaţie căpătând chiar un specific artistic mai 
evident, este în primul rând „marele şi divinul munte” 
Helicon, patria de origine a celor nouă muze, cântată ca 
atare în Theogonia de Hesiod, legată de cultul lui 
Apollo şi al lui Orfeu, celebrată în versurile lui Torquato 
Tasso din primul cânt al marelui poem epic Gerusa-

lemme liberata: „O Musa, tu che di caduchi allori/ non 
circondi la fronte in Elicona...”, ori în prologul primei 
opere din muzica universală, l’Orfeo, de Monteverdi: 
„Quince a dirvi d´Orfeo desio mi sprona,/ d´Orfeo che trasse 
al suo cantar le fere/ e servo fe´l´Inferno a´sue preghiere,/ 
gloria inmortal di Pindo e d´Elicona”. În aceeaşi ipostază el 
apare în operele unor pictori occidentali, cum sunt, în 
secolul al XVII-lea, fiul lui  Hendrick, Jan van Balen, sau, 
două secole mai târziu, germanul Heinrich Maria von 
Hess. Tot din acelaşi început de secol XIX mai reţinem şi 
frumoasa scenă săpată în marmură de sculptorul danez, 
Albert Bertel Thorvaldsen, Dansul muzelor pe muntele 
Helicon.  

 
Albert Bertel Thorvalsen, Dansul muzelor pe muntele Helicon, 1807, Altes Museum, Berlin.  
 

Să menţionăm că un tablou din 1680 al pictorului 
baroc Claude Lorrain, Apollo şi muzele pe muntele 

Helicon aflat la Muzeul de artă din Boston poartă şi 
titlul derutant de Parnassus (deşi, la o privire atentă, 
peisajul pare mai degrabă al Lorenei natale). De altfel, în 
istoria artelor plastice, treptat, Heliconul trece în umbră 
şi gloria de casă a muzicii şi a poeziei o capătă acest 
munte din Grecia centrală, Parnas, pe versantul căreia va 
fi situat vestitul oracol din Delfi al lui Apollo. Apollo şi 
cele nouă muze surori, Orfeu, înaripatul Pegasus, amic 
al poeţilor, Dionisos cu alaiul său de satiri şi bacante, 
Pan şi nimfele îşi vor lega de acum încolo numele de 
legendarul munte grecesc. Muzica, se înţelege, se află la 
loc de cinste aici. Multe tablouri de inspiraţie mitologică 
avînd în titlu numele muntelui Parnas, înfăţişeză 
adevărate reuniuni muzicale, avîndu-l în centru, se 
înţelege pe zeul Apollo. Renaşterea italină gustă din plin 
plăcerea acestor concerte montane, începând cu lucrarea 
lui Andrea Montegna din 1497, pe o temă sugerată de 
poetul şi astrologul Paride da Ceresara şi comandată de 
protectoarea sa, Isabella d'Este, care-i şi pozează, se pare, 
pentru Afodita. Apollo în ipostază de cîntăreţ, aflat pe o 
poziţie oarecum marginală, va ocupa peste un deceniu 

un loc central în vestita frescă de la Palatul Vatican a lui 
Rafael, urmat îndeaproape şi de discipolul său, 
florentinul Luca Penni.   

Sărind peste timp, interesantă în această privinţă e şi 
lucrarea lui Anton Raphael Mengs, pictor neoclasic ger-
man de origine cehă din secolul al XVIII-lea, stabilit la 
Roma, unde va şi muri în anul 1779. Fresca dedicată 
Parnasului de la Villa Albani în capitala italiană, tră-
dează nu numai influenţe ale tizului său renascentist dar 
şi, cum au subliniat exegeţii săi, reminiscenţe ale figura-
ţiei din picturile antice de la Pompei şi Herculane, stu-
diate de eliv. Investigînd alte arii geografice, constatăm 
că, limitîndu-ne numai la barocul european, dintre 
numeroasele lucrări pe această temă, se  disting cele 
semnate de flamandul Hendrick de Clerck de Jonge, de 
olandezul Cesar Boetius van Everdingen, ori de 
francezul Simon Vouet.  

 

 
Andrea Montegna, Parnassus, 1496, Luvru, Paris. 
 

 
Raphael Sanzio, Apollo în Parnassus, frescă (detaliu), 1511, Vatican. 
 

Revenind la „Parnasul” lui Montegna, cercetătorii 
au observat că o seamă de detalii privin peisajul (cascada 
din fundal) precum şi figuraţia (muzele) trimit mai 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme_liberata
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme_liberata
http://www.arthermitage.org/Mengs-Anton-Raphael/index.html
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degrabă la vechiul Helicon. Aici s-au născut acestea, de 
unde şi numele de „heliconide” atribuit de Hesiod, şi 
aici sunt vizitate de zeiţa Palas Atena (Minerva), mare 
admiratoare a acestora, cum vedem în numeroasele 
tablouri ale pictorilor flamanzi de la graniţa secolelor 
XVI-XVII, mulţi dintre ei prieteni şi colaboratori, care fac 
o adevărată obsesie pentru subiect: Frans Floris, Peter 
Paul Rubens, Jan Brueghel cel Bătrân, Joos de Momper, 
Hendrick van Balen, Hans III Jordaens...  
 

 
 Luca Penni (atribuit) , Apollo şi Parnasul, c. 1520.  

  
Anton Raphael Mengs. Parnassus, 1761, colecţia Villa Albani, Roma. 

 
Simon Vouet, Parnassus sau Apollo şi muzele, c. 1640, Szépművészeti Múzeum, Budapesta. 

 
Frans Floris, Atena în dialog cu Muzele, 1560, Mairie de Condé-sur-l'Escaut. 
 

 
Rubens, Vizita zeiţei Minerva pe muntele Helicon. 
 

 
Joos de Momper în colaborare cu  Hendrik van Balen şi Jan Brueghel, Minerva în vizită la 
muze pe Helicon, Muzeul regal, Anvers, Belgia. 

http://www.1st-art-gallery.com/%28after%29-Luca-Penni/%28after%29-Luca-Penni-oil-paintings.html
http://www.arthermitage.org/Mengs-Anton-Raphael/index.html
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Hans III Jordaens, Minerva vizitînd Muzele pe muntele Hrelicon, colecţie privată.    
 

Interesul pentru muze nu e chiar gratuit, căci 
„vechea tradiţie mitologică”, conservată se pare de Pin-
dar, o numără pe zeiţa simbol a înţelepciunii şi artei 
printre inventatorii primelor instrumente muzicale, 
cum este flautul, chiar dacă n-a perseverat în această 
direcţie. Această tradiţie, consemnează Aristotel în 
Politica, „ne spune că Atena l-a inventat, apoi l-a asvîrlit. 
Se spune cu mult haz că ciuda zeiţei contra acestui 
sentiment se datora faptului că el schimonoseşte obrazul...”v 
O frumoasă ceramică pictată aflată la Muzeul Arheo-
logic de la Florenţa şi datată 375-350 î.Ch., deci contem-
porană cu întemeietorul Lykeion-ului atenian, pare să-l 
contrazică pe acesta. Dar, peste secole, poetul latin 
Ovidiu, reia în acelaşi registru comic legenda, punând 
aceste cuvinte în gura înţeleptei zeiţe: „Eu cea dintâi, din 
cişmirul strungit cu găuri puţine,/ Flautul cel lung sunete-a 
scoate-l făcui./ Sunetu-mi place; dar chipul meu  oglindindu-
se-n unde/ Mi-am văzut umflaţi, vai, fecioreştii obraji. « Nu 
ţin cu preţul acesta la artă; tu flaut, adio!» 

 
Minerva cu flaut, ceramică grecească de provenienţă italiotă, cca 375-350 î. Chr., Muzeul 
Arheologic, Florenţa.     

 O altă odraslă a lui Zeus, misteriosul Hermes, până 
a deveni, în textele ezoterice ale sincretismului 
helenistic, figura fascinantă, stranie, complexă şi 
contradictorie a Trismegistului, patron al alchimiei şi al 
hermetismuluivi, împarte cu sora sa Palas Atena, în 
panteonul antichităţii greceşti timpurii, gloria unor 
invenţii în domemiile ştiinţei şi artei (ea adăugându-se la 
faima tot atât de mare de patron al negustorilor, dar şi al 
hoţilor şi al mincinoşilor). În amplul poem homeric ce-i 
este dedicat el este celebrat ca iscusit făuritor, din 
fragedă pruncie, din carapacea unei broaşte ţestoase, al 
lirei cu şapte corzi, pe care, primul, a exersat variate 
acorduri: „...iar după ce-a terminat jucăria aceea frumoasă,/ 
I-a încercat, în sfârşit, numeroasele sonuri. Din mână/ Sunete 
lungi îi zburau...”, stârnind într-aceasta gelozia şi dorinţa 
aprigă de-a dobândi instrumentul ale mai vârstnicului şi 
păgubitului (îi furase o parte din cireada de vite) al său 
frate Apollo: „Acuma spune-mi verde mie, viclenule copil al 
Maiei,/ Ai dobândit chiar din născare această zestre 
minunată,/ Ori unul dintre zeii  sau poate dintre muritori/ Ţi-
a pus măreţul dar îm mână şi te-a-nvăţat divinul cântec?/ 
Urechea-mi soarbe glasul ăsta fermecător şi-atât de nou/ Şi 
cred că până astăzi taina nu i-o cunoaşte nici un om/ Şi nici o 
veşnică făptură ce stă-n palatul din Olymp,/ Ci numai tu o 
ştii, tâlhare, feciorul Maiei şi-al lui Zeus”. În semn de 
împăcare, Mercur îi va dărui lui Apollo, lira  mult dorită: 
„Nu mă arăt deloc potrivnic să te deprind cu arta mea./ Vei fi 
stăpânul ei de astăzi! .../ De vreme ce doreşti din suflet să 
cânţi pe strunele lăutei,/ Hai, cântă, fă-o să răsune...!/ Să 
viersuieşti ţinând în mână tovarăşa cu glas vrăjit”vii.  

 
Hermes şi satir, detaliu pe un vas pictat atenian, cca 525-475, Colecţia de antichităţi, Berlin. 
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Carlo Cesius, Mercur dăruind lira lui Apollo, sec. XVII, panou  după Annibale Carracci, 
Galeria nel Palazzo Farnese, Roma. 

Din stirpea lui Hermes se trage un alt inventator şi 
muzician, de data aceasta un zeu oarecum secundar, 
fiinţă ambiguă, jumătate om jumătate ţap, înspăimân-
tând-o astfel până şi pe mama sa, nimfa Driope, dar, 
prezentat de tatăl său zeilor  din Olymp, stârnindu-le 
acestora voia bună şi râsul. Celebrat în Grecia antică 
drept zeu al păstorilor, al munţilor, al pădurilor şi al 
animalelor sălbatice, el apare  în imaginarul colectiv 
drept născocitor şi interpret al cântecului magic de nai. 
Să dăm citire unui text atribuit lui Platon, inclus în 
vestita Antologie palatină din secolul al X-lea bizantin şi 
intitulat Inscripţie pe o statuie a lui Pan, selectat dintre 
zecile de epigrame dedicate instrumentelor muzicaleviii: 
„Tăcere să fie în grotă, sub a stejarilor umbră!/ Izvorul sub 
stâncă să tacă, voi, oilor, nu behăiţi!/ La melodiosul lui nai, 
Pan însuşi începe să cânte/ Ducând la umede buze 
îngemănatele trestii/ Şi-n juru-i se-nvârte o sprintenă horă de 
fete,/ Sunt Hydriadele Nimfe şi Nimfele Hamadryade”. Mai 
reţinem din aceeaşi colecţie epigrama oarecum 
asemănătoare a unui poet grec al epocii arhaice (sec. VII 
î. Chr.), Alceus din Mitylene, intitulată Ce spune Pan: 
„Pan ce cutreieri pe munte, cântă cu buze gingaşe,/ Cânta-va-
n amiază un cântec, iar mâine te-i duce departe,/ Revarsă-
armonie în valuri din naiul cu dulce răsunet/ Şi potriveşte 
măsura la poezia ce-o-nalţi./ Alături de tine, păstrând cadenţa 
şi ritmul să-ncingă/ Nimfele apei din luncă  o horă plină de 
har”ix. Legenda născocirii naiului de către veşnic 
iubăreţul Pan apare în romanul pastoral al misteriosului 
autor grec Longos, probabil trăitor prin secolele II-III 
ale erei creştine, Dafnis şi Cloe, cu relatarea de către 
unul din personaje a poveştii tragice despre frumoasa 
fecioară Syrinx: „Vedeţi voi, scula asta, n-a fost 
întotdeauna sculă de cântat. A fost odată o prea frumoasă 
fată cu glasul minunat (Syrinx). Fata cu pricina păştea 
capre, era tovarăşa de joc a nimfelor de prin vecinătate şi 
cânta, cum cântă astăzi naiul. Tot păscând ea turma, 
jucându-se cântând, iată că într-o zi i-aţine calea Pan, cu 
gândul s-o ademenească la dorinţa lui: « Caprele tale or să 
nască toate câte doi iezi dacă mă vrei » ! dar ea îi rîse în obraz 

şi-i spuse că nu-l vrea, că se lipseşte de-o făptură care nu e om 
întreg, ci jumătate ţap. Văzând aşa, zeul se repezi s-o prindă 
cu de-a sila. Iar fata, ca să scape, o luă la fugă. Fugi şi tot fugi, 
până când, ostenită, vru să se ascundă în nişte trestii. Şi dusă-
a fost, la fund, în eleşteu. Pan, mânios, dădu buzna în trestii, 
rupându-le în drumul său, dar negăsind-o, înţelese ce s-a 
întâmplat: Atunci a născocit ceea ce astăzi numim nai: lipi cu 
ceară, una lângă alta, ţevile de trestie tăiate tot mai scurte, să 
cânte ele-o dragoste pierdută. Şi-aşa copila cea frumoasă de-
altădată trăieşte şi acuma în cântecul de nai”x. Din acelaşi 
roman al lui Longos reţinem şi povestea, la fel de tristă, 
a altei victime a lui Pan, nimfa Echo, cea instruită de 
Muze „să cânte în tot chipul, şi cu glasul, şi din nai, din 
fluier, din ţiteră, din liră” şi plătind cu viaţa respingerea 
zeului. Arta antică îl înfăţişează pe Pan şi într-o lumină 
mai blândă, în ipostază de îndrumător al tînărului său 
adept, Daphnis, în tainele muzicii. Din destul de 
abundenta iconografie privindu-l pe acest zeu năvalnic 
„al instinctelor animalice” (Fernand Comte) să încheiem, 
în pandant cu celebrul pasaj din Plutarc despre profeţia 
pusă în gura marinarului Tamo că „Marele Pan a 
murit!”, cu un răspuns al epocilor moderne prin titlul 
unui tablou, făcând parte dintr-o amplă serie de 
„Triumfuri” (unele, deloc caste, comandate de cardinalul 
Richelieu!), pictat de reprezentantul de seamă al 
clasicismului baroc francez, Nicolas Poussin. 

 

 
Pan învăţându-l pe tânărul Daphnis arta flautului, marmură romană după un original 
helenistic, sec. I î. Chr., Museo Nazionale Romano, Roma.  

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k51245r.f1.langEN&ei=KT5_VMv8AsPnyQPutILIDg&usg=AFQjCNGgvX1U7-NQhJ_sYcNa8VMyGm0TJw&sig2=TZOoOjj1kTH4v263kdrM4w
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Pan, frescă romană descoperită la Pompei. 
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Aurora 
consurgens 
 

entru adepţii săi alchimia este o adevărată 
filosofie hermetică, este mamă a tuturor 
ştiinţelor pentru că ea conţine principiile 

tuturor celorlalte. Adevărată gnoză care insistă pe 
complementaritatea necesară între corp şi spirit, 
alchimia este abordarea esoterică complexă unde se 
întîlnesc o cercetare operativă asupra materiei şi una 
speculativă asupra sinelui pentru a găsi piatra filosofală. 
Alchimia a avut epoca sa de glorie, lungă cronologic, din 
antichitate pînă către sfîrşitul Renaşterii, şi o vastă arie 
de răspîndire, din Egipt pînă în îndepărtatul Orient. 
Iluminismul a adus, paradoxal, o diminuare 
semnificativă a interesului pentru alchimie şi treptat o 
excludere a alchimiei din sfera celor rezervate 
intelectului luminos, atoatebiruitor, dar supus unui facil 
mecanicism care nu poate explica diversitatea şi 
frumuseţea acestei lumi. Titus Burckhardt făcea o 
remarcă interesantă: „Pare să nu fi frapat pe nimeni că o 
artă fundamental absurdă a putut, în ciuda 
nenumăratelor eşecuri şi dezamăgiri, să persiste cu o 
asemenea continuitate şi statornicie în sînul celor mai 
diverse civilizaţii.” Tot cărturarul elveţian avansa şi o 
explicaţie: alchimia lucrează pe un alt plan decît ştiinţa 
empirică modernă! 

    Alchimia a fost redescoperită în modernitate, unul 
dintre cei preocupaţi de Marea Operă fiind Carl Gustav 
Jung. Ilustrul psihiatru elveţian a fost preocupat de 
alchimie şi a scris două lucrări fundamentale: Psihologie 
şi alchimie şi Mysterium Coniunctionis. Carl Gustav Jung a 
descoperit alchimia lecturînd tratatul chinez Secretul 
Florii de Aur, scris în secolul al XVII-lea, şi despre care 

Jung spune că l-a aşezat pe calea bună a cercetărilor sale; 
mai tîrziu avea să descopere copia unui manuscris 
medieval, Aurora consurgens, atribuit lui Toma de 
Aquino. Încîntat de manuscris, copia bine păstrată era 
depozitată la Biblioteca Naţională a Franţei, Carl Gustav 
Jung i-a cerut discipolei sale Marie-Louise von Franz să 
traducă manuscrisul. Textul latin, traducerea şi 
comentariile compun al treilea volum din Mysterium 
Coniunctionis; traducerea în germană a apărut la Zurich 
în 1957; în ediţia în limba română a operei lui C.G. Jung, 
Aurora consurgens a apărut în volumul 14/3, la Editura 
Trei, în anul 2006. Filosoful francez Bernard Gorceix, 
dispărut prematur, la numai 47 de ani, unul dintre marii 
germanişti ai secolului trecut, a tradus în franceză 
tratatul atribuit lui Toma de Aquino şi a însoţit 
traducerea de un amplu comentariu: L’aurore à son lever, 
traduction et préface Bernard Gorceix, Editions Arma 
Artis, 1982. O nouă publicare a tratatului, atît în 
germană, cît şi franceză, era necesară întrucît în epoca 
modernă a mai fost tipărită doar în 1625 în colecţia lui 
Johannes Rhenanus, apărută la Franckfurt. Conrad 
Waldkirch, editorul celebrei antologii apărute, în 1610, la 
Basel, Artis Auriferae..., nu a inclus Aurora consurgens 
pentru că era ...”o profanare a misterelor creştine”. 

    Textul este o rafinată proză poetică îmbinînd strălucit 
tradiţia alchimică şi tradiţia sapienţială. Aurora cucereşte 
prin spiritualitate şi prin frumuseţea textului literar, prin 
tonul bine orchestrat al celebrării imnice, prin folosirea 
alegoriei unde alternează pasaje scripturare şi extrase 
din opere alchimice. Studiind textele alchimice latineşti 

P 
 



 

 

260 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

timpurii, C.G. Jung vorbea despre o atitudine în care 
alchimistul, căutînd secretul divin al materiei, şi-a 
proiectat propriul inconştient în esenţa, necunoscută lui, 
a substanţei. Autorul acestui tratat unic prezintă o trăire 
religioasă, o experienţă nemijlocită a inconştientului, în 
termeni psihologici. Bernard Gorceix urmărind revelaţia 
biblică şi ştiinţa alchimică afirmă că atît creştinul, cît şi 
alchimistul au acelaşi maestru, mai curînd aceeaşi 
maestră - Înţelepciunea, iar itinerariul lor este compa-
rabil, asemănător, sapienţial şi alchimic, sau cum afirmă 
autorul tratatului: „Drumurile ei (ale Înţelepciunii, n.n.) 
sînt lucrări frumoase şi demne de laudă, deloc de dispreţ 
sau urîte, iar cărările ei sînt măsurate şi deloc grăbite, ci 
legate de perseverenţa muncii de durată. Ea este un pom 
al vieţii pentru toţi care o cuprind şi o lumină care nu se 
stinge niciodată.” 

 

    Tratatul sfîntului Toma de Aquino stă sub semnul 
înţelepciunii vîntului austral, aluzie la spusa evanghe-
listului Matei: „Regina de la miazăzi se va scula la 
judecată”, Sapientia Dei, în care psihologii identifică 
inconştientul colectiv, iar în aşezarea sub semnul 
Înţelepciunii, Marie-Louise von Franz vede „descrierea 
unei întîlniri numinoase cu anima, a cărei pătrundere în sfera 
conştiinţei sale autorul încearcă să o controleze.”  Sapientia 
cheamă oamenii la ea promiţînd bogăţii mai preţioase ca 
argintul şi aurul. Şi al doilea capitol este tot despre 
înţelepciune: „Dacă acum vă delectaţi, aşadar, cu tronul 
şi sceptrul regal, atunci iubiţi lumina ştiinţei ca să 
stăpîniţi etern, şi cercetaţi-o toţi cei care vă evidenţiaţi în 
ştiinţa naturii: căci pentru voi investighează înţeleptul 
toată cunoaşterea celor din vechime şi el îşi va petrece 
timpul la profeţi şi va pătrunde cu tine în capcanele 
parabolelor, va cerceta ceea ce este ascuns în vorbele 
înţelepte şi va zăbovi la pasajele obscure ale parabole-
lor.” Capitolul este dedicat amplificării Sapientiei Dei, 
subliniindu-se esenţa sa divină, misterioasă şi percep-
tibilă doar prin meditaţie şi inspiraţie. Se subliniază 
ideea că esenţa Sapientiei Dei poate fi circumscrisă 
printr-o amplificare simbolică care trebuie dezvăluită 

tuturor, „căci este o comoară inepuizabilă”; dar aici este 
vorba şi de alchimia văzută ca „împărăţia cerurilor” sau 
„comoara ascunsă din cîmp”, avînd astfel forţă mîntui-
toare sau eliberatoare, un leac dătător de vedere, de 
înţelegere. Textul aparent confuz al Aurorei „are un sens 
logic şi dă naştere, prin suita imagistică subtilă, unei 
imagini specifice, dar efectiv perceptibile a acelei 
Sapientia Dei drept impuls originar spre cunoaşterea 
secretului alchimic, deci a inconştientului”, afirmă M.-L. 
Von Franz. 

     Al treilea capitol al tratatului este o polemică 
împotriva „proştilor” şi ignoranţilor, a celor care nu sînt 
în stare să înţeleagă „această glorioasă ştiinţă”; totodată 
autorul atenţionează asupra răspîndirii ştiinţei care nu 
trebuie adusă oricui pentru că „cel care ar revela 
secretele acestei ştiinţe unora nedemni ar rupe sigiliul 
cerului; de asemenea, spiritul acestei înţelepciuni nu va 
putea pătrunde într-un corp grosolan, şi nici un prost nu 
va putea să o înţeleagă, ca urmare a perversităţii raţiunii 
sale”. De ce acest tratat poartă numele de Aurora? Zorii 
zilei sînt şi „ora aurie” („aurea hora”), alchimia avînd ca 
orice altă ştiinţă o oră favorabilă; zorii sînt intermediari 
între noapte şi zi, zorii zilei semnifică sfîrşitul nopţii şi 
începutul zilei, „tot aşa aurora noastră în punctul maxim 
al roşeţii este sfîrşitul întregului întuneric şi alungarea 
nopţii, a acelei durate iernatice în care cineva care se 
plimbă prin ea şi nu e atent se va împiedica.” Sălaşul 
aurorei este, după Gregor, „claritatea completă a vederii 
interioare”, iar zorii zilei alungă noaptea iernatică, dar şi 
„obscurităţile îngrozitoare ale spiritului nostru”. Din 
punct de vedere psihologic, afirmă discipola lui Jung, 
simbolului aurorei i se atribuie o stare de devenire inte-
rioară a acelei luminozităţi a inconştientului: „Ea nu 
este, ca soarele, o lumină concentrată, ci o strălucire 
difuză la orizont-adică în pragul conştiinţei.” Bernard 
Gorceix a ales ca titlul al tratatului din secolul al XIII-lea 
L’aurore à son lever pentru a evita confuzia cu celebrul 
tratat al lui Jakob Bohme Aurora oder Morgenrote im 
Aufgang, tradus în franceză de Louis Claude de Saint-
Martin sub titlul de L’aurore naissante, iar în limba ro-
mână sub titlul de Aurora sau răsăritul care se întrezăreşte. 
Prin faptul că identifică aurora cu prima lumină a 
dimineţii pascale, autorul ne reaminteşte că trăieşte în 
lumea reprezentărilor bisericeşti, se retrage pentru 
moment într-un plan secundar pentru a lăsa însăşi 
Sapientia Dei să ia cuvîntul: „Prin urmare nu strigaţi în 
public înţelepciunea în drum..., cînd un înţelept aude 
înţelepţii atunci el va deveni mai ştiutor şi va înţelege şi 
dacă el înţelege această ştiinţă atunci el o va deţine.” 
Este înţelepciunea care vine de la Răsărit, adică regina 
purtînd o coroană din razele a douăsprezece stele 
strălucitoare, regina regatului „fără sfîrşit pentru toţi 
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care mă găsesc şi mă cercetează subtil, cu spirit ingenios 
şi persistenţă.” În timp ce primele cinci capitole se rotesc 
în jurul în jurul unui concept central, Sapientia Dei, ca 
spirit al alchimiei, următoarele şapte capitole sînt 
parabole care descriu trecerea continuă de la imagine la 
alta pentru împlinirea opusului alchimic. Marie-Louise 
von Franz crede că cifra şapte a parabolelor poate fi 
asociată celor şapte planete şi celor şapte metale şi 
spiritelor lor, sau celor şapte zile ale creaţiei.  

 

    Prima parabolă este despre pămîntul negru „în care 
cele şapte planete şi-au prins rădăcinile”, despre norul 
care instaurează starea de nigredo, rezultatul primei 
unificări a contrariilor, a primei întîlniri între autor şi 
Sapientia Dei, după cum susţine Marie-Louise von 
Franz, care sesizează o deosebire în descrierea lui 
nigredo faţă de alte parabole alchimice în faptul că 
autorul este mult mai puternic atins personal ieşind 
astfel al iveală o suferinţă neaşteptat de intensă şi o 
realizare a propriei obscurităţi, a celui mai adînc infern 
şi a umbrei morţii. Este nigredo ca revelare a incom-
pletitudinii substanţei care are nevoie de prelucrare, este 
„materia care strigă după ajutorul unui om, care, ştiind 
şi înţelegînd, să-i salveze sufletul din tărîmul de jos.” 
Sînt amintite delicatele procedee alchimice prin care 
prea mult foc poate distruge „materia prima”, ceea ce 
are corespondent în practica psihologică unde scoaterea 
bruscă la lumină a conţinuturilor inconştiente nu duce la 
înţelegerea lor. 

    A doua parabolă (despre potop şi  moartea pe care a 
adus-o şi a alungat-o femeia) este tot despre Sapientia 
Dei, iar în plan alchimic tot despre starea de nigredo, aici 
înfăţişată sub forma unui potop: „Cînd cantitatea mării 
s-a întors către mine şi apele s-au revărsat peste chipul 
meu.” În sens simbolic, apele înfricoşătoare, htonice, 
obscure trimit la apa artei, fixatoare şi procreatoare; dar 
această a doua parabolă face trimitere şi la tola cu săgeţi 
înmuiate în sînge care înseamnă în limbaj biblic triumful 
şi răzbunarea lui Dumnezeu asupra duşmanilor, 
triumful învingătorului fiind reprezentat prin teascurile 

şi hambarele pline care aparţin învingătorului. Ultimele 
paragrafe ale parabolei sînt cu trimiteri strict alchimice 
la umiditate şi descompunere din care vor lua naştere 
perfecţiunea şi viaţa sa. 

   A treia parabolă este despre captivitatea babiloniană, 
despre porţile de bronz şi zăvoarele de fier; aceste 
cuvinte sînt ale profetului Isaiia şi ele spun mai departe 
că acel ce sparge porţile va primi „comorile neştiute şi 
nestemata ascunsă”. În interpretarea pe care o face 
Marie-Louise von Franz, zăvoarele de fier ale captivităţii 
babiloniene sînt şi o trimitere la anima care este în 
centrul pămîntului, din punct de vedere creştin închisă 
chiar în infern. „Însă pentru a putea lumina oamenii ea 
trebuie mai întîi să fie scoasă din adîncimile infernului. 
Fără o participare înţelegătoare a conştiinţei inconşti-
entul nu-şi poate exercita funcţia sa iluminatoare şi 
ajutătoare”, afirmă Marie-Louise von Franz.    

 

    Următoarea parabolă este „despre credinţa filosofică, 
ce se bazaeză pe numărul trei”; este un capitol mai 
amplu care se deschide cu o parafrază directă a Crezului 
şi continuă cu aluzii sau trimiteri explicite la practici 
alchimice de purificare, de îndepărtare a celor 
superficiale pentru a putea participa la înălţarea promisă 
la rangul de „filius Dei”, după ce aluziv în capitole 
anterioare era văzut ca „filius philosophorum”. 
Concepţia Sfîntului Duh din Aurora seamănă cu ideea 
unei „anima mundi” prezente în materie: „Sfîntului Duh 
i se atribuie bunătatea – el, prin care tot ce e pămîntesc 
devine ceresc, şi anume de trei ori: prin faptul că el 
botează în rîu, în sînge şi în flăcările focului.” Toate 
referirile autorului tratatului la ciocnirea pămîntului cu 
treimea spirituală (apă, aer, foc) pot fi interpretate şi ca o 
opoziţie corp-spirit, bărbat-femeie. „Din punct de vedere 
psihologic, afirmă Marie-Louise von Franz, este vorba 
de trăirea unei iluminări a inconştientului, în al cărui 
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întuneric haotic devin perceptibile treptat un «sens» şi 
un centru ordonator independent de Eu, Sinele. Din ceea 
ce este de neînţeles se cîştigă o intuiţie «iluminatoare»”. 

    A cincea parabolă este despre casa comorilor pe care 
Înţelepciunea a construit-o pe o stîncă, o casă în care cine 
acută găseşte, cine cere primeşte, cine bate, aceluia i se 
va deschide: „Căci înţelepciunea se află la poartă şi 
spune: Vezi, stau în faţa uşii şi bat; dacă cineva îmi va 
uzi vocea şi va deschide uşa, la acela voi intra şi el va 
veni la mine şi voi lua masa cu el şi el cu mine.” Cei ce 
vor deschide casa vor găsi un izvor viu, nesecat, vor 
vedea întreaga splendoare a soarelui şi a lunii; pietrele 
unghiulare ale casei, în număr de 14, conţin forţele de 
bază ale întregii fundaţii (sănătatea, smerenia, sfinţenia, 
castitatea, forţa, victoria, credinţa, speranţa, iubirea, 
bunătatea, răbdarea, moderaţia, disciplina, supunerea). 
Această casă  pe care înţelepciunea a construit-o pe vîrf 
de stîncă este deschisă cu cheile împărăţiei cerului de cei 
douăzeci şi patru de bătrîni, este o casă a comorilor care 
poate fi deschisă cu patru chei, care sînt cele patru 
elemente, după cum scria Alphidius. 

     A şasea parabolă vorbeşte „despre cer şi lume şi 
ordonarea elementelor”, iar conţinutul principal descrie 
un proces alchimic de creaţie a lumii. „Filius philoso-
phorum” coboară din nou pe pămînt şi uneşte în sine 
forţele superioare şi inferioare, cerul (focul, aerul şi apa) 
şi pămîntul. Pămîntul este identic cu Sapientia Dei care a 
contribuit la opera de creaţie: „Domnul m-a zidit de la 
începutul lucrărilor Lui; înainte de lucrările Lui cele mai 
de demult. Eu am fost din veac întemeiată de la început, 
înainte de ase fi făcut pămîntul. Nu era adîncul atunci 
cînd am fost născută, nici chiar izvoare încărcate cu apă” 
(Pilde 8, 22). Textul tratatului vorbeşte despre creaţie dar 
şi despre moarte, de o dizolvare a lumii şi o întoarcere la 
începutul ei nediferenţiat „într-o inversare stranie a 
Facerii, creaţia este descrisă aici ca un sfîrşit al lumii, iar 
sfîrşitul lumii ca o reunificare – nu dizolvare, ci contopi-
re într-o unitate originară”, scrie Marie-Louise von 
Franz. Sînt descrise simbolic, alegoric şi cele trei etape 
alchimice: nigredo, albedo, rubedo, dar şi comuniunea 
alchimistului cu cei ce locuiesc casa înţelepciunii. 

     Ultima parabolă este despre discuţia celui care 
iubeşte cu iubita sa este apropiată de Cîntarea Cîntărilor. 
Acest cîntec de dragoste biblic a fost interpretat de 
Părinţii Bisericii ca un discurs despre Biserică, fără nici 
un înţeles erotic; femeia neagră este echivalată de Origen 
cu Miriam, a doua soţie a lui Moise, dar în alchimie 
reprezintă stadiul de nigredo, sau luna nouă întunecată 
de soare. Sînt numeroase trimiteri simbolice la nestemate 
şi veşminte, toate trimiţînd la transformarea interioară, 
la trecerea pe o treaptă superioară de conştiinţă. Sînt 

veşminte ale fericirii şi ale bucuriei pe care le îmbracă 
mireasa: „Sufletul sau mireasa din textul nostru trebuie 
înţeles astfel ca un asemenea spirit de foc, colorant, care 
îi conferă mirelui ieşit din mormînt, adică corpului 
devenit spiritual, un veşmînt, deci culoare.”  Este un 
motiv care aminteşte reprezentarea antică a sufletului ca 
un veşmînt colorat, care învăluie lumea materială. Din 
perspectivă psihologică schimbul de veşminte 
simbolizează transformarea interioară a atitudinii 
sufleteşti. Această ultimă parabolă cu dese referiri la 
mire şi mireasă („cea mai înţeleaptă dintre fecioare”) 
trebuie citită ca întreg textul de altfel în litera biblică şi în 
cheie alchimică. Identitatea miresei cu divinitatea este 
neîndoielnică, iar „unio mystica” este un motiv nou şi 
complet altfel decît în alte texte medievale. 

    Tratatul Aurora consurgens nu este o scriere originală, 
autorul fiind mai puţin atras de o posibilă confruntare 
între alchimie şi creştinism , fiind mai atras de 
succesiunea de imagini, de embleme, totul într-o scriere 
de mare expresivitate şi frumuseţe; poate că este un text 
care nu se adresează strict nici creştinului nici 
alchimistului, ci se adresează celui care dincolo de literă 
întrezăreşte spiritul unei căutări, a unei dorinţe de 
realizare spirituală în care alchimia şi creştinismul 
contribuie deopotrivă într-o uniune mistică, într-un 
„mysterium coniunctionis”. Cititorul este deopotrivă 
fascinat de frumuseţea textului biblic, dar şi de  
incursiunile în scrierile alchimice, deşi în economia 
textului ele nu sînt prezente în proporţii egale, 
referinţele scripturare fiind mai bogate, ceea ce ne 
îndeamnă să credem că autorul era teolog! Aurora 
consurgens este un text care marchează un moment 
important în istoria alchimiei, în zorii alchimiei 
europene, o sumă de teme şi structuri meditative; 
alchimia aducea o reflecţie coerentă şi originală asupra 
lumii şi istoriei sale. Alchimia elenistică propovăduia 
ceea ce avea să analizeze Mircea Eliade: „funcţia 
iniţiatică a suferinţei”, iar creştinismul avea să fie, mai 
mult decît orice altă religie, locul în care sacrificiul era 
singurul mjloc de a domina spectrul morţii. Celebrînd 
căsătoria contrariilor şi „misterul împreunării contrari-
ilor” alchimia totdeauna a vorbit de un pămînt nou, de 
un corp nou care şterge angoasele timpului, coruperea, 
boala. „Din Bizanţ pînă în secolul baroc, dar de 
asemenea de la sf. Pavel la teosofia creştină, sîntem 
uimiţi de permanenţa unei operaţii identice: aceeaşi 
trilogie; drama în aceleaşi acte; distrugere, apoi 
împreunare, apoi restaurare. Moarte. Iubire. Înviere”, 
scrie Bernard Gorceix. Dacă Toma de Aquino este 
autorul tratatului Aurora consurgens, atunci a vrut să 
arate că Summa alchimică este pandantul celebrei 
Summa theologiae!   
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 

 

Universul şi 

Sufletul Lumii 

 
 

obert Fludd - Robertus de Fluctibus (17 ianuarie 
1574- 8 septembrie1637) a fost un proeminent 
medic şi poet englez paracelsian, astrolog, 

matematician, şi apologet rosicrucian, deşi el a pretins că 
nu au fost niciodată în contact cu aceştia. Relatările spun 
că era un doctor plăcut şi în cele din urmă a devenit 
medicul Regelui James I. Fludd însuşi era un membru 

devotat al Bisericii Anglicane. De asemenea, a afişat cu 
mândrie cunoştinţe sale practice de mecanică, 
arhitectură, fortificaţii militare, armament, manevre 
militare, hidrologie, teoria muzicii şi instrumente 
muzicale, matematică, geometrie, optică şi arta 
desenului, precum şi de chimie şi medicamente. Fludd a 
folosit metafora comună pentru arte ca fiind "maimuţele 
naturii" o formă microcosmică a modului în care 
universul în sine funcţionează. Cosmologia lui Fludd, 
bogat ilustrat, bazat pe teoria chimice de Paracelsus, în 
care materialele din univers au fost separate din haos de 
către Dumnezeu,  combinată cu teoriile sale ştiinţifice a 
fost extrem de controversată; conceptul său de "Anima 
Mundi", adică sufletul lumii, este explicaţia conexiunii 
tuturor lucrurile vii, ceea ce l’a determinat pe omul de 
ştiinţă francez Marin Marsenne să’l acuze pe Fludd că ar 
fi un magician, un ateu, şi un eretic. Dimpotrivă, Fludd a 
fost un catolic devotat şi a fost capabil să se apere cu 
succes. Robert Fludd este, deci, amintit ca un astrolog, 
matematician, cosmolog, Kabbalist şi apologet 
rosicrucian, cât şi pentru compilaţiile lui în filozofa 
ocultă. El a mai avut un schimb de opinii şi cu celebrul 
Johannes Kepler privind abordările ştiinţifice şi 
hermetice la cunoaştere. El s’a născut la Milgate, 
Bearsted, Kent, fiind fiul lui Sir Thomas Fludd, trezorier 
al Reginei Elisabeta I pentru război în Europa şi membru 
al Parlamentului; a intrat în St John College, Oxford în 
1591, absolvind în 1597 şi masteratul în 1598. Mama lui a 
fost Elizabeth Andrews Fludd. Între 1598 şi 1604, Fludd 
a studiat medicina, chimia si ermetismul pe continentul 
european, iItinerariul său nefiind cunoscut în detaliu. Se 
ştie însă că pe cont propriu a petrecut o iarnă în Pirinei 
studiind teurgia cu Jesuiţii, un ordin romano-catolic 
profund spre deosebire de protestantism. La întoarcerea 
sa în Anglia, Fludd a intrat în Biserica lui Cristos, la 
Oxford, după care s’a mutat la Londra, stabilindu-se în 
Fenchurch Street, având încercări repetate de a intra în 
Colegiul Medicilor. La vremea aceea Fludd a întâmpinat 
probleme cu examinatorii Collegiului, atât din cauza 
dispreţului nedisimulat pentru autorităţile medicale 
tradiţionale, şi din cauza atitudinii sale generale. După 
cel puţin şase eşecuri, în cele din urmă a fost admis, în 
1609. Ulterior, atât cariera şi poziţia lui în Colegiu a luat 
o întorsătură apreciabilă fiind foarte respectat, 
contribuind la elaborarea teoriei circulaţiei sângelui 
emisă de William Harvey.  

 Sfârşitul său a survenit din cauze necunoscute la 
Londra în 1637.1  
 

                                                           

1 surse Wikipedia - imaginile sunt de domeniu public datorită 

Deutsche Fotothek 

R 
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Ilustraţia lui Fludd reprezentând omul din microcosmos faţă de macrosmosul universal 
 

Un astrolog realizând un horoscopîn Utriusque Cosmi Historia, 1617  

 
Filozofia lui Fludd este prezentată în Utriusque 

Cosmi, Maioris scilicet et Minoris, metaphysica, fizice, de 
atque Technica Historia, publicată în Germania între 1617 
şi 1621); în conformitate cu Frances Yates, sistemul său 
mnezic (pe care îl descrie în detaliu în Arta  memoriei, pp. 
321-341), poate reflecta structura teatrului  shakespear-
ian. În 1618, Fludd a scris De Musica Mundana, în care 
etalează teoriile sale muzicale, iar în 1630, Fludd a 
propus mai multe maşini de mişcare perpetuă (ampli-
ficând spiritul său davincian).  

Ceea ce se reliefează în opera  medicului şi poetului 
Robert Fludd sunt numeroasele sale gravuri. Multe 
interpretări au fost date de-a lungul timpului 
Simbolistica sa explorează ideile filozofice şi teologice 
din spatele imaginilor, dar numai iniţiaţii pot avea acces 
total la tălmăcirea hermeneutică a acestora. 

 

 
 

In acea istorie dintre cele două lumi (Utriusque Cosmi 
... Historia), publicată în cinci volume de Theodore de 
Bry în Oppenheim, aceste spaţii sunt cele ale 
microcosmosului vieţii umane pe pământ şi 
macrocosmosul universului care  include domeniul 
spiritual al divinităţii. Autorul apare ca un adept 
profund convins al practicii medicale şi magice al 
maestrului  Theophrastus Paracelsus von Hohenheim. 
Ceea ce este interesant, în publicaţiile sale de mai târziu, 
el descrie un cabinet medical, aproape lipsit de remedii 
chimice, dar care depinde aproape în exclusivitate pe 
practica rugăciunii şi utilizarea numelui lui Isus. Această 
terapie devoţională era sprijinită de o teologie derivată 
din învăţătura secretă mistică a Kabbalei în care Fludd se 
angajase într-o formă creştină derivată din ideile 
filozofului german, Johannes Reuchlin.  

În incantaţiile sale medicinale el folosea forma 
ebraică a numelui lui Isus, pretinzând că acesta posedă 
un imens  potenţial magic. Echivalarea lui Cristos cu 
îngerul Metattron, formă cerească a Mesiei ebraice, 
reprezentaa sufletul lumii, anima mundi sau Anthropos. 
Astfel se insistă asupra concordanţei dintre Hochmah 
(înţelepciunea sephirotică) cu Verbum (Cuvântul) dîn 
Evanghelia lui Ioan. Nu trebuie uitată asocierea dintre 
acesta din urmă şi prima literă a alfabetului ebraic, 
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Aleph. Elementele rugăciunii devin un panaceu 
universal, solicitând divinitatea cu domiciliul în soare 
(azotatul de potasiu provenind în cortul spiritului 
aerului ca lumină celestă).  
 

 
 

 
 

În textele sale Tractatus de Tritico  (1623) şi, 
Philosophia Moysaica (1638), Robert Fludd această 

distilarea a azotatului de potasiu din grâu, folosind 
căldura şi lumina razelor soarelui. Şi acestea sunt bogat 
ilustrate cu gravuri miraculoase care au calitatea 
vizionară a unui veritabil clarvăzător spiritual şi care a 
exercitat o influenţă asupra ocultiştilor contemporani, 
Michael Maier, Jacob Boehme şi Johannes Mylius.  

 

 
 
Conceptele forţelor creative şi de vindecare ale 

luminii au fost ilustrate de diagrame, principiile luminii 
şi întunericului fiind reprezentată de două conuri care se 
intersectează, sau piramide la baza celei de sus cu vârful 
în jos fiind plasat  un Empyreum al lui Dumnezeu, 
semnificând raze de lumină divină, în timp ce baza celei 
de jos, materială e situată pe pământ orientată în sus 
spre Dumnezeu. Sferele, sulful şi mercurul, bărbaţi şi 
femei  sunt echilibrate în concepţia schematice a 
maestrului. Cosmogonia sa sa se bazează pe trei 
principii concepute de Paracelsus în alchimie, lumină, 
întuneric şi apă, de la care au apărut cele trei elemente 
primare care constituie materia, sarea de la întuneric 
(prima materia), sulful de la lumina (sufletul) şi Mercur 
din apă (spirit). Acestea, la rândul lor, au produs cele 
patru calităţi ale fizicii antice şi medieval, căldură, frig, 
uscăciune şi umezeală.  
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Robert Fludd, Utriusque cosmi Maioris scilicet et Minoris metaphysica atque Historia 
Technica, 1617  

 
Ceea ce a impresionat, poate influenţat de vechile 

scrieri filosofice este o altă interpretare a structurii 

universului, care completa vizunea sa alchimică, în 

expresie muzicală - Musica Mundana, după Pitagora 

incluzând o liră cosmică. Totul se desfăşoară după 

doctrina rosicruciană pe care a susţinut-o în scrierile 

sale. Cei care au răspuns prin publicarea scrisorilor 

rosicrucienilor au fost un grup heterogen de protestanţi, 

cea mai mare parte de un caracter reformator radical, 

precum şi adepţi ai filosofiei antice şi magiei (urmaşii ai 

lui Hermes Trismegistos, Cornelius Agrippa şi 

Paracelsus), Robert Fludd influenţând ca un factor 

dominant ideile ordinului rosicrucian.  

Ilustraţiile lui  Robert Fludd sunt unele dintre cele 
mai faimoase imagini oculte din Renaştere. Diagramele 
sale au încercat să comunice relaţia dintre nivelele de 
existenţă şi compoziţia universului prin proporţii de 
spirit şi materie. De aceea el a împărţit Universul în trei 
tărâmuri exterioare, cercuri concentrice compuse din 
spirit - tărâmurile angelice, dincolo de care este 
Dumnezeu, reprezentat prin tetragrammaton înconjurat 
de un nor luminos. Numai Dumnezeu, fiind singurul 
lucru necreat în univers, este compus în întregime de 
spirit, fără atingere materială. Sub aceste tărâmuri pline 
de aripi angelice sunt tărâmurile cereşti formate din stele 
(Caelum Stellatum) şi planetele vizibile, inclusiv Soarele şi 
Luna. Acestea sunt compuse din părţi egale spirit şi 

materie, fiind o punte de legătură între tărâmul angelic 
şi tărâmul fizic, în care trăieşte omenirea, contribuind la 
modelarea tărâmurilor inferioare sub comanda celor 
superioare. Când am concluzionat existenţa arcurilor 
reflexe cosmice, două la număr, unul între teluric şi 
noetic, altul între celest  şi Dumnezeu nu ştiam că 
apropierea mea rosicruciană mă va îndrepta spre cele 
mai înalte arcuri, al şaselea şi al şaptelea despre care voi 
aminti în cea de-a douăsprezecea mea carte ezoterică, şi 
ultima concepută în cadrul ierarhiei invizibile a 
ordinului rosicrucian. Aceasta va fi contribuţia mea la 
spiritualizarea omenirii. Dacă e să ne întoarcem la cele 
mai mici cercuri, ele aparţin tărâmului fizic. După 
Robert Fludd există patru zone dominate de elementele 
de Foc, Aer, Apă şi Pământ. Focul şi aerul au propriile 
lor sfere distincte în această ilustraţie, reflectând calitatea 
lor rarefiată şi efemeră. Pământul şi apa sunt elementele 
cele mai materiale incluzând realitatea fizică – animale, 
vegetaţie, minerală. Ceea ce încununează această 
alegorie simbolică a genezei este sufletul lumii. La fel 
cum oamenii au o formă fizică şi un suflet imaterial, la 
fel universul creat, în special universul vizibil are un 
suflet ca o reflectare a lui Dumnezeu, cu toate că este 
încă mult mai puţin decât Dumnezeu. Sufletul lumii este 
o metaforă ce asigură o legătură grafică a arcurilor 
reflexe închipuite de mine. De aceea şi eu sunt la fel de 
criticat de cei obtuji, incapabile să se lase în voia liberei 
gândiri cu care Duhul Sfânt l΄a înzestrat pe om, toat aşa 
cum în timpul său Fludd a fost criticat pentru magie şi 
pentru convingerile sale oculte2. 

Muzica minţii, a sferelor, coborâtă din Logos în clipa 
Creaţiei este interpretată de cea mai extinsă şi înaltă 
lume iniţiatică modernă, cea rosicruciană şi prin 
ansamblul de subiecte diverse întâlnite la Robert Fludd, 
precum crearea universului, muzica, optica, chimia, 
memoria, geometria, războiul, geomancia, topografia, 
desenul şi Kabbala, toate unificate printr΄o viziune 
asupra lumii de tip hermetic ca o punte între moştenirea 
Renaşterii neoplatonice şi filosofia naturală a secolul al 
17-lea. Diagrama minţii încearcă să analizeze ceea ce eu 
numesc matricea subconştientă a legăturilor trupului, 
sufletului şi spiritului uman cu noosul şi mai depare cu 
divinitatea? E un concept pe care mulţi îl asociază şi lui 
Galen sau Avicenna. 

                                                           

2 Ammann, Peter J. 1967. ‘The Musical Theory and Philosophy of Robert 

Fludd’ in Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 30 

Green, Christopher D. 2003. ‘Where Did the Ventricular Localization of 

Mental Faculties Come From?’ in Journal of History of the Behavioral 

Sciences, Vol. 39 

 



 

 

 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 267 

 

 

 
Templul muzicii. 

 

Pentru Fludd geomancia este un act de anima 
intellectualis - mens reguli deasupra intellectus şi în 
raport ca un rege peste supuşii săi, sau un stăpân peste 
slugile sale. Intellectus şi raportul, la rândul său 
transmite impulsurile percepţiile pentru regiunea 
imaginatiei. Aici funcţionează ca un vehicul. Acesta 
este atras de simţuri (Sensus), ca un car tras de cai. 
Astfel, aceasta este acţiunea simţurilor care oferă în 
cele din urmă impulsurile de la distanţă precum, regele 
şi stăpânul lumii vizibilă. Slujitorul (Intellectus), 
execută fără a cunoaşte intenţiile şi motivele secrete ale 
maestru său. Mens la om este de aceeaşi Essentia ca 
mens Divina, pe o scară mai mică (în Minori Virtute) şi 
efectuează aceleaşi acţiuni ca mens Divina.Verbum 
divinum este în mens geomanciei care operează prin 
intermediul mass-media unui intellectus, imaginatio şi 
consens, se face să-şi exercite virtutea sa divină, în 
acelaşi mod ca mens funcţionează mai puternic şi 
deschis actul de profeţie. Aşa încât, în cuvintele şi 
termenii vremii sale, Robert Fludd arată cum sufletul 
consistă în minte, raţiune şi imaginaţie; mintea 
luminează motivaţia, iar aceasta curge în imaginaţie, 
totul reprezentând sufletul. Aceasta în final este 
lumina lui Dumnezeu, care nu este una inteligibilă, 

care are nevoie de un suport iniţiatic; este infuzat în 
minte, devine raţional şi se corporalizează fiind un 
vehicul celest al sufletului3; eu văddoar carul din 
spirala clopotului accedând porul fântânii, adică 
lumina primordială...  e cea viyibilă ochiului uman sau 
al lui Dumnezeu? Filozofii caldeeni, luând în 
considerare această progresie a luminii, se poate umple 
de dumnezeire, razele sale fiind difuzate prin toate 
mijloacele, făcându΄l pe om la fel ca stelele 
strălucitoare în părţi îndepărtate de spirit şi trup.  
Acest domeniu fascinant ar putea fi interpretat ca 
iluzoriu, utopic, aberant sau nebunesc, dacă nu l΄am fi 
trăit mulţi dintre noi, încercând zborul în lumea fră 
timp şi spaţiu, contemplaţie, magie, divinaţie 

 

 

.  
Diagrama minţii – viziunile ca părţi ale sufletului - corporal, spiritual, şi intelectual,  

Diagrama microcosmică a minţii este derivată din versiuni mai brute ale predecesorilor săi 

 

                                                           

3 Josten, C.H. 1964. ‘Robert Fludd’s Theory of Geomancy and His 

Experiences at Avignon in the Winter of 1601 to 1602′ in Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 27 
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Theodor DAMIAN 
 

Apofazele Naşterii Domnului
Apofaza implică inefabilul, neputinţa de a descrie în 
cuvinte, concepte umane, o anumită realitate. Orice 
realitate, de fapt, inclusiv cea fizică, are o dimensiune 
apofatică. În cadrul realităţii fizice, orice lucru are 
aspectul văzut şi cel nevăzut, forma şi esenţa, trup şi 
suflet pentru a ne exprima metaforic. Aşadar dimensiunea 
interioară nu poate fi prinsă în cuvinte, e apofatică. 

Cu atât mai mult însă vorbim de apofază când ne 
referim la realităţi metafizice, transcendente, cum , de 
pildă, Dumnezeu. Deşi putem, datorită revelaţiei divine şi 
logicii umane, spune că Dumnezeu este bun, drept, 
milostiv, adevăr suprem, ş.a.m.d. totuşi prin această 
descriere catafatică, prin aceste calificative nu am spus 
prea mult despre Dumnezeu; de aceea se recurge la 
descrierea Sa în cuvinte care implică şi indică negaţia: 
Dumnezeu este infinit, necuprins, indescriptibil, 
nemuritor, etc. 

Naşterea Domnului este şi ea un eveniment care 
poate fi descris în cuvinte (catafatic) şi care totodată nu 
poate fi descris în cuvinte, apofatic. 

În această meditaţie ne interesează dimensiunile 
apofatice ale marelui eveniment al întrupării Fiului lui 
Dumnezeu, Logosul divin, în istoria omenirii. 

Iată câteva din aceste apofaze:  
1. Că Dumnezeu “atât de mult a iubit lumea încât pe 

unicul Său Fiu l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară ci 
să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3, 16) şi, că iubirea lui 
Dumnezeu pentru om este motivul întrupării, ştim din 
revelaţia nou-testamentară. Dar de ce a iubit sau iubeşte 
Dumnezeu pe om atât de mult, nu ştim; orice am spune 
este insuficient. Nici mintea nu poate pricepe, ca atare nu 
poate oferi un răspuns satisfăcător şi cuprinzator, deci nici 
cuvintele nu pot exprima taina. 

Deja în Vechiul Testament psalmistul se mira de 
marea şi deosebita atenţie pe care Dumnezeu o dă 
omului: “ce este omul că-ţi aminteşti de el, sau fiul omului 
că-l cercetezi?” (Ps. 8, 4). 

După o frumoasă expresie din cântările liturgice, “a 
pricepe (spune) mintea nu poate”. 

2. Că Logosul divin s-a întrupat în istorie ştim şi 
acceptăm prin credinţă. Dar cum Cuvântul divin se face 
trup omenesc, nu ştim, “a spune mintea nu poate”, deşi 
ştim că “ceea ce este cu neputinţă la oameni este cu 
putinţă la Dumnezeu” (Luca 18, 27). 

 
 

 

 
Leonardo da Vinci, Feciara pe stînci,  
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Bartolomé Esteban Perez Murillo, Copilul Isus (stânga) with  Ioan Botezătorul,,                                                El Greco - Domenico Theotocopuli , Madonna cu pruncul cu Sfânta Martina şi mieluzl- 
 

 
Michelangelo Merisi di Caravaggio,  
Naşterea  Domnului cu Sf. Francisc şi Sf. Laurenţiu 
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Zeul Krishna la a opta încarnare a Zeului Vishnu, născut în Dvarpara Yuga. El s’a născut ca al 
şaselea copil al perechii Devaki şi Vasudeva in închisoarea lui Kansa, crudul rege demon din  
Mathura. 

 

 
In 3228 î.C. in Mathura, India, s’a născut copilul menit să renască destinul spiritual şi 
temporal al lumii - Sri Krishna. 

Redacţia îşi asumă respomsabilitatea ilustraţiilor Naşterii Divine la 
Solstiţiul de Iarnă cu implicaţiile Botezului binecuvântat. 

 

3. Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos din Sf. 
Fecioară Maria e un fapt istoric, prezis de profetul Isaia: 
“Iată Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi va chema 
numele lui Emanuel” (7, 14); faptul Naşterii logic este 
inexplicabil, dar e acceptat prin credinţă. 

Cum însă se petrece acest lucru, “a pricepe mintea nu 
poate”, şi atunci răspunsul, incomplet, este legat de 
atotputernicia lui Dumnezeu. 

4. De ce Împăratul cerurilor s-a născut într-un grajd 
de animale, negăsindu-se loc în altă parte şi de ce Fecioara 
Maria a trebuit să nască chiar în timpul recensământului 
şi nu înainte, sau după, pentru ca Naşterea să nu se 
petreacă în asemenea condiţii, “a pricepe mintea nu 
poate”. 

5. Cum au citit magii în stelele/steaua de pe cer că 
undeva departe se naşte un împărat altfel decât toţi 
împăraţii, ca să pornească la un drum lung, nu ştiau ei cât 
de lung va fi şi unde va fi capătul, aducând daruri 
împărăteşti, “a pricepe mintea nu poate”. 

6. Cum de nu a rânduit Dumnezeu un alt mod ca 
pruncul Iisus să nu fie găsit de Irod fără sacrificarea 
miilor de prunci ucişi de el, “a pricepe mintea nu poate”. 

Bineînţeles ca apofazele Naşterii se continuă în toate 
etapele vieţii Mântuitorului Hristos născut “pentru noi şi 
pentru a noastră mântuire”, cum spunem în Simbolul 
credinţei. 

Stăm cu logica înfrântă şi fără de cuvânt înaintea 
marii minuni a Naşterii Domnului, şi acolo unde raţiunea 
nu-şi găseşte locul şi nu pătrunde, intră doxologia şi 
închinarea. 

Smeriţi şi încărcaţi cu daruri ca magii, uimiţi ca 
păstorii şi slăvitori ca îngerii, aşa mergem şi noi să-L 
întâmpinăm pe Cel ce a venit în lume, cum frumos spune 
colinda, “să se nască şi să crească, să ne mântuiască.” 

 

 
Sokar, copilul soare la solstiţiul de iarnă primind recunoaşterea a trei demnitari, Ptah-Osiris 
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Eugen DORNESCU 

 

 
Elleny Pendefunda 
La început a fost lumina 
expoziţie de pictură 

 

u siguranţă s-a schimbat ceva în ADN-ul 

nostru”, remarca cineva la vernisajul tinerei 

Elleny Pendefunda, la expoziţia organizată la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu din toamna 

aceasta. Întâlnim tot mai des copii de o precocitate 

uimitoare, ale căror performanţe par să nu mai aibă 

corelări cu cu rânduielile naturii; energii nebănuite, 

uneori fulgerătoare, depăşesc cu mult evoluţia firească a 

creativităţii pentru vârsta lor. Pentru că, spre exemplu, 

olimpicii noştri, fie că sunt din aria matematicii, fizicii, 

informaticii, sportului, culturii, tot în plan creativ îşi 

manifestă puterea de a învinge propriile limite, de a 

depăşi barierele vârstei, pentru că adesea „la valeur 

n’attends pas le nombre des annees”.  Este şi cazul 

tinerei şi talentatei Elleny, pentru care pictura, muzica şi 

poezia, domenii în care excelează, înseamnă un mod de 

viaţă, înseamnă să te dedici total artelor şi să respiri artă. 

Este cel mai frumos elogiu pe care poţi sa-l aduci vieţii şi 

spiritului, artei şi credinţei, mântuirii şi speranţei  

deopotrivă. Dar să-ţi plăteşti trecerea prin viaţă oferind 

cu generozitate şi devoţiune în jurul tău, pentru semenii 

tăi, încă din copilărie, atâtea comori artistice plăsmuite 

de spiritul tău, nu se aseamănă cumva cu ofranda celor 

care, cu evlavie şi cu credinţă nemărginite îşi dedică 

viaţa lui Dumnezeu, retraşi în mânăstiri? Eu cred că da. 

Este o temă la care trebuie să ne gândim. Pentru că 

vorbim despre sacrificiul de sine al artistului autentic, 

retras în „turnul său de fildeş”, departe de şuvoiul vieţii 

din stradă, artistul adesea considerat excentric sau 

nonconformist, care îşi răsplăteşte darul de la 

Dumnezeu de a vieţui cu nestematele harului şi minţii 

sale.  

 

Elleny Pendefunda îmi aduce aminte de tinereţe, 

când profesorii mei mă considerau o revelaţie într-ale 

picturii, când încurajările lor îmi prefigurau o carieră 

strălucitoare în artă. Constantin Puşoiu, la Oneşti, apoi 

la Iaşi - Georgeta Horobeţ Gheorghiu, Mircea Ispir, Ioan 

Gânju, Ion Buzdugan, Aurel Leon, Dan Hatmanu. Nu 

ştiu cum să le mulţumesc azi şi nu ştiu dacă le-am 

confirmat aşteptările. Dar, ca dascăl de arte, pot afirma 

un lucru cu tărie: Este nevoie de mentori buni, ei sunt 

aceia care ne luminează calea. Nu cred în arta celor care 

într-un fel sau altul evită şcoala, pentru ca profesorii să 

nu-i „strice” cu „reţete” şi „dogme”. Desigur, nu este 

cazul lui Elleny, ea este deja elevă la Liceul de artă din 

Iaşi, acolo unde şi eu am făcut primii paşi în pictură. 

C 
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„La început a fost lumina” , este genericul sub care 

am prezentat lucrările lui Elleny la Liceul de artă din 

Sibiu, unde sunt dascăl şi diriguitor al şcolii. Expoziţia a 

fost primită cu un interes deosebit mai ales pentru 

prospeţimea expresiei plastice, nealterate de influenţele 

tributare vreunui artist celebru de pe la Iaşi sau de 

altundeva. Faptul că foarte de timpuriu a înţeles că o 

expoziţie trebuie să susţină unitar o temă  este un câştig 

enorm. Pentru că fiecare lucrare pare a fi un instrument 

dintr-o orchestră, fiecare cu aportul său în întregul 

concertului. Încercarea artistei de a sugera plastic 

începuturile lumii este o dovadă a preocupărilor sale în 

plan spiritual şi conceptual mai ales. Dar şi o dovadă de 

maturitate. Ţinteşte sus. Aflată în faţa eternei întrebări la 

care cred că nu se va răspunde niciodată pe deplin: 

„Cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm”? – 

ea încearcă să-şi răspundă foarte devreme, o asemenea 

provocare, în cugetul ei, nu poate fi amânată... Spirit 

proteic, asemenea ilustrului său părinte, face apel la 

ştiinţă dar şi la dumnezeire deopotrivă. Îşi imaginează 

big-bangul, apar ici-colo fragmente de ADN, desparte 

apa de uscat, prefigurează ritmicitatea luminii şi 

întunericului într-un univers pulsator, înfăşurat în 

mistere, atomi ca nişte mici sfere populează spaţiul iar 

culorile par să nu fie încă trecute prin filtrele teoriilor 

noastre didactice despre cromatologie. La fel şi 

compoziţia, autoarea nu apelează la structuri 

compoziţionale savante, lăsând astfel să transpară un fel 

de hazard, explicabil prin varietatea frânturilor de 

imagini posibile pe care astăzi telescoapele uriaşe ni le 

dezvăluie, scanând universul. Una dintre lucrări pare a 

sugera un fragment de frescă, poate schiţa pregătitoare a 

lui Michelangelo, prefigurând „Geneza” de la Capela 

Sixtină. Revenind pe pământ, nu pot să nu leg 

plăsmuirile lui Elleny de viziunile magilor, vestitori ai 

naşterii lui Isus, amintindu-mi de o altă lucrare, 

înfăţişând o stea căzătoare, lumina vestitoare a celui mai 

mare miracol din istorie. Dar, iată, şi Elleny este un 

miracol în felul său, prin solemnitatea expresiei atunci 

când abordează teme grave, existenţiale, cu talentul şi 

maturitatea sa, devansând tot ceea ce ţine de firescul 

vârstei. Încheiam vernisajul spunând că expoziţia sa este 

un fel de elogiu adus tinereţii şi îndrăznelii, exuberanţei 

nemărginite, dorinţei sale de afirmare, bucuriei de a trăi 

frumos. Voi urmări cu interes periplul său prin lumea 

artelor, care, cu siguranţă ne va oferi noi confirmări ale 

talentului şi sârguinţei sale. 
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Emilian M. DOBRESCU 
 
 
 

Unele aspecte privind 
contribuţia minorităţilor la 
dezvoltarea economică a 
României 
 

Rezumat 

n general, emigrarea în România a minorităţilor 
naţionale s-a produs pentru că acestea au căutat să 
găsească condiţii economice şi de viaţă mai bune în 

locurile în care au emigrat, din afara ţării lor de origine. 
Eforturile minorităţilor, obiceiurile, tradiţiile de neam şi 
sânge le-au situat acolo unde Istoria îi aşează pe cei 
merituoşi, la locul ocupat după truda lor, după 
contribuţia lor la evoluţia economică a poporului român, 
care le-a primit şi le tratează în funcţie de devotamentul 
lor pentru locurile pe care le ocupă, de devotamentul 
faţă de ţara care i-a acceptat cu forţa minţii deschise, 
condiţionându-le nemărturisit – sau, uneori, mărturisit, 
să apere şi să cinstească meleagurile româneşti şi pe toţi 
locuiorii lor... 

Religia, tradiţiile şi cultura lor originală, care conţine 
şi forma scrisă, au transformat minorităţile naţionale în 
grupuri etnice care au manifestat şi manifestă o 
puternică dorinţă de păstrare a propriei identităţi. 
Minorităţile naţionale din România nu au acţionat în 
primul rând pentru propăşirea economică şi socială a 
Principatelor Române şi apoi a României. Principala lor 
preocupare a fost păstrarea limbii şi a tradiţiilor 
strămoşeşti ale propriei etnii, deci o preocupare 
culturală. Preocupările economice directe - în favoarea 
lor şi indirecte – în favoarea României au fost şi sunt mai 
puţin în atenţia minorităţilor naţionale. În secolul al XIX-
lea şi chiar în secolul trecut, protecţionismul naţional şi 
regula “naţionalităţii predominante” – aplicată în toate 
statele de altfel – au fost piedici de nesurmontat pentru o 
contribuţie mai mare a minorităţilor naţionale de 
pretutindeni, nu numai din România la efortul economic 
comun cu cel al naţiunii predominante. 

 

Concepţia şi metodologia lucrării   
Ca economist şi doctor în istorie economică şi istoria 

gândirii economice4 înţeleg prin economie nu numai 
agricultura, industria, comerţul şi transporturile, ci şi 
sectoarele indirect economice care sunt: finanţele şi 
băncile, sănătatea, învăţământul şi cultura, turismul şi 
loisirul. În actuala epocă a globalizării, sectoarele 
indirect economice sau non-economice în alte accepţiuni 
devin şi sunt mai importante decât cele economice. În 
lucrarea de faţă am analizat nu doar contribuţia 
minorităţilor naţionale din România la dezvoltarea 
economică a ţării noastre, ci şi, aportul lor la sectoarele 
indirect economice, adică am baleiat pe o plajă foarte 
largă de opţiuni selectate între “Economie şi Cultură”, 
pentru că nu întâmplător, Institutul Naţional de 
Cercetări Economice al Academiei Române dezvoltă de 
ani buni un astfel de program fundamental. 

Metodologic, pentru realizarea lucrării am folosit 
mai multe metode de cercetare, de reconstituire şi 
analiză. S-a recurs la metodele istoricist-descriptivă şi 
monografică în special pentru creionarea activităţilor în 
care s-au implicat minorităţile studiate şi cercetare. 
Metoda analitică şi deductivă a fost folosită – 
coroborând informaţiile din mai multe surse, citate în 
lucrare, în cazul subcapitolelor referitoare la contribuţia 
minorităţilor naţionale la dezvoltarea economică a 

                                                           

4  secretar ştiinţific de secţie la Academia Română, c.p. I la Institutul de 

Economie Naţională al Academiei Române 

Î 
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României până în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, când, 
evident, lipsesc datele factuale, statisticile şi evidenţele 
oficiale. 

   Lucrarea de faţă are, evident, şi o tentă 
enciclopedică. Selectând cu obiectivitate, dar şi cu mare 
dificultate uneori, contribuţia economică a minorităţilor 
din România la dezvoltarea lor economică, dar şi la 
dezvoltarea economică a ţării care le-a devenit o casă 
mai mare, am atins acest palier enciclopedic. Lucrarea de 
faţă este parte componentă din vastul program 
fundamental al Academiei Române, “Noua Enciclopedie 
a Românei”. România de azi nu ar fi arătat nicidecum 
aşa cum arată fără contribuţia celor 20 de minorităţi 
naţionale care au trăit în ţara noastră de-a lungul 
secolelor. 

Evident, o astfel de temă de cercetare nu poate fi 
decât livrescă, de laborator şi de bibliotecă, întemeiată 
pe izvoare (documente autentice, statistici, nu în cele din 
urmă pe studii independente asupra temei, pe lucrări 
ample care reliefează contribuţia minorităţii respective la 
dezvoltarea economică în general şi dezvoltarea 
economică locală. 

 

 
 

Conceptele de dezvoltare economică şi dezvoltare 
economică locală nu exclud contribuţia minorităţilor 
naţionale, inclusiv pe cea esenţială - în ordine alfabetică - 
a germanilor, evreilor, italienilor sau maghiarilor, cele 
mai numeroase cândva minorităţi naţionale din 
România. 

Astfel de studii şi cercetări sunt necesare ca “o 
condiţie a unei bune convieţuiri în noua societate civilă”, 
condiţie care “s-a dovedit a fi cunoaşterea reciprocă, 
cunoaşterea celuilalt. Căci, tocmai la acest capitol, 
cunoştinţele erau deficitare, iar conştiinţele tributare: nu 
doar pagini, ci secţiuni întregi din zbuciumata lor istorie 
recentă sau mai depărtată a românilor şi minoritarilor 
sunt încă necunoscute sau prea puţin cunoscute, dată 
fiind ocultarea lor sub totalitarismele ultimei jumătăţi de 

veac...”5. Parafrazându-l pe acad. Nicolae Cajal, autorul 
Prefeţei la prima ediţie a lucrării de excepţie 
“Contribuţia evreilor din România la cultură și 
civilizație”, putem spune că „s-a pornit de la evidenţa 
faptelor şi numai a faptelor, potrivit cărora România s-a 
dovedit un context favorabil pentru”6 dezvoltare 
economică şi creaţie economică în comun, dovadă fiind 
şi elementele consemnate în lucrarea de faţă. Principiul 
metodologic urmărit a fost astfel, „cunoaşterea apropie, 
necunoaşterea îndepărtează”7. 
  

Evoluţia demografică a minorităţilor din 
România  

După 1989, în România au avut loc trei 
recensăminte: în 1992, 2002 şi 20118. Toate aceste 
recensăminte au evidenţiat procese demografice 
nefavorabile din perspectiva populaţiei totale şi, în 
special, a minorităţilor naţionale. Institutul de Studii 
pentru Problemele Minorităţilor Naţionale (ISPMN)9 
intenţionează să descrie portretul etnodemografic al 
minorităţilor naţionale din România. Analiza are ca 
punct de pornire datele statistice furnizate de Institutul 
Naţional de Statistică, institut cu care ISPMN a încheiat 
un protocol de colaborare. În al doilea rând, ISPMN a 
avut mai multe anchete (parţial sau în totalitate) axate pe 
tematica demografică. 

În cadrul programului de analiză demografică o axă 
se focalizează pe analiza proceselor de categorizare 
etnică folosite în statisticile oficiale româneşti. 
Modalităţile în care diferenţele etnoculturale din 
interiorul unei societăţi sunt reprezentate în statistici 
oficiale sunt diferite.  

În unele societăţi (de exemplu, Statele Unite ale 
Americii, Brazilia) categoria de rasă, iar în altele (ca 
Finlanda, Quebec) categoria de limbă maternă are 
importanţă primară. În România, în reprezentarea 
oficială a diferenţelor etnoculturale se foloseşte 
naţionalitatea (sau etnia), o categorie folosită în estul 
Europei, prin care înţelegem mai degrabă o apartenenţă 
culturală şi naţională, pe baza autoidentificării. În 
această metodă, categorizarea etnică se bazează şi pe 
autodefinirea elitelor minoritare. ISPMN intenţionează şi 

                                                           

5 Cajal, Nicolae şi Kuller, Hary (coord.), Contribuția evreilor din România 
la cultură și civilizație, ediţia a II-a revăzută, Cuvânt înainte la prima 
ediţie, Bucureşti, Editura Hasefer, 2004, p. 12  
6 Idem, p. 12 
7 Ibidem, p. 14 
8 adaptare de pe site-ul http://ispmn.gov.ro/node/evoluia-
etnodemografic-a-minoritilor-din-romnia, vizitat pe 17 decembrie 
2013, orele 7:21 
9 considerăm că mai potrivit ar fi fost Institutul de Studii pentru 
Minorităţi Naţionale (ISMN)  

http://ispmn.gov.ro/node/evoluia-etnodemografic-a-minoritilor-din-romnia
http://ispmn.gov.ro/node/evoluia-etnodemografic-a-minoritilor-din-romnia
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o analiză comparativă a acestor modalităţi de 
categorizare. 

În ceea ce priveşte analiza demografică într-un sens 
mai restrâns, întrebarea majoră este, însă, dacă putem 
sau nu putem considera aceste minorităţi ca „realităţi” 
sau entităţi demografice? Această întrebare se leagă de 
aparatul metodologic al disciplinei demografice. Acest 
aparat metodologic a fost creat pentru a descrie evoluţia 
unor populaţii bine definite din punct de vedere 
geografic. În cazul populaţiei unei ţări sau a unei 
regiuni, valorile de intrare (naşterile, imigranţii) şi de 
ieşire (decesele, emigranţii) sunt clare, bine definite. 
Însă, în cazul minorităţilor etnice, care trăiesc pe lângă 
populaţia majoritară, graniţele acestor entităţi sunt mult 
mai fluide. În acest caz, analiza demografică, pe lângă 
procesele migratoare şi evoluţia naturală a populaţiei, 
are de-a face şi cu fenomenul „traversării” graniţelor 
etnice. Cu alte cuvinte, reproducerea populaţiilor 
minoritare este doar parţial o problemă demografică. Pe 
lângă această componentă, viitorul demografic al 
minorităţilor este determinat şi de capacitatea lor de 
reproducţie etnoculturală.  

Nu numai această capacitate este importantă, 
apreciem noi, ci şi capacitatea de reproducţie economică, 
prima dintre capacităţile individuale, de grup sau 
sociale. Fără capacitate de reproducţie economică nu 
este posibilă capacitatea de reproducţie etnoculturală.  
 

Lipsa studiilor privind contribuţia economică 
a minorităţilor 
 În ţara noastră există 19 organizaţii care 
reprezintă cele 20 minorități nationale în toate ocaziile în 
care este necesar, inclusiv în Parlamentul României 
(minoritățile cehă şi slovacă fiind reprezentate de aceeaşi 
organizație) şi care fac parte din Consiliul Minorităților 
Naționale (organism consultativ al Guvernului). Toate 
aceste organizaţii elaborează – la cerere sau cu un 
anumit scop – studii, articole sau diverse alte luări de 
poziţie (interviuri radio-tv., rapoarte către diverse 
autorităţi, editarea de programe audiovizuale sau scrise 
ale minorităţii respective etc.).  
 În general, studiile întreprinse de diferiţi 
specialişti privind contribuţiile aduse de  minorităţile 
naţionale din România, au ca obiect numai contribuţiile 
minorităţilor respective în domeniul culturii şi în ceea ce 
priveşte tradiţiile şi obiceiurile minorităţii respective. 
Totul în jurul finanţării unor asociaţii ale minorităţilor 
din statul respectiv se învârte, se desfăşoară oficial în 
jurul domeniului culturii, mai puţin în jurul influenţelor 
şi consecinţelor istorice, politice şi de loc în jurul 
consecinţelor în plan economic sau social care, după 
opinia noastră, sunt hotărâtoare şi determină şi celelalte 

sectoare (cultural şi politic) ale activităţilor desfăşurate 
de o minoritate în statul în care s-a stabilit.     
 De regulă, lucrările singulare sau colective, care 
analizează contribuţia minorităţilor  statului roman se 
referă numai la contribuţiile din domeniile artistic, 
cultural, etnografic, etnologic, lingvistic etc. Aspectul 
următor, evident în alte formulări, este cel care a animat 
majoritatea studiilor despre contribuţia minorităţilor 
naţionale din România: “Recunoaşterea şi respectarea 
istoriei şi culturii minorităţilor naţionale este inevitabilă, 
deoarece ele servesc evidenţierii adevăratelor valori 
promovate de către aceste populaţii care trăiesc în cadrul 
unui stat, iar toţi cetăţenii acelui stat trebuie să le 
cunoască, să le recunoască, pentru a le putea aprecia”10. 
 Singurele minorităţi, a căror contribuţie la viaţa 
economică a României este semnificativă au fost 
următoarele – în ordine alfabetică: armenii, evreii, 
germanii şi maghiarii. Este adevărat, comunităţile 
acestor minorităţi au fost printre cele mai numeroase 
numeric cândva, în secolele trecute şi de aici, poate 
contribuţia lor pe plan economic a fost mai semnificativă 
decât a altor minorităţi mai puţin numeroase pe 
teritoriul românesc. 
Un fler ieşit din comun pe care-l au, în general armenii, 
aidoma evreilor – poate pentru nenumăratele 
vicisitudini ale Istoriei lor, pe care au fost nevoiţi să le 
suporte de secole şi milenii – face din armeni 
constructori importanţi ai economiei, societăţii, politicii 
şi culturii româneşti şi universale de–a lungul timpului. 
În secolul al XX-lea, comunităţile de armeni din 
principalele oraşe ale României s-au impus – ca şi în 
secolele precedente - prin numeroşi conaţionali care fac 
cinste ţării noastre şi etniei pe care o reprezintă cu atâta 
onoare. Apreciem că nu au existat de-a lungul 
vremurilor şi secolelor în mileniul al II-lea după Hristos, 
evenimente importante înregistrate pe toate laturile 
vieţii umane, în care exponenţii etniei armene, stabiliţi 
pe meleaguri româneşti să nu exceleze.    
 

Drepturi da, obligaţii mai puţine sau de loc 
Art. 1 din Convenţia-cadru pentru protecţia 

minorităţilor naţionale şi a drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor aparţinând subliniază că această protecţie 
face parte integrantă din protecţia internaţională a 
drepturilor omului şi, ca atare, constituie domeniu de 
cooperare internaţională.  

                                                           

10 Ionuţ Anghel, Cristi Mihai şi Eduard Antonian, Minorităţile naţionale 
din România. Dovezi istorice privind aşezarea şi evoluţia, vol. apărut cu 
sprijinul Ministerului Culturii şi Ministerul Informaţiilor Publice, 
Bucureşti, 2001, p. 1   
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Constituţia României garantează minorităţilor 
naţionale “dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi 
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase” (mai departe, drepturile minorităţilor 
naţionale din România din domeniile: 1. juridic şi 
organizării judiciare; 2. administraţiei publice locale; 3. 
educaţiei; 4. drepturilor copilului; 4. audiovizualului; 4. 
poliţie; 5. drepturilor pacientului; 6. rutier; 7. tehologiei 
informaţiei, administraţiei fiscale; 8. apeluri de urgenţă; 
9. inspecţie socială; 10. protecţie specială şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, sunt curpinse într-
o anexă specială la acest capitol.  

Cvasitotalitatea organizaţiilor minorităţilor naţiona-
le recunosc prin statut sau prin prezentarea de pe site-ul 
propriu că au fost create pentru – să luăm un exemplu, 
Asociaţia Macedonilor din România (A.M.R.) – 
următoarele scopuri : « 1. a reprezenta public, a promo-
va şi ocroti interesele etniei macedonene din România; 2. 
a aprofunda cunoaşterea culturii, limbii şi istoriei 
macedonenilor; 3. a apăra şi lărgi drepturile individuale 
ale membrilor minorităţii macedonene din România ». 
Nici un cuvânt nu este rostit legat de obligaţiile pe care 
le are o etnie, de aprofundarea reciprocă a culturii, limbii 
şi istoriei românilor. Iar a aminti de contribuţia pe care 
ar trebui să o aibă membrii acestei comunităţi/minorităţi 
sau a oricărei alteia la dezvoltarea economică a României 
pare o pură fantezie.  

Deci, considerăm o greşeală faptul că legile şi actele 
normative în vigoare – şi am enumerat mai sus 10 dome-
nii în care acestea acţionează – conţin foarte bine preci-
zate pentru minorităţile naţionale din ţara noastră numai 
drepturi, dar de obligaţii aceste documente juridice ale 
statului român vorbesc foarte puţin sau de loc... 
 

Paradoxul reducerii numerice a minorităţilor 
naţionale 

Există puţine studii sau după cunoaşterea noastră 
nu există de loc astfel de studii, al căror obiectiv de 
cercetat să fie studierea consecinţelor pe care le are 
pentru ţara de destinaţie un val de migraţii, de-a lungul 
mai multor ani. Abia după un număr variabil de ani, 
migranţii – pe etnii – devin parte a minorităţii naţionale 
respective. Sociologii şi alţi specialişti studiază foarte 
puţin sau de loc efectele economice, sociale, politice sau 
culturale ale contribuţiei minorităţilor naţionale la 
dezvoltarea sau evoluţia sectoarelor respective în ţara de 
destinaţie. Cu atât mai mult, autorităţile statului 
respectiv pot să ia cele mai bune măsuri privind 
minorităţile naţionale pe baza unei atât de reduse 
cunoaşteri a activităţii acestor minorităţi în ţara de 
destinaţie, care devine după obţinerea cetăţeniei – ţară 
de domiciliu. 

În România, după Unirea Principatelor, după 
constituirea Statului Unitar Român la 1 decembrie 1918, 
dar mai ales după 1990, fenomenul autoidentificării cu 
românii a cunoscut un salt, numeroşi minoritari 
declarându-se români. Dăm câteva exemple care 
ilustrează pregnanţa fenomenului autoidentificării cu 
românii:  

a) albanezii din România sunt membrii unei 

minorităţi etnice, care numără aproximativ 520 de 
persoane, în conformitate cu rezultatele recensământului 

din 2002. Numărul lor real este însă estimat la 

aproximativ 10.000 de persoane, cei mai mulţi 
declarându-se români. Aproximativ jumătate dintre ei 

locuiesc în Bucureşti, iar restul se află în centre urbane 

mari  precum Timişoara, Iaşi, Constanţa şi Cluj-Napoca. 

Cei mai mulţi dintre ei sunt creştini ortodocşi, strămoşii 

lor refugiindu-se din regiunea Korçë (sudul Albaniei) în 

perioada otomană în decursul mai multor secole. Există 
însă şi mulţi albanezi musulmani (în Dobrogea, 
comunitatea albaneză musulmană datează încă din 
perioada otomană, pe când celelalte comunităţi albaneze 
musulmane s-au format în perioada interbelică, 

emigrând din motive economice din Iugoslavia), 

numărul albanezilor musulmani fiind estimat la 
aproximativ 3.000 persoane; 

b) armenii din România: pe 10 aprilie 1928 erau 
înregistraţi numai în oraşul Constanţa, 3.660 de armeni 
la un total al populaţiei oraşului de 70.492 suflete. În 
perioada interbelică, numărul armenilor din toată 
România creşte la cca 9.000 persoane, pentru ca după 
1944, urmare a celor două valuri succesive de emigrare 
să scadă simţitor. Conform Recensământului populaţiei 
din 2002, mai erau atunci în România doar 1.780 armeni, 
ceea ce reprezenta sub 1% din populaţia României; 

c) minorităţile care, de-a lungul timpului au ajuns 
să fie foarte puţin reprezentate – cum sunt albanezii (477 
persoane), rutenii (257 persoane), caraşovenii (206 
persoane) sau slovenii (202 persoane) -  după rezultatele 
înregistrate la Recensământului populaţiei din 2002, 
ilustrează pregnanţa fenomenului autoidentificării cu 
românii; 

d) în ceea ce-i priveşte pe greci, de regulă, numărul 
etnicilor greci depăşeşte cifrele recensămintelor, iar 
explicaţia constă în puternicul sentiment de apartenenţă 
la marea familie românească, resimţit de majoritatea 
persoanelor de origine elenă din România, dintre care 
mulţi trăiesc în familii mixte. 

 “După 2002, când în statele UE a fost ridicată 
obligativitatea vizelor pentru cetăţenii români, efectivul 
de români a crescut de la 250-300 de mii la peste un 
milion de migranţi în doar un an. În 2007, după aderarea 
României la UE a fost înregistrată o altă creştere 
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semnificativă a efectivului de emigranţi români. În 
prezent, efectivul cetăţenilor români, rezidenţi în 
străinătate este estimat la circa 3 milioane de persoane. 
Cele mai importante ţări de destinaţie sunt Italia şi 
Spania. Totuşi, datorită crizei economice şi financiare 
globale efectivul de emigranţi români a scăzut în mod 
special în Spania, însă a crescut în alte ţări cum ar fi 
Marea Britanie, Germani sau Austria”11. 

La rândul său, preşedintele Federaţiei Ruse, 
Vladimir Putin, menţiona în discursul său despre Starea 
naţiunii ruse, pronunţat la Moscova, în Duma de Stat, pe 
18 decembrie 2013: “Cea mai importantă chestiune care 
necesită o amplă discuţie în societate este cea a relaţiilor 
interetnice, cu tot cortegiul de probleme aferente: 

economice, sociale, educaţionale, de corupţie”.  
 

 
 

Conceptul de multiculturalism 
Conceptul “Multikulti” pare a se fi demodat: după 

anul 2000 acesta nu mai explică nimic despre felul în 
care europenii şi imigranţii trăiesc împreună. Germania 
– locomotiva Uniunii Europene, are permanentă nevoie 
de 400 mii muncitori calificaţi. 

 “Multiculturalismul a eşuat”. Cu această propoziţie, 
pronunţată pe 16 octombrie 2010 în faţa tinerilor 
conservatori, Angela Merkel a aruncat o piatră în 
dezbaterea asupra Islamului care sfâşie Germania de 
ani de zile12. Pentru cancelarul german, imigranţii 
trebuie să se integreze şi să adopte cultura şi valorile 
germane: “Ne simţim legaţi de valorile creştine. Cine 
nu acceptă acest lucru nu-şi are locul aici”. 

La rândul său, ultra-conservatorul prim-ministru 
bavarez, Horst Seehofer, a propus o înăsprire a politicii 

                                                           

11 Istvan Horvath, Analiza istorică a tendinţelor de migraţie din România, în 
SEEMIG Newsletter, nr. 3, octombrie 2013, p. 2  
12 *  *  *, Germania şi musulmanii: Este conceptul “multikulti” depăşit?, pe 
site-ul www.EurActiv.com, vizitat pe 19 octombrie 2010, orele 15:43 

de imigrare, adăugând că Germania nu este o ţară de 
imigrare, că trebuie favorizaţi imigranţii care doresc să 
se integreze şi trebuie sancţionat refuzul de a se integra 
în mod ferm. Dezbaterea arată dimensiunea la care se 
negociază politica de imigrare, comparabilă cu politica 
faţă de Europa de Est în anii '70 ai secolului trecut sau 
cea privind dezarmarea. Sondajele de opinie arată însă 
că scepticismul faţă de Islam este în creştere. Dar o ţara 
care a suportat crearea a mai mult de 2.600 de moschei şi 
locuri de cult, fără conflicte majore este ea cu adevărat 
islamofobă? 

 

Despre libertatea de circulaţie a noilor 
minoritari 

În urmă cu mai multe sute de ani, începând din Evul 
Mediu, mult discutata problemă actuală a circulaţiei 
libere a cetăţenilor în statele membre UE nu se punea 
nicidecum. Cetăţenii Evului Mediu, Modern şi 
Contemporan al actualelor ţări membre UE se mişcau 
liber, uneori în mase de zeci şi chiar sute de mii de 
persoane. Emigrarea şi imigrarea erau libere, stimulate 
de statul de plecare, dar, mai ales, de cel de sosire. Şi 
atunci, ca şi acum, pe imigranţi îi mâna un singur vis: 
calitatea vieţii mai bună pe meleagurile pe care soseau în 
comparaţie cu ţara de provenienţă.  

“Plafonarea azi a numărului cetăţenilor mobili ai UE 
care doresc să se stabilească într-un alt stat membru ar 
însemna nu doar subminarea uneia dintre principalele 
valori fundamentale ale UE – libera circulaţie a 
persoanelor, ci şi blocarea creşterii europene şi a şansei 
la bunăstare”, a declarat liderul grupului ALDE din 
Parlamentul European, Guy Verhofstadt, care a spus 
mai departe: “Fără acest drept, nu exista Europa. 
Plafonarea numărului de migranţi din rândul cetăţenilor 
UE nu înseamnă doar subminarea uneia dintre cele mai 
mari realizări ale integrarii, a uneia dintre principalele 
valori fundamentale ale Uniunii Europene, ci şi blocarea 
creşterii europene şi a creării bunăstării”13.  

“Să nu folosim stereotipuri şi mituri”, a afirmat la 
rândul său Jose Durrao Manolo Barroso, preşedintele 
Comisiei Europene avertizând “împotriva atitudinilor 
înguste şi şoviniste şi a populismului, fără a face însă 
referire directă la Marea Britanie sau la alte ţări. Să nu 
cedăm în faţa alarmismului şi confuziei. Să avem o 
dezbatere raţională şi rezonabilă, iar dacă există dovezi 
privind un posibil abuz împotriva regulilor de liberă 
circulaţie, ţările au obligaţia de a lua măsuri şi sunt 
libere să facă acest lucru în conformitate cu legislaţia în 
vigoare”. 

                                                           

13 Guy Verhofsstadt, Fără libertatea de circulaţie, UE nu exista, pe site-ul 
www-EurActiv.com, vizitat pe 15 ianuarie 2014, orele 23:51 

http://www.euractiv.com/
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Politici de integrare a minorităţilor naţionale 
din România  

Pe parcursul celor aproape două decenii de tranziţie 
către un regim democratic consolidat14, autorităţile 
statului român au întreprins un număr impresionant de 
măsuri care au urmărit integrarea minorităţilor 
naţionale: au fost adoptate aproape 200 de acte 
normative, au fost înfiinţate instituţii de stat cu 
competenţe în domenii de interes pentru comunităţile 
minoritare şi au fost alocate fonduri însemnate pentru 
sprijinirea organizaţiilor care şi-au asumat rolul 
reprezentării intereselor comunităţilor respective. 

Această complexitate a regimului minorităţilor 
naţionale situează România în mod indiscutabil pe un 
loc de frunte în context internaţional. Nu este însă mai 
puţin adevărat că măsurile adoptate şi urmărite cu 
generozitate de autorităţile statului nu conduc 
întotdeauna la rezultatele scontate şi rămân încă destule 
aspecte controversate ale relaţiilor dintre majoritate şi 
diferitele minorităţi care aşteaptă să fie soluţionate prin 
politici de stat adecvate. Aceste două obiective - punerea 
în valoare a realizărilor de până acum şi semnalarea 
unor direcţii posibile de progres - au constituit 
elementele de bază ale motivaţiei care a făcut posibilă 
reunirea contribuţiilor ce alcătuiesc opusul menţionat. 

 

Ziua minorităţilor naţionale 
La 18 decembrie 1992 Adunarea Generală a ONU a 

adoptat Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi 

religioase15, primul document internaţional care oferă o 

garanţie a respectării drepturilor minorităţilor în cadrul 
general de apărare a drepturilor omului, declaraţie la 
care au aderat zeci de state din toată lumea. 
Recunoscând importanţa momentului, o serie de state au 

declarat ziua de 18 decembrie a fiecărui an ca Zi a 

minorităţilor naţionale.  
Prin Hotărârea Guvernului nr. 881 din 9 decembrie 

1998, publicată în Monitorul Oficial nr. 478 din 14 
decembrie 1998, ziua de 18 decembrie a fost declarată 
Ziua Minorităţilor Naţionale din România. 

                                                           

14 Salat, Levente, ed., Politici de integrare a minorităţilor naţionale din 
România. Aspecte legale într-o perspectivă comparată, Cluj-Napoca, 
Fundaţia CRDE, Cluj, 2008. Publicarea volumului a fost finanţată 
de Admnistraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), proiect realizat 
în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor 
Naţionale (ISPMN). 
15 poate fi accesată la adresa http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/076/55/IMG/N9307655.pdf?Op
enElement. 

Începând din 1999, această sărbătoare a diversităţii a 
fost marcată an de an, atât în Bucureşti, cât şi în 
principalele zone multietnice ale ţării, Departamentul 
pentru Relaţii Interetnice (DRI) din cadrul Guvernului 

României fiind întotdeauna principalul promotor.  
Din 2010, Ziua minorităţilor naţionale din 

România se desfăşoară sub auspiciile Programului 

mondial „Alianţa civilizaţiilor”, iniţiat de ONU. Anual, 
principalele componente ale manifestării cuprind 

prezentari ale proiectelor interetnice cele mai reuşite pe 
care DRI le-a sprijinit, lansări de cărţi şi filme 
documentare, un spectacol de teatru şi un concert, toate 
cu tentă multi- şi interculturală.  

Tot cu acest prilej, Ministerul Afacerilor Externe 
reafirmă anual ataşamentul ferm al României faţă de 
prezervarea şi promovarea drepturilor persoanelor 
aparţinând minorităţilor şi necesitatea ca toate statele pe 
teritoriul cărora trăiesc minorităţi să adopte, în mod 
proactiv, măsuri menite să asigure protejarea identităţii 
naţionale, etnice, culturale, religioase şi lingvistice a 
acestor persoane.  

În 2014, la 22 de ani de la adoptarea Declaraţiei 
ONU cu privire la drepturile persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, 
prevederile acesteia, care consacră dreptul persoanelor 
aparţinând minorităţilor de a se bucura de propria lor 
cultură, tradiţii şi valori, de a practica propria lor religie 
şi de a-şi folosi propria limbă, liber, neîngrădit şi în mod 
nediscriminatoriu, de a avea acces la educaţie în limba 
maternă sunt mai actuale ca oricând. 

În acest sens, politicile României în domeniul 
protecţiei minorităţilor au fost recunoscute la nivel 
internaţional ca model în materie, legislaţia română 
asigurând o protecţie la cele mai înalte standarde 
internaţionale, România participând activ la eforturile 
comunităţii internaţionale în domeniul combaterii 
fenomenelor precum naţionalismul, discriminarea 
rasială, xenofobia sau antisemitismul. 

  

Câteva puncte de reper  
În evoluţia minorităţilor naţionale din România s-au 

înregistrat nenumărate activităţi, care au costituit şi 
constituie adevărate repere în economia, politica, istoria, 
ştiinţa şi cultura popaorelor respective în ţările de 
origine (în ordinea temporală a evenimentelor): 

- primul abecedar chirilic bulgăresc este editat în 
1824, în Transilvania, la Braşov;  

- primele bănci înfiinţate de evrei, începând din 
1836; 

- primele reuniuni agronomice - săseşti - 
întemeiate în 1845, precum şi primele cooperative, 
organizate după sistemul lui Friedrich Wilhelm 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/076/55/IMG/N9307655.pdf?OpenElement.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/076/55/IMG/N9307655.pdf?OpenElement.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/076/55/IMG/N9307655.pdf?OpenElement.
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Raiffeisen (ale căror baze au fost puse în anul 1886), 
sistem care are ca principiu fundamental ajutorul 
reciproc şi folosul obştesc; 

- în 1869, la Brăila, au fost puse bazele Societăţii 
Literare Bulgare, viitoarea Academie Bulgară; 

- la începutul lui noiembrie 1912, Adunarea 
albanezilor de la Bucureşti, proclamă independenţa de 
stat a Albaniei la 28 noiembrie 1912. 

 
Conform datelor de la Registrul Comerţului al 

României, începând din 1991 au fost create 194.469 
întreprinderi străine, cu un capital total vărsat de 38,68 
miliarde euro16.  

 

Concluzii 
În general, emigrarea în România a minorităţilor 

naţionale s-a produs pentru că acestea au căutat să 
găsească condiţii economice şi de viaţă mai bune în 
locurile în care au emigrat, din afara ţării lor de origine. 
Eforturile minorităţilor, obiceiurile, tradiţiile de neam şi 
sânge le-au situat acolo unde Istoria îi aşează pe cei 
merituoşi, la locul ocupat după truda lor, după 
contribuţia lor la evoluţia economică a poporului român, 
care le-a primit şi le tratează în funcţie de devotamentul 
lor pentru locurile pe care le ocupă, de devotamentul 
faţă de ţara care i-a acceptat cu forţa minţii deschise, 
condiţionându-le nemărturisit – sau, uneori, mărturisit 
chiar în tratate, să apere şi să cinstească meleagurile 
româneşti şi pe toţi locuiorii lor... 

 
Religia, tradiţiile şi cultura lor originală, care conţine 

şi forma scrisă, au transformat minorităţile naţionale în 
grupuri etnice care au manifestat şi manifestă o 
puternică dorinţă de păstrare a propriei identităţi. 
Minorităţile naţionale din România nu au acţionat în 
primul rând pentru propăşirea economică şi socială a 
Principatelor Române şi apoi a României. Principala lor 
preocupare a fost păstrarea limbii şi a tradiţiilor 
strămoşeşti ale propriei etnii, deci o preocupare 
culturală. Preocupările economice directe - în favoarea 
lor şi indirecte – în favoarea României au fost şi sunt mai 
puţin în atenţia minorităţilor naţionale. În secolul al XIX-
lea şi chiar în secolul trecut, protecţionismul naţional şi 
regula “naţionalităţii predominante” – aplicată în toate 
statele de altfel – au fost piedici de nesurmontat pentru o 
contribuţie mai mare a minorităţilor naţionale de 

                                                           

16 sursa: *  *  *, 2.570 nuovo impreso straniere registrate in Romania..., în 
Piazza Romana, revistă editată de Asociaţia Italienilor din România 
(RO.AS.IT), iulie 2014, ISSN 2069-5918, p. 7  
 

pretutindeni, nu numai din România la efortul economic 
comun cu cel al naţiunii predominante. 

Şi în ţara noastră s-a înregistrat şi se înregistrează un 
proces de asimilare naturală a minorităţilor de către 
populaţia românească, proces natural, firesc, care nu a 
fost şi nu este – după ştiinţa noastră – cu nimic forţat 
prin legi şi comportamente ale populaţiei majoritare – 
aşa cum din păcate se întâmplă în ţinuturile locuite de 
români în ţările vecine nouă. Considerăm că ar fi bine 
venită în acest sens, sub egida Academiilor de ştiinţe, o 
“cercetare comparativă asupra condiţiilor oferite de 
legislaţia ţării gazdă şi de autorităţile care aplică în teren 
această legislaţie, asupra minorităţilor naţionale. Această 
cercetare, care s-ar putea desfăşura sub egida 
Programului european Cultura 2007-2013 ar putea fi un 
model de studiu internaţional pe problema minortăţilor 
din zona central şi est-europeană. Concluziile acestei 
cercetări europene comparative ar putea servi pentru 
cunoşterea mai bună a contribuţiei minorităţilor 
naţionale în statele în care se află şi pentru a se trage 
concluzii mai bune privind atitudinea populaţiei 
predominate asupra minorităţior naţionale din statele 
respective. Studiul propriu-zis ar putea să se refere chiar 
la toate minorităţile din ţările membre UE, sub titlul 
“Privire comparativă asupra minorităţilor din statele 
membre UE” şi să constituie o lucrare esenţială a Casei 
Istoriei Europene17.  

 
Date fiind raporturile de vecinătate, economice, 

sociale, politice şi cultural-istorice, Principatele Române 
şi apoi România au jucat un rol extrem de important în 
impulsionarea pozitivă a mişcărilor de eliberare 
naţională ale popoarelor din ţările vecine nouă, 
reprezentate nu întâmplător de puternice personalităţi în 
rândul minorităţilor naţionale din România.  

Fără a fi subiectivi, ci numai urmărind evoluţiile 
istorice, înregistrate în ţinuturile locuite de români în 
ţările vecine României şi de reprezentanţii naţionali ai 
popoarelor învecinate în ţara noastră se poate observa, 
chiar şi de către experţi independenţi – care chiar au 

                                                           

17 la 13 februarie 2007, ex-preşedintele Parlamentului European, prof. 
dr. Hans Gert Pöttering, de naţionalitate germană, a pus bazele 
proiectului „Casa Istoriei Europene“. În urma unei discuţii detaliate, 
Biroul Parlamentului European a salutat în unanimitate această 
iniţiativă şi a constituit o comisie de experţi însărcinată cu elaborarea 
unui concept pentru Casa Istoriei Europene. Comisia a fost alcătuită 
din nouă membri – istorici şi experţi muzeografi – din diferite state 
europene. Pe parcursul mai multor şedinţe de lucru, organizate la 
Bruxelles, a fost redactat un document de reflecţie, intitulat « Baze 
conceptuale pentru o Casă a Istoriei Europene », adoptat consensual la 
15 septembrie 2008; documentul a fost tradus şi publicat la Bruxelles, 
în octombrie 2008 şi în limba română 
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făcut acest lucru -  că România a constituit şi constituie 
un model de înţelepciune politică, de disponibilitate 
legislativă, morală şi etnică, dar şi de disponibilitate 
spirituală – pe care puţine cercetări concrete ale 
istoricilor, sociologilor, etnografilor, economiştilor etc. 
etc. le prezintă - de a oferi minorităţilor naţionale, în 
toate timpurile – cel puţin din mileniul al II-lea şi până 
acum, la începutul mileniului al III-lea de la naşterea 
Mântuitorului nostru Iisus Hristos – condiţii superioare 
de evoluţie economică, socială politică şi culturală, pe 
care, în mai puţine cazuri reţinute de Istorie, românii le 
primesc, în calitatea lor de minorităţi naţionale, în ţările 
vecine României.  

 
Minorităţile naţionale reprezintă în 2014, cca 10 la 

sută din populaţia UE, conform unei rezoluţii a 
Parlamentului European. Această rezoluţie, adoptată pe 
27 februarie 2014 la Strasbourg, de către plenul 
Parlamentului European se referă la nevoia de a proteja 
minorităţile naţionale, grupurile lingvistice regionale şi 
regiunile constituţionale la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi la crearea unui sistem de monitorizare al 
activităţilor desfăşurate de minorităţi în ţara în care 
Istoria i-a aşezat. 
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Rolul minorităţii albaneze  

Rezumat 
lbanezii din România sunt o minoritate 
importantă, care în afară de faptul că a folosit 
ţara noastră ca pe o platformă de lansare a 

principalelor evenimente ce au marcat istoria Albaniei în 
ultimul secol, au contribuit din plin şi la istoria artelor, 
culturii şi sportului din România, ţara care i-a adoptat ca 
pe proprii ei cetăţeni şi pe care aceştia au servit-o ca pe 
patria lor de origine. Din căutările bibliografice 
întreprinse de noi, a reieşt că nu există cercetări de sine 
stătătoare despre subiectul abordat în studiul de faţă.    

 

Scurt istoric al prezenţei albanezilor pe 
meleagurile de azi ale României 

“Legăturile dintre noi şi albanezi sunt multiseculare. 
Şi poporul nostru şi cel albanez, primul – urmaş al geto-
dacilor, ramura de nord a tracilor, al doilea – urmaş 
legitim al vechilor iliri au cunoscut creştinismul primelor 
veacuri, la noi prin Sf. Apostol Andrei, iar la ei prin Sf. 
Apostol Pavel care a călătorit de mai multe ori la 
Apolonia (Fapte, cap. 17). După cucerirea Daciei, 

împăratul Traian aduce lucrători din tribul ilirilor piruşti 
pentru exploatarea aurului din Munţii Apuseni”18.  

Apoi, după un mileniu, este interesant de semnalat 
că eroul naţional albanez, a purtat un nume aromânesc – 
Gheorghe Castriotul (Castriota)-Skanderberg (1405-
1468). Albanezii sunt prezenţi de multe secole pe 
teritoriul României, comunitatea albaneză fiind atestată 
pentru prima oară pe actualul teritoriu românesc în 
martie 1595, într-un act redactat de Giovani de Marini 
Poli.  

Prezenţa albanezilor pe pământ românesc este 
atestată documentar în anul 1595 când, conform 
raportului agentului Giovanni de Marini Poli, trimisul 
împăratului habsburgic Rudolf al II-lea în Ţările 
Române, expediat din Alba Iulia către Bartolomeu 
Pezen, sfetnic imperial la Curtea din Viena şi datat 14/24 

                                                           

18 Gelcu Maksutovici, Contribuţii la cunoaşterea raporturilor dintre Biserica 
Orodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Albaneză, în Ciachir Nicolae şi 
Maksutovici, Glecu, Studii şi documente despre istoria albanezilor din 
România, Bucureşti, Editura Ararat, 1998, p. 50  
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martie, este semnalată venirea de la Cervenavodă a 
15.000 de albanezi, cu familiile lor, care au cerut 
îngăduinţa domnitorului Mihai Viteazul să se aşeze în 
Ţara Românească şi dintre care cca 1.500 au intrat în 
oastea lui Mihai.  

 Cei nouă domnitori Ghica din Moldova şi Ţara 
Românească, de origine albaneză, au ctitorit în 
Principatele Române 39 de biserici, printre care şi 
Biserica Ghica Tei din Bucureşti, singura în stil neoclasic 
italian, cu o formă rotundă unică (se pare că în ţara mai 
există una asemănătoare, lângă Iaşi)19. 

Între secolele al XVII-lea şi al XIX-lea, albanezii sunt 
întâlniţi în Ţările Române ca negustori şi meseriaşi, în 
meserii precum argintari, armurieri, avocaţi, bancheri, 
băcani, blănari, boiangii, brutari, cârciumari, cofetari, 
constructori, farmacişti, ingineri, medici, ofiţeri, 
profesori, pânzari, rotari, tâmplari etc. Tot ei serveau şi 
pentru selecţia vestiţilor arnăuţi - numiţi la început 
arbănaşi - care constituiau trupele de gardă domneşti şi 
boiereşti. În prefaţa “Arnăuţii – Albanezii “Oraşului 
frumos” la o lucrare de referinţă20, dr. Elena Siupur ne 
spune atât de frumos: “Pitoreşti prin îmbrăcămintea lor 
– fes roşu, fustanelă, brâu roşu, pistoale şi săbii plimbate 
spăimos pe cai frumoşi, aceşti balcanici misterioşi, 
demni mândri, orgolioşi şi răzbunători, iuţi la mânie, dar 
viteji şi credincioşi stăpânului până la jertfă, semănând 
respect, dar şi spaimă, arnăuţii au rămas definitiv în 
memoria lumii româneşti ca imagine unică a 
albanezilor... Găsim în veacurile trecute mii de albanezi 
în meserii practicate doar de ei sau de toată lumea 
balcanică din care şi cu care veneau la Bucureşti: băcani, 
negustori şi cămătari, dar şi cârciumari, cafegii, simigii, 
cofetari, bragagii, halvagii, plăcintari, brutari, făinari, 
tutungii, marchitani, dulgheri, dogari, cojocari, şelari, 
giuvaergii, armurieri, blănari, hangii, arendaşi, lihvari, 
dar şi bancheri etc. Îi găsim însă treptat avasaţi în funcţii 
militare – bulucbaşi, agă – şi în funcţii dregătoreşti, mai 
târziu funcţionari la diferite instituţii... Bucureştiul – 
“oraşul frumos – bukur işti” i-a primit pe toţi, indiferent 
de meserie sau de rang (...), i-a ţinut minte după numele 
lor de neam şi le-a respectat hărnicia şi cinstea...”.    

De-a lungul vremii, s-au distins şi ca înalţi dregători 
în diferite funcţii, activând în cultura românească şi 
europeană. În afară de profesiile lucrative în care şi-au 
adus merituoase contribuţii - deja menţionate - putem 
aminti accederea către funcţii de conducere, pe care au 
demonstrat-o unii români de origine albaneză, cum au 

                                                           

19 Maria Dobrescu, Istorie, cultură, patrimoniu, pe site-ul www.alar.ro, 
vizitat pe 6 august 2014, orele 17:46  
20 Adrian Majuru, Bucureştiul albanez, Bucureşti, Editura Ararat, 2002, 
p. 8  

fost cei din familia domnitorului Vasile Lupu, 
Constantin Draco - secretarul domnitorului Constantin 
Brancoveanu), Constantin Caraiani - consilier pentru 
reorganizarea şcolilor în timpul domnitorului Grigore 
Alexandru Ghica, Constantin Sakellarie - consul al 
Prusiei la Bucureşti, Alexandru Ghica - mare vistier, apoi 
domnitor al Ţării Româneşti etc. 

 

Contribuţia albanezilor la viaţa economică a 
Brăilei în secolele al XVI-lea şi al XIX-lea 

Oraşul port la Dunăre Brăila a fost sub ocupaţie 
otomană între anii 1540-1828 şi apoi a avut între 1829-
1834 administraţie rusă, revenind Ţării Româneşti şi 
apoi României, după 183421. Din Brăila porneau acum 
corăbii pline cu grâu şi orz, carne sărată şi pastramă, seu, 
unt, miere, ceară, peşte, lemn de construcţii, care luau 
drumul Istanbulului. În acest sens se construiesc la 
Brăila numeroase magazii pentru diversele provizii care 
erau trimise mai ales în Imperiul otoman, alături de 
români stablindu-se aici albanezi, armeni, greci, sârbi, în 
timp ce trupele garnizoanei otomane erau compuse în 
cea mai mare parte din albanezi mahomedani, fapt care 
dădea o coloratură foarte pestriţă oraşului în care se 
puteau astfel practica numeroase activităţi şi meserii, 
precum: brutăria, bragageria, cofetăria, cizmăria, 
cojocăria, croitoria, dulgheria, plăcintăria, simigeria, 
tâmplăria şi zidăria. 

La Brăila a existat de-a lungul secolului al XIX-lea, 
după 1829, o colonie albaneză, reprezentată mai ales de 
Naum Veqilhargi, cel care a conceput, probabil aici, 
primul alfabet albanez – Evetarul şi a luptat permanent 
pentru emanciparea poporului albanez, pentru crearea 
unui stat naţional albanez. Pentru câteva luni de zile, în 
1831, primul prezident al oraşului Brăila a fost albanezul 
Kir Constantin Veqilhargi. Dar, figura primă a mişcării 
de renaştere naţională a poporului albanez – Naum 
Veqilhargi, înrudit cu Kir Constantin, a fost mulţi ani 
avocat la Brăila, iar documentele atestă participarea lui 
la numeroase “ezaturi” (licitaţii publice). 

Astăzi nu poate fi precizat numărul albanezilor din 
Brăila, deoarece mulţi negustori albanezi se înregistrau 
ca greci, inclusiv cei din familia lui Naum Veqilhargi. 
Alturi de celelalte minorităţi, aflate sau sosite în Brăila la 
începutul secolulul al XIX-lea, albanezii au găsit în acest 
frumos oraş port la Dunăre toate condiţiile de locuit şi 
pentru a face avere ca negustori sau meseriaşi. 
Minorităţile au fost primite cu bucurie de către 
autorităţile româneşti şi cele ruseşti până în 1834, care le-

                                                           

21 după Nicolae Ciachir, Albanezii din Brăila, în Ciachir Nicolae şi 
Maksutovici, Gelcu, Studii şi documente despre istoria albanezilor din 
România, Bucureşti, Editura Ararat, 1998, pp. 79-142 (selectiv) 
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au înlesnit cumpărarea de terenuri la preţuri 
avantajoase, iar la preţuri derizorii – casele şi terenurile 
abandonate de turcii plecaţi.        

În acest context, puterile europene deschid 
viceconsulate la Brăila şi Galaţi, aşa încât mulţi dintre 
albanezi vor solicita şi vor primi uşor cetăţenie engleză, 
greacă, austriacă, rusă etc., autorităţile consulare 
protejându-le interesele în schimbul unei sume de bani. 
Se amenajează drumul spre port şi spre carantină (locul 
unde erau obligaţi să stea câteva zile cei presupuşi a fi 
bolnavi), ia fiinţă un spital militar considerat modern 
pentru timpurile acelea, se construiesc grădini publice 
frumoase, mai ales pe cheiul Dunării, se construiesc 
magazii încăpătoare pentru mărfuri în port, totul pentru 
a atrage cât mai mulţi oameni şi a impulsiona comerţul. 

Din anul 1836, printr-un decret al domnului Ţării 
Româneşti, Alexandru Ghica – care provenea tot dintr-o 
familie de origine albaneză – oraşul şi portul Brăila sunt 
declarate porto-franco (se puteau importa, depozita şi 
exporta orice fel de mărfuri, fără să se plătească vamă; 
făceau excepţie tutunul şi băuturile alcoolice). În cadrul 
Comenzii de foc (Servicul pompierilor) a oraşului 
serveau mai mulţi albanezi (arnăuţi), ca de altfel şi în 
Poliţia oraşului, iar dintre cei 16 paznici ai Carantinei, 
după nume, unii sigur au fost albanezi. Cunoscuţi 
pentru caracterul lor integru, albanezii erau paznici 
foarte buni, fapt care a condus la angajarea lor atât în 
gărzile domneşti, în calitate de arnăuţi, în grupele de 
soldaţi care efectuau paza judeţului, a oraşelor sau la 
moşiile boiereşti. Deoarece marea majoritate a 
albanezilor stabiliţi în Brăila se declarau de origine 
greacă, copii lor frecventau şcoli greceşti sau româneşti, 
unii dintre ei românizându-şi numele în Arnăutu, 
Albanezu, Corceanu, Sotir etc.   

Cei mai bogaţi cetăţeni ai Brăilei au fost în vremea 
respectivă Constantin Veqil Hargiu (30.000 lei venit 
anual), Stavrache Divani (50.000 lei), Marinciu Genevizo 
(60.000), Petrache Blagopol (65.000,) Hristu Ceacâru 
(75.000 lei) şi Petre Petre Ciorbagiul (97.000 lei), 
majoritatea dintre ei de origine albaneză.   

În preajma anului 1848, albanezii din Brăila s-au 
înrolat masiv alături de români în gărzile civice al căror 
rol era de a menţine ordinea publică. Evoluând relaţiile 
economice ale oraşului, meseriaşii, mulţi dintre ei 
albanezi,  s-au organizat pe bresle; statutul breslei 
bărbierilor este un model de organizare al unui grup de 
meseriaşi, care au atins un nivel deosebit de conştiinţă, 
dictat de relaţiile economice ale urbei în care activau 
asupra propriei meserii (vezi ANEXA NR. 1).  

Cercetătorul albanez Vehbi Bala are dreptate să 
afirme că primul ziar albanez “Drita” (“Lumina”), 
apărut în România, la Brăila, în 1887, nu a apărut 
întâmplător aici unde albanezii înregistrau succese 

importante pe plan economic, aduncându-şi probabil, 
cea mai însemnată contribuţie, după români, la 
dezvoltarea acestui important port la Dunăre, “deoarece 
Brăila fusese leagăn ul creării unei societăţi culturale 
albaneze, leagănul literaturii albaneze, pentru că aici 
lucrase şi crease Naum Vechilargi22”.  

Dacă în anul 1828, când turcii au părăsit garnizoana 
Brăilei, evacuând oraşul, erau 591 de familii, în 1859 
Brăila avea 13.459 de locuitori, cetăţeni români, la care se 
adăugau 3.686 de supuşi ai diferitelor protecţii străine23. 
Albanezii, atât cei care aveau cetăţenia română, cât şi cei 
care optaseră pentru o cetăţenie străină îşi făceau datoria 
de cetăţeni în oraş, vizitau periodic locurile natale 
ducând bani familiilor lor, aducând la Brăila alte rude 
sau concetăţeni care, pe pământul liber al Valahiei 
(Brăila era dependentă administrativ de Ţara 
Românească, până la 1859) îşi puteau agonisi cinstit cele 
necesare traiului şi puteau ajuta astfel mai mult patria 
mamă, aflată încă sub dominaţie turcească.      

Dar, odată cu trecerea timpului, oraşul Brăila a 
devenit un puternic centru muncitoresc; în 1868 a 
izbucnit o puternică grevă a muncitorilor portuari, la 
care au participat după nume şi unii albanezi. La Brăila 
ia fiinţă primul club al muncitorilor cu statut propriu, iar 
în 1902 la una din greve participă peste 2.000 de 
persoane. Toate acestea au avut desgur o influenţă 
asupra muncitorilor albanezi, din care mulţi erau 
oameni simpli şi nevoiaşi, care trudeau din greu fie în 
port, fie în numeroasele întreprinderi care au luat fiinţă 
la Brăila la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea24. 

   

Contribuţia albanezilor în secolul al XIX-lea 
Secolul de aur al Comunităţii albaneze din România 

a fost în opinia mai multor cercetători, secolul al XIX-lea, 
epoca în care Bucureştiul devine un important centru de 
sprijin al mişcării de eliberare şi renaştere naţională a 
popoarelor din Balcani25. Albanezii din România au fost 
prezenţi în mişcarea revoluţionară din 1821, atât în 
oastea lui Tudor Vladimirescu, cât şi în cea condusă de 
prinţul grec Ipsilante. Naum Veqilharxi, de exemplu, a 

                                                           

22 după Vehbi Bala, Shtypi shqiptar ne rumani, în Reviste shkencore e 
Institut Pedagogik dyvjecar te Shkodres, nr. 1, 1964, p. 32  
23 N. Mocioiu, Oraşul şi judeţul Brăila în primii ani de la Unirea 
principatelor, 1859-1866, în volumul Monografia judeţului Brăila, fără an, 
p. 85 
24 N. Mocioiu, O grevă în portul Brăila în anul 1868, în Revista arhivelor, 
nr. 1, 1960, p. 116 
25 preluare selectivă de pe site-ul www. albanezi.html, vizitat în ziua 
de 18 octombrie 2009, ora 17,00  
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participat la activităţile Eteriei şi a luptat cu arma în 
mână în Revoluţia românească de la 182126. 

Patriotul şi omul de cultură albanez, Naum Panajot 
Veqilarxhi din Brăila, a fost autorul primului abecedar al 
limbii albaneze, publicat în anul 1844, iar prinţesa 
română, de origine albaneză, Elena Ghica (1828-1888), 
având ca scriitoare pseudonimul Dora d’Istria, a publicat 
8 cărţi – toate în limba franceză – precum şi numeroase 
articole pentru a face cunoscută, cauza naţională a 
albanezilor. Prof. italian Angelor de Gubernatis o evoca 
în 1889, la numai un an de la trecerea sa în eternitate, 
astfel: “Deşi a scris mai mult decât oricare altă femeie, aş 
spune chiar mai mult decât oricare alt scriitor, în 
favoarea cauzei naţiunilor, pledând când drepturile 
românilor, când pe cele ale sârbilor, grecilor, albanezilor, 
ungurilor sau italienilor, ea nu voia să aparţină niciunei 
naţiuni în parte, simţind că le aparţinea tuturor...”27. 
Dora d’Istria a întocmit şi prima monografie despre 
albanezii din ţara noastră sub titlul “Gli albanesi in 
Rumenia”, publicată la Florenţa în 1873. Dora d’Istria 
este numită de albanezi “Steaua Albaniei” sau “Steaua 
cea mai strălucitoare de pe cerul nefericitei Albanii”28. 

Acesta este începutul unei epoci glorioase, 
cunoscută în Istorie sub numele de Renaşterea naţională 
albaneză (Rilindja Kombetare Shiptare), în care s-au 
plămădit marile mişcări culturale şi militare, care vor 
culmina cu momentul 28 noiembrie 1912 (vezi 
paragraful următor)29. 

După Congresul de pace de la Berlin (1878), care a 
refuzat să ia în considerare solicitările privitoare la 
autonomia teritoriilor albaneze, albanezii din România 
au constituit societăţi culturale cu scopul de a susţine 
Riljndia Kombetare Shqiptare. Către sfârşitul secolului al 
XIX-lea, numărul albanezilor din România se ridica la 
peste 30.000, fiind aşezaţi în special în oraşe ca Bucureşti, 
Brăila, Constanţa, Ploieşti, Craiova, Călăraşi, Iaşi, 
Focşani ş.a., ca negustori, meseriaşi, dar şi medici, 
avocaţi, arhitecţi, constructori, precum şi arnăuţi 
(oameni de pază în gărzile diferiţilor boieri).  

Un rol însemnat în tipărirea de cărţi şcolare, de 
istorie şi literatură l-a avut societatea “Drita” (Lumina), 
creată în 1884, apoi “Dituria” (“Ştiinţa”), constituită în 
1887. Posturile de conducere ale societăţii “Drita” au fost 

                                                           

26 după Histoiria e letersise shqipe (Istoria literaturii albaneze), vol. II, 
Tirana, 1959, p. 13, citat şi de Gelcu Maksutovici, Albanezii din România 
în contextul istoriei Albaniei şi României, în Ciachir Nicolae şi 
Maksutovici, Gelcu, Studii şi documente despre istoria albanezilor din 
România, Bucureşti, Editura Ararat, 1998, p. 13  
27 după Maria Oprea, Dora D’Istria, un ceăţean al lumii şi al elitelor, în 
“Prietenul albanezului” (“Miku i shqiptarit”), nr. 123-124, februarie 
2012, p. 14  
28 Gelcu Maksutovici, Op. cit., p. 15 
29 Idem, p. 12 

deţinute la început de români: astfel, preşedintele 
societăţii a fost cunoscutul istoric V. A. Urechia, 
vicepreşedinte – D. Butuculescu, iar cenzori dr. Leonte şi 
M. Deşliu30. 

În general, datorită meseriilor pe care le-au practicat, 
albanezii s-au aşezat în oraşe. La sfârşitul secolului al 
XIX-lea se manifestă tot mai mult în România mişcarea 
de Renaştere naţională albaneză, puternic sprijinită 
sufleteşte şi financiar de către Comunitatea albaneză din 
România, care număra pe atunci câteva mii de membri, 
majoritatea stabiliţi la Bucureşti, Constanţa, Ploieşti, 
Piteşti etc. În fruntea lor se aflau Nikolla Nacio, Mihail 
Grameno şi Asdreni (Aleks Stavre Drenova) - cel care a 
compus imnul naţional al Albaniei, pe muzica lui 
Ciprian Porumbescu - cântecul “Pe-al nostru steag e 
scris unire”.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului 
al XX-lea au fost editate şi primele ziare şi reviste 
bilingve - în albaneză-română şi chiar trilingve – în 
albaneză-română şi franceză, în total circa 30 la număr, 
sub egida diferitelor cercuri intelectuale ale Comunităţii 
albaneze din Bucureşti. 

În secolul al XIX-lea, Bogdan Petriceicu Haşdeu şi V. 
A. Urechia au fost membri de onoare ai Comunităţii 
albaneze din Bucureşti, iar în secolul al XX-lea - Tache 
Ionescu şi Dimitrie Butculescu. Comunitatea albaneză 
din România a atins apogeul dezvoltării ei la sfârşitul 
sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX. Biografia celor mai 
multe familii de origine albaneză se aseamănă. Ele au 
venit în România din cauza sărăciei de acasă sau a 
opresiunii politice. Majoritatea proveneau din Korcea 
sau din districtul Korcei. Şi, aproape tot fără excepţie, 
aceste familii au făcut avere în România, şi-au creat un 
statut economic şi social excepţional. 

 

Contribuţia albanezilor în secolul al XX-lea 
 Albaneza (shqipe) este o limbă indo-europeană 

cu particularităţi proprii de origine illiră, cu două 
dialecte - tosk şi gheg - unificate printr-o unică limbă 
literară în ultimele decenii. Limba albaneză este 
considerată una dintre cele 12 limbi străvechi ale 
planetei. Albanezii din România, veniţi la noi din sudul 
Albaniei, vorbesc dialectul tosc, iar cei din nordul 
Albaniei - regiunea Macedoniei iugoslave şi Kosovo - 
dialectul gheg.  

Evoluţia demografică a fost următoarea: în 1595 - 
15.000 persoane; în 1893 - 30.000 persoane; în 1920 erau 
cca 20.000 albanezi numai în Bucureşti; în 1930 mai sunt 
înregistraţi doar 4.670, din care 4.247 cu limba maternă 
albaneza; în Dobrogea de sud şi Basarabia erau în 1940 

                                                           

30 Ibidem, p. 25 



 

 

 Iarna-Primãvara 2015  | Contact international 285 

 

cca 40.000 albanezi, din care mairămăseseră în 1995 - cca 
15.000 albanezi. Dintre aceştia, 50% sunt ortodocşi şi 
50% - musulmani; doar 30% au studii superioare31.  

Societăţile albaneze “Dituria” şi “Drita”, constituie 
către finalul secolului al XIX-lea, împreună cu “Shpresa” 
(“Speranţa”) au fuzionat în 1906 cu alte societăţi 
albaneze, formând asociaţia “Bashkimi” (“Unirea”). În 
anul 1905, la Constanţa, a luat fiinţă o şcoală albaneză 
sub conducerea medicului Ibraim Temo. Printre 
profesorii acestei şcoli a fost şi poetul Asdreni (Aleks 
Stavri Drenova). Ajuns secretar al Comunităţii albaneze 
din România la începutul lui noiembrie 1912, acesta a 
redactat procesul verbal al Adunării albanezilor de la 
Bucureşti, care, sub conducerea lui Ismail Qemali, a 
hotărât să proclame a independenţa de stat a Albaniei, la 
28 noiembrie 1912. 

 

 
 
La Brăila şi Constanţa se aflau cele mai puternice 

comunităţi albaneze din România. În ţara noastră au 
trăit şi au muncit mari personalităţi ale vieţii politice, 
sociale şi ale culturii albaneze. În anii ‘20 ai secolului 
trecut au activat în ţara noastră cei care aveau să devină 
mari personalităţi ale culturii albaneze: liricul Lasgush 
Poradeci, poetul Mihail Grameno, poetul Asdreni, 
prozatorul Mitrush Kuteli, poetul Aii Aslani, diplomatul 
Nik Perna, poetul şi prelatul Fan S. Noli (Teofan Stilian 
Noli), înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Albaneze şi 
arhiepiscop al albanezilor din America. El a ţinut prima 
slujbă la Biserica “Dintr-o zi” în Bucureşti, biserică 
ortodoxă dată în folosinţă între anii 1912-1947 (după alte 
surse 1911-194532) Comunităţii albanezilor din România.  

                                                           

31 sursa: site-ul www. albanezi.html, vizitat pe 8 decembrie 2013, orele 
16:36 
32 Gelcu Maksutovici, Contribuţii la cunoaşterea raporturilor dintre Biserica 
Orodoxă Română şi Biserica Ortodoxă Albaneză, în Ciachir Nicolae şi 
Maksutovici, Glecu, Studii şi documente despre istoria albanezilor din 
România, Bucureşti, Editura Ararat, 1998, p. 59 

Invitat de către conducătorii Comunităţii albaneze 
din Bucureşti, Nicolae Iorga a scris prima istorie a 
poporului albanez, în limba franceză33. La începutul 
secolului al XX-lea s-a înfiinţat la Bucureşti o Şcoală 
Normală de băieţi care pregătea învăţători pentru 
Albania, cu predare în limba albaneză la internatul din 
strada Principatele Unite. Tot atunci, Comunitatea 
albaneză din Bucureşti era cea mai puternică organizaţie 
a diasporei albaneze. Comunitatea organiza diferite 
festivităţi, adunări, baluri şi folosea donaţiile obţinute 
pentru plata revistelor editate, a personalului Şcolii 
Normale, ajutorarea bătrânilor etc. La 5 noiembrie 1912, 
sosesc la Bucureşti, Ismail Qemali - deputat de Berat la 
Înalta Poartă şi Luigj Gurakuqi - doi dintre viitorii 
întemeietori ai Albaniei moderne. La întâlnirea 
desfăşurată la Hotelul Continental, în prezenţa 
conducătorilor Comunităţii albaneze din România, a fost 
hotărâtă proclamarea independenţei de stat a Albaniei 
pe data de 28 noiembrie 1912, ceea ce s-a şi realizat în 
oraşul albanez Vlora, oraşul natal al lui Ismail Qemali, în 
prezenţa delegaţilor Comunităţii albaneze din România 
şi în faţa Adunării populare unde erau prezenţi delegaţi 
de pe întreg teritoriul albanez.  

După Primul Război Mondial se constată venirea 
unui nou val de albanezi, mai ales din Macedonia 
iugoslavă, din motive economice, de data aceasta 
stabilindu-se şi în oraşele transilvane Oradea, Cluj, 
Mediaş, Sibiu, Sighetul Marmaţiei, Baia Mare, Târgu-
Mureş, ca muncitori şi meseriaşi (bragagii, cofetari). 
Mulţi au venit, din toate teritoriile albaneze, pentru a 
studia în institutele de învătământ româneşti. 

În perioada interbelică a secolului trecut, viaţa 
Comunităţii albaneze din România se revigorează, cu 
deosebire la Bucureşti şi Constanţa, sub egida Societăţii 
“Bashkimi”, dar şi a altora înfiinţate pe criterii 
geografice sau religioaase. Între publicaţiile editate în 
această perioadă se remarcă ziarul “Shqiperia e Re” 
(“Albania Nouă”) cu apariţie continua între anii 1919-
1935. 

În timpul regimului comunist, orice formă de 
organizare a fost interzisă începând din 1953 şi până în 
1989, iar Comunitatea albaneză din România s-a 
destrămat întrucâtva. O bună parte din membrii ei fie au 
trecut la cele veşnice în timpul şi după anii celui de-Al 
Doilea Război Mondial, fie s-au întors în Albania, 
Macedonia sau Kosovo. O altă parte a emigrat în SUA 
sau Turcia.  

                                                           

33 N. Iorga, Breve histoire de l’Albanie et du peuple albanais, publication de 
l’Institut pour l’Etude de l’Europe Sud-Orientale, Bucarest, Imprimeria 
„Cultura Neamului Românesc”, 1919 
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Cei mai reprezentativi gânditori de origine albaneză 
pentru cultura românească şi universală sunt 
consideraţi: scriitorul Victor Eftimiu - fost director al 
Teatrului Naţional din Bucureşti, actorul Chiril 
Economu, medicul Ibrahim Themo - unul dintre 
întemeitorii organizaţiei “Junilor turci” şi conducător al 
acţiunilor de organizare a sănătăţii, a învătământului şi a 
vieţii culturale şi religioase musulmane din Dobrogea, 
arhitectul Stavru Opari, arhitectul Spiru Nicolau - 
constructor al unor edificii publice, ziaristul şi 
diplomatul Nik Pemma, traducătorul Focioni Miciacio, 
poetul Asdreni, graficiana Despina Ghinokastra, 
cântăreţii Kristaqi Antoniu şi Nicolae Rafael, muzicienii 
Mihăilescu-Toscani, slavista Lucia Djamo-Diaconita 
medici, medicii Anastase Opari, Theodor Economu, 
Nikola Nacio, Tanţi Economu, avocaţi, ingineri, 
comercianţi renumiţi ca familiile Cunescu, Tabacu, 
Regep Selimovici, Daut Memish, profesorul Nicolae 
Djamo şi Mircea Dumitriu - campion european la 
yachting etc.  

Astăzi fac cinste culturii şi sportului din România, 
albanezii Cornel Stavru - nume de referinţă în opera 
română, tenor; poetul Cezar Ivănescu; dramaturgul Vlad 
Zografi (fiul lui Nicolae Djamo); pictorul şi campionul 
naţional de yachting (în 2004), Vlad Dumitriu; scriitorii 
Kopi şi Ardian Kycyku.  

În ţara noastră funcţionează Uniunea Culturală a 
Albanezilor din România şi Cercul Doamnelor 
Albaneze, ambele cu reprezentare în viaţa publică.  
Albanezii din România au 3 reprezentanţi numiţi în 
Consiliul pentru Minorităţile Naţionale, care au în 
vedere “redarea demnităţii şi renaşterea cultural-
spirituală a etnicilor albanezi din România, în virtutea 
bogatelor tradiţii” care îi unesc pe reprezentanţii celor 
două ţări de peste 400 de ani. “Revendicări proprii: Vila 
lui Hristo Cotadi, de pe strada Ecaterina Teodoroiu nr. 
22 din Bucureşti, donată Ambasadei Albaniei prin forme 
testamentare în 1933 şi revendicată pentru sediul 
Uniunii Culturale a Albanezilor din România”34. 

 

Concluzii 
De-a lungul timpului, albanezii au găsit pe 

pământul românesc un adapost cald şi o primire 
frăţească. În afara vestitelor gărzi de corp ale arnăuţilor, 
ei s-au distins ca argintari, armurieri, avocaţi, bancheri, 
băcani, blănari, boiangii, brutari, cârciumari, cofetari, 
constructori, farmacişti, ingineri, medici, ofiţeri, 
profesori, pânzari, rotari, tîmplari etc. În general, 
datorită meseriilor pe care le-au practicat, albanezii s-au 

                                                           

34 sursa: site-ul www. albanezi.html, vizitat pe 8 decembrie 2013, orele 
16:43 

aşezat în oraşe. Azi îi găsim răspândiţi în judeţele Alba, 
Argeş, Bacău, Braşov, Brăila, Călăraşi, Cluj, Constanţa, 
Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, 
Mureş, Olt, Prahova, Suceava, Timiş, Vâlcea, Vaslui, 
Vrancea şi municipiul Bucureşti35.  

La începutul secolulul trecut, într-un congres 
comun, albano-roman, desfăşurat la Trieste în martie 
1913, vorbind despre raporturile dintre albanezi şi 
români, dr. Shunda spunea: “Întărind naţiunea albaneză, 
România se întăreşte pe ea însăşi, căci ea vede lămurit că 
Albania este ameninţată de acelaşi pericol ca şi dânsa, 
căci ea ştie prea bine că soarta neamului românesc şi a 
neamului albanez este pe veci comună”36. 

Astăzi, comunitatea albaneză, reprezentată de 
Asociaţia Liga Albanezilor din România (ALAR), are 
înscris pe site-ul său următoarea deviză: “PUTERE, 
IMAGINE, SUSŢINERE. Partener cu poporul român 
păşim alături să cuprindem permanent jurământul 
onest, pentru a primi mandatul acesta ca să putem 
rămâne mereu aproape unii de alţii, pentru o bucată de 
pâine mai bună, un serviciu stabil, presărate cu razele 
Soarelui ce pătrund în vieţile noastre comune”37. ALAR 
a fost înfiinţată în 1998, excelează în manifestări dedicate 
prieteniei dintre albanezi şi români (vezi ANEXA NR. 2), 
iar preşedintele actual este prof. Oana Manolescu. Din 
noiembrie 2001, ALAR editează o revistă lunară 
“Prietenul albanezului” (“Miku i shqiptarit”), deosebit 
de interesantă, având ca redactor şef pe Marius 
Dobrescu, “nume de referinţă la noi în ce priveşte 
literatura, civilizaţia şi cultura albaneză, atât ca autor, cât 
şi ca traducător”38; acesta este şi autorul unei lucrări 
deosebit de interesante, “Momente din istoria Albaniei. 
Culegere de studii şi articole”, Bucureşti, Editura 
Privirea, 2011, din care am extras această perlă de 
înţelepciune: „Fiecare dintre noi are ceva de învăţat şi 
prin cunoaştere reciprocă, prin înţelegerea felului în care 
a curs istoria pentru celălalt pentru a fi cu adevărat mai 
aproape unii de alţii”.    

Albanezii din România sunt o minoritate importantă 
care, în afară de faptul că a folosit ţara noastră ca pe o 
platformă de lansare a principalelor evenimente ce au 
marcat istoria Albaniei în ultimul secol, au contribuit din 
plin şi la evoluţia pozitivă a economiei româneşti în 

                                                           

35 pe site-ul www. albanezi meserii.html, vizitat pe 8 decembrie 2013, 
orele 16:10  
36 *  *  *, Poporul român şi lupta de eliberare a popoarelor din Balcani, volum 
de documente editat de Direcţia generală a Arhivelor Statului, 
Bucureşti, 1986, Documentul nr. 234, p. 602 
37 pe site-ul www. albanezi meserii.html, orele 16:19 
38 Marius Chelaru, “Momente din istoria Albaniei” în revista “Cronica” din 
Iaşi, în “Prietenul albanezului” (“Miku i shqiptarit”), nr. 123-124, 
februarie 2012, p. 10  
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ultimele secole, la istoria artelor, culturii şi sportului din 
România, ţara care i-a adoptat ca pe proprii ei fii şi pe 
care aceştia au servit-o ca pe patria lor de origine (vezi 
ANEXA NR. 3).   

 
ANEXA NR. 1 

 

STATUTUL ISNAFULUI (BRESLEI) BĂRBIERILOR 

 
În 1852, întreg isnaful (breasla) bărbirilor, de la mare 

până la cel mai mic au ales ca staroste pe Chir Manole 
Bărbierul, care, cu ani în urmă împrumutase nişte bani 
de la Naum Vechilhargi.  

Isnaful funcţiona în felul următor (text adaptat)39: 
1. Nimeni să nu primească o calfă la prăvălie până n-

are aprobarea starostelui. 
2. Nici o calfă nu poate dechide prăvălie de sine 

stătătoare, până nu are aprobarea starostelui şi a 
epitropilor. 
3. Orice calfă ce intră la stăpân nu va putea să 

părăsească locul până nu-şi achită datoriile, dar nu în 
bani, ci, slujind un timp cât ar fi echivalentul datoriilor. 
4. Orice calfă care-şi deschide prăvălie este obligată să 

plătească suma de 50 de parale pentru Cutia breslei, 
adică pentru fondul comun al breselei bărbierilor. 
5. Bărbierii meşteri sunt obligaţi să dea săptămânal la 

Cutia breslei câte 50 de parale, iar calfele – câte 6 parale. 
6. Dacă o calfă vine din altă localitate în oraş este 

obligată să verse la Cutia breslei 30 de parale.    
7. Dacă cineva din membrii breslei încalcă aceste 

instrucţiuni, plăteşte o amendă (ştraf) de 50 de parale. 
Manole, starostele bărbierilor, trebuie să vegheze în 

permanenţă ca totul să se desfăşoare în perfectă ordine. 
 

ANEXA NR. 2 
 

Principalele evenimente importante pentru 
minoritatea albaneză din România după 1990 

- cronologie40 - 

 
- la 24 mai 1990 s-a constituit şi oficializat Uniunea 
Culturală a Albanezilor din România (UCAR). Tot 
atunci a fost ales şi Comitetul de conducere al UCAR, 
preşedinte fiind Gelcu Maksutovici; 

                                                           

39 *  *  *, Arhivele Statului Brăila, Fond Primăria, dosar 1, 1838, fila 24 
40 după Cronologia minorităţii albaneze din România 1989-2009, realizată 
de Mara Dobrescu, jurnalistă, realizator Radio-TV, preşedinte al 
Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România 
„Europa 21", membră în Consiliul de Administraţie al Radiodifuziunii 
Române, pe site-ul http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-
albaneze-1989---2009, vizitat în ziua de 17 decembrie 2013, orele 7:31  
 

- într-o comunicare intitulată „Tradiţii şi actualitate în 
activitatea albanezilor din România”, susţinută în Aula 
Academiei Române în ziua de 26 februarie 1991, în 
prezenţa unui numeros auditoriu, printre care şi 
ambasadorul Albaniei la Bucureşti, Piro Vito şi 
consilierul de presă, Marko Bello, istoricul Gelcu 
Maksutovici afirma că „dacă pentru părinţii noştri 
România era a doua lor patrie, pentru noi, cei de azi, 
care în marea majoritate suntem născuţi aici, România 
este prima şi singura noastră patrie”; 
- la invitaţia UCAR, la începutul lunii noiembrie 1991, 
cercetătorul Zja Shkodra de la Institutul de Istorie din 
Tirana a vorbit la Institutul de Studii Sud-Est Europene 
al Academiei Române despre „Diaspora albaneză din 
România”, subliniind rolul acesteia în influenţarea 
multor evenimente din istoria modernă şi contemporană 
a Albaniei; 
- etnicii albanezi din România figurează la 
recensământul din 1992 la capitolul „Alţii”. Liderul 
UCAR, Gelcu Maksutovici, vorbea de 10.000 de originari 
albanezi. Cifra de 10.000 nu a avut o bază reală, lucru 
confirmat de recensământul din 2002, când cifra oficială 
a fost de 520; 
- pe 20 februarie 1992, în Aula Academiei Române, în 
organizarea Centrului European de Studii în Probleme 
Etnice, a avut loc un simpozion ştiinţific naţional, unde 
Gelcu Maksutovici a prezentat comunicarea „Diaspora 
albaneză din Europa”, în care a subliniat specificul 
comunităţii albaneze din România faţă de alte diaspore, 
climatul românesc în care s-a dezvoltat cea din ţara 
noastră şi perspectivele de îmbunătăţire a raporturilor 
româno-albaneze în condiţiile noi ale dezvoltării 
democraţiei în ambele ţări; 
- pe 29 octombrie 1993, Bardhil Pollo, director general 
al Radiodifuziunii Albaneze şi Eugen Preda, director 
general al Radiodifuziunii Române, au semnat la Casa 
Radio din Bucureşti Protocolul de colaborare între cele 
două instituţii. La ceremonie au participat Fran Çukaj, 
ambasadorul Albaniei la Bucureşti, membri ai 
ambasadei, şefi de departamente din Radiodifuziunea 
Română, ziarişti; 
- Preşedinţii României, Ion Ilescu şi Albaniei, Sali 

Berisha, au semnat la Bucureşti, la 11 mai 1994, Tratatul 

de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate care 

prevede, printre altele, consolidarea relaţiilor 
tradiţionale de prietenie dintre cele două ţări; 

- 1995, Bucureşti. Reînfiinţarea Cercului Doamnelor 

Albaneze, care fusese desfiinţat în 1953. Doamnele 
venerabile de acum erau în anii '50 tinerele fete ce 
participau la manifestări culturale pentru păstrarea 
tradiţiilor strămoşeşti. Lor li s-au alăturat noi membre 
ale UCAR; 

http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-albaneze-1989---2009
http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-albaneze-1989---2009
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- 1995, Bucureşti. „Despre Albania şi albanezi”, 

Editura Ararat - volum apărut cu ocazia aniversării a 

400 de ani de atestare documentară a albanezilor pe 
teritoriul României. Autorul cărţii este Gelcu Sefedin 
Maksutovici. Tot din 1995 a început să apară publicaţia 
„Anuarul Albanezul”, ca supliment al revistei 
„Albanezul” (Shqiptari); 

- 03.11.1996. Alegeri generale în oraaganizaţiile 
albanezilor din România 

În funcţia de deputat al comunităţii albaneze din 
România a fost aleasă pe listele UCAR, d-na Oana 
Manolescu din Craiova şi nu liderul UCAR, Gelcu 
Maksutovici. Oana Manolescu a devenit persona non-
grata şi a fost exclusă din organizaţie. Motivul excluderii 
a fost refuzul Oanei Manolescu de a-i ceda lui Gelcu 
Maksutovici voturile obţinute şi locul de deputat. 
Comisia de validare a Camerei Deputaţilor a respins 
sesizarea lui Gelcu Maksutovici pe motiv că transferul 
de voturi de la un candidat la altul este ilegal;  
- La 30 iunie 1999, Oana Manolescu a înfiinţat 
Asociaţia Liga Albanezilor din România (ALAR), 
persoană juridică română, neguvernamentală, fără scop 
lucrativ, cu sediul la Craiova. Din acel moment 
comunitatea albaneză a avut două organizaţii: UCAR şi 
ALAR. UCAR a demarat o serie de contestaţii, ajungând 
până la instanţe internaţionale, fără a reuşi să-şi impună 
punctul de vedere. ALAR s-a preocupat prin acţiunile 
sale de păstrarea identităţii etnice a acestei comunităţi 
care, trăind aici, a considerat România singura ei patrie 
şi tot ceea ce lucrează este spre păstrarea spiritualităţii 
albaneze, care face parte integrantă din tezaurul culturii 
româneşti; 
- La 26 noiembrie 2000, Asociaţia Liga Albanezilor din 
România a câştigat alegerile parlamentare, devenind şi 
membră a Consiliului Minorităţilor Naţionale din 
România, din cadrul Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice al Guvernului României. 
- La 28 noiembrie 2004, ALAR câştigă din nou alegerile 
parlamentare.  

- 2001, Bucureşti.  Situaţia Uniunii Culturale a 
Albanezilor din România (UCAR) 
Neavând statut de organizaţie parlamentară, UCAR a 
pierdut finanţarea guvernamentală în favoarea 
Asociaţiei Liga Albanezilor din România (ALAR). 
- noiembrie 2001 apare primul număr al revistei 
culturale a ALAR, “Prietenul albanezului”, organ de 
presă al ALAR. Revista face mai bine cunoscute cultura 
şi tradiţiile albaneze din Albania şi România în rândurile 
cititorilor români, oglindeşte evenimentele importante 
ale legăturilor între popoarele român şi albanez, 
asemănările lor spirituale. Ea reflectă aspectele cele mai 
importante din viaţa organizaţiei, a comunităţii, aspecte 

istorice, culturale, spiritualitatea, etnografia popoarelor 
român şi albanez. 

- 18.03.2002, România. Recensământul populaţiei : 520 

de persoane s-au declarat de etnie albaneză. 

- 26-27.09.2002, Bucureşti. Colaborare economică 

româno-albaneză 
      La sediul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei 

şi Pădurilor din Bucureşti a avut loc o importantă 
întâlnire economică româno-albaneză. La eveniment au 
fost prezenţi Vjollca Ibro, adjunct al ministrului 
agriculturii din Albania, Petre Daea, secretar de stat în 
MAAP, Leonida Mertiri, ambasadorul Albaniei la 
Bucureşti, Constantin Eremia, ambasadorul României la 
Tirana, şi deputata Oana Manolescu. La finalul 
discuţiilor a fost elaborat un Protocol de colaborare 

economică, industrială şi tehnică al Comisiei mixte 

interguvernamentale româno-albaneze. 

- 01.06.2003, Tirana, Albania. Guvernul de la Tirana 
renunţă la vize pentru cetăţenii din statele balcanice 

Românii care vor vizita Albania nu vor mai avea 
nevoie de viză. Guvernul albanez a hotărât să renunţe la 
viză pentru a crea noi facilităţi în relaţiile economice, 
comerciale şi personale pentru cetăţenii români şi 
albanezi. 

- Martie 2005, Bucureşti.  Autobiografia comunităţii 
albaneze din România. „Drumul speranţei" - o nouă 
apariţie la Editura Privirea 

La Editura Privirea a ALAR a văzut lumina tiparului 
volumul de interviuri, reportaje şi cronici intitulat 
„Drumul speranţei. O cronică a coloniei albaneze din 
România, povestită de ea însăşi". Autorul volumului, 
Marius Dobrescu, este scriitor şi jurnalist, traducătorul 
în România al marelui scriitor albanez Ismail Kadare şi 
redactorul-şef al revistei „Prietenul albanezului". 
„Drumul speranţei" este o carte despre comunitate, 
istoria şi realizările membrilor ei. Biografiile din acest 
volum întăresc convingerea că familiile care au ajuns la 
Bucureşti proveneau mai toate din sudul Albaniei, cu 
precădere din Korcea şi din împrejurimi (Dardha, 
Mboria, Vithkuqi, Drenova). Aproape în întregime, nou-
veniţii erau atraşi de mirajul îmbogăţirii în România, dar 
plecau şi din motive politice ori din cauza persecuţiilor 
religioase. Mulţi dintre ei au rădăcini aromâne şi 
vorbeau mai mult sau mai puţin dialectul aromânesc de 
la sudul Dunării. Dintre personalităţile albaneze ale 
căror strămoşi au ales să trăiască în România îi amintim 
pe: Victor Eftimiu, Cezar Ivănescu, Vlad Zografi, Cornel 
Stavru, Irina Margareta Nistor. 
- 7 decembrie 2013. Inaugurarea noului Consulat 
Onorific al României la Korcea 
- 16 decembrie 2013. Evenimentul aniversar 
consacrat împlinirii a 100 de ani de la stabilirea 
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relaţiilor diplomatice bilaterale între România şi 
Republica Albania La eveniment au participat secretarul 
de stat Radu Podgorean, ambasadorii Republicii Albania 
la Bucureşti, Sami Shiba, respectiv al României la Tirana, 
Viorel Stănilă, reputaţi specialişti ai mediului academic, 
membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti, cât 
şi unii din cei mai importanţi promotori ai relaţiilor 
culturale bilaterale, cum ar fi scriitorul Marius Dobrescu, 
Fahri Balliu, redactorul şef al Editurii 55 din Republica 
Albania şi criticul literar Luan Topciu, ministru consilier 
la ambasada Albaniei la Bucureşti.  

ANEXA NR. 3 
 

Cei mai importanţi albanezi 
din România (români cu origini albaneze) 

 

1. Kristaq Antoniu (Cristache Antoniu), actor; 

2. Aleksander Stavre Drenova, poet (pseudonim 

literar: Asdreni); 

3. Chiril Economu, actor; 
4. Lucia Djamo-Diaconiţă, slavistă; 
5. Victor Eftimiu, scriitor, fost director al Teatrului 
Naţional din Bucureşti; 
6. Familia Ghica; 
7. Despina Ghinokastra, graficiană; 
8. Vasile Lupu, fost domnitor al Moldovei; 
9. Dumitru Mihăilescu-Toscani, muzician; 
10. Spiru Nicolau, arhitect; 
11. Nik Pemma, scriitor şi diplomat; 
12. Lasgush Poradeci, scriitor; 
13. Nicolae Rafael, cântăreţ; 
14. Naum Veqilharxhi, scriitor, om politic. 
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Rolul armenilor 
 
Rezumat 

conomia Principatelor Române (Moldova şi 

Ţara Românească) şi a Transilvaniei, nu ar fi 

ajuns la nivelul de dezvoltare de la finalul 

secolului al XIX-lea dacă meseriaşii şi negustorii armeni 

nu-şi aduceau contribuţia lor foarte importantă. Un fler 

ieşit din comun pe care-l au, în general armenii, aidoma 

evreilor – poate pentru nenumăratele vicisitudini ale 

Istoriei lor, pe care au fost nevoiţi să le suporte de secole 

şi milenii – fac din armeni constructori importanţi ai 

economiei, societăţii, politicii şi culturii româneşti şi 

universale de–a lungul timpului.    

 

 

În secolul al XX-lea, comunităţile de armeni din 

principalele oraşe ale României s-au impus – ca şi în 

secolele precedente - prin numeroşi conaţionali care fac 

cinste ţării noastre şi etniei pe care o reprezintă cu atâta 

onoare. Apreciem că nu au existat de-a lungul 

vremurilor şi secolelor în mileniul al II-lea după Hristos, 

evenimente importante înregistrate pe toate laturile 

vieţii umane, în care exponenţii etniei armene, stabiliţi 

pe meleaguri româneşti să nu exceleze.    

E 

http://www.alar.ro/
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
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Prezenţa armenilor în economia ţărilor 
române (secolele XI-XVII)  

Cea mai veche mărturie a prezenţei armenilor pe 
pământul românesc o constituie un epigraf din anul 967, 
pe o piatră tombală din Cetatea Albă. Conform unei 
consemnări făcute de Grigore Goilav, textul inscripţiei 
menţionează că “Această cruce este gravată la 416” (data 
aparţine cronologiei armene introduse la 11 iulie 551, 
deci corespunde anului 967)41. 

Prezenţa armenilor în Transilvania este confirmată 
de dovezi istorice încă din secolele al XI-lea şi al XII-lea, 
pe ruta Ani (vechea capitală a Armeniei în secolele al X-
lea şi al XI-lea) – Crimeea – Akkerman (Cetatea Albă), 
flux intensificat după cucerirea capitalei lor42. Aşa cum 
subliniază istoricul Suren Kolangian (1923-2006), în 
Transilvania a existat o oarecare prezenţă armeană încă 
de la începutul secolului al XI-lea, prezenţă a cărei 
mărturie sunt o serie de toponimice, provenind de la 
termenul armean (o’rmen)43 După părerea majorităţii 
istoricilor, la început armenii ar fi pătruns în teritoriile 
de dincolo de Carpaţi venind din Macedonia şi sudul 
Dunării44.  

În secolele al XIII-lea şi al XIV-lea mulţi armeni au 
venit în Moldova din Galiţia45. Dacă avem în vedere 
faptul că biserica armenească cu hramul Sfintei 
Născătoare a fost ridicată în Iaşi, în 1395, după cum 
reiese din pisania în limba armenească – considerată de 
cercetători ca fiind întâia dovadă arheologică ce atestă în 
scris vechimea oraşului – putem deduce că armenii s-au 
aşezat în Iaşi mai înainte chiar de secolul al XIV-lea, 
când erau aici destul de numeroşi pentru a avea o 
biserică a lor46.  

Efectul privilegiilor acordate armenilor de către 
domnii moldoveni s-a arătat favorabil negoţului 
moldovenesc. Deja prin anii 1400, întregul comerţ 
interior şi exterior al Moldovei era concentrat în mâinile 
armenilor, care au ştiut să profite de situaţia 
excepţională a câtorva oraşe – în special Suceava – de 
unde porneau drumuri de tranzit internaţionale ce 
duceau spre Polonia, Germania orientală, Rusia sau prin 
Hotin spre Iaşi. La Suceava erau depozitele principale de 

                                                           

41 Ionuţ Anghel, Cristi Mihai şi Eduard Antonian, Minorităţile naţionale 
din România. Dovezi istorice privind aşezarea şi evoluţia, volum apărut cu 
sprijinul Ministerului Culturii şi Ministerul Informaţiilor Publice, 
Bucureşti, 2001, p. 15 
42 Suren Kolangian, Lupta armenilor din Transilvania pentru apărarea 
identităţii lor naţionale, în Ecimiadzin, nr. 12, 1964, p. 37 
43 Datev Hagopian, Întâistătător al Arhicopiei Armene în România, 
Despre istoria şi viaţa armenilor din Transilvania, în suplimentul la revista 
Ararat, iulie 2013, p.3  
44 Anais Nersesian, Armenii în istorie şi cultură, Bucureşti, 2003, p. 204 
45 idem, p. 167 
46 ibidem, p. 185 

mărfuri ale negustorilor şi totodată vama, care aducea 
venituri considerabile. La veniturile ţării contribuia 
aproape numai comerţul fiindcă boierii se bucurau de 
diferite privilegii în materie de biruri. Armenii câştigau 
bine şi plăteau bucuros chiar biruri mari dacă li se cerea. 
Ei exportau în străinătate mai cu seamă vite, cai, piei, 
ceară şi alte produse ale ţării şi aduceau în schimb 
mărfurile manufacturate de care ţara avea nevoie, icluisv 
obiecte de lux, covoare, broderii, arme împodobite cu 
pietre scumpe. La început, armenii cumpărau aceste 
produse din Orient şi Occident, dar apoi s-au apucat să 
le fabrice ei înşişi. Zecile de mii de vite pe care le 
exportau le creşteau uneori chiar ei în Moldova; având 
nevoie de mult păşunat, luau în arendă suprafeţe întinse 
de pământ, pe care, cu timpul, l-au cumpărat – de aici a 
rezultat un număr mare de moşieri armeni, mai ales în 
Bucovina, Basarabia şi nordul Moldovei. Armenii au fost 
apoi cei dintâi care au făcut agrucultură sistematică pe 
întinderi mari de pământ. Locuri de păşunat fiind 
suficiente în aceste părţi, au început să vină şi armeni 
din Galiţia să arendeze fâneţe în Moldova47. 

Într-un document emis la 8 octombrie 1408 de 
cancelaria lui Alexandru cel Bun se menţionează 
folosirea pentru transport a “carelor armeneşti”, trase de 
6 boi, cu care neguţătorii armeni aduceau produse 
provenite de pe piaţa orientală a Asiei Mici şi din zona 
mediteraneană şi balcanică, precum şi mărfuri procurate 
din Cehia şi Moravia, destinate să ia drumul Chiliei, al 
cetăţii Albe şi Galaţilor pentru a ajunge în îndepărtatul 
Orient. Pe la 1445, în apropierea Cetăţii Albe, ce 
aparţinuse genovezilor, se mai găseau acostate la ţărm 
corăbii ale celor din Trapezunt şi ale armenilor. Cu banii 
obţinuţi din negoţ şi practicarea meşteşugurilor, armenii 
au cumpărat pământ fie pentru crescătoriile de cai, fie 
pentru agricultură, priceperea lor în acest domeniu fiind 
moştenită din vechime.  

În unele sate, cum a fost Cernăuţii (unde i-a aşezat 
Alexandru cel Bun şi care poate nici sat nu a fost pe 
atunci, ci numai vad), armenii aduc o contribuţie 
însemnată la dezvoltarea ca oraşe a aşezărilor respective; 
astfel, cum admite şi Nicolae Iorga, armenii au fost 
“înfinţători de oraşe moldovene”. O mare parte din 
armenii imigranţi în Moldova s-au stabilit la Iaşi, 
Botoşani, Roman, Bacău etc. La Iaşi deosebim două mari 
periaode de emigrare: a) după distrugerea cetăţii Ani, 
prima capitală a vechiului stat armean; b) după invitaţia 
specială din anul 1475 de a veni în Moldova a lui Ştefan 
cel Mare; după cum rezultă din studiile realizate de 
Nicolae Şuţu, armenii au primit de faimosul domnitor 

                                                           

47 Vlad Bănăţeanu, Armenii în istoria şi în viaţa românească, Bucureşti, 
Tipo Lito Ţăranul & Co SA, 1938, p. 22 
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moldovean numeroase privilegii şi protecţia sa, ceea ce a 
condus la aşezarea în Iaşi numai după anul respectiv a 
cca 600 familii de armeni, iar când capitala  Moldovei a 
fost mutată de Şefan la Suceava, procesul de imigrare a 
continuat şi acolo48.   

Primii care s-au ocupat cu cărăuşia au fost vechii 
armeni, apoi saşii, ungurii şi raguzanii. Aşezările mai 
mari sau mai mici, aşa cum le cunoaştem din 
documente, s-au dezvoltat datorită emigranţilor germani 
şi armeni. Negustorii armeni erau nelipsiţi de la marile 
iarmaroace din centrele comerciale. Zapisele din anii 
1570-1590 abundă în referiri privitoare la negustorii 
armeni. Cei care au mai întreţinut o vreme comerţul cu 
aromate au fost armenii. Mulţi erau din Iaşi şi păstrau 
strânse legături cu conaţionaliii lor din Turcia şi Lwow. 
Armenii suceveni mai sunt consemnaţi individual în 
zapise şi după 1600.  

 

 
 

Călătorul englez John Newberrie la 1582, francezul 
Fourqueveau la 1584, precum şi italianul Niccolo Barsi 
da Luca în 1632, descriu Iaşul ca pe un centru comercial 
de seamă, cu vamă pentru vite şi produsele textile din 
import, cu piaţă activă şi multe prăvălii ale 
moldovenilor, polonilor, armenilor, grecilor şi turcilor. 
Străzile din Iaşi purtau denumiri după felul etniei ce 
locuia pe uliţa respectivă, fie după meseriile concentrate 
acolo: Uliţa Armenească, Uliţa Croitorilor, Uliţa 
Rusească, Uliţa Sârbească. Mahalaua armenească se afla 
pe ambele maluri ale pârăului Câlcaina, cu case adunate 
în jurul bisericii Sf. Născătoare şi era locuită de armeni 
meşteşugari (în ordine alfabetică): blănari, cizmari, 
croitori, cusătorese în broderii executate pe veşminte şi 
albituri,  lumânărari, mindirigii, pielari şi negustori care 
ăţi desfăceau mărfurile pe tarabele din pieţele oraşului 

                                                           

48 idem, p. 29 

ori în prăvăliile din “Boltă”. Nu departe de Mânăstirea 
Galata se găsea un loc numit Crucea Armenească, iar la 
margine de târg – Cişmeaua Armeanului oferea alinare 
drumeţilor însetaţi. Locuitorii Iaşului erau în cea mai 
mare parte români, pe lângă care se mai aflau: armeni, 
greci, italieni, poloni, ruteni, saşi, tătari şi turci. Dintre 
aceştia, 28.000 plătsc biruri49.  

B. P. Haşdeu menţioneză importanţa negustorilor 
armeni care străbăteau cu carele lor întinsele teritorii 
dintre apusul şi răsăritul Europei, tranzitând Moldova 
dinspre Lemberg spre Istambul. Pentru o mai bună 
securitate a lor şi a mărfurilor, ei îşi organizau 
transporturile în convoaie care se compuneau dintr-un 
număr de care grele, trase de cai ori de boi. În calitate de 
cărăuşi, armenii erau proprietarii carelor şi ai animalelor 
de tracţiune. Călătorul polon Erasm Otwinowski, care a 
însoţit la 1557 o solie la curtea sultanului, notează în 
jurnalul său prezenţa multor care armenşti în tabăra de 
noapte în care a poposit pe când trecea prin Moldova50.  
Cărăuşii care se angajau pentru călătorii lungi erau de 
obicei armeni bogaţi şi integri, de o erudiţie 
extraordinară, cunoscători ai limbii şi obiceiurilor din 
ţările prin care trecea drumul spre Răsărit. “Şeful 
caravanei era totdeauna armean şi se numea 
“caravanbaş”; acesta beneficia de drepturi absolute 
asupra participanţilor la caravană, aşa cum un căpitan 
de vas se bucură de drepturi nelimitate asupra 
echipajului său. “Caravanbaş”-ul primea să transporte 
uneori bogăţii imense, autoritatea sa fiind apărată de 
convenţiile speciale încheiate între autorităţile din 
provinciile pe care le străbătea caravana51. În localităţile 
în care caravanele armeneşti poposeau trebuiau să existe 
caii de schimb necesari, ceea ce s-a întâmplat şi în 
oraşele din Moldova, unde existau, cu acordul 
domnitorului, “menaziluri” cu cai odihniţi, pregătiţi să 
preia povara caravanelor sosite.  

Iată cum prezintă Nicolae Iorga acest fenomen: 
“Deoarece evreii nu apar decât sporadic în a doua 
jumătate a veacului al XVI-lea şi polonii nu se amestecau 
prea mult în viaţa orăşenească fiind sau dregători, sau 
nobili sau ţărani, cei ce vin la noi din colonizarea în 
Galiţia, făcută de la jumătatea veacului al XIV-lea de 
către regele Cazimir erau germani şi armeni. Din pricina 
religiei lor deosebite şi a obiceiului de a trăi mai mult 
între ei, armenii s-au stabilit repede în oraşele de început 
ale Moldovei, luându-şi nume de familie româneşti, 
dintre cele mai vechi şi mai interesante (în ordine 

                                                           

49 V. A. Urechia, Codex Bandinus, în Analele Academiei Române, tom 
XVI, seria a II-a, 1895 (selectiv) 
50 P. P. Panaitescu, Călători poloni în ţările române, Bucureşti, 1930, p. 121 
51 Wladislaw Lozinski, Potjricjat i meszezanstva, Lwow, 1902, p. 89 
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alfabetică): Bolfos, Ciomag, Goilav, Goliat, Lebădă, 
Manea, Pruncu, Şeptilici, Ţeran. Armenii care au trecut 
în Ardeal pe la 1670 din cauza războaielor duse între 
turci şi poloni, purtau nume de familie românizate ca: 
Vizirescu – la Gherla, Cap de bou (Kapdebo) sau 
Vărzaru – la Işfalău. La stabilirea în Ardeal a armenilor a 
contribuit şi acordarea unor înlesniri de către principele 
Mihail Apalfy în 1672. 

Botoşanii au avut colonişti armeni din secolele al 
XV-lea, al XVI-lea şi, mai ales al XVII-lea, când sunt 
menţionaţi documentar; alte grupuri de armeni s-au 
stabilit la Roman. În general, acesta a fost un avantaj 
pentru noi, fiindcă de n-ar fi fost armenii, veneau 
germanii în număr mai mare; prezenţa armenilor, 
deprinşi cu viaţa orăşenească italiană, mai înaintată în 
multe privinţe decât cea germană, italienizaţi deci în 
practicile comerciale, a constituit un folos pentru 
dezvoltarea naţionalităţii noastre. Şi la Bârlad au fost 
armeni, şi la Brăila, Galaţi şi Cetatea Albă...52. 

În general, în secolul al XVII-lea, comerţul din 
nordul Moldovei decade, ceea ce duce la sărăcirea unor 
târguri mai înainte prospere precum (în ordine 
alfabetică) Baia, Roman, Siret, Suceava şi Vaslui, de unde 
armenii dispar pe rând. Breasla lor este tot mai rar 
menţionată în acte. În “Codex Hurmuzaki”, cap. VIII, p. 
237 se menţiona activitatea înfloritoare a coloniei 
armenşti din Roman, unde “nu se află unul care să nu 
facă negoţ” şi a căror “bogăţie şi cultură o întrece chiar 
pe a românilor”.  

În incinta locurilor de popas de altădată se aflau 
oameni de toate naţiile, îmbrăcaţi în veşmintele pestriţe 
ale portului lor: armeni, bulgari, greci, italieni, nemţi, 
polonezi, români, ruşi, sârbi, turci şi unguri, fie că erau 
olăcari, chirigii, negustori, ţărani, clerici, diplomaţi ori 
arnăuţi53. Apariţia hanurilor a fost condiţionată de 
dezvoltarea comercială şi lărgirea reţelelor de drumuri 
care facilitau traficul de mărfuri dintr-o ţară într-alta. În 
centrele unde se controlau mărfurile  şi se percepeau 
taxele vamale s-au ridicat caravanseraiuri, iar hanurile 
ridicate la marginea drumurilor erau gestionate de 
armeni, nemţi, polonezi şi români. Călătoriile se făceau 
cu multă greutate, cu ajutorul carelor cu boi şi al 
harabalelor de poştă, de-a lungul meleagurilor mai mult 
pustii şi cereau popasuri dese, ceea ce constituia după 
aprecierea lui Nicolae Iorga, un dezavantaj pentru negoţ, 
dar un avantaj pentru înmulţirea şi dezvoltarea oraşelor. 
Călătorul francez Paul de Alep pomeneşte la 1647 de un 
han armenesc la Roman.  

                                                           

52 Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 1981, p. 183-
184 (selectiv) 
53 Anais Nersesian, Op. cit., p. 178-187 (selectiv) 

Pentru drumeţii şi cărăuşii ce înfruntau vitregia 
vremii, oboseala şi nesiguranţa drumurilor cutreierate 
de hoardele turceşti, tătăreşti şi căzăceşti, primejduite de 
tâlhari şi pustiite de războaie, hanurile ivite în cale erau 
nişte apariţii binecuvântate “unde negustorul galiţian, 
armean ori sas, prea rareori moldovean, putea găsi 
trebuitorul adăpost pentru odihnă şi este lesne de înţeles 
cum aceste prime aşezări omeneşti ajung mai târziu 
târgurile şi oraşele de frunte şi de vamă ale ţării... Nu 
este greu de imaginat cât de dificilă şi primejdioasă era 
sarcina cărăuşilor negustori de a transporta în condiţiile 
grele de insecuritate a drumurilor, pe distanţe atât de 
mari, mărfurile scumpe ce le fuseseră încredinţate. 
Drumurile pustiite de turcii şi tătarii care jefuiau 
caravanele întâlnite în cale erau lăsate la cheremul celor 
fugiţi de pe moşii şi deveniţi tâlhari”54.   

Anumite porţiuni de drumuri au fost denumite în 
funcţie de specificul mărfii care se tranzita pe acolo: 
Drumul Baciului, Drumul Cotnarilor, Drumul lemnului, 
Drumul Păcurarilor, Drumul Sării etc. Drumul Furiilor 
sau al Tâlharilor apare în mai multe documente, ca cel 
din 1589 care stabilea hotarele satului Unteni, de lângă 
Botoşani, care se întindea „din fundul Văii Armeanului 
până în Drumul Furiilor”. O hartă din 1781 a moşiei 
Ştiubeni menţioneză în zona respectivă un Drum al 
Tâlharilor şi o Câşlă a Armeanului – aşezare alcătuită 
din clădiri solide, împrejumuite cu un zid înalt55.  

În secolul al XVII-lea, armenii continuă să exporte 
cai moldoveneşti din crescătoriile lor în Austro-Ungaria, 
ţările germane şi Transilvania, ajungând cu negoţul lor 
(în ordine alfabetică) la Braşov, Dumbrăveni, Gherla, 
Oradea şi Sibiu. Scutiţi de la început de biruri, de 
“olace” şi “conace”, cu drept de a fi judecaţi doar de 
domn pentru pricini ivite cu alţi locuitori moldoveni, 
armenii crescători de vite şi cai şi-au cumpărat moşii 
întinse, bogate în fâneţuri. Prezenţa armenilor în 
Transilvania devine numeroasă între secolele al XVII-lea 
şi al XVIII-lea când, întemeind oraşe ca Aemnopolis 
(Gherla), Elisabetopolis (Dumbrăveni), aşezându-se în 
localităţi precum (în ordine alfabetică) Aiud, Alba Iulia, 
Arad, Bistriţa, Braşov, Carei, Cluj, Deva, Gheorghieni, 
Frumoasa, Joseni, Oradea, Remetea, Sibiu sau Topliţa, 
unde devin un factor important în dezvoltarea 
economică şi comercială a principatului transilvan56. În 
relatarea misionarului minorit Pitero Baksic, aflăm 
despre Iaşul aşezat într-un loc deschis, unde negoţul este 
asigurat de către armenii, grecii, polonezii şi turcii care 

                                                           

54 Cecilia Alinescu şi Natalia Paşa, Vechile drumuri moldoveneşti, S.l., 
1914, p. 78 
55 Anais Nersesian, Op. cit., p. 182 
56 idem, p. 207 
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aprovizionează oraşul cu mătăsuri preţioase, untdelemn, 
portocale, lămâi şi măsline „aduse de peste mări”57. 

Negoţul efectuat de armenii din Moldova a fost 
preţuit de domnii moldoveni din secolele al XVII-lea şi 
al XVIII-lea, fiindcă prin intermediul armenilor se 
vindeau anual numai în Polonia, câte 20.000 de cai, 5.000 
de boi, 6.000 de vaci, 50.000 de ocale de ceară şi 200.000 
piei de iepure după evidenţele timpului. Un hrisov 
domnesc din anul 1784, emis de Alexandru, domn al 
Moldovei, întăreşte toate privilegiile acordate armenilor 
până atunci şi adaugă altele noi, între care dispoziţia 
prin care interzice localnicilor să ceară armenilor chirii 
prea mari pentru păşunat sau să le facă neajunsuri; de 
asemenea, ispravnicii nu mai aveau dreptul să-i 
pedepsească personal pe armeni, care urmau a fi 
judecaţi numai la Curtea Domnului, singurul în drept 
să-i pedepsească58. Se poate înţelege uşor ce conseciţe a 
avut acest fapt...  

 

Prezenţa armenilor în economia românească 
în secolele al XIX-lea şi al XX-lea  

Aportul populaţiei armeneşti la dezvoltarea 
economică a ţărilor române este analizat secvenţial în 
cap. al II-lea, “Armeni în Ţările Române”, din lucrarea 
lui Anais Nersesian, Armenii în istorie şi cultură, citată de 
noi deja. La începutul secolului al XIX-lea, după 
recăpătarea drepturilor politice şi civile, un mare număr 
de armeni obţin ranguri boiereşti; dintre aceştia amintim 
pe: a) serdarii P. Ciolac, N. Cerkez, Serafim Babic S. 
Serghevici, Solomon Trancu şi M. Ţăranu; b) Nerses 
Biladurian, Gaspar Goilav şi Isaia Trancu – spătari; c) 
Teodor Misir, Todiraş Misir şi Grigore Popovici – 
medelniceri; d) Garabet Anuş şi Lusic Sărmacaş – pitari; 
e) Cristea Caracaş şi Iacob Ivanovici – comişi; f) Garabet 
Hacikian – clucer; g) Ohanes Pruncu – vornic; h) Andrieş 
şi Vasile Goilav, M. Baronţi, Barac Capri, Ovanes Cristu, 
Sava Şahanovici şi Donic Simonovici – căminari; i) Hacic 
Cerkez şi G. Ţăranu – paharnici; j) Bogdan Simonovici – 
clucer59  

În lucrarea citată este prezentat „un proiect destul de 
îndrăzneţ, elaborat de Nikorovitz, un armean din 
Lwow” pentru revigorarea economică a Moldovei şi 
Bucovinei, prin aportul comercial al armenilor din 
oraşele regiunilor respective, de la gurile Dunării şi până 
la Boian, Cernăuţi, Siret şi Suceava, „unde existau încă 
rămăşiţele puternicei comunităţi armeneşti, cu biserici, 

                                                           

57 G. Ionescu-Gion, România în secolul al XVIII-lea, în Revista Nouă, vol. 
III, 1891  
58 Vlad Bănăţeanu, Op. cit., p. 23 
59 H. D. Siruni, Armenii în viaţa economică a Ţărilor Române, Bucureşti, 
S.I., 1944, p. 75 

terenuri agricole şi păşuni... Evreii ca toleraţi, n-ar fi avut 
dreptul să vândă marfă decât cu mărunţişul”60. 
Drepturile breslei armeneşti recunoscute de domnii 
Moldovei de-a lungul secolului al XVIII-lea sunt 
reînnoite periodic şi în secolul al XIX-lea, de Alexandru 
Constantin Moruzi în 1803, Scarlat Calimachi – la 1814, 
Mihai Grigore Şuţu – la 1820 şi Alexandru Sturza – la 
182761.  

Un nou val de armeni veniţi din Imperiul Otoman la 
jumătatea secolului al XVIII-lea contribuie la revigorarea 
circulaţiei mărfurilor între târgurile şi oraşele unde se 
stabiliseră în grupuri compacte. La Botoşani, aproape 
toate prăvăliile aflate în centrul oraşului, orânduite sub 
bolţi în arcade după modelul oriental, aparţineau 
blănarilor, postăvarilor, cizmarilor, lumânărarilor, 
băcanilor şi cârciumarilor; datorită lor, oraşul cunoaşte o 
frumoasă dezvoltare62. Armenii obţin recunoaşterea 
calităţii lor de comercianţi şi din partea autorităţilor 
ruseşti sau austriece, fapt care le aduce denumirea de 
sudiţi63.  

Catagrafia din 1832 din vremea lui Ioniţă Sandu 
Sturza consemnează mulţi armeni, negustori şi 
meseriaşi, aflaţi sub protecţie străină. Abolirea în 1829 a 
monopolului otoman asupra comerţului exterior al 
Principatelor Române deschide debuşeu extern şi 
grăbeşte procesul intern de dezvoltare social-economică 
pe făgaş capitalist. Negoţul armenilor este şi el antrenat 
pe orbitele pieţei internaţionale. Din Condica Iaşului de 
la 1830, aflăm că Ioan Bălăşan, negustor armean, dar 
supus austriac face comerţ „în boltă de piatră, cu felurite 
mărfuri turceşti”. Sudiţii armeni deţineau în oraşele 
Moldovei magazine cu obiecte de lux pentru uzul 
protipendadei; ei mergeau de două ori pe an la marile 
târguri europene din Leipzig, Nurenberg sau Viena, 
precum negustorii Avedik din Iaşi, Ovanes Hariton din 
Botoşani, Garabet Vazar din Galaţi sau Hagi Onig din 
Focşani. Unii se deplasau chiar până la Paris de unde 

                                                           

60 Nicolae Iorga, Istoria comerţului românesc, Bucureşti, 1923 cap. 1 
selectiv  
61 Gh. Ghibănescu, Breslele armenilor din Roman, p. 12 
62 ibidem, p. 168-172 (selectiv) 
63 „Unii dintre armeni au căutat protecţia austriacă sau rusească 
încercând să obţină supuşenia străină şi să devină sudiţi. Astfel 
Măgărdici şi Iacob Buicliu din Iaşi obţin cetăţenia austriacă. Prăvăliile 
lor din Iaşi  scapă de jaful armatei turceşti în 1821 pentru că expuseseră 
pe uşă actul cu pajură ce atesta supuşenia lor austriacă. 
Calitatea de sudit oferea o serie de privilegii economice, juridice şi 
personale. Suditul era scutit de impozit, plătea o taxă vamală de numai 
un sfert din valoarea mărfurilor şi se bucura de libertatea de a face 
comerţ pe tot teritoriul ţării. Nu putea fi arestat sau condamnat la 
amenzi fără a fi înştiinţat în prealabil de către consultantul de care 
depindea. Persoana şi domiciliul lui erau inviolabile” (după Anais 
Nersesian, Armenii în istorie şi cultură, Bucureşti, 2003, p. 175) 
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aduceau mobile luxoase, articole de îmbrăcăminte, 
pălării şi bijuterii după ultima modă franţuzească64. 

Restricţiile la care au fost supuşi armenii în perioada 
fanariotă îi vor determina să se orienteze spre alte 
domenii de activitate, precum cel bancar, ei ajungând 
zarafi şi creditori importanţi ai domnitorilor şi ai 
boierimii65.        

La începutul secolului al XIX-lea creşte influenţa 
apuseană în Principatele Române, ceea ce conduce la 
apariţia de noi meserii de lux ca mănuşari, pantofari, 
pălărieri şi la decăderea unor meserii casnice. Bresla 
armenilor contribuie la importul obiectelor de 
rafinament fabricate în Occident, precum clavecinele, 
ceea ce face să apară şi meşterii de piane; meşteşul 
strunarilor era destul de vechi după cum reiese dintr-un 
act dat de Grigore Ghica la 1741 prin care autoriza ca 
Pambuc armeanul să vină în ţară cu meşteşugul lui.  

După cum se poate constata din numeroase acte, 
ispisoace şi zapise incluse în Codexuri, armenii 
întreţineau în capitala Moldovei o fructuoasă şi vie 
activitate economică, aceştia fiind implicaţi într-o vastă 
reţea de afaceri ce integra Iaşul în circuitul comerţului 
intern şi extern. Dezvoltarea economică, înflorirea 
negoţului, înmulţirea şi diversificarea meştuşugurilor au 
condus în mod direct la apariţia de noi locuri de popas, 
hanuri şi staţii de poştă, menite să-i servească pe 
călătorii de toate neamurile şi de toate categoriile sociale. 
În virtutea acestor cerinţe, negustorii armeni devin şi ei 
proprietari sau arendaşi de hanuri. De asemenea, 
căutând să vină în sprijinul negoţului, domnitorul 
Constantin Mavrocordat scuteşte de obligaţia găzduirii 
trimişilor domneşti şi a solilor străini, pe negustorii 
pământeni, armeni şi evrei. Numai în Iaşi cronicele 
vremii semnalează Hanul Armenesc (Hanul lui Ghimici 
Carmalău), precum şi hanurile următorilor negustori 
armeni ca: Băjan, Hariton Ovanes, Gheorghe Missir, 
Petrea şi Ovhanes Bacalu sau Ilie Popovici Armeanul. 
Alţi negustori armeni deţineau hanuri la (în ordine 
alfabetică): Bacău, Botoşani, Caşin, Dorohoi, Roman, 
Suceava, Târgu Ocna, ori Târgu Frumos66.  

Instaurarea în Principatele Române a domniilor 
fanariote a dus şi la decăderea comerţului purtat de 
armeni. Venirea în mare număr a negustorilor greci, 
protejaţi de domnie, care acaparează comerţul şi 
cumpără pământuri întinse, a afecatat şi viaţa 
comunităţilor de armeni ce se aflau în ţările române cu 
mult timp înainte. Armenii încep să piardă din 
privilegiile ce le obţinuseră de la domnii pământeni; în 

                                                           

64 S. Mărieş, Supuşi străini în Moldova 1781-1861, Iaşi, 1985  
65 Anais Nersesian, Op. cit., p. 175 
66 idem, p. 188-193 (selectiv) 

anumite oraşe nu le mai este îngăduit să deschidă 
prăvălii şi să facă negoţ cu amănuntul dacă nu plătesc 
bir greu la visteria domnească sau la compania 
neguţătorilor locali, alcătuită în majoritate din greci. 
Sunt supuşi, de asemenea, la restricţii şi taxe vamale 
sporite, aşa cum reiese din hrisovul domnesc dat în 
august 1803 pentru oraşul Râmnicu Vâlcea. Concurenţa 
aprigă şi necruţătoare a grecilor, care subminează şi 
preiau de la armeni rolul principal pe care aceştia îl 
avuseseră în comerţul exterior al Principatelor, îi 
determină pe unii dintre ei să plece spre apus în 
Transilvania, ori la nord în Bucovina austriacă, ori să-şi 
îndrepte interesul spre Istambul, unde mulţi conaţionali 
de-ai lor aveau afaceri înfloritoare din comerţ şi 
cămătărie. 

Armenii din ţările române combină din ce în ce mai 
mult activitatea negustorească cu zărăfia, devenită cât se 
poate de profitabilă, căci candidaţii la domnie şi boierii 
simpatizanţi aveau nevoie de mari sume de bani cu care 
să câştige bunăvoinţa slujbaşilor de la curtea sultanului, 
începând cu cei mici în rang până la cei mai puternici şi 
mai influenţi. Rămas dator cu 30.000 galbeni bogatului 
negustor şi zaraf armean Bogos Apik Zade, Mihai Vodă 
Şuţu vinde creditorului său prin actul de la 1 octombrie 
1801, Biserica Sf. Gheorghe din Herţa, cu toate 
acareturile aferente. Bogos îl trimite în Moldova pe vărul 
său, Apik Zade, care scoate la mezat (vânzare) în 1804, 
Biserica din Vatra Dorohoiului67. Influenţa zarafilor 
armeni se exercita chiar şi de la Istambul, de unde contra 
ştergerii unei datorii de 50 de pungi cu galbeni, Hagi 
Sahbonz, mare zaraf şi dragoman în capitala împărăţiei 
otomane obţine de la Mihai Racoviţă, dreptul de a ridica 
o biserică în părţile Târgului Bucureşti de Afară, unde 
armenii se aşezaseră în număr mare întemeind un cartier 
al lor.    

În secolul al XIX-lea, cum atestă documentele, se 
impun în activitatea cămătărească, zarafi armeni ca 
Altân Babic, Ovanes Babic, Sebastian Bogos, Măgărdici 
hagi, Hugas şi renumitul Manuc Mârzaian bey, om de 
legătură al cancelarului austriac Metternich68, personaj 
fabulos, căruia i s-au dedicat scrieri, studii şi ample 
monografii. În lupta pentru tronurile Principatelor se 
avansau nişte sume colosale, prin supralicitarea ofertelor 
de haraci şi a celorlalte obligaţii faţă de Poartă, ca şi prin 
plocoanele tot mai substanţiale. De multe ori, zarafii 
interveneau la marii demnitari turci pentru menţinerea 
în domnie a clienţilor lor care, în cazul mazilirii prea 

                                                           

67 Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, Iaşi, 1933, vol. VI, partea a II-a, p. 
189-190  
68 Simion Tavitian, Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor, 
ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004, p. 
14 
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timpurii, n-ar fi putut achita împrumuturile cu dobânzi 
enorme, ceea ce ar fi dus la pierderea banilor şi chiar la 
ruinarea unora dintre ei. În acest sens, Hagi Sahbonz 
lucrează şi el în favoarea protejatului său, Grigore Ghica, 
prin influenţa şi prin relaţiile pe care le avea la curtea 
sultanului, fiind în joc capitalul investit spre susţinerea 
domnului şi obţinerea firmanului. Dar, manevrele 
financiare de acest fel erau destul de riscante: dintr-un 
raport diplomatic trimis la Iaşi, la 24 decembrie 1825, 
aflăm că un anume Nikolaki, bancher armean, apropiat 
al lui Halet Efendi a fost exilat la Focşani, împreună cu 
un alt zaraf armean, pe nume Krikor. Amândoi fuseseră 
creditorii domnului Ion Sandu Sturza şi cum acesta nu-şi 
achitase anumite datorii pe care le avea la Istambul, 
pedepsiţi au fost cei doi bancheri care-l creditaseră. 

În conjunctura epocii, cum confirmă documentele, 
destui zarafi şi negustori armeni aflaţi în Principate, la 
Iaşi ori Bucureşti, au purtat în secret o susţinută 
activitate diplomatică în favoarea politicii ruseşti şi în 
interesul emancipării Ţărilor Române de sub stăpânirea 
turcească. Negoţul şi zarafia îi punea pe armeni în 
contact strâns cu numeroase persoane de diferite 
naţionalităţi şi ranguri sociale, ce deţineau funcţii 
importante în administraţie şi guvernământ, 
antrenându-i în relaţiile politice ale timpului printr-o 
participare activă. În corespondenţa lui Manuc bey, 
despre a cărui personalitate istoricii şi alţi specialişti nu 
şi-au spus încă ultimul cuvânt, găsim menţionate nume 
de zarafi armeni de a căror abilitate şi pricepere 
depindea succesul multor misiuni, precum hagi 
Mangiuk, hagi Arakel, Ohanes şi Babic – pe care i-am 
mai amintit, Asvadur, Artin, Hagop, Mardiros, Vartic, 
„boierul Bogos cel prietenos”, „boierul Mesrob cel plin 
de dreptate” şi alţii69.      

În secolul al XX-lea, s-au impus din nou, ca şi 
secolele precedente, numeroşi armeni, născuţi în 
România, care au excelat în toate domeniile realităţii 
economico, sociale, politice şi cultural-spirituale; numele 
lor şi domeniul în care au excelat se află trecut într-o 
anexă a lucrării noastre.  

Semnalăm contribuţia esenţială a două studii, scrise 
reputaţi armeni, care pot constitui bazele studierii 
contribuţiei armenilor la dezvoltarea economică a 
României - Anais Nersesian şi Simion Tavitian (a se 
vedea la bibliografia selectivă a capitolului, studiile cu 
care sunt citaţi).  Într-o altă lucrare de excepţie, „Armenii 
dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor” (ediţia I 
2003, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2004, Constanţa, 
Editura Ex Ponto), autorul - Simion Tavitian, descrie în 
cap. al IX-lea „Prezenţa armenilor în viaţa economică” a 

                                                           

69 ibidem, p. 195-203 (selectiv) 

Dobrogei şi menţionează următorul aspect semnificativ: 
„Abordând cu respect patrimoniul moral şi material al 
mozaicului de naţionalităţi din Dobrogea, patrimoniu 
întărit prin legi bine chibzuite, poporul român a putut 
întrona aici înfrăţirea, indiferent de etnie şi religie, astfel 
încât toleranţa şi pacea să poată asigura progresul şi 
bunăstarea locuitorilor noii provincii româneşti”70. 

În 1895 locuiau la Constanţa – 559 armeni, iar în 
1905, după 20 de ani – 610 armeni; cei mai mulţi armeni 
sunt semnalaţi cronologic în acest oraş, astfel - în iunie 
1916 – 1.002 persoane, iar în 10 aprilie 1928, la un total al 
populaţiei oraşului de 70.492 suflete existau 3.660 de 
armeni. 

În perioada interbelică a secolului trecut, numărul 
armenilor din toată România creşte la cca 9.000 
persoane, pentru ca după 1944 - ca urmare a celor două 
valuri succesive de emigrare - să scadă simţitor. Armenii 
care au plecat atunci în noua lor ţară – Republica 
Socialistă Sovietică Armenia - s-au despărţit cu durere 
de patria lor adoptivă România, unde ei şi familiile lor 
au trăit şi muncit de generaţii; la 21 iunie 1948, în cel de-
al doilea val de emigrare, au părăsit România peste 1.000 
de armeni.  

În următorii ani, în special între 1960-1985, armenii 
emigrează masiv spre Occident, mai ales spre SUA. 
După decembrie 1989, prăbuşirea regimului totalitar şi 
în ţara noastră a creat largi posibilităţi de revigorare şi 
pentru comunitatea armeană din România; astfel, la 7 
februarie 1990 s-au pus bazele Uniunii Armenilor din 
România71, care a căpătat statut oficial în aprilie 1990, 
când au fost create filiale în toate localităţile cu populaţie 
de etnie armeană. 

 

Armenia şi comunităţile armene la început de 
secol şi mileniu 

După 72 de ani de existenţă ca Republică Socialistă 
Sovietică Armenia, la 23 august 1990, Parlamentul 
armean adoptă Declaraţia de independenţă a Armeniei, 
iar la 23 august 1991, acelaşi Parlament proclamă pe 
baza unui referendum, Republica Armenia, noul stat 
independent al naţiunii armene, care se întinde în 
prezent doar pe a zecea parte din suprafaţa de peste 
300.000 kmp a Armeniei istorice.  

Azi, trăiesc în Republica Armenia cca 3,7 milioane 
locuitori, din care 95% etnici armeni, iar restul minoritari 
ruşi, greci etc. Capitala Armeniei, Erevan, este situată la 
înălţimea de 1.500 m faţă de nivelul mării şi are o 
populaţie de 1,25 milioane locuitori. 

                                                           

70 Tavitian, Simion, Op. cit., p. 65 
71 idem, p. 28-29 (selectiv) 
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Mulţi armeni trăiesc în afara graniţelor, diaspora 
formând comunităţi importante (în ordine alfabetică) în 
SUA, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Birmania, 
Brazilia, Bulgaria, Canada, Egipt, Elveţia, Etiopia, 
Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Grecia, India, Irak, 
Italia, Liban, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Olanda, 
România, Uruguay sau Sudan72. Pretutindeni în lume, la 
începutul mileniului trei se estimează existenţa a cca 1,4 
milioane de armeni în Statele Unite ale Americii, 130.000 
în Argentina, 110.000 în Canada, 40.000 în Brazilia, 
22.000 în Bulgaria.  

În România, potrivit rezultatelor Recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002, numărul 
armenilor era de 1.780 persoane. Majoritatea lor locuiesc 
în Bucureşti (unde s-au declarat 821 etnici armeni) şi 
Constanţa (422 persoane), aceştia fiind de religie 
ortodoxă, iar restul în Transilvania, unde sunt de 
confesiune catolică.  

 

Întrebări retorice  
„N-am ştiut niciodată – spune dr. ing. Neculai 

Grădinaru - că la Gherla au trăit şi mai trăiesc armeni. La 
fel, nu ştiu dacă numele staţiei de cale ferată Armeniş, de 
pe linia Orşova-Caransebeş, este legat în vreun fel de 
existenţa unor armeni în zonă”... 

În România73, există trei tablouri semnate de celebrul 
pictor flamand, Paul Peter Rubens. Primele două se 
găsesc la Muzeul Brukenthal din Sibiu, iar al treilea se 
află într-o biserică catolică din oraşul transilvănean 
Gherla. Este vorba de tabloul “Coborârea lui Isus de pe 
Cruce”, aflat în Catedrala Armeană din Gherla.  

 Tabloul are o istorie tumultoasă. După ocuparea 
Romei, împăratul francez Napoleon şi-a însuşit pânza, 
pe care a pierdut-o însă în mâinele englezilor, la 
deportarea sa în insula Sf. Elena. Englezii au oferit 
celebra pictură regelui lor. Acesta i-a făcut-o cadou 
împăratului austriac.  

 Când împăratul austriac Francisc I a cerut ajutor 
bănesc armenilor din Ardeal, drept recompensă, el a fost 
de acord să le ofere orice pictură din galeriile imperiale. 
Armenii au ales pânza lui Rubens. Aceasta a fost expusă 
în Catedrala Armeană din Gherla, de unde a fost 
transportată în 1944, în Ungaria.  

 În 1952, pictura a reintrat în posesia statului român, 
fiind adăpostită la Cluj. La cererea oficială a oraşului 
Gherla, la 22 decembrie 1999, pictura s-a reîntors în 
Catedrala Armeană din Gherla. Tabloul valorează acum 
– după unele estimări – cca 16 milioane dolari. 

                                                           

72 ibidem, pp. 15-16 (selectiv) 
73 după articolul lui Neculai Grădinaru, care a circulat liber pe internet 
în luna noiembrie 2013 

 

Concluzii 
 Economia Principatelor Române (Moldova şi Ţara 

Românească) şi a Transilvaniei, nu ar fi ajuns la nivelul 
de dezvoltare de la finalul secolului al XIX-lea dacă 
meseriaşii şi negustorii armeni nu-şi aduceau 
constribuţia lor, foarte importantă, aşa cum am 
demonstrat mai sus. Trebuie reţinut chiar, că mari zarafi 
armeni, precum hagi Sahbonz s-au implicat chiar în 
numirea domniilor pământene din Principate. 
Primejduindu-şi afacerile, zarafii armeni au alcătuit în 
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea o reţea amplă şi 
eficientă, cu fire întinse de la Paris şi Istambul până în 
Crimeea, prin care se desfășurau în secret afacerile 
politice şi diplomatice.  Un fler ieşit din comun pe care-l 
au, în general armenii, aidoma evreilor – poate pentru 
nenumăratele vicisitudini ale Istoriei lor, pe care au fost 
nevoiţi să le suporte de secole şi milenii – face din 
armeni constructori importanţi ai economiei, societăţii, 
politicii şi culturii româneşti şi universale de–a lungul 
timpului.    

În secolul al XX-lea, comunităţile de armeni din 
principalele oraşe ale României s-au impus – ca şi în 
secolele precedente - prin numeroşi conaţionali care fac 
cinste ţării noastre şi etniei pe care o reprezintă cu atâta 
onoare. Apreciem că nu au existat de-a lungul 
vremurilor şi secolelor în mileniul al II-lea după Hristos, 
evenimente importante înregistrate pe toate laturile 
vieţii umane, în care exponenţii etniei armene, stabiliţi 
pe meleaguri româneşti să nu exceleze.    

 
ANEXA 1 

 
Personalităţi armene care au activat în România în 

secolul al xx-lea 
- în ordine alfabetică74 - 

 
1. Ana Aslan, academician, geriatrie 
2. Ştefan Agopian, literatură 
3. Vartan Arachelian, prozator şi publicist75 
4. Garabet Avakian, colecţionar de artă 
5. Hurmuz Aznavorian, drept 
6. Ion O. Balasanian, chimist 
7. Nicolae Bagdasar, membru corespondent, filosof 

                                                           

74 selecţie realizată după lucrările lui Simion Tavitian: Armeni sub cupola 
Academiei Române, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004; Armenii dobrogeni 
în istoria şi civilizaţia românilor, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004, pp. 91-207 (selectiv) şi Armeni din 
România, 2 vol., Constanţa, Editura Ex Ponto, 2007 
 
75 a fost printre cei care au fondat emisiunea pentru minorităţi 
« Convieţuiri » 
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8. Dumitru I. Bagdasar, academician post-mortem, 
medicină 
9. Agop Bezerian, diplomat de carieră 
10. Arşag Bogosian (Bogdan Căuş), gazetar 
11. Suren Cedighian, inginer, savant 
12. Varujan Cozîghian, violonist 
13. Vasile Conta, filosofie 
14. Cik (Hacik) Damadian, caricaturist 
15. Diran Diradurian, inginer chimist 
16. Hagop Siruni Djololian, medicină 
17. Aram Frenkian, filosofie 
18. Spiru Haret, academician, matematică 
19. Mihail Jora, academician, muzică  
20. Garabet Ibrăileanu, academician, critic literar 
21. Eduard Karakaşian, medicină 
22. Garabet Kumbetlian, mecanică 
23. Virgil T. Madgearu, academician post mortem, 

economie 
24. Gheorghe Manea, membru corespondent, inginer 
25. Petre Th. Missir, membru de onoare, critic literar 
26. Varujan Pambuccian, deputat 
27. Sergiu Selian, publicist 
28. Matei Socor, membru corespondent, muzică 
29. Savel Stiopul, regizor de film 
30. Harry Tavitian, muzician 
31. Grigore Trancu-Iaşi, om politic 
32. Varujan Vosganian, literat, deputat 
33. Kricor Zambaccian, academician, colecţionar de 

tablouri 
 

 ANEXA 2 
 

ELEMENTE IMPORTANTE 
 ŞI CUVINTE ALESE CU ŞI DESPRE ARMENI 

 
- Armenii au de secole întregi deosebite patrii76, spaţiul 
statal românesc unde sunt atestaţi începând cu secolul al 
X-lea fiind şi el generoasă gazdă pentru numeroşii fii ai 
acestui străvechi şi martirizat popor77. 
- Fă un bine, dar aruncă-l în spate, Nu aştepta de la 
nimeni recunoştinţă şi mulţumire...78. 
- Optez pentru credinţa în care adesea mă clatin (e 
cazul şi locul să recunosc inegalitatea mea cu humoare şi 
comportare) şi, mai ales, pentru dragostea fără limită, 
anulând în mine ura cu desăvârşire, chiar de-ar fi ca ura 

                                                           

76 N. Iorga, Scrieri istorice despre armeni, ediţie îngrijită, traduceri şi note 
de Emanuel Actarian, Bucureşti, Editura Ararat, 1999, p. 32 
77 Stoica Lascu, Prefaţă la lucrarea Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia 
românilor, de Simion Tavitian, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, 
Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004, p. 5  
78 Armenac Manissalian, om de afaceri în perioada interbelică a 
secolului trecut, primul preşedinte al Uniunii Armenilor din România 

să mă nimicească. Optez pentru Christos care, în ochii 
mei, a fost dragostea. Zică lumea ce-o zice! Cred în 
dumnezeirea lui Christos, întrucât e dragostea infinită79. 
- Cel mai important lucru din viaţa unui om este să-ţi 
slujeşti semenii. Dacă aportul tău în orice împrejurare 
poate să fie în folosul semenului, te poţi considera 
satisfăcut80 
- Nici nu-mi vine să cred că această comunitate a fost 
formată din oameni, a fost formată numai din 
personalităţi81. 
- Armenii aduc însă un aport şi mai considerabil în 
istoria noastră prin aceea că ne dau chiar doi domni în 
Moldova. Se ştie că Ion Vodă cel Cumplit, numit de 
cronicarul Ureche, Ion Armanul, era fiul lui Ştefăniţă 
Vodă şi al unei armence cu numele de Serpega... Un alt 
domn de origine armeană a fost Garabet, care s-a urcat 
pe tronul Moldovei în anul 1577, sub numele de Ioan 
Potcoavă, fiul legitim al Serpegei şi al armeanului 
Sarpega, deci fratele după mamă al lui Ioan Vodă cel 
Cumplit. 

Armenii sunt datori să-şi păstreze tradiţiile, să fie 
mândri şi de vechimea lor ca popor şi de istoria lor 
gloriasă, să-şi cultive limba strămoşească, cu toate 
legăturile comune, economice (subl. n.), politice şi 
culturale care îi leagă de istoria noastră şi care ne fac să-i 
simţim alături de noi la toate ocaziile. Dacă armenii vor 
fi siliţi prin împrejurări vitrege lor, să se asimileze 
poporului român, îi vor trece cu cinste moştenire 
calităţile lor mari. Recunosc totuşi că-mi vine greu să 
cred în asimilarea lor, căci dacă armenii au trebuit să se 
împrăştie prin toată lumea, ca să nu-şi piardă 
naţionalitatea şi religia, şi dacă în ciuda atacurilor şi 
persecuţiilor din cursul Istoriei lor zbuciumate, au ştiut 
să se menţină ca popor, însemană că sunt un popor de o 
rară vitalitate, un popor menit să trăiască82. 
- Prin cultura primită, prin educaţia noastră, prin 
afecţiunile definitive ce ne leagă facem parte defintivă 
din Ţara Românească, nu avem nici un cămin naţional, 
nici restabiliri de făcut în Asia sau aiurea şi ne 
mulţumim pe deplin cu calitatea noastră de români cu 
care ne mândrim83. 
- Azi, comunitatea este de aproape 10 ori mai restrânsă 
numeric şi nu ma are nici pe departe forţa economică 
din perioada interbelică. Unul din scopurile noastre e 

                                                           

79 Arşavir Acterian, intelectual desăvârşit, filă din Jurnal, 15 mai 1985 
80 Aram Agop, avocat constănţean 
81 prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu, din Cuvântul rostit la lansarea 
primei ediţii a lucrării Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor, 
de Simion Tavitian, Editura Ex Ponto, 2003 
82 Vlad Bănăţeanu, Armenii în istoria şi în viaţa românească, Bucureşti, 
Tipo Lito Ţăranul & Co SA, 1938 (selectiv)  
83 Emanoil Ciomac, Botoşani, f.l., f.a. p.78 
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tocmai de a-i reface ceva din strălucirea de odinioară. 
Acest lucru se poate face pe may multe căi, prin 
refacerea patrimoniului religios şi laic de pildă, dar, mai 
ales, trebuie să recâştigăm prin unitate ceea ce aveam 
înainte prin  număr şi bogăţie.  
 Armenii, în general, unde s-au stabilit, nu au încercat 
printr-o organizare ocultă să  ocupe funcţii în stat, pe 
care să le subordoneze intereselor lor. Apoi, spre 
deosebire de alte etnii, armenii nu şi-au ascuns originea 
etnică niciodată; nu şi-au schimbat numele, şi-au păstrat 
cu o largă deschidere, organizaţiile comunitare – deci 
fără să facă restricţii faţă de populaţia majoritară, 
dovedind astfel că nu rămân datori locului în care se află 
şi nu caută să obţină mai multe drepturi decât li se 
cuvin. 
 Am fost foarte uniţi, ca orice popor obişnuit cu 
diaspora, dar n-am încercat să  deturnăm acest lucru 
spre crearea unui ocultism social, prin acapararea unor 
poziţii cheie  în stat. Pe urmă, armenii, peste tot în 
lume au trăit ca şi cum ar fi fost propria lor ţară... 
 Din toate aceste motive armenii nu au avut conflicte 
cu românii, Şi apoi, fiind purtătorii unei culturi, ai unei 
civilizaţii de gfactură umanistă, au avut o educaţie de 
neam şi familie care i-a împiedicat să fie intoleranţi şi să 
aibă atitudini condamnabile faţă de populaţia 
majoritară. 
 Iar peste toate acestea trebuie spus că poporul român 
a fost întotdeauna foarte cald şi ospitalier cu populaţia 
armeană, iar armenii, ca orice om, ca orice popor care 
suferă vitregiile Istoriei, ştiu să-şi selecteze prietenii şi să 
le fie recunoscători celor ce se poartă frumos cu ei84.  
- Evocând numele acestor armeni, care alături de fraţii 
lor români şi de alte etnii ce convieţuiesc de secole pe 
acest spaţiu românesc, participanţi deopotrivă la cele 
două conflagraţii mondiale, le aducem prinosul de 
recunoştinţă. Amintirea, jertfele şi sacrifciile lor nu vor fi 
date uitării. 
 Nenumiţi în nici un calendar ortodox, catolic, 
musulman sau greco-catolic, toţi  sunt pomeniţi 
însă împreună cu cei peste 800.000 de eroi care s-au 
jertifit pentru Patria-Mamă în Războiul de Întregire a 
neamului, dumnică de duminică în toate lăcaşurile de 
cult. Tuturor acestora, mulţi şi anonimi, să ne plecăm 
frunţile în semn de adânc şi pios omagiu85. 
- Fericit este acel popor care ştie să-şi omagieze eroii şi 
poeţii pentru că ei reprezintă cele două dimensiuni ale 
oricărei civilizaţii. În acest sens, Comunitatea Armeană 

                                                           

84 Varujan Vosganian, preşedintele Uniunii Armenilor din România, 
interviu acordat ziarului Dimineaţa, aprilie1990 
85 Simion Tavitian, Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor, 
ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2004, p. 
53 

din România, în ultimii ani a dovedit un exemplu. Noi 
am instituit un premiu care se acordă acelor personalităţi 
de origine armeană care, prin activitatea lor, sporesc 
prestigiul comunităţii noastre. Din păcate, această 
eliberare a noastră nu a venit mai devreme pentru că 
sunt multe personalităţi de seamă care şi-ar fi găsit locul 
pe lista premianţilor noştri, de la Krikor Zambaccian şi 
Cik Damadian până la Ioana Kasargian Siruni şi mulţi, 
mulţi alţii86. 

- Cred, în continuare, că tehnologia este cheia 
dezvoltării României. Ceea ce am început, sprijinit de 
toţi cei care au acest crez, s-a dovedit a fi realist şi cu 
rezultate măsurabile. Am dovedit împreună că o 
industrie poate să-şi creacsă vaoarea de piaţă de la 4,2 la 
sută din PIB la 10 la sută din PIB în doar 4 ani. Am 
ridicat împreună o serie de bariere mentale, fiscale şi de 
recunoaştere a industriei noastre. Am dovedit împreună 
că piaţa internă nu este o cantitate neglijabilă, iar 
consumatorul român este o persoană educată şi avidă de 
tehnologie. Am dovedit împreună că putem să ne 
transformăm dorinţele în realităţi... 
 

 
 

Cred că orice cetăţean al României are dreptul de 
acces liber, neîngrădit de bariere fizice,mentale, de vârstă 
sau financiare, la tehnologie. Ca ţară producătoare de 
tehnologie trebuie să nu uităm că inteligenţa nu este un 
monopol al oraşelor mari. Că oameni inteligenţi se nasc 
peste tot în România şi că toţi au dreptul şi şanse egale 
de împlinire a viselor lor. Ca ţară de oameni pasionaţi de 
tot ce e nou, consider că toţi cetăţenii ţării merită să 
cunoască binefacerile aduse vieţii de zi cu zi de 
tehnologie...87 

 

                                                           

86 Varujan Vosganian, preşedintele Uniunii Armenilor din România, 
citat de Simion Tavitian, Op. cit., p. 171 
87 Varujan Pambuccian, deputat în Parlamentul României din partea 
Uniunii Armenilor din România, lider al Grupului parlamentar al 
minorităţilor naţionale 
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ANEXA NR. 3 
 

Principalele evenimente importante pentru 
minoritatea armeană din România după 1990 

- cronologie88 - 

 

08.02.1990, Bucureşti. Înfiinţarea Uniunii 

Armenilor din România 
Prin Decizia Judecătorească nr. 156 din 1990 se 

înfiinţează Uniunea Armenilor din România (U.A.R.), 
persoană juridică, la Judecătoria sector 1 Bucureşti, ca 
organizaţie obştească ce are ca scop apărarea şi 
promovarea intereselor comunităţii armene din 
România. 

Uniunea Armenilor din România a fost înfiinţată 
iniţial în anul 1919 pentru a ajuta armenii ce îşi căutau 
un refugiu în România, după Genocidul din 1915. U.A.R. 
a oferit, la acea vreme, documente de şedere unui număr 
de 4.283 de imigranţi armeni şi a prelungit biletele de 
naţionalitate la 3.269 de armeni. Organizaţia a funcţionat 
până la instaurarea comunismului, după care a fost 
dizolvată.  

După anul 1990 s-a considerat că aceasta este 
denumirea cea mai potrivită pentru organizaţia nou 
înfiinţată, deşi obiectivele ei sunt diferite de cele ale 
Uniunii constituite la începutul secolului al XX-lea. 

  

28.04.1990, Bucureşti. Aniversarea revistei Nor 
Ghiank 

La Biblioteca Dudian din Bucureşti are loc o întâlnire 
a redacţie revistei Nor Ghiank cu cititorii, cu ocazia 
împlinirii a 40 de ani de la apariţia acestei publicaţii 
armeneşti. 

Revista Nor Ghiank, publicaţie în limba armeană, 
apare la Bucureşti din luna mai 1950. Iniţial a fost 
săptămânal iar din anul 1982 a devenit lunar. Este cea 
mai longevivă publicaţie în limba armeană din diaspora. 

 

01.02.1991, Gherla. Despre doleanţele armenilor 
din Transilvania în revista de limba maghiară 
„Szamosmente" 

Numărul pe luna februarie al revistei 
„Szamosmente", ce apare la Gherla, publică 
articolul Armenii de la răscruce de drumuri. Cităm 
pasajul final în care se spune: „Gherla este un centru al 
armenilor catolici ce trăiesc în România. Iată un motiv în 

                                                           

88 după Cronologia minorităţii armene din România 1989-2009, realizată de 
Mara Dobrescu, jurnalistă, realizator Radio-TV, preşedinte al 
Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor Minorităţilor Etnice din România 
„Europa 21", pe site-ul http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-
minoritii-albaneze-1989---2009, vizitat în ziua de 25 iulie 2014, orele 
7:31  

plus pentru ca bunurile ce le-au aparţinut dar le-au fost 
naţionalizate să fie restituite adevăraţilor stăpâni”. 

 

02.03.1991, Bucureşti. Discursul deputatului 
U.A.R. contribuie la adoptarea unui paragraf din 
Constituţia României 

În urma discursului ţinut în Parlament de către 
reprezentantul U.A.R., Varujan Vosganian, a fost 
adoptat Articolul 59, paragraful 2 din noua Constituţie. 

Acest paragraf al Constituţiei adoptate în 1991 
prevede că: “Organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri 
numărul de voturi pentru a fi reprezentate în parlament 
au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii 
electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi 
reprezentaţi numai de o singură organizaţie”. Acţiunea 
politică a U.A.R. a fost decisivă în votarea, în cadrul legii 
electorale, a unui prag minim de acces în Parlament 
pentru minorităţi de numai 5% din numărul de voturi 
necesar pentru un mandat obişnuit de deputat. 

  
24.04.1991, Bucureşti. Pentru prima oară în 

Parlamentul României reprezentantul U.A.R. vorbeşte 
despre Genocidul din 1915 

Din acest discurs cităm: „România a fost una dintre 
primele ţări care şi-a deschis larg braţele pentru a-i primi 
şi a-i alina pe refugiaţii armeni. Este pentru mine o 
nespusă mândrie să am posibilitatea ca sub cupola 
Parlamentului să exprim recunoştinţa armenilor, 
locuitori ai acestui pământ, ospitalierului popor român 
şi acestei ţări de la care noi nu revendicăm decât dreptul 
de a contribui la prosperitatea ei”. 

Cotidianul de limba armeană GAMK, din Paris, a 
reprodus textul integral al discursului deputatului 
Varujan Vosganian, rostit în Parlamentul României cu 
ocazia zilei de 24 aprilie, Ziua Genocidului armean. 
Fragmente din acest discurs au fost preluate şi de 
publicaţiile armeneşti Harach (Franţa),Erevan (Bulgaria) 
şi Spiurk (Liban). 

 

02.06.1991, Bucureşti. Prima şedinţă a Consiliului 

economic al U.A.R. 
La sediul U.A.R. din Bucureşti a avut loc o şedinţă 

de constituire a Consiliului economic al U.A.R. cu scopul 
de a înfiinţa societatea comercială UARCO. Unic 
proprietar al UARCO este Uniunea armenilor, obiectul 
de activitate fiind divers, de la comerţ la turism, până la 
informatică şi editură. Preşedinte al UARCO a fost ales 
Alexandru Cimenian, iar director comercial Virgil 
Actarian. Director tehnic a fost ales Varujan Pambuccian. 

 

http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-albaneze-1989---2009
http://ispmn.gov.ro/node/cronologia-minoritii-albaneze-1989---2009
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18.03.1992, Bucureşti. Recensământul general al 

populaţiei 
La recensământul general al populaţiei, armenii 

numără 1.957 de persoane, cei mai mulţi fiind 
înregistraţi în Bucureşti (909) şi Constanţa (532). 
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Rolul aromânilor în modernizarea economică a României 

în secolul al XIX-lea 

“Aromanii şi daco-romanii sunt un singur neam. A pretinde că românii din Oltenia sau Moldova, Timoc, Macedonia, 

Basarabia sau orice alt pământ unde se vorbeşte româneşte sunt “altceva” decât români, nu este altceva este obscurantism şi 

politicianism...”  

Un aromân 

Rezumat 
n afara graniţelor României, aromânii sunt 
cunoscuţi şi ca macedoneni, macedo-români, 
megleno-români. Aromânii au venit forţaţi de 

împrejurări potrivnice sau de bună voie în România, 
tocmai pentru că s-au considerat români, pentru a avea o 
patrie a lor.  

Aromânii se află într-o situaţie specială, conform 
opiniei unora nu pot fi consideraţi minoritate în propria 
lor ţară – situaţie confirmată şi de Comunicatul 
Academiei Române din 26 iunie 2009: „aromânii sunt o 
parte integrantă a poporului român, limba lor este 
româna, iar această caracterizare a fost dată de toţi 
oamenii de ştiinţă români şi străini, încă din Evul 
Mediu”. 

 

Elemente de istorie aromânească 
Populaţiile slave le spun vlahi sau vlassi, grecii le 

spun cuţo-vlahi, albanezii le spun ciobani, sârbii - 
ţânţari, iar noi, românii, impropriu de fapt, le spunem 

machidoni. O facem de multe ori fără să gândim, în 
virtutea unei uşurinţe de condamnat89. Denumirea 
generală dată aromânilor de către celelalte popoare din 
Balcani, cea de vlahi - atestă faptul că daco-românii şi 
aromânii au la bază în fapt un nume comun, căci şi 
românii de la nord de Dunăre au fost numiţi de către 
vecini secole la rând “valahi”.  

“Aromânii sunt, ca şi daco-românii, descendenţii 
direcţi ai foştilor traci sud-dunăreni romanizaţi odată cu 
cucerirea romană. Geto-dacii erau la rândul lor tot traci 
nord-dunăreni” (Iosif Constantin Drăgan). Romanizarea 
populaţiilor trace, respectiv a grupei tracilor geto-daci şi 
a celor sud-dunăreni (moesici) a avut loc în perioade 
diferite, tracii sud-dunăreni fiind deja sub stăpânire 
romană înainte de războaiele daco-romane din secolul I 
şi II e.n.  

                                                           

89 după Lucian Hetco, Aromânii - românii la sud de Dunăre, pe site-ul 
www.RevistaAgero, vizitat pe 24 iulie 2014, orele 05:14   

Î 

http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://www.revistaagero/
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Graiul românesc al aromânilor (armânesc) s-a 
format la sud de Dunăre, ca dialect al vechii limbi 
române. Destinul tragic al aromânilor în ultimii două 
mii de ani îl explică azi nu numai împrăştierea regională 
a acestora, dar şi asimilarea de către populaţiile ţărilor în 
care s-au stabilit şi deznaţionalizarea prin intermediul 
mediilor de informare moderne, precum şi dezavantajele 
generice ca minoritate nedorită, lipsită de şcoală, biserică 
sau publicaţii proprii (prima Biblie armânească e tipărită 
abia în secolul al XIX-lea).  

 

Situaţia aromânilor în secolele al XIX-lea şi al 
XX-lea 

În afara graniţelor României, aromânii sunt 
cunoscuţi şi ca macedoneni, macedo-români, megleno-
români. Cei mai mulţi aromâni s-au stabilit în România 
în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, împinşi de împrejurări 
istorice nefaste pentru ei şi familiile lor sau de bună voie, 
tocmai pentru că s-au considerat români, pentru a avea o 
patrie a lor. În ţările de la sud de Dunăre, armânii, ca şi 
meglenoromânii, reprezintă minorităţi naţionale 
autohtone, dar acolo sunt singurii vorbitori de limbi 
romanice, spre deosebire de celelalte limbi, toate 
neromanice90. Multe dintre personalităţile culturale 
aromâneşti au originea la sud de Dunăre, sufixul “Cara” 
şi terminaţia “hagi” atestând originea lor în Balcani.   

Ziua națională a macedo-valhilor și, în general, a 
aromânilor, a fost inaugurată în 9/22 mai 1905, odată cu 
decretul cunoscut sub numele de Iradea, dat de sultanul 
Abdul Hamid al II-lea, care prevedea drepturi civice, 
culturale, religioase pentru aromânii din fostul Imperiu 
Otoman, egale cu cele ale altor etnii creștine91.  

Comunitatea Aromână din România (CAR), o 
organizaţie neguvernamentală, condusă de Costică 
Canacheu încearcă de mai mulţi ani acreditarea ideii că 
aromânii trebuie să fie declaraţi minoritate naţională. 
Cazul ar fi asemănător, spun istoricii, cu cel al saşilor 
plecaţi în Germania sau al evreilor imigraţi în Israel, care 
ar cere în ţările lor să devină minoritari. În aprilie 2005, 
adunarea anuală a CAR a votat documentul numit 
„Vrearea aromânilor”, prin care se cerea explicit statului 
român să-i recunoască pe aromâni ca minoritate 
naţională. 

Aromânii sunt numiţi de istoriografia românească 
macedoromâni (popular: machedoni, machidoni) sau 
vlahi; în dialectul aromân îşi spun armâni sau rămăni, 

                                                           

90 cf. Comunicatului Academiei Române din 26 iunie 2009 referitor la 
situaţia aromânilor  
91 după Tambozi, Justin și colab., 10 Mai – Ziua națională aromânilor, 
București, Fundația Societatea Academică Moscopolitană, Editura 
Justin și George Justinian Tambozi, 2003, p. 5  

albanezii îi numesc uneori remeri. Ei reprezintă ramura 
sudică a poporului român, populaţie autohtonă stabilită 
mai ales după formarea poporului român în primele 
secole după naşterea lui Hristos, în nordul şi centrul 
Greciei, Macedoniei, Albaniei şi Bulgariei actuale. 
Numărul lor este estimat la aproximativ 1,5 milioane 
persoane. De-a lungul celor două milenii de la naşterea 
Mântuitorului, în ţările în care au locuit, poate pentru că 
au fost mai puţin numeroşi decât alogenii (băştinaşii), 
aromânii au fost supuşi unui agresiv proces de asimilare 
şi deznaţionalizare, proces ce continuă şi astăzi. Dialectul 
aromân este considerat de lingvişti ca fiind unul din cele 
patru dialecte ale limbii române.  

Acţiunile şi demersurile CAR de recunoaştere a 
minorităţii aromâne au fost publicate în revista 
„Armănimea”, a cărei apariţie a fost sprijinită financiar 
chiar de Ministerul Culturii şi Cultelor. Lipsa unei reacţii 
a autorităţilor române a dat oarecum câştig de cauză 
demersurilor CAR, care au trecut dincolo de graniţele 
ţării. Costică Canacheu a facut apel la sensibilitatea 
europenilor faţă de ceea ce el a numit „discriminarea 
aromânilor din România”. În perioada 2007-2009, acesta 
a trimis nenumărate memorii către membrii Consiliului 
Europei în care arată că „aromânii nu mai pot suporta 
tratamentul din România, iar situaţia lor este critică”. C. 
Canacheu a reclamat că Recomandarea Consiliului 
Europei nr. 1.333, privind limba şi cultura aromână, nu a 
fost aplicată de autorităţile din România; în plus, 
organizaţia controlată de C. Canacheu a solicitat la 
Strasbourg şi statutul de participant la lucrările 
Consiliului Europei.  

 Azi, numărul vorbitorilor nativi aromâni din 
România este estimat între 150-200.000 de vorbitori. Cei 
mai mulţi aromâni din Grecia de azi sunt bilingvi; multe 
persoane în vârstă, trecute de 50 de ani vorbesc limba 
maternă curent, dar mulţi dintre cei între 25 şi 50 de ani 
sunt doar vorbitori pasivi, cu vocabular limitat şi cu 
cunoştinţe de gramatică sumare.  

În septembrie 2009, patru entităţi diferite - Societatea 
de Cultură Macedo-Română, Centrul European de 
Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, Centrul 
pentru Studierea Românilor de Pretutindeni şi Fundaţia 
Naţionala pentru Românii de Pretutindeni, au adrest un 
memoriu public principalelor instituţii ale statului 
român, arătând pericolul „inventării” unei noi minorităţi 
naţionale: aromânii.  

Comunitatea Aromână din România (CAR) a 
încercat să câştige de partea sa mass-media dobrogeană, 
ofensiva mediatică devenind pentru organizaţia 
controlată de C. Canacheu un element tactic de primă 
importanţă; cele mai multe articole care promovau 
acţiunile CAR au fost publicate în ziare din această 
regiune.  
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Potrivit poziţiei Academiei Române, ceea ce se 
urmăreşte nu este informarea, ci, influenţarea 
aromânilor „prin comunicarea sistematică a unor mesaje 
simple, dar deformante în acelaşi timp. Statul român este 
somat să satisfacă solicitările CAR în numele 
democraţiei, dar organizaţia însăşi se manifestă autoritar 
în colectivitatea aromânilor din România, asumându-şi, 
în mod agresiv, o reprezentativitate falsă”.  

Ideea manipulării aromânilor este susţinută şi de 
avocatul constănţean Ion Haşotti, fratele senatorului 
liberal, Puiu Haşotti, membru important al acestei 
comunităţi: „Asistăm în ultima vreme la terfelirea 
tradiţiei şi a istoriei aromânilor prin aceste tentative de a 
se consititui o minoritate a aromânilor din România care 
(...) ar putea să fie manipulată sau angajată politic, pe 
criteriul etnic...”.  

Anul 2009 pare să fi fost cel în care s-au desfăşurat 
cele mai multe manifestări controversate privind 
identitatea minorităţii aromâne sau considerarea ei ca 
parte intrinsecă a poporului român: atunci, CAR a 
încercat să dubleze manifestările tradiţionale organizate 
de alte asociaţii aromâneşti pentru a le confisca 
vizibilitatea şi a le deturna publicul, acuzând Fundaţia 
„Andrei Şaguna” din Constanţa, iniţiatoarea 
manifestării anuale „Congresul perenităţii vlahilor în 
Balcani” 92.  

Considerăm că organizarea unei consultări populare 
asupra felului în care aromânii îşi percep propria lor 
naţionalitate, este situaţia care va detensiona modul de 
interpretare a apartenenţei acestora sau nu la poporul 
român alogen.  

În condiţiile prezentate mai sus, est greu ca vreun 
cercetător, fie el şi din zona ştiinţelor economice să 
studieze modul cum aromânii au influenţat economic 
evoluţia României. Totul rămâne la nivelul gândului sau 
al înţelegerii obişnuite, că, în decursul vremurilor, marea 
masă a aromânilor, veniţi în propria lor ţară, şi-au adus 
fiecare, prin aportul individual, contribuţia la 
dezvoltarea economică a României. Preocupările de a 
comensura această contribuţie lipsesc însă. Într-un 
studiu publicat în 2012, din 62 de lucrări analizate, nici 
una nu face vreo analiză economică, ci, numai analize 
privind abecedarul şi gramatica limbii aromâne (19 
lucrări), literatura, basmele  poezia şi jocurile aromâneşti 
(18 lucrări), religia (16), istoria (9)93.    

                                                           

92 Andrei Sidorov, Inventarea minorităţii aromâne, atentat la interesul 
naţional, pe site-ul  www.ziaruldeinvestigatii.ro, preluat şi de 
www.rgnpres.ro, vizitat pe 4 noiembrie 2009  
93 Stoica Lascu, Cărţi tipărite în dialectul aromân (1862..1912), în 
Polychronion. Profesorului Nicolae-Şerban Tanaşoca la 70 de ani, 
coordonare Lia Brad Chisacof şi Cătălina Vătăşescu, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012, pp. 299-326 (selectiv)  

 

Concluzii 
Aromânii din România se află într-o situaţie specială 

– nu pot fi consideraţi minoritate în propria lor ţară – 
situaţie confirmată şi de Comunicatul Academiei 
Române din 26 iunie 2009: „aromânii sunt o parte 
integrantă a poporului român, limba lor este româna, iar 
această caracterizare a fost dată de toţi oamenii de ştiinţă 
români şi străini, încă din Evul Mediu”. 

Apreciem că, manifestările controversate privind 
identitatea minorităţii aromâne sau considerarea ei ca 
parte intrinsecă a poporului român trebuie să ţină cont 
de desfăşurarea migraţiei aromânilor, de la ţările lor de 
baştină în România; şi aici şi acolo, naţionalitatea lor este 
aromână şi nu română... 
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Rolul bulgarilor 
  
Rezumat 

iind foarte puţini numeric – sub 10.000 
persoane, ceea ce înseamnă sub 0,1% din 
populaţia României, minoritatea etnică a 

bulgarilor nu a putut avea de-a lungul timpului o 
contribuţie importantă la dezvoltarea economică a 
României. Contribuţia lor este semnificativă doar la 
nivel local, în câteva sate şi comune din ţara noastră 
unde numărul populaţiei de etnici bulgari este 
predominant. Cele două obiceiuri populare bulgăreşti – 
Mărţişorul şi Baba Marta – identice cu obiceiuri similare 
româneşti, ne apropie şi ne unesc mai mult pe plan 
uman şi spiritual. 

Ca şi în cazul altor minorităţi, deşi prezenţa 
imigranţilor bulgari este semnalată la nord de Dunăre 
din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, forţa lor 
economică  şi influenţa pe acest plan a fost puţin 
semnificativă în Ţările Române şi apoi în România, şi 
poate de aici, puţin cuantificată, prezentată şi studiată. 
Cu puţine excepţii - ilustrate în lucrarea noastră – cazul 
înfiinţării oraşului Alexandria şi al cartierului bulgăresc 
din Târgovişte, de exemplu – contribuţia bulgarilor la 
dezvoltarea economică a României este redusă ca 
dimensiuni şi foarte puţin studiată de specialişti; în 
schimb, majoritatea celor care au scris studii despre 
prezenţa bulgarilor în Ţările Române şi apoi în România 
sunt unanimi în a reliefa contribuţia culturală a 
imigraţiei bulgare şi, reciproc, influenţa modernismului 
românesc în crearea şi funcţionarea instituţiilor Bulgariei 
contemporane.    

 

Prezenţa bulgarilor în economia ţărilor 
române între secolele al XIV-lea şi al XVIII-
lea 

 În 1366, în timpul regelui Ludovic I al Ungariei, 
a avut loc o primă emigrare la nord de Dunăre a unor 
grupuri de bulgari catolicizaţi, care se refugiau de frica 
turcilor. Ei proveneau din zona Vidinului, unde trăiseră 
amestecaţi cu aromâni, care, de asemenea, locuiau în 
număr mare acolo. Deci se poate trage concluzia că acest 
prim val aşezat în apropierea cetăţii Caraşova era format 
din bulgari şi aromâni.  

Curând, în 1391, s-a produs o a doua emigrare a 
bulgarilor catolici, după ce Baiazid cucerise ţaratul 
Târnovei. Aceştia au rămas pe teritoriul actual al 
Caraşovei, Rafnicului şi Iabalcei. În acelaşi timp, după 
înfrângerea de la Kosovopolje din 1389, mulţi sârbi s-au 
refugiat şi ei către nord, ajungând inclusiv în Banat. Unii 

din aceştia au rămas, de asemenea, în zona Caraşovei, 
îngroşând fondul slav deja existent acolo. 

 
 

Bulgarii din Banat 
Bulgarii catolici din zona Banatului reprezintă cea 

mai veche comunitate etnică de această origine de pe 
teritoriul României94. Ei au fost cunoascuţi ca pavlicheni 
(pavlikeni sau paulicieni), vechi membri ai unei 
comunităţi creştin-orientale ce refuză Sfintele Taine şi 
care, din această cauză, a fost deportată din 
Mesopotamia în Tracia, în secolul al IX-lea de către 
bizantini. În contact cu populaţia slavă aşezată deja în 
zona balcanică a rezultat un grup etno-religios vorbitor 
de limbă slavă şi adept al ereziei pauliciene (din 
perspectivă ortodoxă). În cele din urmă, pavlichenii au 
fost convertiţi la catolicism de misionari din secolul al 
XVI-lea, păstrând însă denumirea sectei ca nume al 
grupului etnic95.  

Aceşti bulgari catolici din satele de pe malul 
Dunării, sate cuprinse între Svistov şi Nicopole se aşează 
în condiţiile emigrării în masă a pavlichenilor din 
Kiprovet (Ciprovti), după înfrângerea răscoalei 
antiotomane declanşată în 1688 în acest oraş din 
regiunea Vidinului (vestul Bulgariei). Domnitorul Ţării 
Româneşti, Constantin Brâncoveanu (1688-1714) acordă 
o foarte bună primire refugiaţilor, aşezându-i la Craiova, 
Câmpulung, Râmnic, Brădiceni şi Târgovişte. Invazia 
tătară din 1690 îi obligă pe unii dintre ei să se refugieze 
la Braşov şi Sibiu, unde sunt însă primiţi cu ostilitate de 
saşii protestanţi (luterani).  

Cucerirea Banatului şi a Olteniei de către austrieci în 
1718 reprezintă un element suplimentar de protecţie 
pentru bulgarii refugiaţi. Dar, înfrângerea Habsburgilor 
în 1739 duce la revenirea Olteniei în cadrul Ţării 
Româneşti şi concentrarea unei părţi a bulgarilor în 
Banatul austriac, în timp ce restul se aşează în 
Transilvania, la Deva, Sibiu şi Vinţu de Jos (Alba).   

După stabilirea lor în Banat, între anii 1738-1741, 
această populaţie rămâne între graniţele Imperiului 
Habsburgic (din 1867, Imperiul Austro-Ungar) pentru 
ca, după reglementarea chestiunii Banatului între 
Bucureşti şi Belgrad, la sfârşitul Primului Război 

                                                           

94 Buja, Elena şi colab., MERIDIUM – Multiligualism in Europe as a 
Resurce for Immigration Dilog Initiative among the Universities of 
Mediterranean, Raport de ţară. România, 2010, p. 8  
95 *  *  *, Bulgarii din Banat, pe site-ul www.banatul.ro, vizitat pe 2 
noiembrie 2013, orele 22:14 
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Mondial, să rămână, în marea majoritate, în cadrul 
statului român.  

Besenova Veche şi Vinica (Vinga) au fost primele 
aşezări întemeiate de bulgari pe actualul teritoriu 
românesc în secolul al XVIII-lea; a treia aşezare a 
etnicilor bulgari din Banat este Brestea, înfiinţată în 1842. 
După o scurtă perioadă în care au depins de 
“voievodatul sârbesc” din Imperiul Habsburgic, 
pavlichenii bănăţeni au intrat sub administraţie ungară 
în momentul instituirii regimului dualist austro-ungar 
(1867).  

În epoca habsburgică, populaţia Banatului a fost 
recenzată cu atenţie de administraţia imperială96. 
Bulgarii reprezentau a treia comunitate, în ordinea 
mărimii, după români (181.639) şi sârbi (78.780), cu 8.683 
persoane, dintr-un total de 317.928 locuitori. Regle-
mentarea chestiunii Banatului, între Bucureşti şi Belgrad, 
la sfârşitul Primului Război Mondial (1918), a făcut ca, în 
marea lor majoritate, bulgarii catolici să rămână în 
graniţele statului român, care a preluat cea mai mare 
parte a provinciei. Structura demografică eterogenă şi 
gradul ridicat de dezvoltare economică şi culturală a 
regiunii, privilegiile pe care le-au avut în timpul 
Habsburgilor, mai slaba presiune de asimilare la care au 
fost supuşi, precum şi acţiunea bisericii catolice au 
favorizat prosperitatea şi păstrarea caracterului micii 
comunităţi etnice a bulgarilor bănăţeni. Ritul catolic şi 
cultura originală, care conţine şi o formă scrisă, i-au 
transformat pe aceştia într-un grup etnic care a 
manifestat şi manifestă încă o puternică dorinţă de 
păstrare a propriei identităţi.  

 

Bulgarii din Dobrogea, Oltenia şi Muntenia 
Evoluţia lor a rămas puternic legată de cea a ţării-

mamă, atât din motive geografice, cât şi confesionale. 
Înaintaşii bulgarilor ortodocşi au emigrat la nord de 
Dunăre în contextul războaielor antiotomane de la 

                                                           

96 astfel, în anul 1770, recensământul Contelui Clary indica întreaga 
populaţie a Banatului istoric, fiind inclusă şi partea atribuită 
Iugoslaviei în 1919. În 1774, un recensământ efectuat de funcţionarul 
superior Jakob Ehrler, arăta că numărul românilor era de 220.000, al 
sârbilor şi grecilor de 100.000, al germanilor de 53.000, al maghiarilor şi 
bulgarilor de 24.000 etc. 
În perioada interbelică a secolului trecut, multe familii de bulgari din 
Vinga s-au mutat în oraşele învecinate, Arad şi Timişoara, numărul lor 
în zona rurală începând să scadă. Scăderea numărului populaţiei 
devine şi mai pronunţată odată cu instalarea regimului comunist în 
România. După colectivizare, în condiţiile în care fiecare familie 
avusese mult pământ şi rămăsese fără el, fiecare a căutat să se mute la 
Arad sau Timişoara unde au găsit locuri de muncă. În ultimele decenii 
ale secolului al XX-lea, ca urmare a condiţiilor politico-economice 
existente în România, o mare parte dintre familiile din toate cele trei 
sate bulgăreşti s-au stabilit în Timişoara 

sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea.  

Emigrările s-au desfăşurat şi în epoca modernă. La 
mijlocul secolului al XVIII-lea, în Banat au fost colonizaţi 
din nou bulgari catolici. În 1740 unii au ajuns şi la 
Caraşova, între ei aflându-se acum şi albanezi clementini 
(catolici).  

  

Prezenţa bulgarilor în economia și societatea 
românească în secolele al XIX-lea şi al XX-lea  

Ca şi în cazul altor etnii, emigrarea bulgarilor s-a 
produs pentru că au fost interesaţi să găsească condiţii 
economice şi de viaţă mai bune. Potrivit datelor oficiale, 
în Ţara Românească erau înregistrate în 1838, 11.652 
familii de imigranţi bulgari, adică circa 100.000 de 
persoane. Date fiind raporturile de vecinătate şi cultural-
istorice, Principatele Române au jucat un rol extrem de 
important în mişcarea de eliberare naţională a 
bulgarilor. Eroi naţionali ai Bulgariei, precum Vasil 
Levski, Hristo Botev, Liuben Karavelov şi Gheorghi 
Rakovski au locuit multă vreme la Bucureşti, la Brăila şi 
în alte părţi, unde au editat publicaţii în limba bulgară şi 
au organizat din România, istoria, cultura şi ştiinţa 
bulgară în secolul al XIX-lea. Primul abecedar chirilic 
bulgăresc este editat în 1824, în Transilvania, la Braşov, 
iar în 1869, la Brăila, au fost puse bazele Societăţii 
Literare Bulgare, viitoarea Academie Bulgară.  

Puţine persoane ştiu că oraşul Alexandria din 
câmpia sudică a Burnasului a fost înfiinţat cu ajutorul 
bulgarilor, refugiaţi la nord de Dunăre după războaiele 
ruso-turceşti de la începutul secolului al XIX-lea (care au 
culminat cu incendierea Şiştovului în 1810, dar şi cu 
deplasările de populaţie bulgară în urma războaielor din 
1806-1812 şi al celui din anii 1828-1829). “Nemulţimiţi de 
comportamentul stăpânilor de moşii şi al arendaşilor din 
Zimnicea şi Mavrodin, o parte din cetăţenii de aici, 
români, bulgari cu cetăţenie românească şi bulgari 
propriu-zişi” au cumpărat un teren situat la egală 
distanţă între cele două localităţi, pe care au întemeiat 
viitorul oraş Alexandria, care apoi a beneficiat de un 
hrisov domnesc care-i certifica statutul de “oraş liber”; 
hrisovul a fost dat la 4 septembrie 1840 de Alexandru 
Ghica, domnul Ţării Româneşti, numit din această cauză 
“naşul” oraşului. Între 1840 şi 1861, populaţia oraşului 
creşte de peste 4 ori (de la 2.000 la 9.000 de suflete), 
datorită faptului că Alexandria era un oraş liber, 
independent şi mulţi clăcaşi fugeau de pe moşii sau 
veneau aici şi deveneau cetăţeni liberi97. Istoria nu poate 

                                                           

97 Mihai Geleleţu, Aspecte ale tradiţiei bulgare la Alexandria – Teleorman, 
Comunitatea „Bratsvo” a Bulgarilor din România, Bucureşti, 2000, pp. 
5-7 (selectiv) 
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ignora rolul decisiv al comunităţii bulgare din 
Alexandria, din rândurile căreia s-au ales epitropi, 
primari şi consilier comunali, s-au format învăţători, 
profesori şi medici; alţii s-au remarcat ca proprietari de 
întreprinderi (mori), ca arendaşi şi mari comercianţi. 
Până în 1964, în piaţa oraşului, femeile care vindeau 
legume, zarzavaturi şi produse lactate vorbeau între ele 
numai bulgăreşte...98. 

De asemenea, este un fapt arhi- şi  unanim 
recunoscut că Bucureştiul a fost cel mai important centru 
din străinătate al Renaşterii culturale şi politice a 
poporului bulgar. Se poate spune chiar că Bucureştiul a 
fost întotdeauna “cel mai mare oraş bulgar”, iar după 
opinia marelui slavist român – Ioan Bogdan – “România 
a fost Italia bulgarismului”, aceasta pentru că “aici, în 
România şi, mai ales la Bucureşti, au activat și au scris 
operele lor cele mai reprezentative, marii clasici ai 
poeziei şi literaturii bulgare până la 1878... Multe oraşe 
din Principatele Unite au avut şcoli, biserici, cabinete de 
lectură, teatre, societăţi ştiinţifice, organizaţii revoluţio-
nare, filantropice, feministe, tipografii, redacţii de ziare, 
reviste, litografii de tablouri, librării bulgăreşti”99. 

Etnicii bulgari din România reprezintă o parte a 
diasporei bulgare, care s-a format prin emigrarea din 
ţinuturile bulgare de la sud de Dunăre, la nord de 
Dunăre, în timpul stăpânirii otomane. Acestora li s-au 
alăturat şi bulgarii prezenți în Dobrogea, care nu au mai 
plecat din România - respectând prevederile Acordului 
de la Craiova, din 1940, ce a reglementat statutul 
Cadrilaterului, precum şi cetăţenii bulgari care au fost 
naturalizaţi. Astăzi, această populaţie se compune din 
două comunităţi distincte din punct de vedere istoric şi 
organizatoric - cea a bulgarilor bănăţeni - care sunt 
catolici şi cea a bulgarilor din sudul României - Oltenia, 
Muntenia şi Dobrogea - de religie ortodoxă. 

Procesul de asimilare naturală a bulgarilor din 
Muntenia şi Oltenia a fost mult mai pronunţat decât la 
bulgarii bănăţeni, astfel că la Recensământul din 1992, 
doar aprox 10.000 de persoane şi-au mai declarat 
apartenenţa la comunitatea bulgarilor din România.  

Cartierul Matei Voievod din Târgovişte este locuit în 
proporţie de 80% de etnici bulgari, chiar dacă nu toţi 
localnicii cunosc acest lucru şi-i numesc pe bulgari – 
sârbi. De când s-au aşezat aici, în secolul al XVIII-lea, 
bulgarii au cumpărat pământ de la localnici şi de la 
primărie, pământ pe care l-au cultivat mai ales cu 
legume, ei fiind grădinari foarte pricepuţi. “Sârbii” 
creşteau şi animale, în primul rând, cai şi bivoli, pe care-i 

                                                           

98 idem, p. 18 
99 Pirin Boiagiev, Renascentişti bulgari bucureşteni, Comunitatea 
„Bratsvo” a Bulgarilor din România, Bucureşti, 1998, p. 5-6 (selectiv) 

foloseau la muncile agricole, iar laptele de bivoliţă era 
foarte apreciat100. 

“Sârbii” de la Târgovişte erau cunoscuţi pentru 
produsele lor de bună calitate la Braşov, Ploieşti, Predeal 
sau la diferite târguri, cum ar fi Lăicăi, Voineşti sau în 
alte localităţi de munte. Cartierul Matei Voievod era 
cunoscut pentru rezultatele bune obţinute, pentru 
veniturile mari ale cetăţenilor, venituri care au făcut ca 
aspectul cartierului să fie de nerecunoscut faţă de cel 
care era în anii ’60 ai secolului trecut. Începând din 1968, 
locuitorii acestui cartier au obţinut tot felul de premii, cu 
prilejul diferitelor întreceri; este de menţionat faptul că 
la producţia de legume au fost în permanenţă cei mai 
buni. Cartierul avea şi o mică industrie şi prestări de 
servicii – în 1975 a obţinut chiar locul III pe judeţ în acest 
domeniu. Existau un atelier de tâmplărie, unul de 
fierărie şi un gater101.  Activitatea în cele două ferme 
legumicole era organizată; oamenii luau în primire o 
anumită suprafaţă de pământ – cât credeau că pot lucra 
– pe care se angajau să o cultive cu anumite legume. 
Primeau sămânţă, utilaje agricole, îngrăşăminte. Toamna 
primeau un procent stabilit de la început, din legumele 
realizate. Astfel, erau interesaţi să obţină producţie mare 
şi de bună calitate, pentru că în acest fel, partea lor era 
mai mare. Cu ce realizau de pe lotul lor de folosinţă şi cu 
ce primeau conform acordului gloabl, le ajungea pentru 
consumul propriu al familiilor şi pentru a valorifica 
produsele respective pe piaţă. Încadrarea unor specialişti 
cu calificare superioară – ingineri agronomi, medici 
veterinari – contribuia la sporirea producţiei, precum și 
la obţinerea unor rezultate din ce în ce mai bune. 

Piaţa de desfacere pentru producţia obţinută nu era 
o problemă; produsele “sârbilor” erau căutate, fiind de 
calitate superioară şi datorită bunei organizări, ajungeau 
foarte repede pe piaţă, proapete. Buni gospodari, din 
banii realizaţi din vânzarea produselor, cetăţenii şi-au 
construit în cartier un dispensar uman, o grădiniţă de 
copii, o creşă, un cămin cultural, un magazin alimentar. 
N-au aşteptat fonduri de la Primăria oraşului, ci, şi-au 
construit singuri clădirile de care aveau nevoie. S-au 
îngrijit, de asemenea, de încadrarea de personal cu 
calificare superioară: medici, cadre didactice pentru 
grădiniţă, personal pentru creşă etc. 

După 1989, conform Legii nr. 18 din 1991, fiecare 
familie a primit înapoi pământul pe care-l avusese 
înainte de colectivizare, fie pe vechile amplasamente, fie 
unde nu s-a mai putut astfel, au primit în altă parte102.    

                                                           

100 Steliana Grasu, File de monografie: bulgarii de la Târgovişte, 
Comunitatea „Bratsvo” a Bulgarilor din România, Bucureşti, Editura 
Ararat, 2000, p. 35 
101 idem, p. 37 
102 ibidem, p. 38 



 

 

306 vol. 25,  127-128-129-130| ianuarie-februarie-martie-aprilie, 2015 

 

 

Tradiţii folclorice şi culturale ale bulgarilor 
Una din sărbătorile cele mai cunoscute în 

comunităţile bulgăreşti este Mărţişorul, asemănător de 
altfel cu cel din tradiţia românească. Legenda 
mărţişorului este foarte veche, datând din timpul 
domniei hanului Asparuh, cel care i-a condus pe bulgari 
pe teritoriul actualei lor ţări, în anul 681. Pe când sora sa, 
Huba şi fratele său, Boian se aflau în prizonierat, 
Asparuh le-a trimis un şoim care avea legat un fir de aţă 
albă pentru a-i înştiinţa că îi va ajuta să evadeze. Cei doi 
au reuşit să fugă, dar în apropiere de malul Dunării, 
Boian a fost ucis de urmăritori. Huba a dat drumul 
şoimului care avea legat de picior firul de aţă albă înroşit 
de sângele fratelui său, pentru a da de veste hanului 
despre moartea lui Boian. La aflarea veştii, de durere, 
Asparuh a poruncit ostaşilor să poarte un fir de lână albă 
şi unul de lână roşie pentru a-i feri de necazuri, iar acest 
fapt s-a petrecut la 1 martie 681. 

Astăzi, ca şi în comunităţile locuite de români, în 
comunităţile bulgăreşti există obiceiul ca fetele să ofere 
iubiţilor un şnur simplu, în cele două culori. Bulgarii 
poartă mărţişoarele întreaga lună martie, fie la reverul 
hainei, fie prinse la încheietura mâinii, existând şi 
particularităţi de ordin social: fetele nemăritate îl poartă 
în partea din stânga sus a rochiei, fetele bătrâne la 
degetul mic al mâinii stângi, iar bărbaţii căsătoriţi la 
şoseta dreaptă. Scoaterea mărţişoarelor este legată de 
practicile de tranziţie între anotimpul friguros şi cel 
specific reînnoirii naturii, acestea fiind agăţate în copacii 
care urmează să înflorească; este marcată astfel tranziţia 
între iarnă şi primăvară şi credinţa fiecăruia că toate vor 
fi mai bune în anul care a început. 

Sărbătoarea cea mai spectaculoasă din calendarul 
popular bulgăresc este Baba Marta, care, ca şi Baba 
Dochia românească, personifică primavara. La sfârşitul 
lui februarie, bulgarii fac curăţenie generală în case, 
deoarece Baba Marta nu vizitează decât casele îngrijite! 
Bătrânii nu trebuie să iasă prea devreme din casă, pentru 
că Baba Marta doreşte să întâlnească doar fete tinere şi 
femei. În ultima zi a lunii februarie, copiii din mediul 
rural aprind un foc cât se poate de mare şi strigă: «Baba 
Marta, eu te încălzesc pe tine azi, iar tu să mă încălzeşti 
pe mine, mâine!» şi se adună în jurul focului, cu diverse 
strigături, iar când focul se stinge, sar peste el. Focul 
trebuie să ardă cât mai mult şi cât mai sus ca să o 
încălzească pe Baba Marta, care personifică şi Soarele ce 
poate să ardă feţele oamenilor. Bulgarii cred că 
temperamentul bătrânei este foarte instabil, ca al 
majorităţii oamenilor în vârstă: atunci când Marta 
zâmbeşte, soarele străluceşte pe cer, iar atunci când este 
supărată pe cineva, vremea urâtă îşi face simţită 

prezenţa. Se crede că vei fi sănătos tot anul dacă porţi 
“marteniţa”, zicala de bază fiind: “Dacă nu porţi 
mărţişor, Baba Marta va aduce spiritele rele în casa ta”.  

 

Comunităţile bulgarilor la început de secol şi 
mileniu 

După răsturnarea regimului comunist în 1989, etnicii 
bulgari din România beneficiază, cu sprijinul material al 
statutului român, de un cadru coerent pentru 
desfăşurarea activităţilor în vederea păstrării identităţii 
lor naţionale. Astfel s-au format mai multe organizaţii, 
pe criterii confesionale şi geografice: a) în Banat s-a 
constituit Uniunea Bulgară din Banat (UBB), cu sediul la 
Timişoara; b) la Bucureşti a fost înregistrată iniţial, 
Asociaţia Culturală Bulgară, transformată ulterior în 
Comunitatea Brastvo a bulgarilor din România, iar la 
Târgovişte, a fost înfiinţată Asociaţia Culturală a 
Bulgarilor “Zaedno” (“Împreună”). Conform garanţiilor 
constituţionale, minoritatea bulgară participă activ la 
viaţa politică din România, având asigurat un loc în 
Camera Deputaţilor încă din prima legislatură (1990-
1992).  

Sub aspect financiar, de exemplu, suma alocată de la 
bugetul de stat al României pe anul 2002 pentru 
minoritatea bulgară a fost de aproape 6 miliarde de lei, 
iar în 2004 a fost de 8,6 miliarde lei. Din punct de vedere 
administrativ, în 2003 organizaţiile minorităţii bulgare 
îşi desfăşurau activitatea în patru sedii proprii, unul în 
Arad şi trei în judeţul Timiş, precum şi în şapte sedii 
închiriate.  

Cele două asociaţii etnice bulgare editează 
publicaţiile “Naşa glass” (“Glasul nostru”), organul de 
presă al Uniunii Bulgare din Banat, redactat în limba 
literară a bulgarilor bănăţeni, ca şi “Literaturna Mişeli”, 
revistă literară, precum şi “Luceafărul bulgar” 
(“Balgarska zornita”), publicaţie bilingvă a Comunităţii 
Brastvo. 

Potrivit rezultatelor Recensământului din 2002, 
numărul cetăţenilor români de origine bulgară era de 
8.025 (sub 0,10%), faţă de 9.851 (tot sub 0,10%), 
înregistraţi la recensământul anterior, din 1992. Dintre 
aceştia, cei mai mulţi trăiesc în vestul ţării, în Banat: cam 
două treimi în judeţul Timiş și circa o zecime în judeţul 
Arad. Restul sunt localizaţi în sudul ţării: în Dâmboviţa - 
o zecime, în Bucureşti sau în judeţele Constanţa şi 
Tulcea.  

În anul 2014, etnicii bulgari aveau în ţara noastră 
două comunităţi principale, distincte din punct de 
vedere cultural-istoric şi organizatoric: cea a bulgarilor 
bănăţeni şi cea a bulgarilor din sudul României, 
respectiv Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Aceste grupări 
ale diasporei bulgare au ca membri cetățeni cu aceeași 
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origine etnică, același grai, cu asemănări în cultura 
tradiţională şi, în special, caracterul  agrar al activităţilor 
lor obişnuite. Etnici bulgari trăiesc şi în nordul ţării, la 
Sighetu Marmaţiei, încadrându-se în contingentul de 
0,55 % al minorităţilor din oraş, împreună cu etniile 
evreiască, germană, slovacă, cehă, armeană etc.  

 

Concluzii 
Ca şi în cazul altor minorităţi, deşi prezenţa 

imigranţilor bulgari este semnalată la nord de Dunăre 
din a doua jumătate a secolului al XIV-lea, forţa lor 
economică şi influenţa pe acest plan a fost puţin 
semnificativă în Ţările Române şi apoi în România, şi 
poate de aici, puţin cuantificată, prezentată şi studiată. 
Cu puţine excepţii - ilustrate în lucrarea noastră – cazul 
înfiinţării oraşului Alexandria şi al cartierului bulgăresc 
din Târgovişte, de exemplu – contribuţia bulgarilor la 
dezvoltarea economică a României este redusă ca 
dimensiuni şi foarte puţin studiată de specialişti; în 
schimb, majoritatea celor care au scris studii despre 
prezenţa bulgarilor în Ţările Române şi apoi în România 

sunt unanimi în a reliefa contribuţia culturală a 
imigraţiei bulgare şi, reciproc, influenţa modernismului 
româesc în crearea şi funcţionarea instituţiilor Bulgariei 
contemporane.    

 
 

Bibliografie selectivă 
- Boiagiev, Pirin, Renascentişti bulgari bucureşteni, Comunitatea 
„Bratsvo” a Bulgarilor din România, Bucureşti, 1998 
- Buja, Elena şi colab., MERIDIUM – Multiligualism in Europe as a 
Resurce for Immigration Dilog Initiative among the Universities of 
Mediterranean, Raport de ţară. România, 2010 
- *  *  *, Bulgarii din Banat, pe site-ul www.banatul.ro, vizitat pe 2 
noiembrie 2013, orele 22:14 
- Geleleţu, Mihai, Aspecte ale tradiţiei bulgare la Alexandria – Teleorman, 
Comunitatea „Bratsvo” a Bulgarilor din România, Bucureşti, 2000 
- Gido Attila, ed., Cronologia minorităţilor naţionale din România. 
Vol. I Albanezi, armeni, bulgari, croaţi, eleni, evrei şi 
germani, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2012 
- Grasu, Steliana, Bulgarii de la Târgovişte. File de monografie, 
Comunitatea „Bratsvo” a Bulgarilor din România, Bucureşti, Editura 
Ararat, 2000  

(continuare în ediţia următoare)

 

 
Ilustraţiile pp. 373-307 sunt reproduceri după lucrări semnate de Elleny Pendefunda 

http://www.banatul.ro/
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
http://ispmn.gov.ro/nodes/term/slug:istoria-sociala-a-minoritatilor-nationale-din-romania
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Festivalul-Concurs de Literatură 
„Alexandru Macedonski” – Ediţia a II-a 

Asociaţia Macedonenilor din România organizează Ediţia a II-a a Festivalului-Concurs de Literatură „Alexandru 

Macedonski”, adresat atât scriitorilor care nu au debutat în volum, cât şi celor cu unul sau mai multe volume editate, 
membri sau nu ai Uniunii Scriitorilor din România. 
Întrucât poetul Alexandru Macedonski este de origine macedoneană, concursul se adresează cu precădere scriitorilor 
de etnie macedoneană, membri sau simpatizanţi ai  Asociaţiei Macedonenilor din România, dar, în egală măsură, 
se adresează tuturor minorităților din România, cât şi tuturor creatorilor – cetăţeni români care vor să participe la 
acest festival organizat sub egida A.M.R.  

 

Regulamentul concursului 
Pentru secţiunea POEZIE: 
Concurenţii care nu au debutat în volum vor trimite un grupaj de 10 poeme, în 3 exemplare, însoţite de motto, în plic 
închis, în care se va introduce un alt plic pe care se va scrie motto-ul ataşat poemelor, iar în interior se vor scrie, pe 
coală albă, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.  
Concurenţii care au debutat în volum vor trimite 2 exemplare din ultima carte editată, însoţite de un plic în care sunt 
menţionate, de asemenea, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.    
 

Pentru secţiunea PROZĂ: 
Concurenţii care nu au debutat în volum vor trimite un text de maxim 10 pagini, în 3 exemplare (proză scurtă, 
fragment de roman), însoţit de motto, în plic închis, în care se va introduce un alt plic pe care se va scrie motto-ul 
ataşat textului, iar în interior se vor scrie, pe coală albă, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.  
Concurenţii care au debutat în volum vor trimite 2 exemplare din ultima carte editată, însoţite de un plic în care sunt 
menţionate, de asemenea, datele de identitate, telefonul şi adresa autorului.    
 
Înscrierile la acest eveniment se vor desfăşura în perioada 15 noiembrie 2014 – 15 februarie 2015, data poştei.  

Juriul festivalului va fi format din personalităţi literare din cadrul Asociaţiei Scriitorilor din Oltenia. Fiecare membru 
al juriului va nota independent lucrările, fără a cunoaşte opinia celorlalţi. 

 

Premiile acordate 
Pentru secţiunea POEZIE – autori de cărţi: 
Premiul I: 500 lei; 
Premiul II: 400 lei; 
Premiul III: 300 lei. 
 

Pentru secţiunea POEZIE – debutanţi: 
Premiul I: 400 lei; 
Premiul II: 300 lei;  
Premiul III: 200 lei.  
 

Pentru secţiunea PROZĂ – autori de cărţi: 
Premiul I: 500 lei; 
Premiul II: 400 lei; 
Premiul III: 300 lei. 
 

Pentru secţiunea PROZĂ – debutanţi: 
Premiul I: 400 lei; 
Premiul II: 300 lei;  
Premiul III: 200 lei.  

 
Premianţilor li se vor asigura toate condiţiile pentru a participa la festivitatea prilejuită de acordarea premiilor, care va 
avea loc la Craiova, pe data de 14 martie 2015, ocazie cu care se va comemora şi ziua de naştere a poetului Alexandru 
Macedonski. Premianţii se obligă să vină să ridice premiul sau să trimită un reprezentant. 
Nu se decontează şi cheltuielile de transport pentru câştigătorii care au domiciuliul în străinătate.  
 
Lucrările pentru concurs vor fi trimise pe adresa: Asociaţia Macedonenilor din România, str. Thomas Masarik nr. 29, 
sector 2, Bucureşti.  
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.212.09.23 şi pe site-ul www.concursfestivalmacedonski.ro      

http://www.concursfestivalmacedonski.ro/
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Un libro di gala uscito in Italia  
                                    

n nome della lingua romena m'imbattei in 
Geo Vasile, poeta e noto italianista, con cui 
ho recentemente avuto la fortuna d'avviare 

una corrispondenza dopo mesi di attenzione rivolta 
alla sua traduzione in italiano dell'opera emines-
chiana. In Poesia Romena. Sogno. Suono. Segno, Ed. Il 
Foglio, 2014, 616 pagine scorrono lungo il fiume 
dell'ultima poesia romena, moderna e post-
moderna, su un quadro dipinto da mani sapienti e 
tese nella cura dettata dal rispetto e dalla passione. 
Poetica, autobiografia e breve antologia bilingue, 
un fiume che vede la sorgente nel tardo 
romanticismo di Mihai Eminescu, poeta emblema-
tico dell’anima romena, passando attraverso il 
simbolismo di Bacovia – di cui l'autore segue lo 
sviluppo ad una propensione crepuscolare dettata 
dall'inquietudine del reale-esistenziale; Ion Vinea, 
motore dell'avanguardia e di quella  tendenza ad 
una maggiore apertura verso il panorama culturale 
europeo; Lucian Blaga, il poeta-filosofo di Cluj, 
grande rappresentante della poesia metafisico-
religiosa e il suo concetto di “impenetrabile 
ascoso”, il mistero, chiave dell'aspirazione d'ogni 
poeta; il surrealismo di Gellu Naum; sullo 
spartiacque tra modernità in senso proprio e 
contemporaneità in senso lato – quello che Vasile 
definisce “last but not least” - si colloca il secondo 
innovatore della poesia romena dopo Eminescu, 
Nichita Stănescu, ed è un attimo, navighiamo 
sull'onde delle non-parole dove l'astratto disvela il 
concreto e la parola non-parola diviene sinonimo 
d'assoluto. Da questi grandi esempi il fiume 
s'alimenta di nuovi affluenti, nuovi discepoli che 
l'autore elenca partendo dall'anti-eroe lirico di 
Marin Sorescu alle atmosfere edeniche e siderali di 
Mihai Ursachi, dall'eco esorcizzante della morte di 
Cezar Ivănescu all'onirismo di Virgil Mazilescu con 
l'obiettivo suo di creare sogni alla luce del giorno, 
dal dramma patito nel reame misterioso della totale 
metamorfosi alla metafora del cacciatore di vento di 
Valeriu Armeanu ecc. 

La portata di detto fiume cresce col non 
indifferente contributo della lirica femminile, 
cominciando dalla trasgressiva quasi eretica Angela 
Marinescu, allergica a qualsiasi forma di 
manierismo convenzionale nel rapportarsi a Dio ed 

all'amore, la vita immedesimata coi libri di 
Ruxandra Niculescu; ci tratteniamo sui testi di  
Ioana Crăciunescu o di Ioana Greceanu, e 
soprattutto riteniamo la ribellione evangelica di 
Marta Petreu, l'autodistruzione e la solitudine che 
traspare nei versi di Mariana Marin, e ancora 
Ruxandra Cesereanu, Eugenia Țarălungă, Irina 
Nechit, Andra Rotaru, Linda Maria Baros e Miruna 
Vlada, per citare le poetesse passate in rassegna da 
Vasile. 

L'autore appunto individua tre momenti che 
porta la poesia romena ad un adeguamento col 
linguaggio poetico europeo: il momento Eminescu 
come espressione del tardo romanticismo ottocen-
tesco, quello interbellico della modernità ed il last 
but not least degli anni ottanta del secolo scorso. Un 
fiume che porta verso il mare di una poesia ancora 
alla ricerca di se stessa e d'un più ampio respiro. 

Le traduzioni di Vasile a fine testo, hanno lo 
scopo di metterci a diretto contatto col testo e 
l'anima poetica del relativo autore, di palesare 
quanto dichiarato nella presentazione iniziale. 
Vasile rende il più fedelmente possibile versi e 
strofe in chiave letterale e letteraria cavalcando 
l'onde delle metafore e delle figure retoriche - 
susseguenti nei poeti come rapide d'un torrente - e 
contenuti, espressioni e sillogismi dando il più 
possibile senso a quanto significato dal poeta nella 
missione sempre evidente in Vasile – e qui sta il filo 
conduttore del Sogno Suono Segno - di trasmettere a 
noi italiani la vera logica ed il percorso della poesia 
romena moderna e contemporanea.  

E mentre nella mente e nel cuore cerco di 
sintonizzarmi con le più alte sfere, fonte d'ogni 
ispirazione, per poi trasferire il tutto in lingua 
romena, leggo ancora qualche traduzione del 
„maestro” Vasile.., forse che alla foce di questo fiu-
me troverò la vera accezione della poesia romena? 
Scriveva Stănescu: „..la poesia non è lacrima / è il 
pianto stesso, / è il pianto di un occhio non 
immaginario, / la lacrima dell'occhio / di colui che 
dev'essere bello, / la lacrima di colui che dev'essere 
beato”. „Deve”, appunto, una sintesi perfetta.. 

 

Luca CIPOLLA,  
romenista e poeta, Cesano, Lombardia 

I 
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Balada Mioriţa  

versiunea Vasile Alecsandri 
 

  Il più vecchio testo del folclore poetico romeno,  

                                               versione italiana  GEO VASILE 

                                Cel mai vechi text de folclor poetic românesc, 

                                               versiune italiană GEO VASILE 

 
Pe-un picior de plai,1 
Pe-o gură de rai, 
Iată vin în cale, 
Se cobor la vale 
Trei turme de miei 
Cu trei ciobănei 
Unu-i moldovean 
Unu-i ungurean 
Şi unu-i vrâncean. 
Iar cel ungurean, 
Şi cu cel vrâncean, 
Mări se vorbiră, 
Şi se sfătuiră 
Pe l-apus de soare 
Ca să mi-l omoare 
Pe cel moldovan 
Că-i mai ortoman 
Ş-are oi mai multe, 
Mândre şi cornute, 
Şi cai învăţaţi 
Şi câni mai bărbaţi... 
 
Dar cea mioriţă 
Cu lâna plăviţă 
De trei zile-ncoace 
Gura nu-i mai tace, 
Iarba nu-i mai place. 
- Mioriţă laie, 
Laie, bucălaie, 
De trei zile-ncoace 
Gura nu-ţi mai tace! 
Ori iarba nu-ţi place, 

                                                 
1
 după MIORIŢA. Ediţie bibliofilă îngrijită de Radu Cârneci, 

prezentare grafică, desene şi gravuri originale Dragoş Morărescu, 
Bucureşti, Editura Orion, 100 p., 1997, texte paralele în limbile 
franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană şi rusă 

 

Ori eşti bolnăvioară, 
Draguţă Mioară? 
- Drăguţule bace 
Dă-ţi oile-ncoace 
La negru zăvoi, 
Că-i iarbă de noi 
Şi umbră de voi. 
Stăpâne, stăpâne, 
Îţi cheamă ş-un câne 
Cel mai bărbătesc 
Şi cel mai frăţesc, 
Că l-apus de soare 
Vor să mi te-omoare 
Baciul ungurean 
Şi cu cel vrâncean! 
 
- Oiţă bârsană, 
De eşti năzdrăvană 
Şi de-a fi să mor 
În câmp de mohor, 
Să spui lui vrâncean 
Şi lui ungurean 
Ca să mă îngroape 
Aici pe-aproape 
În strunga de oi, 
Să fiu tot cu voi; 
În dosul stânii, 
Să mi-aud cânii. 
Aste să le spui, 
Iar la cap să-mi pui 
Fluieraş de fag, 
Mult zice cu drag! 
Fluieraş de os, 
Mult zice duios! 
Fluieraş de soc, 
Mult zice cu foc! 
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Vântul când a bate 
Prin ele-a răzbate, 
Ş-oile s-or strânge 
Pe mine m-or plânge 
Cu lacrimi de sânge! 
Iar tu de omor 
Să nu le spui lor... 
Să le spui curat 
Că m-am însurat 
Cu-o mândră crăiasă, 
A lumii mireasă; 
Că la nunta mea 
A căzut o stea; 
Soarele şi luna 
Mi-au ţinut cununa; 
Brazi şi păltinaşi 
I-am avut nuntaşi; 
Preoţi, munţii mari, 
Păsări lăutari, 
Păsărele mii, 
Şi stele făclii! 
 
Iar dacă-i zări, 
Dacă-i întâlni 
Măicuţă bătrână 
Cu brâul de lână, 
Din ochi lăcrimând, 
Pe culmi alergând, 
Pe toţi întrebând 
Şi la toţi zicând: 
Cine-au cunoscut, 
Cine mi-au văzut 
Mândru ciobănel 
Tras printr-un inel? 
Feţişoara lui, 
Spuma laptelui; 
Musteţioara lui, 
Spicul grâului; 
Perişorul lui, 
Pana corbului; 
Ochişorii lui, 
Mura câmpului!... 
Tu mioara mea, 
Să te-nduri de ea 
Şi-i spune curat 
Că m-am însurat 

C-o fată de crai, 
Pe-o gură de rai. 
Iar la cea măicuţă 
Să nu spui, drăguţă, 
Că la nunta mea 
A căzut o stea, 
C-am avut nuntaşi 
Brazi si păltinaşi, 
Preoţi munţii mari, 
Păsări lăutari, 
Păsărele mii, 
Şi stele făclii!... 
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Miorizza 
 
 

         Su un piè di collina 
Qual sella divina 
Vengono sul calle 
Scendono a valle 
Tre greggi d’agnelli 
Con tre pastorelli. 
Il primo è moldavo, 
L’altro è transilvano 
Il terzo, vranceano. 
 
Quello transilvano 
Con quello vranceano, 
Ecco si parlaron 
E si consigliaron, 
Al calar del sole 
D’ammazzare quello 
Nato in Moldavia, 
Perché più agiato 
E ha più agnelli 
Cornuti e belli, 
Cavalli addestrati, 
Cani più gagliardi!.. 
 
Ma la Miorizza*2 
Con lana biondiccia, 
Da tre giorni in qua 
Piange, più non tace, 
L’erba non le piace. 
 
- Cara Miorizza, 
Dal muso nericcio, 
Da tre giorni in qua, 
Piangi, più non taci! 
L’erba non ti piace 
O sei malatina, 
Pecorella mia? 
 
- Caro pastorello 
Spingi qua gli agnelli 

                                                 
2
 * Miorizza oppure mioara, un vezzeggiativo popolare del rumeno 

pecora; qui ha il valore di  nome proprio della pecora presaga-angelo 
custode per il pastore moldavo, l’equipollente della fata dai capelli 
turchini per Pinocchio                                                       

Nel nero boschetto, 
Che c’è erba per noi 
Ed ombra per voi. 
Padrone, padrone, 
Chiama anche un cane, 
Il più fraternale 
E il più gagliardo, 
Chè al calar del sole 
Voglion ammazzarti 
Il pecoraio vranceano 
Con quel transilvano! 
- Pecorella mia, 
Se sei indovina 
La morte a predirmi 
Nel campo di pabbio,  
Dì al transilvano 
Come al vranceano 
Che mi seppelliscan  
Di qui, nei dintorni 
Presso il vostro ovile, 
Per restar con voi; 
Dietro il pecorile 
Io mi senta i cani, 
Dillo a entrambi. 
 
E mettimi al capo 
Zufolin di faggio, 
Che suoni adagio! 
Zufolin di osso 
Che suoni affannoso! 
Un altro di sambuco 
Che suoni con fuoco! 
Che batterà il vento, 
Li farà suonare, 
Le greggi verranno 
E mi piangeranno 
Con stille di sangue! 
Ma tu della morte 
Non dire lor niente. 
Loro sol dirai 
Che io sposai 
Una principessa, 
Del mondo promessa; 
Che alle mie nozze 
Un astro si sciolse; 
Il sole e la luna 
Mi tenner corona, 
Lopponi e abeti 
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Come ospiti ebbi, 
Come preti, i monti, 
Musici, gli uccelli, 
Migliaia d’uccelli, 
Fiaccole, le stelle! 
 
E se scorgerai 
Una vecchia mamma 
Dal cingol di lana 
Gli occhi lacrimanti, 
Correndo sui piani 
A tutti chiedendo, 
A tutti dicendo: 
 
Chi ha conosciuto 
E chi ha veduto 
Un bel pastorello 
Fiero, svelto, snello? 
Il suo sembiante 
La schiuma del latte; 
I suoi baffetti, 
Il grano spigato; 
I suoi capelli 

Del corvo le penne: 
I suoi occhietti 
La mora del campo!.. 
 
Pecorella cara,  
Pietà ne abbia, 
E dile soltanto 
Che io sposai 
La giovin regina, 
Al piè di collina 
Qual sella divina. 
 
Ma a quella mamma 
Non dirle, o, cara, 
Che alle mie nozze 
Un astro si sciolse, 
Che com’ospiti ebbi 
Lopponi e abeti, 
I monti, come preti, 
Musici, gli uccelli, 
Migliaia d’uccelli, 
Fiaccole, le stelle.. 
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L'Alveare d'oro dell'invisibile 
150 anni di poesia rumena 
 
                                                       
Si rimane sempre felicemente sorpresi ogni qualvolta ci 
si inoltra nella lettura di opere del tipo che presentiamo 
stasera. Appunto una antologia letteraria  che copre un 
periodo storico di oltre 150 anni, ma che ha il pregio non 
comune di narrare con grande ed efficace  sintesi. Il 
fascino di questo tipo di antologie, (questa poi ha un 
ulteriore fascino particolare per la sua titolazione) 
ispirata nell'autore  dal grande Rainer Maria Rilke, 
secondo cui “ il mestiere del vivere dei poeti” è quello di 
cogliere il miele del visibile per custodirlo nel grande 
alveare d'oro dell'invisibile, deriva dal fatto che 
leggendole veniamo coinvolti da una miscellanea di 
cultura, storia e vicende umane che hanno lasciato 
impronte importanti nelle società  ed in cui la letteratura, 
in modo particolare la poesia e la narrativa, hanno alzato 
il loro canto ed apportato la loro missione di diffusione 
di grazia, bellezza.3 
 

 
 

        Ancora di più restiamo avvinti quando ci troviamo 
di fronte a questa opera che ci trasporta in un mondo 
culturale e letterario per molti di noi forse  non molto 
conosciuto, dandoci quindi la possibilità di aprire nuove 
finestre su stimolanti orizzonti..   
        E dunque  grazie a Geo Vasile nostro ospite, 
notissimo personaggio della cultura rumena, italianista, 
poeta, critico letterario, conoscitore profondo della 
poesia rumena e italiana, traduttore dei maggiori 
interpreti contemporanei della poesia nostrana da Paolo 
Ruffilli a Dante Maffia ed instancabile operatore 

                                                 
3
 Textul a fost prezentat pe 18 septembrie la sala auditorium a  celebrei 

camerata dei poeti din Florența, în cadrul seratei poetice italo-române 
al cărei protagonist a fost italienistul, criticul și poetul Geo Vasile                           

culturale tra i popoli che ha avuto grandi attestati di 
merito, che stasera ci apprestiamo ad entrare 
nell'affascinante mondo della poesia rumena.  
       L'excursus bio- bibliografico che egli affronta si 
limita, si fa per dire,  ad illuminare il panorama poetico 
del suo paese a partire all'incirca, dall'anno 1853 ed 
esattamente quando furono  fondati a Iasi la società 
(Junimea) letteralmente giovinezza e la rivista letteraria 
“Convorbiri literare (Colloqui letterari) dove debuttarono i 
maggiori scrittori dell'epoca tra cui quel Mihai Eminescu 
considerato dalla maggior parte della critica il più 
importante e influente dei poeti rumeni e che apre 
appunto la rassegna dei personaggi presi in esame da 
Vasile. 
          Arriviamo dunque al vasto territorio poetico preso 
in esame dal nostro autore con la approfondita  disamina 
che egli compie passando in rassegna  la pletora dei 
migliori poeti rumeni moderni e post moderni, quelli 
come afferma proiettati verso una apertura europeista. 
Una ricerca idealmente condotta e ottimamente 
realizzata  con l'intento di rivelare gli aspetti più 
interessanti, coinvolgenti e rivoluzionari per il suo paese 
manifestatisi entro e oltre i confini nell'Europa e nel 
mondo intero poi. Geo Vasile parla infatti non a caso,  di 
seconda rivoluzione del linguaggio poetico e della 
visuale estetica a partire dai grandi poeti della metà 
dell'ottocento da cui sono poi nati i modelli per i loro 
discepoli. 
 

 
 

         Leggendo e rileggendo la breve, ma vastissima  
antologia, nella sua parte lirica bilingue, ci siamo resi 
conto di quanto affascinante sia la poesia moderna e 
postmoderna rumena attraversata da mille rivoli 
espressivi, da infinite sfumature e sfaccettature tra stile 
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aulico, colloquiale, epico, ludico, anticonformista  e con 
sorprendenti qualità che mettono in risalto un popolo, 
uno spirito nazionale, attraversato e forgiato da prove 
storiche e vicissitudini politiche. 
         Ed è proprio vero, come egli afferma, che le 
maschere del poeta rumeno sono molteplici 
dall'istrionico, all'esoterico, dall'intimo, al crepuscolare, 
muovendosi tra eros, caducità della vita e morte. 
 

 
 

Molto interessante inoltre l'attenzione che egli dedica  
al pianeta poetico e narrativo femminile, creando nella 
presentazione uno spazio autorevole e ben definito. 
          Veramente una ampia carrellata che inizia  da 
Mihai Eminescu e quindi ripeto partiamo dal 1850 fino 
ad arrivare agli anni attorno al 1980 alle giovanili figure  
di Andra Rotaru e Linda  Maria Baros e spingersi a 
Elleny Pendefunda classe 2001 e come vedete siamo 
quindi già nel terzo millennio. Si compie così l'arco dei 
150 anni. 
        Una grande, approfondita attenzione viene  
concessa dall'autore ad ogni suo personaggio, ognuno 
dei quali ha all'inizio della propria nota critica bio- 
bibliografica una  sintesi illuminante e fulminante del 
proprio frutto creativo e delle capacità artistiche e quindi 
si va  ad esempio “dall'Eterno mattino della creazione” di 
Eminescu  a Calligrafia della luce astrale di Elleny 
Pendefunda passando dal “ Libertinaggio e rimpianto 
proprio di Geo Vasile alla  
“Ricerca dei messaggi perduti“ di Aurel Dumitrascu, o “La 
croce della rosa rossa” di Liviu Pendefunda” e così via 
dicendo ; una moltitudine  di personaggi connotati 
perfettamente da un mirabile ritratto. Una lettura dei 
testi, se pur non approfondita, per questioni temporali 
ovviamente,  mi porta a sintetizzare due aspetti in 
particolare  che riguardano, a mio avviso, la poesia 
rumena. La  musicalità, e la metrica utilizzata dalla 
maggior parte dei poeti presi in esame e qui tralascio 
l'opera del nostro autore di cui parlerà la presidente 
della Camerata Lia Bronzi con il suo testo critico. 
         La musicalità della poesia rumena  è connotata da 
infinite sfumature tonali  ognuna delle quali ha proprie 

influenze autonome e singolari a dimostrazione di 
quanto sia profonda e articolata l'anima di questo popolo 
immersa in uno spirito nazionale fortemente 
caratterizzato, mentre l'impostazione dei versi, la 
costruzione metrica  rivelano la propensione dei poeti 
verso la forma narrativa, il verso lungo, talora la 
rappresentazione teatrale, svelando come del resto 
avviene  in ogni forma artistica, le influenze millenarie 
della storia che hanno forgiato la tradizione popolare 
rumena la  cultura e la civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             Concludendo occorre dire che al termine della 
lettura di questo testo si rimane increduli di quanto sia 
ricca e  generosa la letteratura moderna e postmoderna 
di questo  popolo nostro grande amico, a noi confinante 
a cui ci lega un sentimento comune di appartenenza  
fraterna. 
           Grazie dunque a Geo Vasile per questa opera in 
particolare ma anche per il suo grande impegno generale 
a favore della diffusione della poesia e della integrazione 
culturale tra i  popoli. 

                                          Carmelo CONSOLI 
                               Segretario Generale della 

                                 Camerata dei Poeti 
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Geo VASILE 
Din volumul Hotelul Argonauţilor 
 
 

Enigmă 
 

 Ostatec pe viaţă al păgânei greşeli  
 în ambalaj simbolic, 
 nu ştii şi nu poţi să-ţi domini vanitatea  
şi înfumurarea ce se sprijină în cârja 
fraudei verbale, spunând că magnolia este 
simbolul perfecţiunii efemere şi macul 
negru, al somnului de veci, şi-n plus,  
spre deosebire de Orlando furioso, un tip 
ce locuieşte pe strada Orlando 2014 
ai învăţat să-ţi prefaci indignarea  
în versuri ce mor în faşă...  
 
Citeşti şi te miri ce-a  scris celebra poetă 
(sinucigaşă prin asfixie într-un mitic cuptor): 
           orice femeie adoră o brută fascistă, 
ce are în loc de inimă o cizmă... 
oare ce-ai putea avea tu în locul inimii? 

                                  

Enigma 
 

 Succube del peccaminoso errore  
 in imballaggio simbolico, 
 non sai e non puoi vincere la vanità  
 e la superbia che si sorreggono 
 col puntello della propria frode verbale, 
come ad esempio la magnolia simboleggia  
la perfezione effimera e il papavero nero  
il sonno perpetuo, in più sei uno che a  
a differenza di Orlando furioso, un  
personaggio che abita in via Orlando 2014   
hai imparato a smaltire l’indignazione   
           in versi che muoiono a vista d’occhio 
 
Stando a ciò che  disse la celebre poetessa 
(suicida per asfissia in un mitico forno) 
ogni donna adora un bruto fascista 
che ha al posto del cuore uno stivale... 
cosa potresti avere tu al posto del cuore? 

 Sufletul 
sclavului 

 
Închipuirea că orice lucru bun 
ce ţi se întâmplă este o fericită 
eroare, o favoare, un nemeritat 
noroc, nu este rodul unui cuget 
vertical, împăcat, ce-şi iubeşte 
aproapele, ci al îndelungatei 
sclavii într-un imaginar Egipt, 
al abuzurilor îndurate fără a crâcni, 
al dictaturii ce ţi-a modificat poate 
şi ADN-ul, te-a deposedat 
prin cazna picăturii chinezeşti 
de propria personă, de credinţă 
în cel cu adevărat Atotputernic, 
            vei avea pururi sufletul  sclavului 
care şi acum continuă să recite: 
patience, patience dans l’azur, 
chaque atome de silence 
est la chance d’un fruit mûr (...) 

   

L’anima dello 
schiavo 

 
L’impressione che ogni cosa buona 
che ti tocca sia un felice errore, 
un favore, un’ immeritata fortuna, 
non nasce da un buon animo, 
da verticalità e amore per il prossimo, 
bensì dal lungo servaggio in un 
immaginario Egitto degli abusi 
patiti senza alzare voce, 
dei quarant’anni di dittatura, 
che modificò forse il tuo DNA  
che ti spossessò tramite  
la tortura della goccia cinese  
della propria persona e della fede 
nel Re del Creato, il vero Onnipotente, 
avrai per sempre l’anima dello schiavo 
che anche adesso recita: 
patience, patience dans l’azur 
chaque atome de silence 
est la chance d’un fruit mûr(...) 
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Cartea tibetană 
a morţilor 

 
 
După ce ai scris ceva ce te lasă sleit 
ca o armă cu care s-a tras şi încă mai 
fumegă şi miroase a pulbere, golit de 
propria-ţi vlagă, după ce ai pus în lumină 
nu doar cine eşti, dar şi ce ştii şi încă 
visezi, ce te înfricoşează, ce bănueşti,  
ce-ai vrea să mai faci acum la răscruce  
de veacuri, tresăriri, fantasme, fantezii  
ce te bântuie, epifanii, falimente, toată  
această stăruinţă nu înseamnă nimic  
dacă nimeni nu-i sporeşte puţina  lumina  
cu lumina propriului cuget,  e ca şi cum  
ai muri de frig, ca şi cum ai vorbi în pustiu,  
ca şi cum în toate zilele şi nopţile tale ai  
fi un mort din cartea tibetană a morţilor... 

 
 
 
 

Libro tibetano 
dei morti 
 

 
Aver scritto qualcosa che ti lascia come 
un fucile sparato e che odora ancora di  
polvere, svuotato dalla tua linfa vitale, 
aver messo in luce non solo ciò chi sei 
ma anche ciò che sai e sogni ancora, ciò 
che ti fa paura, che sospetti, che vorresti 
fare d’ora in poi, all’incrocio dei secoli, 
sussulti, ansie, fantasmi, fantasie che  
infieriscono su di te, epifanie, fallimenti,  
tutta questa impervia fatica è uguale a zero,  
se nessuno ne accresce il pizzico di lume  
col lume della propria mente,  
         è come morire assiderato,  
         parlare nel deserto, essere  
un morto del libro tibetano dei morti... 

 
 

 

 Feroce bucurie 
 
 
Tot trecutul tău îţi este inclus 
în viitor precum taxa pe valoarea 
adăugată în preţ, îţi dai sau nu 
seama, cum erai  în copilărie, 
aşa vei fi până când nu vei mai fi,  
ghilotinat de un scurt circuit al  
                  neuronilor... 
călugărul-poet de la mânăstirea 
dintre ape te-aşteaptă să-ţi cânte 
prohodul în faţa sicriului:  
viaţa ta a fost cea care 
trebuia să fie, marcată de o  
feroce bucurie: de a fi singur şi de 
a scrie, de a vorbi de unul singur  
şi totodată de a mărturisi că eşti 
unor necunoscuţi: în ciuda 
nefericirii de a fi, feroce bucurie.                
 
 
 

 Feroce gioia 
 
 
Tutto il tuo passato viene incluso 
nell’avvenire, come l’imposta sul 
valore aggiunto nel prezzo, te ne 
accorgi o no, il bambino che fosti, 
così sarai finché non ci sarai,  
ghigliottinato da un cortocircuito  
                  dei neuroni, 
il monaco-poeta del convento tra le 
acque ti sta aspettando per celebrare 
l’ufficio funebre davanti alla tua bara:  
la vita del defunto, dirà, fu ciò  
che doveva essere, segnata da una  
               feroce gioia:  
essere solo e scrivere, parlare  
da solo e al tempo stesso testimoniare 
perfino agli ignoti che sei: malgrado 
il male di essere, questa  feroce gioia.          
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Casa inimii 
 
 

Temeiul poeziei nu este acuplarea 
perpetuă între nori de sex îndoielnic, 
sau chiparoşi pictaţi cu coame răvăşite  
sub rafalele vântului venit de pe mare, 
ci disperarea  lucidă, poezia nu este 
sentiment, ci o stare ( „îi iert pe toţi şi cer 
iertare tuturor, şi cât mai puţine bârfe”), 
poezia nu-i o bufonadă, un trompe l’oeil, 
ci un fel de a fi liberi dincolo de orice 
           ideologie importată în ghetoul ateist, cu 
           riscul ca poetul să fie persona non grata…  
 
 
Libertatea ce poartă sigiliul voinţei divine 
smulge Răul de la rădăcină, întronizând  
poezia în casa inimii omului. 

 
 
 

Casa del cuore 
 
 

Fare poesia non è l’accopiamento perpetuo  
 tra nubi formosi, di sesso ambiguo, 
o cipressi dipinti che piegano chiome 
scompigliate sotto la brezza marina, bensì 
il lucido scoraggiamento, la poesia non 
è sentimento, bensì  stato esistenziale: 
(“perdono tutti e chiedo perdono a tutti, 
e non fate troppo pettegolezzi”)*, la poesia 
non è una buffonata, un trompe l’oeil, 
bensì un modo di essere liberi da ogni 
ideologia importata dal ghetto ateista, 
meglio il rischio di essere persona non grata.  
 
 
La libertà suggellata dalla volontà divina  
divelle il Male dalla radice, e la poesia  
salì in trono nella casa del cuore.  

 
* frase che chiude il diario del poeta suicida  
            Cesare Pavese” Il mestiere di vivere” 

Lucifer & 
supuşii 

 
 

Trăit de viaţă pradă păcatelor biblice 
cu sorgintea-n invidie, jivină sângeroasă, 
rozătoare cu dinţi de bisturiu, umilit prin 
origine şi de cele patruzeci şi şapte de 
ocazii în care era să mori de sărăcie şi 
singurătate, uitând de cerul înstelat  
de dragul materiei brute, a formelor, a 
chemărilor susurate de Lucifer şi supuşi, 
uitând s-aprinzi o lumânare în amintirea 
mamei tale, zisă şi sfânta Anna a Nucului... 
grăbeşte-te să dai cu biciu- afară din tine  
desfătarea minciunii, a vanităţii, a trufiei 
şi vei pricepe în fine  singurul mod  
de a nu te mai teme de genune: priveşte-o, 
măsoar-o, explorează-o, fii tot una cu ea… 

 
 
 

Lucifero & 
sudditi 

 
 

Vissuto dalla vita, in preda ai biblici peccati, 
radicati nell’invidia, bestia sanguinosa, 
roditore a denti di bisturi, umiliato dalla 
propria origine e dalle quarantasette  
occasioni in cui stavi per morire di povertà,  
vergogna e solitudine, dimenticandoti del  
cielo stellato a favore della materia bruta,  
delle forme, dei richiami sussurati da Lucifero  
& sudditi, dimenticandoti d’accendere  
un cero in ricordo della tua dulcissima mater,  
per tutta la gente Sant’Anna del Noce, 
affréttati a cacciar via a sferzate il sollazzo  
della menzogna, della vanità, della superbia 
e capirai in fine  il solo modo di sfuggire  
l’abisso: guardarlo, esplorarlo, discendervi.... 
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Hélas 
 
 

           Ai neglijat, hélas, ani în şir bunele 
maniere, în schimb ai reuşit să fii 
ceea ce pari a fi, de pildă, nebunul 
satului sau geniul ne-nţeles, 
monstrul fără suflet etc., ţi s-a zis 
că eşti bezmetic, smintit,  tânăra 
Clizia însăşi te mustra pentru ieşirile 
în decor, în fond fiinţa ta era cifrul 
           hazardului pur al zodiei, sclava zarului 
           ţâşnit din magma iraţionalului...  
 
Şi totuşi nici urmă de căinţă în ochii  
celor mai raţionale mamifere,  
les filles d’aujoud’hui,  
les femmes de demain, 
ele se  bizuie doar pe impresia artistică 
a seismelor, unde de şoc ale  feselor... 

 

 Hélas 
 
 

Hai trascurato, hélas, anni di fila 
il galateo, sei riuscito invece di essere 
quello che sembri di essere, come ad 
esempio, il pazzo del villaggio o il genio 
incompreso, il mostro insoffribile ecc., 
ti hanno sgridato in molti che sei  
un tipo strampalato, compresa la giovane 
Clizia,  infatti ti atteggi a casaccio ad una  
lotteria  del tuo segno astrale, schiavo dei dadi  
sprigionati dal magma dell’irrazionale. 
 
Eppure nessun’orma di  strazio negli occhi   
dei più ragionevoli mammiferi,  
les filles d’aujoud’hui, 
 les femmes de demain,  
anche se loro si basano solo sull’impressione 
artistica delle flessuose scosse dei glutei... 

 

 

 

A LXVIII-a manifestare a Atelierului de Creaţie Athanor la Sibiu, alături de Academia Română, Societatea română de Antropologie, Filarmonica 
Sibiu, Uniunea Artiştilor plastici din România, filiala Sibiu, Editura Contact international  şi Clubul Lions România 
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  Art in mind; lucid dreaming                                            
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Emilian MARCU 
 

 
 

Theodor  Codreanu, 
Basarabia eminesciană, 
Editura  Junimea, Iaşi, 2013, 
244 p. 
 

ontinuând celebra serie 
Eminesciana, coordonată de 
la începuturi de regretatul  

prof. Univ. Mihai Drăgan, reputat 

eminescolog, editura Junimea îşi 

completează contribuţia la ”Biblio-

teca Eminescu”, publicând o atât de 

necesară şi utilă carte, aşa cum este 

aceasta, „ Basarabia eminesciană„ 
semnată de un alt reputat 

eminescolog, criticul şi istoricul 
literar Theodor Codreanu. Cum 

foarte mulţi dintre cititori ştiu deja 

despre atât de controversata, dar şi 
de dureroasa problemă basarabeană, 

iar apariţia acestei cărţi vine să 

lămurească  modul cum a privit 
Eminescu lucrurile în derularea lor 

istorică. După cum se ştie, poetul M. 
Eminescu, a fost extrem de preo-
cupat de această „cestiune” luând, 
de câte ori a avut posibilitatea, o 
atitudine exemplară, scriind, în 

cunoştinţă de cauză, dar şi dintr-un 

spirit patriotic de tragică acuitate, 
mai multe articole în presa timpului. 
Problema basarabeană a preocupat 

Europa, şi alte zone, încă de dinainte 

de fatidicul an 1812, dar cel mai 

mult după acest an, când se ştie că a 

avut loc marele rapt din trupul 

României. Diverse personalităţi şi-
au exprimat opinii, pro sau contra, 

depinzând de partea cui se află, şi 
mai ales ce interese servesc. De 
aceea istoricul American Larry L. 

Watts, în cartea „Fereşte-mă, 

Doamne, de prieteni”, carte apărută 
în versiune românească în 2012, 

studiată şi citată în multe pagini de 

către autorul cărţii „ Basarabia 

eminesciană”, arătând că istoricul  
american, argumentează, cu 
suficiente documente, continuitatea 

politicii ţariste şi bolşevice, faţă de 

Basarabia, politică atât de puternic 
atacată, în articolele sale politice de 

poetul M. Eminecu. Politica ţaristă, 

dar şi cea bolşevică a avut la bază, 

printre altele, spusele lui F.Engels, 
cel care afirmă că: românii sunt o 

naţiune / obstacol în calea revoluţiei 
mondiale. Românii sunt un popor 

fără istorie…destinaţi să moară în 

furtuna revoluţiei mondiale, prin 

conservatorismul lor naţional. Ei ( 
românii) sunt suporteri fanatici ai 

contrarevoluţieie şi (vor) rămâne 
astfel până la extirparea sau 

pierderea caracterului lor naţional”. 

Tocmai despre caracterul profund 

naţional, atacat de această fantomă a 

istoriei mondiale, vorbeşte poetul M. 
Eminescu considerând că este e 

„cestiune de existenţă pentru 
poporul roman”. Acestea sunt 
argumentele care l-au determinat pe 
eminescologul Teodor Codreanu să 
scrie o astfel de carte, o carte de 
mare utilitate, mai ales în zilele 
noastre, când prin diverse cancelarii, 

europene şi nu numai, se pune 
problema, diversionistă  din 
punctual meu de vedere, a 

globalizării, a nivelării aspiraţiilor 

naţionale, în care noţiunea de popor, 

naţionalitate, etc., trebuiesc să-şi 
piardă identitatea, chestiuni 

propăvăduite încă din timpul vieţii 
lui M. Eminescu, fapt care l-a 

determinat pe marele poet şi spirit 
românesc să ia atitudine, uneori de-a 
dreptul furioasă. Făcând o radio-

grafie, foarte exactă a situaţiei 

Basarabiei în cei peste 200 de ani 
care au trecut de la ruperea ei din 

trupul României mari şi alipirea la 

Rusia ţaristă sau cea bolşevică, 

Theodor Codreanu demonsrează, 

bazat pe argument solide şi pe docu-

mente care nu pot fi desconsiderate, 
din ce motive Eminescu a fost, este 

şi va rămâne cel mai mare poet 

naţional român. Voi cita câteva 

dintre capitolele acestei cărţi scrise 

de Theodor Codreanu. Un număr 
nefast, Cinismul imperial,Răul 
dinlăuntru, Cestiunea Orientului, Către 
a treia pradă imperial, De la Eminescula 

cazul Stere, Moştenirea ţaristă în 

bolşevism, Legenda neagră, etc., spre a 

propune cititorului o carte de un 
dramatism exemplar,  o carte de un 
interes dureros, din care, cu 

adevărat se pot învăţa exrtrem de 

multe şi de utile adevăruri. 
 

 

 
 

Vasile Tărâţeanu,   
Eu sunt cel ce sunt,  
Editura Alexandru cel Bun, 
Cernăuţi, 2010, 160 p. Traducere 
în ucraineană de Vitali Kolodii. 
 

u această nouă carte de 
poeme, Eu sunt cel ce sunt, 

Vasile Tărâţeanu îşi consoli-
dează statutul de poet în căutarea 

unei identităţi, de limbăşi de ţară. 

Poemul Anonimus îşi conturează 

periplul liric, un periplu ardent, un 

C 

C 
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periplu care ”nu-mi permite să fac 
greva tăcerii„ cum spune poetul, cel 

care se vede ancorat în vechea şi 

buna tradiţie cronicăreascăştiind că: 
o panăînvechită de gâscă/ poate 
devasta un calculator„  pentru că„ la 

taraba economiei de piaţă„ el are „ 

locul de muncă/ la care nu 

atentează nimeni/şi care nu poate fi 

desfiinţat de nici o revizuire/ sau de 

modernizarea mijloacelor de 
scriere„. Poet  al dorurilor care, din 
nefericire, rămân mereu neîmplinite, 
separate de sârma ghimpată pusă pe 

limba trăitorilor în această neputinţă 

de identificare, Vasile Tărâţeanu, 
rămâne un vajnic luptător pentru 
limba română, care acolo în 
Bucovina de Nord este doar grai. 
Pentru el care este mesagerul celor 
de acolo  ”Ca un fluviu neîntrerupt/ 
Curge prin noi, prin fiecare./ Din 
timp străvechi, dintru început/ 
Lumina-i bine făcătoare lumina fiind 

în concepţia lui Vasile Tărâţeanu, şi 
numai, desigur a limbii române, o 
poartăîn suflet, mereu cuprinsă de 

fior”ştiind că”Țara Fagilor renaşte în 
muguri”. Chiar dacă se pot vedea la 

tot pasul ”urme de urşi, lupi 
flămânzi/ populând văgăuni”.  

Și prin această carte, poetul 

Vasile Tărâţeanu a devenit un 

simbol al luptei pentru identitate 
românească, un adevărat tribun 
pentru limba română, trăitor în 
Bucovina de Nord, dar respirând în 

întreaga Românie, îl limba moşilor şi 

strămoşilor pe care îi poartă mereu 

în suflet. „ O luptă grea se duce-n 
toate” conchide poetul, care într-un 

anume fel parcă simte căşi de 

dincolo de vremelnic, tot mai puţine 

voci le cântă, tot mai puţine urechi le 

ascultă durerea şi-amarul. Poeziile 

pline de dramatism, ca şi aceasta 
intitulată :  ”Inchizitorul către 
poet”în care  citim versurile: „Vei fi 
ars pe rug/ cu toate cercurile tale/ 
adică nu, am vrut să spun/ cu toate 

poeziile tale// Renunţă la ele”, pun 

în valoare un poet patriot cum tot 

mai puţini sunt astăzi în peisajul 

liric românesc, un poet tribun ce se 

jertfeşte pe rugul poeziei. Întru 
sfârtecarea limbii române, întru 
demnitate, ca în acest poem ”De 
patrie” pe care îl voi cita în 

întregime: ” De Patrie/ să vorbeşti/ 

doar cu sufletul/curat ca izvorul/şi 

harnic/ şi darnic/ ca el// De 

Patrie/ să vorbeşti/ ca despre 

Mamă,/ despre muma noastră,/a 

tuturora.// Despre Patrie/ Să cânţi/ 

Imn de dragoste aleasă/Ca şi cum/ 

Ai cânta despre viaţă/ Cea fără de 

moarte// De Patrie…”. Iată pentru 
ce luptă, cu arma sacră a cuvântului, 

poetul Vasile Tărâţeanu cel care se 

defineşte, chiar prin titlul cărţii ”Eu 

sunt cel ce sunt „. Luptă  pentru a 
relansa limba română acolo unde de 

secole a fost izgonităşi urgisită. 
 

 
 

Zanfir Ilie,  
Galaţiul în spaţiul cultural 
naţional,  
Editura Convorbiri literare, Iaşi, 
2013, 272 p. Prefaţă  semnată de 
Theodor Codreanu. 
 

n studiul introductiv care 
însoţeşte această carte, Ilie 
Zanfir încearcă să prezinte 

cititorului cât mai sintetic dar şi 
foarte bine documentat, motivaţia 
care a stat la baza realizării acestei 
cărţi, carte care se află la interferenţa 
graniţei dintre istoriei literare şi 
dicţionar. Ilie Zanfir nu este la prima 
tentativă de acest gen. El a mai 
publicat, în anul 2012, o amplă carte 
dedicată presei culturale apărute 
între 1990 şi 2000 în România, sur-

prinzând cu un simţ critic dar şi 
sintetic, amploarea a tot ce a însem-
nat, mai important, în mişcarea 
culturală, dar cu precădere literară, 
din acea perioadă, o perioadă cu 
totul specială. Cartea de faţă 
încearcă, şi reuşeşte în foarte multe 
puncte, să evidenţieze, cu fişe 
biobibliografice, scriitorii care s-au 
născut, trăiesc şi creează în Galaţi 
sau în localităţile din preajmă ( 

Brăila, Tecuci, etc.) şi care s-au 

remarcat prin cărţile lor, devenind, 

mulţi dintre ei, repere importante în 

mişcarea literară română contem-

porană. Se spune, şi Ilie Zanfir 

întăreşte prin activitatea sa această 

zicere cum că: Omul sfinţeşte locul. 

Ca manager al bibliotecii judeţene 

”V. A. Urechia„ din Galaţiel şi-a 
asumat, cu asupra de măsură, nobila 

sarcină de a evidenţia şi valorifica 

întregul potenţial literar din zonă. 
Tentative de a scrie despre scriitorii 

gălăţeni au avut şi Ioan Toderiţă, cel 
care a scris o istorie literară despre 

acest fenomen şi Livia Ciupercă, 
profesoară care a realizat două 
volume de portrete literare. Spre 
deosebire de cei doi, Ilie Zanfir,  prin 

această carte ”Galaţiul în spaţiul 

cultural naţional „ realizează un 

adevărat tablou care încearcă să 
contrazică falsele teorii lansate de 

diverşi  cârcotaşi care susţin cum că 

acest oraş de la Dunăre, într-o 

anumită perioadă  ar fi fost un deşert 

cultural sau un eşec vast. Autorul 

acestei cărţi, cu argumente sufici-
ente, demonstrează contrariul. Ple-

doaria autorului dovedeşte nu 

numai încredere şi preţuire faţă de 

autorii gălăţeni, aşa-zis localişti (tot 

de cârcotaşi) ci şi evidenţiind dicţio-
narele, istoriile literare sau diversele 

cărţi unde sunt reflectate, prin 

ample studii, contribuţia acestora la 

valoarea literaturii române contem-

porane. Cele şapte capitole din 

prima parte a cărţii pregătesc, din 
punct de vedere teoretic, contextul, 
demarajul, semnele deschiderii, 

specificul zonal şi naţional în care s-
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au conturat scriitorii gălăţeni din 
ultimii 24 de ani,. Sunt aduse în 
prim plan ziarele, revistele, progra-

mele şi orientările, cu împlinirile dar 

şi cu limitele respective spre a se 

contura individualităţile creatoare. 

Ultimul capitol amplu se intitulează 

chiar ”Scriitori gălăţeni” şi 

radiografiază, cu simţ critic, dar şi 

cu câte o fişă biobibliografică pe toţi 
cei care s-au manifestat ca scriitori. 

”Ilie Zanfir oferă un dicţionar al 

scriitorilor gălăţeni, foarte util, 
realizat cu un travaliu documentar 

demn de toată lauda şi care, prin 
sine,ar putea chiar constitui material 
pentru o altă carte” remarcă în 

prefaţa la această carte criticul şi 

istoricul literar Theodor Codreanu.  

De asemenea prefaţatorul mai 

subliniază ”strădania autorului către 
obiectivitate, tratând cu o măsură 
aproape egală toate grupările, 

tendinţele sub semnul a ceea ce, prin 

revista Axis Libri şi prin 

manifestările de la bibliotecă, se şi 

realizează”. Cartea ”Galaţiul în 

spaţiul cultural naţional” se 

dovedeşte a fi un bun şi util manual 

despre mişcarea scriitoricească din 
această zonă, manual care pune în 

valoare întregul potenţial atât de 

bogat şi de divers ca mod de 

exprimare. Nici o istorie literară nu 

va putea să nu ţină cont de cartea lui 

Ilie Zanfir, fie şi numai pentru 
materialul bibliografic de care 
dispune.  

 
 

Constantin Huşanu,  
Reflecţii la reflecţii,  
Editura PIM, Iaşi, 2013, 186 p. 
Prefaţă semnată de Ion N.Oprea. 
 

rezentate astfel, cărţile din 
volumul semnat de proza-

torul Constantin Huşanu, 
cheamă cititorii la ele ” 

afirmă Ion N. Oprea în prefaţa la 
acest volum, care este unul nu de 

critică literară, deşi poate fi 

considerat şi astfel, aceste reflecţii, ci 

de însemnări pe marginea unor 
lecturi, însemnări făcute de un 

scriitor care, atunci când citeşte o 

carte consemnează ceea ce l-a 

impresionat sau poate nemulţumit 

după lectură. Constantin Huşanu 
consemnează aici, cu o bună 

cunoaştere a fenomenului literar, 

cărţile semnate de confraţi Cum ar 
fi:  Nichita Danilov, Nicolae 
Turtureanu, Stelian Baboi, 
Constantin Clisu, Alexandru Tacu, 

Cezar Zugravu, Emilian Marcu şi 

mulţi alţii, tuşând într-o notă 

livrescă şi personală, uneori aproape 

aforistică sensuri şi înţelesuri pe care 

a reuşit să le decodeze. Fie că este 
vorba de poezie, proză sau note de 

jurnal, cărţile se derulează pe frontul 
literar al lecturilor sale cu multă 

distincţie dar şi cu o discreţie 
proverbială, demonstrându-ne că 
autorul a pătruns cu un spirit critic 
rafinat, în laboratorul fiecăreia 

dintre cărţile comentate. Constantin 

Huşanu, el însuşi un prozator de o 

mare forţă narativă, corosiv, adesea 
ironic sau autoironic a publicat 

printre altele cărţile: Pe fluviu în deal, 
Vitrina cu fantasme, Pastile contra 

morţii, Erotica Vol. I şi II, Clubul 

Megasexe, Preţul vieţii ca de câine, 

Ademenirea,Jurnal tardiv început şi fără 

sfârşit 2000-2006 şi două romane în 

curs de apariţie:  Facerea şi Cronica de 

familie. Toate acestea stau alături de 

monografiile dedicate localităţilor 

Cotnari din jud. Iaşi şi Curseşti din 

jud. Vaslui (locul naşterii autorului), 

cărţi care completează truda de 

decenii a acestui scriitor.  

 

În paginile acestei cărţi, de fapt 

prozatorul Constantin Huşanu 

realizează, pe lângă un dialog cu 

cărţile şi un Dialog între prieteni cum 

se intitulează unul dintre capitolele 

acestei cărţi, un dialog care, 

imaginar, călătoresc până la Lecţie pe 
Ostrov prin Suburbiile municipale ale 
lui Emilian Marcu, cu Locomotiva 
Noimann a lui Nichita Danilov, 

vorbind despre dictatură şi 
securitate, teme dezbătute de Cezar 
Zugravu. Acest Jurnal cu prieteni este 
motiv de reflexie a prozatorului 

Constantin Huşanu, reflexie care 
deschide drumul spre lectură, 

drumul spre cărţile pe care într-un 

anume fel le recomandă cu plăcere şi 
cu bucurie cititorilor. 
 

   
 
Cornel Galben,  
Personalităţi băcăuane, vol. 
V, Editura CorgalPress, Bacău, 
2011, 236p.  
Personalităţi moineştene, 
EdituraCorgalPress, Bacău, 
2011, 246p. 
 

ncet, încet, trudind prin 

arhivele publice şi personale, 
scormonind prin biblioteci, 

printre amintiri, memorii şi jurnale, 

Cornel Galben reuşeşte să constru-
iască o adevărată enciclopedie a 

personalităţilor legate, fie prin 

naştere, fie prin adopţie, de oraşul 

Bacău. Sunt incluse aici personalităţi 
din varii domenii, locul cel mai  
important ocupându-l, cum mi se 

pare şi firesc, literaţii şi pentru 

faptul că sunt personalităţile publice 
cele mai vizibile în plan mediatic. 
Acest al cincilea volum publicat în 
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2011 de Cornel Galben şi ultimul 
după cum afirmă autorul, cuprinde 

nu mai puţin de 50 de personalităţi 
dintre care 21 sunt scriitori iar 

ceilalţi reprezentând alte profesii. 
Nume precum: Ion Frunzetti, 
Grigore Codrescu, Carmen 
Mihalache, Sivia Miler, Marin 

Moscu, Daniel Ștefan Pocovnicu, 
Iancu Grama, Mircea Dinutz sau 
Violeta Mihaela  Savu, Iulian 

Tănase, Constantin Brăiesku şi 
Victor Anestin, alături de alte 

personalităţi din Bacău sunt bine şi 

temeinic reprezentate şi prezentate 

de Cornel Galben, cel care întregeşte 

această panoplie cu Tristan Tzara, 
personalitate de nivel european. 
După ce consideră că a epuizat 

personalităţile care trebuiau menţio-
nate în volumele I-V, din Persona-

lităţi băcăuane, iată, că autorul îşi 
extinde, benefic spun eu, aria de 

cercetare şi prezentare şi asupra 

unor alte localităţi importante din 
judetul Bacau publicând un prim 

tom intitulat: Personalităţi moineştene, 

carte apărută tot în 2011 şi la aceeaşi 
editură din Bacău. ”Fascinat din 

copilărie de personalităţi, aşa cum 

scrie pe coperta a patra Grigore 
Ciobanu, cu trecerea timpului a 
căutat să intre în universul fabulos, 
citindu-le opera, văzându-le expozi-

ţiile, filmele şi spectacolele de teatru, 
audiindu-le concertele descoperin-
du-le biblio-biografiile în presa 

cotidiană, în dicţionare şi lucrări de 

referinţă”. Toată această strădanie 

pentru a evidenţia faptul că 

”localismul intelectual” de care se 

vorbeşte adesea pe un ton peiorativ 

de către unii de la centru ce se cred 
buricul pământului numai că s-au 
născut sau trăiesc în capitală, are 

prin personalităţile remarcare, 

rezonanţă naţională şi nu de puţine 

ori chiar internaţională.  Personali-

tăţile din oraşul Moineşti, aşa cum 
reiese din acest tom , chiar despre 
aceasta vorbesc. Cornel Galben 

prezintă nu mai puţin de 40 de 

personalităţi moineştene, demne de 

a fi apreciate de cititori, de a fi 

cunoscute şi păstrate în memorie. 
Scriitori, medici, pedagogi, pictori, 

feţe bisericeşti, actori, magistraţi sau 

ingineri alcătuiesc, cum este şi firesc, 
elita oamenilor din zonă, o elită 
creatoare, oameni ce alcătuiesc doar 
o parte din florilegiul celor demne 
de luat în calcul de Cornel Galben. 

Dar cum îl ştim, pasionat şi dăruit 

ţelului propus sunt convins că  la o 

viitoare ediţie, reprezentarea va fi 

mult mai bună, pentru a fi înserate 

toate personalităţile acestui oraş. 
 

 
 
Ion Mititelu,  
Parasca,  
Editura PIM, Iaşi, 2011, 268 p. 
 

ele trei capitole (cărţi) din 
volumul Parasca semnat de 
Ion Mititelu, par asemănă-

toare cu cărţile sacre, despre locuri, 
fapte şi întâmplări, multe dintre ele, 
dacă nu chiar toate, legate de un 
străvechi sat de răzeşi din Moldova 
de centru, sat numit Curseşti, 
denumire care parcă ne+ar duce  cu 
gândul spre un ornic imens ce 
înregistrează, cu maximă precizie, 
trecerea timpului, sat din preajma 
Vasluiului. În fond ce înseamnă 
parască ar trebui să ne întrebăm? 
Cred, deşi nu sunt sigur, că  acest 
cuvânt este un derivat din cuvântul 
parascovenie, care înseamnă printre 
altele : drăcie, drăcovenie, fleac, 
năzbâtie,, nimic, palavră, poznă, 
ştrengărie. Am luat drept bună 
această supoziţie şi pentru faptul că 
în cartea lu Ion Mititelu  cele mai 
multe povestiri par adevărate 
năzbâtii, pozne, palavre şi mai ales 

ştrengării, crea îşi au obârşia în acel 
sat uitat de Dumnezeu, acolo unde 
parcă este cuibul toturor năzbâtiiler 
de pe lume. Galeria ciudaţilor, Un 
sat numirt Curseşti şi Cutia cu 
maimuţe compun un univers  mitic, 
apocaliptic uneori, într-o lume în 
continuă prefacere, care se află, când 
în aşteptarea, când după un război, 
mereu aşteptând „Când vine primă-
vara?”, când la începutul lumii, când 
în luptă cu modernizarea ( vezi 
scena cu introducerea unei linii 
telefonice în sat), când la sfârşitul 
lumii ( vezi scenele apocaliptice cu 
inundaţii, înzăpeziri etc.). Trenul din  
zori este proza care, cu adevărat, 
arată în persoana lui In Mititelu un 
prozator redutabil, un prozator care 
reuşeşte pe spaţii restrânse să 
ansambeze personaţe memorabile. 
Dramatismul acţiunii, complexe şi 
aproape ermetice, se arată prin 
cuvinte puţine, anintind de 
nuvelistica lui Liviu Rebreanu, 
cuvinte rostite mai mereu sincopet, 
aproape răstite, deşi şoptit de cele 
câteva personaje: Mihui, Nenea, 
fetiţa etc. În primul capitol (carte), 
sugestiv intitulat Galeria cu ciudaţi, 
Ion Mititelu prezintă tipologii de 
personaje, care de care mai ciudate, 
cu un profil bine conturat, personaje 
adesea aflate în situaţii limită. Cel 
de-al doilea capitol al cărţii, Un sat  
numit Curseşti, este mai mult un 
elogiu adus acestui sat vasluian, o 
descărcare sentimentală de aminti-
rile pe care le duce în spate de ani şi 
ani de zile, o subtolă radiografie 
sentimentală a locurilor şi oamenilor 
atât de dragi autorului. Prin acest 
capitol Ion Mititelu reuşeşte să 
readucă, parcă din străfunduri de 
istorie, viaţa uni sat, cu întâmplări 
vesele şi triste, cu datini şi obiceiuri, 
cu semne de păstrare a fibrei 
autentice de existenţă. Prin cel de al 
treilea capitol, Cutia cu maimuţe, 
Ion Mititelu ne dovedeşte că este un 
fin analist şi observator al 
fenomenelor istorice multipe pe care 
le trăieşte satul românesc, dar şi un 
critic acid, pregătit mereu să 
compare timpurile istorice între ele, 
cu umor şi cu detaşare. El este un 
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bun constructor de tipologii umane, 
de personaje complexe, ceea ce îi dă 
un farmec aparte prozelor sale. 
Şarjele umoristice din fiecare piesă 
din acest adevărat dosar de existenţă 
a unui sat din podişul central al 
Moldovei, aflat între păduri seculare 
şi ultimele invenţii ale civilizaţiei, dă 
cititorului posibilitatea unei lecturi 
atractive dar şi plină de învăţăminte. 
 
 

 
 
Dan Puric,  
Fii demn,  
Editura Bucureşti, Bucureşti, 
2011, 208 p. 
 

upă ce şi-a construit o 
carieră  deosebită, chiar 
spectaculoasă, de actor, 

după truda lui imensă şi gratuită 
întru trezirea de român ( mulţi s-au 
grăbit, numai pentru a-l denigra să-l 
definească, nici mai mult nici mai 
puţin decât legionar, ocolind, cu 
bună ştiinţă, noţiunea de patriot), 
actorul Dan Puric şi-a început o 
rodnică şi frumoasă carieră de 
scriitor. Carte „Fii demn”, titlul pare 
o poruncă-rugăminte, un îndemn 
la...demnitatea de a fi român, 
cuprinde secvenţe de memorie ale 
copilului care a fost dar şi gândurile 
şi speranţele pentru mai bine ale 
adolescentului şi chiar ale maturului 
de acum.  

Poate că formaţia profesională şi 
cea intelectuală a mamei sale, medic, 
i-a bătătorit, într-un anume fel, lui 
Dan Puric drumul spre dragostea 
faţă de semeni şi în mod cu totul 
special dragostea faţă de români şi 
de România. În general actorii, ca şi 

medicii sunt nişte oa-meni cu totul 
speciali, nişte adevă-raţi tămăduitori 
de suflete. Ştiu să-şi asume, primii 
destinul personajelor, ceilalţi 
destinul persoanelor, a oamenilor. 
Dan Puric şi le asumă pe ambele. 
Spectatorul e fascinat de acest 
miracol numit Dan Puric, de pe 
scenă, cititorul e capacitat de 
amploarea ideilor pe care le 
transmite, în conferinţele sale sau 
prin cărţile sale, de puritatea 
gândurilor scrise cu har în paginile 
cărţilor sale.  

Puterea de observaţie, dar şi de 
sinteză fac din Dan Puric, un 
admirabil scriitor-memorialist şi nu 
numai, care, prin scrierile sale este în 
imediata vecinătate a unui alt mare 
actor român, şi l-am numit aici pe 
Dorel Vişan, un alt mare patriot. 
Cartea „ Fii demn”este concepută şi 
structurată pe şase capitole: Amintiri 
(sau de ce nu sunt eu aşa cum sunt), 
Capitolul doi (sau mici povestiri 
ajutătătoare pentru regăsirea de 
sine),Capitolul III (sau despre roua 
demnităţii noastre – mărturii), 
Capitolul IV (sau alte poveşti şi 
eseuri pregătitoare pentru a ne 
reobişnui cu actul mărturisirii 
creştine), Capitolul V( Mierla albă) şi 
Capitolul VI ( România sufletească), 
capitole care, în fond sunt toate nişte 
mărturisiri şi nişte mărturii totodată 
pe care Dan Puric le prezintă 
cititorului spre păstrarea în memorie 
şi mai ales spre neuitare şi spre a nu 
se mai repeta trecutul atât de 
dramatic.  

În acest sens se remarcă în mod 
cu totul special, prin dramatism, 
capitolul V acolo unde sunt înserate 
mărturiile document despre: Nişte 
martiri, Luceafărul martir şi Înviere, 
în ceea ce autorul a denumit 
simbolic. Mierla albă. Cartea „Fii 
demn” a lui Dan Puric este un mare 
capitol din tragedia recentă a 
poporului român, tragedie pe care 
nu avem dreptul şi nici voie să o 
uităm. 
 

  
 
Julieta Carmen Pendefunda, 
Cronici aleatorii,  
Editura Junimea, 2012, 226p.  
In verbo certis (Cronici 
aleatorii 2),  
Editura Contact international, 
2014,  264p.  
Coperta şi ilustraţii Elleny 
Pendefunda. 
 

eşi o cunosc de ceva vreme 
pe Julieta Carmen Pende-
funda, citindu-i notele cri-

tice, mai  ales, dar şi poe-

mele prin diverse reviste de cultură, 

apariţia acestor cărţi, Cronici 

aleatorii, este o adevărată surpriză 
plăcută. Julieta Carmen Pendefunda 
nu adună în aceste volume doar 
cronicile pe care le-a scris despre 

anumite cărţi de-a lungul timpului 
ci a construit cu multă migală o 

adevărată carte de preţuire a... 

cărţii/cărţilor, ca un adevărat 

omagiu adus acestui obiect pe care îl 

consideră, ca şi mine, sacru.  De la 

început, în capitolul “Alambicul 
istoriei” (scrisului, desigur) autoarea 
face o trecere în revistă a unor mari 
cărturari, argumentând astfel cum 
că : “Textul scris nu a apărut din 
senin, ca o donaţie divină, aşa cum 
afurma Warburton, cel care şi-a 
imaginat oameni cu carne şi oase, 
care au scris mai întâi cu imagini ce 
corespundeau cuvintelor – un desen 
cu un peşte despre cuvântul peşte şi 
aşa mai departe -  apoi imagini 
descompuse şi semen pentru a 
desemna idei abstracte şi în final, au 
format alfabetul”. Cartea Julietei 
Carmen Pendefunda este organi-
zată, temeinic, pe câteva paliere cum 
ar fi: Alambicul istoriei, despre care 
am încercat să spun câte ceva, Aripile 
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lui Icar, Biblioteca viselor, şi Vise 
pentru colecţionari, titluri care 
definesc, pe deplin mesajul care 
urmează să fie transmis de articolele 
pe care le conţin. Fiecare capitol este 
o adevărată provocare intelectuală, 
un real îndemn la lectură, a acestei 
carţi dar şi a celor commentate, şi nu 
numai. Am remarcat în această 
carte, în primul rând frumuseţea 
titlurilor, o frumuseţe sugestivă, 
asşa cum spuneam, o frumuseţe 
provocatoare.există în această carte 
un capitol de istorie literară, 
dedicate poetului şi prozatorului, 
Sandu Teleajen, de un real interes, 
dat fiind şi faptul că acest scriitor şi 
actor,  născut în anul 1893,  în cu 
totul altă zonă a ţării, şi-a  trăit 
marea parte a vieţii, ca actor la Iaşi. 
Trecut, pe nedrept în uitare, este 
repus în atenţia cititorului de Julieta 
Carmen Pendefunda, printr-un 
adevărat gest reparatoriu.  Fiecare 
dintre articolele scrise de Julieta 
Carmen Pendefunda,  din această 
carte, este de un real interes, dar în 
mod deosebit se remarcă acela 
intitulat Vise pentru colecţionari, 
unde autoarea este preocupată de 
cărţile confraţilor contemporani şi 
unde vorbeşte despre:  Orbita 
melancoliei, Mierla de la  Pogor, 
Psalmi declasificaţi, Gânduri despre 
poezie, până la Maeştrii sonetişti, 
cărţi care au fost commentate cu 
multă înţelegere şi aplicaţie. De 
remarcat este şi ţinuta grafică a cărţii 
Cronici aleatorii, carte a cărei 
copertă şi ilustraţiile interioare 
aparţin poetei şi pictoriţei Elleny 
Pendefunda. 
 
 

 
 

Svetlana Paleologu-Matta, 
Existenţa poetică a lui 
Bacovia,  
Editura Ateneul scriitorilor, 
Bacău, 2013, 256 p.   
Ediţia doua, revăzută şi adăugită, 
traducere în limba română, studiu, 
medalion biobibliografic şi îngrijire 
de ediţie: Lucia Olaru-Nenati. 

 
espre această carte scrisă de 
Svetlana Paleologu-Matta 
îmi voi începe scurta 

prezentare cu o frază din studiul 
introductiv realizat de poeta şi 
prozatoarea Lucia Olaru-Nenati, o 
adevărtată temerară în susţinerea 
acestei lucrări, pentru cunoaşterea ei 
de un număr cât mai mare de 
iubitori ai poeziei bacoviene. Voi cita 
chiar fraza de început, pentru că mi 
se pare fundamental şi relevant 
conţinutul acestei fraze: “ În 1958, în 
plină epocă proletcultistă, pe când 
mediile culturale oficiale româneşti 
se străduiau să înveselească ima-
ginea universului bacovian, departe 
de ţară (dar atât de aproape  
spiritual şi sufleteşte -  n.n.) apărea 
pe neobservate o carte despre 
Bacovia”. Această carte era de fapt 
primul studiu amplu, un studiu 
temeinic şi extrem de solid despre 
opera lui Bacovia, studiu  care era 
forma dezvoltată a tezei de doctorat 
susţinută de Svetlana Paleologu-
Matta, în 1955 – carte scrisă în limba 
franceză. Acest studiu amplu, în 
această, formă a apărut la un an 
după trecerea în nefiinţă, şi intrarea 
în eternitate a poetului, fiind de fapt, 
prima treaptă ce ducea în 
universalitate a poeziei bacoviene. 
Multă vreme, după apariţia acestei 
cărţi, ea a rămas o adevărată enigmă 
pentru cercetătorii literari, fiind 
destul de puţin citată şi mai ales 
citită, în studiile care i-au fost 
dedicate operei lui George Bacovia. 
Strădania şi tenacitatea poetei Lucia 
Olaru-Nenati au făcut să reapară şi 
să fie repus în circulaţie studiul 
acestei mari personalităţi a culturii 
româneşti, Svetlana Paleologu-
Matta. Datorită acestei personalităţi, 
pentru prima dată, opera bacoviană 
este tratată din punct de vedere 

hermeneutic, într-o evoluţie analitică 
de remarcabilă intuiţie, reuşind să 
instituie un profil poetic bacovian, 
distinct, ferm şi original, „conturat  
şi, mai ales, situat în context 
european”. Conturând la început 
peisajul poetic european, context în 
care G. Bacovia se încadrează cu 
brio, Svetlana Paleologu –Mata, 
susţine, cu multiple argumente 
ştiinţifice, bine dozate, că „Bacovia 
înregistrează marea dezbatere din 
cultură, care pune în priză întreaga 
Europă”, considerând opera bacovi-
ană drept „un fenomen Bacovia, de 
o originalitate totală: ocidentalitatea 
în marginea Europei, pe care n-o 
cunosc alte popoare şi a cărei 
existenţă este contempotaneitatea 
naturală cu Occidentul, fără deca-
laj”. Se pare că apariţia acestei cărţi, 
a declanşat un adevărat punct de 
pornire spre o cercetare temeinică a 
operei marelui poet,  pentru Mihai 
Petrovanu, cel care a scris cartea 
George Bacovia, pentru Constantin 
Călin, cel care a deschis un adevărat 
Dosar Bacovia, dar şi pentru alţi 
critici şi istorici literari care s-au 
preocupat şi se preocupă de posteri-
tatea acestui poet român universal, 
cum ar fi: Edgar Papu,  Vasile 
Fanache, Mihai Cimpoi, Ion Caraion, 
Theodor Codreanu sau Daniel 
Dumitriu şi desigur Lucia Olaru-
Nenati, realizatoarea acestei ediţii 
deosebite.  Cartea editată de editura 
Ateneul scriitorilor din Bacău, cu 
sprijinul financiar al Consiliului 
Judeţean Bacău şi cu sprijinul 
poetului Dumitru Brăneanu, cel care 
merită toate laudele pentru gestul 
făcut, este importantă şi prin cele 
câteva capitole din final, şi anume: 
Concluzii, „Şi-atunci am început să 
văd” (interviu acordat de Svetlana 
Paleologu-Matta poetei Lucia Olaru-
Nenati), Anexe şi Ecourile critice, 
ecouri unde se pot regăsi mai multe 
studii despre opera bacoviană. 
Pentru toţi iubitorii de poezie şi mai 
ales de poezie bacoviană, apariţia 
acestei cărţi trebuie să fie o reală 
implinire spirituală pentru că din 
studiul de faţă vor putea afla că G. 
Bacovia este un poet cu dimensiune 

D 
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europeană, şi de ce nu, universală. 
Întoarcerea acasă, după atâta amar 
de vreme de la prima apariţie, a  
cărţii Existenţa poetică a lui Bacovia, 
este mai mult decât o împlinire 
spiritulă, este un act de dreptate 
făcut acestui mare poet român şi aşa 
cum remarcă Lucia Olaru-Nenati 
„Prin prezenta tălmăcire, acea primă 
exegeză a operei bacoviene, în mod 
absolut, pe care au cunoscut-o şi 
apreciat-o fără rezerve mari spirite 
ale culturii noastre, vine abia acum, 
cu o întârziere de peste o jumătate 
de veac, la întâlnirea cu publicul 
românesc”. Este o întâlnire fericită 
pentru cititorul român cu o carte 
care merită să stea în fiecare dintre 
bibliotecile publice sau particulare. 
 

 
 

Mioara Bahna,  
Sensuri,  
Editura Junimea,Iaşi,2014,260p.  
prefaţă de Emilian Marcu. 
 

ceastă nouă carte propusă 
cititorului de Mioara Bahna 
se doreştesă fie o succintă 

radiografie a câtorva dintre persona-

lităţile, mai ales culturale, care au 

poposit, pentru o perioadă scurtă 

sau mai lungă în oraşul Râmnicul 

Sărat de-a lungul timpului. Mulţi 

dintre cei incluşi în sumarul acestei 

cărţi, şi-au dus, sau îşi duc viaţa în 

acest municipiu. 
Fie că vorbeşte, cu multă 

căldură, despre un debutant în 
literatură, Ştefan Costache Andrei, 
cel care publică volumul de versuri 
În lumină, despre care autoarea scrie: 
Prima carte de versuri a lui Ştefan 
Costache Andrei oferă cititorului, 
posibilitatea de a străbate o geografie 
spirituală, în care oraşul natal e centrul 
lumi…,fie că vorbeşte, cu multă 

preţuire despre marele poet  Radu 
Cârneci, cel care … şi-a început 
formarea personalităţii ca elev la Liceul 
Regele Ferdinand, actualul C. N. 
„Alexandru Vlahuţă”, în Sensuri, 
Mioara Bahna aduce în prim-plan  
mişcarea cultural-intelectuală din 
Râmnicul Sărat, cu o anume 
discreţie, prin care îşi propune să 
arate că viaţa merită trăită în această 
Arcadie, lăsând cititorul să înţeleagă 
faptul că  toate drumurile duc la… 
Râmnicul Sărat... 

În cuvântul însoţitor, justificativ 
al gestului de a scrie o asemenea 
carte, autoarea spune:  Cartea de faţă 
cuprinde o serie de crochiuri pe care am 
început-o nu cu mulţi ani în urmă, când 
mi s-a oferit prilejul de a avea o rubrică 
într-o publicaţie locală de la Râmnicul 
Sărat, Sensul râmnicean, care, din 
păcate, şi-a încheiat apariţia meteoric, 
deşi, din câte ştiu, era apreciată de mulţi 
locuitori ai oraşului. De aici a plecat şi 
titlul cărţii – Sensuri – căruia i se pot, 
desigur, ataşa o seamă de conotaţii. 

Într-un anume fel, această carte 
se alătură, prin dimensiunea 
personalităţilor incluse,  care au 
legături spirituale cu urbea, ctitoriei 
brâncoveneşti, care de peste trei sute 
de ani  străjuieşte aceste meleaguri, 
fixând încă o dată stâlpii de 
rezistenţă prin timp şi peste timp ai  
vieţii spiritual-culturale de la 
Râmnicul Sărat.  

 Dintre cele 59 de personalităţi 
pe care le radiografiază Mioara 
Bahna în aceste „Sensuri”, vom 
încerca să amintim câteva dintre cele 
mai reprezentative şi vom începe cu 
Alexandru Vlahuţă, apoi, Duiliu 
Zamfirescu, Ion Păun-Pincio, 
Cincinat Pavelescu, Mircea Eliade, 
Fănuş Neagu, D. R. Popescu, Mihai 
Cimpoi, Radu Cârneci,Horia Zilieru, 
Liviu Petrescu, Vasile Tărâţeanu, 
Emilian Marcu, Daniel Drăgan, Titel 
Constantinescu,Dan Mircea Cipariu, 
Leo Butnaru, Stelian Cucu, Victor 
Frunză, Ion Lazu, Florin Dochia, 
Marian Ruscu, Liviu Ioan Stoiciu, 
Al. Săndulescu, Alexandru Sihleanu, 
Gheorghe Andrei Neagu,  Ion Mur-
geanu, Victoria Milescu, Constantin 
Marafet, Petrache Plopeanu, Ştefania 

Oproescu, şi lista ar putea continua 
pentru că sensurile propuse de 
autoare sunt mult mai numeroase şi, 
sub unele aspecte, cu nimic mai 
prejos unele faţă de altele. 

Cartea pe care Mioara Bahna o 
propune cititorului a fost scrisă, în 
primul rând din dragoste faţă de 
această urbe, de preţuire faţă de 
locuitorii de aici, spre a se şti şi, mai 
ales, spre a se înţelege, faptul că 
Râmnicul Sărat nu a fost, nu este şi 
nu va fi niciodată locul unde nu se 
întâmplă nimic. 

 Lumina cuvintelor scrise sau 
rostite de cei care, întâmplător sau 
nu, se ataşează, fie şi pentru câteva 
clipe, de spiritul locului străluceşte 
peste timp asemenea unor astre prin 
galaxia spiritualităţii româneşti. 

Din inimă pentru inimi s-au 
întocmit aceste sensuri, pre caldă 
slovă românească, aşa, ca din vechi 
cronici, pentru că o adevărată 
cronică prin timp este această carte, 
încărcată de trăiri sentimentale şi de 
înţelepciune; carte încărcată de 
suflet, pentru că a fost gândită  şi 
scrisă să ajungă la inimă ceea ce este 
scris cu colţul inimii.  

Aşa cum se intitulează notele 
scrise despre Fănuş Neagu, 
„Râmnicul din amintiri”, se vor 
putea intitula şi Sensurile Mioarei 
Bahna, tot „Râmnicul din amintiri...” 
pentru că aceste crochiuri pe care le 
alcătuieşte celor care, intr-un anume 
fel, au legături cu viaţa culturală de 
aici, sunt, de fapt, o sumă de 
amintiri, mai mult sau mai puţin 
fidele, dar, cu siguranţă, sincere, 
amintiri care zidesc un adevărat 
templu. Fiecare portret, capătă viaţă, 
sporind viaţa urbei, a acestei Arcadii 
româneşti care – fie şi pentru câteva 
ore sau pentru o viaţă – ne 
înnobilează trăirile. 

La lumina mâinii scriitoare, în 
această carte, Sensurile se ridică, 
treaptă cu treaptă, o bibliotecă de 
sentimente, dovedind cititorului că 
tinereţea este mereu fără bătrâneţe, aşa 
cum scrie autoarea despre Radu 
Cârneci şi că nimic nu este prea mult 
dacă doreşti să realizezi lucrări care 
să dăinuie. 

A 
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George CORNILĂ  
 

 
 
Petrache Plopeanu  
Sonete cu Fete Morgane 
Editura Editgraph, Râmnicu 
Sărat., 2014 
 

Fluxul interior şi 
contemporaneitatea 
miticului  

 
părută în 2014 la Râmnicu 
Sărat, la Editura Editgraph, 
Sonete cu Fete Morgane, cule-

gerea de sonete semnată de 
profesorul Petrache Plopeanu atrage 
prin imagini şi metafore inedite 
(„sânii tăi cei albi ca axiome” «Sonet 
cincizeci şi nouă», „tremur de sirenă 
neîncepută” «Sonet patruzeci şi şase», 
„cutremur hâtru” «Sonet şaptespre-
zece», „balistice ofaturi” «Sonet 
treizeci şi unu», „gândul tău de 
ambră” «Sonet optzeci şi cinci», „vei 
reuşi să mă dobori c-o floare «Sonet 
şaptezeci») şi printr-o cadenţă 
elaborată cu migală, fără ca poetul 
să se lase totuşi constrâns, închistat 
de reguli prozodice şi preocupat 
într-o prea mare măsură de norme. 
Deşi abordează o poezie cu formă 
fixă, dovedeşte echilibru între 
rigoare, ordine şi libertate creativă.  

O sută de sonete, grupate în 
treisprezece capitole, separate de 
desene semnate de poet însuşi, o mie 
patru sute de versuri care se citesc 
dintr-o răsuflare. Sonete cu Fete 

Morgane este un volum de poezii 
cum mai rar se întâlneşte întrucât se 
citeşte din scoarţă în scoarţă şi 
puţine astfel de cărţi se mai citesc 
astăzi integral, cu fiecare poezie 
completând, aducând un surplus de 
inedit. Deşi diferite şi aparent 
disparate, se potrivesc neaşteptat 
una lângă alta precum piesele 
zimţate într-un angrenaj vaporos, 
într-un puzzle diafan.  

Poveste de dragoste, cu mierea 
şi fierea tipice, cu adieri şi furtuni, 
vis şi veghe, miraj şi concret, mit şi 
adevăr, mister şi revelaţie, sacru şi 
profan, repetare şi înnoire, etern şi 
efemer, cumpătare şi sminteală, or-
bire şi viziune, dogmatică, arheti-
pală, banală, cotidiană, cosmică, 
terestră şi htoniană. Lumea îconjură-
toare, „timpul sterp”, „cuvântul 
nerodnic”, „mângâierile sălbatece şi 
dureroase”, „lanurile de cucută”, 
credinţa, miticul, istoricul, oniricul, 
smerenie şi vanitate, condiţia 
omului şi a poetului. O trecere prin 
modernitate, cu ceva suflu de arhaic, 
de parcă un mentor din vechime, un 
Shakespeare, un Petrarca, un 
Khayyám s-ar fi întrupat în secolul 
nostru pentru a-i veghea peniţa.    

După cum scrie şi Ioan Dumitru 
Denciu, poezia lui Petrache 
Plopeanu atinge note de baroc, 
modernism, postmodernism, supra-
realism şi dadaism, însă dintr-o 
astfel de creaţie aparent eterogenă 
răzbate o voce aparte, o construcţie 
care are contur, sens şi armonie.  

Vrancea a dat mereu poeţi 
talentaţi. Puţini au ajuns cunoscuţi 
cu adevărat, o meteahnă ştiută a 
Provinciei, a vremurilor. Petrache 
Plopeanu este unul dintre cei care ar 
putea să facă saltul, cu condiţia să 
mai existe interes pentru poezia 
scrisă bine, nu o înşiruire de cuvinte 
pentru crearea de imagini frapante, 
însă adeseori întâmplătoare şi 
uneori maladive, cum de altfel se tot 
promovează, cu unele intermitenţe, 
de vreo trei decenii încoace.  

Poezia lui Petrache Plopeanu are 
şi puritate, dar şi vehemenţă, este 
delicată şi romantică, dar şi 
puternică şi alertă, întoarcere la ce 

era, dar şi marş înainte. Într-o 
sintagmă: Poezie cum ar trebui să 
fie. „În zborul lumii se-ncalecă 
pegaşi/ poemul se atinge cu toporul 
/ siliţi să-şi pună noi feţe de pungaşi 
/ poeţilor li se va duce dorul” (Sonet 
doi).  

 

 
 

Catia Maxim 
Slow Motion 
Editura Tracus Arte, 2014 
 

upă al doilea volum al 
trilogiei ”Îngerii din 
Moscopole” şi înainte de a 

încheia această trilogie, Catia Maxim 
a publicat, la Editura Tracus Arte, 
romanul ”Slow Motion”.  Trecerea 
de la epica istorică  la întâmplări din 
zilele noastre s-a dovedit a fi una 
inspirată. Cel mai nou roman al 
Catiei Maxim este unul fără reţetă. 
Adică nu vizează apartenenţa la 
vreuna dintre tendinţele prozei 
româneşti de după 1990 şi nici nu se 
erijează în… trofeu al câştigătorului. 
Autoarea optează pentru supremaţia 
poveştii, cam neglijată  de prozatori 
în ultima  vreme (fireşte cu 
excepţiile de rigoare) şi pe un inedit  
patrulater  al iubirii, în viaţă şi 
în imaginaţia unor personaje. 

Patrulaterul e analizat cinema-
tografic  în slow motion, adică într-o 
mişcare narativă încetinită, cu multe 
decupaje şi planuri fixe, cu ficţio-
nalizare zero sau cu ficţionalizare 
accentuată. Bucureştiul cenuşiu şi 
tern cu blocurile  zonei Gării de 
Nord e pus faţă în faţă cu exotismul  
Marocului privit nu ca o zonă 
turistică, în culori tari şi obiceiuri 
desprinse parcă din  „O mie şi una 
de nopţi”, ci ca o veritabilă călătorie 
iniţiatică (în vis? în realitate?) menită 
s-o salveze pe Smara. A cărei 

A 
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căsătorie cu Adrian se află în impas 
după descoperirea  relaţiei lui 
adulterine  cu traducătoarea Corina, 
mama fiului său Daniel bine 
ascuns… pe facebook. Al patrulea 
membru al patrulaterului este Jan-
Paul, un fel de zburător modern, în 
rol de salvator al Smarei dar şi ca 
pasionat  al zborului cu parapanta. 

Povestea lineară este întreruptă, 
din când în când, de reflecţiile  celor 
patru personaje asupra situaţiei 
puţin obişnuite în care se află, 
autoarea dând dovadă că stăpâneşte 
bine  introspecţia şi plonjeurile în 
psihicul tulburat al personajelor. 
Reuşitele romanului sunt, în primul 
rând, descrierile minuţioase făcute 
în tuşă sigură, apoi dialogurile 
veridice – o menţiune specială 
pentru felul în care apare în roman 
copilul Daniel, foarte bine imortali-
zat la vârsta preşcolară-şcolară în 
clasele primare, în personaj de ţinut 
minte şi oarecum insolit în proza 
care se scrie astăzi. 

Slow Motion se citeşte cu plăcere 
pentru că are un suport narativ ce 
nu presupune complicaţii teoretice 
şi nu îngreunează lectura prin 
artificii la modă, are o doză de 
veridicitate bine stăpânită de auto-
are şi e un reuşit respiro înainte de al 
treilea volum al trilogiei amintite 
care presupune documentarea 

asiduă caracteristică naraţiunilor cu 
tentă istorică. 

JCP 
 

 
 

Antonio Spagnuolo 
In memoria di Elena.  
În amintirea Elenei., 
Editura Contact international, 
2014 
Volum bilingv italo-român în 
traducerea lui Geo Vasile şi ilustraţii 
Elleny Pendefunda 
 

i miei geroglifici con la pesante musica 
delle sciocche misure. 
i miei geroglifici con la pesante musica 
delle sciocche misure. 
i miei geroglifici con la pesante musica 
delle sciocche misure. 

 

ntonio Spagnuolo (n. Napoli 
1931 este prezent în nume-
roase expoziţii de poezie 

vizuală, naţionale şi internaţionale, 

în numeroase antologii, colaborează 
la reviste şi publicaţii culturale. În 
prezent conduce colecţia “Le parole 
di Sibilla ” pentru editura Kairos, 
precum şi revista virtuală “poetry-
dream”. Despre poezia lui au scris 
mari personalităţi ale criticii italiene, 
fie în dicţionare, istorii sau eseuri de 
literatură italiană contemporană,  
printre care A. Asor Rosa, Carmine 
di Biase, Matteo d’Ambrosi, Gio 
Ferri, Dante Maffìa, Ciro Vitiello, 
Mario Lunetta, Giuliano Manacorda, 
Giovanni Raboni etc. Poezia sa este 
tradusă în franceză, engleză, greaca 
modernă, sârbă, spaniolă. A publicat 
câteva zeci de volume de poezie, 
fiind premiat cu numeroase premii 
naţionale şi internaţionale. La Kairos 
Edizioni a publicat două culegeri de 
poezie şi volumul de proză Prietena 
mea Morel. Volumul bilingv italo-
român In memoria di Elena. În 
amintirea Elenei., pe care îl propunem 
cititorilor din ţara noastră şi care a 
apărut în Italia sub titlul de Il senso 
della possibilità,  (Înţelesul posibilu-
lui), Napoli, Kairos Edizioni, 2013, 
100 p., cu o prefaţă de Carlo Di 
Lieto, a fost distins cu prestigiosul 
Premiu special CAMAIORE (reg. 
Toscana),  2014. 

 G.V.  

 

                    

A 
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