
 

Contact international 
Vol. 25,  135-136, septembrie-octombrie, 2015 

 

 

 
 

Giuseppe Ciccia 
AAARRRTTTIIISSSTTTIII   IIINNN   OOOPPPEEERRRAAA   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

TTThhheee   
   IIInnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll      FFFeeessstttiiivvvaaalll   

   ooofff   TTThhheeeaaatttrrreee      SSSuuuccceeeaaavvvaaa      
222000111555   

VVVeeerrrsssuuurrriii   rrreeegggăăăsssiiittteee   
dddeee   AAA...III...BBBrrruuummmaaarrruuu   

 
LLLeeetttrrriiisssmmmuuulll   llluuuiii   IIIsssiiidddooorrreee   IIISSSOOOUUU      

de Virgil Diaconu 
 

DDDiiinnn   ŢŢŢiiicccăăăuuu   sssppprrreee   PPPaaarrrnnnaaasss      
de Ioan Holban 

OOOrrriiigggiiinnniiillleee   HHHeeexxxaaagggrrraaammmeeeiii de LLLiiivvviiiuuu   PPPeeennndddeeefffuuunnndddaaa 

FFFlllooorrreeennnţţţaaa   şşşiii   RRReeennnaaaşşşttteeerrreeeaaa de Ioan Gănguţ 
 

RRRooosssiiicccrrruuuccciiiaaannnsss’’’    MMMooorrrnnniiinnnggg   EEEyyyeee   

 



 

Contact international 
founded may 1990 

in  Ca rrus  pe r  Fonte m a d  Tintinna bulum a cce de mus  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Founder, Publisher and Managing Editor  

Liviu PENDEFUNDA 
 

 

 

Editor in Chief 

Julieta Carmen PENDEFUNDA 
 

 

 

Production 

Romeo Daniel BOTEZATU 
 
 

Catinca Agache, Nicolae Băciuţ, Alexandra Lavinia Bârneaţă, 
A.I. Brumaru, Giuseppe Ciccia, Angi Melania Cristea, Maurizio 
Cucchi, Virgil Diaconu, Emilian Dobrescu, Bogdan Constantin 

Dogaru, Constantin Dram, Doina Drăguţ, Ion Gănguţ, 
Francesco Gurrieri, Ioan Holban, Irina Luca Mihalca, Bogdan 
Mihai Mandache, Boris Marian Mehr, Emilian Mirea, Florina 

Mirea, Horia Muntenus, Gheorghe Andrei Neagu, Elleny 
Pendefunda, Cătălin G. Rădulescu, Petru Solonaru, Maria 
Sârbu-Crudu, Ion Ţugui, Geo Vasile, Alexandru Vlahuţă,   

 

 

Illustrations by Giuseppe Ciccia, Năstasă Forţu 
 
 

Photos: Marcel Cahniţă, Elleny & Liviu Pendefunda,  

 
Some illustrations belong to the authors, whom opinions are tabu. 

 
 
 

© The Contact international Journal 
26, Aleea Domenii - Iassy, 700278 Romania, GSM: +40722600967, E-

mail: office.atma@yahoo.com sau atmacontactinternational@yahoo.com  
 

ISSN 1221-3977 
 

 
 

Elleny Pendefunda primind diploma de excelenţă din partea primarului interimar al 
municipiului Iaşi, Mihai Chirica, după reuşita a încă unei manifestări de excepţie a Atelierului 

de Creaţie Athanor, realizată de editura Contact international la Galeriile Municipale ale 
Municipiului din pasajul Sfintei Vineri: expoziţie de pictură "Penta2" lansări de carte din 

recolta editorială, simposion ocultat al revistelor literare româneşti din ţară şi de peste hotare, 
cu ocazia împlinirii a unui sfert de veac de la fondarea revistei şi editurii noastre, în prezenţa a 
numeroşi scriitori, pictori, critici de artă, un public care au apreciat tânăra noastră casă de presă 

şi editură. Cu acest prilej au fost acordate premiile anuale Contact international pentru 2015 
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575. Originile 
 Hexagramei  

de Liviu Pendefunda 
 

Nu mai este decât un pas, o treaptă 
până la a accede la un punct central ce 
poate metamorfoza pentagrama în 
hexagramă. Dar pentru aceasta mă 
întorc la triunghi. Triunghiurile cu 
vârful în sus sau în jos reprezintă cele 
patru elemente, fără însă a eluda pe cel 
de-al cincilea, însemnul licornei. Nu 
există doar două coloane. Cea de-a 
treia, ocultată, străbate din nadir spre 
zenit, axis mundi. Triunghiul de foc 
reprezintă tocmai acest aspect specific 
de Tiphareth, luat în considerare în 
raport cu coloana mijlocie, în 
combinaţie cu strălucirea triunghiului 
de apă.... 
 

580. Letrismul lui  
Isidore Isou 

de  Virgil Diaconu 
 

Descopăr de curând, în setea mea de 
poezie şi răpit de demonul teoriei cum 
sunt, câteva poeme letriste şi lucrarea 
Introducere în noua poezie şi în noua 
muzică, ghidul profetic al doctrinei 
letriste, semnat de botoşăneanul 
Isidore Isou...  
 

585. Din Ţicău  
spre Parnas  

de Ioan Holban 
 

Mihai Ursachi e un fel de „legendă“, 
unde se adună într-un „ce“ misterios, 
poezia şi viaţa sa. Semnificativ mai cu 
seamă pentru relaţiile cu puterea ale 
lumii literaturii în timpul „revoluţiei 
culturale“ şi ilustrând tipul boemului în 
„echipa“ constituită în anii ’60, 
destinul lui Mihai Ursachi este 
exemplar pentru soarta scriitorului în 
regimuri totalitare: debutul i-a fost 
amânat de anii de închisoare până la 
sfârşitul deceniului şapte (debut în 
revista „Cronica“, în 1968, apoi, cu 
volumul Inel cu enigmă, în 1970) şi 
atunci faptul a coincis cu „dezgheţul“ 
relaţiilor dintre putere şi câmpul 
cultural, pentru ca ultimei părţi, cu tot 
mai multe umbre decât lumini, să-i fie 
specific raportul tensional dintre o 
profesiune „liberală“ în esenţa sa şi 
structurile totalitare ale unei societăţi 
dirijate printr-o revoluţie culturală de 
inspiraţie asiatică... 

 

588. 777 de cuvinte  
de Constantin Dram 
 

Într-o carte despre minunatul secol al 
XIX-lea, Ioana Pârvulescu, reuşeşte 
performanţa de a vorbi despre un veac 
ca şi cum ar descrie o altă planetă, într-

un mod cu siguranţă atractiv şi 
captivant. Trecând peste o simbolistică 
inevitabilă, aceea de a oferi 19 capitole 
prezentării unui secol în care merita cu 
siguranţă să trăieşti, parcă mai aproape 
de spirit ca astăzi, deoarece pe atunci 
se găsea cam tot ce îi trebuie sufletului 
şi corpului spre a fi în stare de confort, 
ne oprim la penultima cifră, 18, cu 
titlul Aceşti oameni minunaţi şi vieţile lor 
trecătoare, din care ne amintim, după o 
lectură seducătoare, despre persoane şi 
personaje, într-o prezentare ce reuşeşte  
să probeze intenţia unei autoare care, 
dincolo de pretenţiile exhaustivităţii şi 
ale abordării ultra-tematizate, preferă 
să gliseze elegant pe modele posibile 
ale imaginarului social, politic, 
intelectual, familial, afectiv, decupând  
sau re-modelând imagini... 
 

590. Cârmacii  
de Alexandru Vlahuţă 

 

591. Il Cervello  
de Maurizio Cucchi 

versuri în traducerea lui Geo Vasile 

594. Paul Celan  
revine în România  

de Boris Marian Mehr 
 

Paul Celan (pseudonimul lui Paul 
Peisah Antschel) (n. 23 noiembrie 
1920, Cernăuţi – d. 20 aprilie 1970, 
Paris) este considerat a fi unul din 
marii poeţi moderni ai lumii. Viaţa lui 
a avut o traiectorie sinuoasă: născut la 
Cernăuţi (Bucovina de Nord), într-o 
familie de evrei germanofoni în epoca 
în care această regiune făcea parte din 
România, a trăit în Austria, România şi 
apoi în Franţa. A scris în limba 
germană şi a tradus în această limbă 
literatură română, portugheză, rusă, 
engleză şi franceză, iar din limba 
germană a tradus în româneşte 
povestirile lui Franz Kafka... 

 

596. Versuri regăsite  
de A.I.Brumaru 

 

600. Artisti in Opera  
de Giuseppe Ciccia 

 

În timpul EXPO Milano dintre artistii 
italieni a fost invitat Maestrul 
Giuseppe Ciccia din Florenţa care a 
creat în timpul şederii sale la Milano 
opera intitulat "Drumul Grâului" un 
diptic pe panză cu tehnica mixtă 
200x150 cm. Artistul Ciccia a fost 
reprezentat de "Artă pentru artă", în 
"Artişti la muncă", un eveniment 
dedicat artei, care a implicat 50 de 
artişti din toată lumea, care s-au 
desfăşurat timp de două zile în cinci 

locaţii diferite, în oraşul din 
Lombardia.... 

 

617. Hiperbola  
expresionismului 

abstract  
de Francesco Gurrieri 

 

Sistematizarea Artei" este spulberată 
de timp. Cea mai recentă Bienală de la 
Veneţia modifică totul. Şi însăşi 
noţiunea de "artist" (deja declasificată 
şi definită ca "agent") a fost dezbătută 
de mai demult. Deci, în această jalnică 
incertitudine culturală, apreciem cele 
câteva semne de stabilitate lingvistică, 
deoarece acestea, atunci când vă 
întoarceţi la o analiză culturală 
normală, vor trebui să reînceapă... 
 

619. Ion Ţugui  
în dialog cu Emilian Mirea 
 

În acest început de mileniu trei se 
evidenţiază, pretutindeni în lume, un 
interes excepţional, manifestat, 
adeseori, ca o obsesie colectivă, 
focalizat asupra fenomenelor 
imateriale atestabile, dar şi asupra 
sensului Credinţei şi chiar legitimării 
ei în existenţa terestră, dar, mai ales, 
în existenţa de dincolo de existenţa în 
scopul material. Acestui interes a 
încercat, de-a lungul unei vieţi 
întregi, să-i răspundă regretatul 
scriitor şi parapsiholog român Ion 
ŢUGUI, plecat dintre noi, poate într-o 
lume mai bună, într-o seară de 
februarie 2002. Prin tot ceea ce a 
făcut, el a încercat să exprime, cât mai 
aproape de adevăr, un anume mod 
de receptare a Esenţialului Lumii, 
Universului, Credinţei, Creaţiei. Un 
interviu inedit, realizat cu scriitorul 
Ion ŢUGUI (autor a peste 50 de cărţi, 
cuprinzând poezie, proză, 
fenomenologie paranormală), vă vor 
revela câteva din (poate) adevărurile 
fundamentale în mijlocul cărora 
trăim şi murim... 
 

623. Scurtcircuit  
versuri de Geo Vasile 

 

626. Florenţa şi 
 Renaşterea  

de Ion Gănguţ 
 

Ce se mai poate spune nou despre 
Florenţa- leagănul Renaşterii? Ideea 
scrierii acestor rânduri ne-a venit după 
ce multă vreme am meditat asupra 
miracolului florentin. De ce Italia? De ce 
Florenţa şi nu alt oraş din peninsulă 
sau de aiurea? Vom încerca să oferim 
câteva răspunsuri posibile...  

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1920
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/20_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1970
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina_de_Nord
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portughez
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
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633. Ropot de lumină  

versuri de Doina Drăguţ 
 

636. Cheia timpului  

versuri de Irina Lucia Mihalca 
 

642. Vis cu poem  
versuri de Maria Sârbu-Crudu 

 

644. Singurătate  
versuri de Florina Mirea 

 

647. Ultima ediţie  
versuri de Angi Melania Cristea 

 

654. Aniversare  
Adrian Dinu Rachieru  

de Liviu Pendefunda 
 

Nu vreau să scriu despre Adrian Dinu 
Rachieru, unul dintre cei mai 
importanţi eminescologi ai generaţiei 
actuale, martor fiind când a devenit 
laureat cu medalia „Dimitrie 
Cantemir” de către Academia de 
ştiinţe a Republicii Moldova, în cadrul 
ediţiei 2012 a Congresului Mondial de 
Eminescologie desfăşurat la Chişinău; 
nici despre bucovineanul absolvent al 
liceului Ştefan cel Mare din Suceava, 
doctor în sociologie al Universităţii din 
Bucureşti cu teza Postmodernismul 
românesc şi circulaţia elitelor în context 
postdecembrist (1999) şi decan al 
Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi 
Limbi Moderne până in toamna anului 
2012, când a fost numit prorector al 
Universităţii Tibiscus din Timişoara; 
nici despre redactorul unor reviste 
literare de prestigiu din România... 

 

655.Amprenta toamnei  
versuri de Alexandra Lavinia Bârneaţă 

 

658. Poesia şi Muzica 
de Petru Solonaru 

 

E bine să ştim că Dumnezeu vorbeşte 
cu Omul prin Limba Poesiei, cerându-i 
ascultare în Tăcerea Muzicii. Aşadar, 
un licăr ce le adună: prezenţa absenţei 

şi absenţa prezenţei. Căci în ipostaza 
principială, arta este unică, iar 
considerabilitatea ei find doar un 
simptom al mirajului. Refacerea 
acestui simbol întruchipează o mistică 
a idealului de comunicare cu zeii, aici 
figurând cazul poesiei şi muzicii... 

660. C.G.Jung  
în Grădina Filosofilor  

de Bogdan Mihai Mandache 
 

Magistri Arnoldi Villanovani / Arnau 
de Vilanova a fost un ilustru medic şi 
cărturar catalan care a trăit în secolul al 

XIII-lea; a studiat medicina, ebraica şi 
teologia la Aix-en-Provence, Mont-
pellier, Paris şi Barcelona, a fost un 
apropiat al curţilor regale a 
Aragonului şi a Franţei, un apropiat al 
curiei papale, care la acea vreme avea 
sediul la Avignon. Arnau de Vilanova 
a fost un perpetuu pelerin din cauza 
proiectelor sale de reformă religioasă si 
socială, care nu puteau fi îmbrăţişate 
de autoritătile civile şi ecleziastice, în 
ciuda prieteniei pe care i-o arătau 
reprezentanţi de rang înalt ai acestor 
autorităţi. A avut contribuţii notabile 
în domeniul medicinei, făcînd o 
apropiere între empirismul medical al 
Occidentului şi cunoaşterea sistematică 
a grecilor şi arabilor; este autorul unor 
imporatnte tratate de alchimie, cel mai 
cunoscut fiind Rosarium Philosophorum 
/ Grădina filosofilor... 
 

665. Un francmason 
vrâncean sub lupa 
Securităţii:  

Nicolae Capri  
de Bogdan Constantin Dogaru 

 

Nicolae Capri s-a născut în Focşani, 
Jud. Putna (actualmente Vrancea), la 18 
decembrie 1918, ca fiu al numitului 
Grigore Capri (decedat în 1945) şi al 
Lucreţiei. Mama sa Lucreţia, poseda ca 
avere dotală moşia Brăieşti din zona 
Dorohoiului, regiunea Sucevei în 
suprafaţă de 232 ha, redusă la 50 de ha 
în urma reformei agrare din 1945 şi 
expropriată total în 1949. Conform 
autobiografiei redactată în 1953, 
urmează cursurile şcolii primare din 
Focşani (1927-1930) şi apoi, din 1930, 
cursurile Liceului Ghica Vodă din 
Dorohoi şi Liceului Unirea din Focşani 
pe care îl termină în 1938, absolvind 
examenul de bacalaureat. În toamna 
aceluiaşi an se înscrie la Facultatea de 
Agronomie din cadrul Şcolii 
Politehnice din Bucureşti pe care o 
finalizează în 1942, obţinând titlul de 
inginer agronom... 
 

668. Tribulaţii paseiste  

de Gheorghe Andrei Neagu 
 

A pierde prioritatea lumii politicului în 
favoarea lumii filozofice, prin enunţuri 
de genul „Născociri ale filozofilor şi ale 
altor iluzionişti... n-au nicio bază 
reală”, este ca atunci când politicului i 
se atribuie şi oarecari valori spirituale 
definitorii. 

În realitate, politicul, indiferent de 
veşmintele sub care se ascunde, 
reprezintă o stare conjuncturală a 
emanaţiilor social-economice existente 
într-o anumită perioadă de timp, în 
sânul unei societăţi. Idei politice nu 
există. Politicul se hrăneşte din lumea 
filozofică şi teozofică, necultivând 
niciun fel de respect sau necunoscând 

vreodată paternităţi care i-ar putea 
ştirbi emfatica-i menire ştiinţifică.  

Un om politic, o lume politică, 
fără idei economice, sociale şi 
religioase speculative, nu există... 

 

677. Fericire D.K.R.  
de Cătălin G. Rădulescu 

 

Mâine era ziua cea mare. Avea să intre în 
teste lucrarea la care ostenise atâţia ani. 
Fusese visul tinereţii sale care-i întovărăşise 
prima iubire serioasă, logodna şi apoi 
cununia, bucuria de a deveni pentru prima 
oară tată, apoi pentru a doua oară, după 
care pentru a treia oară... – alte mici bucurii 
ale vieţii, dar şi deloc neglijabilele nelinişti 
sau tristeţi... 

Aventuri cu Dodolla 
Emigrarea era de acum un un fapt care nici 
nu încăpea în discuţie că nu se va produce. 
Lucrurile  erau clare, totul fusese stabilit până 
la amănunt, nu mai exista cale de întoarcere. 
Atitudinea respectivei fusese fără echivoc, 
aceasta neavînd cum să mai dea înapoi. Dar 
sărutul, sărutul acela tanderu pe obraz, ei 
bine, acel prim sărut – făcea cât toate cerurile 
din Univers, chiar dacă dânsul ar fi fost să 
rămână pe loc... 

 

682. The International 
Festival of Theatre Schools 

de Elleny Pendefunda 
 

The second edition of The 
International Festival of Theatre 
Schools has come to the end. How not 
to be attracted by the wonderful 
theater evenings donating dramatic 
delight to avid viewers....  

 

691.Grigore Bostan  
poet vizionar  

de Catinca Agache 
Personalitate complexă, istoric literar şi 
folclorist, istoric al culturii, etnolog şi 
cercetător ştiinţific, poet şi prozator, 
savantul Grigore Bostan  a polarizat, 
mai bine de un sfert de veac viaţa 
universitară, ştiinţifică, culturală şi 
literară a Cernăuţilor... 

 

698. Pretexte şi contexte  
de Nicolae Băciuţ 

699. Cristinel C. Popa  
de Horia Muntenus 

701. Rolul ceangăilor, 
cehilor, croaţilor şi 
evreilor la 
dezvoltarea 
României moderne 

de Emilian Dobrescu 

BIBLIOTECA REVISTEI 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Originile 
hexagramei 
 

 

 

„When it breaks through our intellect, it is genius;  

when it breathes through our will, it is virtue;  

when it flows through our affections, it is love.” 

The Oversoul,  Ralph Waldo Emerson                                    
 

u mai este decât un pas, o treaptă 
până la a accede la un punct central ce 
poate metamorfoza pentagrama în 

hexa-gramă1. Dar pentru aceasta mă întorc la 
triunghi. Triunghiurile cu vârful în sus sau în jos 
reprezintă cele patru elemente2, fără însă a eluda 
pe cel de-al cincilea, însemnul licornei. Nu există 
doar două coloane. Cea de-a treia, ocultată, 
străbate din nadir spre zenit, axis mundi. 
Triunghiul de foc reprezintă tocmai acest aspect 
specific de Tiphareth, luat în considerare în raport 
cu coloana mijlocie, în combinaţie cu strălucirea 
triunghiului de apă. În centru se află un punct 
sublim, Yod, sau Shin. Importantă este 
vizualizarea mentală a acestora, triunghiul 
inferior de apă fiind relaţia noastră de conştiinţă 
cu lumile psihice şi materiale, iar triunghiul 
superior de foc, relaţia noastră cu sferele de 
iluminare spirituală, şi revelaţie interioară, noi 
devenind punctul central între aceste două 
triunghiuri de viaţă. Iniţiaţii simt adesea marele 
incendiu din jurul lor, fiind înconjuraţi de un 
uriaş ouroboros care susţine vibratoriu lumina 
dintre inima umană şi marginile universului. 
Acest moment implică Creaţia şi relaţia cu 

                                                 
1 semn format din două triunghiuri suprapuse, formând o 
stea cu şase colţuri, folosită în vechime de egipteni, perşi et şi 
în magie; la evrei a devenit stema casei regale a lui David şi 
Solomon şi a rămas până azi emblema templelor şi a 
sinagogilor - steaua lui David. 
2 descrise în Al treilea clopot, ed. Timpul, 2009 

planeta Saturn prin conexiunea realizată cu 
arborele vieţii, hexagrama conectând, deci, 
sferele de Yetzirah şi Briah, oferind o poartă spre 
Atzilooth, Saturn fiind la apex, Mercur şi Venus 
la bază, cu Soarele în centru – iată triunghiul de 
foc. Aşadar Saturn este sfera secretă, care ne 
oferă acces la conştienţa materiei - energie legată 
prin iubire cu celelalte planete. Existenţa celor 
două triunghiuri a pus acest semn în legătură cu 
tot ceea ce presupune existenţa unei perechi de 
opuşi, de la conceptele de bine/rău, sus/jos, 
masculin/feminin, până la conexiunile complexe 
hermetice şi alchimice. 
 

Doctrina ebraică a Creaţiei stabileşte ideea că 
Adam a fost compus din numele lui Dumnezeu, 
Yod-He-Vau-He,aşezate vertical. Tetragrammaton 
este un alfabet magic pentru kabbalişti, Yod 
reprezentând capul şi sistemul endocrin, asociat 
cu focul, He, umerii şi sistemul cardiovascular cu 
aerul, Vau fiind coloana vertebrală, sistemul 
nervos, inclusiv organele de simţ cu apa şi He 
final, picioarele şi sistemul osos, cu pământul. 
Acesta din urmă simbolizează secretul, punctul 
ascuns de lumină, viaţa, iubirea, toate ascunse în 
materie, realizând o forţă secretă care eliberată 
conduce la înălţimi de beatitudine divină şi 
conştiinţa focul iniţial, Yod. 

 
Hexagrama mai este numită şi hexagon 

stelat sau steaua cu şase colţuri. Hexagrama este, 

N 
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deci, figura geometrică având şase linii care 
unesc şase puncte egal depărtate de centru. Se 
poate înscrie perfect într-un cerc, iar raza 
acestuia, adică depărtarea fiecărui vârf al 
hexagramei de centru este egală cu depărtarea 
fiecărui vârf faţă de cel alăturat. Din acest motiv 
hexagrama este considerată un simbol al 
armoniei şi al păcii. De aici au izvorât o mulţime 
de semnificaţii deasemenea, punând acest semn 
în legătură cu tot ceea ce presupunea existenţa 
unei perechi de opuşi, de la conceptele de 
bine/rău, sus/jos, masculin/feminin, până la 
conexiunile complexe hermetice şi alchimice. 

 

 Regele David 

 

Deşi la fel de uzitat în magie şi ocultism ca şi 
pentagrama, hexagrama este în prezent 
cunoscută mai mult prin prisma asocierii cu 
poporul evreu şi cu statul Israel, deşi este o 
emblemă frecvent întâlnită de-a lungul istoriei. 

 
Legenda spune că David a luat acest simbol 

drept semn propriu şi l-a folosit pe scutul său de 
luptă. De aici provin mai toate stemele regale şi 
nobiliare în genere, multe dispozitive heraldice 
având chiar forma unui scut. În alfabetul ebraic 
primar, cel folosit înaintea scrierii de azi, litera D 
sau Dalet avea forma unui triunghi. În alfabetul 
sinaitic, care a fost strămoşul celui ebraic primar, 

aceasta arăta la fel. Fiecare literă are un nume iar 
fiecare nume înseamnă câte ceva, iar alfabetul 
sinaitic folosea semne schematice ale acelor 
obiecte pentru a desemna literele: un baston 
stilizat desemna litera L pentru că era prima 
literă din cuvântul Lamed (baston), un cap de 
bou reprezenta litera A pentru că era prima 
literă din cuvântul Alef (bou), şi aşa mai departe. 
Litera D era reprezentată printr-un triunghi, 
deoarece era prima literă din cuvântul Dalet 
(uşă, intrare). Uşa sau intrarea într-un cort, 
inclusiv în Sfântul Tabernacol, era mai mereu o 
fantă sau o deschizătură ascuţită, pe care omul o 
descoperea, intra, şi o acoperea la loc. Litera 
Dalet, triunghiul, începea şi termina numele lui 
David, el aşezând un Dalet cu vârful în sus şi 
unul cu vârful în jos pentru a-l reprezenta 
(intrarea în Paradis şi intrarea în Infern), de unde 
denumirea de stea sau scut al lui David, celebrul 
rege-poet. Fiul său, Solomon, a luat pentru sine 
drept simbol pentagrama, după cum ştim, de 
aici trăgându-i-se numele de Steaua lui Solomon, 
amândouă semne heraldice sau semne de scut 
devenind importante simboluri mistice şi 
esoterice. 

Hexagrama este şi o mandală vedică numită 
Yantra sadkona, simbolizând Nara-Narayana, 
sau starea meditativă perfectă de echilibru 
realizată între om şi Dumnezeu, şi duce 
eliberarea de la limitele lumii pământeşti 
materiale - nirvana. Şase stele ascuţite s-au găsit 
în diagrame cosmologice şi în hinduism, 
budism, jainism. În sanscrită cele două 
triunghiuri-o sunt numite Om şi HRIM şi 
simbolizează poziţia omului între Pământ şi cer. 
Triunghiul descendent este Shakti (sacrul 
feminin) iar triunghiul ascendent Shiva Tattva 
sau Agni (cel masculin). Uniunea mistică a celor 
două triunghiuri sunt cele şase feţe ale lui Shiva 
– Shakti, realizând copilul Kartikeya3 şi 
reprezintă o parte a ritualului Creaţiei. În Cartea 
tibetană a morţilor4 există o hexagramă cu o 
swastikă încorporată, fiind originea feno-
menului, ca parte centrală a mandalei. 

 

Cornelius Agrippa în Filosofia Ocultă, 
capitolul 9, tratează pe larg despre numărul 6 şi 
scara sa, fiind profund interesat de buna tradiţie 
pitagoreică a misticii numerelor. Astfel numărul 
şase este numărul perfecţiunii, care întruchi-
pează armonia, şi niciun număr de la unu până 

                                                 
3
 cu cele şase braţe Kartikeya zeul conduce lupta împotriva 

celor şase vicii demonice: kaama (sex) krodha (furie), lobha 
(lăcomia), Moha (pasiunea), mada (egoismul) şi matsarya 
(gelozia) 
4 Cartea tibetană a morţilor, Paralela 45, 2009 

http://etc.usf.edu/clipart/25900/25982/hebrew_alpha_25982.htm
http://etc.usf.edu/clipart/25900/25982/hebrew_alpha_25982.htm
http://net.lib.byu.edu/imaging/negev/Origins.html
http://net.lib.byu.edu/imaging/negev/Origins.html
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la zece nu îl întrece. Acesta este suma primelor 
trei numere, unu, doi şi trei, reprezentând 
armonia dintre acestea şi proporţia perfectă, 
motiv pentru care pitagoreicii l-ar fi aplicat 
generării şi căsătoriei, fiind numit Măsura Lumii. 
Cele două triunghiuri sunt astfel simbolurile 
cerului şi pământului, lucrurilor văzute şi 
nevăzute, plăsmuite de Dumnezeu deopotrivă în 
cele şase zile, în aceasta a şasea zi fiind zămislit 
omul. şase zile în care poporul lui Moise putea 
aduna mana, şase ani în care pământul poate fi 
semănat, cele  şase aripi ale heruvimilor şi cele 
şase zile în care Dumnezeu a discutat cu Moise 
pe muntele Sinai acoperit cu un nor.  

 

Din aceeaşi carte amintim şi cele şase ordine 
îngereşti care nu sunt trimise cerurilor inferioare 
(serafimii, heruvimii, tronurile, dominaţiile, 
puterile şi virtuţile), cele şase grade ale omului 
(intelect, memorie, simţ, mişcare, viaţă şi esenţă) 
şi cei şase demoni sau autori ai tuturor 
calamităţilor (Acteus, Megalesius, Ormenus, 
Lycus, Nicon şi Mimon. Cercul, triunghiul şi 
crucea folosite de sute de milenii au fost 
reinterpretate de-a lungul istoriei. Triunghiul 
creştin este un simbol divin al Trinităţii, ceea ce 
nu era în accepţiunea lui Pitagora. Hexagrama 
putea fi prin cele şase colţuri ale stelei timpul 
necesar  Creaţiei din cartea Genezei, spaţiul din 
centru fiind ziua a şaptea în care Dumnezeu se 
odihneşte sau cei şase patriarhi menţionaţi până 
la Noe, în centru fiind tatăl tuturor, Adam. În 
Evul Mediu, cei pasionaţi de astrologie şi 
astronomie, aşa cum era ea cunoscută atunci, 
vedeau în acest semn cele şase planete iar în 
centru, Soarele. În vremurile moderne s’a 
răspândit credinţa conform căreia hexagrama era 
încă din Evul Mediu simbolul alchimic al celor 
patru elemente unite.  

 

 
Regele Solomon, fiul regelui David, a fost constructorul primului Templu din 
Ierusalim. El a fost considerat a fi binecuvântat cu înţelepciune divină şi ar fi 

putut vorbi atât cu animalele cât şi cu plantele. Unul dintre îngerii lui 
Dumnezeu i-a acordat regelui Solomon cunoştinţele necesare pentru ritualuri 

magice. 

 

Focul este reprezentat ca un triunghi cu 
vârful în sus, apa ca un triunghi cu vârful în jos, 
aerul ca un triunghi cu vârful în sus tăiat de o 
linie orizontală iar pământul ca un triunghi cu 
vârful în jos tăiat în mod similar. Rosicrucienii 
demonstrează că aceste simboluri sunt, de fapt, 
derivate din hexagramă, dar în niciun caz 
hexagrama să fie derivată din ele, dar analizează 
ce se întâmplă cu restul de două sintagme până 
la şase. Oricum hexagrama este un semn magic 
întâlnit foarte des pe talismane, pentacle şi în 
cărţile de magie din timpul Evului Mediu.  În 
rosicrucianism şi hermetism, cele şapte planete 
au corespondenţa tradiţională cu unghiurile şi 
centrul hexagramei, aşa cum apar pe arborele 
sephirotic şi pe engrama arborelui vieţii. Saturn, 
care, după cum ştim, este atribuit în mod oficial 
punctului Binah, ocupă aici poziţia Daath.  

Paracelsus, scrie în tratatul său despre 
filosofia ocultă că pentagrama şi hexagrama au o 
putere deosebită prin virtutea cu care Dumnezeu 
le-a înzestrat: ”Acum, că am ajuns la acestea, vom 
spune ce cuvinte sau simboluri sunt drepte şi 
adevărate, vom stabili şi vom dezvălui numai două în 
primul rând, deşi pot fi găsite multe altele, acestea 
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fiind preţuite în chip deosebit, înaintea tuturor 
celorlalte simboluri, pentacluri şi sigilii. Să fim atenţi 
la descrierea lor, care sună astfel: două figure 
triunghiulare, tăindu-se una pe cealaltă cu o cruce, 
sunt în aşa fel pictate sau gravate, încât se include şi 
se impart în şapte spaţii interioare şi creează şase 
colţuri în exterior, în care sunt scrise şase litere 
minunate ale marelui Nume al lui Dumnezeu, şi 
anume Adonay, potrivit adevăratei lor ordini. ” El 
scrie că doar acestea au o putere atât de mare 
încât numai ele singure ar fi de ajuns pentru a 
obţine orice efect magic.  

 

Unul dintre cele mai interesante semne de 
acest fel apare în majoritatea cărţilor practice de 
magie, fiind o medalie din pergament scrisă la o 
anumită oră în condiţii extreme de puritate, 
menită să supună spiritele şi să asigure protecţia 
magicianului. Însoţită de numele divinităţii sau 
AGLA, hexagrama crează un ritual esoteric 
major. Cuvântul din urmă este o parolă 
cabalistică binecunoscută, fiind acronimul 
expresiei ebraice ”Ata Gibur Leolam Adonay” 
adică ”Eşti puternic în vecii vecilor, Doamne.” 

 Dacă ne întoarcem la minunata legătură a 
omului prin intermediul arcurilor reflexe şi prin 
tainele geometriei cu Marele Arhitect al 
Universului, realizăm necesitatea depăşirii celor 
cinci acte descrise de noi: arcul reflex teluric, cel 
mental, noetic, angelic şi divin. A ajunge la 
perfecţiunea şesimii în armonia cosmică m’a 
determinat să înţeleg necesitatea căutării pe mai 

departe în sferele cerurilor invizibile şi, mai mult 
ca sigur, inconştientinabile. În decursul timpului 
steaua lui David a fost utilizată de mari 
personalităţi şi ordine care i-au înţeles 
hermeneutica ocultă. Astfel ea apare în sigiliul şi 
stema Societăţii Teosofice (înfiinţată în 1875), dar 
şi cu alte simboluri religioase care includ 
Swastika, Ankh, AUM, şi Ouroboros. In mod 
traditional, hexagrama poate fi văzută ca o 
combinaţie a celor patru elemente. Focul este 
simbolizat ca un triunghi în sus îndreptat, în 
timp ce aerul e un triunghi în sus îndreptat, dar 
cu o linie orizontală, prin centrul său. Apa este 
simbolizată ca un triunghi îndreptat în jos, în 
timp ce  pământul e un triunghi în jos îndreptat, 
dar cu o linie orizontală, prin centrul său. Când 
simbolurile focului şi apei se combină, este 
creată hexagrama, ceea ce se realizează şi în 
cazul aerului şi pământului. Suprapuse, 
combinaţia elementelor conduce la determinarea 
acestui simbol al cărui centru ne sugerează 
atemporalitatea centrului aspaţial. Hexagrama 
este formată, deci, din trigrame de tunete şi 
fulgere, care indică modul de înlăturare a 
barierelor prin forţă, ajutând să ne transformăm 
vibraţional convingerile, dincolo de ceea ce ego-
ul nostru poate contempla. Marele ceas al 
conştienţei se poate deschide în noapte pentru 
înţelegerea adevărului cosmic, a unui univers 
echilibrat în care să se integreze egalitatea 
spirituală. 

 

 
Reproducerile sunt preluate din diverse surse ale internetului. 



Început de toamnã 2015  | Contact international 579 

 

 
 
 
 
 
 
În pântecele unei mame erau doi copii. Unul l-a întrebat pe celălalt : Crezi în viaţa 

după naştere?  
Celălalt i-a răspuns: Cum aşa ? Desigur ! Trebuie să existe ceva dupa aceea. Poate 

suntem aici tocmai ca să ne pregătim pentru ce va urma. 
Nonsens ! spune primul. Ce fel de viaţă ar fi aceea? 
Nu ştiu, zice celălalt, dar ar putea fi mai multă lumină ca aici, de exemplu. Poate am 

merge cu picioarele noastre şi am mânca cu gurile noastre. 
Poate am dezvolta alte simţuri pe care acum nu putem să le înţelegem. 
Primul îi răspunde: Absurd ! Mersul este ceva imposibil. Şi să mâncăm cu gurile 

noastre? Ridicol ! Doar avem un cordon ombilical care ne oferă tot ce avem nevoie. 
Dar acest cordon este foarte scurt. Viaţa după naştere este logic exclusă. 
Al doilea insistă : Totuşi eu cred ca urmează ceva, care ar putea fi diferit de ce-i aici. 

Poate nu vom mai avea nevoie de cordonul ombilical. 
Nonsens ! replică primul. Mai presus de orice, dacă există viaţă dupa aceea, de ce nu s-

a întors nimeni de acolo să ne spună ? 
Naşterea este sfârşitul vieţii, şi ce urmează după aceea e doar întuneric şi tăcere, doar 

uitare. Nu-i nimeni acolo. 
Nu ştiu, zice al doilea, dar sigur o s-o întâlnim pe Mama care o să ne poarte de grijă. 
Mama ? se miră al doilea. Tu chiar crezi în Mama? Ma faci să râd. Dacă Mama există, 

atunci unde-i Ea acum?  
Al doilea răspunde: Este în jurul nostru. Suntem inconjuraţi de Ea. Suntem ai Ei. 

Trăim în Ea. Fără Ea această lume a noastră n-ar putea exista. 
Primul zice : Ei bine, eu n-o văd, aşa că-i logic că Ea nu există. 
La aceasta, al doilea spune : Uneori, când stăm în linişte, când ne concentrăm şi 

ascultăm cu adevărat, putem să-I simţim prezenţa, să-I auzim vocea plină de dragoste, 
chemând spre noi de acolo, de sus...  

 
 

Wayne Walter DYER 
scriitor american nascut pe 10 mai 1940, la Detroit, Michigan, USA

 

 
 

 

https://www.google.ro/search?rlz=1C1GGGE_roRO436&espv=2&biw=1680&bih=867&q=detroit+michigan&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCnfq6-gUl6ZXaBEgeIaZRSkq4llp1spV-Qml-Qkwqkiorz86yS8ovyvkcv5tivZD5db3NJqb6vzdae1moeAG8hcGFMAAAA&sa=X&ei=ElrjVLzZBcfhaJ2OgogO&ved=0CK8BEJsTKAEwFQ
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ARTE POETICE 
 

Virgil DIACONU 
 
 

LETRISMUL lui 
Isidore ISOU 
sau Poetica distrugerii  

 
„Isou reia logica distrugerii. Isou este marele  

distrugător pe această linie de mari distrugeri.”  
Isidore ISOU 

 

escopăr de curând, în setea mea de 
poezie şi răpit de demonul teoriei cum 
sunt, câteva poeme letriste şi lucrarea 

Introducere în noua poezie şi în noua muzică (1), 
ghidul profetic al doctrinei letriste, semnat de 
botoşăneanul Isidore ISOU.  

Critic de film, artist vizual şi, desigur, poet, 
Isidore ISOU*, pe numele real de Ioan-Isidore 
Goldstein, s-a născut la Botoşani (31 ianuarie 
1925), într-o familie de evrei. În 1945 fondează la 
Paris faimosul curent LETRISM, inspirat de 
dadaism şi futurism, iar în anul 1947 editează 
volumul Introducere în noua poezie…, care este de 
fapt poetica, doctrina poeziei letriste.  

Voi începe cu un poem letrist, pentru a ne 
lămuri „pe viu” asupra a ceea ce este şi vrea să 
fie poezia letristă. Poemul îi aparţine, fireşte, lui 
Isou şi este tradus de Anişoara Piţu.   

 

De-a v-aţi-ascunselea 
(Cache-cache) 

 
Am stram gramme 
Cali couli mouki - gramme 
Am hlam clamme 
Vouki - rouki nouki cram 
Spouki kali couki ram 
Am stram kram 
Ala bala gortogala 
Chichmariga la bordiga 
 

 
Gideaschdeabri Dalion 
Dalion fenon de son 
Cougirouga raioului 
Caioului vidaioului 
Sindelande miridisch 
Souki pouki dasch depichi 
Pouma reta pouma pi 
Tapi tapi reungi 
Am stram gram" am stram gramme! 
 
Ssssssssssssssss, 
South! Sandala, gungala, goungalagoum! 
Voutchi! Spountala, councala, councala coun! 
Patch! Vouschanga doutel 
Eloumparai 
goumparai, 
houmparlai ioute... 
Voui! Jangar Kafan gounkala gounkala gouf 
Foui! Seoupido koipido loupidolai 
Floi! Goumino noumino fai! 
Zoy Kouriko koukouri goui 
 
Jalhaana! Cooucou! 
flacala ca floucoucou! 
Stinim iouna naiouna nanai 
Jean Pierre Paul Lorelai 
Halagalgail 
Attansion bisse! 
VAGUE LE LISSE! 
 
Am stram gramme 
couli fouli mouki glamme 

D 
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Am hlamme clamme 
Vouki nouki rouki cramme 
Am stramme Kramme 
Ala bala gortogala 
Iech mariga ia boriga 
Gideaschteabti Dalion 
Dalion fenon de Don 
Cougirouga raiouloui 
Sindeia de miridisch 
Souki pouki dasch depich 
Poumnareta poumnapi 
Tapi tapi reoungi 
Am stram gramme 
Am stram gramme... 
 
1. Pauză. 
2. Fasaire. 
3. Scuipat. 
4. Sărutare. 
 
Poezia letristă s-a născut în capitala literelor 

franceze, Paris, după răsunătoarele dogme 
poetice avangardiste: futurismul, dadaismul, 
suprarealismul, absurdul, ca să numesc doar 
câteva dintre ele. 

Ce este letrismul? Letrismul este poezia 
literelor, iar Isou pretinde că această poezie este o 
continuare a celei mai alese poezii franceze, care 
îi cuprinde pe poeţii Ch. Baudelaire, I.D. 
Lautreamont, A. Rimbaud, P. Verlaine, S. 
Mallarmé, A. Jarry, G. Kahn, T. Tzara, A. Breton, 
G. Apollinaire, P. Valéry, după cum ne arată 
schema numită Evoluţia spirituală a poeziei din 
volumul deja semnalat (ib., p. 21) şi ne lămureşte 
comentariul autorului. Spre letrism a tins „toată 
poezia de după Baudelaire”, ne asigură Isou. 

„Toată poezia de după Baudelaire a 
dorit creaţia lui Isou. Letrismul s-a aflat 
în germene în toţi. Începând cu 
Baudelaire, toţi poeţii n-au fost decât 
grade către Isou”,  

 
spune categoric, însă fără niciun temei, 

fondatorul poeziei letriste Isidore Isou despre el 
însuşi în capitolul Evoluţia spirituală a poeziei 
(Cartea întâi, ib.). Declaraţii la fel de hazardante 
întâlnim şi în capitolul Letria (Cartea a treia, ib.), 
în care poetul opinează că  

„LETRIA reia toate valorile valabile 
ale poeziei şi ale muzicii, continuându-le 
într-o sinteză proprie.”  

 
Aceste „valori valabile ale poeziei” moderne, 

pe care ni le închipuim a fi coerenţa şi unitatea 
semantică, viziunea poetică, tensiunea ideatică şi 
existenţială, lirismul, originalitatea poetică, nu se 

regăsesc însă nicidecum în „poezia” letristă în 
general şi nici în poezia De-a v-aţi-ascunselea, care 
ilustrează în mod exemplar poetica letristă. 
Poezia letristă nu reia, nu continuă, aşadar, 
nicidecum „valorile valabile ale poeziei şi ale 
muzicii”, ci mai degrabă se distanţează de ele, 
abandonându-le cu totul.  

 
 

Noutatea poeziei 
letriste 

 

Poetul letrist este obsedat de noutate şi, în 
acest sens, Isou anunţă în capitolul Letria (din 
care vom cita în continuare) „noua poezie”, 
„noile dimensiuni, niciodată avute” de poezie; el 
vorbeşte despre „instrumentele necunoscute”, cu 
totul noi ale poeziei letriste, pentru că aici „nu e 
vorba (…) de o altă şcoală într-o artă veche, ci de 
o emisiune de existenţe încă necunoscute pentru 
mânuire (literele).” Într-un cuvânt, poezia letristă 
este o poezie „nouă şi diferită de manifestările 
cunoscute”.  

Aşadar, în contradicţie cu afirmaţia că 
poezia letristă continuă „într-o sinteză proprie” 
valorile, de fapt „toate valorile valabile ale 
poeziei şi ale muzicii”, Isou ne spune acum, în 
capitolul Letria, că această poezie este „nouă şi 
diferită de manifestările cunoscute”, că ea este 
interesată mai degrabă de „noile dimensiuni, 
niciodată avute” de poezia de valoare. Şi fireşte 
că dacă analizăm poezia letristă constatăm că 
doar aceste din urmă declaraţii sunt adevărate.   

Elementul nou căutat de poezia letristă „este 
inedit şi necesită alte obişnuinţe şi alte moduri 
de creaţie”, ne asigură Isou. Niciun element 
poetic „vechi” nu mai are acum trăinicie, 
valoare.  

Dar în ce anume constă, de fapt, noutatea 
poeziei letriste? Noutatea poeziei letriste faţă de 
poezia modernă autentică (Baudelaire, Rimbaud, 
Verlaine ş.a.) constă în excluderea sensului şi 
realizarea unei muzicalităţi în sine, care nu mai este 
însoţită de semnificaţiile ideatice ale versurilor.  

Din „pălăria” artei poetice letriste nu se mai 
scot, ca la dadaişti, cuvinte obişnuite, deci 
cuvinte care au o semnificaţie, ci litere care nu 
mai compun nici un cuvânt semnificativ. 
Asamblarea literelor în „cuvântul letrist” şi a 
cuvintelor letriste în „versul letrist” se face 
numai după reguli fonologice, nu şi semantice, 
aşa încât poezia letristă ajunge să fie în mod 
exclusiv sonoră: Am stram gramme/ Cali couli 
mouki – gramme…  
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Ceea ce numim „cuvânt letrist”, „vers 
letrist”, „limbaj letrist” nu prezintă, aşadar, 
niciun sens, ci numai sonorităţi. Limbajul poeziei 
letriste  nu are niciun sens, el mizând doar pe 
efectul sonor. Poetul letrist vorbeşte o altă limbă 
decât cele ştiute: o limbă care, fiind lipsită de 
sens, nu se vorbeşte nicăieri.  

 

 
 

Distrugere şi 
desemantizare letristă 

 

Din cele de mai sus înţelegem că actul, 
„principiul” esenţial al autorului letrist constă în 
distrugerea semantică a limbajului poeziei sau 
desemantizarea limbajului. Poetul letrist goleşte 
discursul poetic de orice înţeles.  

„Minunile letriste se izbeau de sensul iniţial 
al cuvântului”, spune Isou încă din primul 
capitol al cărţii sale, şi tocmai de aceea acest sens 
trebuia distrus.  

„Cuvântul va fi spart şi, odată cu el, 
ultima semnificaţie devenită inutilă. 
Valoarea utilă şi deterministă [a 
cuvântului] atrăgea atenţia, împiedicând 
ultimul dadaism. Prin sensul său, 
cuvântul împiedica nimicul dorit prin 
acest tip de scriitură”,  

 
ţine să precizeze poetul în Capitolul I 

(Evoluţia spirituală a poeziei, ib., s.n.). Poezia 
letristă va fi alcătuită, aşadar, din „cuvinte” şi 
„versuri” care nu au niciun înţeles, niciun sens. 
Poetica letristă este stricătoare de sens, scopul ei 
este distrugerea sensului, revelarea nimicului. 

Principiul „formativ” al poeziei letriste, 
idolul ei este distrugerea, mai precis distrugerea 
sensului limbajului. Despre distrugerea sensului 
şi muzicalitatea detaşată de orice sens Isou scrie o 
întreagă carte – Introducere în noua poezie şi în 
noua muzică –, ce se constituie ca poetică a 
poeziei litriste.  

Isou afirmă că distrugerea poeziei a început 

cu Tristan Tzara şi este convins că dadaistul 
Tzara îşi va găsi un loc meritat în istoria 
literaturii tocmai pentru că el a contribuit la 
distrugerea poeziei: „Tzara este omul de 
deasupra prăpastiei. Istoria literară va reţine 
poetul pentru că a intrat într-o sinceră 
distrugere.” (ib., s.n.). Şi mai departe: „Dada şi 
suprarealiştii sunt deja o formulă de tranziţie în 
abis”. (id.). Dar „marele distrugător”, singurul 
care a dus poetica distrugeri la desăvârşire, este 
chiar Isou. Iată ce spune în acest sens poetul 
despre sine:  

„Trebuie să continuăm pentru a 
vindeca poezia de orice semnificaţie. De 
la ruptura comprehensivă (Rimbaud-
Tzara), Isou reia logica distrugerii. Isou 
este marele distrugător pe această linie de 
mari distrugeri.” (ib., s.n.).  

 
Verbul central, principiul poeticii letriste 

este, aşadar, distrugerea. Prin distrugere Isou 
înţelege distrugerea sensului şi de aceea „poezia” 
letristă pe care o fabrică nu mai are cuvinte şi 
propoziţii dotate cu înţeles. Dar distrugerea 
sensului, a înţelesului, conduce la distrugerea 
emoţiei şi a viziunii, pentru că emoţia şi viziunea 
poetică nu se pot realiza decât prin cuvinte şi 
propoziţii care au sens. Împreună cu 
destructurarea sensului cuvântului şi a 
propoziţiei poetul letrist destructurează, aşadar, 
emoţia şi viziunea poetică. Poezia letristă este o 
poezie fără emoţie şi fără nicio viziune. Adică ea 
nu este, de fapt, poezie. Poetica letristă este 
creatoare de nonpoezie, de antipoezie.  

 

Poezia letristă  
ca poezie pură 

 

Isou vede în poezia letristă împlinirea 
conceptului de poezie pură, poezie teoretizat de 
Mallarmé, Valéry şi abatele Bremond: 

„(…) poetului îi vor reuşi 
abstracţiunile muzicale. El va realiza cu 
uşurinţă poeme purificate de orice 
conţinut inert. Visul lui Mallarmé, 
Valéry (al teoreticianului abate 
Bremond) a fost realizat de letrism 
pentru prima dată. Poezia a devenit cu 
adevărat pură, rugăciune fără 
semnificaţie, aranjament [fonic] precis.” 
(ib., s.n.).  

 
Ca poezie pură, poezia letristă se 

caracterizează, aşadar, prin „purificate de orice 
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conţinut inert” şi prin muzicalitate. „Poezia” 
pură letristă cochetează cu neantul semantic şi 
referenţial, iar marele distrugător Isou este 
primul care recunoaşte acest lucru şi face din 
neant un scop şi, nu mai puţin, o glorie:  

„Cuvântul trebuie spart pentru literele 
sale. Bogăţiile eliberatoare ale neantului 
fuseseră ascunse şi înlănţuite în cuvânt. 
Iată neantul, scăpând prin vocabule 
lipsite de semnificaţie. Se scrie nimicul, 
pentru că până acum, cu cuvintele, se 
scria întotdeauna ceva, chiar nescriind 
nimic.” (ib.). 

 
Făcându-şi scop din revelarea neantului, 

deci a vidului de conţinut semantic, referenţial, 
vizionar şi afectiv, „poezia” pură letristă se 
reduce la sonoritate. Isou înţelege aspectul fonic, 
sonor al poeziei letriste ca „muzicalitate” şi chiar 
vorbeşte despre „simfonia letristă”. „Poezia” 
pură letristă nu îi oferă lectorului ei decât o 
colecţie de grupuri sonore inedite, ea mizează în 
mod exclusiv pe sunete şi sonorităţi 
nemaiîntâlnite, stranii: 

Am stram gramme 
Cali couli mouki - gramme 
Am hlam clamme 
 

Antecedente  letriste… 
 

„Poezia” letristă nu este tocmai nouă istoric 
şi conceptual. Cu 29 de ani înainte de apariţia, în 
1945, a poeziei letriste iniţiate de Isou, mai exact 
la 3 iunie 1916, la Cabaret Voltaire din Zürich, 
Hugo Ball recita faimosul gadji beri jimba, din 
care citez:  

gadji beri jimba 
glandridi lauli cadori 
gadjama bim beri glassala (…) 
 
După cum se vede, Isou practică acelaşi 

concept de poezie ca şi Ball, cu deosebirea că el îi 
dă mai multă atenţie: scrie o întreagă poetică 
(Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle 
musique, 414 pagini),  nu mai puţin stranie decât 
„poezia” pe care o semnează, şi dă un nume 
poeziei născocite a doua oară – LETRIA sau 
poezia letristă. Dacă Isou continuă vreo poezie, 
atunci aceasta este poezia iniţiată şi practicată de 
Hugo Ball, adică tipul de „poezie” 
desemantizată produs de el şi, parţial, de Tzara, 
şi nicidecum tipul de poezie produs de 
Baudelaire, Rimbaud, Verlaine… Aceste direcţii 
poetice sunt diferite şi total opuse, ele având 
concepte diferite şi contradictorii, antagonice.  

Distrugerea poeziei începe, aşadar, cu Hugo 
Ball şi Tristan Tzara, deci cu aproape trei decenii 
înainte de „marele distrugător” Isou. Şi tocmai 
aceasta, iar nu alta, este „poezia” pe care o 
continuă Isou.   

Po(i)etica lui Isou este, aşadar, una a 
distrugerii poeziei, de vreme ce ea exclude 
stratul semantic al limbajului pe care îl foloseşte. 
Din acest cu totul neaşteptat mod de a concepe 
poezia s-ar putea trage ideea şi titlul unei cărţi 
pe care aş putea să o scriu – Poetica distrugerii –, 
care alături de Isou, Ball, Tzara, ar cuprinde şi o 
serie întreagă de alţi poeţi. Deşi, la cât de harnici 
sunt poeţii distructivi, pesemne că nu voi putea 
niciodată să aduc această carte „la zi”.  

 

„Pilda” poeziei 
letriste…  

 

„Poezia” letristă ne dă o pildă cu privire la 
sensul pe care noutatea poate să îl dobândească la 
un moment dat în creaţia poetică. Pentru că în 
poezie noutatea are întotdeauna înfăţişări 
diferite şi chiar contradictorii.  

Noutatea poeziei avangardiste este de pildă cu 
totul alta decât noutatea poeziei moderne 
autentice. În timp ce poezia modernă autentică 
cultivă noul artistic, estetic, poezia avangardistă 
abandonează în mod voit şi declarat 
artisticitatea, esteticul, făcând din noutatea 
epurată de conotaţii artistice scop în sine. În 
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timp ce poezia modernă autentică se constituie 
din câteva trăsături/norme de valoare, precum 
coerenţa, unitatea semantică, emoţia, tensiunea 
lirică şi existenţială, viziunea/imaginaţia 
poetică, originalitatea artistică, poezia 
avangardistă cultivă noutatea goală, noutatea 
lipsită de trăsăturile/normele abia menţionate, 
deci noutatea nonartistică sau pseudoartistică. 
Poetul avangardist distruge sau amputează 
sensul discursului şi majoritatea trăsăturilor 
(normelor) de valoare ale poeziei moderne. De 
exemplu, poetica letristă îşi face principiu poetic 
din distrugerea sensului şi a trăsăturilor de 
valoare şi, ca atare, ea produce un discurs 
desemantizat, devitalizat, dezafectat, nonvizionar. 
Poetica letristă produce un discurs nonpoetic, 
antipoetic. Poezia avangardistă este consecinţa 
unei creativităţii nonartistice, distructive. 

Poeţii înnoitori futurişti, dadaişti, 
suprarealişti sau producători de poezie ermetică 
şi absurdă schimbă conceptul poeziei moderne de 
valoare cu propriile concepte, care au în comun 
principiul deconstrucţiei, al distrugerii. Ce face, 
de pildă, poetul letrist? 

„Isou reia logica distrugerii. Isou este 
marele distrugător pe această linie 
[avangardistă] de mari distrugeri.” (ib., 
s.n.).  

  

Isou continuă linia poeticii avangardiste care 
distruge poezia. Dacă noutatea este visul şi gloria 
oricărui „nou”… curent literar avangardist, 
atunci noutatea avangardistă nu este (de regulă) 
întru poezie, ci împotriva ei. Argumentele forte 
ale curentelor literare avangardiste – ruptura, 
schimbarea, noutatea – sunt împotriva poeziei 
de valoare. Poetica letristă, ca şi poetica 
avangardistă în general, lichidează poezia. 
Poezia letristă este o antipoezie.  

În încheierea acestor observaţii, mă întreb de 
ce po(i)etica letristă este văzută ca o po(i)etică a 
poeziei, iar nu ca una a prozei, a dramei sau a 
comediei… De ce este identificat, aşadar, textul 
letrist, cu textul poetic, deci cu poezia, şi nu cu 
proza, drama sau comedia? Dacă textul letrist este 
un şir de sunete şi nimic altceva, de ce ar fi acest 
şir de sunete neapărat poezie, aşa cum crede 
Isou? Pentru că acest text este muzical, ne-ar 
spune Isou… Dar poate muzicalitatea, ea 
singură, să se constituie ca poezie?   

Poetica letristă nu poate fi atribuită unui gen 
literar anume, pentru că ea nu produce opere de 
gen, ci texte nongen, texte în afara oricărui gen 
literar fundamental. Poetica letristă produce cel 
mult, un nou gen, care nu poarte fi decretat ca 
literar din cauza vidării sale de semnificaţie şi, 

mai departe, a lipsei de viziune, lirism, tensiune 
existenţială şi poetică. Noul gen este un gen 
strict fonic, iar noi putem să ne întrebăm dacă 
aspectul fonic este suficient pentru ca un text să 
poată fi considerat literatură. Po(i)etica letristă 
nu exprimă şi nu produce, aşadar, niciun gen 
literar. Iar identificarea po(i)eticii letriste cu 
poezia este la fel de hazardantă, de arbitrară ca şi 
identificarea ei cu proza, drama sau comedia…  

Întemeiate în general pe o imaginaţie 
destructurantă, curentele literare avangardiste 
sunt la modă câţiva ani şi sunt abandonate de 
îndată ce un nou curent poetic, un alt tip de 
noutate „poetică”, un alt/nou canon „poetic” 
generaţionist-„curentist” se iveşte la orizont. 
Oricum, avangarda nu duce poezia înainte, ci o 
blochează şi distruge. Avangarda este 
antipoetică. Toate tipurile de poezie 
avangardistă au pregătit, într-un fel, terenul 
pentru marea poezie care urma să vină: poezia 
postmodernistă. Care a şi venit. La fel de nouă, de 
sigură pe sine, presantă şi victorioasă pe termen 
scurt… 

 

Note 
1. Isidore ISOU, Introduction à une nouvelle poésie 

et à une nouvelle musique, Gallimard, ediţia a doua, 
Paris, 1947, Capitolul Evoluţia spirituală a poeziei este 
tradus de Liliana Alecu (revista Cafeneaua literară nr. 
10 şi 11/2004), iar capitolul Letria de Anişoara Piţu. 

* „În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Isou a fondat, împreună cu renumitul psiholog şi 
teoretician Serge Moscovici, revista „Da”, imediat 
interzisă de către autorităţi. În paginile acestei 
publicaţii, Isou încerca să teoretizeze pentru prima 
dată letrismul.  

În august 1945, Isou părăsea definitiv România şi 
se stabilea la Paris. Acolo, cu ocazia unui spectacol 
scris de Tristan Tzara, a expus programul curentului 
pe care voia să îl fondeze. Surprinzător, a fost imediat 
sprijinit de mulţi artişti. 

Isou a publicat un dicţionar şi a înfiinţat o editură 
pentru literatura letristă, sprijinită chiar de 
Giacometti. În capitala franceză, Isou a fost extrem de 
activ, atât ca teoretician, cât şi ca poet şi artist vizual.  

În 1951 obţinea un premiu la Cannes pentru un 
film realizat împreună cu Cendrars şi Cocteau. În 
1968, artistul participa activ la mişcările studenţeşti 
din Paris. În 1976, Isou publica „La Créatique ou la 
novatique”, un tom cuprinzând arborele genealogic al 
creatorilor de geniu din cultura universală. 

După moartea artistului, în 28 iulie 2007, multe 
dintre lucrări i-au fost reeditate, împreună cu cele ale 
altor letrişti. O expoziţie conţinând lucrările sale de 
pictură, gravură precum şi cărţi, reviste şi scrisori 
scrise de Isou a avut loc în capitala franceză în luna 
septembrie a aceluiaşi an”, ne spune Eliza Zdru 
(Adevărul, 6 iulie 2010).         

● 
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Din Ţicău spre 
Parnas 

 

 

ihai Ursachi e un fel de „legendă“, 
unde se adună într-un „ce“ misterios, 
poezia şi viaţa sa. Semnificativ mai cu 

seamă pentru relaţiile cu puterea ale lumii 
literaturii în timpul „revoluţiei culturale“ şi 
ilustrând tipul boemului în „echipa“ constituită în 
anii ’60, destinul lui Mihai Ursachi este exemplar 
pentru soarta scriitorului în regimuri totalitare: 
debutul i-a fost amânat de anii de închisoare 
până la sfârşitul deceniului şapte (debut în 
revista „Cronica“, în 1968, apoi, cu volumul Inel 

cu enigmă, în 1970) şi atunci faptul a coincis cu 
„dezgheţul“ relaţiilor dintre putere şi câmpul 
cultural, pentru ca ultimei părţi, cu tot mai multe 
umbre decât lumini, să-i fie specific raportul 
tensional dintre o profesiune „liberală“ în esenţa 
sa şi structurile totalitare ale unei societăţi dirijate 
printr-o revoluţie culturală de inspiraţie asiatică. 
Mihai Ursachi a fost, asemeni lui Nichita 
Stănescu, un model pentru poeţii care au intrat în 
literatură după 1970; s-a mai afirmat aceasta, dar 
numai în legătură cu influenţa pe care a avut-o 
opera sa, mai ales în spaţiul ieşean: de la Liviu 
Antonesei la Lucian Vasiliu şi de la Dan Giosu la 
Dorin Spineanu, toţi vor fi trecut prin poezia şi prin 
„bojdeuca de căsuţă“ din Ţicăul lui Mihai 
Ursachi. În ce-i priveşte opera, criticii au căutat 
sârguincios tot felul de filiaţii şi pentru bunul 
motiv că atunci, în anii ’70, când puterea decidea 
„libertatea de expresie“ şi „diversitatea stilistică“ 
în faţa obştii literare stătea obiectivul recuperării 
tradiţiei, al conversiunii câmpului literar în 
estetic, al depăşirii ideologiei politice prin 
ideologie literară. Sfântă naivitate, dar asta a 
fost. Bucuria de a putea scrie, în sfârşit, altfel 
decât cereau canoanele „realismului socialist“ era 
prea mare pentru a se mai putea vedea/ ghici 

scenariile ce se pregăteau prin cabinetele tăcute; 
atunci puterea a avut nevoie de scriitori pentru a 
o credita în faţa lumii libere (cum, la fel, avusese 
nevoie de ei şi i-a folosit intens pentru a face 
frumos în faţa tătucului Stalin şi a culturnicilor 
săi, după 1948 şi cum va avea nevoie – amarnică 
fatalitate! – după 1989 pentru „a intra în 
Europa“). Şi ce putea atrage mai mult pe 
scriitorul român decât aerul tare al „libertăţii de 
exprimare“ promulgată în mai toate 
documentele de partid şi de stat ale epocii? 
Avusese şi Dej slăbiciunile lui (cum aflăm din 
„legenda“ Petru Dumitriu). Dar acum, puterea 
simula sentimente afectuoase pentru întregul 
câmp literar. În acest context Mihai Ursachi 
devenea un model al amintitei libertăţi de 
exprimare; tocmai el, care făcuse închisoare exact 
din pricina ei: Inel cu enigmă (1970), Missa 

solemnis (1971), Poezii (1972), Poemul de 

purpură şi alte poeme (1974), Diotima (1975), 
Marea înfăţişare (1977), Zidirea şi alte povestiri 

(1978), Arca (1979), erau cărţi de referinţă ale 
unui scriitor nu numai talentat, dar şi liber. După 
ce visele de libertate au început să se risipească 
repede (bătea un vânt năprasnic dinspre tezele 
maoiste ale revoluţiei culturale de la începutul 
deceniului opt), Mihai Ursachi a rămas pentru 
tinerii poeţi aspiranţi la gloria literară un model 
şi un simbol al felului cum poetul poate fi liber 
într-o societate ce se îndrepta în cadenţă spre 
dictatură; astfel, nu opera sa a influenţat pe aceşti 
poeţi spre finalul deceniului opt, când se pregăteau 
să debuteze în volum, ci viaţa şi legendele ei, 
boema. „Marii artişti creează dogme“, spune 
undeva Nichita Stănescu; există, putem spune, o 
dogmă Ursachi care înseamnă un fel de a scrie şi 
un fel de a fi: primul este modelul literar al 

M 
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anilor ’70, al doilea a influenţat categoric relaţia 
scriitorului cu puterea în anii ’80: în ambele 
momente, deşi cu totul altfel percepută, placa 
turnantă a fost libertatea. 

Boema nu a fost şi nu este (pentru că Mihai 
Ursachi nu s-a schimbat deloc în această 

privinţă) doar a vieţii; ea reprezintă una dintre 
temele majore ale poeziei. Regăsim în textele sale 
schiţa unei mitologii de „uz intern“, poeme în 
proză care frapează prin coerenţa interioară a 
limbajului şi imaginii, fără ca aceasta să ofere şi o 
coerenţă a semnificării, în ordinea înţelesului 

curent al sintagmei: „Ce melancolice goarne 
legănau universul în/ după-amiaza de toamnă în 
care străin/ şi stingher rătăceam printre turnuri 
şi case…/ Dar Gabriela Şerban nu ştia/ că cerul 
anume din goarnele sale sunase/ singura mea 
întâlnire cu ea./ Desigur că înainte de asta 

milenii/ s-au drămuit, chiar Napoleon a murit/ şi 
multă vreme la denii/ cu serile mele m-am dus 
fericit./ Dar Domnişoara – ochii ei faruri/ 
violacee în noapte – ca dintr-un somn m-a 
trezit,/ Domnişoara eternă, leită, nepăsătoare de 
multele ei avataruri./ Cauza straniei sale 

prezenţe, a întâmpinării, a fost şi acum doar ea,/ 
părea că o ştie prea bine, deşi nicidecum nu ştia/ 
şi deşi a durat doar o clipă, un neînsemnat 
amănunt,/ era hărăzit cu stricteţe să aflu că este, 
să ştie că sunt./ Lumile ei, vieţile ei, pentru 
dânsa erau suveniruri stinghere,/ cu pisicuţe 

angora şi jucării pe un iaht de plăcere/ în 
nebuloasele, de mine în veci nepătrunsele sfere;/ 
iar lumile mele erau labirinturi impure/ cu 
fumegânde făclii şi scule străvechi de tortură/ 
spre care-o striga în neştire o nostalgie obscură./ 
Acolo în sala cu nuduri profund suedeze,/ 

neruşinat încâlcite, vernil la culoare şi puţin cam 
obeze./ Domnişoara înaltă, frumoasă, avea ceva 
militar,/ de june cadet cartofor, ce anume, m-aş 
întreba în zadar,/ ceva citadin şi rural totodată, 
în fine, s-a oprit chiar la cel mai obscen/ dintre 
nuduri, l-a cercetat cu priviri delicate, experte/ 

în vreme ce sângele meu se urcase la ten,/ căci 
presimţeam că-n curând o voi pierde./ Am vrut 
să îngaim ca o scuză, ea mă fixa curioasă/ (era 
atât de frumoasă)/ apoi se îndreaptă amuzată 
către o carte/ cu iscălituri şi impresii, a scris ceva 
englezeşte şi-apoi/ s-a scufundat între viaţă şi 

moarte/ în frunzele care plouau peste noi./ Dar 
vouă de toată istoria asta nici că vă pasă“ (Poem 

despre domnişoara Gabriela Şerban şi despre 

unica noastră întâlnire la o expoziţie suedeză 

de pictură). Aceste poeme sunt nişte fragmente 
lirice-epice în care cititorul va fi acroşat de „unda 

de şoc“ a sentimentelor: toată disperarea, toate 

nostalgiile şi toată speranţa se strâng într-un 
spaţiu şi într-un şir de identităţi ce se cer 
(re)asumate: „Iar lângă zidul pustiu despre care/ 

povestea zicea că-i al Anei pornea/ un zăvoi 
fericit de o parte şi de alta a văii./ Acolo era 
frăgezimea de frunze şi iarba/ şi mii de gângănii 
roiau primăvara,/ chiar şi furnicilor viaţa li se 
lasă./ Mai în vale era şi un lac pe sub sălcii,/ 
linişte mare era şi salcâmii,/ pe urmă teii floarea 

lor şi-o trăiau/ cu împăcare./ Noaptea/ florile lor 
luminau cu lumina/ de miere a florilor lor./ 
Acolo venea autorul/ mânat de un dor peste fire/ 
s-asculte glasul de îngeri ce se părea/ aşa de 
aproape, aşa de aproape,/ de parcă ieri…“ 
(Despre zăvoiul de lângă Cetate). Toate 

poemele se structurează în jurul unui fir epic 
(oriunde regăsim o „poveste“). Şi al unui referent 
provenind din biografia sau din lecturile poetului; 
Mihai Ursachi are însă, printre foarte puţini aleşi, 
ştiinţa de a transforma în poezie pură un material 
extrem de divers din punctul de vedere al 

provenienţei sale. 

Din acest punct de vedere şi încă din altele, 
Mihai Ursachi este eminescian în anumite planuri 
ale imagisticii poemelor, în ceea ce se cheamă 
„viziune“ poetică. Alteori, el reţine din Arghezi 
tonalitatea psalmului, fulgerarea imaginii între 

lut şi cosmicitate. Prezenţa acestor ecouri vine 
din convingerea poetului că realul e un teritoriu 
doldora de semn, un loc unde fiecare lucru 
semnifică, se împlineşte într-un sens, într-un 
semn, apar coduri culturale a căror descifrare e la 
fel de pasionantă, la fel de productivă, pe cât va 

fi fost, într-o altă paradigmă literară, explorarea 
„naturii“. Pe acest fond neoromantic se altoieşte o 
concepţie modernă a poeziei şi vieţii poetului în 
orizontul ei. Îndrăgostită de propriul discurs, de 
propria-i logică internă, de jocul complicat al 
imaginilor fulgurante cu rafinamentul gândirii şi 

sclipirea de oţel a lucidităţii, poezia lui Mihai 
Ursachi creşte din ideea că orice gând dus până 
la capăt devine Putere; nu este aceasta decât un 
alt mod de a concepe poemul ca act demiurgic – 
alt element care conturează neoromantismul 
poetului: „Magia şi alcoolul viaţa-mi 

guvernează,/ pe care-am început-o studiind 
filosofia,/ anatomia, dreptul şi vai, teologia/ dar 
negăsind în ele nici linişte nici bază./ Sacrificai 
Venerei şi-am zis: oricum o fi ea/ sublimă ori 
sordidă, în trupu-i se ascunde/ misterul fără 
nume şi coapsele-i fecunde/ în spasmul ca o 

moarte conferă veşnicia./ Imperialul spirit mă 
are-n a sa pază/ şi nici o cunoştinţă-i egală cu 
beţia/ şi tainica lucrare în nopţile-i de groază./ 
Tărâm fără-ndoială aflat-am şi cutează/ mereu 
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rătăcitorul pe căile profunde:/ am aurum non 
vulgi, leonem, poezia“ (Magie şi alcool). Fie că 
înscrie cititorul în balansul ameţitor al unui 

carusel în care privirea nu mai descoperă nimic, 
ci înşeală, fie că plasează acelaşi cititor în scenarii 
mitologice sau în reţeaua unor referenţi 
biografici, textul poetic urmează aceeaşi strategie 
a dezvăluirii Clipei, a iluminării, a revelaţiei puterii 
demiurgice: „Fericită dragoste-i dragostea pentru 

Rosalba;/ întortocheatele sale delicii, 
rătăcitoarele căi,/ o, fragedă moarte numită 
Rosalba…/ Cu stăpânire de sine şi 
înţelepciune,/ fără de grabă, dorinţa de dânsa e-
un turn/ al durerii, scoborâtor în adâncuri./ Din 
zid suveranii defuncţi ai Siciliei caută/ cum 

încleştaţi noi ne smulgem cu dinţii/ şi le-
azvârlim ca pe nişte petale – sângeratele unghii./ 
Rosalba are două andrele albastre/ pentru 
retinele mele; cu graţia înflăcărată/ a virginităţii 
ea le-afundă-n albastrele goluri/ pentru ca toată 
lumina fiinţei ei moarte/ să-mi intre prin ochi ca 

o sevă a morţii,/ a fragedei morţi ce se cheamă 
Rosalba./ Corul de paji cânta psalmi în 
romance,/ tânguitoarele plângeri a patimii fără/ 
sfârşit, sub pământenele plângeri…/ Pe 
mozaicul maur Rosalba dansează/ în cizme de 
Spania dansul ferice/ al tragerii mele pe roata 

eternă“ (Rosalba). 

Plasarea lui Mihai Ursachi între cei mai 
importanţi poeţi neoromantici de azi este întărită 
prin dimensiunea baladescă a liricii sale; aceasta dă 
specificitate poeziei lui Mihai Ursachi, aşezându-
l cronologic, între Ştefan Aug. Doinaş şi Nichita 

Danilov: „Trei fraţi pătaţi/ s-au pornit la 
pădure:/ unul la lemne,/ unul la semne,/ 
celălalt să-ndemne./ …Erau albăstrele pe ceruri 
şi-n lunci tămâioară/ la vremea cositului, zorile-n 
rouă,/ pe luna cea nouă/ fraţii pătaţi au plecat ca 
să moară./ …Vremea cositului, rouă bocitului…/ 

Unul şi-a luat o povară-n spinare,/ tot lemne 
uşoare,/ tot lemne în floare,/ tei cu frunza mare./ 
Să fie, a zis,/ pentru cei petrecuţi întru vis./ Unul 
stătu fulgerat sub altarele fagilor,/ cu cât învăţa 
cu atât se pleca spre pământ în genunchi/ şi 
când pricepu toate semnele, zise/ că a aflat de la 

cei mistuiţi în adâncuri/ un nume ciudat: Viola 
Tricolor./ …Erau viorele pe glie şi grâiele 
coapte/ şi pasărea nopţii cânta în tărie, la 
noapte, la noapte…/ — Noaptea s-a stins, grăi 
celălalt, şi viaţa/ aceea fu vie… Răsare Crai 
Nou/ Fraţi nepătaţi, s-a făcut dimineaţă./ Să 

trecem senini/ prin vadul bătrân,/ pe pod de 
mălin…/ Măicuţă bătrână/ tot spală la lână,/ 
tătuca bătrân/ tot strânge la fân…/ Văzut-ai 
albastră ca cerul, trecând peste veac,/ Barba 

împăratului,/ floare de leac?“ (Trei fraţi pătaţi). 
Acesta e vechiul şi mereu noul Ursachi; un poet 
care cultivă baladescul pentru că a „ratat“ timpul 

epopeii: iar Mihai Ursachi aici îşi descoperă 
teritoriul propriu: în lirismul faptei la marginea 
eroicului. Baladescului, parte componentă a 
fondului neoromantic, i se asociază tema 
medievală, unul dintre semnele cele mai clare ale 
postmodernismului în literatura noastră de azi; la 

Mihai Ursachi, ca şi la alţi scriitori (Ştefan 
Agopian, Nichita Danilov), această temă nu 
trimite la „reconstituire“, ci este mai degrabă o 
stare de suflet, un alt fel de a transcrie realul 
printr-un filtru ce distilează esenţe ale viziunii 
poetice şi un farmec cu totul special ale unei 

lumi surpate de spaime, în mister şi mistic, într-o 
acroşantă arhaicitate: „Corăbii de aramă cu vele-
nsângerate/ purtând pe ele semnul împărăţiei 
perse/ se leagănă pe sfera-mpărţită-n jumătate./ – 
Aştept o veste clară din lumile inverse…/ Sub 
dafinii în floare şi bolţile de vie/ cântări 

crepusculare de liră şi de flaut./ Acum se 
împlineşte o tulbure vecie,/ pe nici un ţărm de-
acuma eu n-am să te mai caut./ Curând voi fi o 
stană, şi vieţile trăite –/ simboluri încrustate, pe 
jumătate şterse./ Alături faraonii vor face 
piramide./ – Aştept o veste clară din lumile 

inverse…“ (Un trunchi de smalţ albastru stătea 

ca o stană). 

Baladesc este Mihai Ursachi şi într-una din 
părţile esenţiale ale volumelor sale; în poezia 
erotică. În cele mai multe poeme ale cărţii, Mihai 
Ursachi explorează tematica ştiută a erosului; 

esenţa „mesajului“ pe care fiecare cititor îl caută 
în poezie, la Mihai Ursachi, ca şi la Dan 
Laurenţiu, se poate rezuma într-un singur vers: 
un bărbat caută o femeie. Vechea şi atât de simpla 
poveste e, la Mihai Ursachi, un drum într-o 
sanie; „într-o sanie albă./ Într-o sanie albă şi 

mare cât o corabie./ În sania Annunciacion/ 
navighez către tine, iubito./ Tu eşti la pădurea de 
roze. Încoronată cu roze. Tu eşti într-o roză. Din 
roza Floribunda, iubito/ cu ochii tu cauţi pe cer 
cum s-apropie/ majestuoasa, mult graţioasa 
coleopteră./ Şi iată, iubito, cum sania cerului/ s-

a pogorât pe o roză/. Iată petalele, priveşte şi 
crede, cum o cuprind,/ 43 de petale, o roză/ 
îmbrăţişează, se strânge-mprejur, o ascunde/ 
iată, iubito, acesta-i bobocul de roză,/ în inima 
lui e o sabie,/ este sania-mi albă Annunciacion“ 
(Primeşte bobocul acesta de roză). În aceste 

poeme, versul fuge mereu din anecdotic în 
metafizic, de la privire la viziune, de la instinct la 
albastrul rece al ideii. În acest joc al întâmplărilor 
numite dragoste, viaţă şi moarte se află fiorul 
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pierderii şi asumarea actului creator ca 
experienţă a întunericului, ca încercare de a 
exprima inexprimabilul; senzaţia neantului dar şi 

unda subtilă a autoironiei cultivate de un spirit de 
o mare fineţe intelectuală: „Vom mai străbate, 
iubito, vom mai străbate/ drumul acela de roze? 
De parcă ne-am aminti din uitatele/ vieţi, de 
uitatele drumuri…/ Fragedă frunza era, şi 
pădurea// drumul acela de roze? De parcă ne-

am aminti din uitatele/ vieţi, de uitatele 
drumuri…/ Fragedă frunza era, şi pădurea/ de 
roze strălumina/ în adâncuri/ frunzişul virgin şi 
vibrând cu o/ fragedă febră ne vom îneca/ în 
pădurile fragede./ Boite adânci, voluptuoase 
arcane./ Umbrele noastre rămas-au de-a pururi/ 

sfioase şi palide, copilăreştile/ umbre…/ acolo, 
vei spune, se-ntinde o piaţă,/ vacarmul tronează 
pe dale de piatră/ de o mie de ani este piaţa 
acolo./ Iubito, nu e aievea, ascultă/ tăcerea prea 
sfântă ce se pogoară;/ să mergem, îţi spun, pe 
cărarea de roze,/ prin bolţi răcoroase vom 

întâlni, sub arcanele sacre/ umbrele noastre 
îmbrăţişându-se,/ copilăreştile umbre…“ 
(Cărarea de roze). 

În destinul lui Mihai Ursachi se poate 
recunoaşte soarta însăşi a scriitorului român din 
secolul trecut: închisoarea comunistă, frumoşii ani 

ai debutului într-o vreme când lumea literaturii 
părea să-şi fi redobândit libertăţile, reculul în 
faţa rinocerilor, exilul, iar, acum în urmă, 
întoarcerea acasă (în casă, adică în literatură şi 
librărie). O istorie care se poate citi în aceste 
versuri din Poemul de purpură: un cântec al 

pierderii omului: „Iubito, hai să ne jucăm/ de-a 
Ildiko şi de-a Attila./ Acesta-i cortul meu de 
blăni/ în care te-am adus cu sila./ Dar jocul nu-i 
adevărat./ Vedem fantasme ca nebunii,/ a fost 
odată-un împărat…/ Nuntaşii-aceştia nu sunt 
hunii./ Iubite, oare pentru ce/ e-atât de roşu-

acest fluviu?/ Şi numele lui care e?/ Iubito, 
acesta e Danubiu./ Iubite, oare fraţii mei/ dorm 
liniştiţi în roşii ape?/ Şi oare tata e cu ei?/ Iubito, 
vino mai aproape./ Iubite, toate au trecut,/ să-ţi 
spun un vis din multe vise:/ dar mai întâi să te 
sărut,/ căci toate uşile-s închise./ părea că-am 

fost copii cândva/ în verdele Septentrion/ şi 
doica noastră ne citea/ din cartea lui Marcel 
Brion./ Că ne jucam un straniu joc,/ un joc cu 
flăcări şi cu sânge;/ iubite, dă-mi, te rog/ 
pumnalul tău, ceva mă strânge./ Să ne jucăm un 
joc frumos,/ ce se va scrie în istorii./ 

…Deasupra pustei colbul gros,/ şi lung se 
tânguie cocorii. 

● 

Constantin DRAM 
 

 

777 de cuvinte 
 

ntr-o carte despre minunatul secol al XIX-
lea, Ioana Pârvulescu, reuşeşte performanţa 
de a vorbi despre un veac ca şi cum ar 

descrie o altă planetă, într-un mod cu siguranţă 
atractiv şi captivant. Trecând peste o simbolistică 
inevitabilă, aceea de a oferi 19 capitole 
prezentării unui secol în care merita cu siguranţă 
să trăieşti, parcă mai aproape de spirit ca astăzi, 
deoarece pe atunci se găsea cam tot ce îi trebuie 
sufletului şi corpului spre a fi în stare de confort, 
ne oprim la penultima cifră, 18, cu titlul Aceşti 
oameni minunaţi şi vieţile lor trecătoare, din care ne 
amintim, după o lectură seducătoare, despre 
persoane şi personaje, într-o prezentare ce 
reuşeşte  să probeze intenţia unei autoare care, 
dincolo de pretenţiile exhaustivităţii şi ale 
abordării ultra-tematizate, preferă să gliseze 
elegant pe modele posibile ale imaginarului 
social, politic, intelectual, familial, afectiv, 
decupând  sau re-modelând imagini (una dintre 
ele relevând tinereţea de spirit şi atitudine 
existenţială a omului din a doua parte a 
secolului 19, mai tânăr decât cel din secolul 21), 
celelalte înscriindu-se în dorinţa autoarei de a 
figura un adevărat muzeu de imagini vii, în care 
intri cu oboseala modernului îmbătrânit de 
deceniile pe care le ai în spate după 1900 şi pleci 
cu nostalgia celui care vede trăiri şi 
comportamente încadrabile în alte paradigme 
decât cele cunoscute. E o restricţie asumată în tot 
ce face autoarea acestei cărţi, cele mai multe 
imagini fiind ale Bucureştiului şi, implicit, 
valahe, un Bucureşti însă plin de ieşeni şi 
ardeleni şi nemţi, francezi, suedezi, un Bucureşti 
pe care felurite trimiteri şi paranteze culturale îl 
trimit şi spre alte spaţii. Nu întâmplător, prima 
imagine e filtrată de un artilerist suedez, Roos, 
care îşi scrie memoriile sub numele turcit de 
Topchi (adică tunar) cel care notează în 
însemnările sale că „Bucureştii sunt un oraş 
semi-oriental şi semi-occidental, pe care românii 
se complac în a-l numi <<<Paris>>. Despre 
cuvântul mic, el se potriveşte, dar cât despre 
Paris, asta e altceva, deoarece în privinţa 
monumentelor, acest oraş nu oferă nimic de 
seamă.”  

Î 
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Nu se scrie doar pentru a-l corija pe 
ofiţeraşul suedez, desigur. Dar, din când în 
când, Ioana Pârvulescu aminteşte de opiniile 
acestuia, cu un soi de bonomie şi 
condescendenţă cordială; pentru călătorul-
cititor posibil însă, autoarea execută, adesea, 
mişcări surprinzătoare, trecând de la 
descrierea administrativă a Bucureştiului la 
portrete plasate între anecdotic şi istoric ale 
marilor primari de atunci, de la descrierea 
vieţii de epocă în tuşe simple, difuze, la 
conturarea unor precise şi documentate 
imagini în care apar nume reprezentative ale 
timpului, aşa cum le transmit posterităţii o 
gamă largă de texte supuse unei descifrări 
simpatetice. Multe din asemenea crâmpeie 
existenţiale pot fi ele în sine nuclee romaneşti; 
altele, cele descriptiv-analitice ar putea să se 
îndrepte, cu suficientă îngăduinţă, spre 
teritoriul unor încercări în interpretarea 
variatelor câmpuri ale imaginarului, dacă nu 
ar fi ele, în sine, minate de acea curiozitate de 
natură beletristică, mai degrabă preocupată 
de frumuseţea gratuită a expunerii, decât de 

răceala comunicării. Când naraţiunea se 
opreşte la prezentarea unui „tipograf” 
(Ispirescu), textul nu se poate opri să realizeze 
efecte de stil: comparând viaţa lui Alecsandri 
cu cea a lui Ispirescu, rezultă analogia cu aceea 
dintre „prinţ şi cerşetor”. De ce? Pentru ca 
„acest tipograf care ţine jurnal şi judecă 
temeinic totul, inclusiv pe domnitori (…)  Este 
un bucureştean obişnuit, cu greutăţi obişnuite 
pentru omul fără avere, dar cu un destin 
neobişnuit. E un fiu de bărbier, meserie 
importantă şi oarecum sigură în secolul 
bărbilor.” Când va fi însă vorba de „ele”, după 
Iulia, personaj preferat al acestei abordări şi de 
multe altele apoi (văduva Oteteleşanu, pe care 
o remarcase tunarul suedez cu pseudonim 
turcit, Simca Lahovary, doamna Marghiloman, 
femei modeste, evocate de doctorul Severeanu, 
o sumedenie de Lucsiţe, Demetre, Zoe, 
Ecaterine, Elefterii, Eleonore, Eufrosine, 
Ruxandre, Elvire, Elene şi Marii, dar Mary 

Grant, soţia lui C. A. 
Rosetti, Elena Negri, 
Paulina Lucasievici, 
„nevasta maturului 

Alecsandri”, 
Sevastiţa, „nevasta 

tipografului sărac Ispirescu”, Clara Kremnitz, 
Ana Rosetti, Zoe Golescu, contesa Marie 
D`Agoult, mama lui Carol Davilla, Ana 
Racoviţă, căsătorită Davilla) după jocul ştiut 
între portretistică şi informaţie ajunsă pe cale 
scrisă până în secolul autoarei, urmează un 
fel de notă distinctă, „imagini mişcate”, cu 
trimitere maliţios convingătoare la 
dificultatea definirii unui subiect atât de 
delicat şi de labil în frumuseţea sa 
schimbătoare, încât se glosează că, în acel 
secol al bărbăţiei, „Ce vrea femeia, aşa vrea şi 
Dumnezeu. Şi aşa şi este.” 

Dar, mai cu seamă, într-un vârtej ce te 
prinde mai bine decât un roman cu intenţii 
asemănătoare, pana autoarei (ca să o uităm în 
mult tentantul secol) prinde personae şi 
personaje, într-o listă ad-hoc ce adună nume 
desprinse din dicţionare culturale, cu nume 
preluate din documentele administrative ale 
vremii. 

♣
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Exerciţii de re-citire/ 
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Alexandru VLAHUŢĂ 
 

Cârmacii 
 

Vai, nenorocită ţară, rele zile-ai mai ajuns! 
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi fără milă l-au străpuns 
Şi-n bucăţi împart, infamii, carnea ta, avutul tău! 
Tot ce s-a găsit pe lume mai stricat, mai crud, mai rău,  
 

Ăşti nemernici fără suflet, fără nici un căpătâi, 
Ţin a tale zile-n mână, ş-a ta cinste sub călcâi. 
Şi călări pe tine, ţară, se cred zei aceste bestii, 
Cum se cred ades copiii împăraţi călări pe trestii.  
 

Ei sunt mari şi tari, şi nu au nici ruşine, nici sfială 
Că-ntr-o zi, poate, urmaşii le vor cere socoteală 
De-a lor fapte. Ce le pasă? Lopătari, la cârma ţării 
Sunt stăpâni pe vas, pe vânturi, şi pe valurile mării!  
 

Şi când cugeţi c-aceşti trântori, astă haită de samsari 
Prin tertipuri şi prin intrigi au ajuns puternici, mari, 
Şi când vezi pe-a vieţii scară unde-au fost şi unde sunt, 
Când îi vezi cu ce mândrie, cu ce ochi semeţi şi crunt  
 

Privesc azi din înălţime spre norodul tăvălit 
În mizeriile-n care ei, călăii, l-au trântit, 
Când te uiţi cum se răsfaţă, cum îşi fac de cap mişeii, 
Vai, începi să crezi că-n ceruri adormit-au de mult zeii! 
 

Ş-apoi, după ce-au dat palme, şi-au scuipat în faţa ţării, 
După ce-a-mbrâncit poporul în prăpastia pierzării, 
După ce n-a rămas lucru nebatjocorit de ei, 
Au curajul aceşti oameni de nimic, aceşti mişei 
 

Au curaju-n faţa lumii ca să strige-n gura mare: 
Ne vrea ţara! îi vrea ţara? Auziţi neruşinare! 
Vai, de-ar fi pe voia ţării, ştiţi voi unde v-aţi trezi! 
Într-o ocnă da! acolo oasele v-ar putrezi! 
 

Cum să mai vedem în ţară cinste, muncă, propăşire, 
Când spoiala azi e totul, când vezi că prin linguşire 
Şi făţărnicii, netoţii, au ajuns aşa departe! 
Cum să-ţi mai trudeşti viaţa ca să-nveţi puţină carte 
Când te uiţi că-n astă ţară, dată pradă celor răi, 
Înţelepţii sunt victime, ticăloşii sunt călăi! 

Târgovişte, iunie 1881 
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Maurizio CUCCHI 
 (Milano, 1945) 
 
      Viitorul poet, critic literar, traducător şi publi-cist 
este licenţiat al Universităţii Catolice din oraşul natal. 
A tradus prozatori şi poeţi francezi clasici, moderni şi 
contemporani. Ca poet debutează în 1971. În 1976 îi 
apare volumul de poezii „Il disperso”, reeditat în 
1994. Urmează culegerile „ Le meraviglie dell’acqua” 
(1980), „Glenn” (1982, Premio Viareggio), „Il 
figurante” (antologie de versuri 1971-1985), „Donna 
del gioco” (1987), „Poesia della fonte” (1993, Premio 
Montale) etc. A îngrijit „Dizionario della poesia 
italiana” (1983 şi 1990). În 2005 a publicat primul său 
roman, „Il male è nelle cose”, căruia i-a urmat în 2007 
volumul de proză „La traversata di Milano”.  În 2010 
câştigă premiul Mario Luzi pentru poezie. Folosind 
un limbaj viu şi direct, Cucchi zugrăveşte, fără 
artificii retorice împovărătoare, detalii ale lumii şi 
realului ce se reunesc într-o panoramă de ansamblu 
bună conducătoare de uluire şi miracol. În centrul 
acesteia se află însuşi omul, trăind simultan în 
dimensiunea visului şi a concretului. Poezia Lui 
Maurizio Cucchi declanşează  premeditat în cititor un 
sentiment de adeziune la clar-obscurul vieţii, la 
multiplele ei nuanţe. 

Prezentare şi traducere de Geo VASILE 

 

 

Il cervello 
 
 
Ho un cervello meccanografico 
Verde, argenteo, mirabilmente 

minuzioso 
E munitissimo, espandabile, 

ergonomico, 
Con prodigiosi allestimenti di piastrine, 
Moduli di memoria, dischi ottici, 
Diffusori acustici, un chip audio evoluto 
A  478 piedini, un dissipatore 
Silenzioso, efficiente, progettato 
Per non stressare la madre. 
 
Mi tasto il cranio per godere 
Gli innumerevoli impulsi sempre attivi, 
Le scosse, i tic, le belle vibrazioni degli 

slot. 

Creierul 
 
 
Am un creier mecanografic 
Verde, argintiu, miraculos de minuţios 
Şi foarte dotat, expandabil, ergonomic, 
Cu prodigioase expuneri de trombocite, 
Module de memorie, dischete optice, 
Difuzoare acustice, un cip audio evoluat 
La  478  pin, un termostat 
Silenţios, eficient, proiectat astfel încât 
Să n-o streseze pe mama. 
 
Imi pipăi craniul ca să mă bucur 
De nenumăratele impulsuri mereu 

active, 
De zgâlţâieli, de ticuri, de plăcutele 

vibraţii-ale  sinapselor. 
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Da quella lastra appesa al muro appare 
Una città operosa, o una colata di 

Pollock, 
E quei fili di vetro ad alta trasparenza! 
 
Ammetto un po’ di confusione, di 

emozione, 
Ma ho controllato il processore di 

linguaggio 
Poi ho deciso di aggiornare il bios*. 
 
* prescurtare a expresiei Basic Imput-
Output System 
 
 
 
 

L’angelo 
della fortuna 
 
 
Quando è stato il momento felice? 
Adesso che non siamo più 
Nella casa e nella mezza vasca 
Della nostra giovinezza, 
So che è stato quando l’angelo si è 

avvicinato. 
Era alle spalle, e mi ha liberato 
Con il suo sguardo basso e subito totale, 
Con le ciglie e le unghie. 
L’angelo della lezione 
E della devozione 
Ardente e calma, l’angelo 
Geloso, l’angelo esclusivo 
L’angelo specchio, 
L’angelo amore 
Che mi ammonisce e sprona, 
Custode tenace, paziente e generoso, 
Della mia fortuna. 
 
 

Din acea placă atârnată pe perete apare 
 
Un oraş harnic, sau o scurgere de culori 

à la Pollock. 
Şi-acele fire de sticlă extrem de 

transparentă. 
 
Recunosc oarece confuzie, de emoţie, 
Dar am verificat procesorul de limbaj 
Drept care am decis să mă ocup de bios. 
 
 

Îngerul sorţii 
 
Când a fost clipa fericită? 
Acum că nu mai suntem  
În casa şi-n jumătatea de piscină 
A tinereţii noastre, 
Ştiu că a fost când îngerul se-apropiase. 
Era în spate, şi m-a eliberat 
Cu privirea-i joasă şi apoi totală, 
Cu genele şi unghiile. 
Îngerul lecţiei 
Arzătoare şi lente, îngerul  
Gelos, îngerul exclusiv 
Şi al devoţiunii 
Îngerul oglindă, 
Îngerul iubire 
Care mă mustră şi mă-mboldeşte 
Custode stăruitor, răbdător şi generos 
Al sorţii mele. 
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Sangue e 
famiglia 
 
Ho amato e rimpianto la famiglia, 
La famiglia dei vincoli di sangue, 
Degli affetti assoluti, dei dolci ricatti. 
Ma quella stanza, adesso, è sempre più 
Stanza di sbranamenti. 
 
Ma è in sé, dentro di sé, che crolla 
O è il mondo che se la mangia, la 

famiglia? 
 
E poi, l’orrore che era intimo, segreto 

vero, 
Erompe e vomita a colori 
Sulle nostre pietanze 
Sui piatti delle nostre cene. 
 
 
 
 

[Ho appeso al 
gancio per la 
notte] 
 
Ho appeso al gancio per la notte 
Una camicia di flanella e il golf 
Perché se mi alzo per pisciare 
I brividi mi squassano e mi viene 
Da urlare o tossire e vomitare sbronza. 
L’ho detto in giro agli amici 
Più giovani: impagliatemi 
Come una volpe o un gufo. 
Non ho messo via niente 
Per il bel viaggio patetico. 
 

Sânge şi 
familie 
 
Mi-am iubit şi mi-a fost dor de familie, 
Familia legăturilor de sânge, 
A sentimentelor absolute, a blândelor 

şantaje. 
Dar încăperea aceea, acum, e tot mai 

mult 
Încăperea sfâşierilor. 
 
Dar oare-n sine, în ea însăşi se surpă 
Sau lumea-i cea care o mistuie, familia? 
 
Şi-apoi, oroarea ce era intimă, secret 

adevărat, 
Ţâşneşte şi vomită-n culori 
In ale noastre mâncăruri 
În farfuriile cinelor noastre. 
 
 
 

[Am agăţat de 
un cârlig pentru 
la noapte] 
 
Am agăţat de un cârlig pentru la noapte 
O cămaşă flanelată şi un pulovăr 
Căci de-o să mă scol să urinez 
Fiori mă scutură şi-mi vine 
Să urlu, să tuşesc, să vomit mahmureala. 
Le-am spus tuturor prietenilor 
Mai tineri: împăiaţi-mă 
Ca pe o vulpe sau bufniţă. 
N-am pus nimic deoparte 
Pentru frumoasa călătorie patetică. 
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Boris MARIAN MEHR 

Paul Celan 
revine în 
România 
45 de ani de la moartea sa 
 

aul Celan (pseudonimul lui Paul 

Peisah Antschel) (n. 23 noiembrie 1920, 
Cernăuţi – d. 20 aprilie 1970, Paris) este 

considerat a fi unul din marii poeţi moderni ai 
lumii. Viaţa lui a avut o traiectorie sinuoasă: 
născut la Cernăuţi (Bucovina de Nord), într-o 
familie de evrei germanofoni în epoca în care 
această regiune făcea parte din România, a trăit 
în Austria, România şi apoi în Franţa. A scris în 
limba germană şi a tradus în această limbă 
literatură română, portugheză, rusă, engleză şi 
franceză, iar din limba germană a tradus în 
româneşte povestirile lui Franz Kafka. A 
colaborat la prestigioasa revistă Secolul 20. În 
anii  90  apărut în seria CAIETE CULTURTALE 
ale revistei REALITATEA EVREIASCĂ, o 
monografie „ Ochiul meu rămâne să vegheze”( 

un vers celanian), sub îngrijirea lui Geo Șerban. 
Primul poem al lui Celan a fost  intitulat „De 
ziua mamei” (1938).Deoarece universităţile 
româneşti, care se subordonau legilor rasiale şi-
au închis porţile în faţa studenţilor evrei 
(numerus clausus şi numerus nulus), iar Viena 
de după Anschluss a adoptat legislaţia nazistă 
antisemită, Paul Celan a plecat în 1938 în Franţa, 
la Paris, la unchiul său, Bruno Schrager - care, 
ulterior, a fost deportat şi ucis la Auschwitz - şi 
a început să studieze medicina la Tours, dar nu 
a perseverat. În 1939 s-a reîntors la Cernăuţi, 
unde izbutise să fie admis ca student la 
universitatea din oraş, la literatură şi limbile 
romanice.În 1941  oraşul trece sub administraţie 
românească, se înfiinţează un ghetou, iar Celan, 
cu toate condiţiile mizerabile de acolo a ascultat 
cântece în idiş, a tradus sonetele lui Shakespeare 
în germană şi a continuat să-şi scrie poemele. 
Înainte de dizolvarea ghetoului, Celan a fost 

încadrat în detaşamentele de muncă obligatorie. 
Tatăl şi mama sa au fost arestaţi în noaptea zilei de 
27 iunie 1942 şi transportaţi cu un camion şi apoi 
într-un vagon de vite până la un lagăr de triere din 
Transnistria unde, peste două treimi dintre deportaţi 
au pierit. Evreii au fost duşi în marş forţat la două 
lagăre de muncă iar martori oculari i-au povestit lui 
Celan că tatăl sau a murit de tifos exantematic în 
iarna anului 1942, iar mama sa a fost împuşcată în 
cap, pentru că era epuizată şi nu mai putea munci. 
În noaptea în care i-au fost ridicaţi părinţii, Celan nu 
era acasă. Prietenii îşi amintesc imensa sa suferinţă 
şi sentimentul de vinovăţie pentru faptul de a fi fost 
separat de părinţi înaintea morţii acestora. 

În 1945 s-a decis să se stabilească la Bucureşti, 
unde a locuit până în 1947. Ca membru activ al 
comunităţii literare evreieşti din România, el a 
tradus literatură rusă în limba română şi a publicat 
cărţi sub diferite pseudonime.Între anii 1945 şi 1947 
scena literară română era dominată de suprarealism. 
După ce mişcarea îşi pierduse orice suflu în Franţa, 
ţara de origine, André Breton, întemeietorul acestui 
curent, afirma: „Centrul lumii (suprarealiste) s-a 
mutat la Bucureşti”. În 1947, anul în care s-a 
instaurat regimul comunist în România, Paul 
Celan s-a refugiat la Viena. Aici s-a împrietenit 
cu Ingeborg Bachmann, care tocmai încheiase 
disertaţia sa de doctorat (Ph.D.) despre filosofia 
lui Martin Heidegger. În faţa unui oraş împărţit 
în zone ale armatelor de ocupaţie şi golit de 
comunitatea evreiască din epoca Imperiului 
austro-ungar, s-a mutat la Paris în 1948, unde a 
găsit şi editorul primei sale colecţii de poeme, 
„Der Sand aus den Urnen” („Nisipul din 
urne”).La Paris, în noiembrie 1951 a întâlnit-o pe 
graficiana Gisèle Lestrange, cu care s-a căsătorit 
la 21 decembrie 1952 în ciuda opoziţiei familiei 
aristocratice a Gisèlei. În următorii 19 ani, ei şi-

P 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1920
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cern%C4%83u%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/20_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1970
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucovina_de_Nord
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portughez
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rus
http://ro.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_20
http://ro.wikipedia.org/wiki/Numerus_clausus
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Numerus_nulus&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Viena
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anschluss
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nazist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Antisemitism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruno_Schrager&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tours
http://ro.wikipedia.org/wiki/Idi%C8%99
http://ro.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
http://ro.wikipedia.org/wiki/27_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1942
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tifos_exantematic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Suprarealism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunist
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Bachmann
http://ro.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_austro-ungar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_austro-ungar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris


Început de toamnã 2015  | Contact international 595 

 

au scris peste 700 de scrisori în care se resimte 
influenţa stilului lui Franz Kafka din „Scrisori 
către Felice” şi „Scrisori către Milena”.Celan a 
purtat şi o corespondenţă celebră şi de valoare 
literară cu scriitoarea Nelly Sachs, viitoarea 
laureată a Premiului Nobel pentru 
literatură.Numit profesor de limba germană la 
École Normale Supérieure Celan şi-a continuat 
activitatea de traducător. În 1955 a fost 
naturalizat cetăţean francez. A trăit la Paris 
până la sinuciderea sa (s-a înecat în Sena) în 
jurul datei de 20 aprilie 1970. Celan a vizitat 
periodic Germania. Aceste vizite au inclus un 
curs ţinut la Universitatea din Freiburg la 24 
iulie 1964 la care a luat parte şi filosoful Martin 
Heidegger, care i-a dăruit un exemplar din 
„Was heißt Denken” („Ce înseamnă a gândi”). 
Apoi Heidegger l-a invitat pe Celan să-i viziteze 
căsuţa din orăşelul Todtnauberg din regiunea 
Schwarzwald (Pădurea Neagră). La o plimbare 
făcută împreună Heidegger, acesta i-a povestit 
despre interviul său acordat revistei Der Spiegel 
intitulat „Numai un Zeu ne mai poate salva”, cu 
condiţia ca să fie publicat postum.Celan i-a 
trimis lui Heidegger poezia „Todtnauberg” într-
un prim exemplar al unei ediţii bibliofile cu tiraj 
limitat. Heidegger i-a răspuns cu o scrisoare de 
mulţumire destul de rece. Cel mai celebru poem 
al său „Fuga morţii” (în original: „Todesfuge”) 
comemorează lagărele morţii. În contradicţie, 
Theodor W. Adorno vine cu aserţiunea că „a 
scrie poezie după Auschwitz este un act 
barbar”. Paul Celan, întotdeauna sensibil la 
critici, a luat această afirmaţie la propriu. 
Poemul său de maturitate „Engführung” 
(„Stretto” sau „Îngustarea”) a fost o rescriere a 
propriului său poem „Fuga morţii” într-un 
limbaj şi mai disperat.O versiune a poemului 
„Todesfuge” a apărut în limba română sub titlul 
„Tangoul morţii” în luna mai a anului 1947 în 
„Contemporanul”, în traducerea lui Petre 
Solomon. Chiar dacă există şi un substrat 
suprarealist puternic al poemului, se pare că 
dansul şi concertele muzicale erau realităţi ale 
lagărelor de concentrare.Poemul „Noapte şi 
ceaţă”, traducerea lui „Nacht und Nebel”, 
denumirea germană a programului lagărelor de 
concentare, include o descriere a orchestrei 
„Auschwitz-Orchester”, celebra orchestră 
organizată de SS şi obligată să interpreteze 
dansuri şi cântece populare germane la sosirea 
trenurilor cu deţinuţi la Auschwitz.În discursul 
ţinut la acordarea Premiului Bremen Celan 
declara că după Auschwitz limba „a 
supravieţuit, în ciuda celor întâmplate. Poezia 
sa de maturitate a devenit treptat tot mai 

criptică, fracturată şi monosilabică, suportând o 
comparaţie cu muzica lui Weber. Unii critici 
cred că Paul Celan a încercat fie să distrugă, fie 
să refacă din temelii limba germană. Forţa 
poeziei sale vine din necesitatea de a exprima o 
mărturie într-o limbă care nu păstreaza 
niciodată suficiente cuvinte pentru a reproduce 
ce s-a întâmplat. Jacques Derrida în volumul 
„Schibboleth” (în ebraică : „Spicul”) a ales poezia 
lui Paul Celan drept exemplu pentru a sugera 
forţa procesului de deconstrucţie. A fost onorat 
cu premiile Herder, Bremern şi Georg Buchner.  
A publicat -Der Sand aus den Urnen—Nisipul din 
urne (1948), Mohn und Gedächtnis—Macii şi 
amintirile] (1952) ,Von Schwelle zu Schwelle—Din 
prag în prag (1955) Sprachgitter—Vorbirea-grilă 
(1959) ,Die Niemandsrose—Trandafirul nimănui 
(1963) Atemwende—Respiraţie-întoarcere (1967), 
Fadensonnen—Sori împletiţi (1968), Lichtzwang—
Lumină-impuls (1970), Schneepart—Zapadă-
parte (postum, 1971). În limba română au apărut 
Mac şi memorie, trad. de Mihail Nemeş şi George 
State; pref. de Dan Flonta. - Piteşti: Paralela 45, 
2006,  apoi un volum de corespondenţă -Paul 
Celan, Ingeborg Bachmann, Timp al inimii, 
traducere din germană de Iulia Dondorici, 
Bucureşti, Editura Art, 2010.Despre el au scris 
Mircea Ţuglea, Paul Celan şi avangardismul 
românesc, (2007), Andrei Corbea Hoisie, Paul 
Celan si meridianul său: repere vechi si noi pe un 
atlas central-european,, Iaşi, Editura Polirom, 
(1995),Petre Solomon, Paul Celan. Dimensiuni 
româneşti, Bucureşti, ş.a.Editura Polirom a 
publicat recent primul volum din OPERA 
POETICĂ, traducere George State, care va fi 
urmat de încă două volume, inclusiv postume, 
ciorne, etc. Clubul de socializare 
CONCEPTUAL LAB a organizat o lansare în 
seara zilei de 12 iunie, moderatori – Miruna 
Vlada, Bogdan Alexandru Stănescu, la care au 
luat cuvântul Andrei Oişteanu, Gabriel Decube 
şi traducătorul. 
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A.I.BRUMARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versuri regăsite 
         (1970-1971) 
                                     

 

Acolo 
                     Învăţătorului Ion Brumaru 
 
Acolo unde s-a mutat în nisip mişcător 
trupul albastru al fecioarei 
acolo stau gol şi îngândurat. 
 
Numai părintele meu nevinovat 
ca un mare semn de întrebare 
îmi întinde ceaţa şi liniştea. 
 
 
 

Ca o 
lumânare 
 
În ochi de pasere stă 
la ceasul de singurătate 
floarea trupului tău de aur. 
 

 
 
O şoaptă ca o lumânare 
mă desparte de lumina macilor ucişi 
şi tot ce-am adunat de-a lungul umbrei 
se varsă printre aceste stânci. 
 
 
O, sunete subţiri precum geana  
părere de fluture la urechea adormită-

n iarbă. 
În razele blânde mă scufund. 
 
 

Monadă 
 
Am crezut că văd sufletul cuvântului 
trecând, dar nu se putea observa 
locul în care se va opri, osândă 
cuvenită a trupului. 
 
Nu se pierde nimic în această oază 
de linişte, pustiul veghează orişice 
şi trecătorii simt teama privindu-i 
din spate. 
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Dar ei nu se opresc lunecând în 
nedesluşire, îşi amână amintirile 
pentru un moment când semnul 
de aur va cădea în mare despicând-o. 
O, tu, nu uita într-o monadă eternă 
fiinţa petrecută a logosului sacru 
ce vieţuia pereche în viaţa-mi. 
 
 

Aripi albe 
întinse 
 
Dintr-o aleasă depărtare 
ochiul blând al zeului 
priveşte chipul patriei cu 
un ochi de lumină. 
Aripi albe întinse peste ape 
tremură uşor asemeni podului 
pe care ar coborî o idee. 
Nimic nu i se mai împotriveşte şi rana 
ce lasă pe trupul fecioarei 
varsă o sevă eternă. 
Creşte sub noi minunea 
şi-auzi atunci glasuri lunecând 
de copii pe o rouă suavă. 
 
 

Margine 
 
Să ne ploconim acestei margini 
albastre ca un uitat extaz 
când peste noi va trece nepăsarea 
cu piciorul de aur al îngerului. 
I-am privit depărtarea şi urma 
sculptată-ntr-o rară legănare   
liniştea apoi împresurând o femeie 
ca într-n joc obositor despre moarte. 
Iată am privit legănându-se şi clipa 
aceea fixată de marea pasere 
în cuibul obscur. 
 

 

Fiul risipitor 
                                             Mamei mele 
 
Încă lunecând pe pântece de şerpi 
femeile-au rostit deodată 
blestemul adânc al fiului risipitor 
omul care coboară mereu la oseminte. 
O, atâtea cuvinte de-ar fi nerostite 
cum ar rămânea de curate sunetele 
acolo unde spaima e măsurată de clopote. 
Acolo aud cum ochii fecioarelor 
alunecă pe necunoscutele ţărmuri 
în timp ce un singur navigator 
trece în pustietatea orizontului 
cu urechea lipită de catarg. 
 

 
 

De împlinire 
 
Privirea mea se umple încet 
de o lume asemeni zăpezii. 
E o întindere albă şi nepătrunsă 
ca o rană curată. 
 
Toate patimile asfinţesc 
lângă o neclintită coloană. 
 
Tu care ai contemplat 
osul înalt al esenţei     
şi nu ştii ce e moartea 
adu-mi un alb trandafir. 
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Aş fi 
renunţat  
 
Aş fi renunţat la glorie 
pentru neînchipuita puritate a simţului 
piatră nobilă din care va izbucni 

numele tău 
ca o flacără galbenă, ca o rană. 
 
Îngheaţată e Marea şi sărate 
privirile tale pâlpâitoare. 
Din ele a ieşit pesemne Îngerul 
stârnind o undă subţire de clopot. 
 
Acum când frumuseţea ta s-a atins 
numai Ideea stă ca o lumânare eternă 
la căpătâiul mort peste care se lasă 
o pace augustă. 
 
 

Clopot de 
margine 
 
Tu ai adormit împăcată  
peste această inimă-biserică. 
Şi parcă nu eşti decât stâlpul de sare 
cel singur de prea multă tristeţe. 
 
În ce parte se va pleca clopotul 
lăsându-se greu peste sunet 
acolo voi ajunge neştiut, 
aducându-te. 
 
O, cum sub valuri de clopote 
se-nchide cutremurător şi încet 
o rară imagine. 
 
 

Nădăjduiesc 
ca o rază 
 
Nădăjduiesc ca o rază 
aici pe trupul tău pustiu. 
Sunt pline de întuneric coapsele tale 
şi bolta lor freamătă 
aidoma  mării. 
 
Ca un fum roşu 
mă voi reda tăcerii. 
 
 

Puritate 
 
Limbi umflate de lapte 
pocnind uşor şi stins 
îmi ling rana 
sângerie ca spinul. 
 
Fericite lumini mă încălzesc 
aici în miezul dăinuirii 
unde tac fără osteneală. 
Mă înalţ ca un templu de gheaţă. 
 
 

Numai tu 
 
Toţi acei care mă pregătesc pentru 

cuvânt 
ca o legănare se întorc în muţenie. 
Zborul lor e asemeni păsărilor 
pe faţa nevăzută a lunii.   
 
Numai tu treci încinsă 
cu o linie de umbră şi de spaimă. 
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Eu sunt 
                                             
O stea se desprinde din ochiul tău 
arătându-mi drumul, minunea 
şovăitoare a apropierii. 
Un trandafir roşu e gura mea. 
 
Eu sunt pacea şi liniştea ta 
pe fundul gropii comune. 
Eu sunt prinţul rătăcitor  
cu un semn de aur pe frunte. 
 
 

Hexagonala 
piatră 
 
Atât sunt de sfioase abisurile 
încât în faţa lor te opreşti 
şi o mână te apasă încet 
să cazi în genunchi rugător 
ca în faţa unui fulger frumos.   
 
 

Cel care 
                                    Saşei G. 
 
Stau pe o turlă care e ţâţa ta 
neagră lăsată de noaptea eternă. 
Stau şi privesc în jur şi la cel care 

moare. 
Tăcere e totul – şi neodihna noastră 
când ne legănăm unul în altul 
căutând prăpastia vestitoare de 

margini. 
Dar cel care moare a trecut peste noi 
ca un clopot de lacrimi. 
Cu aripă tremurătoare ne-a atins 

sufletul.  
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Giuseppe CICCIA   

 
 
 
 
 

AAArrrtttiiissstttiii   iiinnn   OOOpppeeerrraaa       

“Arte in Arte” Palazzo Ca' Venino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

urante l'EXPO Milano tra gli artisti italiani  è stato 
invitato il Maestro Giuseppe CICCIA di Firenze che ha 
realizzato durante il soggiorno milanese l'opera dal titolo 

“LA STRADA DEL GRANO” dittico su tela con tecnica mista di 
cm. 200X150. L'artista CICCIA è stato  rappresentato da “Arte in 
Arte” in  “Artisti in opera”, evento dedicato all'arte che ha visto 
coinvolti  50 artisti provenienti da tutto il mondo, esibendosi per 
due giorni in cinque diverse locations della città lombarda. 

Gli artisti, con tecniche personali, durante le fasi di 
realizzazione della propria opera hanno dimostrato rispetto per il 
tema “Nutrizione, benessere psico-fiisico e sostenibilità 

ambientale”. Il pubblico ha avuto così la possibilità di vedere in 
diretta come si concepisce un'opera e come la si realizza 
progressivamente nel tempo. 

Tutte le opere realizzate durante l'evento , saranno messe 
all'asta e il ricavato sarà interamente devoluto al Consorzio 

VIALEDEIMILLE Milano. 
 

n timpul EXPO Milano dintre artistii italieni a fost invitat Maestrul Giuseppe Ciccia din Florenţa 
care a creat în timpul şederii sale la Milano opera intitulat "Drumul GRÂULUI" un diptic pe 
panză cu tehnica mixtă 200x150 cm. Artistul Ciccia a fost reprezentat de "Artă pentru artă", în 

"Artişti la muncă", un eveniment dedicat artei, care a implicat 50 de artiști din toată lumea, care s-au 
desfăşurat timp de două zile în cinci locaţii diferite, în oraşul din Lombardia. 

Artiştii, cu tehnici personale, în timpul fazelor de implementare a operei lor au arătat respect 
pentru "Nutriţie, sănătate psiho-fizică şi durabilitatea mediului." Publicul a avut ocazia de a vedea pe 
viu cum se concepe o lucrare şi cum se realizează progresiv în timp. 

Toate lucrările produse în timpul evenimentului, au fost scoase la licitaţie, iar încasările donate 
consorţiului VIALEDEIMILLE Milano. 

D 

Î 
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uring the EXPO Milan between the 
Italian artists Maestro Giuseppe 
CICCIA from Florence was invited and 

created during his stay in Milan the opera titled 
"THE ROAD OF WHEAT" diptych on canvas 
with mixed technique cm. 200X150. The artist 
CICCIA was represented by "Art for Art" in 
"Artists in work", an event dedicated to the art 
that involved 50 artists from all over the world, 
performing for two days in five different 
locations in the city of Lombardy. 

The artists, with personal techniques, during 
the implementation phases of his work have 
shown respect for the "Nutrition, psycho-fiisico 
and environmental sustainability." The public 
had the opportunity to see live how you 
conceive a work and how is realized 
progressively over time. 

All works produced during the event, was 
auctioned and the proceeds was donated to the 
Consortium VIALEDEIMILLE Milan. 

 u cours de l'EXPO Milan entre les 
artistes italiens a été invité Maestro 
Giuseppe CICCIA de Florence, il a créé 
au cours de son séjour à Milan l'opéra 

intitulé "LA ROUTE DE BLÉ" diptyque sur toile 
avec une technique mélangée, cm. 200x150. 
L'artiste CICCIA était représenté par «art pour 
l'art" dans "Artistes dans le travail", un 
événement dédié à l'art qui a impliqué 50 artistes 
de partout dans le monde, d'effectuer pendant 
deux jours dans cinq endroits différents dans la 
ville de Lombardie. 

Les artistes, avec des techniques 
personnelles, pendant les phases de son travail 
de mise en œuvre ont montré le respect de la 
"Nutrition, psycho-fiisico et la durabilité 
environnementale." Le public a eu l'occasion de 
voir en direct comment vous concevez un travail 
et comment est réalisé progressivement au fil du 
temps. 

Toutes les œuvres produites au cours de 
l'événement, ont ete vendus aux enchères et les 
bénéfices seront reversés au Consortium 
VIALEDEIMILLE Milan. 

 
 

   

D A 
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           Biografia  
 
 
 
 
 

iccia Giuseppe nasce a Messina il 
26 novembre 1946. Dopo essersi 
formato all’Istituto Statale d’Arte 

di Messina, nel 1966 si arruola nella 
Marina Militare come marinaio semplice.  
Dopo il periodo militare, Giuseppe Ciccia  
si trasferisce a Firenze e completa gli studi 
di pittura all’Accademia di Belle Arti con i 
maestri Gastone Breddo, Giancarlo 
Caldini, Silvio Loffredo. 

Conseguita la laurea, si abilita 
all’insegnamento di Disegno e Storia 
dell’arte, Pittura e Anatomia Artistica. 
Svolge professione di docente al Liceo 
Scientifico, al Liceo Artistico e 
all’Accademia di Belle Arti.  

Presso l’Accademia d’Arte di Tokio – 
nella sede di Firenze – periodicamente 
svolge dei Master in Arti Visive.   

Fa conoscenza con Ugo Capocchini, 
Primo Conti, Anna Salvatori, Alfio 
Rapisardi, Emilio Vedova, Vinicio Berti, 
Simon Benetton ed altri. 
     

C 
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1963 - Inizia  l’avventura  artistica  di  
Giuseppe Ciccia, viaggiando tra Messina, 
Roma, Firenze, Montmartre -Parigi, Basilea, 
New York, Tokio, partecipando ai grandi 
movimenti dell’arte contemporanea. 
Notevoli le sue performance che 
coinvolgono il pubblico, in quanto diviene, 
oltre che spettatore, parte integrante 
dell’opera. Appaiono i primi cenni critici su 
quotidiani e riviste, le prime partecipazioni 
a mostre collettive e personali, nelle quali è 
presente con opere di ispirazione alla POP-
ART, mentre le sue sculture filiformi hanno 
riferimento all’Arte Povera. 
1971 - In questi anni il suo modo di 
dipingere è ancora di matrice Neo-espres-
sionista, ma influenzato dalle suggestioni 
della pittura Americana, dall’Espressionismo 
Astratto e dalle tendenze gestuali e 
comportamentali che in quel periodo 
infiammavano i giovani artisti italiani. 
Ad affascinarlo è un’eversione soggettiva, 
un’utopia di pensiero, di metamorfosi del 
mondo, in cui l’opera d’arte rivela da una 
parte una forza libera e autonoma nella 
società che la circonda, mentre dall’altra si 
colloca nella vita concreta e nella 
convinzione  che la vita stessa nella società 
possa in qualche modo cambiare con l’arte. 
1972 – Viene invitato a realizzare la sua 1^ 
mostra personale nella città di Firenze, alla 
Galleria Borgo Pinti.     
1973 - L’incontro con Vinicio Berti ed Emilio 
Vedova contribuisce a incoraggiarlo 
maggiormente ad esercitare il suo impegno 
in una pittura che rifiuta la forma e 
l’interpretazione dei dati oggettivi della 
realtà, per operare attraverso una sintesi 
formale, ristretta sulla polarità di pochi 
colori, dal rosso al nero e dal blu al giallo.   
1975 - Non a caso, Giuseppe Ciccia fonda il 
Movimento Artistico denominato 
“ASSURGENTISMO”, con il chiaro intento 
di riportare l’arte al centro della vita, alla 
sua condizione naturale intesa come 
evoluzione dello spirito.  
E’ proprio in questo clima di fecondi 
elementi di innovazione e di contraddizione 
che prende avvio il percorso artistico ed 
esistenziale di Ciccia.  
In questo periodo l’artista è   particolar-
mente  sensibile e attento al dibattito 
culturale     che  avviene in Italia, in Europa, 
negli Stati Uniti. 
1975 - Partecipa alla X^ Quadriennale di 
Roma  “La Nuova Generazione”.  
1976 – Patrocinato dall’Azienda Autonoma 
Soggiorno e Turismo del Comune di 
Messina, espone nei locali dell’Ente 
Comunale con 70 opere tra acquerelli e olio 
su tela. Il catalogo è stato presentato dal 
Maestro Giancarlo Caldini. 
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2007 Cele cinci elemente ale astrologie chineze, tehnica mixta pe panza, 100x100 
 
 

1982 – Alla Galleria Teorema di Firenze, realizza la Mostra personale “Vibrazioni” con presentazione sul catalogo 
di Silvio Loffredo, Antonio Coppola e Massimiano G. Rosito.   
1983 - “Art '83 Internationale Kunstmesse “Art-Fair” Basel 
- “Art Expo 1983 Fiera Internazionale d'arte contemporanea – Dallas (USA) 
- Directions Gallery – Visual Arts Building – State University - Colorado 
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1983/1987 - Interviene alla Mostra Internazionale del 
Cinema di Venezia con delle “Immagini/ Azioni” 
(postcards), scelte appositamente per evidenziare un 
messaggio attraverso un segno pubblicitario 
estrapolato dall’architettura della Laguna. 
1984 – Expo Arte – Bari  
- Art '84 – Internationale Kunstmesse “Art Fair” - 
Basel 
- Arco '84 Arte contemporanea – Feira Internacional 
de Madrid 
- ART EXPO – International Art Fair – New York - 
Coliseum 

1985 – Per la 41^ Notturna di San Giovanni a 
Firenze realizza la copertina del giornale “Gara 
Podistica Internazionale Su strada”. 
1986 – Per Firenze Capitale Europea della Cultura, 
realizza la “Cartolina Commemorativa” a ricordo 
della proclamazione ufficiale. 
1987 - Ospedale degli Innocenti – Salone 
Brunelleschi – Firenze 

1988 – Studio d'Arte “IL MORO” - Firenze 

1992  - Prato - Palazzo Pretorio Museo Civico– 
“NUOVA FORMA” - a cura di Elvio Natali 
1993 – Nei Chiostri di Santa Croce , Firenze, 
partecipa alla mostra d’arte “Gli artisti per la pace” 

1994 – Le Festival Italien de Cannes “L’air du Temps” 
nell’Hotel Majestic realizza la personale «La Pulsion 
du Temps» e performance d’Artista. 

 Galleria d'Arte – Marchese Arte Contemporanea – 
Prato 

 Arte Fiera - Bologna 

1995 - Realizza un intervento speciale per 
commemorare i CENTO ANNI della Biennale di 
Venezia.  
Partecipa nella Basilica di S. Lorenzo – Salone 
Donatello – Rassegna d’Arte “Firenze Arte e 
Telematica”. 
1996 – Sala dell'Accademia delle Arti e del Disegno – 
Firenze 

1997 -Young Museum – S. Maria Gualtieri (PV) 
2000 -  Nelle sale della Società delle Belle Arti  - Casa 
di Dante  - a  Firenze, realizza una mostra con opere 
su tela e su tavola con varie installazioni,  
performance  e video-art , dal titolo “Tracce”. 
2001 – Espone a Tokio, Galleria Skidoor Art Place 
“Aoyama”. 
2002 – Nei Chiostri e Sala d’Armi della Basilica di S. 
Maria - Impruneta (FI) ,con la mostra “Tralci” 

espone opere in pittura su tela e installazioni, inoltre 
realizza  l’opera designata per “Etichetta” del vino 
dell’anno.  
Nello stesso anno  realizza il Gonfalone per il Palio di 
S. Luca all’Impruneta. 
2003 – Per il Comune dell’Impruneta realizza 
l’altorilievo in cotto ingelivo  con colori ingobbi di 
cm 274x160 dal titolo “Dedicato…”. 

 Viene invitato a TUSCIAELECTA Arte 
Contemporanea nel Chianti “INNESTI DOC”. 
2004 – Kore Arte Contemporanea  - Omaggio a 
Mario Luzi – Vicchio (FI) 
2005 – Partecipa alla Biennale  “The Art Card” – 
Sharjah Art Museum, Emirati Arabi Uniti. 
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- A Palazzo Datini – Prato (Firenze)  – nell’occasione della Mostra Personale, viene presentata la monografia  “Il 
Segno dell’Utopia” scritta dallo storico dell’arte Savino Marseglia.  
2006 – “Alchimie… Silenzi e Vibrazioni” - Galleria del Palazzo – Enrico Coveri - Firenze e Pietrasanta (Lucca) 
2007 –  Shanghai China, espone 20 opere di dimensioni cm 100x100  al Ming Yuan Art Center e al Wison Art 
Center.  
2008 –  Nell’occasione della Fiera del Lusso espone al Mondo Arte Gallery Dubai U.A.E. 
2009 –  Mostra-Evento “Finestra Sul Passato” –  Area e Museo Civico Archeologico di Fiesole (FI). 
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2010 -  Installazioni per la città – Montelupo Fiorentino (Firenze) – XVIII Festa Internazionale della Ceramica. 

 Intervento scenografico - Piazza Solti - Castiglione della Pescaia (GR) – XXX Edizione del GreyCat Jazz 
Festival. 

 Expo Universale 2010 Shanghai – China, personale al  Shanghai International Convention Center di Shanghai 
PuDong, - Wison Art Center di Shanghai. 
 



Început de toamnã 2015  | Contact international 613 

 

 

   
 
2011 – “Inquietudini Riflesse” - Installazioni e opere su tela – Limonaia e Giardino -Palazzo Medici Riccardi – 
Firenze  

 “SpaziAzione” -  Installazioni e opere su tela e su tavola - Galleria Chigi –  
             Palazzo Chigi – Viterbo 

 “Incrocio di Percorsi” – Opere su tela - Sala d’Armi - Basilica S. Maria, Impruneta Firenze  
2012 - “Linguaggi dell'Arte” - Palazzo Zenobio – Firenze. 
2013 - “MEMORIAeDIVENIRE” - Retrospettiva 1963-2013 – 50° di Attività artistica –      Palazzo Medici Riccardi 
Sale Fabiani – Firenze 
 2014 – Nel mese di febbraio viene collocata al Senato della Repubblica Italiana “PALAZZO MADAMA” Roma -  
l'opera    “ARCHEOLOGIA” - tecnica mista su tela cm 100x150 – realizzata nell'anno 2009. 
 2014  - “MEMORIAeDIVENIRE … e DUE”  - Installazione e opere su tela “Sala delle Colonne” Palazzo 
Municipale – Pontassieve (FI) 
2015 – “ITALIAN RHAPSODY” - Personali di 5 artisti italiani a Pechino Istituto Italiano di Cultura a Pechino – 
Ambasciata Italiana in Cina 

2015 - “Assurgentismo” Quarant'anni del Manifesto – 1975 -2015  Chiostro Villa Vogel, Q. 4 – Patrocinio del 
Comune di Firenze  
2015 – Expo 2015 Milano – ArteinArte – Palazzo Ca' Venino – “Artisti in opera” 
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LA STRADA DEL GRANO, dittico su tela tecnica mista cm 200x150 - anno 2015 
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Opera lui Giuseppe Ciccia 
 

ucrările sale sunt în spaţii publice, muzee 
civice și instituţii religioase: Comune 
Impruneta (FI) Piazza Buondelmonti;  Città 

del Vaticano; Firenze Gabinetto di Disegni e Stampe 
della Galleria degli Uffizi, Gabinetto Viesseux, 
Biblioteca Nazionale; Udine: Museo Civico e Galleria 
d’Arte Antica e Moderna; -  Emirati Arabi Uniti: Art 
Museum Sharjah; - Malta: Museo Mistique; -  Prato : 
Palazzo Comunale; -  Civita di Bagnoreggio (Vt): 
Palazzo Comunale; -  Impruneta (FI) : Palazzo 
Comunale; - Messina: Santuario di S.Antonio-Cripta 
S. Annibale M. di Francia; -  Roma: Casa Generalizia 
Istituto Suore Cappuccine del Sacro Cuore; - Scandicci 
(FI): Nuova Chiesa di San Giusto; - Firenze: Chiesa di 
Santa M. a Cintoia, Istituto degli Scolopi, Fondazione 
d’Arte Contemporanea Montesenario, Pia Casa di 
Montedomini; - Carovigno (BR): Palazzo Comunale; - 
Petralia Soprana (PA): Pinacoteca; - Milano: 
Collezione Banca Commerciale Italiana; - Sinagra 
(ME): Pinacoteca; - Revere (MN): Young Museum; - 

Comune di Montelupo Fiorentino (FI) Palazzo 
Comunale; Venezia, Palazzo Zenobio – Firenze 
“Palazzo Medici Riccardi Sale Fabiani” -  Roma  
“Palazzo Madama” Senato della Repubblica Italiana – 
Pontassieve (FI) “Sala delle Colonne” Palazzo 
Municipale 

Asupra operei sale s-au referit: A. Alessandra, A. 
Balsamo, L. Barbera, A. Barducci, G. Caldini, D. 
Camiciotti, G. M. Carli, P. Chegai, S. De Rosa, G. 
Folco, P. Grasso, F. Gurrieri, G. Iacopini, P. F. Listri, S. 
Loffredo, S. Marseglia, P. Matrone, E. Natali, R. 
Nencini, T. Paloscia, D. Pasquali, V. Pili, D. Pugliese, 
D. Pronestì, M. G. Rosito, A. Sarti, S. Sartini, A. 
Spinillo, M. Vanni, M. Venturoli, etc. 
  
Giuseppe Ciccia trăieşte şi lucrează în Florenţa -  
www.giuseppe-ciccia-arte.com 
g.ciccia@alice.it    giuseppeciccia1@gmail.com 
mobile: 338.2908705 
Via S. Maria a Cintoia, 14/B – 50142 Firenze (Italia) 

   

Titluri academice 
 Diploma di Maestro d’Arte 

 Diploma di Maturità d’Arte Applicata 

 Laurea di Accademia di Belle Arti – sez Pittura 

 Abilitazione all’insegnamento di: 
* Educazione Artistica 
* Disegno e Storia dell’Arte 
* Discipline Pittoriche 
* Anatomia Artistica 
Iscritto all’Albo Professionale degli Insegnanti Medi  
- presso il Provveditorato agli studi di Firenze.  

Curriculum didattico 
Dagli anni ’70 ad oggi  svolge attività di docente  in 
Scuole e Istituti Statali legalmente riconosciuti e 
parificati: 

 Scuola Media – Educazione Artistica 

 Liceo Scientifico  “Scuola Pie Fiorentine - 
Scolopi”– Disegno e Storia dell’arte 

 Liceo Artistico – Discipline Pittoriche e Anatomia 
Artistica; nello stesso plesso, per un periodo gli è 
stato assegnato l’incarico di Vice Preside 
- Accademia di Belle Arti – Filippo Lippi – Docente 
di Pittura e Direttore dell’Accademia 
- Accademia Riaci – con sede a Tokio e Firenze – 
Docente di Pittura, Master in Pittura e Arte Applicata 
nella sede di Firenze 
- Comune di Firenze - Direttore e Docente di 
“Decorazioni Pittoriche” - Corsi per adulti 
- Palazzo Valori - Già Direttore e Docente del 
Dipartimento Arte –  Firenze 
- Presidente della Commissione Artistica  alla Società delle Belle Arti – Circolo degli Artisti “Casa di 
Dante” Firenze 
- Corrispondente e D.V.I. Dell'Agenzia di Stampa Internazionale ANIC  Genova 

L 

 

http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/
mailto:g.ciccia@alice.it
mailto:giuseppeciccia1@gmail.com
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Francesco GURRIERI 

Hiperbola expresionismului 
abstract 
Giuseppe Ciccia - “MEMORIAeDIVENIRE” –  
 50° di attività artistica 
 

istematizarea Artei" 
este spulberată de 
timp. Cea mai recentă 

Bienală de la Veneţia modifică 
totul. Şi însăşi noţiunea de 
"artist" (deja declasificată şi 
definită ca "agent") a fost 
dezbătută de mai demult. Deci, 
în această jalnică incertitudine 
culturală, apreciem cele câteva 
semne de stabilitate lingvistică, 
deoarece acestea, atunci când 
vă întoarceţi la o analiză 
culturală normală, vor trebui să 
reînceapă. Şi ce sunt aceste 
"semne de stabilitate"? este 
loialitatea faţă de limbă şi de 
noţiunile nevândute liricii la 
modă oportunist mutabile. 
Printre aceste "certitudini" este, 
de fapt, activitatea lui Ciccia, 
întotdeauna un gest de ruptură 
transzonală de Jackson Pollock 
şi captarea lirică a lui Georges 
Mathieu: dacă vreţi comparaţii 
înapoi la începutul anilor ‛50 ai 
secolului XX, ani de eliberare şi 
inovare, care, cu toate acestea, 
au rămas să respecte statutul 
artelor. 

În acest timp a lucrat intens 
Ciccia a lucrat intens, realizând 
producţia sa cu numeroase 
expoziţii, dintre care să ne 
amintim de cea de la Palazzo 
Medici Riccardi. Şi apoi, astăzi 
ajungem la premisa (despre 
care am scris un timp în urmă) 
de a recunoaşte artistului 
nostru că este credincios lui şi 
totul devine o mărturie coe-
rentă; sugestiv şi fructuos pen-

tru el, dar, de asemenea util să 
se stabilească aceste valori de 
referinţă, care vor ajuta (mai 
ales pe alţii) să înţeleagă ce s‛a 
întâmplat cu cultura artistică în 
ultimii ani într‛un mod inutil şi 
sacadat. "Arta pare a rula riscul 
de a se scufunda în pălăvră-
geală", a scris Rudolf Arnheim 
în cartea sa revoluţionară Artă 
şi percepţie vizuală (Berkeley 
1954, Milano 1962). Deci, 
pentru a evita riscul unei alte 
lecturi copilăreşti de care 
artistul nostru nu are nevoie, 
vom încerca aici să‛i urmărim 
exegeza calm, cu scopul de a 
încadra coordonatele lucrărilor 
istorice şi artistice, precum şi 
înclinaţiile scenariului actual în 
schimbare în cadrul comple-
xului contemporan. 
 

Pentru a prefaţa cartea lui 
Arnheim, nu este surprinzator 
că a fost solicitat Dorfles - unil 
dintre cele mai lucizi esteticieni 
ai artei Occidentului - care s‛a 
bazat, pentru orice cunoaştere 
adevărată a unei opere de artă 
sau a unui artist, nu doar pe 
lectură "derivată din datele 
senzaţiilor fragmentate", ci şi 
din diferite elemente "formate 
din seturi de percepţie." Dorfles 
a insistat asupra identificării şi 
recunoaşterii unui set de 
percepţie, de fapt, admise ca 
"model vizual" (model com-
plex). Acest lucru este deosebit 
de apt să se apropie de comple-
xitatea activităţii lui Ciccia, 

care, în mod repetat, este inves-
tigat, de asemenea, cu autorita-
te, în aceste decenii de activi-
tate. Ciccia, de fapt, precum s‛a 
scris în momente diferite, a 
adoptat "ţesatura" de mozaic 
compozit pentru eficientizarea 
creaţiei. 

 
Loffredo vorbeşte despre 

activitatea lui Ciccia ca de o 
"trăire geometrică agitată ca 
formă, bogată în fapte, impuls 
şi mişcare întru o identificare 
unică"; şi chiar de "vitalism 
dictat de un spirit rebel, cu 
brushwork nervos si agitat". 
Paloscia, criticul echilibrat şi 
profund al lumii artistice 
toscane, a trebuit să readucă 
pictura "gestuală" a lui 
Giuseppe Ciccia, subliniind cu 
sugestie alunecoasă "traiectori-
ile improvizaţiei, de-a lungul 

S 
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pânzei pe care le consumă prin 
bulgări de culoare"; aceasta 
constatare într-un domeniu 
comun cu Domenico Pugliese 
("tonuri cromatice"), cu Anna 
Balsamo ("hiperbolă a culorilor 
mediteraneene") şi Elvio Natali 
care a fost curator al expoziţiei 
de la frumosul Palazzo Pretorio 
Prato din 1992, în care a 
subliniat catalogul prin "vigoa-
rea picturii" şi de proximitate 
cu spiritualitatea artei orien-
tală, în special cu "curentul 
japonez dominat de Sho Şi 
Bokusho". În acest eseuri critice 
cu privire la activitatea lui 
Ciccia (aşa cum se vede, o non-
ficţiune respectabilă) există o 
intuiţie singular izolată a lui 
Thomas Paloscia; ceea ce a a 
subliniat prin menţionarea 
"momentelor de amintiri nos-
talgice, foarte dispuse să nau-
fragieze în negura memoriei 
...?". Ca comemorări? Ce ceaţă 
de memorie? Cred că răspunsul 
la aceste date poate fi 
interogativ prin coordonatele 
complexităţii critice şi poetica 
creativă a lui Ciccia şi, în ace-
laşi timp, multiformă: variind 
de la pictură la sculptură, 
performanţa grafică urbană 
(Petralia Soprana, 1995) şi de 
mediu ("Sosta Vietata", 1996), 
geometriie (octogoane şi cer-
curi) investind cu tehnici mixte 
pe pânză şi lemn. 
 

Şi pe tema acestor cercuri 
(sau discuri) trebuie să ne 
întoarcem la sugestiile date de 
"înregistrările" lui Emilio 
Vedova - ulei, tempera pe la ‛85 
şi ‛88 de volume de la Fattoria 
di Celle: asemănările sunt 
puternice, chiar nuanţele de 
culoare şi gestică. Şi prin aceste 
"discuri" Ciccia, la fel ca în cele 
din Widow, nu relevă nimic 
melodic - cum cineva a sugerat 
greşit - ci agitaţie, mai degrabă, 

un proiect care este rezultatul 
poftei de mâncare, în cazul în 
care s‛ar putea remarca acolo 
de un proces a cărui traiectorie 
şi variaţie de grosime conduce 
la o astfel de supoziţie. 

Toate acestea ne conduc, 
pentru a reflecta în acel mic 
studio aglomerat pe care 
artistul nostru îl are în 
frumoasa şi prestigioasa Piazza 
Savonarola, în palatul Liberty 
della Fondazione Carnielo. Aici 
ne-am consuma întreaga 
"anchetă" de formare şi 
"identitatea sa poetică" încă din 
1963, considerând anul de 
debut al tânărului călăreţ, 
născut în 1946. Ceea ce este 
sigur este faptul că chiar şi 
atunci - a observat parţial dino 
pasquali - pare să se fixeze 
coordonatele culturale ale 
"expresionismului abstract", 
care, îmbogăţit de experienţa 
largă şi extinsă în Florenţa, 
conduce la un sincretism unic. 
Această cultură datorată 
expresionismului abstract este 
o piesă fructuoasă care îl 
însoţeşte astăzi; de exemplu, 
referirea la Franz Kline, se 
aplică nu numai la pictură, dar 
mai ales pentru talentatele 
picturi alb / negru care ne duce 
înapoi la caracterele chinezeşti 
gigant; Robert Goldwater, a 
declarat despre aceste lucrări că 
sunt "înregistrarea spontană şi 
fără retuşuri a unei stări de 
spirit impulsive, adnotate cu 
brushstrokes încrezător de 
rare", care este voinţa exactă în 
ceea ce îl priveşte pe Giuseppe 
Ciccia. 
 

Alt model în special pentru 
seria "vibrazioni" – ar fi 
Kooning (“Two woman with 
stille life”, de exemplu “Door 
in the River”), implementat cu 
influenţe din Hartung, cel 
puţin ca referinţe europene 

(amintiţi-vă că termenul de 
"artă informală" este utilizat 
pentru a indica faptul că 
pictura a îmbrăţişat deja ideea 
de lipsă a formei). Dar 
screening-ul pentru Ciccia ar 
trebui să poată să se continue, 
în special pentru unele 
apropieri cu contemporanii 
Cecily Brown (Gagosian, New 
York, 1999; în Flash Art, nici 
222/2000 sau cu Michelk 
Majerus, Berlin 1999.). Nu ar 
trebui să se treacă cu vederea 
nici "visul decorativ" din 
"Mental Maps", în cazul în care 
înstrăinare / însingurare / 
dezorientare sunt tendinţele 
importante. Dar anxietatea lui 
Ciccia pare atribuită - poate 
doar din motive existenţiale - 
de preocupările  artiŞtilor din 
noua Germanie, în cazul în care 
peisajul crestat vizibil, prin 
design, obiecte, spectacole şi 
instalaţii, coexistă alături de 
mass-media tradiţională, cum 
ar fi pictura (deşi radical reîn-
noită). 
 

Iată de ce, chiar dacă 
legitim, se poate vorbi numai 
cu precauţie de "expresionis-
mul abstract" pentru activitatea 
lui Ciccia, acesta este un loc de 
muncă perturbator, dat fiind 
figura lui umană: generos, 
pragmatic, deschis la investi-
garea tehnicilor sale artistice. 
Fără a statua, prin urmare, 
coordonatele lui Ciccia într-o 
zonă, el se încadrează în “moto 
di nuove forme”, al unui 
“moltiplicatore neoformale e 
poliformale”. Prin urmare, iată 
un nou eveniment în căutarea 
de Giuseppe Ciccia; numai 
temporar prezent în registrul 
comun şi nobil al  expresionis-
mului abstract. 

 

Firenze, ottobre 2014    

 
 

Prezentare şi traducere de Elleny Pendefunda 



Început de toamnã 2015  | Contact international 619 

 

Ion ŢUGUI 
 
Interviu cu regretatul scriitor  
şi parapsiholog român  realizat de  
Emilian MIREA 

„În tot ceea ce facem,  
suntem guvernaţi de predestinare” 

 
n acest început de mileniu trei se evidenţiază, pretutindeni 
în lume, un interes excepţional, manifestat, adeseori, ca o 
obsesie colectivă, focalizat asupra fenomenelor imateriale 

atestabile, dar şi asupra sensului Credinţei şi chiar legitimării ei 
în existenţa terestră, dar, mai ales, în existenţa de dincolo de 
existenţa în scopul material. Acestui interes a încercat, de-a 
lungul unei vieţi întregi, să-i răspundă regretatul scriitor şi 
parapsiholog român Ion ŢUGUI, plecat dintre noi, poate într-o 
lume mai bună, într-o seară de februarie 2002. Prin tot ceea ce a 
făcut, el a încercat să exprime, cât mai aproape de adevăr, un 
anume mod de receptare a Esenţialului Lumii, Universului, 
Credinţei, Creaţiei. Un interviu inedit, realizat cu scriitorul Ion 
ŢUGUI (autor a peste 50 de cărţi, cuprinzând poezie, proză, 
fenomenologie paranormală), vă vor revela câteva din (poate) 
adevărurile fundamentale în mijlocul cărora trăim şi murim. 

  

Există două tipuri de Vid: 
Vidul Real şi Vidul Metastabil 

  
Emilian MIREA: Pornim cu precizarea, dacă mai 
este necesară, că subiectele care vor fi discutate şi care 
ţin de aşa-numitul paranormal, erau considerate tabu 
înainte de decembrie 1989, mai ales pentru faptul că 
se dorea menţinerea populaţiei în ignoranţă; dacă 
oamenii ajungeau să-şi pună întrebări, deveneau 
periculoşi pentru regim. În acest context, al 
interzicerii comunicării şi popularizării fenomenelor 
de tip paranormal, care, oricum, erau prezente şi ne 
marcau viaţa, în mod incredibil, în revista 
săptămânală “magazin”, scriitorul Ion ŢUGUI 
deţinea o rubrică în care scria, săptămână de 
săptămână, despre ”paranormal”. 
  
Ion ŢUGUI: Parapsihologia, care, în toată lumea, 
este considerată o aşa-zisă ştiinţă de graniţă, m-a 
interesat de foarte devreme. Aşa se explică şi 
migrarea mea din perimetrul literaturii pure în 
cea a literaturii iscoditoare, de graniţă. Pentru că 
nu pot să trec peste precizarea că, în urmă, am 
volume de poezie şi proză şi o destul de intensă 
activitate pe aceste tărâmuri. Eu nu am mers pe 

terenul pe care merg, îndeobşte, iniţiaţii, eu am 
mers pe traseul cultural, pe care mergi, de fapt, şi 
tu acum. Adică, la un moment dat, trăind între 
cărţi, m-a interesat o proprie observaţie asupra 
acestor fenomene care mă înconjurau şi 
începuseră chiar să-mi marcheze existenţa. Ideea 
acestei proprii observaţii şi concluzionări asupra 
lumii îmi devenise obsesivă şi incitantă. Am 
descoperit astfel că, în evoluţia istorică a 
civilizaţiei umane, există anumite raporturi între 
ciclicitatea evenimenţială şi conţinutul acestei 
ciclicităţi. Mai simplu spus ar fi aşa: de ce 
imperiile se nasc într-un anumit mod şi dispar, 
de asemenea, într-un anumit mod?; de ce 
tiraniile, despotismul, împăraţii, regii, preşedinţii 
de state sunt foarte corect ritmaţi în cadrul 
timpului terestru? Apoi: de ce aceleaşi elemente, 
care prepară colapsul unei civilizaţii se regăsesc şi 
cu cinci mii de ani în urmă, şi cu o sută de ani în 
urmă, şi în prezent, şi se vor regăsi şi în viitor? 
Atunci am înţeles că există, în evoluţia istorică a 
lumii, acea explicaţie logică, dacă vrem să-i 

Î 
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spunem aşa, a acestor evenimente, şi cum sună, 
poate vulgar, ar spune unii astfel: 
PREDESTINARE. Am înţeles că nimic din ceea 
ce pare în viaţa noastră istorică nu e întâmplător. 
Am înţeles că nu numai factorii politici, sociali 
sau culturali, răspund de această ciclicitate, ci 
există şi nişte forţe subtile, exterioare lumii fizice, 
care par să fie responsabile de aceste evenimente. 
În ”Jurnalul” său, la un moment dat, Tolstoi face 
următoarea observaţie: ”Bieţii oameni nu ştiu că 
forţele care guvernează Universul nu sunt vizibile!”... 
Şi acesta nu era un punct de vedere al lui Tolstoi 
din perspectiva pan-ortodoxismului slav (el, care 
se înfurie pe Ţar atunci când, cu neobrăzare, îşi 
exprimase intenţia de a conduce Biserica din 
Rusia şi chiar Credinţa în Dumnezeu!); nu era 
nici punctul de vedere al revoltatului pe motiv că 
Ortodoxia nu reuşise să pătrundă până în 
punctele nevralgice ale fiinţei poporului rus. Este 
vorba de o intuiţie a sa aproape cosmologică, sau 
cosmogonică. Nu era vorba, deci, de o simplă 
aversiune a marelui scriitor rus faţă de 
rânduielile administrative ale Bisericii Ortodoxe 
din Rusia acelor vremuri. Dar ce sunt aceste forţe 
invizibile pe care le-a intuit foarte bine Tolstoi? 
Geneza lumii, precum şi postulatele ştiinţifice 
existente până acum, ne relevă faptul că, înainte 
de Marea Creaţie Divină, a existat acea aşa-
numită radiaţie termică de fond. Nu exista Spaţiu şi 
nici Timp, iar această radiaţie termică de fond 
era plămada, ogorul fertil, ceva mai mic decât o 
particulă, din care a fost creat Universul. Eu nu 
am putut să-i dau dreptate lui Tolstoi decât 
foarte curând, în ultimul deceniu, când sateliţii 
tereştri, lansaţi de pe Pământ cu misiuni 
ştiinţifice, au adus dovezi că Universul actual 
trebuie să fi apărut din ceva mai mic decât o 
particulă de materie, încărcată cu o energie 
inimaginabilă. De aici trebuie să înţelegem foarte 
clar că multe din evenimentele de tip 
paranormal care ne marchează existenţa fizică 
sunt legate de aceste forţe invizibile. De altfel, în 
Biblie se spune că pe Dumnezeu nu-l poţi vedea, 
iar o altă menţiune biblică se referă la o imagine 
a Focului şi la faptul că acela care-L va putea 
vedea pe Dumnezeu, va orbi!... Realitatea 
dezamăgitoare este aceea că, în mod sigur, vor 
mai trece încă foarte mulţi ani până când 
oamenii vor înţelege astfel de lucruri. Oamenii, 
pentru a reuşi să-şi ducă la îndeplinire cerinţele 
din destin, trebuie să înţeleagă că nu sunt 
dependenţi, exclusiv, de planul pământesc. Ei 
trebuie să înţeleagă că Omul, ca structură a 
materiei vii, face parte dintr-un circuit cosmic, pe 
care noi nu-l putem măsura. Trebuie să se mai 
ştie că viaţa inteligentă de pe Terra este un 

eveniment cosmic şi, apoi, că orice eveniment 
cosmic de acest gen trebuie să se repete, ca o 
necesitate ciclică de netăgăduit, în multe alte 
variante şi manifestări. 
  

A patra dimensiune 
este Profunzimea 

  
E.M.: Trebuie menţionat că omul dispune numai de 
cinci simţuri şi că tot ce depăşeşte aceste niveluri de 
percepţie îi este străin şi de neînţeles. În renumita 
carte ”Vanga”, a bulgăroaicei Krasimira Stoianova, 
sunt descrise astfel de cazuri. Mă întreb dacă avem 
vreo soluţie pentru a ieşi din această ”situaţie 
jenantă” în condiţiile în care ne vom afla, faţă în faţă, 
cu exponenţii unei civilizaţii care dispun de, să zicem, 
cincizeci de simţuri? Avem vreo şansă? 
  
Ion ŢUGUI: Entităţile spirituale superioare de 
care vorbeşti uneori ne protejează, alteori ne 
abandonează. Ele sunt prezente, în spaţiul 
terestru, tot timpul, iar cei mai mulţi dintre noi 
habar nu au de asta. Apoi trebuie să ştim că 
aceste fiinţe, care fac parte din acest Univers, 
exceptând zonele cu vid (şi există două tipuri de 
vid – Vidul Real şi Vidul Metastabil, deşi nu 
ştim dacă nu cumva chiar aceste zone, cu vid 
bănuit, sunt izvoare de Fiinţă?), trăiesc, 
permanent, într-un Univers Vibratoriu. Tot ceea 
ce trăim noi, zi de zi, este, de fapt, un nesfârşit de 
vibraţii, de frecvenţe diferite, care sunt conectate 
la centrii noştri de sensibilitate, la vibraţiile 
fiinţei umane. Este greşit să se creadă că suntem 
singuri în Univers! Apoi, aceste energii sunt de 
foarte multe feluri, pentru că Universul a fost 
creat şi amortizat într-o structură duală, adică are, 
în mod obligatoriu, vibraţii superioare, înalte, şi 
vibraţii inferioare, joase. Acestea sunt legate de 
construcţia, aproape perfectă, a unui Univers la 
care noi nu avem acces. Revenind la simţurile 
noastre, vreau să spun că noi nu suntem 
structuraţi pentru condiţia noastră: avem 
percepţie tridimensională pentru că trăim într-un 
spaţiu tridimensional. În mod paradoxal, cel care 
face, pentru prima oară, în această lume în care 
trăim şi murim, menţiunea unei A Patra 

Dimensiuni, este Apostolul Pavel. Într-una din 
epistolele sale, Apostolul Pavel spune că a văzut 
cum au plecat la Cer cei aleşi de Mântuitor, dar 
nu ştia cum: fie în duh, fie în trup?!... El a avut, 
de fapt, o revelaţie. El spune aşa: ”A patra 
dimensiune este Profunzimea”. Cel mai greu pentru 
noi, şi chiar întristător, este că, pentru a putea 
pătrunde în această A Patra Dimensiune, trebuie 
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să abandonăm, mai întâi, cele trei dimensiuni, 
care ţin de lumea fizică în care trăim, şi, de altfel, 
asta ni se întâmplă prin moarte. Accesul la A 
Patra Dimensiune se face, deci, prin renunţarea 
la Materia din care suntem creaţi şi care 
formează, în viaţa fizică, Casa Spiritului, a Fiinţei 
tale. Iniţiaţii spun că acolo, în a patra 
dimensiune, luăm cu noi, din viaţa fizică, 
personalitatea, conştiinţa, şi devenim mult mai 
apţi pentru o nouă evoluţie, pornită de pe un alt 
plan (există şapte planuri de manifestare a 
Spiritului, în evoluţia sa), mereu superior celui 
precedent. Acesta este un aspect verificat deja de 
parapsihologi, pe mai multe căi, regresia 
hipnotică fiind una dintre ele. Însă, în situaţia 
nefericită în care, în existenţa terestră, nu reuşeşti 
să atingi o maturitate permeabilă sau compatibilă 
cu o viitoare evoluţie în Planul Astral, este 
obligatoriu ca, după moartea fizică, să revii, într-
o nouă viaţă, pe Pământ. Pentru că Universul 
Subtil, care este cel mai aproape de Dumnezeu  
şi care aparţine Imperiului Cosmic al 
Absolutului, nu tolerează şi nu îngăduie, cum 
numim noi, pe Pământ, rebuturile. Fiecărei Fiinţe 
inteligente, care a primit Duh de la Puterea 
Divină, i se cere să atingă un anumit nivel de 
evoluţie spirituală pentru a avea acces acolo, 
SUS. Se poate spune că Dumnezeu nu vrea să 
piardă Fiinţa Umană, pentru că Fiinţa Umană 
reprezintă Creaţia Supremă a Divinităţii şi, deci, 
cred, sau sper eu, Dumnezeu nu-şi poate permite 
să lase în viaţă fiinţe de mâna a doua, sau a treia, 
sau a şaptea... Fiecare om are, deci, datoria, şi nu 
facultatea, de a atinge un anumit grad superior 
de evoluţie. Partea proastă este că noi suntem 
legaţi de propriul nostru cod genetic, conform 
căruia, dacă ar exista condiţiile propice şi am 
respecta strict nişte reguli de viaţă, Omul 
Terestru ar fi programat să trăiască aproximativ 
150 de ani!... Repet, aceasta este vârsta genetic-
codată pentru existenţa noastră, ca oameni. 
Actualmente, ştiu vreo trei astfel de cazuri, de 
oameni care au reuşit această performanţă, 
independentă de ei, de a se apropia sau a atinge 
această vârstă: un caz în Venezuela, unul în 
Caucaz şi unul în China. Este descurajant să ştii 
că Planurile Cereşti nu operează cu Timpul aşa 
cum operăm noi. Pentru noi, distanţa dintre 
naştere şi moarte pare a fi destul de mare. Dar, 
din perspectiva Divinităţii, Fenomenul 
Reîncarnării, de altfel cunoscut în Biblie, în Noul 
Testament, dar exclus din dogmatica teologică 
ortodoxă, este un fenomen cât se poate de firesc, 
este, de fapt, o legitate. În anul 325 după Hristos, 
Noul Consiliu Religios a votat pentru ideea dacă 
se păstrează, în dogmatica religioasă, 

reîncarnarea, sau nu? Atunci, trei membri ai 
Consiliului Religios au votat împotriva 
menţinerii fenomenului reîncarnării şi doar doi 
au votat pentru menţinerea conceptului în 
dogmatica religioasă. Dar chiar în Biblie există o 
menţiune care se referă la reîncarnare: o 
întâlnim, foarte limpede, în acel dialog între Iisus 
Hristos şi Nicodim. Nicodim era un fel de Toma 
Necredinciosul, şi el l-a întrebat pe Mântuitor: 
”Dar cum, oare, noi vom mai veni vreodată pe 
Pământ după ce murim?!”... Iisus îi spune, de vreo 
trei ori, dacă nu mă înşel, că... ”până ce cineva nu 
se va naşte din Duh şi din Apă, nu va vedea 
Împărăţia Cerurilor”... Ce înseamnă să te naşti din 
Duh şi din Apă? Multă vreme, oamenii de ştiinţă 
nu au avut o percepţie reală asupra spuselor 
Mântuitorului. Dar astăzi noi ştim că omul este 
format, în proporţie de 80%, din apă. Dar din 
Duh înseamnă a primi un Spirit care să te  
locuiască, să te înnoiască şi să-ţi dea o nouă şansă 
pentru evoluţie. S-ar putea spune, sau crede, că 
aceste lucruri ţin de religiile sau filozofiile 
orientale, dar noi nu trebuie să le considerăm 
aşa. Noi putem să le privim prin prisma noastră 
europeană, adică prin raţiune şi prin logică. Viul 
nu-şi poate permite să piardă! Dumnezeu a creat 
Legi pe care Natura le respectă. Natura, la 
rândul ei, a creat Legităţi, care, în mod 
obligatoriu, sunt respectate. Există celebra 
butadă că s-au semănat mii de ghinde ca să 
răsară un stejar... Acest lucru este valabil şi în 
reproducerea speciilor, în actul propriu-zis al 
procreării. Este nevoie de această supra-
abundenţă de seminţe pentru ca transcrierea 
vieţii să fie asigurată. Ea nu are voie să piardă! 
Pare o risipă, dar nu este o risipă. Putem spune, 
aşadar, că rezerva de spirite a Universului, care 
urmează să se întrupeze, este colosală. Această 
rezervă, inimaginabilă, este cea care permite 
civilizaţiei noastre să existe, în continuare, şi să 
meargă, astăzi, pe drumul pe care se află. 
  

Problema civilizaţiei 
noastre este 

<dezinstictualizarea> 
 

E.M.: Se află, deci, civilizaţia umană în evoluţie sau 
în involuţie, având în vedere şi ciclicitatea de care 
vorbeam mai înainte? De multe ori m-am gândit că, 
dacă un eveniment sau altul din istoria lumii ar fi 
luat o altă întorsătură decât cea pe care a urmat-o, 
poate că altfel ar fi arătat lumea astăzi, poate că altul 
ar fi fost ”itinerariul” nostru către Dumnezeu, către 
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Absolut şi, implicit, destinul şi modul în care 
finalizăm evoluţia spirituală ar fi fost altele? 
  
Ion ŢUGUI: Paradoxul este următorul: că, de 
fapt, orice civilizaţie care se află în evoluţie îşi 
prepară, mai întâi, zonele crepusculare care o vor 
duce la pierzanie, iar după aceea, prin 
intermediul fenomenelor antropice pe care le 
produce civilizaţia însăşi, ea se autodistruge. 
Ideea este că orice evoluţie are finalitatea în 
autodistrugere, ceea ce, fireşte, poate fi 
considerată o involuţie. Există butada că nu ne 
interesează cum murim, esenţial este să murim 
frumos!... Adică, până la urmă, să murim într-o 
civilizaţie extraordinară, plină de strălucire, de 
bunătăţi şi de plăceri de tot felul... Psihic, 
civilizaţia actuală este o civilizaţie a instinctelor. 
Dacă ne uităm în istorie, vedem că aceste 
fenomene au dus decât la prăpastie. Omul nu 
mai este interesat de valori, de o trăire spirituală 
înaltă, nu are devotament în Credinţă, el a 
devenit nepermeabil, de pildă, la mesajele 
dumnezeieşti, la preceptele biblice, care 
îndeamnă la o anumită disciplină fizică şi 
morală. Trăim în civilizaţia instinctelor pentru 
că, actualmente, vrem să consumăm cât mai 
multe lucruri de calitate superioară, vrem să ne 
satisfacem, cât mai complet, instinctele sexuale, 
vrem să trăim cât mai bine, să acumulăm cât mai 
multe valori materiale şi aspirăm mereu la 
valorile materiale şi nu la cele spirituale. Această 
artificializare a instinctelor este cumulativă şi, 
deopotrivă, ireversibilă. Orice criză de ceva 
anume produce revolte şi chiar lupte de stradă. 
În sexualitate, apoi, dorinţa este totdeauna 
situată la o scară superioară necesităţilor 
fiziologice. Necesitatea unei vieţi sexuale ar fi, de 
altfel, destul de modestă. Ea scade mereu cu 
înaintarea în vârstă. Aceasta este, deci, 
necesitatea programată biologic, pentru o bună 
funcţionare glandulară şi pentru procreare. Dar 
dorinţa, şi nu necesitatea, este cea care îi face pe 
bărbat şi pe femeie să depăşească necesitatea, 
transformând dorinţa în obsesie şi, apoi, în viciu. 
Lucrurile sunt foarte delicate în acest domeniu. 
Ce face Religia? Credinţa religioasă propune un 
om pe care l-am putea numi omul bine temperat, 
adică un om care se conduce, în viaţă, după 
raţiuni superioare, nu după instincte, şi care 
trăieşte, într-un mod armonios, cu Natura şi, mai 
ales, cu Divinitatea. Instinctul este furnizor de 
foarte multă nenorocire. El este responsabil de 
înfăptuirea majorităţii crimelor, violurilor, 
jafurilor etc. Problema civilizaţiei noastre este 
aceea a dezinstinctualizării, adică a renunţării la 
regalitatea instinctelor asupra noastră. 

Dezinstinctualizarea nu se poate face decât pe 
baza adoptării unor principii superioare de viaţă 
şi printr-o înţelegere superioară a sensului vieţii, 
a Creaţiei. 
  
E.M.: Cât de adevărată este predicţia, tot mai des 
auzită azi, că România ar fi Noul Ierusalim? 
  
Ion ŢUGUI: Este foarte greu să înţelegem că o 
perioadă de suferinţă a unui popor este, de fapt, 
o bonificaţie dată acestui popor, este calea spre o 
evoluţie superioară mai rapidă. Dacă este 
adevărat că România este Tărâmul Binecuvântat 
pe care se va petrece cea de-a doua venire pe 
Pământ al Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să 
înţelegem că acest drept se câştigă numai prin 
suferinţă şi că românii, într-un fel, au soarta 
evreilor, a poporului lui Moise. Determinismul 
astral, pentru un popor întreg sau chiar şi numai 
pentru un singur individ, nu poate fi controlat 
de noi. Noi putem spune numai că nimic nu 
apare întâmplător în viaţa unui popor sau a unui 
individ, că totul este programat astral şi că 
evenimentul istoric, care este materia primă a 
Istoriei, nu este, în exclusivitate, construit de 
oameni. Dincolo de oameni şi dincolo de Istorie 
există semnele astrale care determină astfel de 
evoluţii. Aceste semne astrale sunt ADN-ul 
Istoriei Lumii. Dar singura noastră şansă este 
aceea de a ne întoarce la Dumnezeu, care este 
originea noastră incontestabilă şi atotputernică. 
Chiar şi cercetătorii de la NASA sunt mistici: la 
această întoarcere către Dumnezeu a lumii 
ştiinţifice au contribuit nişte studii care s-au 
făcut cam după Einstein încoace, deci după anii 
´40, cu privire la Biblie. Ei au descoperit, astfel, 
că revelaţiile biblice sunt, de fapt, adevăruri pe 
care ştiinţa contemporană le poate demonstra. 
Este o legitate divină şi cosmică următoarea 
realitate: tot ce a fost creat în Univers şi în natura 
pământească trebuie, prin evoluţie, să dispară 
din formele actuale, pentru a lăsa loc 
civilizaţiilor viitoare, care vor apărea ca rezultat 
al evoluţiilor materiale, dar, mai ales, 
spirituale. Infinitul este compus dintr-un ritm 
infinit de creaţii. Credinţa este o chestiune de 
vocaţie. Există oameni care au vocaţia Credinţei 
şi există oameni pe care nu-i poţi îndruma, cu 
nici un chip, spre Credinţă, şi mai sunt oameni 
care, numai în urma unei traume existenţiale 
extraordinar de mare, ajung la Credinţă. 
Fiecăruia dintre noi nu ne rămâne decât să facem 
tot ce este posibil pentru a fi cu Dumnezeu, şi nu 
în afara Lui. 

  
Craiova, octombrie 1998 
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Geo VASILE 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Grupaj poetic bilingv  
din volumul inedit   
SCURTCIRCUIT. 

CORTOCIRCUITO 
 
 
 
 

Aruncare de 
zaruri 

 
 
În fiecare zi o picătură de sânge 
vărsată în Marea Profund Roşie 
poate-nsemna:o aruncare de zaruri 
nu va aboli niciodată hazardul,  
în caz că omul ar fi 
cel mai înrăit vrăjmaş al omului, 
iar tu ai fi 
cel mai bun prieten al iluziei, 

         ţintă predilectă-a săgeţilor:  
focuri de sărbătoare-n pustiu 
viaţa, cantonament provizoriu 
cenuşă şi salcâm înflorit  
o aruncare de zaruri pe groapă.          
 
 

 

 
 
 
Colpo di 

dadi 
 
 
Ogni giorno una goccia di sangue  
versato nel Mar Profondo Rosso  
vale a dire: un colpo di dadi non  
abolirà mai il caso, semmai 
l'uomo fosse   
il peggior nemico dell'uomo,  
e tu fossi 
il miglior amico dell’illusione 
bersaglio prediletto dei dardi: 
falò sulle colline del deserto, 
vita - acampamento provvisorio, 
cenere e acacia fiorita, 
un colpo di dadi sulla tomba. 
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Mâhnire 
 

         Cred că scriitura ta  
şi-a pierdut caracterul fatal, 
o arată faptul că este efemeră, 
bolnav cum eşti de bulimie de 

vocabule, 
nu rişti să te mai plimbi printre ele 
temându-te să  nu se descompună... 
te-apucă o ireversibilă mâhnire 
în vreme ce-nţelegi: cărţile tale –n joc 
nu au o mină impunătoare, aura sau 
arhetipul ce le-ar feri de stricăciune... 
 
Fericit scriitorul evangheliilor: 
inspirat de Verbul cel fără de prihană 
vede încă din desprinderea sa din 

inform 
forma din urmă, cea a comuniunii 
cu esenţa, tot astfel pescuitorii de perle 
ce se scufundă-n abisul marin 
spre-a aduce – n lumină forma ultimă 
a frumuseţii, cu ochii-n flăcări de 

sânge. 
 
 
 

Trup şi suflet 
 

În ţesătura trupului se gravează 
orice prefacere a sufletului, 
orice tortură, triumf, cădere, 
ascensiune, compasiune. 
Dar numai pe chip, pe abscisa 
înaltă-a privirii, oglindă  
a a zorilor şi asfinţitului tău, în sfera 
unde se reproduce  
circularitatea corpurilor cereşti,  
doar acolo sufletul în chip suveran  
se exprimă  

 
 
 

Affanno 
 

Penso che la  tua scrittura abbia  
perso il suo carattere fatale,  
lo dimostra il fatto che non sopravvive, 
malato come sei di bulimia di parole 
non osi più di muoverti tra esse 
che presto si decomporranno... 
ti viene un insanabile affanno   
mentre capisci che le tue carte in gioco 
sono prive di  grinta, d’aura, d’archetipo 
che le consacri incorruttibili... 
 
Beato lo scrittore dei vangeli che  
in possesso della parola incorruttibile 
vede dal suo venire su dall’informe 
la forma ultima, quella dell’unione 
con l’essenza, così i pescatori di perle 
che affondano nell’abisso marino 
per portare in luce la forma ultima della  
beltà, gli occhi accesi di sangue. 

 
 
 
 

Corpo e 
anima 
 

Nel tessuto del corpo s’incide  
ogni mutamento dell'anima,  
ogni sevizia, trionfo, caduta,  
ascensione, compassione. 
Ma è nel volto, sull’ascissa  
alta dello sguardo, specchio 
dell’alba e del tramonto di te,  
nella sfera ove si riproduce  
la circolarità dei corpi celesti  
che l'anima sovranamente  
si esprime. 
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Reţea de 
socializare 

 
 

         Chipul se împrumută 
unei fotografii 
unui prim plan, 
noului obicei la modă 
auto-avatar selfie, 
confesiune - extremă 
declaraţie publică  
de istovire şi amăgire 
în ceea ce te priveşte, 
pe tine şi lumea... 
nevoia de a ispăşi, 
cheamă-n ajutor şi cere 
iertarea, izbăvirea  
privirii celuilalt. 
 
 
 

Seducţie 
 
 
Las-o pe inspiratoarea ta Ruth 
să completeze naraţiunea 
cu-ntunecimea şi limpezimea ei, 
în înclinarea fără de sfârşit 
melancolică a capului, 
întru înfiriparea seducţiei 
unui surâs, 
în scânteierea unei priviri glaciale 
sau precipitat de-ndoliată 
sinucidere 
în postfaţa 
vieţii tale frauduloase. 
 
 

Rete sociale 
 
 
Il volto si prodiga  
a una fotografia,  
a un primo piano,  
alla nuova abitudine  
all'autoscatto, selfie,  
confessione estrema 
dichiarazione pubblica  
di fatica e d'inganno 
su te stesso 
e sul mondo...  
il bisogno d'espiazione  
chiama in soccorso e chiede 
il perdono o l'assoluzione  
dello sguardo dell'altro. 
 
 
 

Seduzione 
 
 

         Lascia che la tua ispiratrice Ruth 
completi la narrazione  
nei suoi scuri, nei suoi chiari,  
nell'inclinarsi perdutamente  
malinconico del capo,  
nell'accennare la seduzione  
di un sorriso,  
nello scintillio di uno sguardo 
freddo  
o precipitato di luttuoso suicidio,  
nella postfazione  
alle tua vita fraudolenta 

 
 

 
 

FLORENŢA ŞI RENAŞTEREA 
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Ion GĂNGUŢ 
 

 

Florenţa şi 
Renaşterea 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dio che ha creato le colline di 
Firenze   era un artista...quel 

Dio doveva essere un 
fiorentino. 

(Anatole France) 
 

e se mai poate spune nou despre 
Florenţa- leagănul Renaşterii? Ideea 
scrierii acestor rânduri ne-a venit după ce 

multă vreme am meditat asupra miracolului 
florentin. De ce Italia? De ce Florenţa şi nu alt 
oraş din peninsulă sau de aiurea? Vom încerca 
să oferim câteva răspunsuri posibile. 

În La Stampa din 26.11.2014, apare informaţia 
că UNESCO  în întrunirea de la Doha, 
desfăşurată între 15/25 iunie 2014, a decretat că 
din totalul de 1007 situri considerate patrimoniu 
al umanităţii, localizate în 161 de ţări, Italia se află 
pe primul loc cu 51 de obiective, fiind urmată de 
China-47 şi Spania-44 de obiective. Printre 
acestea se numără centrul istoric al Florenţei, 
precum şi 14 ville şi grădini ale familiei Medici, 
familie fără de care nu se poate concepe istoria 
Florenţei timp de trei secole. S-au adăugat, apoi, 
impresiile a doi cunoscuţi scriitori francezi, unul 
reprezentând realismul-Stendhal şi celălalt –un 
romantic de substanţă, Alphons de Lamartine. 
Primul descria ceea ce mai apoi avea să se 
numească sindromul Stendhal: J’aperçois ensuite 
le tombeau de Machiavel; et vis-à-vis de Michel-
Ange, repose Galilée… Dante, Boccace et Pétrarque. 
Quelle étonnante réunion! mon émotion est si 
profonde, qu’elle va presque jusqu’à la piété. J’étais 
déjà dans une sorte d’extase, par l’idée d’être à 
Florence, et le voisinage des grands hommes dont je 
venais de voir les tombeaux. J’étais arrivé à ce point 
d’émotion où se rencontrent les sensations célestes 

données par les beaux-arts et les sentiments 
passionnés. En sortant de Santa Croce, j’avais un 
battement de coeur, ce qu’on appelle des nerfs, à 
Berlin;la vie était épuisée chez moi, je marchais avec 
la crainte de tomber (Stendhal; Rome, Naples et 
Florence, éditions Gallimard, 1987), adică „Zăresc 
apoi mormântul lui Machiavelli şi dincolo de 
Michelangelo se odihneşte Galilei…Dante, 
Boccaccio şi Petrarca. Ce adunare strălucitoare! 
Emoţia mea este atât de profundă, încât merge 
aproape de pietate. Eram deja într-un soi de 
extaz, la gândul de a mă afla la Florenţa şi în 
vecinătatea marilor oameni ale căror morminte 
venisem să le văd. Ajunsesem în acest grad de 
emoţie când se întâlnesc senzaţiile celeste date 
de artele frumoase şi sentimentele pasionante. 
Ieşind din Santa Croce, simţeam o bătaie de 
inimă, ceea ce la Berlin se numeşte nervi; viaţa se 
epuizase în mine, păşeam cu teama de a nu mă 

C 
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prăbuşi”(trad. noastră, I.G. ). Aflat în 1827 în 
Toscana cu însărcinări diplomatice, Alphons de 
Lamartine mărturisea; Quando entrai a Firenze, 
Dante, Petrarca, Machiavelli, i Pazzi, i Poliziano, i 
Michelangelo e mille altri mi pareva guardassero dalle 
finestre di quei palazzi bui che bordano le vie, adică 
„În momentul când intrai în Florenţa, Dante, 
Petrarca, Machiavelli, Pazzi, Poliziano, 
Michelangelo şi alţii o mie păreau că mă privesc 
de la ferestrele acelor palate întunecate ce 
străjuiau drumurile”( trad. noastră,I. G). 

I.Despre nume şi însemne heraldice. Oraşul 
a fost fondat de romani în anul 59 a.C. 
Ceremonia întemeierii Florenţei a coincis cu 
celebrarea zilelor denumite Ludi Florales în 
onoarea zeiţei Flora, astfel încât aşezarea s-a 
numit Florentia. Stema iniţială a fost crinul alb pe 
un scut oval. Ulterior, după înfrângerea 
ghibelinilor(susţinătorii Imperiului) de către 
guelfi (adepţii Papei), acesta a devenit crinul 
roşu. Crinul alb simboliza puritatea Madonei. O 
explicaţíe mai apropiată de realitate ar fi aceea că 
această floare împodobeşte din belşug câmpiile 
şi colinele toscane. S-a emis şi părerea că acest 
nume ar proveni de la comandantul legiunii 
romane, Florentis, întemeietorul aşezării. Un alt 
simbol al oraşului este il Marzocco, 
reprezentând un leu impunător ţinând scutul cu 
crin roşu (denumirea este 
legată de zeul războinic Marte). 
Leul simboliza puterea 
poporului, iar o înfăptuire 
artistică magistrală i-a fost dată 
de sculptorul Donatello în 
1419. Opera originală, din 
pietra serena, se află la Museo 
del Bargello, dar o copie 
străjuieşte şi în Piazza della 
Signoria. Iată una dintre 

primele descrieri ale oraşului şi ale 
oamenilor săi: cetate nobilă care se află 
în provincia Toscana, clădită sub 
semnul lui Marte, scăldată din belşug 
de un fluviu măreţ cu apă dulce care o 
împarte aproape în două jumătăţi, cu 
aer blând, păzită de vânturi 
păgubitoare, nu prea întinsă, bogată în 
fructe bune, cu cetăţeni viteji la arme, 
mândri şi certăreţi, avută în câştiguri 
neîngăduite pentru măreţia ei, mai mult 
bănuită şi temută decât iubită de 
cetăţile vecine.... cetăţenii au obiceiuri 
bune, iar femeile sunt frumoase şi 
împodobite, casele sunt măreţe pline de 
multe ateliere de meşteşuguri utile. Din 
care pricină, mulţi oameni din ţări 

depărtate vin să o vadă nu de nevoie, ci pentru 
calitatea meseriilor şi a artelor şi pentru frumuseţea 
oraşului (Dino Compagni, 
Cronica, Editura pentru 
Literatură Universală, 
Bucureşti, 1967, pp. 20-21). 
Papa Bonifacio VIII, 
adăuga celor patru 
elemente care stau la baza 
lumii-aerul, apa, cerul, 
pământul-pe al cincilea, 
care este Florenţa. 

II. Florenţa - cetatea 
Umanismului şi a Renaş-

terii. În veacul al XIV-lea, 
Florenţa era cel mai bogat 
oraş al lumii creştine şi cel 
mai mare centru al 
civilizaţiei occidentale. 
Apariţia şi dezvoltarea în acest spaţiu a unei 
societăţi cu adevărat umaniste şi renascentiste a 
fost posibilă datorită câtorva factori esenţial:  

1. acumularea de bogăţie şi bunăstare; 2. o 
puternică mişcare de naştere şi propagare a 
noilor idei, a noii viziuni despre viaţă şi despre 
lume; 3. o autoguvernare nu perfectă, dar 
funcţională şi eficientă; 4. o pregătire a copiilor 

şi a tinerilor în şcoli şi ateliere 
în consens cu viaţa şi 
imperativele vremii.  

Fiecare dintre aceşti factori 
are zeci, chiar sute de 
ramificaţii. Fapt este că 
societatea florentină ajunsese la 
o dezvoltare echilibrată (un 
echilibru tensionat, însă, de 
mişcări sociale sau politice) şi 
armonioasă care a situat-o în 
avangarda Renaşterii. 
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1.Explicaţía acumulării de bogăţie şi bunăstare 
se află într-o combinaţie fericită dintre industrie, 

finanţe şi comerţ, astfel încât, în zorii Renaşterii, 
Toscana era cea mai dezvoltată regiune a 
Europei, alături de Flandra. Pentru că bogăţia 
înseamnă cifre, vom recurge la ele, pentru a 
realiza un tablou cât mai grăitor. Pe la 1300, 
Toscana era spaţiul geografic cel mai urbanizat 
din Europa şi poate din lume. Dintre cele 7-9 
milioane de locuitori ai Peninsulei Italice, 
Toscana număra peste 1 milion de locuitori, 
dintre care mai mult de o treime trăia în oraşe-
cetăţi cu mai mult de 5 mii de locuitori. 325 de 
mii locuiau în oraşe de mari dimensiuni pentru 
acea vreme: Florenţa-110 mii, Siena-50 de mii, 
Pisa-30 de mii, Arezzo-18 mii, Pistoia şi Cortona-
cu câte 12 mii (vezi Paolo Malanima, Uomini e 

risorse in Italia dalla 
crescità medievale alla 
crescità contemporanea, Il 
Mulino, Bologna, 2002). 

a. Deşi agricultura 
zonei asigura mare 
parte din necesităţile 
populaţiei, nu de acolo 
a venit adevăratul boom 
economic şi financiar al 
Florenţei, ci din indus-

tria manufacturieră, cu 
precădere cea a lânii, a 
mătăsii (brocart cu fire 

de aur şi argint) şi a podoabelor foarte scumpe 
din aur, argint şi pietre preţioase. Producătorii 
erau organizaţi în bresle, cooperative, numite 
astăzi corporaţii. Astfel existau 7 Arte Maggiori: 
cea a postăvarilor care prelucrau ţesăturilor 
importate, numită Calimala după numele străzii 
unde se găseau atelierele; breasla lânarilor; cea a 
judecătorilor şi a notarilor; cea a bancherilor şi 

a comercianţilor; a medicilor şi a spiţerilor;  a 
vânzătorilor care asigurau comerţul cu 

mirodenii, dar şi cu pietre preţioase; breasla 
celor care se ocupau cu mătasea; breasla 
cojocarilor şi a blănarilor. Fiecare breaslă avea 
un statut, o stemă, o formă de conducere şi 
reguli foarte clare de funcţionare. Arte Minori 

erau în număr de 14 şi cuprindeau alte 
ramuri necesare într-o comunitate, ele 
operând pe plan local şi limitat. După 
numele lor, ne dăm seama că diferenţele 
existente între cele numite majore şi cele 
numite minore erau de natură financiară, 
dar şi politică sau socială. 

În cap. 94 intitulat Despre grandoarea, 
starea şi magnificenţa Comunei Florenţa, 
istoricul Giovanni Villani ne face un 
tablou mai concludent decât o carte de 

sute de pagini: la începutul sec. al XIV- a, în 
Florenţa erau 110 biserici, 30 de spitale şi 40 de 
bănci. Potrivit registrului de încasare a taxelor şi 
impozitelor (rationes decimarum) florentinii se 
hrăneau bine, cu 4 mii de viţei anual, 30 de mii 
de porci, 60 de mii de damigene cu vin. 
Producţia celor peste 200 de ateliere manufacturi 
era de 70-80 de mii de valuri de postav. Gradul 
de instruire a copiilor era foarte ridicat în 
comparaţie cu alte oraşe ale vremii; dintre cei 10 
mii de copii florentini, majoritatea ştiau să scrie 
şi să citească, circa 1 mie aveau cunoştinţe de 
matematică şi algoritmi, iar circa 6 sute 
frecventau şcoli superioare (Giovanni Villani, 
Croniche di Giovanni Matteo e Filippo Villani, 2 
vol.,Trieste,  1857-1858, pp.183-188). 

Activitatea manufacturieră era impresio-
nantă. În atelierele de boiangerie (tinttoria) lâna 

de cea mai bună calitate adusă din Anglia, 
Scoţia, Irlanda şi mai apoi şi din Spania sau 
Franţa, suferea cam 30 de procese de prelucrare, 
executate de muncitori specializaţi, care au 
rămas la fel până la 1900. Era o societate, în mod 
surprinzător, foarte modernă. 

b.Domnia florinului de aur. Ideea florinului 
de aur a fost una genială şi a adus cetăţii mai 
multă bogăţie chiar decât din producerea de 
lână, postav sau mătase. Florinul de aur-il fiorino 
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d’oro- a fost bătut la 1252, cu 30 de ani înaintea 
ducatului veneţian. El avea un diametru de 2 
centimetri, cântărea 3,53 de grame de aur pur de 
24 de karate. Conceput ca o îngemănare a 
profanului cu sacrul, avea pe faţă stema 
Florenţei-crinul, iar pe verso-chipul Sf. Ioan 
Botezătorul, patronul spiritual al oraşului. Timp 
de câteva secole, a fost cea mai importantă 
monedă a vremii, moneda forte, unică, în care se 
făceau tranzacţii, comerţ, împrumuturi. Fiind 
unica monedă de aur din Europa, devine 
moneda de referinţă de la Londra până la 
Constantinopole. Bancherii florentini, cu o minte 
şi o iscusinţă impresionante, au dirijat şi au 
stăpânit pieţele şi comerţul, influenţând în mare 
măsură şi politica oraşelor şi  a statelor. De 
această monedă se leagă şi destinul şi istoria 
familiei Medici, cea aflată timp de trei secole, cu 
mici întreruperi, la cârma Florenţei. 

 Banca Medici a fost fondată în 1397 de 
către Giovanni di Bicci de’Medici, fiind cea mai 
mare din Europa şi având filiale independente la 
Geneva, Avignon, Bruges, Londra, Roma, 
Napoli, Veneţia, Milano, Barçelona etc. Încă de la 
naştere, dar mult mai consistent ulterior, a 
finanţat principi şi regi, papi şi împăraţi. Când a 
murit, întemeietorul Băncii Medici a lăsat 180 de 
mii de florini de aur, echivalentul a 36 de 
miliarde USD de astăzi. Între 1435-1450, banca a 
avut un profit de 290.791 de florini de aur. La 
1400, Florenţa singură avea un venit mai mare 
decât întreaga Anglie. Existau peste 80 de bănci, 
iar bancherii florentini, departe de a mai face 
tranzacţii cu monedă lichidă, au inventat 
bonurile de tezaur, scrisoarea de credit, 
scrisoarea de schimb-lettera di cambio- şi 

asigurările. Cumpărător şi vânzător abil, 
bancherul florentin al vremii era un maestru al 
lettera di cambio, un specialist al schimbului. 
Florenţa acelor vremuri însemna piaţă liberă şi 

liber schimb. De aceea, la jumătatea sec. al XV-

lea rezervele de aur ale Parisului şi ale Londrei, 
cumulate, nu erau nici jumătate din cele ale 
Florenţei. În cadastrul florentin- Il Catasto-1427, 
documetul care semnifică începuturile taxelor şi 
impozitelor moderne, aflăm că 140 de familii 
aveau venituri de peste 10 mii de florini, primele 
10 dintre cele mai bogate deţineau peste 40 de 
mii de florin: Strozzi, Tuornabuoni, Medici, 
Borromei ş.a. Aceste 140 de familii reprezentau 
abia 1,4% din totalul de contributori la bugetul 
Florenţei. O bogăţie incredibilă! Încă un fapt care 
ilustrează despre ce sume 
vorbim; două mari bănci, 
Peruzzi şi Bardi, dau faliment 
din cauza imposibilităţii rege-
lui Angliei, Eduard al III-a, de 
a le plăti uriaşa datorie de 1. 
365.000 de florini de aur, bani 
împrumutaţi de coroana engle-
ză pentru susţinerea Războiu-
lui de 100 de ani, împotriva 
Franţei care va ieşi victorioasă. 

c. Dezvoltarea comerţului 
este fără precedent, comerciantul devenind o 
figură, un tip emblematic al vremii.  El trebuie 
privit în strânsă legătură cu producătorul de 
bunuri manufacturiere, artizanale, dar şi cu 
bancherul, fără de care nimic nu s-ar produce, 
nu s-ar vinde sau nu s-ar cumpăra. Documentele 
vremii, de o mare bogăţie cantitativă, dar şi de o 
mare diversitate, ilustrează efervescenţa epocii 
sub acest aspect. Numai actele bogatului 
comerciant toscan Francesco Datini din Prato 
înregistrează folosirea pentru comerţ a peste 
3000 de nave diferite în perioada1383 – 1411( 
vezi şi R.A Goldthwaite, L’economia della Firenze 
rinascimentale, Bologna, Il Mulino, 2013, in 
„Storia Economica”, 2013, facs.I, pp.218-222). 
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2.Despre şcoli. Una dintre explicaţiile 
dezvoltării pe toate planurile şi într-un mod 
spectaculos a societăţii florentine se află în 
dezvoltarea învăţământului. Acest fenomen a 
constituit o necesitate şi, în plus, era şi în spirito 
del tempo.La 1300, Florenţa era oraşul cel mai 
alfabetizat din Europa, 40% dintre copiii între 5-
14 ani frecventând şcoala. Locul şcolilor de pe 
lângă mănăstiri a fost luat treptat de şcolile laice, 
publice, comunale, care erau în principal de 
două feluri: scuola di grammatica şi scuola di abaco. 
Primele instruiau copiii să scrie şi să citească, iar 
celelalte îi învăţau matematica, modul de calcul 
necesar în ateliere, în comerţ, în contabilitate. 
Importanţa acordată şcolilor, educării şi 
instruirii copiilor şi tinerilor se explică prin 
faptul că au fost cerute de viaţă, de realitate. Se 
predau matematica, elemente de geometrie de 
bază, ştiinţele, istoria, geografia, etica, dar şi 
educaţia fizică şi muzica. Şcoala florentină era 
mai modernă decât ne închipuim (Carlo Cipolla, 
Istruzione e sviluppo, 1969, Il Mulino, Bologna, 
pp.53-54). Dezvoltarea şcolilor în efortul de 
redescoperire a culturii clasice latine şi greceşti, 
dar şi pentru a răspunde cerinţelor vieţii de zi cu 
zi în manufacturi, bănci, comerţ, a avut urmări 
decisive în înflorirea învăţământului pentru mai 

bine de patru secole. Acestea au constituit bazele 
şcolilor superioare, ale Universităţilor din 
întreaga Europă până la începutul secolului al 
XX-lea. 

3.Despre biblioteci. Epoca pe care o 
cercetăm reprezintă o adevărată explozie a 
producerii, a circulaţiei şi a comerţului cu cărţi şi 
manuscrise. Nu întâmplător au apărut acum 
importantele biblioteci din Veneţia, Ferrara, 
Mantova, Biblioteca Vaticana din Roma sau 
Biblioteca Laurenziana Medicea la Florenţa. 
Bibliotecile Renaşterii au avut valenţe 
funcţionale multiple: păstrarea manuscriselor şi 

a cărţilor; o funcţie culturală în circulaţia 
ideilor; o funcţie educativă în transmiterea 

experienţei către generaţia tânără;  o funcţie 

estetică, deoarece manuscrisele şi cărţile legate 
preţios erau ele înseşi obiecte estetice, iar aici se 
desfăşurau 
cenacluri, spectacole 
de teatru şi muzică. 
Rolul fundamental l-
au avut acele 
scriptoria monastica, 
unde se copiau, se 
multiplicau 
manuscrisele 
valoroase.  Treptat, 
acestea se laicizează, 
ajungând să execute 
comenzi care se 
plăteau foarte bine. 
Unul dintre cei mai 
vestiţi proprietari de 
bottega dei manoscritti 
din Florenţa era 
Vespasiano da Bisticci, vizitat deseori de 
umaniştii vremii, în a doua jumătate a secolului 
al XV-lea. Manuscrisul şi cartea devin obiecte de 
artă, textul fiind împodobit cu motive florale sau 
zoomorfe, iar legăturile acestora confecţionate 
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artistic cu aur, argint şi pietre preţioase. 
Caligrafia era la mare căutare şi considerată artă 

majoră. Arta manuscriselor cu miniaturi 
minuţios şi măiestrit confecţionate devine artă 
cu statut deplin, ca pictura sau arhitectura. În 
aceste ateliere, manuscrisele erau corectate, 
multiplicate, catalogate, legate şi autentificate. 

Până la apariţia tiparului cu litere mobile, 
invenţia genială a germanului Guttenberg, 
bottega dei manoscritti a însemnat un loc 
important de propagare a culturii umaniste şi a 
Renaşterii în marile centre urbane din Italia şi 
mai apoi în toată Europa. Astfel, vestitul librar 
Vespasiano da Bisicci execută o comandă de 200 
de volume în 22 de luni, la cererea lui Cosimo de 
Medici, fondatorul uriaşei biblioteci Medicea 
Laurenziana, care numără 11.000 de manuscrise 
şi 2.500 de papirusuri egiptene. Valoarea 
inestimabilă a acestei biblioteci este sporită de 
aportul artistic al arhitectului, nimeni altul decât 
Michelangelo Buonarotti,  care  construieşte 
clădirea  cu  o înălţime mai mare decât lungimea 

sa, cu un plafon  reprezentând din fresce o 
uriaşă constelaţie. Este perioada în care 
manuscrise şi cărţi păstrătoare ale culturii şi 
civilizaţiei de sorginte ebraică, arabă, 
musulmană, greacă, latină, creştină sau laică, 
sunt traduse şi circulă într-un spaţiu foarte larg 
într-o adevărată frenezie. Toţi umaniştii erau 
pasionaţi de manuscrise şi cărţi. Este suficient 
să-i  amintim pe Francesco Petrarca, Coluccio 
Salutati, Lorenzo Valla, Leon Battista Alberti sau 
Pico della Mirandola, corifeii Umanismului şi ai 
Renaşterii. 

4.Despre transferul culturii bizantine. Până 
la Renaşterea italiană, Constantinopole, oraşul 
sfânt al Bizanţului, a deţinut hegemonia culturii 
şi a civilizaţiei. Oraş al artelor şi ştiinţelor, era 
depozitarul unui tezaur material şi spiritual 
impresionant. După decăderea şcolilor filosofice 
din Atena şi Alexandria, această metropolă a 
menţinut vie tradiţia elenistică, pe care avea s-o 
transfere Italiei şi Europei în trei momente 
distincte: 

a. Către sfârşitul veacului al XIV-lea, deja 
începuse o mişcare de atragere a erudiţilor 

bizantini către Florenţa, către Italia. La 28 martie 
1396, secretarul Republicii florentine, Coluccio 
Salutati, el însuşi umanist erudit, îi scria o 
scrisoare învăţatului bizantin Manuel Chrisolora 
prin care îl invita la Florenţa: …noi am hotărât să 
chemăm un învăţat…ce poate să-i înveţe limba greacă 
pe concetăţenii noştri, dând astfel înfloritului 
Studium al oraşului Florenţa…strălucirea unei noi 
glorii (Radu Manolescu, Oraşul medieval, Buc., 
1976, p.294).  

La 1421, G. Aurispa 
face o călătorie în 
Grecia, după care aduce 
în Italia 238 de volume 
în limba greacă, 
cunoscute sub numele 
de codici. 

b. Al doilea val de 
erudiţi bizantini au 
ajuns în Italia cu ocazia 
Conciliului de la 
Ferrara-Florenţa în anii 
1438-1439, când s-a 
încercat, fără rezultat, 
reconcilierea Bisericii 
romane cu cea 
bizantină. Aceştia au 
fost uimiţi de mareţia 
cetăţii Renaşterii şi au aflat că manuscrisele, 
cărţile rare greceşti, obiectele de artă din vechiul 
Bizanţ sunt la mare căutare aici şi pot valora 
greutatea lor în florini de aur. 
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c. Ultimul val şi cel mai consistent s-a produs 
după căderea Constantinopolelui, la 1453. După 
mărturiile scrise ale vremii, au debarcat atunci la 
Florenţa şi în alte centre urbane italiene peste 
100 de grămătici, umanişti, sculptori, pictori, 
arhitecţi, muzicieni, astronomi şi filosofi, având 
asupra lor manuscrise rare, cărţi, obiecte de artă, 
precum şi toată cultura şi înţelepciunea vechilo 
greci. Acum se scriu cărţi de gramatică a limbii 
greceşti (Konstantinos Lascaris publică la 1467 
Gramatica limbii greceşti), se traduc din greacă 
în latină, pentru prima dată după sursa 
originală, Platon, Aristotel, Homer şi toată 
pleiada de gânditori ai vechii Elade, 
completându-se în mod fericit cultura clasică 
latină cu cea greacă. În spaţiul italian s-a produs 
o adevărată bătălie de idei între adepţii filosofiei 
lui Arisotel, avându-l ca exponent pe Giorgio din 
Trapezunt şi tabăra platonicilor avînd în frunte 
pe Giorgio Gemisto Plethon. Cel care a reuşit o 
relativă conciliere a celor două tabere a fost 
cardinalul Vasilios Bessarion, bărbat de o mare 
erudiţie care  a rămas în conştiinţa italienilor 
drept il più greco fra i latini e il più latino fra i greci.  
Florentinii renascentişti au găsit o rezolvare 
originală a acestei probleme, născându-se astfel 
Academia Neoplatonică, patronată de familia 
de Medici, bancheri care au acumulat pentru ei, 
dar şi pentru Cetate şi pentru Italia, cu vocaţia 
indiscutabilă de mecenat. Fruntaşii 
neoplatonismului, Leon Battista Alberti, Marsilio 
Ficino, Pico della Mirandola, au influenţat 
pentru mult timp mişcarea de idei din întreaga 
Europă. 

III. Câteva concluzii. Despre Umanism şi 

Renaştere, despre miracolul florentin, s-a scris 
o literatură impresionantă, cantitativ şi calitativ, 
care ar putea descuraja pe oricine ar mai încerca 
să adauge ceva. Cu toate acestea, am simţit 
nevoia scrierii acestor rânduri modeste, ca o 
punte de legătură aruncată peste timp între 
omul modern de astăzi şi oraşul-muzeu ce 
găzduieşte acest tezaur al frumosului şi al 
sublimului, al măreţiei spiritualităţii umane. 
Momentul despre care am exprimat câteva 
păreri a fost, poate, unul de graţie al istoriei, 
când omul eliberat de prejudecăţi, într-o 
manifestare liberă şi dezlănţuită, s-a înălţat prin 
frumos în elanul de a atinge Divinitatea. În mare 
măsură a şi reuşit. De ce Florenţa? Am aflat un 
răspuns interesant la Giorgio Vasari în celebra 
sa operă Vite …În introducerea la viaţa 
pictorului Perugino, el explica destinul Florenţei 
de aleasă a lumii Renaşterii prin trei elemente: 
spiriti liberi, insodisfatti-spirite libere, veşnic 
nemulţumite; bisogna essere industriosi se si vuole 

vivere bene-trebuie să fii industriaş dacă vrei să 
trăieşti bine; la terza: l’estremo desiderio di gloria e   
d’onori…in tutte le persone di tutte professioni-a 
treia: dorinţa acută de glorie şi de onoruri…la toate 
persoanele şi în toate profesiile (trad. noastră, I.G.)  

Adăugăm acestor observaţii câteva elemente 
pe care le considerăm relevante: a.reînvierea 
culturii clasice latine, 
greceşti şi creştine a fost 
grefată pe o cultură 

populară solidă, bogată, 
diversă, din care au izvorât 
capodoperele lui Dante, 

Petrarca, Boccaccio, scrise 
în limba poporului, il 
volgare toscano, care avea să 
pună bazele limbii italiene 
literare; b. o autoguvernare 
a Florenţei cu vocaţie 
republicană, prielnică 
dezvoltării economice, 
sociale, spirituale; c. uriaşa avere a familiilor de 
bancheri florentini care cheltuiau nu numai 
pentru ei, ci şi pentru comunitate şi pentru 
frumuseţea Cetăţii lor, cu o largă vocaţie de 
mecenat; d.dezvoltarea şcolilor; e. un moment 
de graţie al Istoriei şi al Divinităţii. 

Să nu uităm că familia de Medici, în cei 300 
de ani cât a condus destinele Florenţei, a cheltuit 
pentru opere de cultură, ştiinţă şi artă 
impresionanta sumă de 1 miliard de  USD de 
astăzi, după unii cercetători de astăzi. Oamenii 
de cultură, artiştii, savanţii, erau apreciaţi, plătiţi 
în aur, fiind egali sau mai presus decât Papii, 
Principii şi Seniorii. Florenţa renascentistă 
rămâne un subiect deschis care trezeşte nu 
numai interesul omului modern, ci şi o perpetuă 
fascinaţie. 

 



Început de toamnã 2015  | Contact international 633 

 

Doina DRĂGUŢ 
 
 

 

cel ce 
locuieşte 

 
 
cel ce locuieşte 
între două ţărmuri 
răsturnând cu umbra 
în goluri forme 
se împiedică-n lumină 
 
şi apoi sporind  
spre alte înţelesuri 
strânge-n braţe  
necuprinsul 
până-l face clipă 

 
 

ziduri 
lămurite 
 

în cascade de lumină 
cu o unduire  
descendentă 
ziduri lămurite cresc 
între mine şi nimic 
 
aripi - chip de formă goală -  
se ivesc din somn  
profund 
 
şi prosperă-n atmosfera 
unui gând 

 

cer de 
gânduri 
 

cu un salt 
sfidându-şi timpul 
şi-o putere a-nchipuirii 
emanând făptura lui 
în seninul spaţiilor 
se înfioară 
 
şi pe un cer de gânduri 
lunecă desăvârşit 

 
 

ropot de 
lumină 
 

în duioasă-ntindere 
spre orizont 
se desfac în ramuri  
braţe intuind izvoare-n adâncimi  
ameţitoare 
 
pe copite caii poartă  
în deschidere de umbre 
ropot de lumină 
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nepotrivirea 
mea 
 

mereu în faţa mea 
părelnic 
ceaţa se ridică 
 
din spate valuri-amintiri 
se sparg de trupul meu 
 
extremele în sunet 
despicat mă-nchid 
 
fără grabă 
fără-ntârziere 
răbdător şi măsurat 
îmi compar nepotrivirea mea 
cu mine 

 
 
 

drum de 
încântare 
 

gândul unui drum  
de încântare 
închis în limite 
ce nu m-ating 
mă îndepărtează-n cercuri 
rupte de imagini 
 
forma locului 
îmi defineşte sensul 
şi mă strecoară 
înafară 

 
 

întoarceri 
 

aventuri imaginare 
de întoarceri  
mă lipsesc de timpul 
care-a fost 
 
vârste-n căutări pierdute 
se deschid în faţa clipei 
cu petreceri tulburate 
de mister  

 
 

depărtări 
ascunse 
 

drumul meu ales sporeşte 
paşii în nelinişti  
şi nădejdi 
 
dereglări purtate-n amânări 
îmi scufundă-n umbre  
depărtări ascunse  
în uitări 
 

 

cai nevăzuţi 
 

pierdută-n diferenţe 
mă întorc târziu 
cu umbra pe umeri 
crescând 
 
cai nevăzuţi năvălesc 
frenetic 
prin fiinţele ce mă compun 
 
într-o ascensiune 
nesfârşită 
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ce rămâne 
 

scad depărtarea şi o micşorez 
până se face punct 
 
adaug târziul  
până la orizont 
 
apoi ce rămâne 
se umple cu vânt 
 

 

simplu ca 
adevărul 
 

înveliş de lumină 
peste înveliş de lumină 
în interior - mister 
 
întuneric învăluit 
de întuneric 
întindere nedesluşită 
 
totul este simplu... 
ca adevărul 
sau totul este complicat 
precum căutarea lui 
 
nimeni nu e prea bătrân 
nimeni nu a venit prea târziu 
nimeni nu a venit prea devreme 

 
 

val profund 
 

într-un val profund  
mă afund 
 
nu mă sperie nimic 
 

 
 
mă retrag apoi încet  
în forma corpului ce-l locuiesc 
simţurile-mi se trezesc 
 
un alt val mă-ntoarce înapoi 
ca o detaşare 
în şi prin şi dincolo de mine 
 
 

cununi de 
lumină 
 

braţele arcuiesc valuri 
privirile curg îndrăzneţe 
peste umbrele pescăruşilor 
 
cununi de lumină mă poartă 
spre lumea falselor certitudini 
spre dorinţele din gânduri 
 
spre marea dinlăuntrul meu 

 
 

valuri de 
lumină 
 

într-o lină unduire 
valuri de lumină mă înalţă 
 
timpul pare-a fi golit 
însă nu epuizat 
 
pe o mare ce se mişcă-ntruna 
dar este mereu la locul său 
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Irina Lucia MIHALCA 
 

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 



Început de toamnã 2015  | Contact international 637 

 

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,   
 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. 
 
 

 

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,  
 fără început şi fără sfârsit,  
 mai mult decât Viaţa şi Moartea.  
 Un cântec îţi cânt acum în cheia fericirii!  
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 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!  
 
 

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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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. 
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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, 
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. 
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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   
 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.  
 
 

 

Vorbeşte-mi, 
te rog, doar 
vorbeşte-mi 
 
 
Poetul va vedea, astăzi şi mâine, 
cu toţi ochii, prin toţi ochii. 
 
 
Poetul va simţi, astăzi şi mâine, 
cu toate inimile, prin toate inimile. 
 
 
Poetul va râde şi plânge, astăzi şi mâine, 
cu lacrimile noastre, prin lacrimile 
noastre. 
 
 
Poetul va scrie, astăzi şi mâine, 
cu toate mâinile, prin toate mâinile. 
 
 
Poetul va trăi şi muri, astăzi şi mâine, 
cu toate morţile voastre, prin toate 
morţile voastre.  
 
 
Vorbeşte-mi, te rog, doar vorbeşte-mi! 
 
 
Vorbeşte-mi de mirajul noilor primăveri, 
de prima sau ultima vară, 
Vorbeşte-mi de-a ta nestinsă flacără 
chiar dacă continui să râd şi să plâng 
prin ninsoare. 
 
 
Vorbeşte-mi, te rog, doar vorbeşte-mi, 
dar nu lasă cuvintele iernii să ne 
viscolească inimile. 
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Maria SÂRBU-CRUDU 
 
 
 
 
 

Vis cu poem 
 

Într-o noapte am visat că scriam un poem. 
Degetele alunecau singure pe foaia albă, 
Versurile apăreau din neant şi se aşezau cuminţi 
Unul lângă celălalt, făcând câte o plecăciune, 
Ducând mâna la piept, scoţându-şi pălăria, 
Clipind dintr-un ochi sau aranjându-şi cute imaginare. 

 

De-a v-aţi ascunselea 
 

Vorbele se joacă de-a v-aţi ascunselea, 
Plutesc printre noi, aleargă de la un capăt la celălalt al camerei, 
Zboară vioi, se amuză şi nu se lasă prinse,  
Până când obosesc şi se opresc puţin să-şi tragă răsuflarea, 
Pentru ca apoi să-şi reia mişcările dezordonate, 
Bucuroase că n-am reuşit să le captăm înţelesurile şi să le îmblânzim. 

 

Suflet de 
copil 

 
E dimineaţã şi e frig 
şi bate-un vânt puternic; 
Mi-acopãr chipul cu un şal 
şi sufletul nemernic. 
 
Mã regãsesc la o rãscruce 
Cu drumuri lungi ca firele de 
tors, 
Le urmãresc pânã se pierd în zare 

şi-mi pare rãu cã nu m-am mai 
întors. 

 
 
Pe şale vântul toarnã gheaţã, 
În ochi aduce viscol şi genune. 
Nu-i chip sã circuli ca pribeag 
Încotro inima îţi spune. 
 
Nici cale-ntoarsã nu mai e 
şi vântul se-nteţeşte, 
Pe deal e-o stânã şi-i noroi 
şi-un râu ce-o ocoleşte. 
 
şi doi copii înfofoliţi 
Fetiţe, mi se pare, 
Coboarã lin cu oile 
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şi-un câine mai apare. 
 
Se duc încetişor la râu 
şi oile s-adapã, 
Copiii-s trişti şi necãjiţi 
şi dau cu bâta-n apã. 
 
O oaie sare dincolo de râu, 
Fetiţa cea mai micã 
Încearcã apa cu piciorul, 
Dar e rece şi-adâncã. 
 
Un pas greşit dacã fãcea, 
Nu mai era nici vânt, nici frig, 
Nici oiţe pierdute. 
De milã, îmi venea sã strig. 
 
E dimineaţã şi e frig 
şi bate-un vânt puternic; 
Mi-acopãr chipul cu un şal 
şi sufletul nemernic. 
 

 

În căutarea 
unui sens  
 

Cuvintele răsar de după deal. 
Se caută, dar nu se pot ajunge. 
Stele îndepărtate, îşi doresc 
Să se-atingă şi să comunice. 
 
Însă nu-şi dau seama 
Că există un Creator 
Care a stabilit deja legături între 

ele, 
Vizibile numai de la distanţă, 
 
Şi că toate împreună  
Formează un tot unitar pe bolta 

cerească, 
Care transmite un sens 
Celor ce vor să-l descifreze. 

 
 

Lumini şi 
umbre 

 
Iată sunt ani de când nu ne-am văzut, 
Viaţa ne-a dus pe căile încâlcite şi 

nebănuite 
Ale unui vis urât din care-am aşteptat să 

ne trezim. 
 
Ne întâlnim acum în alt decor, 
Cu iz de vesel-trist şi semne de-ntrebare: 
Mai sunt eu cea care a fost demult? 
Mai eşti tu cel care-mi călăuzea privirea 

oare? 
 
O uşă se deschide cu prudenţă 
Şi intri precaut şi-mi cauţi ochii, 
Ne-mbrăţişăm zâmbind şi ne-aşezăm 
Chip către chip, şoaptă lângă şoaptă. 
 
Las pensula din mână, las umbre şi 

lumini, 
Ca să te-ascult umplând cu fapte anii ce-

au trecut 
Şi să-ţi destăinui coşmarul ultimelor 

luni. 
 
Vârf de stâncă între două depărtări,  
Cea care a fost şi-aceea care va urma, 
Clipele acestea vor fi o punte solidă 

peste timp. 
 
O-mbrăţişare ne ţine loc de rămas bun, 
Mâinile tale moi reţinându-mi 

încheieturile 
„Mici, delicate şi... nu mai ştiu”, 
Mâini tremurânde, vinovăţii iertate, 
Obraji lipiţi pentr-o secundă. 
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Florina MIREA 
 

 

 
 
 
singurătate 

 
mi-am dorit 
singurătate 
şi  
linişte 
 
dar 
singurătatea 
şi  
liniştea 
ţipă...  
  
 

am guturai 
 
am guturai 
mă doare capul 
nu pot dormi 
şi 
ticăie ceasul 
biologic 

           şi 
nu pot muri 
 
mă doare capul 
am guturai  
 
 

 
 
Noe 

 
a muncit  
o sută de ani 
şi 
a construit o corabie 
într-un loc uscat 
aşteptând ploaia ce va să vină 
şi crezând 
 
eu 
nu am construit 
nici măcar o  
amărâtă de plută 
deşi trăiesc 
într-un loc uscat 
şi cred 
 
sau 
aşa cred eu 
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înflorire 
 
ea m-a născut  
într-o zi rece de iarnă 
eu tândăleam pe drum 
(poate ştiam ce mă aşteaptă) 
 
mi-au pus un nume de floare 
şi am murit 
până când Tu m-ai chemat 
şi-am înflorit  
 
 

pre-pay 
 
progeniturile noastre 
reprezintă biletul 
pentru o singură staţie 
în călătoria spre stele 
 
creaţiile minţii noastre 
sunt o posibilă scurtătură 
precum fumul jertfelor 
 
cel mai sigur 
este 
să foloseşti  
cartela pre-pay 
 
 

iarba 
 
iarba din ţara mea 
este verde 
 
iarba de peste graniţă 
are o ciudată nuanţă 
albastră –  
 
ca inima mea 

 

privesc cerul 
 

privesc cerul 
filtrat prin frunzele copacului 
şi albastrul se metamorfozează în 

frunză 
şi verdele se transformă  în nor 

luminos 
iar lumina formează un halou 
o aură energetică a copacului 
 
irişii mei 
când verzi, când albaştri 
se topesc în această aură vegetală 
 
degetele 
           mi se înfig în pământ 
           se ramifică –  
 
eu sunt copacul 
 
privesc cerul   

 
 
 

arde 
banchiza 

 
arde banchiza, oameni buni! 
 
flăcările perverse i-au lins puritatea 
urşii albi au înşelat-o cu urşii cafenii 
lichenii s-au prostituat cu orhideele 
aurora boreală flirtează cu soarele 
Dumnezeu s-a împăcat cu Satana 
 
arde banchiza, oameni buni! 
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în valea 
plângerii 

 
în valea plângerii 
am cântat 
cel mai frumos cântec 
 
cu ochii arşi 
cu timpanele sparte 
cu buze împietrite 
am cântat 
cel mai frumos cântec 
 
şi îngerii plesneau de ciudă 
bombănind  
în timp ce îşi lustruiau  
trâmbiţele 
 

Tijl 
Uilenspiegel 

 
l-am visat 
azi-noapte 
pe  Tijl Uilenspiegel –  
 
se făcea 
că el călărea pe măgar 
bufniţa râdea şi-mi punea  
oglinda în faţă 
 
aveam urechile foarte lungi 
şi botul mare  
 
Tijl m-a mângâiat pe cap 
şi m-a încurajat: 
“Când te vei deştepta,  

      n-o să observe nimeni!” 
 

 

Festivalul Concurs  
“Alexandru 
Macedonski”  

 
În data de 13 martie 2015, la Craiova, s-a 
desfăşurat cea de-a doua ediţie a 
Festivalului Concurs “Alexandru 
Macedonski”, eveniment organizat de 
Asociaţia Macedonenilor din Romania. 
Acest eveniment a avut loc la Biblioteca 
Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” , 
începand cu   ora 15:00, în Sala Acad. Dinu 
C. Giurescu. Gala de premiere a celei de a 
doua ediţii a festivalului – concurs de 
literatură ” Alexandru Macedonski” a avut 
loc sub egida AMR, la festivitate 
participând doamna Constantina 
Dumitrescu, preşedinte al Asociaţiei 
Macedonenilor din Romania, deputatul 
Ionel Stancu precum şi invitaţi speciali: 
doamna prof.dr Maria Tronea,  Emilian 
Mirea , membru USR, poetul Ion Maria, 
poetul Mihai Măceş. Concursul a fost 
prezentat de doamna Camelia Cazacu, 
reprezentant al Prefecturii Dolj. Dupa 
festivitatea de premiere, laureaţii 
concursului au susţinut o lectură publică 
din textele premiate, precum şi in limba 
macedoneană cei care sunt de etnie 
macedoneană, urmând ca acestea să fie 
publicate în revista Asociaţiei 
Macedonenilor din Romania, 
Macedoneanul. În încheierea Festivalului, 
Ansamblul Sonţe a susţinut un 
minispectacol de cântece şi dansuri în 
limba macedoneană.Festivitatea de 
premiere a acestui concurs a fost 
mediatizată în mass-media şi transmisă în   
direct de către  diverse televiziuni locale.  

 
Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în 

concurs, juriul a acordat următoarele premii, trofee şi  
diplome: 

Marele Premiu I ( secţiunea poezie) „Alexandru 
Macedonski”, în valoare 500 lei,  a fost câştigat de 
Angi Cristea; 

Premiul II( secţiunea proză)  în valoare de 500 lei 
a fosr câştigat de Nicoleta Ionescu; 

Premiul al II- lea (secţiunea poezie) în valoare 
de  400 lei a fost câştigate de Any Drăgoianu; 

A doua zi, pe data de  14 martie 2015, a avut loc 
lansarea cărţii de debut a scriitoarei Oana Pop, din 
localitatea Cluj, cea care a câştigat la ediţia I a 
Festivalului ,,Alexandru Macedonski''  Locul  I , 
lansare  care a avut loc la sediul Asociaţiei 
Macedonenilor din România - Filiala Craiova.   
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Angi Melania CRISTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima ediţie 
 

aerul îmbâcsit miroase a cerneală mută 
a sudoare virilă /muncitorii luminii 
beau zeloşi la comun chinină/ 
scriitorii îşi descalţă condescent papucii 
casnici 
în pragul eternităţii 
ascund călcâiul ahileic în burta chitului 
înghiţind singurătatea /cucută amară /  
ca pe un peşte distrofic 

ai ascuţit rutina zilei pe acoperişul încins 
scrib lasciv îţi tăvăleşti fericirea 
asimptomatică 
în dulcele stil verba volant 

la terase latră maidanez extravaganţa 
orală 
cu degete teşite se numără banii/ ultimii 
mohicani ai scrisului/  
mă scriu pe cord deschis  
împărţind celule din vena 
siliconată/capsule aseptice / 
redactez ultima ediţie fără anestezie 
la pagina trei  
strecor guşterul roz al cuvintelor 
tranşa(n)te 
în patul tău s-au mutilat procustian 
cuvinte dezarticulate 

latest edition 
 
clogged air smells of ink moves 
manly sweat / light workers shared 
zealous drink quinine / 
household slippers shoes off his 
condescension writers 
the threshold of eternity 
hiding in the belly of the whale heel 
ahileic 
engulfing loneliness / hemlock bitter / 
as a fish dystrophic 
daily routine of sharp hot roof 
scribe lascivious wallow you happiness 
asymptomatic 
in the sweet style verba volant 
Oral extravagance barking stray terraces 
tapered fingers are money / last 
Mohicans of writing / 
I write open heart 
silicone vein dividing cells / capsules 
aseptic / 
latest edition editor without anesthesia 
on page three 
green lizard pink slip tranche of words 
(n ) te 
in your bed were mutilated procustian 
disjointed words 
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Zece funde 
mi-e dor de aburul nărilor umede  
calul acela înţelept mă iubea  
între noi erau mutări (i)logice ca la şah 

 
nevederea simţurile ţi le pipăia 
turele tale sincere pe lângă plopii fără 
soţ  
agitau romantismul desuet  
cu rufe albe la balcon  
pantofi negri cu şiret /prea înţeleptul 
meu unicorn/ 
 
gem caisele de irepetabila povară  
mă tem mă tot tem  
că donquijote o să moară  
într-o magică zi de septembrie 
iar el calul acela înţelept o să-mi moară 
cu ochii deschişi 
mirosind iarba de mare amară 
 
calul se resemna să fie potcovit  
coama lui împletită cu zece funde  
striga să nu mă tai sunt cal de povară  
la abator toţi măcelarii miros a minciuni 
sau a boală  
între noi caii aleargă ultima cursă 
nu există final învingătorul sigur se 
împuşcă 
 
cu nările umede calul aleargă 
iubiri de o vară ard la foc mocnit 
trotuarul scuipă lavă jilavă  
setea oraşului fără cai  
cere o mie de ani  
ca o mie de stropi în ocean  
calul îmi linge mâinile drept  
am ochii deschişi de mărgean/peşti 
coloraţi în ocean/ 
mută întâi tu mai aştept un veac o cursă 
un pas  
şah mat de azi merg cu singurătatea la 
pas 
 

Ten bows 
 
I miss the nostrils wet steam 
I loved that horse wise 
between us were moving (i) the chess 
board 
nevederea would grope your senses 
your turrets sincere besides poplars odd 
bobbed romance obsolete 
with whites from the balcony 
black shoes with shoelace / too wise my 
unicorn / 
 
apricot jam of unrepeatable burden 
I'm afraid I still fear 
that DonQuijote to die 
a magical day in September 
wise that horse and he'll die with my 
eyes open 
bitter smelling sea grass 
 
 
be saddled horse resign 
his mane braided with ribbons ten 
are not cut me cry workhorse 
all butchers at the slaughterhouse smell 
of lies or disease 
between us last race horses run 
Finally there is sure shot winner 
 
 
wet nostrils running horse 
Summer love a smoldering fire burning 
spewing lava damp pavement 
City thirst without horses 
require a thousand years 
as a thousand drops in the ocean 
horse licks my hands right 
I open eyes coral / fish in the ocean 
coloring / 
First you wait moves a step ever race 
Today checkmate loneliness go to step 
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Vitralii 

 
 
reflectă norul alb al inimii mele 
standuri pline de inutile haine suflete 
roase 
pe strada inimilor calde vitralii reci 
adorm pictate de îngerii cu mâini de 
Manole 
aripi negre de Icar îşi fâlfâie neputinţele 
ca un liliac setea de întuneric 
 
ochii tăi sculptează în mine tăceri 
albastre 
flori de nu-mă-uita stalagmite oase mute 
irişii mei absorb aburul culorilor 
ce se tot scurge patetic 
din vitrinele vandalizate 
oraşul bea mirul ploilor mute 
 
cumpără deziluzii împarte miriapode 
/splendoare în iarbă/ 
pictează fericirea stelelor tremurânde 
desparte oceanul dezlănţuit de marea 
moartă 
(mai) desenează o hartă sau o haltă 
lasă lupii să sfâşie cu ghearele  
mii de vitrine 
tu bea-ţi fericirea amară pe strada 
nepavată 
 
de cerul ca o fereastră spartă 
scara inimii se sprijină sculptată 
în marmura de granit a luminii 
întunericul din mine îţi înfloreşte 
(prea) angelic trandafirii /vitraliile unui 
curcubeu în roz/ 
vrăjitor al iubirii din Oz 
 
 
 
 

Stained 
 
reflects the white cloud of my heart 
stands full of unnecessary clothing worn 
souls 
Stained warm hearts at cold 
Hand painted angels sleep with Manole 
Icarus black wings flap her infirmities 
like a bat dark thirst 
 
silence me sculpts your eyes blue 
flowers forget-me- not stalagmite bones 
move 
my irises colors absorb steam 
that all drain pathetic 
in windows vandalized 
move heavy drinking town ointment 
 
disillusionment buy shares millipedes / 
Splendor in the Grass / 
paint the stars trembling happiness 
unleashed ocean separates the Dead Sea 
(more ) draws a map or stop 
Allow wolves to tear claws 
showcases thousands 
you drink your bitter happiness 
unpaved street 
 
the sky like a broken window 
heart carved ladder rests 
in light marble granite 
I myself darkness thrives 
(too ) angelic pink / stained a rainbow 
pink / 
wizard of Oz love 
 

 



650 vol. 25,  135-136| septembrie-octombrie, 2015 

 

 

Uralii printre 
epave 
 

gratiile dintre oameni nu seamănă cu 
gratiile de la colivii 
ele au dinţi ascuţiţi par rechini ce devoră 
sufletele moarte ale lui Gogol printre 
epave (încă) vii 
mi-e dor de suflul flamboiant al câmpiei 
unde îmi ascund demnităţile /capre 
negre cu copita spartă/ 
mâinile mele două curăţă taraba lumii 
opulenţa deşartă 

simt lava uralilor trecându-mi în 
sânge/leagăn atârnat de gura de cer/ 
respiră nicotinic al iubirii mare ultim 
mister 
descălţată de adamii perfuzabili 
stereotipi de carnaval 
poţi încerca paşii de salsa pe acoperişul 
lumii orbitor din aval 

cu uralii în sângele dement pervertit 
ca un condor solitar pe creste ţintuit 
iubesc urăsc sfâşii tăcerile lui 
mademoiselle Pogany cu un zbor 
am inhalat iarba iubirilor care printre 
epave nu mor 

 

 

 

 

 

 

Urals among 
shipwrecks 
 
 
people do not like the bars of the cage 
bars 
they seem sharp teeth that devours the 
souls of dead sharks Gogol among 
shipwrecks ( still ) alive 
I miss the flamboyant breath of the plain 
where I hide my dignity / chamois 
broken hoof / 
my hands clean stall two world 
opulence empty 
Urals lava feel my blood passing / 
swing hanging from the mouth of the 
sky / 
nicotinic breathes of love great last 
mystery 
The Adamites barefoot carnival infusion 
stereotype 
you can try the steps of salsa on top of 
the world dazzling downstream 
with blood demented perverted Urals 
as a solitary condor increase nailed 
I love Mademoiselle Pogany hate rip his 
silence with a flight 
I love that inhaled grass among wrecks 
do not die 
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Pietrele 
soarelui 
 

 

dimineţile se dezbracă de trandafiri  
mă îmbrac în ii brodate cu roşii spini  
dorm pe geana curcubeului care plânge 
comete  
tu râzi pe uliţa îngustă a copilăriei 
/porumbel voiajor/  
cu cerul din mine îţi mângâi soarele 
tatuat în piept  
şchiopătez de prea puţine cuvinte  
pe drumul albastru pictat mult prea lent 

rochia îmi miroase a fragi picioarele a 
pietre de râu  
ţi-e teamă de o magică iubire ca de o 
moarte  
mă încalţ cu visele tale fragile îţi port 
haina celor două nopţi  
dragul meu drag cel mai de departe  
lava cuvintelor sapă între noi şapte sorţi  
clopoţei sună din grădini suspendate 

între steaua dimineţilor şi roua iubirilor 
perlată  
se iubeşte diafan  
cu simţurile aprinse ca ochii unui cer 
magică artă  
goliţi de cuvinte prea dulci prea amare/  
curcubeu aruncat peste mare 

 
 
 
 
 
 
 

Stones sun 
 
morning undress roses 
I dress embroidered with red thorns in 
them 
sleep on rainbow eyelash crying comets 
you laugh the narrow lane of childhood 
/ Homing pigeon / 
you caress me with sky sun tattooed 
chest 
limped few words 
painted blue on the road too slowly 
I smell strawberries dress feet of river 
stones 
you're afraid of a magical love as a death 
fragile dreams I wearing clothes you 
wear two nights 
My very dearest best by far 
lava digs words between November 7 
lots 
rang bells hanging gardens 
between the star loves mornings dew 
pearl 
loves gossamer 
eyes lit senses a magical sky art 
empty words too sweet too bitter / 
rainbow over the sea cast 
 

 

https://www.facebook.com/1437953556425459/photos/a.1450870178467130.1073741832.1437953556425459/1603224183231728/?type=1
https://www.facebook.com/1437953556425459/photos/a.1450870178467130.1073741832.1437953556425459/1603224183231728/?type=1
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Laureaţii Festivalului naţional de 
literatură “Rezonanţe udeştene” 
ediţia a XX-a 
 

Secţiunea Proză: 
MARELE PREMIU “EUSEBIU CAMILAR” şi Premiul revistei CONTACT INTERNAŢIONAL, 
Iaşi: Ovidiu Laurenţiu CAVACHI, Constanţa; 
Premiul I şi Premiul revistei ATENEU Bacău: Claudiu-Nicolae ŞIMONAŢI, Geoagiu, Hunedoara;  
Premiul al II-lea: Marina POPESCU, Bucureşti;  
Premiul al III-lea: Cristian BORCAN, Călăraşi;   
Premiul Editurii JUNIMEA din Iaşi: Mihai-Bogdan IONESCU-LUPEANU, Bucureşti 
  

Secţiunea Poezie: 
MARELE PREMIU “MAGDA ISANOS” si Premiul revistei CONVORBIRI LITERARE, Iaşi: Dan 
DEDIU, Bârlad;  
PREMIUL “CONSTANTIN ŞTEFURIUC”, acordat de cotidianul CRAI NOU Suceava şi Premiul 
revistei BUCOVINA LITERARĂ Suceava: - Mihnea BÂLICI, Piatra Şoimului, Neamţ;  
Premiul I şi Premiul revistei CRONICA VECHE, Iaşi: Irina NUŢU, Piatra Neamţ;  
Premiul al II-lea şi Premiul revistei POEZIA, Iaşi: Bianca Cristina COŞTIUG, Suceava;  
Premiul al III-lea şi Premiul revistei TRIBUNA, Cluj-Napoca: Diana Andreea BELDEANU, 
Suceava;  
Premiul al III-lea EX AEQUO şi Premiul revistei CONTACT INTERNAŢIONAL, Iaşi: Luciana 
CĂRARE, Suceava;  
Premiul revistei TIMPUL, Iaşi: Costel ONOFRAŞ, Şeica Mare, Sibiu;  
Premiul revistei ALECART, Iaşi: Cătălina SUDITU, Dumbrava, Lespezi, Iaşi;   
Premiul revistei CONTA, Piatra Neamţ: Cosmin PIRGHIE, Vicovu de Jos, Suceava;   
Premiul revistei POESIS, Satu Mare: Anastasia GAVRILOVICI, Sibiu;  
Premiul revistei HYPERION Botoşani: Adrian Nicolae POPESCU, Rădăuţi, Suceava;  
Premiul revistei ZONA LITERARĂ, Iaşi: Carla Francesca SCHOPPEL, Braşov;   
Premiul revistei ORAŞUL, Cluj-Napoca: Cosmina Ştefania ONICIUC, Suceava;  
Premiul revistei STEAUA, Cluj-Napoca: Raluca Ioana RÂMBU, Suceava;  
 Premiile revistei PLUMB, Bacău:  Claudia Ioana TEMEŞ, Zalău, Sălaj, şi Elena RUSU, Piatra 
Neamţ; 
Premiul revistei REVISTA ROMÂNĂ, Iaşi: Ştefan Cătălin TOPLICEANU, Vaslui;  
Premiul revistei CAFENEAUA LITERARĂ, Piteşti: Bianca Diana TEMEŞ, Zalău, Sălaj;  
Premiile revistei SPAŢII CULTURALE, Râmnicu Sărat: Lavinia Loredana NECHIFOR, Suceava;   
Premiul revistei CITADELA, Satu Mare: Alexandra Bianca DUMENCU, Suceava;  
Premiul revistei MOZAICUL, Craiova: Dumitru Alexandru GHERAŞ, Chişinău, Republica 
Moldova 
  

Secţiunea Reportaj literar: 
MARELE PREMIU „MIRCEA MOTRICI”: Magdalena Diana DINCU, Suceava;  
Premiul I: Adrian Nicolae POPESCU, Rădăuţi, Suceava;   
Premiul al II-lea:  Daniela PETROVICI, Suceava;  
Premiul al III-lea: Gabriel TODICĂ, Fălticeni, Suceava. 
 
 Juriul celei de a XX-a ediţii a Festivalului-concurs naţional  de literatură „Rezonanţe udeştene” a fost 
alcătuit din Mircea A. Diaconu - preşedinte; Secţiunea proză: Vasile Spiridon, Dan Perşa, Gina 

Puică - membri; Secţiunea poezie: Adrian Dinu Rachieru, Liviu-Dorin Clement, Isabel Vintilă  – 
membri; Secţiunea reportaj literar: Vasile Spiridon, Dan Perşa, Gina Puică - membri.  
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Adrian Dinu Rachieru 
 

 
Nu vreau să scriu despre Adrian Dinu 

Rachieru, unul dintre cei mai importanţi 
eminescologi ai generaţiei actuale, martor fiind 
când a devenit laureat cu medalia „Dimitrie 
Cantemir” de către Academia de ştiinţe a 
Republicii Moldova, în cadrul ediţiei 2012 a 
Congresului Mondial de Eminescologie 
desfăşurat la Chişinău; nici despre bucovineanul 
absolvent al liceului Ştefan cel Mare din Suceava, 
doctor în sociologie al Universităţii din Bucureşti 
cu teza Postmodernismul românesc şi circulaţia 
elitelor în context postdecembrist (1999) şi decan al 
Facultăţii de Jurnalism, Comunicare şi Limbi 
Moderne până in toamna anului 2012, când a 
fost numit prorector al Universităţii Tibiscus din 
Timişoara; nici despre redactorul unor reviste 
literare de prestigiu din România. Îl citeam şi 
apreciam pentru numeroasele sale articole, 
pentru cărţile publicate, chiar începând cu 
debutu-i editorial, eseurile din Orizontul lecturii 
(1983), lucrări de critică literară, de sociologia 
culturii ori incitante romane ale paradoxalei 
realităţi postdecembriste, atrăgându-mă în 
special cele dedicate lui Livviu Rebreanu, Marin 
Preda, Nichita Stănescu, Ion Creangă şi Mihai 

Eminescu. Dar ceea ce m-a atras cu deosebire a 
fost studiul despre Adrian Marino, cel cu care 
corespondasem mai ales în anii ’80, Ion 
Alexandru Angheluş şi cu mine, vizitându-l de 
nenumărate ori în biblioteca sa din subsolul 
clădirii unde locuia şi care ne dăruise mirabile 
momente de încântare intelectuală în armonia 
unui vin de Porto şi a hermeneurticii eliadiene.  

Acesta a fost şi motivul care m-a apropiat de 
minunatul om, blând, modest, intelectual 
desăvârşit ale cărui metode de abordare 
spirituală coagulează asistenţa şi cititorii în jurul 
său. Despre omul, a cărei coloană vertebrală 
reprezintă un exemplu pentru colegi şi discipoli, 
despre el aş dori să scriu. Biblioteca sa cuprinsă 
într-o minte strălucitoare se deschide printre 
firele din iarbă şi dăruie o alternativă conceptuală 
irepetabilă nu doar pentru maestrul Marino sau 
Eminescu, subliniind fenomenele care 
marchează cultura română. Ne întâlnim ades la 
manifestările organizate de Societatea Scriitorilor 
Bucovineni, remarcând cu prisosinţă de ce 
scriitorul, criticul literar şi sociologul cultural 
timişorean Adrian Dinu Rachieru este cunoscut 
pentru intensa activitate de promovare a culturii 
românilor de pretutindeni, scop căruia îi este 
plenar dedicat. Consecvent şi meticulos în 
abordările sale, fără a oferi modele şi paradigme, 
profilându-se, ca şi modernismul, pe acelaşi 
făgaş al crizei, postmodernismul relevat de 
Rachieru, oscilând între evidenţierea fondului 
comun al omului global vs omul local şi interesul 
său permanent faţă de literatura românilor din 
afara graniţelor României, m-a impresionat 
mereu prin observaţii de mare fineţe analitică 
asupra culturii media, care, fiind un eficient 
agent al globalizării, promovează subcultura fără 
frontiere, subminînd nevoia de apartenenţă şi 
sesizând conflictele identitare provocate de 
fragmentarismul postmodern. Despre reflecţiile 
sale relative la jurnalismul cultural şi despre 
personalitatea sa au scris numeroşi cărturari 
contemporani, încercând să-i surprindă căile 
iniţiatice, dar eu sunt fericit să-l cunosc aşa cum 
îl cunosc şi să mă mândresc că-l am alături, coleg 
de generaţie pe omul, Adrian Dinu Rachieru, 
diagnostician conştient şi sigur al pulsului 
realităţilor sociale şi culturale din literatura 
română contemporană. 
 

Acad. Liviu Pendefunda 
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Alexandra Lavinia BÂRNEAŢĂ 
 
 
 
 

 

Amprenta 
toamnei 
 
 
A toamnei amprentă 
Verzuie, cu miros de vinişor, 
Se lasă prin livezi şi prin piaţetă, 
În carafele de sticlă, pe tarabe, în obor, 
Pe pânza uleioasă din muzeu şi din 

vitrină, 
Pe buzele fecioarei cu sânii goi, 
Pe încheietura norilor când se anină 
Furtuni şi ploi. 
 
Amprenta toamnei în noi zace, 
Sângerie, cu miros infernal, 
Când amurgul pieptul şi-l desface 
Şi se aruncă în mare, naufragiind pe mal, 
Unde vântul, în puterea lui, se arată 
Rece, indiferent, meschin, 
Spulberând cioburi din luna spartă 
În spuma mării, pe stânci şi pe nisipul fin. 
 
Amprenta toamnei e peste tot 
De nu mai distingi amurgul de livadă, 
De-i prin târguri, prin odăi sau bântuind 

pe stradă – 
E verde-arămie şi roşu-violetă, 
E zbucium şi dulce agonie, 
Idilă şi nonsensuri, râset şi chiot, 
E albastră, e văl de hârtie, 
Eşti tu şi a ta melancolie. 
 

 
 
 
 
Carpe diem 
 
 
 

N-am timp să mă opresc, 
Clipa printre gânduri zboară, 
M-agăţ de viaţă şi-o trăiesc 
Mereu ca prima oară. 
 
 
Din mers te salut şi-ţi zâmbesc, 
Oricine ai fi, viaţă uşoară, 
Vise, amoruri, ţi le doresc, 
Mereu ca prima oară. 
 
 
Îţi las sub lună un te iubesc, 
Prin unde albe de valuri şi vioară, 
N-am timp să mă opresc, 
Clipa printre gânduri zboară. 
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Dialogul 
dintre surzi 
 
Hai sã încheiem dialogul dintre surzi, 
Oricum nu conteazã cine strigã mai tare 
Şi nici de cât de multe mã acuzi, 
Privind misiunea mea de salvatoare. 
 
Sã repetãm povestea cu îngeri, 
E lipsit de importanţã acum, 
Ca şi pactele mele cu luciferi, 
Plãsmuiţi în baloane de sãpun. 
 
Şi cine ar fi crezut cã voi eşua în aşa hal , 
Din salvatoare în ereticã?! 
O fi de vinã soarele din horoscopul 

natal, 
Sau luna aflatã într-o dispoziţie istericã. 
 
Hai sã încetãm dialogul dintre surzi, 
Oricum la cât pãmânt am în mine, 
Din aerul tãu, ţi-ar fi imposibil sã m-

auzi. 
 

Ecou de 
toamnă 
 
Însingurate stoluri de cocori 
Şi marea rece şi cerul gol; 
Din când în când un vânt domol, 
Poartă în aer veştede flori. 
 
Potrivnică mi-e liniştea cea gri 
Şi stâncile ploioase şi malul înălbit, 
Doar uneori mai aud c-ai să revi 
Într-un ecou prin valuri rătăcit. 
 

Fără ieşire 
 
Un fluture galben, 
Rătăceşte în odaie, 
Sub privirea mea. 
 
Cu fiecare oră, 
Îşi caută evadarea 
Dintr-o lume fără ferestre, fără uşi, 
Fără sens. 
 
Nu ştie că rătăceşte într-un gol imens. 
 
Îl privesc şi mă gândesc 
Câtă îndârjire are o fiinţă atât de mică, 
De parcă ar purta pe aripi " Vreau" şi "Pot". 
 
Ştie el ceva... 
Poate simte ce eu nu văd. 
 

În exil 
 
Câţi ani au trecut în exil, 
De când am învãţat sã zbor cu aripi 

legate 
Şi sã-mi oblig sufletul sã stea umil, 
Sub mãşti decolorate? 
 
Te întreb acum: 
Cum este sã nu auzi, sã nu vezi, 
Sã te afli singur pe drum, 
Fãrã sã ai în cine sã crezi? 
 
Mai bine spune-mi câte vieţi am pierdut 

în exil 
Şi câte mi-au mai rãmas prinse în roata 

de noroc? 
Cât din strigãtul meu ţi.-a fost util, 
Ca sã te ierţi că m-ai pierdut într-un joc? 
 
Spune-mi... 
Dar mai bine nu-mi spune nimic, 
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Lasã-mi, te rog, lasã-mi 
Un ultim cuvânt sã-ţi mai zic 
 
Au trecut ani cât o viaţã în exil 
Şi am învãţat sã zbor cu aripi legate, 
Dar, Monsenior, sufletul acela umil – 
Azi sfarmã mãştile toate 
 
Fiindcã azi, 
Cuvântul e libertate! 
 
 

Scrisoare 
deschisă 
 
Plouă albastru 
Şi nici iarba nu-i la locul ei – 
Stă cu mâinile înfipte în gâtul cerului, 
Ca o iubită ce neagă părăsirea, 
Iar asfaltul naşte margarete, 
De mi-e frică să-l calc. 
 
Despre soare ce să mai vorbesc... 
Nu-l poţi privi că te tai în colţul lui de 

semilună 
Şi dacă, doamne fereşte, sângerezi, 
Te poţi infecta cu vis. 

Pe stradă au ajuns să cânte poeţii 
romanţe, 

Ei zic că e promoţie la iubire. 
 
Era să uit... 
Un roi de fluturi s-a adăpostit la 

fereastră. 
 
Nu ştiu cum se face, 
Dar de când te cunosc, 
S-a întors lumea cu susul în jos. 
 

Vrabia 
 
Începe valsul, tristul vals 
Al corbilor în aer 
Şi răsună în câmpia toată 
Jalea ierbii de ploaie inundată. 
 
Printre ale ei fire – o vrabie înfrigurată. 
Cad stropi de ploaie mari şi grei 
Şi apasă greu pe trupul ei: 
Ciripit şi zbatere de aripi. 
 
Reci privesc corbii suiţi pe ram 
Cum ploaia iarba o apleacă 
Şi precum ea – o vrabie înfrigurată  
Să se înalţe tot încearcă. 
 

 
SalaEeudoxiu Hurmuzache Cernauti 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 

Poesia  
şi Muzica 
 

 bine să ştim că Dumnezeu vorbeşte cu 
Omul prin Limba Poesiei, cerându-i 
ascultare în Tăcerea Muzicii. Aşadar, un 

licăr ce le adună: prezenţa absenţei şi absenţa 
prezenţei. Căci în ipostaza principială, arta este 

unică, iar considerabilitatea ei find doar un 
simptom al mirajului. Refacerea acestui simbol 
întruchipează o mistică a idealului de 
comunicare cu zeii, aici figurând cazul poesiei şi 
muzicii. 
   Cuvintele, pe de o parte, şi scările muzicale, pe 
de alta, sunt consacrate de  om pentru a crea o 
stare de spirit propice rugăciunarului liric, 
fiindcă cele două arte ale ceremoniei, având 
fundal ritmicitatea, ordinea, armonia,  
beneficiază de o prezenţă a sacrului, unde 
metafora şi meta-fonia transcend frontierele 
umanităţii. Prin virtuţi şi măiestrii se realizează 
comunicarea directă cu Zeul, într-o laudă a Sa, 
liturgică şi laică, şi nu întâmplator Apostolul 
Pavel în Filipeni 4:8,  consfinţeşte îndemnul : 
,,Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este 
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, 
tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de 
primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă 
însufleţească ”. 
   Dar pentru a ne putea face o idee limpede 
referitoare la cele două arte, despre semnificaţia 
lor, avem cerinţa, aici de faţă, unei ontologii a 
atributelor potrivite ce ar fi în stare a le defini, a 
le dumeri. În fond, aceasta este problema: ce e 

poesia?... dar muzica?... Adică o temă a 
predicabilelor prin  care să întrezărim chipul şi 
asemănările celor două. 
   Încep prin a recunoaşte amândurora valoarea 
gnostică, ele fiind, subliniez,  instrumentare ale 

cunoaşterii şi nu voi primi că,  nutrite cu 
reprezentări, ar fi doar imitatoare ale lucrurilor, 
tăcerilor lumii, deoarece Poesia şi Muzica, au o 
calitate cathartică, drept poetica melodiei şi 
melodie poetică, unde cititorul şi acusmaticul 
povestesc verosimilităţi de contopire a omului 
cu celestul când aduc în prim plan Vinul sacru, 
chiar dacă potirul lor este vid, şi aşa este firesc, 
întrucât în ele prevalează înseşi Vederea 
(Vidya!). 
   Prin urmare, afirm că Poesia este creaţia 
spirituală inspirată a revelării (numirii) sacrului 
prin metafore şi simboluri cu un scop magico-
upanishadic (de aşezare a omului alături de Cel 
Divin, în cuminecare). A se şti, aici, că Sacrul 
este Zeul, Demiurgul, adică cel aflat, „dincoace” 
de Dumnezeu, când Acesta este al Decindei, ca 
atare.   Astfel, ea transmutează strălucitor prin  
Verbul creator  re-Facerea, care, iată n-ar putea fi 
re-zidită cu alte semne/cuvinte, întrucât: ,,semne 
sunt / din străvechime graiul zeilor ”, după cum 
spune Holderlin în poemul  ,,Rousseau”. 
   Poesia resacralizând, prin numirea-i luminoasă 
a hieroglosiei, pătrunde în cerurile matriceale, 
făcând transferul de la diabolein-ul narcisiac, cel 
al meterezelor existenţiale, către simbolein-ul 
androginic, cel al Noianului fiinţial.Ca 
posibilitate de a accede la Verbul Dintâi, ea este 
purtătoarea esoterică a soteriei: - în om este 

Lumina, când, astfel, dialogul căderii trece în  
cuminecarea înălţării. Va să zică, ea vede în 
malul năruirii decindea ascenderii ! Cuvântul 
fără cuvinte!... 
Despre Muzică, asemeni poesiei, putem rosti că 
este, de o parte, narcisiacă, ceea a sonorităţii  

E 
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artificiale şi a tensiunii existenţiale, iar, de altă 
parte, adevărata, cea androginică, aceea 
revelatoare a sacrului Tăcerii prin meta-fonie 
(corespondenţa metaforei din poesie!). 
   Aflată sub ecourile letheene, a zvonului, aşa-
zisa „muzică” narcisiacă, stă sub semnul 
gerundivului, adică al circumstanţei de la caz la 
caz, condiţionată fiind de sonoritatea utopică, a 
ne-ordinei limbajului dialogant-risipitor. Fiind a 
temporalităţii acustice, ea se adresează numai 
minţii reflective ca aşternere banală a parafoniei 
vane cuprinzătoare a unui plin sonor exagerat de 
împrăştieri fonice, suprapuse ca într-un bruiaj. 
Ea este auzită de ureche (ochi al privirii 
orizontale!) şi percepută, cum altfel, decât în 
lobul temporal al creierului, deoarece 
promovează răsunete  ale vibraţiilor neregulate, 
vălurelnice, disonante, ale instrumentelor fizice. 
În alchimie ţine de regnul nigredo, căzând a fi a 
asimilaţiei, a transformării numai în fenomen.  
Însă, veritabila muzică este aceea androginică. 
În gramatica muzicală aceasta este circumscrisă 
infinitivului prezent - primordial a lui ,,acum şi 
aici” ca stare gnostică a seninătăţii absolute, 
aletheice, de data aceasta, pentru ochiul 
ascultării sunetului pur: sapienta inimă. 
Folosind limbajul împărtăşirii ideatice, a graiului 
celest, ea recunoaşte melodia imanentă, 
concordanţa fonică, simetria, echilibrul, simfonia 
arhetipului în atemporalitatea Clipei. Este cu 

precădere sintactică, înţeleasă prin substituirea, 
în meta-fonia-i, a notelor comparate cu sunetul 
originar, cel al Tainei, când, ca tăcere din tăcere, 
re-scrie genezic melodia cadenţei osialice. Ritual 

al învierii tăcerii din sunet, ea poate fi doar 

ascultată (nu auzită, ca cea narcisiacă) de 
iniţiatul călător  din repaus, fiind, drept undă, 
perpendiculara pe translativa rezonanţă (adică, 
orizontala răsunătoare a lui Narcis!),  impunând 
maiestuos muţenia oceanului faţă de vuietul 
deşert al valurilor. Câtă vreme sunetul glisează, 
muzica aceasta e centritate, ascultând, astfel, 
statornicia, veşnicia şi dăruindu-ne a fi absorbiţi  
în Oglinda Calmului Pur. Organul, dupa cum 
spuneam, care o ascultă este inima, ca spiritul 
unui sunet ce-ţi aduce aminte de Marea  liniştire, 
însă ţinta este Marele Arhitect al vederii 
autentice, iar instrumentul său ,  timbru-i, ca 
atare, este Pianul Celest al Cerului ce cântă, iată, 
Sunetul Inaudibil . E Lira de Aur din alchimia 
albedo-ului şi rubedo-ului, a detaşării catabolice 
de sunet, când muzicianu-i, tâlcuitorul 
(ekphrasis-ul!), trece năier al sacrei destăinuiri şi 
re-androgenizator ce aude în vis, dar ascultă în 
extazul trezirii. 
Mâna divină care a scris-o ne face semn încă o 
dată că Tăcerea a fost lăsată să ne înveţe ceva:  
Muzica ! Da, Muzica!... 

                                8 mai 2015, Suceviţa.  

 
Fortu Nastase, Cina cea de taină 
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Bogdan Mihai MANDACHE 

C. G. Jung în  
Grădina filosofilor 

 
agistri Arnoldi Villanovani / Arnau 
de Vilanova a fost un ilustru medic şi 
cărturar catalan care a trăit în secolul 

al XIII-lea; a studiat medicina, ebraica şi teologia 
la Aix-en-Provence, Montpellier, Paris şi 
Barcelona, a fost un apropiat al curţilor regale a 
Aragonului şi a Franţei, un apropiat al curiei 
papale, care la acea vreme avea sediul la 
Avignon. Arnau de Vilanova a fost un perpetuu 
pelerin din cauza proiectelor sale de reformă 
religioasă si socială, care nu puteau fi îmbrăţişate 
de autoritătile civile şi ecleziastice, în ciuda 
prieteniei pe care i-o arătau reprezentanţi de 
rang înalt ai acestor autorităţi. A avut contribuţii 
notabile în domeniul medicinei, făcînd o 
apropiere între empirismul medical al 
Occidentului şi cunoaşterea sistematică a 
grecilor şi arabilor; este autorul unor imporatnte 
tratate de alchimie, cel mai cunoscut 
fiind Rosarium Philosophorum / Grădina filosofilor. 

Deşi textele par simple scrisori adresate unor 
ilustre personaje protectori ai lui Arnau, dornici 
de a împărtăşi cunoştinţele sale, pe 
parcurs Rosarium Philosophorum capătă forma 
unui enunţ analitic şi didactic, unei cărţi de 
filosofie care orientează viaţa omului către binele 
moral şi fizic. Teza în jurul căreia se articulează 
întreg discursul este că mercurul filosofic, 
altceva decît cel obişnuit, poate fi cristalizat, iar 
această substanţă imaterială are ca semn al 
perfecţiunii volatilitatea; în natură un astfel de 
proces este îndelungat, în vreme ce alchimistul 
ajunge la adevărata natură a mercurului, 
aeriană, subtilă, spirituală, doar prin perseve-
renţă, răbdare şi ajutor divin, donumDei. 

Cartea catalanului Arnau de Vilanova s-a 
bucurat de un imens succes în Evul Mediu, dar 
şi mai tîrziu, pînă în zorii modernităţii, cînd a 
intrat într-un con de umbră sub influenţa, în 
acest caz nefastă, a Iluminismului care socotea 
nedemn de interes ceea ce nu ţinea de ştiinţa 
empirică, or tocmai aici era diferenţa esenţială: 
alchimia lucra pe un alt plan. Departe de a fi un 
fenomen cultural izolat, propriu Occidentului, 

gândirea şi prac-
tica alchimice pot 
fi întîlnite în 
culturile mesopo-
tamiană, arabă, 
egipteană, indi-
ană, chineză. În 
arii geografice vaste, în culturi diverse, Fiii lui 
Hermes s-au regăsit în căutarea Unităţii, căutînd 
neîncetat virtutea şi înţelepciunea. Convins de 
Arta alchimică, dincolo de obscuritatea acesteia, 
deliberat aleasă pentru a descrie fazele operei, 
Carl Gustav Jung a readus alchimia la statutul 
său de descoperitoare a stării superioare a 
faptelor omeneşti, găsind reverberaţii alchimice 
în psihologia profunzimilor, al cărei părinte este 
psihiatrul elveţian. 

În alchimie nunta mistică, coniunctio, are un 
rol important, este secretul secretelor, arcanum 
arcanorum, punctul culminant al operei. Dar care 
este legătura între procedeele alchimice şi 
personalitatea umană, între uniomystica şi 
procesele psihice care se manifestă în psihoze şi 
nevroze. C.G. Jung a intuit cum coniunctio este 
simbol semnificativ în alchimie, dar are un rol 
capital în “cunoaşterea întunecimilor psihicu-
lui”. Combinarea a două corpuri chimice este un 
procedeu similar cu transferul care apare în 
terapia psihiatrică, transferul constituind 
“fundamentul intervenţiei terapeutice”, dar în 
acelaşi timp “transferul modifică însă 
configuratia psihică a medicului – la început 
chiar fără să observe acest lucru. El este afectat şi 
nu poate, asemenea pacientului, să se delimiteze 
de ceea ce a fost acaparat. Prin aceasta se 
produce o confruntare a ambilor cu întunericul 
ce ascunde elementul demonic”, susţine Jung. 

Psihiatrul elveţian vede o similitudine între 
alchimie şi natura conţinutului inconştient, 
materia alchimistului şi inconştientul fiind 
nigrius nigro/mai negru decît negrul; prima 
materia, atît a alchimistului, cît şi a psihiatrului se 
află în om, dar nu se dezvăluie niciodată pe cale 
directă, ci numai pe cale indirectă, prin viziuni, 

M 
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vise, revelaţii, ceea ce dă particularitate 
inconştientului, ferment al spiritului uman şi al 
creaţiilor sale. Alchimiştii au personificat spiritul 
amăgitor, evaziv al încercărilor lor în figura 
zeului Hermes, respectiv Mercurius, alchimiştii 
conferindu-le înalte calităţi spirituale, învăţîndu-
ne să acceptăm Adevărul, Binele şi Frumosul 
acolo unde le găsim. Mercur personifică 
inconştientul, dar el este un “dupplex”, diavol şi 
monstru, dar şi Fiu al filosofului şi Înţelepciune a 
lui Dumnezeu; la fel inconştientul nu este doar 
întunecat, ci şi luminos, nu doar animalic, ci şi 
spiritual. Omul trebuie să urmeze îndemnul lui 
Origen: “Înţelege că eşti o a doua lume în 
miniatură şi că în tine există soarele, luna 
precum şi stelele. (…) Vezi cum cel ce pare a fi 
unul, nu este unul, ci atîtea persoane apar 
înăuntrul lui, cîte voinţe individuale.” Îndemnul 
lui C.G. Jung este că “nici omul nu trebuie să se 
dizolve în pluralitatea contradictorie a 
posibilităţilor şi tendinţelor sale schiţate de către 
inconştient, ci să devină unitateacuprinzătoare a 
acestora.” Munca psihoterapeutică solicită omul 
întreg, iar ceea ce trăieşte medicul împreună cu 
pacientul în confruntarea cu inconştientul se 
regăseşte în seria imagistică din Rosarium 
Philosophorum. 

 

 
 

Fîntîna mercurială este prima gravură din 
Rosarium, Mercurul fiind arhetip central al 
alchimiei; este o imagine simbolică ce descrie 
metoda şi filosofia alchimică. Tripla fîntînă în 
care se adună Laptele Fecioarei, Izvorul Oţetului 
şi Apa Vieţii este o imagine a sufletului, dar este 

incompletă nefiind încă legată de spirit. Întreg 
simbolismul primei gravuri stă sub semnul 
cuaternităţii dat de cele patru stele aflate în 
colţurile desenului; “cuaternitatea, afirmă Jung, 
este unul din arhetipurile universale si se 
dovedeşte a fi una din cele mai utile scheme 
structurale pentru descrierea funcţiunilor de 
orientare ale conştiinţei.” 

După evocarea secretului artei, imaginea 
următoare este despre Regele şi Regina, mirele şi 
mireasa care se întîlnesc pentru a-şi celebra 
logodna sau căsătoria; cei doi stau pe Soare, 
respectiv Lună, trimitere la natura solară şi 
lunară a celor doi. Amîndoi îşi întind mîna 
stîngă, ceea ce contravine tradiţiei, obişnuinţei, 
stînga fiind a inimii, a contradicţiilor morale, a 
părţii întunecate; gestul mîinilor drepte este însă 
compensatoriu: ele susţin cinci flori, cîte două 
Regele şi Regina, a cincea adusă de un 
porumbel. Jung consideră că numărul patru 
trimite la cele patru elemente: focul şi aerul, 
active, atribuite bărbatului, apa şi pămîntul, 
pasive, atribuite femeii; lor li se adugă a cincea, 
Quinta Essentia, pasărea purtătoare venind 
dinspre steaua chintesenţei. “În Arta noastră 
nimic nu este ascuns Filosofilor, în afară de 
secretul artei, care nu trebuie dezvăluit nimănui, 
deoarece acela care o va face va fi blestemat, îşi 
va atrage mînia lui Dumnezeu”, scrie în Rosa-
rium Philosophorum, afirmîndu-se prin aceasta 
deopotrivă necesara păstrare a secretului, cît şi 
religiozitatea alchimistilor. Formule uşor 
enigmatice ale alchimiştilor (“Aurul nostru nu 
este aur obisnuit”), lăsau în afara cercului lor 
imaginea unor “fabricanţi de aur”, dar o păstrau 
pe cea de neobosiţi lucrători la Marea Operă. 
Gravura cu Regele şi Regina, întîlnire sub 
semnul iubirii, îi prilejuieşte lui Jung cîteva 
observaţii despre transfer şi redresarea 
deficiturilor de substanţă psihică; unul din 
motivele care se află la baza transferului este un 
aspect întunecat, “Umbra neagră, ceea ce poartă 
fiecare cu sine, aspectul inferior şi de aceea 
obscur al personalităţii, slăbiciunea ce ţine de 
orice punct forte, noaptea ce urmează fiecărei 
zile, Răul din Bine. Explorarea acestui teritoriu 
este însoţită de pericolul de a cădea pradă 
umbrei”, scrie Jung insistînd în cadrul 
transferului pe confruntarea urmată de conşti-
entizare, de integrarea personalităţii. 

Opus-ul alchimic nu necesită doar o 
capacitate intelectuală şi tehnică, ci înseamnă 
întreprindere morală, pe lîngă cea chimică, încît 
nimeni nu va fi surprins de îndemnurile adresate 
deseori alchimiştilor, aşa cum face şi autorul 
Rosarium-ului: “Se cuvine ca cel ce află secretul şi 
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înţelepciunea acestei arte, să scape de viciul 
aroganţei, să devină virtuos, cinstit, profund în 
gîndire, curtenitor cu oamenii, vesel, placut, 
răbdător şi să ştie să păstreze secretele.” În cea 
de a treia imagine, Femeia şi bărbatul stau faţă în 
faţă, dezgoliţi; mîinile stîngă a femeii şi dreaptă a 
bărbatului poartă ramurile, iar mîinile dreaptă a 
femeii şi stîngă a bărbatului ating florile, ambele 
mîini ale celor doi aflîndu-se în legătură cu 
simbolul unificator. Din perspectiva psihologiei, 
consideră Jung, s-a produs o simplificare, dar şi 
o debarasare de un înveliş convenţional, o 
apariţie a omului şi a umbrei sale, o invitaţie la 
asimilarea totalităţii: “Prin asimilarea umbrei, 
omului îi este conferită o anume corporalitate 
prin care sfera sa pulsională animalică, precum 
şi spiritul primitiv sau arhaic pătrund în conul 
de lumină al conştiinţei. (…) Recunoaşterea 
umbrei îndreptăţeşte o atitudine de modestie, 
chiar de teamă în faţa insondabilei fiinţe 
umane.” În următoarea imagine cei doi stau pe 
marginea unei fîntîni care poate fi asimilată unei 
băi, scufundarea reprezentînd o disoluţie în sens 
fizic. Pentru alchimistul medieval, fiinţa vie este 
alcătuită din corpus, anima şi spiritus; corpul 
imperfect va fi purificat prin apă (spiritul), iar 
fermentul (sufletul) îi va da viaţă şi formă: 
“Corpul este Venus şi femeia, Spiritul este 
Mercur şi bărbatul, iar Sufletul este Soarele şi 
Luna. Corpul trebuie să se topească în materia 
lui primă, care este Mercur.” 

În succesiunea firească gravura următoare 
este cea a unirii, coniunctio: “Uneşte-l aşadar pe 
fiul tău Gabrick, cel mai iubit dintre toţi fiii tăi, 
cu sora sa Beya, care este o fată frumoasă, dulce 
şi tandră. Gabrick este bărbatul şi Beya este 
femeia care îi dă tot ceea ce este al ei. O, Natură 
binecuvîntată, binecuvîntată este lucrarea ta, căci 
tu faci un lucru perfect dintr-un lucru 
imperfect.” Semnificaţia lui coniunctio este că 
produce o naştere ce reprezintă Unul şi 
Unificatul. Dar imaginea nu trebuie privită cu 
lejeritate, doar ca pe o gravură medievală cu o 
tentă uşor erotică. Jung atrage atenţia că 
“Psihologia acestui simbol central reprezintă o 
problemă complicată. Văzute superficial, lucru-
rile par să indice o victorie a pulsiunii naturale. 
Dacă vom privi însă mai atent vom observa că, 
cohabitatio are loc în apă, deci în mare tenebro-
sitatis, adică în inconştient. (…) Referitor la 
erotismul îndrăzneţ al imaginii trebuie să amin-
tesc cititorilor mei că aceasta a fost destinată unei 
priviri medievale şi are în consecinţă o 
semnificaţie spirituală şi nu una pornografică. 
Hermeneutica şi gîndirea medievală au fost 
capabile, fără să se scanadlizeze, să privească 

dintr-o perspectivă transfiguratoare spirituali-
zantă chiar şi cele mai delicate pasaje din 
Cîntarea Cîntărilor.” Aici, imaginea unificării 
biologice este simbol al unio oppositorumîn sensul 
cel mai înalt. La început partenerii au repre-
zentat două elemente pentru ca prin unire să fie 
unul, după cum afirmă Rosarium-ul: “Femeia 
albă, dacă se va căsători cu omul roşu,/ Se 
îmbrăţişează şi astfel se împreunează./ Ei înşişi 
se dizolvă şi ei înşişi se reunesc/ Încît dacă erau 
doi, se pot topi într-un singur trup.” 

Bucuriei şi împlinirii întîlnirii, unirii celor 
doi, îi succede moartea, necesara moarte alchi-
mică: “Nu am văzut niciodată ceva care avea 
viaţă şi care să crească, să se dezvolte fără a 
putrezi (în cele din urmă), iar lucrarea alchimiei 
ar fi nefolositoare dacă nu ar trece prin putre-
zire”, susţine autorul Rosarium-ului; alchimiştii 
nu au contenit să convingă că fără degenerare nu 
există generare, amintind întrucîtva spusa 
evanghelistului Ioan: “dacă grăuntele de grîu, 
cînd cade pe pămînt nu va muri, rămîne singur; 
iar dacă va muri, aduce multă roadă.”Moriens, 
unul din personajele citate în Rosarium Philo-
sophorum, spune că Piatra alchimiştilor este 
asemănătoare procesului de creare a omului, 
fiind supusă aceleiaşi succesiuni: împerecherea, 
zămislirea, sarcina, naşterea şi hrănirea. Inter-
pretînd această gravură, C.G. Jung observă că 
“Vas Hermeticum, fîntîna şi marea au devenit aici 
sarcofag şi mormînt. Perechea este moartă şi s-a 
topit formînd un Bicephalus. Sărbătorii vieţii îi 
urmează bocetul mortuar. (…) după coniunctio 
oppositorum se produce un imobilism letargic. 
Căci atunci cînd contrariile se unesc dispare 
orice energie: nu mai există nici o pantă. Cascada 
şi-a atins punctul cel mai de jos prin exuberanţa 
bucuriei şi nostalgiei nupţiale şi a aparut o baltă, 
fără valuri şi curenţi.” Vechii alchimişti insistau 
că nici o naştere nu are loc fără ca mai întîi să se 
producă putrezirea : “Putrefacţia filosofică nu e 
altceva decît o deteriorare şi o distrugere a 
corpurilor. Dacă o formă este distrusă, natura 
aduce altă formă, mai bună şi mai subtilă”, 
susţine Rosarium Philosophorum. Pentru C.G. Jung 
“Cadavrul care rămîne după sărbătoare este deja 
un corp nou, şi anume un Hermaphroditus 
(unificare a lui Hermes-Mercurius cu Aphrodite-
Venus). De aceea, în reprezentările alchimice, 
una din jumătăti este masculină, iar cealaltă 
feminină.” Psihiatrul elveţian aseamănă situaţia 
înfăţişată în gravură cu Miercurea cenuşii, cînd 
se face un bilanţ şi se deschide un gol întunecat, 
nigredo alchimic apărînd ca beznă a mormîn-
tului : “Coniunctio nu se consumă cu partenerul 
personal, ci între masculinitatea-activă a femeii, 
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deci animus-ul, şi feminitatea-pasivă a bărbatu-
lui, deci anima”, o unificare căreia trebuie să-i 
observam natura simbolică. 

Procesul alchimic de putrefactio continuă 
prin ridicarea sufletului la cer, un suflet care se 
desparte de cele două corpuri devenite unul, 
unitatea celor două suflete reprezentînd făptura 
lor metamorfozată, ceea ce în plan psihologic se 
transpune într-o stare de obscură dezorientare. 
Cadavrul ca rămăşiţă a ceea ce a existat simboli-
zează omul anterior, sau cum scrie în cartea 
Turba Filosofilor, “descompune corpurile şi îmbi-
bă spiritul”. Acest procedeu al extragerii şi 
ascensiunii spiritului este descris în Rosarium 
insistînd pe negru, nigredo (“împarte întregul, 
amestecă-l temeinic pînă ce va avea o moarte de 
intensitatea negrului precum ţărîna”, “din 
imperfectiune tu desăvîrşeşti cu adevărată 
putrefacţie, care e neagră şi obscură”). C.G. Jung 
face o apropiere între nigredo alchimic şi celebra 
carte a misticului spaniol Ioan al Crucii, Noaptea 
întunecată, unde sufletul se simte distrus, 
spulberat intrînd în “noapte” metaforă care 
desemnează despuierea absolută. De la noaptea 
simţurilor la noaptea spirituală, cea mai 
tenebroasă, adevărată limită a durerii, a hăului, 
care la început este o simplă negare a lumii 
sensibile, se transformă într-o negare a tot ceea 
ce ar fi o aprehensiune distinctă. La capătul 
acestei experienţe abisale lumina nevăzută 
pătrunde în suflet purificîndu-l, post tenebras lux, 
cum ar spune alchimiştii. “Inconştientul este 
spiritul naturii chtoniene şi contine imaginile 
arhetipale ale Sapientia Dei. Însa intelectul 
omului modern s-a rătăcit prea în adîncul 
universului conştiinţei, astfel încît a tras o 
spaimă puternică atunci cînd a recunoscut 
chipul mamei sale, Pămîntul”, consideră Jung 
adăugînd că interpretarea psihologică a acestui 
proces al experienţei interioare lasă loc 
misterului, trăsăturile omului interior nelăsîndu-
se deocamdată conceptualizate. 

Următoarea gravură îi prezintă pe cei doi în 
acelaşi mormînt, dar din cer cade roua, semnul 
prevestitor al naşterii ce va urma; roua care cade 
din ceruri contribuie la albire, spălînd corpul 
negru, spălînd pămîntul care va deveni alb, 
proces prin care “Solomon atribuie această 
ştiinţă luminii şi mai ales frumuseţii şi sănătăţii. 
Nimic nu se compară cu această piatră preţioasă, 
aurul este privit ca şi nisipul mărunt, argintul e 
considerat murdar în comparaţie cu aceasta, 
obţinerea ei fiind mai importantă decît lucrarea 
cu cel mai pur aur şi argint, ea fiind un fruct mai 
preţios decît toate bogăţiile lumii”, scrie 
Rosarium-ul. Albirea este comparată cu ortus 

solis/răsăritul soarelui, lumina care apare după 
întuneric, spiritul mercurial venind de sus şi 
curăţînd negreala. C.G. Jung aminteşte aici 
parabola lui Isus din discuţia cu femeia 
samarineancă la fîntîna lui Iacov (Ioan 4) despre 
care a vorbit cu tîlc Nicolaus Cusanus într-una 
din predicile sale: “Ţine minte că raţiunea ne-a 
fost dată împreună cu puterea spirituală de a 
zămisli; de aceea fundul izvorului raţiunii este 
unul în care aceasta dă naştere în sine înseşi la 
apa cunoaşterii. Iar din acest izvor nu poate să 
ţîşnească decît o apă corespunzătoare naturii 
sale, precum înţelegerea principiului conform 
căruia orice lucru există sau nu există, produce 
apa metafizicii din care curg neîncetat celelalte 
curente ale ştiinţei.” Negrul întunericului este 
înlăturat prin aqua sapientiae; aici alchimiştii 
atrag atenţia asupra unui echilibru între 
comprehensiunea intelectuală şi experimentare, 
între theoria şi practică; tentaţia de a considera 
cunaoşterea filosofică drept valoare supremă 
este mare, dar nu trebuie omis sentimentul. 
“Alchimiştii afirmau că opera nu necesită doar 
travaliu, lectură, meditaţie şi pacienţă, ci si 
iubire”, notează Jung, amintind de omul modern 
“care ajuns pînă acolo încît sa-şi construiască un 
univers bazat pe o singură funcţiune, savurată 
din plin. (…) Asta îl ameninţă pe omul modern: 
să se trezească într-o dimineaţă şi să-şi dea 
seama că şi-a irosit jumătate din viaţă.” Dar 
există alături de cele trei elemnte un al patrulea, 
intuiţia, piatra de boltă care desăvîrşeşte opera, 
cea care face din ea o experienţă a totalităţii. 

Un alt pas pe calea împlinirii operei este 
reîntoarcerea sufletului (“Aici sufletul coboară 
din înaltul cerului/ Şi reînvie corpul aflat în 
putrefacţie.”) În Rosarium scrie că “Spiritul este 
cel care extrage şi transformă sufletul, 
reformatorul întregii lucrări, toate lucrurile pe 
care le cautăm fiind în el. Nimic nu e mai josnic 
la vedere şi nimic nu e mai pretios în natură, iar 
Dumnezeu nu a rînduit ca acest lucru sa se 
vîndă la un preţ.” Lectura acestor rînduri îl face 
pe Jung să se întrebe dacă alchimistul nu îşi dă 
seama de unele contradicţii sau dacă parado-
xurile ţintesc o intenţionalitate superioară; 
psihiatrului elveţian i se par reale ambele 
supoziţii, ignoranţii iau textul ad literam şi se 
rătăcesc în labirintul analogiilor, în vreme ce cei 
mai inteligenţi mînuiesc cu virtuozitate limbajul 
simbolic. Cu certitudine aici se potriveste norma 
din Tabula Smaragdina: “Ceea ce e jos e la fel cu 
ceea ce e sus şi tot ceea ce e sus e la fel cu ceea ce 
e jos.” Conştiinţa alchimică a diferenţierii, 
considera Jung, nu este atît de evoluată ca a 
contemporanilor, alchimiştii fiind mulţumiţi 
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cînd găseau o nouă formulă enigmatică în 
măsură să fie înţeleasă doar de cei care ştiu cum 
se fabrică Piatra Înţelepţilor, Jung fiind tranşant: 
“coniunctio reprezintă o hierogamie a zeilor şi nu 
o romanţă a muritorilor”, cu trimitere la celebra 
Nuntă alchimică a lui Christian Rosencreutz. În 
spatele simbolismului alchimic Jung redesenează 
cunoştinţele psihologiei medicale moderne; 
cîteva cuvinte ale lui John Gower (“O pace 
războinică, o dulce rană, un rău blînd”) lămuresc 
obscuritatea paradoxală a vieţii omeneşti, aşa 
cum crux este formă şi simbol al suferinţei 
omeneşti, simbol al totalităţii şi patimilor cu care 
alchimistul îşi asemuieşte opus-ul. 

 
C.G. Jung s-a oprit la cifra zece, numărul 

perfect, în analiza gravurilor din Rosarium 
Philosophorum; Adam Maclean descrie 20 de 
astfel de desene. Ultimul ales de Jung, denarius 
este summa opus-ului, “punctul culminant ce nu 
poate fi depăşit decît de aşa-numita multipli-
catio.” Imaginea reprezintă un hermafrodit cu 
aripi ce stă pe Lună şi ţine în mîna dreaptă un 
potir în care se află trei şerpi, iar în stînga ţine un 
şarpe încolăcit; în stînga hermafroditului este 
Arborele Lunii cu treisprezece flori. Virginitatea 
neafectată a mamei este un paradox care pe 
psihiatru îl duce cu gîndul la “ciudata 
atemporalitate a inconştientului: totul s-a întîm-
plat deja şi nu s-a întîmplat încă.” Jung afirmă 
confruntîndu-se cu versetele alchimiştilor că 
Sinele ca simbol al omului este bisexuat 
reprezentînd integrarea elementului conştient şi 
inconştient. Simbolul hermafroditului este unul 
care defineşte finalitatea operei; prin simbolul 
Rebis-ului alchimiştii au surprins totalitatea ce 
reuneşte în sine contradicţiile, ceea ce Cusanus 
numea coincidentia oppositorum. 

Studiind aceste gravuri, citind Rosarium-ul, 
dar şi multe alte tratate de alchimie, Jung a arătat 
că alchimia este proiecţia unor conţinuturi 
inconştiente, a unor forme arhetipale care vin 
din mituri, basme, vise, viziuni. Deşi viziunea 
autorului Rosarium-ului este extinsă, ea tot nu 
poate acoperi întinderea procesului transferen-
ţial, a cărui descrie completă ar fi o întreprindere 
hazardată. Jung nu oboseşte să afirme că trăim 
“o epocă a confuziei şi descompunerii”, iar într-o 
lume sub semnul îndoielnicului trebuie cercetate 
toate fenomenele limită, fenomenul transferului 
fiind unul care ar putea lămuri aspecte ale 
procesului de individuaţie, ale naturii umane, 
ajutorul alchimiei fiind, în concepţia lui C. G. 
Jung, unul nepreţuit.Ţărmul lacului Zurich l-a 
atras totdeauna pe C.G. Jung, încît în 1922 a 
cumpărat terenul din Bollingen; cuvîntul şi hîrtia 

nu-i mai erau suficiente, “trebuia să dau într-un 
anumit fel o înfăţişare în piatră celor mai intime 
gînduri ale mele şi ştiinţei mele, sau, altfel spus, 
să fac o mărturisire în piatră. Acesta a fost 
începutul turnului pe care l-am construit la 
Bollingen.” Gîndea să construiască un turn de 
locuit, cu vatră în mijloc, de jur împrejur paturi, 
un loc unde să domnească liniştea şi traiul 
aproape primitiv. Turnul semnifica pentru Jung 
ceva “aidoma unui lăcaş matern”, un adăpost 
fizic şi psihic: “În acest spaţiu închis eu sînt 
numai pentru mine însumi”, acolo putea trece 
din agitaţia cotidiană în solitudine, din prezent 
în atemporalitate, turnul fiind un simbol al 
totalităţii psihice. 

“La Bollingen, scrie C.G. Jung, mă aflu în 
fiinţa mea cea mai autentică, în ceea ce-mi 
corespunde. Aici sînt, ca să zic aşa, ‘fiul străbun 
al mamei’. Aşa vorbeşte înţelepciunea alchimiei, 
căci ‘bătrînul’, ‘străbunul’, a cărui experienţă o 
trăisem încă de pe cînd eram copil, este 
personalitatea nr. 2, care a trăit dintotdeauna şi 
va trăi întotdeauna. Stă în afara timpului şi este 
fiu al inconştientului matern. În fantasmele mele, 
‘omul străbun’ a luat chipul lui Philemon, iar 
Bollingen acesta este viu.” Cînd construia zidul 
care împrejmuia mica grădină, Jung a avut parte 
de o întîmplare plină de tîlc care îşi afla înţelesul 
doar în faţa unui tălmăcitor al arcanelor. Una din 
pietrele comandate era un cub de dimensiuni 
prea mari faţa de ceea ce fusese comandat; 
meşterul zidar dispusese deja ca piatra să fie 
returnată, cînd Jung a văzut-o şi a cerut ca piatra 
să rămînă pe şantier, amintindu-şi versurile 
alchimistului Arnau de Villanova: “Iată piatra, 
cea nearătoasă,/ E ieftină, ce-i drept-/ E 
dispreţuită de cei proşti,/ Dar cu atît mai iubită 
de înţelepţi.” Jung ştia bine că această temă 
evocată de Arnau de Villanova îşi are sursa în 
Psalmul 117, 22: “Piatra pe care n-au băgat-o în 
seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul 
unghiului.”Era lapis-ul, piatra alchimică, neluată 
în seamă de ignoranţi, de cei instalaţi în 
obişnuinţe, de cei care au pierdut din vedere 
sensul şi finalitatea muncii lor. C.G. Jung a 
inscripţionat pe una din laturi, cea vizibilă 
dinspre lac, citate alchimice. Îl putem imagina pe 
ilustrul cărturar plimbîndu-se prin grădină/ 
rosarium, intrînd apoi în turn, aprinzînd focul în 
vatră, citind, lucrînd; prin prezenţa sa, prin aura 
sa, turnul devine o retortă alchimică, Athanorul 
în care fermentează aurum philosophorum, Opera 
sa! 
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Un francmason vrâncean sub lupa 
Securităţii: Nicolae Capri 
 

 
icolae Capri s-a născut în Focşani, Jud. 
Putna (actualmente Vrancea), la 18 
decembrie 1918, ca fiu al numitului 

Grigore Capri (decedat în 1945) şi al Lucreţiei. 
Mama sa Lucreţia, poseda ca avere dotală moşia 
Brăieşti din zona Dorohoiului, regiunea Sucevei 
în suprafaţă de 232 ha, redusă la 50 de ha în 
urma reformei agrare din 1945 şi expropriată 
total în 1949.  

Conform autobiografiei1 redactată în 1953, 
urmează cursurile şcolii primare din Focşani 
(1927-1930) şi apoi, din 1930, cursurile Liceului 
Ghica Vodă din Dorohoi şi Liceului Unirea din 
Focşani pe care îl termină în 1938, absolvind 
examenul de bacalaureat. În toamna aceluiaşi an 
se înscrie la Facultatea de Agronomie din cadrul 
Şcolii Politehnice din Bucureşti pe care o 
finalizează în 1942, obţinând titlul de inginer 
agronom. 

Fiind vreme de război, îşi satisface stagiul 
militar la Regimentul 1 Pionieri Aero, 
dobândind gradul de plutonier TR, fără să fi fost 
pe front, fiind întrebuinţat mai mult ca tehnician. 
Ulterior este avansat sublocotenent în rezervă. 

Lucrează la diverse întreprinderi: Agrara (1 
septembrie 1943-1 aprilie 1944), Agrotrac (1 iunie 
1945-1 ianuarie 1947), Societatea de Construcţii 
Starting din capitală ce avusese sediul în Bd. 
Hristo Botev nr. 13 (1 iunie 1947-1 aprilie 1948), 
ICS Plafar Bucureşti (21 martie 1949). 

Într-un referat al Securităţii din 7 iulie 1951, 
aflat în dosarul său de urmărire informativă2, se 
precizează că, la acea dată, Nicolae Capri era 
proaspăt căsătorit cu numita Zamfirescu 
Jaqueline, născută la 30 noiembrie 1924 în 
Bucureşti, fiica numiţilor Lică şi Margareta 
Zamfirescu. Era de origine mic burgheză, tatăl său 

                                                 
1 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond 

Informativ, ds. 375908, vol. 1., f. 38-39. 
2 Ibidem, f. 22-25. 

fiind avocat la Uzinele Vasile Roaită iar mama sa 
funcţionară la Legaţia Franţei din Bucureşti. 

O perioadă de timp Jaqueline fusese juristă 
la Uzinele Laminorul apoi a fost mutată la 
IPROM ca stenodactilografă. 

Se mai precizează că Nicolae Capri mai avea 
o soră doctoriţă, Iolanda Capri (decedată în 
1948) şi un frate, Gheorghe Capri, de 41 de ani, 
avocat, domiciliat în Focşani, str. Simion 
Bărnuţiu nr. 3 (conform autobiografiei din 1953). 

Sursa de informaţii a Securităţii a constituit-
o familia Manoliu care era vecină cu familia 
Capri pe Str. Pictor Grigorescu nr. 2, unde 
Nicolae locuia împreună cu mama şi cu sora sa. 
Ulterior Nicolae Capri s-a mutat la socrii săi, pe 
Str. Mihai Eminescu nr. 212 din capitală. 

Tot de la familia Manoliu, Securitatea a mai 
aflat că Nicolae Capri a mai fost căsătorit cu o 
individă, al cărui nume nu s-a putut stabili, nefiind 
dealtfel menţionat nici în dosarul său, de care însă a 
divorţat în urma neînţelegerii în căsnicie şi mai ales 
că susnumitul, având de susţinut anumite rude care 
aveau domiciliul forţat, nu putea să facă faţă 
cheltuielilor căsniciei. 

Şefii săi de la întreprinderea Plafar Bucureşti 
îl caracterizau ca fiind un foarte bun tehnician, 
care întreprinde acţiuni îndrăzneţe în ramura sa de 
activitate, fiind un element foarte bine pregătit. 

Din punct de vedere politic, în anul 1941, 
împreună cu alţi studenţi a făcut politică 
antilegionară, editând împreună publicaţia 
Gândul nostru care ulterior a fost suspendată. 
Conform celor declarate de el, în anii 1941-1942 a 
împărţit manifeste la Facultăţile de Drept şi 
Agronomie prin care cerea oprirea războiului. În 
1944, împreună cu profesorul Mihail Ralea 
Ghelmegeanu a pus bazele Partidului Socialist 
Ţărănesc care a fuzionat ulterior cu Frontul 
Plugarilor. Un an mai târziu, în 1945 a scris 

N 
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articole referitoare la reforma agrară pe care le-a 
publicat în Scânteia. 

Referitor la informaţiile culese de Securitate 
privind atitudinea lui Nicolae Capri faţă de 
ţărănime şi muncitori, acestea sunt 
contradictorii3. Într-o notă din 24 februarie 1949 
Martin Dumitru (domiciliat în Bucureşti, 
Şoseaua Giurgiului nr. 173 A), mecanic auto la 
Societatea CRR a RPR din Str. Biserica Amzei nr. 
29 susţinea următoarele: Cunosc pe domnul Capri 
Nicolae din anul 1943 până în prezent. L-am 
cunoscut în timpul când alţi moşieri (fiindcă şi 
dumnealui este fiu de moşier) exploatau şi biciuiau pe 
muncitori, susnumitul îi ajuta şi îi ocrotea. Ca 
dovadă se poate constata că a înzestrat zeci de 
copii de ţărani săraci, a clădit o şcoală, o 
biserică şi alte lucruri care erau folosite de 
popor, a clădit aproape un sat întreg.  

În timpul când lucram împreună la acelaşi 
atelier, eu ca mecanic şi susnumitul ca procurist al 
firmei, s-a arătat ca un adevărat ocrotitor al 
clasei muncitoare. Nu a căutat niciodată să 
reţină drepturile muncitorilor, ci din contră a 
dat ajutoare destul de însemnate ca 
îmbrăcăminte, alimente şi ajutoare în caz de 
boală, acestea se pot dovedi prin cazuri concrete.  

Dar cum Nicolae Capri era fiu de moşieri, 
Securitatea a căutat să obţină informaţii care să 
justifice punerea lui sub urmărire ca duşman al 
clasei muncitoare. Acţionând după principiul 
enunţat de Felix Dzerjinski, nu există oameni 
nevinovaţi, există oameni de care nu ne-am ocupat 
suficient, securiştii au interpretat tendenţios 
afirmaţiile lui Capri din 1949 care ar fi spus, pe 
când se afla în interes de serviciu la GOSTAT-ul 
din Roman, că rolul determinant în GOSTAT îl au 
tehnicienii şi nu directorii în sensul că acestea ar 
reprezenta, culmea, o dovadă că este un element 
duşmănos clasei muncitoare. 

Securitatea a făcut rost şi de o notă 
incriminatoare dată de un acolit al regimului 
comunist, şi anume D. Andreescu, secretar de 
organizaţie PMR din comuna Brăieşti, Raionul 
Dorohoi în care Nicolae Capri este descris ca un 
reacţionar, un lup îmbrăcat în piele de oaie. O altă 
referinţă compromiţătoare a fost obţinută şi de la 
Vasile Rotaru din Dorohoi.  

În ceea ce priveşte activitatea masonică a 
lui Nicolae Capri, din studierea pieselor 
existente în dosarul informativ rezultă că 
cererea sa de adeziune este datată 9 iulie 1947 
iar în calitate de garanţi semnează, la 12 iulie 

                                                 
3 Ibidem, f. 40-41. 

1947, 2 fraţi: ing. Paul Brătăşanu (gr. 33) şi dr. 
Ion Filipescu (gr. 30).  

 
Nicolae Capri (n. 1918 Focșani – d. 1998 București) 

 

În enciclopedia sa, istoricul Horia 
Nestorescu-Bălceşti, citând ca sursă Registrul 
matricol al M.L.N.R., menţionează că a fost 
propus de Paul Brătăşanu şi de prof. Nicolae 

Cornăţeanu (nu de Ion Filipescu)4. 

Iniţiat ca discipol în Loja România Unită nr. 1 
din Bucureşti la 10 octombrie 1947, în acelaşi 
atelier va obţine gradele 2 (12 martie 1948) şi 3 
(14 mai 1948)5. 

După intrarea în adormire a 
Francmasoneriei Române, în iunie 1948, foştii 
francmasoni au intrat în vizorul Securităţii. În 
timpul cât a lucrat ca inginer la C.A.P. Scurtu din 
Raionul Videle, căpitanul de Securitate Pătruş 
Ion a plasat pe lângă el un agent informator cu 
numele conspirativ Ionescu Dragoş. În nota 
informativă din 13 martie 1965 acesta 
consemnează că N. Capri i-ar fi făcut unele 
dezvăluiri privind apartenenţa sa la 
Francmasonerie, mărturisindu-i că a avut gradul 
3. Dorind să afle dacă inginerul mai păstrează 
relaţiile cu fraţii din lojă intraţi în adormire, 

                                                 
4 Horia Nestorescu-Bălcești, Enciclopedia ilustrată a 
Francmasoneriei din România, vol. 1, Ed. Phobos, București, 

2005, p. 218. 
5 Ibidem. 
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căpitanul Pătruţ Ion l-a instruit pe agent să îl 
roage pe Nicolae Capri dacă nu cumva putea, 
prin intermediul foştilor francmasoni pe care îi 
cunoscuse în Bucureşti să îl ajute să se transfere 
cu serviciul în capitală6. 

Dosarul de urmărire informativă al 
inginerului de origine focşăneană conţine extrem 
de puţine date despre activitatea masonică din 
trecut, prezentând o oarecare importanţă 
ştiinţifică mai mult prin prisma informaţiilor de 
natură biografică. 

De la 1967 şi până în 1980 când se 
pensionează, Capri a lucrat la Departamentul 
îmbunătăţiri funciare-grupul de supraveghere a 
investiţiilor pentru irigaţii, desecări, combaterea 
eroziunii solului.  

 

Căderea regimului comunist din România a 
fost urmată de ample transformări şi reforme în 
domeniul politic, economic, social, juridic. Pe 
cale de consecinţă, din 1991 Francmasoneria 
Română iese din adormire, la 24 ianuarie 1993 
constituindu-se MLNR. La 16 noiembrie 1993 
Nicolae Capri este redeşteptat în Loja România 
Unită din Bucureşti, fiind ales tezaurar al 
atelierului unde, la 8 ianuarie 1994 va obţine 

                                                 
6 Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond 

Informativ, ds. 375908, vol. 1., f. 121-122. 

gradul 4. Puţin mai târziu, la 15 februarie 1994, 
figurează cu gr. 33 ca Mare Tezurar al 
Supremului Consiliu pentru România. Maestru 
Venerabil al Lojii I. C. Brătianu din capitală (25 

septembrie 1994), preşedinte al Lojii de perfecţie 
Arca Regală din Bucureşti pentru gradele 4-14 (25 
septembrie 1995), Secund Supraveghetor al 
Conventului Extraordinar de la Alba Iulia al 
Marii Loji Naţionale din România (2) (9 martie 
1996), Nicolae Capri se alătură la 16 martie 1996 
grupului de loji care contestă hotărârea 
Conventului de la Alba Iulia şi rămâne în 
componenţa Marii Loji Naţionale din România 
(Vladimir Boantă). 

La 25 mai 1996 se numără printre 
francmasonii care acceptă unificarea Marii Loji 
Naţionale din România (1) (Sever Ferenţiu) cu 
Marea Lojă Naţională din România (2) (Vladimir 
Boantă)7. 

Francmasonul vrâncean Nicolae Capri a 
trecut la Orientul Etern în 1998 (anul masonic 
5998), la Bucureşti. 

 

 

                                                 
7 Horia Nestorescu-Bălcești, Op. cit., p. 218. 
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  Gheorghe Andrei NEAGU 
 

Tribulaţii 
paseiste 
 
 

Lumea politicului 
 
 
În septembrie acelaşi an: 
„Garda de Fier? Demonii de dreapta, adepţi ai ortodoxiei aflaţi 
ideologic la antipodul celor pe care i-a denunţat Dostoievski, dar 
psihologic foarte asemănători. Fenomen neromânesc. Aşa se face 
că şeful Gărzii de Fier era slav. Un fel de Hatman."  (Emil 
Cioran - Caiete) 
 

 pierde prioritatea lumii politicului în 
favoarea lumii filozofice, prin enunţuri 
de genul „Născociri ale filozofilor şi ale 

altor iluzionişti... n-au nicio bază reală”, este ca 
atunci când politicului i se atribuie şi oarecari 
valori spirituale definitorii. 

În realitate, politicul, indiferent de 
veşmintele sub care se ascunde, reprezintă o 
stare conjuncturală a emanaţiilor social-
economice existente într-o anumită perioadă de 
timp, în sânul unei societăţi. Idei politice nu 
există.  

Politicul se hrăneşte din lumea filozofică şi 
teozofică, necultivând niciun fel de respect sau 
necunoscând vreodată paternităţi care i-ar putea 
ştirbi emfatica-i menire ştiinţifică.  

Un om politic, o lume politică, fără idei 
economice, sociale şi religioase speculative, nu 
există.  

Realităţile sociale oglindite prin spirit sunt 
valorificate cupid de sfera politicului. Adeseori, 
omul politic este acel individ plin de şiretenie, 
falsitate şi cupiditate, care nu-şi poate găsi nicio 
altă formă de manifestare într-o lume exactă. 

Nu există niciun om politic care să fi făcut 
dovada capacităţii sale renunţând la politică şi 
apucându-se de orice altceva. Pe când, invers, e 
plină existenţa omenirii de exemple. 

Pe bună dreptate, filozofia poate 
desconsidera politica, poate de aceea se poate 
afirma că „pentru omul politic, spiritul este un 
lux necesar”, venind într-o contradicţie profundă 
cu un enunţ de genul: „Politica – înţelegând atât 

valorile ei, cât şi omul politic – se înrădăcinează 
în viaţă, mult mai profund decât spiritul. Căci 
politicul exprimă şi serveşte valorile vitale, pe 
când spiritualul creşte în răgazurile vieţii”. 
Despre ce servire a valorilor vitale poate fi vorba 
în pactul Ribbentrop-Molotov sau Diktatul de la 
Viena?  

Fie şi numai pentru aceste două lucruri, şi 
nu pot fi de acord cu acest fel de gândire obtuză 
a unor pretinşi gânditori la valorile omenirii. 
Concepţia filozofică nu „a batjocorit devenirea 
omenirii prin idealism şi pozitivism”.  

Idealismul lui Hegel este prin sine 
iraţionalist, numai prin măsura în care nu 
propovăduieşte distrugerea. 

Numai o minte bolnavă poate dăuna 
pozitivismului lui Comte, doar pentru 
optimismul pe care îl radiază prin toate esenţele 
enumerate. Vitalismul pe care se pretinde că-l 
degajă raţionalismul, s-a dovedit fals, până şi în 
educaţia religioasă a omenirii. Dacă ne gândim 
prin cruciadele de catolicizare a omenirii sau, 
prin similitudine, la războaiele Semilunei, care 
au avut la bază raţionalismul primitiv şi 
vitalismul bogat, ne putem da seama de cât de 
nefondate sunt îndemnurile sale, Emile.  

Iar subordonarea lumii economicului celei a 
politicului, considerându-l sclavul acestuia, este 
o dovadă de iraţionalism tot atât de imanent, pe 
cât de falsă este concluzia că omul „refuză 
fericirea” în postură de om paşnic, preferând-o 
pe cea de războinic. N-am văzut până acum un 
om normal care să se bucure la auzul veştii 

A 
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izbucnirii unui război, dorind să devină el însuşi 
soldat. Dacă ar fi fost aşa, n-ar mai fi fost nevoie 
de recrutări sau concentrări.  

Armatele s-ar fi constituit exclusiv din 
voluntari fericiţi să-şi afle fericirea după 
preceptele lui Cioran.  

Numai omul politic nu-şi mai încape în piele 
când se consideră „buricul pământului” şi-şi 
permite să declanşeze conflicte ce se vor solda cu 
hecatombe, pentru că omul politic este tot atât de 
laş pe cât de mare lătrător este. 

Aventurieri prin îmbolnăvire şi educaţie, 
oamenii politici devin agresivi prin 
neparticiparea asigurată de legi şi consemne 
numai pentru a-l crede spre a-i apăra laşitatea.   
Dacă aş vedea un singur diplomat cu arma în 
mână ucigându-şi în linia întâi adversarul direct, 
aş considera că tot ce am spus despre omul 
politic a fost neadevărat şi m-aş închina în faţa 
prozeliţilor cioranieni.  

De aceea, mi se pare mai elucubrantă 
postura mentorului lor, care, după ce se 
străduieşte să ne arate supremaţia politicului în 
viaţa socială complexă, vine să ne spună ceea ce 
omul de bun simţ şi nu filozof neapărat ştia de 
mult: „toată ploaia de oameni politici pe care i-a 
lansat democraţia aparţine acestui gen de egoişti 
minori care aspiră la celebritate pentru ca apoi 
anonimatul să-i înghită şi mai amarnic”.  

A te strădui să înţelegi oscilaţiile enunţurilor 
cioraniene înseamnă să te desconsideri pe tine 
însuţi, dar eu cred că trebuie să-mi sacrific partea 
de consideraţie pe care o aveam faţă de mine, 
pentru a deschide ochii oamenilor care se 
prosternează cu veneraţie în faţa turpitudinii 
belicoase ce li se înfăţişează atât de şocant, 
uluind tocmai prin vechea zicală: „Obraznicul 
mănâncă praznicul”. Şi pentru că „praznicul” 
trebuie să aparţină tuturor, respectând 
principiile pentru care a fost creat, trebuie 
sacrificată o parte din mine, pentru a alunga 
obrăznicia insolentei gândiri mistificatoare. 
Pentru că, iată ce se spune mai departe, cu 
aceeaşi somnolentă obrăznicie: „Regimul 
democratic, cu al său sistem parlamentar, dând 
posibilitatea fiecărui cetăţean să participe activ la 
viaţa publică, a dezvoltat latura meschin politică 
din fiecare individ, o megalomanie a omului”.  

Păi, atunci de ce l-am mai răsturnat pe 
Ceauşescu şi n-am mai suportat totalitarismul 
lui? Pentru ca să avem o democraţie plină de 
politicieni meschini, megalomani? Haida, de! Să 
fie democraţia o ploaie de egoişti minori? Atunci 
nu mă mai miră de ce a fost posibilă apariţia lui 
Hiltler, Stalin şi Mobutu...  

Privind astfel lucrurile, răsturnarea lui 
Ceauşescu n-ar fi trebuit să aibă loc, pentru că el 
a fost „prin excelenţă, un dominator” adică „un 
geniu politic”, după accepţiunea cioranistă.  

N-am nimic împotriva faptului că un şef de 
trib se simte un Napoleon, un Cezar, un Lenin 
sau un Stalin, dar a reduce raţionamentul 
definirii geniului politic la asemenea tipologii 
înseamnă a desconsidera faptul că aceştia, la 
rândul lor, s-au adăpat puternic din genialitatea 
altor existenţa umane.  

Şi atunci, de ce nu-i considerăm genii şi pe 
Borgia sau pe Nero, pe Mao sau pe Castro, ba 
chiar şi pe Truman şi pe Râmaru Iar lista ar 
putea continua, dar în folosul cui?  

 
* * * 

 
Faptul că un„Cezar nu putea deveni înţelept 

şi nici Napoleon poet”, nu poate să ne ducă la 
ideea că este necesar ca un poet sau filozof să 
devină dictator şi că „Un filozof nu poate fi 
decât... preşedinte”. „Micşorarea ethosului 
agresiv al omului” nu duce la scăderea 
instinctului politic, pentru că nici Cezar şi nici 
Napoleon n-au fost oameni politici şi nu păţeau 
ceea ce au păţit. Dar, deh, asta este soarta celui 
care se bagă ca musca-n ciorbă şi se crede filozof. 
Niciun om politic important, Talleyrand, 
Fouché, Bismarck n-au avut sfârşitul lui Cezar 
sau Napoleon.  

Pentru că omul politic nu „trăieşte în timp ca 
într-o substanţă”, gândindu-se într-o „anumită 
independenţă faţă de timp”.  

Dimpotrivă, omul politic se gândeşte mereu, 
dependent de timp, încercând să-i speculeze 
momentele din dorinţa de a se bucura cât mai 
mult de trecerea lui, independent de imoralitatea 
socială cu care îşi permite să îl păcălească.  

Meditaţia omului politic este în permanenţă 
o luptă de supravieţuire, indiferent de mijloacele 
folosite. 

Iar omul politic fără orizont este o pradă 
uşoară pentru eşec. 

Faptul că Goethe l-a înţeles pe Napoleon, 
dar nu l-a priceput pe Kant, tinde să 
demonstreze nu existenţa unui geniu politic la 
Goethe, ci a unui geniu creator la Napoleon, 
dominaţi, la rându-le, de puritatea raţionalistă a 
iraţionalismului kantian. Şi-apoi, ce foloase ar fi 
putut avea îndestulatul Goethe, de la înţelegerea 
filozofiei kantiene? 

Cât despre Napoleon, nici atâta! Iar 
incursiunile prin societatea lui Cezar nu vin să 
demonstreze nimic sau chiar dacă „forţa serveşte 
ideii de forţă” pentru că acest principiu este 
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valabil şi pentru necuvântătoare, fie chiar şi prin 
„peştele cel mare înghiţit de cel mic”.  

Marii reformatori religioşi, enunţaţi ca 
oameni politici, au fost într-adevăr politicieni, 
dar ei n-au reuşit să transforme conştiinţa 
omenirii cum a reuşit creştinismul.  

Creştinismul, ca formă a politicului, este cu 
adevărat o formă de înrobire a celor săraci. 

Popii se cred judecătorii lumii terestre, cât şi 
perceptorii lumii de apoi, dar uită că revoluţia 
este de fapt „examenul pe care îl dau săracii în 
faţa istoriei”. 

Machiavelli a fost primul om politic care a 
reuşit să ilustreze perfecţiunea omului politic 
specific dogmei creştineşti, iar toţi martorii 
diverselor derivate, fie ei protestanţi, ortodocşi, 
husiţi, nu sunt altceva decât variante politice ale 
dogmei iniţiale şi, mai ales,a nevoii de putere a 
clerului. 

Preoţii diverselor confesiuni religioase nu au 
putut sta liniştiţi la „Cina cea de taină”.  

Prelaţii sunt poate ilustrarea cea mai vie a 
oamenilor politici, specifici democraţiei 
parlamentare. Pentru că, aşa cum bine se spune, 
„Febra omului politic este una”, iar ura este 
întotdeauna prezentă în disputele canonicilor 
din întreaga lume. 

Şi apoi, care prelat nu propovăduieşte 
iubirea faţă de aproape, înfigând pumnalul 
ideologic mişeleşte fie prin schisme şi anateme, 
fie chiar prin cruciade? Încearcă numai să ceri 
unui preot să-şi facă datoria de păstorire a 
sufletelor păcătoase fără să-i plăteşti şi vei 
constata, dragă muritorule, că vei rămâne cu 
bisericile goale! 

Prelatul, ca orice om politic care se respectă, 
nu munceşte, el induce în suflet teamă sau ură, 
după cum îi dictează interesele de grup sau 
personale.  

În momentul în care orice credincios îşi va 
da seama că nu are nevoie de intermediar între 
credinţa sa şi Stăpânul ipotetic al Universului, 
preoţimea va slobozi cea mai deşănţată ocară 
împotriva ta, muritorule, uitând că ea însăşi a 
fost plămădită după acelaşi chip şi aceeaşi 
asemănare cu a ta, a mea şi a tuturor 
credincioşilor. 

Iar când reuşita omului politic se conturează 
în putere, fie laică sau religioasă, apar filosofii 
corupte, aservite sau confuze, precum cea de 
faţă. 

O clipă de primejdie îndeamnă omul politic 
la măsuri necruţătoare de a-şi apăra puterea.  

Proletariatul,  cel puţin, a fost mai sincer 
când s-a declarat deschis duşmanul celor avuţi, 
dar a obosit luptând să cucerească lumi ce nu-i 

aparţineau. Revoluţia săracilor a reuşit să arate 
oamenilor politici că este posibilă apariţia unei 
lumi diferite şi ca lumea politicului să ţină seama 
de cu totul alte date decât cele avute până atunci. 
De aceea, comunismul trebuie să se limiteze la a 
apăra interesele săracilor, fără a mai căuta 
implantarea avantajelor lui, într-o lume a 
capitalului, care oricum tot va sucomba. 

Este trist că filosofii lumii capitaliste s-au 
obişnuit cu ideea că mulţimea va accepta la 
nesfârşit să fie sursa de îmbogăţire a bogaţilor. 
Nu va fi nicidecum aşa ceva!  

Comunismul, înfrânt aparent astăzi, este mai 
puternic ca oricând. Omenirea va ajunge foarte 
repede la concluzia că nu ideile comuniste de 
solidaritate umană au fost eronate, ci neaplicarea 
lor consecventă.  

Sunt convins că dacă existenţa omenirii ar fi 
primejduită de apariţia unor extratereştri cu 
gânduri expansioniste, omenirea s-ar uni pentru 
a-şi apăra ceea ce are. Dar tot atât de convins 
sunt şi de faptul că neapariţia unor primejdii 
exterioare va lumina drumul celor săraci, spre a 
dobândi ei înşişi dreptul de a utiliza truda 
colectivă în folosul colectivităţii.  

Pe cât de utopică poate părea ideea în sine, 
pe atât de folositoare va fi pentru salvarea 
omenirii însăşi prin criza ce se profilează tot mai 
mult în viitorul apropiat. Şi atunci, nu ura şi 
cupiditatea oamenilor politici vor fi mai necesare 
mulţimii, ci convingerea că ceea ce-i al tuturor, 
trebuie să fie cu adevărat al tuturor.  

Să apelezi la un strateg militar, Clausewitz, 
pentru a defini războiul ca pe o stare a 
politicului, mi se pare un truc ieftin şi nedemn. 
Războiul nu „este o continuare a politicului”, ci 
o consecinţă a alterării politicului, până acolo 
încât prezenţa lui este ca o inexistenţă. 
Machiavelismul politic a fost dus în unele cazuri 
până la limite paroxistice, transformându-se 
uneori în antipolitică.  

Şi lumea politicului ajunge uneori să-şi 
dezonoreze pruncii, ca orice părinte care nu-şi 
iubeşte prea mult copii, mai ales atunci când 
exegeţii adoptă statutul „care pe care”.  

Lumea politicului, redusă la principiul 
acaparării puterii în exclusivitate, se perverteşte, 
irosindu-şi forţele dincolo de lumea-i specifică. 
Iar cei care afirmă „Pentru adevăratul om politic, 
morala este un lux periculos”, ar trebui lapidaţi.  

Pentru că omul politic, care luptă fără 
scrupule să ajungă sus, iar apoi să se menţină, se 
exclude din sfera moralei politice.  

Lumea politicului, ca orice lume ce se 
dovedeşte viabilă, trebuie să accepte şi existenţa 
luptei, dar nu cu orice mijloace. 
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Numai oamenii politici de valoare 
incontestabilă pot accepta o luptă adevărată, 
respectând şi aici, ca în orice luptă, un summum 
de principii morale politice.  

Când Cioran afirmă: „Febra omului politic 
este ura”, uită complet de normalitatea existenţei 
morale politice. Pentru că dacă „prinţip nu e”, 
nimic nu e, iar „o societate fără prinţipuri, va să 
zică nu”. Şi, fără să facem haz de necaz în faţa 
sorţii care suportă asemenea oameni ce 
deservesc omenirea, trebuie să ne limpezim prin 
noi înşine şi să ne debarasăm de aceia care susţin 
că „Ura este virtutea politică prin excelenţă”, 
poate şi numai pentru simplu fapt că însăşi 
Biblia ne învaţă că „cine seamănă furtună, culege 
furtună” sau „cine ridică sabia, de sabie va 
pieri”. Pentru că de aici apar confuziile în lanţ, 
cum ar fi şi aceea a pluralismului considerat ca 
„baza metafizică a urii”.  

Oare asta e ura, pluralismul? Păi, atunci, 
iubiţi gândirişti, nu ne rămâne decât să ne 
luptăm în defavoarea dictaturii, desfiinţând 
pluralismul. Chiar nu vă daţi seama de răul pe 
care vreţi să ni-l insuflaţi? 

Nici comuniştii n-au fost în stare să adopte şi 
să propovăduiască un asemenea principiu. 
Indiferent de adversari, omul politic nu trebuie 
să se lase pradă voluptăţii luptei în sine, ci 
trebuie să-şi găsească loc pentru echilibrul 
mental, eliminând voluptatea instinctual-
politică.  

A-ţi găsi idei politice care din start „conţin în 
genere conflicte”, înseamnă a fi lipsit din capul 
locului de clarviziune, adică a-ţi propune de la 
început să generezi ceea ce este împotriva 
politicului. 

Lumea politicului trebuie să aducă o stare de 
echilibru, iar aceasta nu se poate realiza decât cu 
adevăruri valabile în timp.  

Numai o politică aventuristă se poate baza 
pe instinctul voluptuos şi pe adevăruri 
momentane, lipsite de o morală politică severă. 

Omul politic care se va călăuzi numai de 
preceptul „numai eu am dreptate, adversarul 
nu”, este într-o eroare tot atât de mare ca şi aceea 
care a dus ca respectivul să aleagă o carieră 
politică. Mai bine se făcea boxer, dar şi acolo 
lupta îşi are principii morale şi criterii bine 
delimitate. Democraţia nu se poate instala într-o 
societate frământată de astfel de idei politice.  

Asimilarea societăţii statului de către 
politicienii-filosofi ai Germaniei, a dus la apariţia 
lui Hitler, iar după acelaşi model au încercat şi 
staliniştii aceleaşi structuri politice. Faptul că au 
reuşit să rămână în istorie nu poate fi un 
moment de bucurie pentru omenire.  

Abandonarea pluralismului politic, 
eliminarea personalităţilor politice de caracter în 
favoarea politicienilor de conjunctură, a dus la 
apariţia ultimei mari conflagraţii mondiale. 

 
                                      * * * 

 
 
Greşelile politice americane din Vietnam, 

franceze din Africa, arabe şi israeliene, au cauzat 
morţi inutile şi mutilări sociale subumane. 

Democraţia românească nu s-a putut 
desfăşura în plenitudinea ei niciodată. Sufocată 
de politici vecine belicoase, democraţia 
românească şi-a găsit o cale de supravieţuire 
într-un context în care lumea politicului a 
respectat măcar o fărâmă din principiile luptei 
politice.  

În momentul când filosofii de tipul Cioran 
au găsit mijloace să le încurajeze lupta politică, 
prin orice mijloace, oamenii politici venali s-au 
avântat în luptă cu tupeu şi fără scrupule, 
strivind mai întâi democraţia propriilor naţiuni, 
pentru ca, slujindu-se de ele, să distrugă şi 
popoarele cu care au venit în contact.  

Faptul că, odată cu trecerea timpului, tiranii 
democraţiei au sucombat, ne face să privim cu 
alţi ochi astăzi preceptele lui Cioran. Aceasta ar 
fi fost singura scuză a autorului atât de venerat 
de reacţiunea română de azi, dar faptul că, deşi 
în viaţă, autorul nu aduce corectivele necesare  

Schimbarea la faţă a României mă 
îndreptăţeşte să nu mă apropii cu respectul care 
s-ar fi cuvenit senectuţii înţelepte, dându-mi 
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impresia că şi astăzi autorul împărtăşeşte 
aceleaşi idei, din moment ce afirmă indubitabil: 
„concep dictatura ca o revoluţie permanentă”. 
Degeaba mai încearcă să-mi îndulcească gustul 
amar enunţului, cu tot felul de paleative!  

Ca simplu cititor ce sunt, consider că-mi fac 
o datorie morală, desolidarizându-mă de astfel 
de principii.  

Orice tiranie care „nu serveşte un crez” nu s-
a putut instaura decât prin forţa de persuasiune 
a lumii politicului care a respectat morala lumii 
politice. Iar instalarea unei dictaturi, fie ea şi 
populară, n-a dus decât la stigmatizarea 
democraţiei, creând impresia unor false 
personalităţi, profund inumane. Iar istoria 
abundă în exemple de tirani şi dictaturi.  

Nu e cazul să le mai semnalăm. Alternanţa 
atât de căutată între democraţie şi dictatură nu 
se justifică decât pentru minţi bolnave, care au 
căutat semnificaţii banale până şi în piramidele 
egiptene.  

A căuta explicaţia unor fenomene politice ce 
nu se pot justifica în faţa concepţiei umaniste 
despre viaţa socială, este egal cu a căuta să-l 
explici pe Dumnezeu prin formule chimice.  

Faptul că „mulţimea a iubit jugul” nu se 
datorează facilităţii evoluţiei sociale, cu pregătiri 
îndelungate ale oamenilor politici şi nu numai, 
fără scrupule.  

Apariţia lui Cezar nu a fost întâmplătoare. Şi 
Hitler, şi Stalin, şi-au întins mrejele speculative 
de conjunctură, sprijiniţi de filosofi ocazionali, 
pregătind poporul, prostindu-l cu impertinenţă 
imbecilă, până la resemnarea şi acceptarea 
fatalităţii.  

Tirania n-a fost suportată de mulţime, decât 
ca o fatalitate conjuncturală a neputinţei maselor 
de a se organiza şi dărâma ceea ce s-a auto-
instalat.  

Fascistul Mussolini a fost participant la 
Internaţionala a III-a comunistă ca reprezentant 
al socialiştilor italieni. Socialismul lui şi naţional-
socialismul lui Hitler au fost departe de 
adevăratele principii socialiste, dar lumea a 
permis cu indiferenţă naşterea şi dezvoltarea lor 
până la limite paroxistice. 

Christos, considerat cel mai veritabil 
socialist, ba chiar comunist, a sfârşit pe cruce, în 
vreme ce Stalin a crucificat mulţimi şi popoare 
nevinovate.  

Este aceasta altceva decât o fatalitate 
alimentată cu cinism de slogane ca „orice soluţie 
am căuta pentru România, este imposibil să o 
vedem scuturată din orbecăiala ei seculară în 
afară de un regim dictatorial”? Cum să se lupte 
românul simplu, ţinut în incultură de un regim 

monarhic feudal, care n-avea niciun interes 
românesc, de un Hohenzollern, cu litera scrisă a 
unui Cioran tobă de carte? Iată ce rol nefast se 
naşte prin colportarea ideologică a maselor de 
către un grup restrâns de pseudo-intelectuali 
naţionali! Spun asta pentru că Nero însăşi era un 
fals intelectual... 

Ce să înţeleagă omul de rând când citeşte: 
„Ţările... Îşi pierd conturul prin democraţie. 
Acesta este cazul României. Ea n-a avut 
niciodată o formă, iar democraţia nu i-a dat-o. Ea 
este prea mult politică şi prea puţină istorie. 
Nenorocirea regimului democratic este că în el 
omul politic un poate face nimic...”, că doar el 
formează societatea.  

Suma oamenilor simpli, dispreţuiţi cu cinism 
de filosofi imberbi, trebuie să alcătuiască 
reazemul politic al naţiunii, iar datoria fiecărui 
om politic şi, mai ales, a fiecărui intelectual, ar 
trebui să fie, în primul rând, aceea de a-şi cultiva 
poporul din sudoarea căruia se hrăneşte când se 
aşază la masa de scris. 

Pentru că milioanele de oameni simpli nu au 
nevoie de un astfel de scris, menit să-l îndemne 
la violenţă şi sacrificiu inuman, şi atunci cărţile 
pline de venin nu s-ar mai vinde, dar, din 
nefericire, cumpărăm şi lucrurile care nu ne plac, 
poate numai pentru ca să ne ferim să nu ne 
îmbolnăvim cugetele.  

Otrava tipărită va trebui însă stopată, nu 
prin arderea cărţilor atât de obişnuită în vremea 
dictaturilor adulate cu cinism de Emil, ci prin 
atitudinea onestă a sufletelor curate şi a minţilor 
înţelepte care vin să arate vinovăţiile 
aventurierilor gândirii bolnave.  

De aceea, nu mă voi opri decât atunci când 
voi considera că oamenii nu au nevoie de calmul 
şi raţiunea gândurilor mele şi că îşi doresc o 
existenţă în care sinuciderea este principiul 
suprem al devenirii naţionale, în care lupta 
venală şi fără scrupule este scopul intrinsec al 
omului care-şi satisface setea de cunoaştere de 
sine pentru a se sluji prin sine pe semenii lui. 

Nu cred în existenţa aristocraţiei politice, dar 
cred în existenţa unei morale minime în orice 
domeniu al existenţei umane. „Convertirea în 
mit a tuturor marilor conducători” nu este la 
conştiinţa română „spre a se înşela pe sine 
însăşi”.  

Adorarea lui Ştefan, Mircea şi Mihai, aidoma 
lui Cezar şi Napoleon, a avut, totuşi, mari 
diferenţieri. Dacă Cezar şi Napoleon deveniseră 
pentru anturajul imediat şi, mai ales pentru 
popor în general, persoane divine, la români 
numai Traian a atins asemenea forme de 
adoraţie.  
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Toate legendele româneşti şi-au prezentat 
voievozii de condiţie morală atât de normală, 
încât Dragoş sau Ştefan cel Mare ar fi putut fi 
oricare dintre înaintaşii noştri. Contrar altor 
naţiuni la care „Omul nu se lasă bucuros condus 
de om. De aceea a inventat el miturile”, la 
români găsirea unui conducător potrivit 
intereselor poporului a fost o preocupare 
permanentă încă de la Decebal şi Burebista. 
Niciodată voievozii noştri n-au fost consideraţi 
ca persoane divine, cu „sânge albastru”. 

Celelalte naţiuni, Franţa şi Anglia mai ales, 
şi-au feţişizat regii, iar în unele cazuri (ex., 
Napoleon) l-au sacralizat în mod artificial. Din 
acest punct de vedere, românii se aseamănă 
germanilor. Poate de aceea au acceptat şi chiar 
au invitat un Hohenzollern să deţină funcţie, 
atenţie, funcţia de rege.  

 

 
Pentru că românii nu şi-au ridicat semenii în 

funcţie de conducători, pentru a le forma 
destinul.  

Românul îşi ştia destinul şi şi-a ales 
reprezentantul pentru a coordona efortul 
popular în realizarea lui. 

Nici Hitler şi nici Antonescu n-au fost 
creatori de destin şi reprezentanţi ai unei dorinţe 
populare. Germanii mureau de foame în haosul 
falsei democraţii aristocratice interbelice şi l-au 
ales pe Hitler ca exponent al unui partid 
naţional-socialist radical, căruia în prima fază i-
au acordat mandat de eradicare a racilelor 
sociale păgubitoare rasei germane.  

La români, situaţia este aidoma. Un rege 
stăpânit de patimi păguboase şi o aristocraţie 

politică descompusă, nu puteau duce decât la 
apariţia omului de acţiune, integru şi bun 
organizator, Antonescu. Ambii au avut neşansa 
de a se lăsa târâţi de jocurile politice exterioare 
profund nefolositoare propriilor naţiuni, fapt ce 
i-a silit să sfârşească aidoma lui Napoleon sau, 
de ce nu, Cezar.  

Ceea ce îndeobşte numim dictatură, nu este 
întotdeauna răul cel mai rău de care o societate 
trebuie să se debaraseze.  

Dacă am compara numărul victimelor şi 
realizărilor economico-sociale făcute într-o 
unitate de timp de anarhia tătucului Mahno cu o 
perioadă similară din epoca tătucului Stalin, am 
ajunge să ne reevaluăm atitudinea. Aşa se 
explică şi faptul că Mahno n-a rezistat în scaunul 
puterii. 

Sau dacă am compara numărul ţăranilor 
ucişi în 1907, pe vremea regelui şi a mult-
trâmbiţatei democraţii tradiţionale româneşti, cu 
anul cel mai sângeros al mult-incriminatului 
dictator comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej sau 
Ceauşescu, ne-am pune fireasca întrebare, cine a 
fost mai sângeros?  

„Parada de libertăţi goale”, care s-a perindat 
odinioară, şi-a început sarabanda şi în prezenta 
democraţie. Lipsa ei de conţinut material va 
duce la instaurarea unei anarhii, care, din 
nefericire, pare să se instaureze în lumea 
întreagă. 

America pare să-şi înece speranţele de 
dominare în suc propriu, întrucât transpare tot 
mai mult reaua credinţă a lui Bush faţă de 
celălalt taler al balanţei existenţei umane.  

Dezmembrarea ruşilor de ucraineni, 
bieloruşi şi celelalte seminţii, pulverizează 
puterea care menţinea acul balanţei vieţii 
mondiale într-un precar echilibru. Diseminarea 
puterii atomice, exacerbarea pretenţiilor 
naţional-teritoriale, a revendicărilor sociale într-
un climat, unde productivitatea scăzută duce la 
haos şi anarhie a dezechilibrat ;i mai mult lumea 
acestui sfârşit de mileniu. 

Gorbaciov a fost alesul popoarelor unionale 
pentru o primă etapă, dar linguşeala  
internaţională exagerată  i-a adus numai anarhie 
politică şi imense deservicii. Fărâmiţarea 
teritorială a ruşilor, lăudată ca o formă a 
democraţiei de tip american, va fi până la urmă 
în defavoarea alianţei liderilor americano-
slavismului exacerbat. Iată cum inexistenţa unor 
divinităţi conducătoare poate fi la fel de 
dăunătoare unei naţiuni ca divinizarea lui 
Saddam la irakieni. 

Imixtiunea americano-anglo-franceză şi a 
lacheilor amatori în problema reîntregirii lumii 



674 vol. 25,  135-136| septembrie-octombrie, 2015 

 

persane, nu a făcut decât să mă umple de 
dezgust. Un singur deget dacă ar fi ridicat Rusia 
lui Stalin, faimoşii luptători ai democraţiei 
occidentale s-ar fi abţinut de la asemenea 
fărădelege. 

Ce-ar fi dacă noi, românii, ne-am îndrepta cu 
trupele spre Chişinău şi Cernăuţi pentru a ne 
reîntregi Patria-Mumă? Ar veni americanii şi ne-
ar sătura de asemenea intenţii, după cum ruşii 
au şi făcut-o deja la Tiraspol şi în Republica 
Găgăuză. Practic, le-am putea da oricând 
Transnistria şi R. Găgăuză, dar să ne redea 
Bucovina şi sudul Basarabiei, pământurile 
noastre strămoşeşti. Însă părerea mea sinceră 
este că orice revendicare teritorială şi naţională 
este un anacronism pendinte de aristocraţia 
vechii democraţii, care într-o ultimă zvâcnire 
agonizantă, distruge ideea comunităţii 
internaţionale.  

Mult-trâmbiţata Piaţă Comună Europeană se 
confruntă ea însăşi cu problemele de ambiţii 
personale în dauna principiului naşterii iniţiale. 
Imixtiunile acestui organism în viaţa diverselor 
naţiuni, aflate în conflict, după modelul 
american, nu fac decât să scoată credibilitatea 
unei comunităţi internaţionale.  

Atât dictatura, cât şi democraţia, au o formă 
stabilită, dar lipsa de formă a anarhiei, duce la 
permanentizarea stării conflictuale prin 
modificări perpetue.  

În anarhia mondială ce tinde să se 
permanentizeze, nimeni nu este dispus la 
concesii.  

Faptul că nimeni nu crede în buna credinţă a 
partenerului, nu va rezolva nimic în sensul 
creştin al apropierii între oameni. 

Iată cum personajele declarate profund 
creştine, se dovedesc a fi mai schismatice decât 
comuniştii. Aceştia cel puţin erau mai cinstiţi 
când recunoşteau că nu recunosc existenţa nici 
unei divinităţi. 

De aceea, mi se pare o blasfemie cu totul mai 
mare să te declari creştin, dar să porneşti cu 
arma în mână asupra aceluia cu care mai ieri 
împărţeai aceeaşi soartă, decât aceea prin care îţi 
declari deschis neapartenenţa la dogma 
religioasă. Iisus se pare că a fost primul duşman 
declarat al economiei de piaţă, când i-a izgonit 
pe negustori din temple. 

Forma de comerţ a timpului, zărăfia, a 
provocat creştinului-comunist Iisus o asemenea 
repulsie, încât a reacţionat cu o violenţă 
proletară, împotriva micii proprietăţi private în 
plină dezvoltare. Iubirea aproapelui ca formă de 
afirmare a internaţionalismului socialist s-a 

dovedit a avea o căutare numai în momentele de 
criză socială.  

De aceea, mă surprinde că nimeni nu ia 
astăzi în consideraţie învăţătura lui Iisus care nu 
şi-a creat lângă sine nici moaste preoţeşti, nici 
negustori, nici proprietari, iar Biblia, cartea 
cărţilor, cum i se mai spune cu emfază şi 
demagogie, este plină de pilde şi îndemnuri la o 
viaţă cumpătată bazată pe proprietatea în comun 
şi nicidecum pe cea privată.  

Singura proprietate privată recunoscută este 
cea maritală, în care femeia aparţine în mod 
exclusiv soţului legitim.  

Este surprinzător că în toată existenţa ei, 
preoţimea s-a depărtat atât de mult de 
învăţătura creştină adevărată.  

A avut dreptate Iisus să nu se încreadă şi să 
nu încredinţeze misiunea creştinării preoţimii 
meşteşugare de astăzi.  

De aceea, lumea politicului pare a fi 
dominată mai mult de convulsii private, decât 
de filosofii creştineşti adevărate. Comunismul 
fiind în teorie mult mai apropiat învăţăturilor 
creştineşti decât imperialismul, a permis 
luminarea poporului.  

Dacă el ar fi ţinut masele în analfabetismul  
specific ignoranţei occidentale, ar fi putut amăgi 
lumea cu firimiturile marelui ospăţ al marii 
proprietăţi private. 

Muncitorul occidental este fericit în 
ignoranţa sa culturală, că se află la volanul unei 
maşini, pe când proletarul lumii răsăritene, mai 
cult şi deci mai orgolios, reuneşte astăzi la 
efemeritatea deţinerii unor valori materiale ce nu 
reprezintă neapărat un scop în viaţă.  

Goana după agoniseli materiale a sărăcit 
spiritual naţiunile.  

Primenirile sociale făcute cu orice preţ, în 
condiţiile instaurării anarhiei, pot distruge 
forma, fie ea datul dictaturii sau al democraţiei.  

Statul, ca formă de organizare, este mult mai 
bine conturat în teoria marxistă. Statul ca formă 
de existenţă a lumii politice, nu poate exista 
decât ca o rezultantă a voinţei naţionale, ca 
modalitate de satisfacere a nevoilor materiale şi 
spirituale necesare în timp şi spaţiu, corelat cu 
forma statală instituită. Democraţia românească 
actuală a început să dezamăgească mai repede 
decât se aştepta.  

Crimele politice făcute în numele 
democraţiei, dar mai ales ostracizarea 
comuniştilor, compromit noua democraţie într-o 
măsură mai mare decât comunismul înfierat de 
aceasta.  

Greşeala politicului constă în aceea că 
prigoneşte, conform dictonului cioranian, un om 
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politic care trebuie să urască tot ceea ce-i este 
potrivnic.  

Absenteismul românului de la votarea 
Constituţiei este o palmă dată exacerbării actului 
de pedepsire a poporului comunistoidizat de 
aranjorii lumii pretins democratice. Haosul 
politic instaurat în urma unei dictaturi, fie ea şi 
proletare, nu este pe placul maselor.  

Poporul, dacă este în mod sincer consultat, 
îşi dă măsura opţiunii cu aceeaşi sinceritate cu 
care s-a investit ca suveran.  

Dar când noua democraţie a promis linişte şi 
pace, iar ea a adus nesiguranţa zilei de mâine, 
poporul răspunde pe măsura mandatului 
încredinţat.  

Este adevărat că trenul şi avionul nu ne-au 
sensibilizat, dar tot atât de adevărat este că a 
apropiat distanţele. 

Comunicăm mai repede, mai precis, iar 
comunicarea ar trebui să ne apropie. Paradoxal, 
apropierea înlesnită de progresul tehnic, ne face 
în faza incipientă să ne grupăm pe colectivităţi 
de interese, care nu converg întotdeauna cu 
interesele naţionale, fără a pierde speranţa că 
vom fi până la urmă solidari faţă de aleşii noştri, 
numai în măsura în care cei aleşi vor reprezenta 
cu adevărat interesele obştii. 

Prosternarea românească în faţa culturii 
materiale occidentale nu înseamnă şi 
recunoaşterea superiorităţii zestrei spirituale a 
acesteia. 

Grandoarea materială induce, în mod 
indubitabil, decadenţa morală şi, implicit, mari 
neîmpliniri spirituale.  

Morala şi cultura occidentală sunt, de 
departe, mult sub aşteptările sponsorilor ei 
materiali.  

Afirmaţia că „România nu este o ţară 
originală” este o dovadă suplimentară de rea 
credinţă, pentru că a apăra „România de ţăranii 
ei” în ceea ce îndeobşte denumim dezvoltare 
economică, înseamnă să dăm dovadă de prostie. 

Ţăranii au salvat naţiunea mai mult decât 
orice clasă socială, numai că una e să fii ţăran 
austriac, german sau american, şi alta să fii ţăran 
român.  

Ţăranul occidental a fost întotdeauna un 
salariat agricol cu oarecare drepturi de 
proprietate, care nu şi-a dat niciodată viaţa 
pentru apărarea lui.  

N-am auzit niciodată de răscoala ţăranilor 
americani şi nici nu se va auzi vreodată. Văcarii 
şi fermierii Americii nu au nici atâta dor şi nici 
atâta dragoste faţă de pământ, încât să fie în 
stare să-şi cristalizeze o cultură specifică şi, mai 
ales, tradiţională.  

În absenţa culturii originale, americanul 
recurge la mirajul bunăstării materiale, neglijând 
să arate mijloacele agoniselii.  

Ţările care „nu renunţă la originalitatea 
etnică” nu sunt numai „pitoreşti”, ci sunt 
posesoare de valori culturale străvechi şi 
adevărate.  

Ce n-ar da americanul să se poată lăuda cu 
un Traian, Ştefan sau Mihai? În lipsa unor valori 
culturale adevărate, se laudă cu Buffalo Bill sau 
alţi hoinari nesemnificativi. Până şi America 
Latină se poate lăuda cu existenţa unei culturi 
spirituale mai bogate decât celei a SUA, cu toate 
lipsurile ei materiale. Pentru că niciodată 
colonistul american nu s-a ridicat la nivelul şi 
rangul colonistului Americii de Sud. Foştii 
ocnaşi şi-au putut decima în voie, ba chiar 
lichida înaintaşii, dezlănţuindu-şi calităţile 
imoralităţii pe spinarea bieţilor incaşi, fără a 
prelua mare lucru din cultura acestora.  

Colonizarea Americii de Nord s-a făcut prin 
jaf şi spoliere totală. Dacă ar putea, SUA ar 
începe o colonizare în stil propriu şi a Europei şi, 
de ce nu, a lumii întregi. Semne sunt destule.  

ONU este din ce în ce mai aservită SUA. Iar 
asta în vreme ce unii îşi permit să afirme că „Nu 
există cultură vie într-un nelimitat cantitativ al 
valorilor”. Las la o parte exprimarea greoaie şi 
confuză, din delicateţe, dar afirm că atâta vreme 
cât România îşi va înţelege ţăranii şi-i va apăra 
cu grijă, îngrijindu-le valorile şi nevoile, va 
rezista tendinţelor de colonizare occidentală.  
Renaşterea şi tot ceea ce înseamnă spirit pentru 
Europa a distanţat şi mai mult artificialitatea 
occidentală de autenticitatea purităţii culturii 
româneşti.  

Toate abaterile de la normele tradiţionale 
sunt pedepsite. SIDA este o pedeapsă a naturii 
împotriva acelora ce-şi nesocotesc cutumele 
tradiţionale. Infestările în rândul ţăranilor 
români sunt zero, pe când în rândul super 
dezvoltaţilor fermieri lipsiţi de fundamente 
culturale solide, sunt destul de semnificative. 
Libertinajul adus de poftele carnale ale 
dezmăţaţilor occidentali ne-au umplut creşele cu 
bastarzi infestaţi şi de asta nu comunismul e de 
vină. 

Aşa-zisa lume liberă şi-a făcut o virtute de a-
şi striga în stradă toate durerile. Nu mai există 
nicio pudoare în a suporta urmările şi puroaiele 
sociale. Iar asta se cheamă democraţie!!! 

Restul este contrar democraţiei, deci e 
comunism. Eroare!  

A face istorie din droguri şi bombe, din 
SIDA şi analfabetism, într-o abundenţă materială 
ignobilă, înseamnă a da semne de insatisfacţie 
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morală. Cruciadele au fost ele însele exponentele 
unei astfel de stări. Să ne aştepte noi cruciade? 

Să fiu adeptul enunţului: „Fără 
autodistrugere eroică, specia umană ar fi 
condamnată de plictiseală şi la ratare, la acest 
pustiu al inimii, care este antipodul sufletului 
infinit”, ar însemna să îndemn omenirea la 
sinucidere. Te-aş crede, Emile, dacă după aceste 
îndemnuri, ai fi fost cuprins de o stare de 
debilitate a devenirii, încât te-ai fi sinucis. Dar 
aşa...  

Faptul că aşa zisele democraţii care s-au 
instaurat sau tind să se instaureze, s-au repezit 
să condamne la ani grei de privare a libertăţii 
individuale a reprezentanţilor vechiului regim.  

În realitate, sigurii vinovaţi de totalitarismul 
comunist sunt ruşii. Iar dezmembrarea lor, ca 
finalitate a scopului politicii americane, este cea 
mai mare pedeapsă adusă totalitarismului. De 
un singur lucru se uită, că „goana după 
vrăjitoare”, fie ele  şi comuniste, se poate 
întoarce împotriva omenirii. 

Faptul că s-a prezis în 1992 foametea, părea 
să surprindă în 1990, dar iată că neînsămânţarea 
pământului şi aşteptarea ajutoarelor cu mâna 
întinsă de către mai bine de un sfert din 
populaţia globului, pare să confirme această 
profeţie. Mai mult, dezmembrarea colosului rus, 
va contribui aproape cu certitudine la fatidicul 
an 1993, când omenirea este ameninţată cu un 
nou război.  

America, în ghiftuirea ei inconştientă, 
priveşte de departe primejdia războiului, fără a 
realiza cât de periclitată îi va fi situaţia, aşa cum 
societatea românească nu realizează că toţi cei 
condamnaţi azi la ani grei de temniţă s-au 
încadrat în limitele unei constituţii. 

În fond, era mai bine să se instaureze haosul 
social în numele unei aşa-zise revoluţii?  

„Voga lui Nietzsche” este pe deplin 
justificată, atâta vreme cât are în centrul ei 
preocupări ce avizează măreţia spiritului uman. 
Kierkegaard însuşi, eliminând implicaţia 
socialului în favoarea absolutului individualităţii 
umane, reuşeşte să acorde un plus de valoare 
condiţiei umane ca atare.  

Iraţionalismul şi raţionalismul la Hegel şi 
Kant nu au părţi antagonice distincte, ele 
dezvăluind de fapt, în toată complexitatea ei, 
făptura umană. 

Renunţarea contemporană la teoriile 
teozofiei materialiste antice, a gândirii Vechiului 
Orient, este o jertfă inutilă adusă unei mode în 
gândirea falselor filozofii de astăzi. Iată de ce nu 
mă mai miră bâlbâiala de genul: „Franţa este o 
fată... bătrână; Rusia reprezintă un organism 
istoric tânăr”, când de fapt s-a dovedit că 
lucrurile nu stau chiar aşa în mai puţin de 
jumătate de secol, „o ţară fără istorie cum e 
România” – ruşine, domnule Cioran, pentru asta 
a fi în posesia unor virtuţi sociale cu mult mai 
bine conturate, permiţându-i să reziste în marea 
zbuciumatei lumi politice calpe, dezlănţuite de 
masonerii îndoielnice, oculte.  

Pornind de la mesianismul politic ereditar al 
poporului evreu, este explicabilă existenţa unei 
lumi a politicului care să aservească intereselor 
lumii intereselor proprii. 

Mai grav este faptul că actualii pretendenţi 
de făuritori ai istoriei sunt mai dependenţi de 
marea finanţă decât regii Franţei de altădată, iar 
politica lor este doar rezultanta unor manevre 
asemănătoare marionetelor teatrelor de bâlci. 

Să nu ţii cont de morala lumii politicului, să 
nu discerni în favoarea umanităţii este o 
blasfemie tot atât de violentă pe cât omenirea are 
nevoie de adevăruri permanente de salvare a 
esenţelor valorice umane. 

*** 
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Fericire D. K. R. 
         

âine era ziua cea mare. Avea să intre 
în teste lucrarea la care ostenise atâţia 
ani. Fusese visul tinereţii sale care-i 

întovărăşise prima iubire serioasă, logodna şi 
apoi cununia, bucuria de a deveni pentru prima 
oară tată, apoi pentru a doua oară, după care 
pentru a treia oară... – alte mici bucurii ale vieţii, 
dar şi deloc neglijabilele nelinişti sau tristeţi. 
            În acea seară făcuse ceea ce nu comisese 
de foarte mult timp, ateismul mai sănătos şi în 
concordanţă cu regimul fără Dumnezeu din ţara 
sa împingându-l la acea reţinere faţă de o viaţă 
spirituală prea stufoasă: fusese la BISERICĂ! Ja, 
ja, acolo fusese, de data asta Frau Else nefiind 
nevoită să insiste prea mult. – Fusese şi chiar se 
rugase în caldele acorduri ale orgii mânuite atât 
de măiastru de Pater Holtzberger ce părea 
contemporan cu momentul dării în folosinţă al 
frumosului locaş de cult, lucru întâmplat cu 
câteva secole în urmă. Ca de obicei, Frau Else îşi 
ştersese discret cu batista o mai mult sau mai 
puţin presupusă lacrimă existentă în colţul 
ochiului stâng, totul terminându-se cu 
obişnuitul "Divine -Netzwerk endete, gehe hin in 
Frieden, lieber Christian!"             
            Care odihnă?... – În noaptea aceea nu 
pusese pleoapă peste pleoapă. – „-Ce te 
zvârcoleşti aşa, Mann, lasă, nu te mai frământa atât, 
mâine la ora asta vei râde te cât te-ai zbătut în 
noaptea asta, ai să vezi, totul o să meargă sehr gut şi 
se va sfârşi cu bine”... – După care îl săruta tandru 
pe obraz şi se întorcea ca de obicei cu spatele la 

dânsul, pentru ca scena să se repete de cel puţin 
trei-patru ori în acea noapte. 
            Dimineaţa, când voise să se bărbierească, 
pusese pe pămătuf o porţie generoasă de pastă 
de dinţi, iar când să se spele pe dinţi, reciproca 
fu la un pas de a fi la rându-i valabilă. 
            A doua zi, în biroul de proiectare, a stat 
tot timpul ca pe ghimpi sorbind cafea după 
cafea şi fumând ţigară după ţigară, manevra cu 
bricheta fiind executată de fiecare dată de 
desenatorul tehnic Ulbrich Müller care-i 
aprindea de fiecare dată plin de solicitudine 
lujerele de tutun ce le extrăgea precipitat din 
pachet, la un moment dat amabilul subaltern 
fiind nevoit să recurgă la bricheta de rezervă din 
borsetă, celei în exploatare epuizându-i-se gazul. 
            - Fumaţi prea mult, Herr inginer, 
îndrăznise la un moment dat omul. 
            Un oftat adânc făcu să se întoarcă o 
pagină a repertoarului de pe birou. 
            - Dragul meu Müller, de s-ar termina 
totul cu bine!... Astăzi este ziua cea mare! – 
Dumnezeu să ne ajute!... 
            Îi scăpase nici el nu ştie cum primul 
substantiv cât se poate de propriu din ultimul 
imperativ-rugăciune. Acum însă nu mai avea ce 
face. 
            - Amen!, răspunse celălalt, zâmbind plin 
de solicitudine.  
            Îşi amintea prima linie de forţă trasă pe 
planşetă în urmă cu doi ani: fusese începutul 
realizării visului de o viaţă! În acea seară 
destupase sticla de şampanie franţuzească pe 

M 

 



678 vol. 25,  135-136| septembrie-octombrie, 2015 

 

care o avea de ceva vreme în bufet, familia fiind 
surprinsă de exuberanţa-i necarecteristică de om 
de obicei extrem de rezervat. 
            În drumul spre poligon s-a simţit tot 
timpul străbătut de fiorii caracteristici 
adolescentului ce se duce la prima întâlnire cu 
prima iubită. Era străbătut de frisoane aşa, cu 
sistemul de încălzire al dubiţei întreprinderii ce 
îndulcise mult atmosfera cabinei în faţa frigului 
caracteristic toamnei înaintate. 
            Când au ajuns în incinta poligonului un 
vast patrulater semănând vag cu un uriaş teren 
de fotbal înconjurat de tribunele aferente, simţi o 
uşoară senzaţie de greaţă: în mijlocul terenului 
trona EA. – Ocupă loc în al treilea rând simţind 
în pântec senzaţia de roi de fluturaşi ce se 
zbenguie nestingheriţi prin intestine. – Era 
uriaşă, şenilată, galbenă – cu braţul lung şi 
robust, cu două cârlige – unul pentru sarcinile 
de până în 25 de tone, celălalt pentru tot ce 
depăşea această greutate cu limita până în 45 de 
tone, corespunzând întru totul schiţelor de pe 
planşetă, dar şi viselor sale de o viaţă. Aşa, 
nemişcată, părea un enoriaş îngenunchiat pe 
tălpicile băncilor bisericii, care cu tâmplele 
sprijimite în plame, ascultă cât se poate de 
recules Serviciul Divin din biserica parohială a 
lui Pater Holtzberger. 
            Asistenţa începuse să ocupe încet-încet 
locurile: era în spatele său, nu departe Schultz, 
şeful biroului de proiectare şi Rilche – şeful de 
producţie, Mumermann – şeful Personalului şi 
chiar Krauss, şeful serviciului de contabilitate. – 
Iar în cel de-al patrulea rând, sus de tot, ultimul 
şir de bănci dispuse în trepte, precum în vârful 
lanţului trofic Strauss – directorul Institutului! 
            Dar unde erau reprezentanţii Conducerii 
de Partid şi de Stat din tribuna oficială?... – Erau, 
dar rarefiaţi, în tot cazul, Genosse Erik era 
limpede că lipsea de la recensământ. 
            Sosi mecanicul ce avea să mânuiască 
utilajul întru desfăşurarea testului. Venea cu 
paşi de boxeur ce se îndreaptă spre ring cu mers 
apăsat, sigur pe el şi pe faptul că gongul nu avea 
să bată de prea multe ori – asta din pricina 
knock-out-ului survenit încă de la începutul 
rundei a doua, puţin înainte ca antrenorul părţii 
adverse să fii apucat a arunca prosopul pe ring. 
            Motorul utilajului porni la sfert de cheie 
împietând asupra liniştii reci a amurgului de 
noiembrie. Uruitul modulă calm atunci când 
cârligul mic începuse să se lase pentru a acroşa 
prima probă, o sarcină de 5 tone, eveniment ce 
se produse în acordurile unui admirativ „ohh...” 
            Nu fu o problemă nici cu etalonul de 10 
tone: macaraura KDR ridică şi această greutate, 

acompaniată de cuvenitele aplauze ale asistenţei 
şi, pe neaşteptate, braţul se ridică uimitor de vioi 
prilejuind o rotire ce provocă agitarea 
maiestuoasă a cablurilor ce fluturau proba ca pe 
un triumf, ajungând în cele din urmă cu bine la 
sol. 
            Etalonul de 15 tone păru a fi ridicat 
precum un fulg, la fel ca şi cel de 20 de tone. – E, 
acum era acum: urma greutatea de 25 de tone, 
limita maximă admisă în cârligul mic, probă ce 
era similară unei treceri a Rubiconului. 
            Alea jacta est! Stupoarea era totală! 
Macaraua KDR duse fără probleme, precum 
toate greutăţile de până atunci şi această sarcină 
până aproape de vârful troliului, în acordul 
exclamaţiilor admirative ale asistenţei. Ba, 
mecanicul de utilaj execută şi câteva rotiri 
bruşte, lăsă la sol şi ridică din nou cu cabina 
rotindu-se şi utilajul mergând pe şenile sarcina 
ce părea un fulg de pernă în cârligul năstruşnicei 
maşinării. 
           Erau totuşi DOUĂZECI  ŞI  CINCI  DE  

TONE! Cum de era posibil?!... 
            Cel mai mult din acestă pricină avu de 
suferit simpaticul desenator tehnic Ulbrich 
Müller, ce se afla în dreapta lui Herr inginer: cu 
o mişcare neaşteptată, şeful său îndeobşte un tip 
calculat şi extrem de sobru, asta chiar şi atunci 
când strănuta – îl prinse de după grumaz 
sărutându-l entuziast pe frunte, răvăşindu-i 
frenetic cu palmele părul blond şi ca o claie de 
fân şi, la un pas de a-i fi avariat umărul drept 
din pricina fricţionării energice, îngropă fosele 
nazale ale celuilalt în reverul pardesiului, 
apăsându-l pe tigvă cu palma sa de greutatea 
unui mai de compactare. Îşi luă seama numai la 
scâncetul slab al nefericitului, în sfârşit 
eliberându-l şi privindu-l entuziast pe celălalt în 
ochii acum roş-albaştri. – Mecanicul de utilalaj 
scăpă de un asemenea tratament, protejat fiind 
de cei cincizeci-şaizeci de metri care îl separau 
călare pe iapa năzdrăvană de tribune. 
            Vag, din laterala dreaptă se auzea 
rumoare. Ştia toată lumea despre ce este vorba, 
mai puţin Herr inginer: de vreo săptămână, 
populaţia din estul dar şi din vestul Zidului 
Ruşinii făcea de priveghi lângă hoitul acestuia. 
În seara aceea părea că avea să se întâmple ceva 
deosebit. 
            De abia acum se putea găsi explicaţia 
exactă pentru lipsa din tribuna oficială a lui 
Genosse Erik care, ca în orice ţară comunistă ce se 
respectă, reprezintă moţul Conducerii de Partid 
şi de Stat. Ce-i drept, acesta, în ultima 
săptămână fusese extrem de ocupat; intrase într-
o vădită aprehensiune imediat ce în 
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proximitatea Zidului, de o parte şi de alta, 
izbucniseră demonstraţiile ce nu mai conteneau. 
Locuitorii estici reuşiseră să dezactiveze toate 
obstacolele din partea răsăriteană a Zidului, 
inclusiv sistemul de mitraliere ce se declanşau 
automat, responsabile alături de călăii ce 
ordonaseră montarea lor de moartea câtorva 
sute de transfugi. Sturmann-ii hotărâseră că este 
mai bine să-şi părăsească posturile de santinelă 
între timp demolate prin muncă patriotică, iar 
acum locuitorii estici ai oraşului cam jucau 
totntoroiul pe lângă temuta baricadă de beton.  
           Dar mai mult de atât Genosse Erik era 
decis să nu permită, prin urmare întocmind 
calculele referitoare la câte ambulanţe aveau să 
fie necesare imediat ce vor apărea primii răniţi 
după ce miliţia cât şi armata aveau să deschidă 
focul, estimativ – cam câte sicrie pentru 
inevitabilii morţi, câţi kilometri de sârmă 
ghimpată pentru lagărele ce aveau să fie 
amenajate la repezeală în vederea încartiruirii 
temporare a celor ce urmau să fie supuşi 
anchetelor. 
           Macaraua DKR execută pe şenilele-i 
robuste o lentă întoarcere la nouăzeci de grade şi 
porni către poarta poligonului ale cărui canaturi 
erau deschise. Curând, braţul ei uriaş şi galben 
se profilă dincolo de gard pe cerul pal al 
înaintatului amurg de noiembrie. În cadenţa cu 
care se mişcau şenilele greoaie poate drumul ar 
fi durat o veşnicie, norocul fiind însă că 
obiectivul spre care mergea era aproape. 
            Era de acum noapte când pe Zid se 
cocoţaseră primii oameni spre a face niţică 
echilibristică pe muchiile superioare. Soldaţii de 
miliţie cât şi cei ai armatei se priveau întrebător 
unii pe alţii; erau tot cu arma la picior. Ordinul, 
oricare ar fi fost el, întârzia. La un moment însă, 
sosi: - „La umăr, arm’! La stân-ga! Pluton- 'nainte- 
marş!...” 
            Un singur lucru nu prevăzuse Genosse 
Erik cu scrupulozitatea sa tipic teutonică: 
neoficial, mai-marii din Pactul de la Varşovia îi 
explicaseră că, dacă gealaţii aveau să deschidă 
focul, s-ar putea să o sfârşească precum 
predecesorii de la Nürnberg, chiar dacă aceia 
fuseseră înzestraţi cu altă ideologie decât 
dânsul, iar sfârşitul său erau şanse să semene cu 
finalul prognozat cam pentru peste o lună cu al 
prietenului de la Bucureşti, printre altele posesor 
şi al unei opere de inestimabilă valoare teoretică 
şi practică despre care o publicaţie de satiră şi 
umor vestică exprimase părerea că aceasta ar 
consta într-o ciubotă scâlciată aşezată între lauri 
pe un soclu. – Mai bine ar fi fost să-şi dea 
demisia; ceea ce făcu pe loc. 

            Între timp, utilajul DKR începuse să-şi 
cam facă de cap: după ce înlăturase cu succes 
câteva panouri ce aveau vreo 12 tone fiecare, 
acum se luase şi de viaţa unei diafragme de 
beton armat precomprimat, monolit pe care nu 
se ştie cum demonstranţii ce-şi reuniseră forţele 
de o parte şi de alta a zidului izbutiseră să-l 
decupeze din întreg, precum o felie de tort, de 
parcă armăturile conţinute nici n-ar fi existat.- 
„Mein Gott, dar panoul acela de beton are între 40-
45 de tone” – se îngrozi Herr inginer ducându-şi 
palma la gură, cu pupilele dilatate până aproape 
de lentilele ovoidale. – Şi ce dacă – utilajul 
ridică, după o scurtă opintire – fără o turare 
deosebită a motorului, tot acel conglomerat de 
pietriş, nisip, liant şi fier – ca şi cum nu ar fi avut 
nimic în cârlig! - „Gott und alle Himmel!” – Asta 
o făcuse cu cârligul destinat a ridica sarcini de 
până la 25 de tone! – Noua explozie de bucurie a 
lui Herr inginer nu-l luă pe nepregătite pe 
simpaticul Ulbrich care reuşise între timp a-şi 
reîncărca şi bricheta de folosinţă curentă pe care 
o epuizase peste zi. De data asta avizat, şi-o 
încasă doar pe aia cu răvăşirea clăii de fân de pe 
tigvă. Depărtându-se pentru câteva clipe, reveni 
cu două cupe de şampanie pe care mulţimea le 
distribuia cu generozitate. 
           - Prozit! 
           - Prozit, dragul meu Ulbrich! AM  
ÎNVINS! Da, liebe, după doi ani de muncă am 
obţinut alle o mare victorie! 
            Între timp, macaraua DKR continua a-şi 
face de cap prin arie, în timp ce populaţia de est 
reunită cu cea vestică făcea acelaşi lucru, 
continuând să se caţere demonstrativ pe Zid, 
deşi municipalităţile din ambele părţi ale 
oraşului începuseră să facă deja primele breşe 
largi cu muncitori dibaci ce aveau maşinăriile 
necesare. Un puşti cu creastă pe tigvă tatuat pe 
tot corpul îşi încastrase din greşeală până la 
plămâni torsul în rostul ce separa două 
diafragme şi acum zbiera ca din gură de şarpe să 
fie extras de acolo, ceea ce DKR-ul făcu 
servindu-se de cârligul mare, cu limita de 
greutate până la 45 de tone; după care urmă 
transbordarea peste zid a câtorva butoaie cu 
bere, asta în pocnetele altor sticle de şampanie 
din care, încălcându-şi cele mai sfinte principii, 
Herr inginer mai bău cu poftă o cupă, stabilind 
precis cu ramele de ochelari sclipindu-i zglobiu 
în lumina primelor salve de artificii că, 
neîndoios, după executarea pe planşetă a 
primelor figuri geometrice ce aveau să ducă spre 
viaţă visul tinereţii sale, acum avea să fie cea de 
a doua din cele mai fericite zile ale existenţei 
sale profesionale. 
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Aventuri 
cu Dódolla 

 
migrarea era de acum un un fapt care 
nici nu încăpea în discuţie că nu se va 
produce. Lucrurile  erau clare, totul 

fusese stabilit până la amănunt, nu mai exista 
cale de întoarcere. Atitudinea respectivei fusese 
fără echivoc, aceasta neavînd cum să mai dea 
înapoi. Dar sărutul, sărutul acela tanderu pe 
obraz, ei bine, acel prim sărut – făcea cât toate 
cerurile din Univers, chiar dacă dânsul ar fi fost 
să rămână pe loc... 
            Nu era un om interesat, ba dimpotrivă, 
făcea parte din genul de familie ce îl educase în 
spiritul dispreţului faţă de aspectul pecuniar al 
existenţei căci – nu-i aşa – banii şi hainele 
luxoase erau realităţi ce nu trebuiau a fi luate în 
considerare atunci când se evaluau 
competenţele ori aspectele legate de caracter ale 
unui semen. Dar nici nu putea să facă abstracţie 
de fericita geometrie ce fortuit o căpăta 
existenţa sa, ce era firesc să aibă repercusiuni 
pozitive şi asupra dezinteresatei sale familii; era 
limpede că rudele de gradul I – mama, tata, cele 
două perechi de bunici precum şi fratele şi sora 
sa aveau să-l urmeze în cel mai scurt timp, căci 
regimul totalitar nu va avea în cele din urmă 
încotro, fiind nevoit a da în cele din urmă curs 
cererii de reîntregire a familiei... mai ales că 
avea să fie consortul nu oricărei femei, ci al 
frumoasei şi celebrei soliste străine, din pricina 
căreia niciun stat nu şi-ar fi dorit să aibă 
fricţiuni diplomatice... 
            Mai întâi fusese hazardul ce pare-se îl 
înghiontise din plin: pe el, un actoraş de cel 
mult rol secund, proaspăt absolvent al 
Institutului; din aproximativ treizeci de colegi 
de breaslă înşiruiţi în curtea interioară a 
teatrului precum un proaspăt pluton de recruţi 
ce urmează să fie duşi la tuns – privirea de foc a 
celebrei artiste şi frumoase străine căzuse pe 
dânsul; pe EL, aşa, din prima, hodoronc-tronc... 
apoi cu o atingere abia percepută a antebraţului, 
pe culoarele instituţiei, îl trăsese după dânsa 
într-un refugiu discret al holului, unde putuseră 
vorbi în tihnă. – Discuţia – aşa este expresia – 

fiindcă totul nu fusese decât un monolog al 
dânsei către el, într-un grai melodios dar pe 
care nu-l pricepea decât din cinci în cinci. Pe 
toată durata cât vorbise ea îşi unduise aproape 
continuu, precum un şarpe, trupul perfect de 
lujer de trestie, îl luase cu palmele de coate 
zâmbindu-i cu nişte priviri de foc cu care 
nimeni nu-l mai gratulase până atunci, 
împingându-l uşor într-o cameră a cărei uşă 
avea yala defectă. Tot ce urmase fusese întru 
păstrarea vigorii şi frumuseţii tenului, episodul 
nefiind disturbat decât de „hiiii...”-ul femeii de 
serviciu care închisese rapid uşa pe dinafară. – 
Apoi îl sărutase încă o dată tandru pe obraji, îl 
evaluase admirativ din cap până-n picioare de 
două ori la rând şi, amestecând ca pe toată 
durata monologului  engleza cu limba natală se 
despărţise de el cu un „-Keep in touch – bye, 
bye!...” 
          Zilele următoare, pe platoul de filmare, în 
faţa camerelor televiziunii autohtone, îşi dăduse 
toată silinţa: în rolul de figuraţie ce îl avea în 
compania celebrei artiste se zbenguise în jurul 
dânsei mai abitir ca un proaspăt absolvent de 
Bac ce tocmai şi-a citit nota maximă la lista de 
„promovaţi”; de câteva ori, menirea lui fusese 
să o ridice pe braţe executând piruete 
ameţitoare, simţindu-i nu o dată în palmele 
asudate pielea ca de muselină şi zvâcnetul 
inimii ce bătea mai-mai să iasă de sub generosul 
sân stâng; publicul selectat din studio aplauda 
de fiecare dată cu o undă de sinceritate ce nu 
putea fi confundată cu formalismul iar ea, după 
fiecare repriză de aprigă zbânţuială, emana 
parfumul suav de deodorant bun, care în cele 
din urmă se combina dezagreabil cu al său, de 
fabricaţie băştinaşă. 
             Emisiunea cu pricina nu fusese chiar în 
direct dar, la două zile, fiind duminică, în 
programul de divertisment de sfârşit de 
săptămână fusese difuzat integral numărul lor. 
Camerele de filmat prinseseră tot, iar imaginile 
măiastru montate le valorizaseră o dată în plus; 
un singur lucru nu imortalizaseră: fericirea lui 
când din nou, în culise, ea îi vorbise îndelung şi 
tandru în acel melanj cam indigest format din 
graiu-i natal, împănat în răstimpuri cu expresii 
anglo-saxone; după care urmase iar tratamentul 
pentru păstrarea vigorii şi frumuseţii tenului. 
           În seara aceea avusese în vizită rudele de 
grad mai îndepărtat cărora le luase măsurile în 
vederea trimiterii hainelor de mărimi potrivite 
ce avea să le expedieze către dânsele, „la 
pachet”, la nu mult timp după ce avea să ajungă 

E 
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la destinaţie cu viitoarea consoartă. - ... ori poate 
aveau să se cunune aici?... – Nu, mai bine să 
facă totul acolo, dintr-o bucată, având în vedere 
şi diferenţa de confesiune religiosă. 
            „ – De aia iubesc eu finii, mânca-l-ar mama 
de băiat frumos şi cu stea norocoasă în frunte!...” – îl 
pupase zemos şi dezinteresat naşa, într-un acces 
de tandreţe exaltată, sub privirile soţului, naşul, 
ce-şi ştergea ochii abundent umeziţi, fost locatar 
până prin urmă cu un deceniu al diverselor 
închisori politice. - După care seara îşi urmă 
cursul într-o atmosferă la maximum relaxată cu 
glumiţe şi farse gen un fals borcan de muştar 
adus la masă care, în mâna unuia din comeseni 
ce dorise a se servi, exhibă la scoaterea 
capacului doi crenvurşti de plastic foarte 
discutabil ca aspect dacă erau mezel sau altceva, 
totul în râsetele fericite şi cu subînţeles ale 
asistenţei. 
           Atmosfera generală a micului party se 
încheie într-o notă generală de optimism: când 
ea avea să-i pună în mână paşaportul obţinut 
prin discrete mijloace de culise, nimic nu va mai 
fi fost de făcut, sinistra Securitate pe post de 
lacheu al odioasei dictaturi având a rămâne cu 
buzele umflate, căci nici chiar dânsa nu s-ar fi 
încumetat să pună beţe în roate diligenţelor 
încununate de succes ale Ambasadei ţării de 
unde ea provenea. – De acestă părere erau chiar 
şi o parte din vecinii de palier, aflaţi tot 
dezinteresat la acea reuniune. 
           O mică problemă – să zicem de ordin 
moral – umbrea acel succes răsunător, chiar 
dacă încă neanunţat oficial: Gerda. Era însă ceva 
timp de când relaţiile dintre dânşii scârţâiau 
fără aportul somierei, ceea ce avea să-i uşureze 
mult conştiinţa, logodna fiind de facto ruptă. Dar 
chiar nici pe dânsa nu o s-o uite cu totul ca 
atenţie amicală şi materială, în momentul când 
avea să ajungă acolo... 
             Vestea plecării lui Dódolla către patria 
natală a căzut ca un trăznet exact în momentul 
când se aştepta să primească documentele 
aferente emigrării cu acte în regulă; deunăzi, 
avuseseră un monolog hibrid mai lung ca de 
obicei, în care partea leului o avuseseră 
expresiile anglo-saxone expectorate într-o 
cadenţă entuziastă şi ameţitoare, cu priviri de 
jar radiind din ochii ei precum tăciunele, 
examinare din cap până în picioare de patru ori 
la rând, cu masări energice ale coatelor în palme 
şi, după tratamentul contra ridurilor mai lung şi 
mai pătimaş ca de obicei urmaseră cu o 
vivacitate ieşită din comun „bye-bye”-ul de 
rigoare şi nelipsitul „-Keep in touch, O.K.?...” 

           Abia avusese timp să ajungă la gară în 
momentul când trenul ei tocmai lua viteză. Îi 
zări inconfundabilele plete fluturând în vânt de 
la fereastra vagonului şi, chiar dacă nu avea 
cum să-i observe ochii luminoşi de culoarea 
tăciunelui, distinse totuşi cum îi face energic din 
mână. În acel moment scăpără orbitor un blitz, 
inutil ca toate blitz-urile folosite într-o zi cu 
soare, acesta aparţinând unui ziarist de la presa 
locală ce voia să imortalizeze şi pe celuloid 
momentul plecării frumoasei străine. 
           - Asta e aia pe care o tot învârteai cu atâta 
foc la televizor? 
           Era Gerda, apărută pe neaşteptate în 
spatele său. 
            - Mda..., plescăi ea dezabuzată. – Mai 
bine ţi-ar fi ieşit număru' cu mine, chiar dacă 
sunt pe lângă ea cât o catedrală. – Unde dracu' 
au găsit-o pe pocita asta?... 
           Nu răspunse, fiindcă gusturile nu se 
discută. Se dădu doi paşi înapoi şi o luă pe 
după umeri. 

- Cam isterică, după gustul meu. – A 
vorbit vreun ceas de la telefonul gării 
dracu' ştie cu cine, probabil cu bărba-
su, că numai la ăla cred că are sânge 
să se răstească aşa. – N-am înţeles 
nimic, naiba să-i ia cu străineza lor. 
Nici „chip in taci”, nici „bai-bai”, nici 
„gău tu hel, idiăt, fac iu”. – A dat după 
aia un interviu pe peron unuia cu 
pixul la el. De la ăla am înţeles că 
„hasbănd” înseamnă pe limba lor 
„bărbat”: probabil bărba-su... da, da – 
să ştii că ăla cu care vorbea la telefon 
era bărba-su... dacă mai stătea puţin 
acolo, cânta la receptoru' fără fir – că 
mai avea puţin şi-l smulgea din 
cablu'... 

-  
           Ultimul vagon al garniturii se zărea acum 
ca un punct minuscul ce la rându-i se topi 
definitiv în zare. 
            - Hai să mâncăm o prăjitură, am eu bani 
– zise fata căscând plictisită. 
             - A, a trecut azi pe la tine unu-n civil, da' 
pe care numai şi după priviri îl vezi unde 
lucrează. A pus un plic la cutia poştală pe care l-
a luat maică-ta imediat în casă. Zicea că eşti 
invitat să te duci la ei peste patru zile, pentru o 
discuţie. Te duci, nu? Cred că e mai bine aşa... 
            
             - Am să mă duc, zise el moale, după care 
închise cu mâna uşa grea, ca de fortăreaţă, a 
cofetăriei, în urma lor. 
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Elleny PENDEFUNDA 

 
The International 
Festival of 
Theatre Schools 
 

Suceava 2015 
 

 

he second edition of The 
International Festival of 
Theatre Schools has 

come to the end. How not to be 
attracted by the wonderful 
theater evenings donating 
dramatic delight to avid viewers. 
In Suceava, in July 4-11, 2015 
held the International Festival of 
theater schools. We had troops 
from France, Poland, Serbia, 
Moldova and Romania, students 
from schools in Timisoara, 
Bucharest, Targu-Mures, Sibiu 
and Cluj-Napoca. Every evening 
at Dom Polski Hall or the 
Bucovina Village Museum is 
seeking desks and chairs for the 
audience becaming increasingly 
numerous. Plays well known or 
less present on the stages of 
Romania have become places for 
Suceava but also many tourists 
passing through the Fortress of 
Stefan cel Mare. Thus Eugen 
Ionesco, Feydeau Gorges, Bog-
dan Georgescu, Shakespeare, I.L. 
Caragiale, Jon Fosse and J.B. 
Molière were present through 
their work. 

 
The Bald Soprano by Eugène Ionesco 

The West University of Timişoara, Faculty of Music and Drama, Department of Music – Acting 

 
Sauce for the Goose by Georges Feydeau 
National University of Theatre and Film "I.L. Caragiale", Bucharest, Romania 

T 

 



Început de toamnã 2015  | Contact international 683 

 

 

 
Night sings its songs by Jon Fosse 
University of Arts in Belgrade, Faculty of Dramatic Arts, Belgrade, Serbia 

 
The Slapdash Bunch adaptation of Ion Luca Caragiale’s A stormy night 

Hyperion University of Bucharest, Faculty of Arts, Department of Performing Arts, Romania. 

 
Complete works of William Shakespeare (abriged) by Adam Long, Daniel Singer and Jess Winfield 

University of Arts of Târgu-Mureș, Department of Theatre and Visual Arts, Romania 

 

 

 

A dynamic show full of 
overflowing energies, brought 
that monster fascinating 
theater of Comedia dell'Arte 
troupe is J.B.Molière docu-
ments from Ville de Caen, 
France. In a unique décor, 
Bucovina Village Museum, 
among bales of straw and a 
cottage as the characters 
palace, the youth had a mes-
sage to deliver true: theatre 
will not die! In another even-
ing he brought J.B.Molière 
wonderful creation, Tartuffe, 
to our attention. Young people 
in Chisinau, Academy of 
Music, Theatre and Fine Arts, 
competed in the extraordinary 
life of well-defined characters 
of famous songs. And so they 
were highly appreciated by 
the jury, receiving gifts and 
diplomas, and the AFISTS  
Awward went to young artists 
from Ville de Caen. The jury 
made of people from the 
audience chose the winning 
performances. The Audience 
Award goes ex-aequo to both 
"Antisocial" - "Lucian Blaga" 
University of Sibiu, Literature 
and Arts Faculty, Drama 
Department and "The sauce for 
the goose" - National Univer-
sity of Theatre and Film Arts 
of Bucharest, Drama Faculty. 



684 vol. 25,  135-136| septembrie-octombrie, 2015 

 

 

Love is a nightmare. Or it might be.. 

Commedia dell'Arte scenario 
Babes-Bolyai University, Theatre and Television Faculty, Cluj-Napoca, Romania 
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Lovers' Quarrels by J.B Molière, ACTEA, Ville de Caen, France 
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Tartuffe by J.B.Molière 
Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinău, Republic of Moldavia 
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Catinca AGACHE 
 
 

Grigore Bostan - poet 
vizionar, personalitate de 

vârf a culturii române 
 

ersonalitate complexă, istoric literar şi 
folclorist, istoric al culturii, etnolog şi 
cercetător ştiinţific, poet şi prozator, 

savantul Grigore Bostan  a polarizat, mai bine de 
un sfert de veac (ultimele trei decenii ale sec. al 
XX-lea şi o parte din primul deceniu al sec. XXI), 
viaţa universitară, ştiinţifică, culturală şi literară 
a Cernăuţilor, aducând contribuţii fundamentale 
la păstrarea spiritualităţii româneşti, renaşterea 
conştiinţei de neam în Nordul detruncheat, 
dramatic încercat, al Bucovinei postbelice. 
Afirmat pe filonul marii familii de cărturari 
bucovineni, Grigore Bostan a fost peste 40 de ani 
cadru didactic la Universitatea de Stat din 
Cernăuţi, între care 25, titularul Catedrei de 
Filologie Română şi Clasică, reuşind să 
reînnoade tradiţiile româneşti antebelice. 
Personalitate polivalentă, enciclopedică, el a fost 
destinat să lumineze cărări spre o paletă largă şi 
necesară de domenii: de la folclor la istorie 
literară, de la lingvistică la critică literară, de la 
jurnalism la poezie,  proză, eseistică, toate 
convergând spre renaşterea vieţii culturale 
româneşti din acest ţinut pasat nedrept şi tragic 
în istorie de la un stăpân la altul ca o minge de 
ping-pong.  
         Născut la 4 mai 1940, în comuna Budineţ 
(Storojineţ), fiu al lui ţăranilor Constantin Bostan 
şi al Mariei, Grigore Bostan îşi face studiile 
elementare în comuna natală, cele medii în 
comuna Cireş (Storojineţ), apoi Liceul Pedagogic 
din Cernăuţi (1954-1958), Facultatea de Filologie 
a Universităţii din Cernăuţi (1960-1965). 
Activitatea de peste 40 de ani la Universitatea 
din Cernăuţi (asistent, Catedra de Literatură 
Universală:1965-1974; conferenţiar, Catedra de 
Filologie Română: 1975-1989; profesor la Catedra 
de Filologie Română şi Clasică: 1989-2004; şef al 
Catedrei, din 1979), doctoratul în filologie la 
Universitatea din Kiev (1971), specializarea la 

Universitatea „Mihail Lomonosov” 
din Moscova (1972), habilitat în folcloristică la 
Moscova (1988, Institutul de Literatură 
Universală al Academiei de Ştiinţe.). Profilul 
profund de cărturar umanist, patriot, etic şi 
religios i-au creat profesorului un statut 
universitar şi public greu de atins. De altfel, 
mare parte din poeţii, scriitorii promoţiilor/ 
generaţiilor ce au venit după el i-au fost studenţi. 
Strălucit pedagog ce a educat multe generaţii în 
spiritul dragostei de limbă şi neam, model şi 
factor de echilibru, reper de moralitate şi 
ataşament sincer faţă de valorile naţionale, el 
rămâne o personaliate ce a avut un rol decisiv în 
coagularea forţelor creatoare româneşti în 
regiunea  Cernăuţiului. 
            Eforturile sale pentru recapătarea 
statutului ştiinţific a limbii române în spaţiul 
academic ucrainean au determinat revenirea 
Catedrei în albia ei firească, la denumirea şi 
definirea ei exactă, fapt recunoscut şi prin 
numele său adăugat acesteia, după plecarea la 
Eterna: Catedra de Filologie Română şi Clasică 
,,Grigore Bostan” / Centrul de Filologie Română 
Comparată „Grigore Bostan”al Universităţii 
Naţionale „Iuri Fedkovyci” din Cernăuţi (ce 
funcţionează în incinta fostei Mitropolii a 
Bucovinei). 
          Strălucit cărturar, s-a implicat în viaţa 
culturală din acest ţinut istoric, mai ales în 
cadrul Societăţii pentru Cultură Românească 
,,Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, în 
calitate de preşedinte-fondator (1989-1990), apoi 
copreşedinte, a diverselor sesiuni ştiinţifice şi 
întâlniri culturale româneşti din ,,cele trei 
Românii”. Pacificator şi unificator, a reuşit să 
tempereze orgoliile scriitoriceşti, să-i adune sub 
umbrela slujirii culturii şi păstrării patrimoniului 
naţiei. Grijuliu cu istoria atât de ameninţată a 
locului, a românilor de aici deveniţi minoritari 
din majoritari, a condus destinele Institutului 

P 
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Român „Eudoxiu Hurmuzachi”, asumându-şi 
misiunea de continuare a idealurilor înaintaşilor, 
stimulând la studenţii săi sentimentul de 
demnitate naţională. Prestanţa şi cuvântul său 
au cântărit  greu în faţa autorităţilor şi 
conaţionalilor care l-au respectat şi recunoscut ca 
pe spiritus rectus, model de umanism şi 
enciclopedism, patriot şi  promotor al concordiei,  
conlucrării între etniile atât de diferite din acest 
colţ de Bucovină. 
         Îndrăgostit de creaţia populară românească, 
văzând în ea un nepreţuit tezaur şi patrimoniu al 
istoriei şi tradiţiei neamului, a pus bazele 
Arhivei de Folclor (pe lângă Universitatea 
cernăuţeană), în baza unor ample cercetări 
ştiinţifice sistematice desfăşurate în satele 
româneşti din nordul Bucovinei şi s-a implicat 
total în editarea seriei de 17 volume (1975-1983) 
Creaţia populară moldovenească (cum 
,,stăpânii” de atunci denumeau limba maternă, 
scrisă în alfabet chirilic).  
        Lucrările sale de folcloristică şi folcloristică 
comparată (Datini populare. Sărbătorile satelor 
bucovinene/ Sărbători populare, schiţe 
etnografice, în colaborare, Ujgorod, 
1972; Graiul şi folclorul românesc din Transcarp
atia, în colaborare, Moscova, 1985; 
Corelaţie tipologică şi contacte folclorice, în 
limba rusă, Chişinău, Ed. Ştiinţa, 1885, Relaţii 
folclorice româno-ruso-ucrainene, Studii de 
folclor comparat, în limba rusă, Moscova, 
1987; Creaţia populară. Curs teoretic de folclor 
românesc din Basarabia, Transnistria şi 
Bucovina, în colaborare, Chişinău, Ed.Ştiinţa, 
1991;  Folclor din Ţara Fagilor. Studii şi texte, în 
colaborare, Chişinău, Editura Hyperion, 1992; 
Poezia populară românească în spaţiul carpato-
nistrean, Iaşi, Ed. Cantes, 1998), sutele de 
articole despre folclor, despre teatrul popular l-
au consacrat ca inegalabil specialist în domeniu, 
continuator al tradiţiei lăsate de Simion Florea 
Marian. 

       Lucrările de istorie literară şi 
lingvistică (Literatura română din Bucovina, în 
colaborare cu Lora Bostan, Cernăuţi, 1996; 
Literatura română din Bucovina, studii, în 
colaborare cu Lora Bostan, Cernăuţi, 
2003; Pagini de literatură română. Bucovina, 
regiunea Cernăuţi 1775-2000 ‹compendiu şi 
antologie›, în colaborare cu Lora Bostan, 
Cernăuţi, 2000; 
Lexicon de literatură universală şi comparată, în 
colaborare, Cernăuţi, 2001; Literatura română 
din Bucovina în context naţional şi policultural, 
2003) reprezintă prime contribuţii de înalt nivel 
academic în acest domeniu în perioada 

postbelică (drum  pe care se va înscrie ulterior 
unul dintre studenţii săi, Ştefan Hostiuc). 
       Toate aceste uriaşe contribuţii (nouă 
monografii de folclor, cinci volume de istorie 
literară şi două de istorie a culturii şi ştiinţei)  i-
au adus un presigiu uriaş, fapt ce a determinat 
primirea sa, ca membru de onoare, în Academia 
Române (1991) şi membru al Academiei Şcolii 
Superioare din Ucraina (1993), o faimă rămasă 
de neatens. Ea a  crescut în intensitate după 
plecarea la cele veşnice (17 noiembrie 2004), 
savantul fiind apreciat de posteritatea imediată 
ca autoritate morală incontestabilă,  ,,unul din cei 
mai însemnaţi apostoli ai românismului din 
Bucovina”, demn slujitor al ,,cuvântului matern şi 
al Mioriţei”, ,,cap de şcoală”, ce ilustrează 
,,dimensiunea unei vechi culturi româneşti ce s-a 
aflat într-o continuă corelaţie şi interferenţă cu 
cea a altor etnii şi civilizaţii”. 
        Autorul acestor opere fundamentale pentru 
cultura nordului bucovinean şi românesc în 
general a apărut însă târziu în spaţiul literar din 
această regiune istorică, mai exact, după 
debutul, cu poezia Drumeţii în săptămînalul 
,,Cultura Moldovei” din Chişinău (1961), a lăsat 
să treacă peste după două decenii până la cel 
editorial, reprezentat de placheta Cântece de 
drum (1982) apreciată ca „un certificat de 
identitate poetică”. Apăruse ,,un nou 
Eminescu”- descrie acad. Alexandrina Cernov 
(redactorul-şef al revistei ,,Glasul Bucovinei”) 
atmosfera studenţească a acelui an. În prefaţa 
volumului, Nicolae Bileţchi (coleg de generaţie, 
doctor habilitat în filologie, plecat şi afirmat la 
Chişinău) făcea o apreciere valabilă în linii mari 
şi pentru evoluţia ulterioară a liricii marelui 
cărturar: „practică o poezie în care gândul şi 
emoţia, elementul tradiţional şi cel modern 
convieţuiesc”. 

Grigore Bostan face parte biologic din 
generaţia-promoţie de scriitori a cărei apariţie, în 
jurul anilor ’60, a marcat începutul mişcării de 
îndepărtare de poezia angajată, impusă. 
Împreună cu Ion Gheorghiţă, Ilie Motrescu, 
Mircea Lutic, Elena Mariţa au format veriga „de 
tranzit” de la tradiţionalism  la modernism care 
se va petrece însă ceva mai târziu.  
        Deşi biologic aparţine generaţiei şaizeciste, 
generaţia de aur a literaturii române postbelice 
generale, debutează editorial şi se afirmă în 
spaţiul  promoţiei şaptezeciste reprezentată, în 
parte, de foştii săi studenţi (Arcadie Suceveanu, 
Ilie T. Zegrea, Ştefan Hostiuc, Simion Gociu, 
Dumitru Covalciuc, Mihai Prepeliţă), sau colegi 
(Vasile Tărâţeanu), de care se ataşează sufleteşte 
şi a cărei paradigmă lirică o îmbrăţişează (unul 
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dintre studenţi, Arcadie Suceveanu, migrând 
spre Chişinău şi devenind şef al generaţiei cele 
mai vocale postbelice, generaţia optzecistă). Nici 
nu se putea altfel într-o literatură care s-a zbătut 
decenii la rând pentru sincronizarea cu 
fenomenul literar românesc din patria istorică şi 
care reuşeşte, într-o mare măsură, să facă aceasta 
prin opera poeţilor mai sus amintiţi, formaţi la 
şcoala Cenaclului lui Vasile Levişchi şi a ziarului 
,,Zorile Bucovinei”, la Universitatea cernăuţeană. 
De altfel, autorul însuşi mărturiseşte într-un 
poem faptul că a aşteptat momentul propice 
când poezia încheie un ciclu, cel al 
romantismului minor, deschizându-se spre o 
nouă şi modernă paradigmă în spaţiul căreia s-a 
simţit liber să viseze, creeze: ,,La jumătatea vieţii 
nu se mai vede vârful/ copacilor sădiţi pe când eram 
copii,/ şi nu-nţeleg acuma, pe la amiaza vârstei,/ cum 
scriu poeţii noştri pe frunze poezii".  
 

 
        Grigore Bostan descinde în lirica din acest 
ţinut istoric de pe filonul de aur al creaţiei 
populare cât şi al creaţiei eminesciene la care şi-a 
adăpat toate izvoarele. Volumul de debut târziu 
Cântece de drum (Ujgorod, Editura 
,,Karpaty",1982 ) adună poeme scrise vreme de 
două decenii. Acesta aduce în prim plan un poet 
cu un discurs liric proaspăt, sensibil şi 
tulburător, reflexiv şi elegiac, cu toposuri, 
motive, simboluri poetice sacre pentru spaţiul 
nordbucovinean, cu un mesaj poetic înalt în 
centrul căruia se află plaiul şi neamul românesc, 
istoria lui, ce vor fi o constantă a liricii sale. La 
ele va adăuga în timp altele, ce ţin de duala 
structură a poetului, romantică şi vizionară, de 
evoluţia liricii sale dinspre clasic spre modern şi 
accente de postmodernitate. ,,A fost patriot prin 
însăşi esenţa sa. Fiecare din noi are o clepsidră, 
la majoritatea ea e cu fire obişnuite de nisip, iar 
la personalităţile alese e în dependenţă de 
activitatea lor – la Grigore Bostan ea e cu fire de 

aur.”- observă colegul său de facultate, poetul şi 
traducătorul Mircea Lutic. 
        Volumele de versuri ce au urmat - Cântece 
de drum (1962); Revenire (1990), Vitrina 
manechinelor (1992), Cetatea de sus  (Hliboca, 
1994),  Dincolo de vârstă (prefaţă de Eugen 
Simion, postfaţă de  Adrian Dinu 
Rachieru, Timişoara, 1996); Poem bucovinean 
(Cernăuţi, 1998), Cronograme în piatră  (2003); 
postmortem: A treia chemare. Poeme (Ed. 
Vasiliana 98, Iaşi, 2007, prefaţă de Catinca 
Agache) – reuşesc să îmbogăţească prin tematică 
şi forma estetică literatura română scrisă în 
mirificul ţinut al doinelor, vorbind despre un 
poet ce nu stă în umbra savantului, ci e pe deplin 
afirmat ca nume important în lirica ultimelor 
decenii din acest spaţiu literar, ca ,,o voce lirică 
viguroasă”în spaţiul general românesc Mesajul 
lor este unul îndrăzneţ, plin de curaj pentru 
acele vremuri, exprimând nevoia de a sparge 
,,tăcerea” şi a rosti adevăruri interzise (,,Şi se 
tăcea pretutindeni/ nu cumva să iasă/ din malul de 
piatră/ cu ochii de bronz – troglodiţii/ adevăraţii 
stăpîni ai acestor meleaguri” - Sare amară). Ele 
revelă o poezie orfică, cu o liricitate şi intensităţi 
ale expresiei ce redau trăiri răscolitoare venite 
din adâncuri şi din realitatea în care trăieşte, un 
lirism ce urcă pe filon tradiţional dar cu nelinişti 
şi accente grave de mare noutate.  
        Diferitele perioade de creaţie aduc cu sine şi 
variaţii ale discursului liric, de formule şi 
paradigme, astfel încât versul său, cu sonorităţi 
ce merg direct la inimă, înregistrează o curgere 
firească dinspre modelul clasic spre paradigma 
modernă şi accente postmoderne, o paletă 
bogată de registre lirice: de la tonul elegiac, 
emoţional şi sentimental, de la tonalitatea 
ingenuuă, plină de puritate, înduioşătoare,  la 
privire lucidă, gravă, vizionară, uneori ironică, 
sarcastică asupra lumii în general, asupra 
viitorului etniei sale. ,,Sufletul îl trage spre 
melancolie şi peisaje culturale, spiritul treaz îl 
ţine în modernitatea lirică şi îi fragmentează 
poemul” – apreciază unul dintre prietenii şi 
marii săi critici din România, acad. Eugen 
Simion (în prefaţa/o tabletă/ volumului 
reprezentativ Dincolo de vârstă), această 
fuziune de paradigme poetice.  
        Creaţia sa, elegiacă, reflexiv-filosofică, este o 
continuă pendulare între dimensiunea cosmică şi 
cea pământeană, existenţială, între ficţional şi 
real, între viziune şi transfigurare a unei stări de 
spirit, decantare a destinului tragic al Ţării de 
Sus, exprimare paradoxistică a perenităţii 
acesteia. Fiorul unei dureri adânci, sedimentate 
în surdină, al dublei existenţe a eului poetic, al 

http://www.crispedia.ro/Eugen_Simion
http://www.crispedia.ro/Eugen_Simion
http://www.crispedia.ro/Adrian_Dinu_Rachieru
http://www.crispedia.ro/Adrian_Dinu_Rachieru
http://www.crispedia.ro/Timisoara


694 vol. 25,  135-136| septembrie-octombrie, 2015 

 

fatalităţii destinului istoric al „celeilalte 
Bucovine”, străbate întreaga sa lirică, în tonalităţi 
metafizice („Patru umbre, patru ţin o cruce, / Patru 
umbre, patru n-o pot duce / Patru umbre, patru 
împreună/taie şi răstoarnă pietrele din lună/ / patru 
umbre, toate sap-o groapă./ patru umbre..Două cad în 
apă/ patru umbre, toate vor să zboare/ peste-amurg şi 
peste răsărit de soare//patru umbre, patru se aştern 
cenuşă/ patru umbre, patru bat la uşă/ patru umbre, 
patru îi tocesc securea/ care peste noapte va tăia 
pădurea” – Patru umbre). ,,Peisajele” sale nu sunt 
atât contemplative, imagistice, melancolice, 
elegiace, cât reflexive, vizionare, din ele 
străbătând nelinişti, stări sufleteşti pline de 
îngrijorare, trimiteri la mit, ethos, ancestral, un 
înalt mesaj, în rezonanţă cu spiritul oscilant între 
două tărâmuri, între două timpuri (istoric şi 
cosmic) al poetului. Pentru el toposul veşnicilor 
reîntoarceri rămâne tărâmul solid bucovinean, 
sinele originar, Ţara Fagilor (germ. Buchenland) 
sau Ţara de Sus -.loc sfânt, încărcat de baladă şi 
legendă,  pe unde-au umblat bourii şi s-au 
născut nemuritoare doine (,,Cu ramuri verzi de 
busuioc în grai,/cu zbor de ciocârlie în vioară,/ stă 
neamul meu pe-acest picior de plai/ şi vârsta lui cu 
doina şi-o măsoară” - Ţara Fagilor). Ritmurile, 
îndureratele refrene melodice transmit fiorul, 
neliniştile dar şi speranţele (,,De unde oare şi din 
care veac/ străbate lovitura de secure-/ în armă de 
vrăjmaş sau în copac?/ şi ne privesc străbuni cu ochi 
de mure” - Ţara Fagilor. Un superb Poem 
bucovinean exprimă, în versuri de o frumuseţe şi 
emoţie artistică unice, prin una din cele mai 
frumoase, emoţionante sintagme poetice (Stă 
neamul meu la poale de Carpaţi - / un codru vechi de 
vis crescut din piatră”), tragismul dar şi nemurirea 
trunchiului românesc de pe acest ţinut de-atâtea 
ori răpit de la sânul Ţării şi înstrăinat. De aici şi 
,,blestemul” adresat celor care profanează până 
şi mormintele marilor cărturari români pentru a 
se şterge urmele istorice ale neamului (,,Zadarnic 
voi, nerozilor, loviţi cu târnăcopul-/ profesorul Arune 
Pumnul nu-i acasă/ profesorul, se zice, e călător prin 
vremuri/ şi cărţi// Mormintele coboară sub cimitirul 
vechi/”- La Cimitirul vechi din Cernăuţi).  
        Plaiul, codrii, muntele, Carpaţii, dangătul 
clopotului, izvorul, prundul, bourul sunt 
simboluri solide ce redau forţa şi speranţa atunci 
când sunt în pericol de a se prăvăli (,,Acolo sus, în 
liniştea cea mare/  un dangăt sclipitor şi solitar/ se 
sparge-n stânci şi curge în izvoare/ ca un ecou spre 
ultimul hotar” La munte). Acestea şi imaginea 
marelui voievod dăltuit în piatră (,,somnul de 
piatră”), spre care se îndreaptă cu ,,suflet 
smerit”, cu paşi grei (,,paşii de lut şi de ploi”), 
păstrează vie memoria neamului, limba, tradiţia 

(,,Mai suntem şi noi o fiinţă/ un codru, o doină, un 
plai/ Ne ţine aceeaşi credinţă/ sădită în datini şi 
grai”- La Putna). Având conştiinţa misiei sale, el 
îşi struneşte cu măiestrie versul spre reda 
speranţa, încrederea în viitorul acestei părţi de 
ţară (,,De-atâta vis în ora cea din urmă/ de-atâta vis 
în ora cea dintâi/ un ram uscat a-nmugurit pe umăr/ 
şi ne-au crescut livezi la căpătâi”//,,şi-ngheţurile 
vremilor cărunte/ cu versul tău grădini să-ntinereşti” 
– Sorcovă în 2002).  
       Noutatea şi originalitatea poeziei lui 
izvorăşte din talentul de a împrospăta tematica 
şi tonalitatea, mijloacele de expresie ale liricii 
nord bucovinene, constând în expresivitatea, 
armonia, vraja versurilor, capabile să exprime 
stări sufleteşti înălţătoare, unice, pioase, să redea 
sfinţenia şi tragismul acestor locuri, să transmit 
un mesaj plin de lumină divină, ca singur 
reazem al românului înstrăinat („Mai trecem peste 
valuri de lumine/ şi trecem peste-o negură de şoapte./ 
Călugării din munţii Bucovinei/ s-au dezbrăcat de 
ceaţă peste noapte.// În seara cea de taină şi-nălţare/ 
pe umbre ascuţite şi pe stei/ călugării din piatra de 
hotare/ se vor preface iar în porumbei.// Vor fumega 
cuvintele ca spinii / şi prin chilii se va ascunde 
norul./ Călugării din munţii Bucovinei/ se vor 
încinge numai cu izvorul.“-  Înălţare).  
      Asemeni lui Grigore Vieru, el reuşeşte să 
exprime - în versuri de mare sensibilitate şi 
emoţie estetică, de o blândă şi melancolică 
cantabilitate, de un eticism filozofic pătrunzător 
- durerea acestui ţinut istoric, numit simbolic 
Ţara Fagilor, de a fi fost vândut de la un stăpân 
la altul, destinul tragic al românilor de aici. 
Stihurile sale sunt marcate de o continuă 
alternanţă de scepticism şi speranţă în viitorul 
acestuia. Unul din cele mai frumoase poeme 
transpune liric o emoţionantă, dureroasă, 
dramatică imagine a Bucovinei, sub forma unei 
urături  (,,,În prag de Anul Nou atâta ceaţă/ s-
angrămădit la geamuri ca-nzăvoi,/ de nu mai vezi 
nici ochi de cer, nici faţă/ şi umblă-n mască Iuda 
printre noi…//Cum credeţi mâine cât vor cere oare, pe 
straiul negru-al codrilor de fag?/ / Colinde mai avem 
spre înălţare/ la cerul nostrum ud şi tulburat?/Să se 
reverse iar belşug şi soare/ pe acest pământ atât de-
nstrăinat…// Nu s-a pierdut sămânţa cea curată/cu 
pleava vânturaltă-n ploi de vânt?/ Veniţi copii cu faţa 
luminată..../ de grâul semănat pe-acest pământ//Şi 
steaua cea de taină peste frunţi/ va străluci ca raza 
mântuirii?/ Copacii goi ca nişte cruci, sub munţi/ 
prin ceaţă parcă intră-n cimitire.// În prag de an pe 
cerul greu ca lutul/ poate vreun semn mai bun s-a 
arătat?/ Nisipuri negre duce-n Ţar Prutul./Şi dincolo 
– Siretul, revărsat… ”- Urătură pentru Ţara 
Fagilor). În timp ce vorbele mari, găunoase, curg 
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neîncetat, destinul bucovinean rămâne la fel de 
dramatic, în acelaşi  pericol (,,Acolo jos, la fiecare 
pas,/ de vorbe mari se face azi risipă/ iar nou-ă atâta 
loc ne-a mai rămas/ cât poate duce-un vultur sub 
aripă”).  
          Versul său este o pioasă rugăminte înălţată 
către Demiurg pentru ocrotirea neamului său 
urgisit (,,Nu stinge, Doamne, acest crâmpei de 
soare!//păzeşte, Doamne sfinte, această lumânare!”- 
Rugă pt tine), transmiţând, prin formularea 
retorică din final, un mesaj plin de îngrijorare şi 
totuşi cu irizări de speranţă (,,Ne mai rămâne loc 
pentru nemoarte/ Peste seninul ars,/ Peste lumini?/ 
De somnul veşniciei ne desparte/ Cărarea de la poale 
de grădini”).  
         Romantic prin fire dar şi hiperlucid, venit 
pe filonul de aur al creaţiei populare din nordul 
Bucovinei, cât şi pe nemurirea versului 
eminescian, el îl percepe pe poetul naţional cu 
veşnice reveniri pe plaiul bucovinean,  călător 
înveşnicit în conştiinţa comună (,,Poetul tânăr 
iarăşi a pornit/ cu paşii măsuraţi spre veşnicie?” - 
Ţara Fagilor)  ca stâlp şi far al neamului, căruia-i 
închină unul din cele mai frumoase şi sincere, 
dureroase poeme (,,La Bucovina dau în floare teii/ 
de parcă amintirile-şi desfac/ pe ramuri adormite şi 
scânteie/ lumini de pomenire peste veac./ /Răsare-un 
cer din cartea Dumisale;/ Pe flori de lună plină se 
aştern/ lacrimi de dor.../ Şi murmură-n petale/ 
seminţe ale graiului matern.// Iar seceta se zbate în 
zadar/ în pieptu-i de cenuşă să le soarbă./ La drum de 
piatră teii mai răsar /din paşii lui lăsaţi cândva sub 
iarbă...//... Se scutur flori de tei în Bucovina/ pe 
frunze aspre lunecând încet,/ dar se înalţă vecinic din 
tulpină/ statuile Eternului Poet...- Sărbătoarea 
teiului în Bucovina, 1989).  
Ştefan, Eminescu,  Mioriţă, Ţara Fagilor  sunt 
substanţa Cântecelor de drum pe care le poartă 
mereu cu sine (,,Şi astăzi eu, al sutelea nepot/ Al 
baciului cu sufletul în glie/ Legenda veche-n inimă o 
port, / Cântând din frunze-o nouă melodie.”) 
         De remarcat că poetul vorbeşte în versurile 
sale despre Bucovina ca un Tot, despre Ţara 
rotundă, atunci când e plin de speranţe, sau ca 
parte ruptă din trupul ei, atunci când corbii 
gândurilor negre nu-i dau pace, numind-o Ţara 
Fagilor.  
        Sunt, cu siguranţă, cele mai frumoase, mai 
emoţionante, mai pline de liricitate, de substanţă 
poetică şi mesianice poeme postbelice închinate 
acestui ţinut de baladă şi legendă înstrăinat şi 
fără de speranţa revenirii la trupul Ţării.   
        De la elegie, baladă, lied, madrigal la fabule 
epigrame şi de aici la poeme cu spectre 
intergalactice, de la reprezentări din spaţiul 
apropiat la cele ce vizează lumi virtuale,  zborul 

peste timp al poetului - între terestru şi cosmic – 
porneşte şi revine la ţinutul bucovinean, ca temă 
fundamentală a imaginarului poetic. Imaginarul 
şi simbolurile poeticii sale se-nvârt în jurul a 
două dimensiuni: una reală, reprezentată de 
noţiuni ca acasă, vatra strămoşească, plaiul, 
codrul, copilăria, dorul, Eminescu, Carpaţi, 
Stema, bouri, dumbrăvi bucovinene, vulturi, alta 
vizionară, cu noţiuni nemaiîntâlnite în această 
lirică, ca zbor intergalactic, enigmaticul, 
transmundanul, acel ,,dincolo”.  
        Manifestă, asemeni lui Eminescu, o 
adevărată religie a naturii: de la aspectul blând, 
familiar şi protector, de casă, adapost, mărturie a 
a românităţii,  la viziunile cosmice, ameţitoare. 
Ea se întrepătrunde continuu cu istoria, cu 
dorurile şi cântecele sufletului bucovinean, cu 
iubirea. Sentimentul apartenenţei la neamul, 
istoria, tradiţia, limba şi cultura strămoşilor este 
transmis în versuri de mare liricitate, cu forţă 
etico-filozofică impresionantă (,,Suntem de pe 
unde-şi adună/ Siretul izvoarele-n văi/ Şi curge 
legenda străbună / Din glasul stejarilor tăi./ Mai 
suntem şi  noi o fiinţă/ Un codru, o doină, un plai./ 
Ne ţine aceeaşi credinţă/ Sădită în datini şi grai...” )  
       Iubirea este una din temele predilecte, 
puternice, ale poetului, ea aflându-se în centrul 
liricii sale, cu ecouri emineciene, iubita fiind 
concretă (soţia sa, Lora) sau ideală, cosmică („a 
mai rămas vreun drum necunoscut/ ce paşii mi-ar 
putea îndepărta/ de clipa albă-n care am văzut/ cum 
florile se-apleacă-n faţa ta/ cum păsările urcă din 
tăcere/ pe braţul tău ca marmura de tei/ cum ochii tăi 
înseninează cerul/ când îmi acopăr fruntea norii 
grei?”). 
        Vizionar, el îşi proiectează propria sa 
plecare în Eterna, adresându-se iubitei 
imaginare, pregătind-o cu grijă şi duioşie pentru 
momentul despărţirii (,,Dar nu voi fi acolo/ va 
rătăci prin iarbă pasul tău// voi fi cu iarba dus peste 
câmpii// voi fi în ram înmugurit// voi fi ascuns prin 
floarea din livadă...”; ,, ,,dar nu voi fi acolo unde eşti/ 
şi nu mă vor găsi cu lumânarea/ voi fi cu iarba dus 
peste câmpii?/ voi fi cu apa unde fierbe marea?/ şi nu 
mă vor găsi acolo spinii,/ nici gheaţa şi nici lutul 
împietrit/ voi fi plecat spre văi, la rădăcine?/ voi fi un 
crâng cu ram inmugurit…”; „...mă voi întoarce-
atunci la rădăcini/ unde se zbat seminţele în hume/ să 
port pe braţe tinere grădini/ cum port un dor de glie-n 
astă lume...”). Ideea transmisă iubitei şi 
posterităţii este că, chiar şi după plecarea sa la 
cele veşnice, sufletul său se va reîntoarce mereu 
şi mereu în aceste ţinuturi atât de dragi lui, 
pentru a veghea în continuare la nemurirea 
neamului, convins că moştenirea lăsată va 
lumina calea spre permanenţă şi neuitare.  
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        Viziunea scriitorului nu este predominant 
optimistă, senină, firea lui contorsionată, 
căutările, obsesiile şi proiecţiile onirice punându-
şi amprenta deseori asupra universului liric, 
demarcând neliştile unei conştiinţe moderne. 
        Acorduri de madrigal cu unduiri grave 
(Răscruce de nopţi), exprimări alegorice („Prin 
amurguri / coborâm / până la ultimii nouri/ până la 
primele ecouri / Alături plutesc sicriele albe” – 
Impresii acvatice) stau alături de viziuni 
apocaliptice („Câinii vagabonzi / de cu seară / Şi-au 
făcut culcuşul în gară... / Piaţa Centrală se roteşte 
sub lămpile sparte, / tot mai pustie, / O ceată de 
umbre tot mai ascuţite / fuge de puş-cărie” – 
Cartierul de Sus), sau de vibraţii solemne 
repetate („Din rănile de lut ca un blestem / va curge 
înnegrit prin umbre Prutul” – Şi noi). 
        Oniricul este o constantă a liricii sale, în vis 
scăldându-se speranţa acestei părţi a neamului 
românesc (,,De-atâta vis în ora cea din urmă/ de-
atâta vis în ora cea dintâi/ un ram uscat a-nmugurit 
pe umăr/ şi ne-au crescut livezi la căpătâi”//,,şi-
ngheţurile vremilor cărunte/ cu versul tău grădini să-
ntinereşti” – Sorcovă în 2002), atunci când 
spaimele dau târcoale (,,Ce zile aruncate în 
ninsoare,/ce nopţi vârâte-n guri de lup flămând!”- 
Răscruce de nopţi). 
        Este o lume cufundată în somn adânc, în 
pericol de a se îndrepta spre stingere 
(„Păianjenii”), o lume în care poetul, lucid şi 
vizionar, tremură pentru perenitatea neamului 
său, ale cărui valori le vrea tezaurizate spre 
neuitare. Condiţia de exilat pe propriul pământ, 
spectrul asimilării nu pot fi uitate (,,Ce ritmuri se 
mai zbat ca să adune/ într-un symbol acele trei 
culori?/ un mititel înscrie cu-n cărbune/ în calendare- 
alte sărbători”… - Exil). De aici şi desele 
interogaţii retorice, înnegurările discursului şi 
mesajului poetic (,,Şi noi vom fi răstigniţi mai 
târziu/ / Şi noi vom fi răstigniţi sub o stea/ peste două 
milenii de neagră uitare” - Şi noi). Mereu conştient 
de misia sa, a scriitorului român din aceste 
ţinuturi, autorul şi-a format din asta un 
fundament al artei sale poetice, îndemnând 
confraţii să-l urmeze pe acest drum (,,să ocroteşti 
copaci/ de tunete- cu versurile tale”.- Sorcova 
2000)..  
        Despre acea schimbare a discursului liric, 
remarcată de unii dintre foştii săi studenţi, 
vorbeşte, cu ironie, poetul însuşi (,,te prinzi de 
rima chinuită - ,,păsuri”/ te legi de rima lunecoasă - 
,,azi” – Din ,,zilnic”). Ea se produce în momentul 
în care poetul (în opinia scriitorului şi 
traducătorului sucevean Ion Cozmei) trece 
printr-o adevărată „baie ironică, cu prudente 
tuşe postmoderniste” („Nu vă supăraţi privighetori 

/ noi v-am pus la adăpost cântarea/pe o bandă de 
magnetofon” – Vârf de secol). Cântecele de ţară 
par să capete acum adieri postmoderne 
(,,Incendiat de acest amurg nestăvilit/ Cartierul de 
sus/ îşi strânge în palme/ cheia de piatră, roşie./ Ar 
luneca spre margini/ să se mai răcorească/ pe malul 
râului/ dar îl opreşte/ un cerc de întuneric/ şi unul de 
lumină..." - Cartierul de Sus, vol. Cetatea de sus). 
Timpul, cu dimensiunea sa sacră („călcăm numai 
pe cioburi de timp”), devine un univers închis, un 
cerc („Pe aici, a repetat cineva, pe aici / singurul cerc 
de lumină / singura lacrimă / prin care se mai poate 
străbate/dincolo de cădere” – Loc de trecere). De 
altfel, Timpil, Spaţiul, Ţara, Neamul, Eminescu, 
Credinţa, Dumnezeu sunt metafore-parabolice 
centrale ale liricii lui Grigore Bostan, pilonii ei. 
Dincolo de „zi”, „de amurg”, „de refrene”, „de 
cuvinte”, „de noi”, „de vârstă” se află 
atemporalul, ,,lumile paralele” posibile 
holograme astrale (Cronograme în piatră) şi, 
dincolo de toate, Dumnezeu, care e Absolutul. 
Oniricul, imagini poetice de domeniul SF 
construiesc o micromitopoetică originală a 
extraterestrului (Alfa Cen-taurului, 2692.2.VI; 

Săgetătorul, 2853, 2.VII; Cocorul, 2945, 9.V) şi, 
mai târziu, în cărţile din anii 1990, 1996, a 
paranormalului, a iniţiaticului (Loc de trecere 
4.V.2840-4.V.2940), a lumilor paralele, a 
căutărilor neliniştite, toate conducând la credinţa 
profundă în Creatorul suprem. 
        O notă aparte o aduce poezia umoristică şi 
satirică, ce ironizează diferenţa dintre esenţă şi 
aparenţă (,,Leul, şef peste pădure, / a plecat la băi de 
soare/ Şi-a lăsat la post în locu-i.../ Cum credeţi, pe 
cine oare?/ Pe Măgar./ Să vadă bine fiarele de neam 
rebel/ c-ar putea cîndva să aibă / şefi mai proşti şi 
decît El...” -  Norocul unui iepure,  vol.Vitrina 
manechinelor). Tonul ironic este prezent în 
multe din poemele sale ce vizează fandoseala, 
superficialitatea unora dintre confraţii mai tineri 
(,,Cel mai mic om din lume”; ,,La Cernăuţi/  apa nu-i 
prea bună de băut/ mai cu seamă pentru nişte bieţi/ 
poeţi/ XYZ”- La Cernăuţi”), uitarea misiei 
istorice, intrinseci condiţiei de scriitor al acestei 
comunităţi româneşti aflată în pericol de 
asimilare (,,Vreo doi poeţi se-ntorc la Cernăuţi/ cu 
verbele schimbate pe valută”- Din ,,zilnic”). 
Utilizând autoironia şi monologul, îşi creionează 
un autoportret extrem de expresiv (,,porţi o 
catedră-n spate ca un gheb”- Din ,,zilnic”), ce 
transcrie marea responsabilitate asumată 
conştient, până la capăt. Redă o nouă faţă 
marginalizatei specii literare a fabulei (Ţapul şi 
stăpânul; Abdicarea leului). 
        Vizionar, el îşi proiectează propria plecare 
spre Eterna (,,Ca roua-n ceaţă te vei duce nâine/ 



Început de toamnã 2015  | Contact international 697 

 

topit de ploi, dar limpezit de zbor./ Ştii doar atât – că 
va rămâne / în urma ta o pulbere de dor” – Răscruce 
de nopţi), cu credinţa dăinuirii operei sale în 
posteritate, cu doruri de reveniri la locurile de 
baştină (,,Şi dacă iar te va chema să vii/ pe-acest 
hotar cu frunză-nrourată/ atuncea poate ţi-a fi dat să 
ştii/ că n-ai plecat cu totul niciodată”- Atunci). 
Viziunea înaltului cosmic este prinsă în versuri 
de mare sensibilitate poetică cu ecouri 
eminesciene (,,Azi ştiu că ceru-i altul colo sus/ şi 
frunza nu-i aşa cum spuneţi voi./ Acolo unde zilele s-
au dus/ se uită iarăşi clipa înapoi…// Acolo sus, în 
liniştea cea mare,/ un dangăt sclipitot şi solitar/ se 
sparge-n stânci şi curge în izvoare/ ca un ecou – spre 
ultimul hotar… -  La munte).  
         Trimiterile la noul mod de scriere a poeziei, 
propria pendulare între fiorul tradiţionalist şi 
tehnicile poeziei moderne, fulguraţiile 
postmoderne, ascund regretul părăsirii solidităţii 
expresiei poetice şi ideatice a tiparului românesc 
şi înscrierea într-un tipar străin, mondializat 
(,,eternal elegie”//un cyborg tirajează mesaje 
postmoderne//e cât pe ce acuma să-şi piardă pe alei/ 
memoria cifrată sub florile de tei!- Moment poetic 
1999) 
          Reflexivă, elegiacă, ludică, ironică, 
vizionară,  lirica lui Grigore Bostan transcende 
spaţiul şi temporalitatea, remarcându-se prin 
originalitate, frumuseţea şi profunzimea 
expresiei şi a gândirii poetice, emoţia estetică şi 
ideatică, prin mesajul înalt umanitar, etico-
filozofic, patriotic, ilustrând destinul tragic al 
românului ajuns minoritar pe propriul pământ. 
Înscrisă în tradiţia eminesciană din Bucovina şi 
pe fiorul blagian, lirica lui Grigore Bostan 
reprezintă o dată în literatură română postbelică 
din Nordul Bucovinei, un reper solid al acesteia 
şi a literaturii române generale, o poartă de 
oprire şi reflecţie, de reculegere adâncă, pentru a 
putea percepe lumea cu ochi mai luminaţi, cu 
gând mai bun, mai întors către eternele valori 
umane, creştine şi naţionale, estetice  şi ideatice.  
       Abordează şi genul epic, prin romanul-eseu, 
fantastic O evadare din Eterna-l, (Cernăuţi, 
2001), Eterna - 2 sau Peştera Urşilor (2010) ce nu 
şi-a găsit încă locul în literature română. Aplecat 
spe reflecţie şi analiză psihologică, scrie şi 
eseistică (vol. în limba germană Glanz und Elend 
der Peripherie, în colaborare, Berna-Berlin, 1998). 
Din dragoste imensă pentru poetul naţional, 
realizează o ediţie bilingvă M. Eminescu (în 
limba română şi ucraineană, Cernăuţi, 1989), iar 
din ataşamentul total faţă de Catedra pe care a 
condus-o, prezintă un studiu inpunător despre 
ştiinţa românească de până la 1940 care devine o 
parte integrantă a monografiei despre  

Universitatea din Cernăuţi. Pagini de istorie. 
1975-1995 (în colaborare, în limba ucraineană, 
germană, Cernăuţi, 1995).    
 

     
  
         Intelectual de vârf, cu rădăcini adânc 
înfipte în literatura interbelică,  continuator al 
tradiţiilor culturale şi spirituale româneşti, 
luptător pentru adevăr şi recuperarea istoriei 
neamului, unificator, profesor cu înaltă vocaţie, 
excelent ziarist, demn, vertical, el rămâne unul 
din marile spirite bucovinene. Aşa îl percep şi 
conaţionalii Alexandrina Cernov, Ilie Tudor 
Zegrea, Ion Creţu, Dumitru Apetri. ,,Ţinea mult 
la harul său scriitoricesc” – menţionează Mircea 
Lutic Asupra creaţiei sale s-au aplecat critici de 
înaltă probitate profesională (Eugen Simion, 
Mihai Cimpoi, Dan Mănucă, Iordan Datcu, 
Adrian Dinu Rachieru ş.a.), confraţi (Ştefan 
Hostiuc, Arcadie Suceveanu, Vasile Tărâţeanu, 
Ilie Tudor Zegrea, Mircea Lutic etc), versurile lui 
tulburătoare fiind recitate de mari actori români 
(Sergiu Tudose, Dionisie Vitcu, T.N. din Iaşi), 
transpuse pe note de sensibili interpreţi ai 
locului (Carolina Jîtaru, Grigore Gherman, 
Gheorghe Posteucă), păstrate (în lectura 
autorului) în fonoteca de aur a ziarului ,,Zorile 
Bucovinei”, incluse în filme documentare 
dedicate personalităţii savantului. 
        Grigore Bostan nu este ,,scriitor ucrainean 
de origine română”, cum figurează în Wikipedia, 
ci este scriitor român din Ucraina, regiunea 
Cernăuţi, nuanţă foarte importantă pentru 
definirea locului său în literatură, cea română şi 
cea ucraineană, în literatura universală.  
        Cu toate că este inclus în dicţionare, istorii 
literare şi antologii din România, opera lui 
Grigore Bostan, uriaşa sa personalitate, mai au 
mult de recuperat, pentru a fi aşezate acolo unde 
merită, în panteonul de aur al literelor şi culturii 
româneşti.  

♠ 

http://www.crispedia.ro/Berna
http://www.crispedia.ro/Berlin
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Nicolae BĂCIUŢ 

 
Pretexte şi contexte 

 
ămân credincios ideii că publicistica 
culturală nu e un gen marginal, că 
merită şi ea să fie tezaurizată, reducând 

riscul de a rămâne în babilonia presei culturale, 
la care accesul nu pare la fel de uşor ca la o carte. 

Textele adunate între aceste coperte de carte 
sunt pretexte şi contexte literare/culturale, în 
care am fost antrenat în cea din urmă vreme, 
într-o selecţie care lasă deoparte alte zeci de 
articole care, într-un alt... context editorial, vor fi 
şi ele valorificate. 

 

 
 

Într-o viaţă literară dinamică pe care mi-am 
asumat-o, atât ca autor cât şi ca editor, de carte, 
de reviste, rămân destule lucruri nespuse ori 
peste care s-a trecut cu uşurinţă. Deşi şi ele fac 
parte din poveste, întreţin legătura intimă între 
emiţătorul şi receptorul de literatură. 

Aceste “Pretexte şi contexte” sunt, în esenţa 
lor, deopotrivă, file de biografie, pentru că ele 
reţin participări/ implicări în viaţa literară, 
momente care au partea lor de semnificaţie, 
dincolo de orgolii şi vanităţi.  

Cred că astfel de articole recompun secvenţe 
de viaţă literară care rămân prin substanţa lor, 
prin numele pe care le antrenează direct sau prin 
conexiuni. 

Mai e această carte şi demonstraţia nevoii de 
dialog în lumea literară, de atenţie acordată celor 
care sunt ca şi celor care nu mai sunt, dar care, 
prin opera lor, merită să fie menţinuţi în 
actualitate, în orizontul cunoaşterii necesare. 

“Pretexte şi contexte” e şi cartea unor 
afinităţi elective, dar şi a unor întâlniri 
admirabile. 

E, cum ar spune Mircea Micu sau Fănuş 
Neagu, o carte cu prieteni. O carte care încearcă 
să demonstreze că provincia literară e peste tot, 
că până şi Capitala tot provincie literară e în cele 
din urmă. 

Suma de alocuţiuni, articole, dialoguri, 
însemnări, cercetări literare vine să reaşeze 
realul în ordinea esteticului. 

Toate la un loc se vor radiografia unuor 
timpuri şi a unor locuri în care interesul pentru 
literatură încă nu a fost devorat de alte oferte 
cotidiene, culturale sau nu. 

Confesiunea e dominanta acestor pagini, cu 
întrebări puse altora, cu întrebări puse de alţii 
autorului, dar şi întrebări pe care şi le pune 
autorul despre sine şi lumea sa... literară înainte 
de toate, fără a o contrapune celorlalte lumi şi 
fără a o menţine într-un turn de fildeş, din care 
nu se vede ce se întâmplă în viaţa cea de toate 
zilele, care-şi lasă amprenta şi pe destinul 
scriitorilor dar şi pe al cărţilor lor. 

Oricum, viaţa îi oferă destule pretexte şi 
contexte care să întreţină elanurile scriitoriceşti. 

Am încercat să nu ratez clipa niciunei 
provocări. Pentru că viaţa trece, literatura 
rămâne. 

♦
 

R 
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Horia MUNTENUS 
 

Cristinel C. Popa  
În Numele Tatălui 

 
părut la  Editura Junimea Iaşi, 2013, cu o 
prefaţă semnată de academicianul Liviu 
Pendefunda, volumul de versuri ”În 

numele tatălui”, debutul editorial al lui Cristinel 
C. Popa se remarcă, într-adevăr, aşa după cum 
ne semnalează chiar prefaţatorul, ca fiind o voce 
puternică şi particulară. Aş zice că nu avem 
neapărat o carte de poezii ori de poeme cât o 
carte de Poezie, discurs despre Poezie, cu 
modulaţii fine în articulări ale nuanţelor. Aceste 
nuanţe care farmecă şi transportă din lumea 
stereotipiilor şi banalităţii, a uniformului, a 
mecanicismului şi automatismelor. Ce 
transportă? Acel ”ce” al Fiinţei noastre, acel 
”ceva”. Unde? Într-un ”alt” spaţiu, ”într-
altundeva”, transformând-l pe ”ce”, sensibil-
discret, ”într-altceva” – lume a distincţiei, 
distinsă. Lume alcătuită din fineţea petalelor, 
elitrelor de fluturi, pleoapelor, pufului de 
păpădie care dă sens vântului. Cu idealul ei, în 
apărarea ei şi a idealului: poetul. În faţa 
brutalităţilor, importantă va rămâne, cu 
siguranţă, din vremuri cu fum de puşcă, pentru 
vremuri de fum, întrebarea lui Cristinel C. Popa, 
în fapt, întrebarea sensibilităţii: - ”Domnule 
soldat, de ce trageţi în poezii fără somaţie?” De aici, 
din necesitatea organică a păzirii spaţiului poetic 
- elogiul Lyrismului: ” Pe Eminescu nu poţi decât 
să-l arzi ca o lumânare în rugăciuni/ Pe el nu poţi să-
l priveşti decât în genunchi cu membrele înnodate/ în 
mlaştini de foc.” Şi aşa, poetul îşi poate imagina că 
joacă table cu Marin Sorescu, după cum ,,poezia 
joacă şah cu viaţa” (”El mută o poezie în prima linie a 
avangardei./ Eu mut câteva cifre pe răbojul vieţii 
noastre.”) Ori de-ar fi evocarea lui Brâncuşi 
(,,Brâncuşi,/ Nume ce uneşte munţii cu apele, istoria 
cu infinitul. Ce vreţi mai/ mult?”) ori de-ar fi 
evocarea lui Henri Coandă (,,L-am întrebat şi eu 
pe bătrânul Coandă care e secretul poeziei/ invenţiilor 
sale./ Mi-a spus doar atât: iei cuvintele, le montezi 
aripi, le lipeşti elice de/ fuzelajul frazei şi le dai 
drumul să zboare. În zbor planat.// De fapt el, Coandă 
e cel mai mare poet al României.”) – noi, oamenii 
,,Avem nevoie de cuvinte rânduite, stivuite, fardate, 
cu rimelul/ scurgându-se în epitete, chiar şi dacă am 

fi la un pas de/ calamitate prin aceasta. Ori la un braţ 
distanţă de catastrofă.” - fie pomenirea poetului de 
Huşi, Ioan Alexandru Angheluş 
(,,Paradimetilolaminocotiledonate e cel mai frumos 
cuvânt pe care/ m-a învăţat un poet,/ Poetul Ioan 
Alexandru Angheluş,/ Ce şmecher jongleur de 
cuvinte!/(…)/ E cel mai lung cuvânt din copilăria 
mea./ În umbra lui, un uriaş cât cerul mă va urmări 
toată viaţa.”) – toate evocările conduc spre marea 
invocaţie a figurii emblematice a Tatălui (,,Nu te 
mai ascunde după crucea aceea lustruită./ Nu mai 
face glume din acelea sinistre!/ Nu putem să ne jucăm 
de-a v-aţi ascunselea cu moartea./ Şi tata a tăcut în 
continuare. Şi clopotele bat. Pământul îl/ ascultă.” 
Moartea tatălui, incredibilă, loveşte cu furie şi 
nevrotic în bodega pierzaniei, în tâmplele 
poetului. (,,Calea către dincolo trece prin gâtlej./ 
Vremea se întunecă,/ Bodega scârţâie toată. (…)/  Îmi 
torn vin prin lobul urechilor ca printr-o pâlnie” (…)/   
”Corpul meu tânăr sfârâie din încheieturi./ Paharul 
de tărie are efect de acid./ Şi cu toate acestea mi-e frig, 
tot mai frig./(…)/ şi cerul tot mai gol se scurge-n 
pahare./ Cântăm cu toţii un imn neeroic,/ Ne 
plângem de oase, ne jelim de cuţite./ Nu ştim cum să 
scoatem pumnalele adâncite”.) Cerul e cenuşiu, 
lumea e cenuşie şi fără sens, criza determină 
delirul Apocalypsului - revelaţiilor (,,Tata zboară 
ca năucul,/ Ştiaţi că tatăl meu a zburat cu Gagarin,/ 
Chiar ieri l-am văzut cum a trecut pe orbita noastră 
circumterestră,/ A vorbit cu marele pilot sovietic pe 
patul de spital./ Îi dusesem o Ediţie de colecţie cu 
Cosmonauţii./Şi şi-a fixat întâlnire cu el./ N-am 
apucat să-l întreb cum e în stare de 
imponderabilitate,/ Cum se vede pământul din cer,”)  

De acum, discursul va fi unul oniric, cu 
revelaţii şi prelevări poetice din alchimia 
suferinţei, din imaginarul contondent spre o 
încercare terapeutică: rememorarea copilăriei, 
protejată şi fermecată de imaginea sacră a 
paternalului.  

Totul pare un vârtej, însă. Vântul pare a fi 
”un matematician îndrăcit” (,,Ştie să numere din 
nori în/ soare, din copac în arbust, din văgăună pe 
crestele/ izbăvitoare./ Vulture de mare, şoim de 

A 
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munte, ce secrete mari ţi-a şoptit?”) dar şi un ,,Frate 
de sânge, şi oase, şi viscere înlemnite” 

Imaginile sunt turbionare, tensiunea 
conduce la reverii ciudate, expresiile sunt 
contorsionate, în conformitate cu viziunile 
suferinţei. (,,Frate din corzi de metal, din arce şi 
lănci înlemnite,/ Scoate-ţi zimţii de fier din inima-mi 
nevinovată./ Şi adu-mi amintirile înapoi,/ Îi vreau pe 
bunicul, pe tata, pe unchiul. Cum or fi ei: din sânge 
şi/ piatră, din oase, din lemn./ Fie şi din scoarţe sau 
coji, din fluiere de crengi sau cuţite de/ aşchii./ Îi 
vreau înapoi.)” 

Strigătul durerii determină un suprarealism 
convulsiv în care o lume abstractă întrepătrunde 
o lume absurdă, în care însă survin privelişti 
dintr-o estetică pierdută, invocată de poet ca 
unică posibilitate de recuperare (,,Reţetar 
românesc,/ Dalta de piatră a lui Brâncuşi,/ plus pana 
de aur a lui Eminescu,/ Peste care se adaugă:/ Iile, 
câmpiile şi munţii falnici, şi cântecele/ 
Maramureşului./ Pe acestea le găsiţi fie vrac, la faţa 
locului, fie ascunse în noduri/ de platină în Rapsodiile 
lui Enescu./ Scripca din poemele lui Porumbescu se 

amestecă încet cu/ poeziile lui Arghezi şi/ Schiţele lui 
Nenea Iancu.”) 

 Poezia lui Cristinel C Popa, din volumul 
său de debut, este o poezie a lucrurilor profunde 
care ajung, de la el la noi, adesea subliminal, ne 
marchează cu puterea ei de a releva adevărurile 
cele mai bine ascunse în jurul nostru ori chiar în 
noi. Şi aceste adevăruri sunt legate de viaţă şi de 
moarte. Poezia lui Cristinel C. Popa este o 
izbândă, din punct de vedere estetic. Să mergi pe 
cer e una, iată, dintre tainele pe care acest poet al 
candorii ni le aduce (,,Să mergem pe cer, să nu ne 
ascundem ci să ne lipim de soare”). Din punct de 
vedere filosofic poetul ieşean reuşeşte o 
metafizică tulburătoare. (,,Nu ştiaţi că bolovanii 
cenuşii conţin câte o fărâmă din noi?/ Câte o coastă 
din tine, câte un suspin din noi toţi?”) Este o Poezie 
a semnificaţiilor pe care le au lucrurile acestea 
profunde despre care vorbeşte dar şi o poezie a 
cristalizărilor sentimentelor în verbe, şlefuite nu 
atât de o trudă banală cât de încordările şi 
tensiunile interioare.    

 

 
Hadjibei-Odesa 
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Emilian M. DOBRESCU 
 

Rolul ceangăilor la 
modernizarea economică a 
României 

 
 

Rezumat 
Poziţia controversată pe care o are această minoritate se datorează unor factori 

politici care în ultimii 800 de ani au generat reacţii diferite ale autorităţilor din regiunile în 
care aceşti minoritari s-au aşezat. 

Ca atare, principalele studii şi analize făcute asupra acestei minorităţi  se 
concentrează pe cu totul alte aspecte decât cele economice, pe aspecte demografice, 
etnologice, politice, sociologice. Din anul 1977, la recensăminte, ceangăii figurează ca 
naţionalitate de sine-stătătoare. În România există, conform rezultatelor Recensământului 
populaţiei din 2002, 1.266 de ceangăi, dintre care 307 cu limba maternă maghiară, 910 – 
română, 37 - ceangăiască, 3 - ţigănească şi 9 - nedeclarată.  

 

Prezenţa ceangăilor în 
economia ţărilor 
române între secolele 
al XIII-lea şi al XVIII-
lea 

 
eangăii vorbesc un dialect vechi al limbii 
maghiare. Originea lor rămâne un 
mister. O teorie general acceptată este că 

ceangăii din partea de est a arcului carpatic s-au 
stabilit în zonă în jurul secolului al XIII-lea, 
mânaţi aici de către conducătorii unguri ca să 
apere frontiera de est a regatului8. 

Primele surse menţionează prezenţa unei 
comunităţi etnice maghiare în Moldova încă din 
anii 1227 şi 1234. Primele atestări legate de 
prezenţa ceangăilor pe meleagurile româneşti 
sunt considerate următoarele9: 1) 8 iunie 1443: 
actul de donaţie al lui Ştefan, fiu al lui 

                                                 
8
 *  *  *, Ceangăii din România au stârnit interesul 

presei străine, sursa: www.ziare.com, vizitat pe 21 

martie 2012  
9
 sursa: www.Wikipedia, site vizitat pe 6 august 

2014, orele 13:49 

Alexandru cel Bun: “această adevărată slugă a 
noastră, pan Iliiaş Sanga, a slujit nouă drept şi 
credincios; 2) în anul 1556, la Moacşa, judeţul 
Covasna este amintit un anume Michael csángó 
(scris cu litere mici); 3) ”; 2) în anul 1560, la 
Moacşa, judeţul Covasna este amintit un anume 
Csángó András; 4) în anul 1772, preotul Péter 
Zöld redactează o petiţie în numele comunităţii 
ecleziastice din Nicoreşti, în care cei din 
Nicoreşti se plâng împotriva ungurilor din 
Lonka, numiţi ceangăi (“csango dictis”).  

În secolele al XV-lea şi al XVI-lea, numeroşi 
saşi şi maghiari din Transilvania au continuat să 
se stabilească în spaţiul extracarpatic. Încercarea 
generalului Nikolaus von Buccow de a-i 
încorpora pe secui în nou-createle regimente de 
grăniceri, soldată cu opoziţia unor săteni şi 
represiuni din partea autorităţilor, au culminat 
cu masacrul de la Siculeni din anul 1764, când 
mii de secui au trecut munţii şi s-au stabilit în 
Moldova.  

Unii analişti au constatat că în perioada 
secolelor al XVI-lea şi al XVIII-lea, din 
Transilvania pustiită de războaie interne şi de 
foamete au sosit în Moldova grupuri de 
emigranţi, mai cu seamă secui, care trăiseră 
continua ştirbire a privilegiilor lor strămoşeşti. 
Au fost înfiinţate în Moldova un şir de sate noi 
ai căror locuitori îşi mai cunosc obârşia şi azi. 

C 

http://www.wikipedia/
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Cercetând documentele rămase despre ceangăi 
reiese din ele ca un leit-motiv în decursul 
secolelor, cererea cu umilinţă: „să ne trimiteţi 
preoţi care cunosc limba noastră, conducători 
duhovniceşti care înţeleg frământările noastre 
cele mai intime”. 

Conform unui punct de vedere îmbrăţişat 
de istoriografia română, catolicii moldoveni de 
astăzi ar fi urmaşii ardelenilor români, în cea 
mai mare parte ţărani iobagi, care, plecaţi în 
pribegie, s-au aşezat în Moldova şi în Muntenia. 
Creşterea neobişnuită a populaţiei catolice din 
Moldova a dus la apariţia a zeci de sate situate 
în bazinul mijlociu al Siretului cu accent pe 
zonele Bacău, Neamţ şi Iaşi. Această plecare în 
pribegie apare abia după ce în câteva rânduri 
românii din Ardeal, scoşi în afara celor trei 
naţiuni medievale (unguri, saşi şi secui), s-au 
ridicat cerându-şi drepturile, în 1437 - la 
Bobâlna, în 1514 - sub Gheorghe Doja şi în 1784 - 
sub Horea, Cloşca şi Crişan. Adânciţi în 
grozăviile legilor Tripartitului Werboczi, 
românii erau la 1764 potrivit geografului 
austriac Hacquet, “surghiuniţi de celelalte 
neamuri din Principat, pe pământurile cele mai 
pustii şi părăsite, (...) fiecare sas sau ungur 
putând lua în stăpânire aceste locuri (...), 
gonindu-l pe acesta (românul – n.n.) în munţi cu 
toată familia sa, unde nu găseşte decât stânci, 
sau chiar silindu-l să iasă din ţară”. Referitor la 
denumirea de “unguri”, cu care moldovenii 
ortodocşi îi numeau pe românii transilvăneni, 
aceasta se datora, potrivit episcopului de Bacău, 
Stanislau Jezierski la 1763, faptului că erau 
catolici şi veneau din Ţara Ungurească 
(Transilvania), pe care o părăseau din cauza 
deposedărilor de pământ, restrângerii 
drepturilor şi creşterii obligaţiilor, dar mai ales a 
lipsei recunoaşterii naţionale. 

Despre denumirea de ceangău mai există 
legende şi tradiţii populare. În scrisoarea 
semnată „Mártanas Antal - Szabófalván. 22. 
Noimbr. 1900”, trimisă lingvistului Rubinyi 
Mózes, un ţăran din Săbăoani, explică astfel: 
“Suntem numiţi ceangăi, deoarece se spune şi 
vorba a rămas, că atunci când au venit strămoşii 
noştri pe aceste meleaguri, au venit cu tălăngi 
(csengö) la fiecare animal din turmă. Aveau şi ei 
clopote în mână, cu care, pe unde umblau sunau 
din clopot şi cântau din viori, trăgeau cu puştile 
şi erau foarte veseli, şi toată lumea care îi vedea 
şi îi auzea, toţi au spus că au venit şi s-au aşezat 
nişte oameni cu clopote (csengös /csángós) şi de 
atunci aşa au fost numiţi: ceangăi maghiari”.  

Într-o altă legendă, culeasă la mijlocul 
secolului al XIX-lea, în Cleja de preotul satului, 

Petrás Incze János, se povesteşte că strămoşii 
ceangăilor au făcut parte din armata regelui 
maghiar Szent László (Sfântul Ladislau), care a 
alungat păgânii din Moldova. Pentru că aveau 
clopote puse la cai, László a întrebat: “Ce-i cu 
aceşti csángatók (oameni cu clopote)?” Şi aşa le-a 
rămas numele.  

În trecut, majoritatea catolicilor din 
Moldova foloseau mai rar cuvântul ceangău 
pentru a se defini, pentru că cei mai mulţi îşi 
spuneau unguri: “Întrebaţi, se zic Unguri (nu 
Ungureni, adică Români din Ardeal)”, scrie 
Nicolae Iorga despre catolicii de lângă Roman, 
în cartea sa “România - cum era până la 1918”. 
“Ei se socotesc toţi unguri” scrie istoricul român 
în aceeaşi carte, despre locuitorii unor sate 
catolice din ţinuturile Bacău şi Tecuci.  

 „În general putem observa că secuii 
sosiţi în Moldova în cursul secolelor XVIII-XIX 
s-au aşezat în zone cu caracter mai degrabă 
montan — mai puţin prielnice pentru 
agricultură, dar bune pentru viticultură, 
creşterea animalelor şi exploatări forestiere — şi 
s-au răspândit pe un spaţiu relativ întins. 
Dimensiunea satelor este, în general, mai mică 
decât cea a aşezărilor maghiare medievale şi 
locuitorii lor trăiesc adesea în medii etnic şi 
religios mixte, ceea ce a favorizat asimilarea lor 
lingvistică. Cu toate acestea trebuie să subliniem 
că partea secuiască a ceangăilor din Moldova 
este mai puţin asimilată decât populaţia 
maghiară stabilită în Evul Mediu, astfel că aprox 
80% dintre catolicii moldoveni, care şi-au păstrat 
limba maternă provin din rândurile ceangăilor 
secui”10.  

 

Prezenţa ceangăilor în 
economia românească 
în secolele al XIX-lea şi 
al XX-lea  

 
Nimeni nu a alcătuit până acum un astfel de 

studiu sau nu-l cunoaştem noi. Singurele analize 
sunt cele întocmite cu scop social, demografic 
sau chiar politic. Citindu-le, observăm 
diferenţele clare în ceea ce priveşte atitudinea 
statului român faţă de ceangăi, revendicaţi 
masiv de statul magiar, precum şi atitudinea 
statulului maghiar faţă de minoritarii români 

                                                 
10 Tánczos, Vilmos, Ceangăii din Moldova, în revista Altera, 
Târgu Mureş, anul VIII, 2002, nr. 17–18, pp. 48–80 (selectiv) 
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(scopul studiului nostru nu este însă de a face o 
astfel de analiză).   

Grupul mai mare şi mai puternic al 
ceangăilor este cel numit de analişti, de Sud. 
Majoritatea localităţilor ceangăilor de Sud se află 
în judeţul Bacău. Între ceangăii din Sud, nivelul 
de cunoaştere a limbii maghiare este mult mai 
ridicat decât în comunităţile de Nord, existând 
multe familii unde şi acasă se mai vorbeşte 
ungureşte. Diferenţele sunt relativ mari chiar şi 
în localităţile unde copii vorbesc încă limba 
maghiară. În anumite sate copiii nu folosesc 
maghiara decât în comunicarea cu părinţii lor 
(copii între ei nu mai vorbesc ungureşte) sau 
numai cu bunicii (în cazul în care şi generaţia 
părinţilor s-a lor asimilat deja). Din cauza 
relaţiilor sociale tradiţionale nivelul de 
cunoaştere a limbii maghiare este mult mai 
scăzut la bărbaţi faţă de femei. Femeile rareori 
părăsesc satul şi, de obicei, sunt mai puţin 
educate decât bărbaţii - ca urmare, nu le 
influenţează foarte mult caracterul asimilator al 
educaţiei române şi nu sunt nevoite să se 
încadreze în alte comunităţi decât cea de acasă, 
cum au fost pentru bărbaţi satisfacerea stagiului 
militar, existenţa unor locuri de muncă la oraş 
etc. Şi această ipoteză de lucru confirmă că 
ceangăii sunt români care au fugit de-a lungul 
timpului în provincia Moldova, din cauza 
prigoanei autorităţilor maghiare 

  În timpul cercetărilor întreprinse în anii 
1992-1996, etnograful Vilmos Tánczos a găsit în 
72 sate, 44.565 persoane care mai vorbeau 
ungureşte dintr-un număr total de 69.470 
romano-catolici11. Cea mai numeroasă comuni-
tate al ceangăilor secuieşti trăieşte la Luizi-
Călugăra (Lujzakalagor), unde în 1992 s-au găsit 
4.700 vorbitori de limbă maghiară (90% dintre 
romano-catolici, respectiv 89% din populaţia 
totală). Cea mai puternică comunitate însă este 
considerată cea din Pustiana (Pusztina), unde 
există şi o casă comunitară (“casa maghiară”) şi 
unul dintre cele două sedii ale Asociaţiei 
Maghiarilor Ceangăi din Moldova (AMCM).  

Ceangăii ghimeşeni (gyimesi csángók) trăiesc 
în Munţii Ciucului şi pe valea Trotuşului în 3 
comune (alcătuite din 21 localităţi), dintre care 2 
(respectiv 15 sate) se află în judeţul Harghita şi 1 
(alcătuit din 6 sate) se află în judeţul Bacău. Cele 
trei comune ale ceangăilor ghimeşeni sunt: 
Ghimeş-Făget (Gyimesbükk), Lunca de Sus 
(Gyimesfelsőlok) şi Lunca de Jos 
(Gyimesközéplok). Ghimeş-Făget este singura 
comună din judeţul Bacău unde există şcoli cu 

                                                 
11 Tánczos, Vilmos, Op.cit. 

limba de predare maghiară; după 1990 
pedagogii maghiari au reuşit să reînfiinţeze 
clasele maghiare, iar mai târziu şi şcoala 
maghiară - totuşi, în ciuda faptului că 60% 
dintre localnici se declară maghiari, doar 20% 
dintre copii învaţă în clasele cu limba de predare 
maghiară.  

Ceangăii din Ţara Bârsei (în maghiară, 
hétfalusi csángók) trăiesc în judeţul Braşov şi sunt 
descendenţii diferitor grupuri secuieşti. Ca 
urmare, dialectul lor aparţine graiului secuiesc. 
Ceangăii din Ţara Bârsei au posibilitatea de a 
învăţa în limba maternă (de la grădiniţă până la 
universitate) şi de a participa la slujbe maghiare 
(fiind luterani sinodo-presbiterieni), deşi astăzi 
sunt deja în minoritate pe plan local. 

Comunitatea etnică maghiară din Moldova 
însă nu este unitară nici din punct de vedere 
istoric, nici etnografic sau lingvistic. Majoritatea 
cercetătorilor consideră eronată însăşi denumi-
rea unificatoare de ceangău, făcînd distincţia în-
tre populaţia maghiară aşezată mai de mult, în 
Evul Mediu, şi refugiaţii secui sosiţi în valuri 
mai mici sau mai mari în secolele XVII-XIX 
(îndeosebi la sfîrşitul secolului al XVIII-lea). Unii 
vorbesc de maghiarime din Moldova, alţii de 
secuime din Moldova6, alţii consideră că deose-
birile pot fi descrise cel mai bine prin termenii 
de maghiari ceangăi sau maghiari secui.7 Utilizarea 
generalizată a denumirii de ceangăi este astăzi 
acceptată nu numai în discursul cotidian, ci şi în 
mediul istoricilor, etnografilor şi lingviştilor. 
Pro-cesele de asimilare şi aculturaţie care se des-
făşoară în Moldova şterg tot mai mult deosebi-
rile culturale existente în cultura populară tradi-
ţională, în limbă sau în conştiinţa istorică, astfel 
că populaţia de origine secuiască, care mai 
demult nu se considerase de fel a fi ceangău, 
pare să accepte astăzi şi în privinţa sa această 
denumire. Astăzi acest termen desemnează pen-
tru ambele comunităţi o lipsă de apartenenţă, o 
distanţare atâ de comunitatea românească, cât şi 
de cea maghiară, purtând totodată în sine şi 
sensul peiorativ de corcitură, mixtură, 
imperfecţiune12.  

 

Comunităţile 
ceangăilor la început 
de secol şi mileniu 

 

Ceangăi, în limba maghiară csángó, este 
denumirea etnografică şi populară comună a trei 

                                                 
12 Tánczos, Vilmos, Ceangăii din Moldova, în revista Altera, 
Târgu Mureş, anul VIII, 2002, nr. 17–18, pp. 48–80 (selectiv) 
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grupe de persoane, aşa cum am menţionat şi 
mai sus: a) ceangăii din localitatea Ghimeş, 
judeţul Bacău, de confesiune romano-catolică şi 
de naţionalitate maghiară; b) ceangăii din Ţara 
Bârsei, judeţul Braşov, de confesiune 
evanghelică luterană şi de naţionalitate 
maghiară şi, c) ceangăii din Moldova, de 
confesiune romano-catolică şi de naţionalitate 
română sau maghiară13.  

În terminologia românească, prin ceangăi se 
înţelege doar ramura din Moldova a ceangăilor. 
Aceştia se disting prin particularităţi lingvistice 
şi prin bogăţia de tradiţii şi artă populară. 
Analizele genetice au demonstrat însă că nu 
există înrudiri între ceangăii ardeleni şi secui. 

“Din anul 1977, la recensăminte, ceangăii 
figurează ca naţionalitate de sine-stătătoare. În 
judeţele moldoveneşti Bacău, Botoşani, Iaşi, 
Neamţ, Vaslui şi Vrancea, conform 
recensământului din 1992, trăiau în jur de un 
sfert de milion (mai precis, 243.133) de catolici... 
Limba nu joacă un rol atât de important în 
formarea conştiinţei identitare a ceangăilor din 
Moldova ca în cazul maghiarilor care trăiesc în 
Bazinul Carpatic. Între identitatea de grup a 
ceangăilor şi identitatea lingvistică nu există o 
relaţie strânsă. Ceangăii îi simt cel mai aproape 
pe catolicii din celelalte sate ceangăieşti, 
independent dacă şi-au păstrat limba originară 
sau nu. Locul raportării simbolice la limbă este 
ocupat înainte de toate de religia comună, 
respectiv de modul de viaţă comun. 

În sânul ceangăilor alte raportări simbolice 
caracteristice conştiinţei civice naţionale nu s-au 
format. Nu au de exemplu conştiinţa valorii 
naţionale a folclorului şi a culturii populare, nu 
ştiu că cultura tradiţională poate fi privită ca un 
simbol cultural al unităţii naţionale. Situaţia este 
similară în privinţa originii şi istoriei comune cu 
maghiarii din Ungaria sau Ardeal: conştiinţa 
despre trecut a ceangăilor este din ce în ce mai 
puţin determinată de tradiţiile populare 
referitoare la trecutul îndepărtat care până în 
secolul al XX-lea păstraseră memoria legăturilor 
istorice cu maghiarimea. Istoria maghiarilor din 
Moldova fusese strâns legată de cea a 
maghiarilor din Bazinul Carpatic doar până în 
secolul al XVI-lea, iar amintirile folcloristice ale 
acestui trecut îndepărtat astăzi nu mai constituie 
factori serioşi de identificare în Moldova. Chiar 
şi în cazul ceangăilor secui păleşte memoria 
originii ardelene şi scade semnificaţia 
legăturilor, de altfel existente şi astăzi, cu 

                                                 
13 sursa: www.Wikipedia, site vizitat pe 6 august 2014, orele 
13:58  

Secuimea (cum ar fi pelerinajul la Şumuleu Ciuc, 
relaţiile economice, rudeniile etc) “14. 

 

În România există, conform rezultatelor 
Recensământului populaţiei din 2002, 1.266 
de ceangăi, dintre care 307 cu limba maternă 
maghiară, 910 – română, 37 - ceangăiască, 3 - 
ţigănească şi 9 - nedeclarată.  

Dezavuaţi de populaţia catolică, astăzi, cei 
câţiva lideri pro-maghiari s-au concentrat în 2-3 
localităţi, unde îşi au domiciliul, transformând 
locuinţele proprii în “şcoală şi biserică”, ţinând 
cursuri şi oficiind serviciul religios în limba 
maghiară. Absolut “originală” soluţia este de 
fapt ilegală, încălcând atât legislaţia privind 
organizarea învăţământului cât şi dreptul 
canonic. Profitând de precaritatea dotării 
existente în unele şcoli din mediul rural, în 
special în domeniul calculatoarelor, aceşti lideri 
înghesuie în câteva spaţii improprii, copii cu 
vârste şi pregătiri diferite, ademenindu-i şi 
condiţionând serviciile oferite de învăţarea 
limbii maghiare. Se încalcă astfel toate normele 
metodologice, pedagogice şi organizatorice 
necesare a fi respectate pentru autorizarea unei 
instituţii de învăţământ, în conformitate cu 
legistaţia românească şi europeană. 
Alături de cele câteva calcutatoare şi manuale 
primite de la Budapesta, deseori în zonă îşi fac 
apariţia şi preoţi maghiari din Transilvania şi 
Ungaria, care în aceleaşi spaţii oficiază serviciul 
religios în limba maghiară. Potrivit dreptului 
canonic, preoţii străini care vin şi oficiază în 
aceste localităţi, încalcă autoritatea Episcopiei de 
laşi, în condiţiile în care nu au acceptul 
episcopului de Iaşi. Aceste reglementări sunt 
general valabile în toată lumea catolică15. 

În 17 martie 2001, 1000 de catolici delegaţi 
de 40 de comunităţi din Moldova, în şedinţă 
publică, au pus bazele Asociaţiei Romano-
Catolicilor “Dumitru Mărtinaş”. Adunarea 
Generală s-a constituit într-o mult aşteptată 
ocazie, în care, în mod public, participanţii şi-au 
afirmat încă o dată originea românească şi au 
protestat împotriva celor care doresc să-şi atingă 
scopurile lor politice pe seama romano-
catolicilor. 

 

                                                 
14 Tánczos, Vilmos, Op. cit. 
15apud *  *  *, O falsă problemă: “ceangăii” din Moldova, pe site-
ul  

http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/10
/21/video-cine-sunt-ceangaii-o-falsa-problema-
ridicata-de-revizionistii-maghiari-asa-zisa-problema-a-
ceangailor-din-romania/, vizitat pe 6 august 2014, orele 
20:14 

http://www.wikipedia/
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/10/21/video-cine-sunt-ceangaii-o-falsa-problema-ridicata-de-revizionistii-maghiari-asa-zisa-problema-a-ceangailor-din-romania/
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/10/21/video-cine-sunt-ceangaii-o-falsa-problema-ridicata-de-revizionistii-maghiari-asa-zisa-problema-a-ceangailor-din-romania/
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/10/21/video-cine-sunt-ceangaii-o-falsa-problema-ridicata-de-revizionistii-maghiari-asa-zisa-problema-a-ceangailor-din-romania/
http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/10/21/video-cine-sunt-ceangaii-o-falsa-problema-ridicata-de-revizionistii-maghiari-asa-zisa-problema-a-ceangailor-din-romania/
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Concluzii 
 
Deci, ca şi în cazul altor minorităţi, nu există 

studii care să analizeze contribuţia ceangăilor la 
dezvoltarea economică a României. „În privinţa 
identităţii ceangăilor din Moldova nu ne putem 
aventura în estimări cantitative. Acea stare 
incertă, confuză şi contradictorie a conştiinţei de 
sine pe care o traversează azi ceangăii din 
Moldova nu poate fi exprimată prin limbajul 
cifrelor, surprinderea profundă a fenomenului 
fiind eventual posibilă doar prin analize de caz 
individuale”16. 

 
 
 

 Anexa nr. 1 

 

Personalităţi cu origine 
ceangăiască 

 
- Demeter László (pseudonim literar, Lakatos 

Demeter) (1911, Săbăoani - 1974, Săbăoani), 
primul poet renumit ceangăn şi singurul 
poet maghiar din secolul al XX-lea, care şi-a 
scris operele într-un dialect polular - 
dialectul vechi ceangăn 

- Duma-Istvan Andras (1955, Cleja - ), poet, 
scriitor, publicist, redactor, unul dintre 
membrii fondatori al Asociaţiei Maghiarilor 
Ceangăi din Moldova (AMCM), fondatorul 
Muzeului “Petras Ince Janos”, a Casei 
Maghiare din Cleja şi a Fundaţiei Siret-Cleja  

- Anamaria Ferentz (n. 1975, Bacău), 
cântăreaţă de muzică pop  

- Laszlo (Kis) Erzsebet, oficial Laslău (născută 
Câţu) Paraschiva (1935, Pustiana - 2012, 
Pustiana), artistă de cântece populare şi 
religioase (catolice) în dialectul secuiesc şi 
dialectul (vechi) de sud  

- dr. Nyisztor Tinka (oficial Nistor, numele de 
fată, Dani), activistă pentru drepturile 
omului, etnograf, preşedinte-fondator al 
Asociaaţiei Sfântul Ştefan al Ungariei din 
Pustiana, prima persoană de naţionalitate 
maghiară din Moldova, care a obţinut titlul 
de doctor 

- Petras Ince Jasnos (1813, Faraoani - 1886, 
Cleja), preot romano-catolic, călugăr 
minorit, folclorist. El a înregistrat în scris 

                                                 
16 Tánczos, Vilmos, Op. cit. 
 

pentru prima dată Imnul Ceangăn, în 
timpul cercetărilor sale etnografice  

- Petras Maria (n. 1957, Gioseni), cântăreaţă, 
sculptor şi ceramist laureată a premiilor 
Szervátiusz Jenő şi Magyar Művészetért 
(pentru Arta Maghiară), cel mai cunoscut 
artist plastic contemporan maghiar din 
Moldova  

- Petras Mihaly, cronicarul de la Faraoani 
(secolul al XVIII-lea, Faraoani), cantor, 
dascăl, cronicar 

- Zajzoni Rab Istvan (1832, Zizin - 1862, 
Braşov), poet, ziarist, folclorist 

- Zercula Janos (1927, Ghimeş-Făget - 2008, 
Lunca de Jos), cel mai cunoscut interpret 
maghiar de muzică populară, prim-lăutar 

- Surorile Monica şi Ramona Gabor, originare 
din Fundu Răcăciuni, locuit de ceangăi 
secuieşti 

- P.S. Anton Coşa (n. 1961, Faraoani -) episcop 
romano-catolic de Chişinău, de origine 
ceangăiască. Preasfinţia sa a participat la 
Conferinţa Ceangăilor, organizată în 2005 la 
Budapesta, unde s-a rugat în limba 
maghiară (respectiv în dialectul arhaic 
ceangăn) 
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Rolul cehilor în 
modernizarea economică a 
României 

 
 

Rezumat 
Numele lor se pronunţă Češi în cehă, iar în limba română sunt numiţi de către 

localnici "pemi", un termen care derivă din "boemi" sau "boemieni". Majoritatea cehilor 
din România trăiesc în sud-vestul ţării, cca 60% dintre ei doar în judeţul Caraş-Severin, 
unde alcătuiesc 0,7% din populaţie. Ca minoritate etnică recunoscută oficial, cehii din 
România au împreună cu minoritatea slovacilor din ţara noastră un scaun asigurat în 
Camera Deputaţilor. 

Nu există sau nu am descoperit noi, menţiuni despre rolul cehilor în modernizarea 
economică a României. 
 
 

Prezenţa cehilor în economia românească în 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea  

 
ehii din România numiţi în limbajul 
popular din Banat „pemi” (cuvânt care 
derivă din „boemi” sau „boemieni” - 

locuitori ai Boemiei) au fost printre ultimele 
populaţii colonizate în Banat de Imperiul 
Habsburgic. Colonizarea lor s-a produs în trei 
valuri sau etape principale: 1823, 1827, 1862, ca o 
consecinţă a nevoii de a popula teritoriile slab 
locuite, de a defrişa pădurile şi a asigura 
împreună cu locuitorii satelor româneşti paza 
graniţelor 

Primul val al colonizării cehe a Banatului a 
avut loc în anul 1823, când Magyarly, un 
negustor de lemne din Oravice, a atras prin 
promisiunile sale câteva sute de familii cehe din 
regiunea Klatov şi Plzen care s-au stabilit în 
sudul Banatului. Nu se cunoaşte precis numărul 
lor, dar se poate estima că în Banat au sosit 
atunci 150-200 de familii, numărând 600-750 de 
persoane. Primul sat ceh Svatá Alžbeta 
(Elisabethfeld) datează din 1823, dar mai târziu 
a dispărut datorită lipsei de apă. Locuitorii lui s-
au mutat în satul Svatá Helena (Sfânta Elena) 
atestat în anii 1824-1825, unde s-au mai aşezat 
alte 28 de familii de cehi venite din regiunea 
Šumava. Se spune că aceste două sate au primit 
numele celor două fiice ale negustorului 
Magyarly. Coloniştii cehi trebuiau să defrişeze 

pădurea, să taie copacii, să îi transporte într-un 
anumit loc şi să ardă mangalul. Din păcate, 
Magyarly nu şi-a respectat promisiunile, potrivit 
cărora fiecare teren devenea proprietatea celui 
care îl defrişa şi decepţionaţi coloniştii cehi au 
apelat la colonelul Drasenović, comandantul 
militar din Caransebeş, rugându-l să îi 
primească în asociaţia grănicerilor militari. 

Al doilea val al coloniştilor cehi sosiţi în anii 
1827-1828 s-a desfăşurat sub coordonarea 
autorităţile militare grănicereşti. El a cuprins 
circa 2.000 de cehi care au întemeiat în zona 
Clisurii Dunării alte sate ceheşti: Bígr, (Bigăr, 
comuna Berzasca), Rovensko (Ravensca, 
comuna Şopotul Nou), Šumice (Şumiţa, comuna 
Lăpuşnicel), Gernik (Gârnic), Schontal 
(Poneasca, comuna Bozovici), toate în judeţul 
Caraş-Severin, cât şi Eibenthal (comuna 
Dubova) şi Frauenwiese (Frauvízn, Poiana 
Muierii), lângă Orşova în judeţul Mehedinţi, 
acesta din urmă având să dispară în anii 60 ai 
secolului al XIX-lea. 

Al treilea val de colonişti cehi a fost aşezat în 
zona de câmpie a Banatului prin anul 1863 în 
localităţi înfiinţate de români încă din secolul al 
13-lea şi anume: la Clopodia, judeţul Timiş s-au 
stabilit circa 200 de cehi, iar la Peregul Mare, în 
judeţul Arad, circa 250 de cehi. Convieţuind cu 

C 



Început de toamnã 2015  | Contact international 707 

 

celelalte etnii din aceste localităţi, treptat cehii 
au fost asimilaţi, astăzi menţinându-se doar 5-6 
familii „pur” cehe. De asemenea, timp de 
aproape 100 de ani de la primele colonizări, s-au 
produs colonizări secundare, prin care 
numeroase familii de cehi şi-au părăsit aşezările 
originare, stabilindu-se în diverse localităţi din 
Banat, precum Timişoara, Caransebeş, Reşiţa, 
Lugoj, Moldova Nouă, Scăiuş, Mercina, 
Berzasca, Liubcova, dar şi în Serbia, Bulgaria, 
Argentina şi SUA.  

Până în anul 1872 când graniţa bănăţeană a 
fost demilitarizată, cehii din Banat au fost 
cuprinşi în două regimente grănicereşti, după a 
căror desfinţare, populaţia, inclusiv cehii a fost 
inclusă în organizaţiile civile austriece, apoi 
austro-ungare (comitatele) şi apoi româneşti 
(plăşi, regiuni, raioane, judeţe).  

 
 

Comunităţile cehilor la 
început de secol şi 
mileniu 

 
În România, la Recensământul din 1992 s-au 

declarat cehi 5.797 de persoane, în timp ce la 
Recensământul din 2002, numai 3.941 de 
persoane. Cehii au fost printre ultimele 
populaţii colonizate în Banat de Imperiul 
Habsburgic, începând cu anii 20 ai secolului al 
XIX-lea. Din cele nouă aşezări compacte cehe au 
rămas doar şase sate locuite de cehi în zona 
Clisurii Dunării.  

După 1990, statul român a recunoscut 
comunitatea cehă din România, iar statul ceh a 
sprijinit dezvoltarea comunitaţii cehe în 
domeniul economiei, culturii şi al învăţă-
mântului. 

Satele cu populaţie cehă din sudul 
Banatului, înconjurate de populaţie de origine 
sârbă şi română, constituie un fenomen cultural 
unic. Datorită aşezării lor geografice izolate, 
limba cehă, obiceiurile şi modul tradiţional de 
cultivare a pământului şi organizare a 
gospodăriei s-au conservat perfect, această 
comunitate reprezentând o valoare culturală şi 
istorică inestimabilă. Conform Recensământului 
din 2002, numărul etnicilor cehi care trăiesc în 
România este de 3.938 de persoane.  

Principalele localităţi cu populaţie cehă sunt 
(în paranteză, procentul din total populaţie): 
Dubova, jud. Mehedinţi (40,70), Gârnic, jud. 
Caraş Severin (33,46), Coronini, jud. Caraş 

Severin (27,36), Berzasca, jud. Caraş Severin 
(14,24), Şopotu Nou, jud. Caraş Severin (10,92), 
Lăpuşnicel, jud. Caraş Severin (10,75), Socol, jud. 
Caraş Severin (4,60), Peregu Mare, jud. Arad 
(3,83), Eşelniţa, jud. Mehedinţi (2,31), Orşova, 
jud. Mehedinţi (1,85). Majoritatea cehilor din 
Banat locuieşte în şase sate din zona Clisurii 
Dunării: Gerník (512 persoane), Svatá Helena 
(507 persoane), Bigr (229 persoane), Rovensko 
(150), Eibenthal 500 şi Šumice 143 persoane, iar 
îndeletnicirea de bază o constituie agricultura. 

Până în 1950, localităţile cehe au avut 
primari proprii, iar după 1950 numai satul 
Gârnic s-a menţinut ca centru de comună, restul 
satelor cehe intrînd în componenţa unor comune 
româneşti. În timpul celor două conflagraţii 
mondiale, cele şase sate cehe de pe Clisura 
Dunării au plătit tributul lor de sânge, când circa 
100 de bărbaţi mobilizaţi nu s-au mai întors la 
căminele lor. 

După cel de-Al Doilea Război Mondial, 
guvernul cehoslovac a lansat apelul de revenire 
în ţară a tuturor cehilor care trăiau în străinătate. 
Procesul de reemigrare a început imediat după 
mai 1945, iar în iulie 1946 a fost încheiat 
Protocolul privind transferul persoanelor de 
naţionalitate cehă şi slovacă din România în 
Cehoslovacia. În baza lui între 1947-1949 au fost 
expediate din România către Cehoslovacia de 
atunci 31 de transporturi pe calea ferată, iar circa 
2.200 de cehi au plecat din Banatul de sud, 
trecând prin Ungaria şi Slovacia şi s-au stabilit 
în tabăra din oraşul Cheb în vestul Cehiei, unde 
au rămas până la găsirea unui loc de muncă.  

După 1990 a început un nou val de revenire 
a cehilor din România în Cehia, determinat de 
închiderea minelor de la Eibenthal, Cozla, Anina 
şi Moldova Nouă şi a altor obiective economice 
din zona Clisurii Dunării, proces de migraţie 
rapidă şi necontrolată care se desfăşoară în 
continuare. 

Forul tutelar al minorităţii cehe din România 
este Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor 
din România (UDSCR) care a fost înfiinţată în 
zilele de 4-5 ianuarie 1990. Deşi la 31 decembrie 
1992, Cehoslovacia s-a divizat, Uniunea a 
continuat să funcţioneze ca atare, având o largă 
autonomie zonală atât pentru minoritatea cehă, 
cât şi pentru minoritatea slovacă. UDSCR este 
condusă de un preşedinte ales pe 4 ani şi este 
împărţită în 4 filiale zonale autonome, care 
desfăşoară activităţi la Arad, Bihor,Timiş şi 
Caraş-Severin, fiecare având preşedintele ei. 
Majoritatea cehilor sunt cuprinşi în zona cehă a 
Banatului de sud (judeţele Caraş Severin şi 
Mehedinţi) alcătuită din 14 organizaţii locale cu 
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circa 1.000 de membri şi având sediul central la 
Moldova Nouă. Deşi se defineşte în primul rând 
ca o organizaţie cultural-socială, UDSCR are şi o 
reprezentare politică în Parlament, având un 
mandat în Camera Deputaţilor. Uniunea 
desfăşoară o bogată activitate socio-culturală de 
sprijinire financiară a comunităţilor cehe, pentru 
renovarea de şcoli, biserici, cămine culturale, 
organizarea de concursuri şcolare şi sportive, a 
unor festivaluri folclorice, tipărirea unor cărţi şi 
reviste în limba cehă. 

Al doilea sprijin foarte important vine din 
partea statului ceh. Astfel în ianuarie 1990 a luat 
fiinţă Asociaţia pentru Ajutorarea Etnicilor Cehi 
din România. În urma negocierilor cu organele 
de stat din Republica Cehă, asociaţia a reuşit să 
obţină un regim special de călătorie pentru cehii 
din România, care au putut să călătorească astfel 
în Republica Cehă fără invitaţie, spre deosebire 
de ceilalţi români. După 1994, când relaţiile cu 
cehii care trăiesc în străinătate au devenit 
obiectul atenţiei sistematice a Ministerului 
Afacerilor Externe, s-au deschis noi posibilităţi şi 
surse financiare. Consecinţa cea mai evidentă a 
fost implementarea programului extraordinar 
de ajutorare orientat pe repararea şcolilor şi a 
drumurilor, introducerea sistemului de 
telefonie, îmbunăţirea asistenţei medicale, dar şi 
pe oferirea de posibilităţi legale celor care vor să 
se restabilească definitiv în Republica Cehă. În 
acest sens, începând din martie 1995, etnicii cehi 
plecaţi din România pot să obţină statutul de 
cetăţeni de stat ai Republicii Cehe, dacă au 
îndeplinit condiţia de a fi avut o şedere 
permanentă neîntreruptă de 5 ani în Republica 
Cehă. De asemenea, începând cu 1990, statul ceh 
în colaborare cu UDSCR şi cu autorităţile 
româneşti s-a implicat în repararea căilor de 
acces către satele cehe, organizarea de tabere 
şcolare gratuite în Cehia, a cursurilor de vară de 
la Dobruška pentru tinerii de peste 18 ani, 
oferirea de burse de studii semestriale la 
institutele de învăţământ superior din Cehia, 
organizarea cursurilor de perfecţionare pentru 
învăţătorii cehi din România; în fiecare an statul 
ceh trimite în localităţile cehe din Banat 
profesori din Cehia. 
 

Concluzii 
 
Nu există sau nu am descoperit noi, 

menţiuni despre rolul cehilor în modernizarea 
economică a României. 

Satele cu populaţie cehă din sudul 
Banatului, înconjurate de populaţie de origine 
sârbă şi română, constituie un fenomen cultural 
unic. Datorită aşezării lor geografice izolate, 
limba cehă, obiceiurile şi modul tradiţional de 
cultivare a pământului şi organizare a 
gospodăriei s-au conservat perfect, această 
comunitate reprezentând o valoare culturală şi 
istorică inestimabilă. 

 
 
 
 
 

ANEXA NR. 1 
 

Personalităţi cehe, 
născute în România 

- în ordinea numelor - 
 

1. Ognat Bednarik, pictor 
2. Anton Chladek, pictor 
3. Alexandru Cihac, filolog 
4. Iacob Cristian Stanislav Cihac, medic şi 

naturalist 
5. Alois Hallada, feldmareşal 
6. Karel Liman, arhitect 
7. Vaclav Masek, părinte, supranumit 

„episcopul cehilor din România”, decorat de 
către Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Cehe, cu medalia !”Jan Masaryk - 
Gratias Agit” 

8. Ludovik Mrazek, geolog 
9. Jindrich Schlogl, tatăl primului învăţător cu 

diplomă care s-a stabilit în satul Sfânta Elena 
10. Frantisek Subert, general 
11. Frantisek Unzeitug, primul preot paroh din 

Gârnic 
12. Anton Vorel, specialist în ierburi 
13. Lascăr Vorel, pictor 

 
 
 

Bibliografie selectivă 
- Ciobanu, Dana şi Cobuz, Dorian, 

Captivii lumii făgăduite, în Jurnalul 
Naţional, 16 iulie 2005 

 

 



Început de toamnã 2015  | Contact international 709 

 

Rolul croaţilor în 
modernizarea economică a 
României 

 
 

Rezumat 
Croaţii au migrat în zona Banatului în trei valuri succesive, împinşi aici de situaţii 

istorice care i-au nemulţumit sau i-au favorizat să plece din ţara lor de baştină. Primul val a 
fost al caraşovenilor (în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea), al doilea - al arădenilor şi 
timişorenilor (în secolul al XVI-lea) şi al treilea – al jimbolienilor (în secolul al XIX-lea). 

Nu am identificat sau nu există studii care să pună în valoare contribuţia 
economică a croaţilor la modernizarea economică a României, în localităţile în care aceştia 
vieţuiesc. 

 

Prezenţa croaţilor în 
Banat în secolele al 
XIII-lea şi al XIX-lea 
 

rimul şi cel mai vechi val de croaţi 
aşezat în spaţiul românesc în secolele al 
XIII-lea şi al XIV-lea este cel cunoscut 

sub denumirea de caraşoveni. Aceştia s-au aşezat 
în şase sate în jurul celei mai vechi şi celei mai 
mari localităţi – Caraşova; cele şase localităţi 
sunt: Lupac, Clocotici, Nermed, Rafnic, Vodnic 
şi Iabalcea. Un număr de patru localităţi s-au 
contopit cu cele existente: Selişte, Garişte, 
Iasenovacz şi Talva. Până în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, populaţia croaţilor 
caraşoveni număra cca 10.000 de suflete. 

Valurile al doilea şi al treilea de colonişti 
croaţi au sosit în Banat, însă ei nu s-au aşezat în 
zona satelor craşoveneşti. Al doilea val este cel ai 
cărui membri au ajuns la Lipova (judeţul Arad) 
şi Rekaş (judeţul Timiş), în secolul al XVI-lea, iar 
urmaşii acestor croaţi s-au integrat în aşezările 
urbane din zonele Arad şi Timişoara; croaţii din 
aces val sunt cunoscuţi sub denumirea de raci 
sau sokci. Aceştia prezentau similitudini 
lingvistice cu graiul din zona Slavoniei estice, 
din jurul localităţii Vinkovci. După tradiţiile 
folclorice, se asemănau cu cei din Herţeg Bosnia 
şi Dalmaţia. Acest val s-a aşezat în judeţul Arad, 
în preajma localităţilor Radna şi Lipova, fiind 
cunoscuţi ca şi croaţi lipoveni (lipovacki hrvati ili 
sokci) şi lângă Timişoara, la Recaş (Rekaš). Primii 
dintre ei însă s-au contopit cu localnicii, lăsând 

în urma lor numai inscripţiile aflate în cimitirele 
din Radna şi Lipova.  

Al treilea val s-a aşezat în apropiere de 
Jimbolia la începutul secolului al XIX-lea în 
localităţile Checea şi Cenei, în actualul Banat 
sârbesc. Originea acestora se afla în zona 
Pokuplje din sud-estul Croaţiei şi în zona 
Turopolje.  

 

Prezenţa croaţilor în 
economia românească 
în secolul al XX-lea  

 
Nu am găsit date şi informaţii despre 

contribuţia croaţilor la viaţa economică 
românească. Nici studii sau măcar articole de 
ziar. Singurele remarci sunt cele legate de viaţa 
religioasă: astfel, construcţia de biserici a început 
încă din a doua jumătate a secolului al XVII-lea - 
o dată cu întărirea şi stabilizarea vieţii 
economice şi sociale în satele în care croaţii s-au 
aşezat; trei dintre biserici sunt construite chiar în 
perioada comunistă. 

Deşi de religie catolică, strămoşii 
craşovenilor, nu au avut tangenţe cu croaţii. 
Ulterior, în special în perioada austriacă, ei au 
primit multe cărţi editate la Zagreb, pe care le-au 

folosit la şcoală şi în biserică17.  

Ţinând cont de identitatea religioasă şi de 
aceste legături stabilite de-a lungul timpului, 

                                                 
17 Hellebrandt, C., Monografia satului Rafnic, manuscris, 
1967, p. 2 

P 
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unii craşoveni au ajuns să se considere croaţi, 
cum au şi fost înregistraţi în recensămintele 
româneşti dinainte de 1989. Totuşi, în acea 
perioadă cei mai mulţi dintre ei continuau să-şi 
declare apartenenţa la etnia craşovenească, 
diferită în opinia lor atât de sârbi, cât şi de croaţi.  

La Recensământul din 1992, în România 
existau, potrivit declaraţiilor proprii, un număr 
de 4.085 de croaţi şi de 2.775 de craşoveni, 
aceştia din urmă constituind (ca şi ceangăii din 
Moldova) un grup etnic aparte existent numai în 
regiunea Caraşova.  

 

Comunităţile croaţilor 
la început de nou secol 
şi mileniu 

 
Croaţii din România vorbesc trei tipuri de 

graiuri, cei din grupul croaţilor caraşoveni 
păstrând cele mai arhaice forme ale limbii croate 
vorbite. Croaţii din România, ca de altfel toţi 
croaţii din lume, sunt de rit romano-catolic. 
Conform datelor înregistrate la Recensământul 
populaţiei din 2002, în România mai există 206 
craşoveni, în timp ce numărul croaţilor a crescut 

la 6.78618.  

Creşterea afinităţilor faţă de Croaţia are o 
explicaţie: acest stat a devenit independent faţă 
de Iugoslavia în 1991 şi s-a orientat hotărât către 
Occident, având şi o situaţie economică mai 
bună decât cea a României. Astfel că de atunci 
mulţi craşoveni merg la muncă în Croaţia de 
câteva ori pe an, primind şi cetăţenia acestei 
ţări... mult timp aceştia s-au mulţumit să 
muncească doar în Croaţia, de unde reveneau de 
fiecare dată la familiile lor. În ultimii ani însă, ca 
şi ceilalţi cetăţeni români şi craşovenii au început 
să plece la lucru în ţări mai îndepărtate, precum 
Austria, Germania, Spania, Italia, Franţa etc. 

 

Concluzii 
 
Nici despre croaţii din România nu sunt 

studii referitoare la contribuţia lor economică în 
aşezările în care vieţuiesc. Probabil, numărul 
redus al acestora a condus şi în această situaţie la 
lipsa unei contribuţii esenţiale şi de aici la lipsa 
studiilor care să scoată în evidenţă contribuţia 

                                                 
18 cf. site-ul http://ro.wikipedia.org/wiki/Cara%C5%9Foveni 
 

croaţilor la modernizarea economică a 
localităţilor în care trăiesc.  

 
 

Bibliografie selectivă 
- 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 

- Hellebrandt, C., Monografia satului 
Rafnic, manuscris, 1967 
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Contribuţia evreilor la 
modernizare economică a 
României  

  Noi rămânem cu muncă de veacuri în 
istoria României, muncă ce este creatoare de 

bogăţii în toate domeniile economiei... Această 
muncă isorică vom căuta să o cercetăm în toată 

desfăşurarea ei de-a lungul vremurilor, ca s-o fixăm 
măcar pentru frumuseţea ei şi pentru cinstirea 

adevărului. 
   Horia Carp, Evreii români 

acum 240 de ani, în revista Cultura, nr. 2, 1937, p. 219  
 

Rezumat 
Pe teritoriul actual al României, minoritatea evreiască are o istorie ce se întinde pe 

aproximativ două milenii, dar a devenit semnificativă din punct de vedere numeric şi al 
ponderii economice şi culturale mai ales începând cu secolul al XIX-lea. Tot începând cu 
acest secol se produc şi principalele contribuţii ale evreilor la dezvoltarea economică, în 
general şi dezvoltarea economică locală în România.  

Analiza economiei româneşti în diferite perioade ale evoluţiei sale relevă – prin 
date şi fapte – participarea populaţiei evreieşti, împreună cu populaţia majoritară şi de alte 
etnii, la producerea de mărfuri şi servicii în diferite ramuri, cât şi la realizarea lor pe piaţa 
internă şi internaţională, sfera de activitate şi gradul de antrenare a acesteia la viaţa 
economică aflându-se sub influenţa nemijlocită a reglementărilor existente în timpurile 
respective. 

 

 

                                                 
19 am ales şi noi aces motto foarte semnificativ, care, de asemenea, este motto şi la lucrarea lui Avram Rosen, Contribuţia evreilor 
la progresul industrial în România interbelică, Bucureşti, Editura Hasefer, 2002, p. 6   
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Scurt istoric al 
prezenţei evreilor pe 
meleagurile de azi ale 
României 
  

ercetările arheologice atestă prezenţe 
iudaice în Dacia Romană începând din 
secolul al II-lea d.H. Armata romană, 

venită să cucerească Dacia, includea o 
multitudine de etnii provenite din provinciile 
Imperiului, din rândul cărora nu lipseau nici 
iudeii. Faptul acesta este dovedit de unele 
inscripţii de la Sarmizegetusa Regia, textele 
funerare legate de divinităţi iudaice la Orşova, 
precum şi monezile iudaice din anii 133-134, 
semnalate de Bogdan Petriceicu Haşdeu în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea.  

Apoi, descriind raporturile bune dintre 
vlahii sud-dunăreni şi comunităţile evreieşti din 
Bizanţ, în anul 1165, învăţatul călător evreu, 
Benjamin din Tudela, reaminteşte de prezenţa 
evreilor pe aceste meleaguri: unele acte 
comerciale ale medievalităţii timpurii, emise încă 
din secolul al XIII-lea arată că evreii se aflau 
printre negustorii care practicau comerţul între 
Bizanţ, Rusia şi Polonia, traversând Bulgaria şi 
meleagurile dunărene. Rolul lor în acest comerţ a 
fost remarcat şi de istoricul Nicolae Iorga care 
scria în lurarea sa despre istoria comerţului 
românesc că „singuri evreii băteau încă înainte 
de 1480 aceste drumuri, venind de-a dreptul din 
Constantinopol”.  

În Transilvania evreii sunt prezenţi încă din 
secolele al XI-lea şi al XII-lea, din timpul regelui 
Ladislau I. La 1251, regele Bela al IV-lea este 
menţionat în documente ebraice pentru 
atitudinea sa favorabilă faţă de evrei, stimulând 
aşezarea lor în Ungaria, deci şi în Transilvania.  

Un complex de împrejurări geografice şi 
istorice favorizează apariţia primelor comunităţi 
evreieşti stabile pe meleagurile româneşti în 
secolele al XIV-lea şi al XV-lea: conform unor 
mărturii documentare, la Cetatea Albă, în 
Republica Moldova de astăzi, exista un cartier 
evreiesc încă din prima jumătate a secolului al 
XIV-lea20. 

Bogdan Petriceicu Haşdeu şi Mihail 
Kogălniceanu consemnează că Ţările Române au 

                                                 
20 preluare de pe pe site-ul 
http://www.divers.ro/evrei_scurt_istoric_ro, vizitat pe 15 
octombrie 2013, orele 07:06  

devenit la sfârşitul secolului al XIV-lea, 
principalul azil pentru evreii alungaţi din 
Ungaria de către regele Ludovic I pe motiv că au 
refuzat să se convertească la religia catolică. 
Dorind să dezvolte negustoria, Dan I, domnul 
Ţării Româneşti (1383-1386), a acordat deosebite 
privilegii unor evrei veniţi din Ungaria şi 
stabiliţi în Muntenia, „dându-le chiar dreptul de 
a cumpăra moşii cu anul, nu însă şi de veci” 
(după Mihail Kogălniceanu, Arhiva 
Românească, p.180)21.  

 
 

O minoritate mare 
 
Pe teritoriul actual al României, minoritatea 

evreiască are o istorie ce se întinde pe 
aproximativ două milenii, dar a devenit 
semnificativă din punct de vedere numeric şi al 
ponderii economice şi culturale mai ales 
începând cu secolul al XIX-lea22. Cercetatorul 
Haim Beinarti aprecia că la sfârşitul secolului al 
XV-lea, trăiau în Moldova 20.000 de evrei, iar în 
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, numărul lor a 
început să crească, ajungând la 50.000 de 
suflete23. 

La începutul secolului al XIX-lea erau 
semnalaţi: 500 de evrei în Galaţi, după 
evidenţele rabinului local şi cca 2.000 după cele 
ale viceconsulului britanic; în Bîrlad sunt 130 de 
familii de evrei; în Botoşani sunt 4-5 mii de evrei, 
care au 16 sinagogi; în Brăila - 30 de familii 
evreieşti; în Bucureşti erau 7.000 evrei după unii, 
2.800 după consulul britanic sau 5.000 – după 
alţii – cifra cea mai aproape de adevăr şi 7 
sinagogi; în Cernăuţi sunt 3.000 de evrei, care au 
8 sinagogi, din care 8 mari; în Iaşi, “consulul 
britanic aprecia populaţia oraşului la 50.000, iar 
pe evrei la jumătate, poate vreo 20.000. Evreii 
înşişi socotesc vreo 5.500 de familii. Cea mai 
mare cifră dată de evrei fu 10.000 familii, iar cea 
mai mică 3.500 familii, adică vreo 15.000 
suflete”24; în Iaşi sunt vreo 200 sinagogi, din care 

                                                 
21 idem 
22 vezi Gudea, Nicolae, The Jews in the Roman Dacia. I. A 
Bronze Coin emitted by Simon Bar Kochba discovered at Pojejena 
(Caraş-Severin county), în Studia Judaica (Cluj-Napoca) nr. 2, 
1993, p. 162-169 şi Gudea, Nicolae, Jews in Roman Dacia. II. A 
Jewish coin in the Roman fort from Ilişua (Dacia Porolissensis), în 
Studia Judaica (Cluj-Napoca) nr. 7, 1998, p. 199-202 
23 după Paul Steimberg, Populaţia evreiască a Huşiului, pe site-
ul www. Evreii din Huşi, vizitat pe 15 octombrie 2013, orele 
7:05  
24 după Alexandru Lapedatu, Evreii din ţările nostre acum o 
sută de ani după relaţia a doi misionari scoţieni, în Scrieri istorice, 

C 
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vreo 30 mai mari, iar numai pe o singură stradă 
sunt 20; în Siret sunt 300 de familii, care au 3 
sinagogi şi 2 case de studii (bethanidraş), iar în 
Suceava sunt, de asemenea, vreo 200 de familii. 
Numărul evreilor din cele două mari oraşe – 
Bucureşti şi Iaşi este de “25.000-30.000 şi poate 
tot atâţia în celelalte oraşe”25. Evreii din Valahia 
se socoteau mai bine trataţi ca cei din Moldova, 
unde, “de curând s-a încercat a li se impune o 
nouă dare. Totuşi şi în Valahia sufăr. Sunt 
batjocoriţi chiar şi de căruţaşii şi hamalii din 
port. Ca să li se dea voie să se stabilească în ţară, 
fiecare evreu trebuie să prezinte un certificat că 
îşi poate agonisi existenţa prin vreo meserie”26. 

La primul congres sionist al asociaţiilor 
„Iubitorilor Sionului” (Hibat Ţion sau Hovevei 
Ţion) din România, desfăşurat la Focşani în 
zilele 30 şi 31 decembrie 1881 au participat 56 de 
delegaţi care au reprezentat 33 de 
organizaţii sioniste locale, reprezentând 
aproximativ 70.000 de membri. Conform 
recensământului din 1899, în România se aflau 
299.632 locuitori evrei, în timp ce la 
recensământul din 1912 au fost înregistraţi 
239.967 suflete, procentul evreilor în ansamblul 
populaţiei scăzând astfel de la 4,5% la 3,4%. Dar, 
politica de eliminare a locuitorilor evrei din 
corpul social al ţării a venit de multe ori în 
contradicţie cu nevoile obiective ale dezvoltării 
social-economice, care nu s-a putut lipsi de 
capitalul evreiesc, de experienţa profesională a 
evreilor în domeniul organizării şi administrării 
activităţii industriale şi comerciale, al reţelei 
bancare etc.  

Deşi în majoritatea lor nu erau cetăţeni 
români, evreii au participat şi la Primul Război 
mondial. Un număr aproximativ de 23.000 de 
evrei au fost înrolaţi în armata română, ceea ce 
rprezenta cca 10% din totalul populaţiei 
evreieşti. Conform unor date publicate în 
Monitorul Oficial au fost înregistraţi 882 de 
morţi căzuţi pe câmpul de luptă, 740 de răniţi, 
449 prizonieri şi 3.043 dispăruţi. Pentru fapte de 
arme pe front, au fost decoraţi 825 de soldaţi şi 
ofiţeri evrei. 

Evreii si-au dat adeziunea la Marea Unire 
din 1918, susţinând şi în plan internaţional 
dreptul poporului român asupra provinciilor 
integrate României în 1918. Unirea din 1918 a 
dus la creşterea populaţiei României în general, 
fapt care a condus şi la triplarea numărului 

                                                                          
ediţie îngrijită de Camil Mureşanu şi Nicolae Edroiu, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, p. 276, p. 276 
25 Alexandru Lapedatu, Op. cit., selectiv 
26 idem, p. 281 

locuitorilor evrei. Conform cifrelor oficiale, la 
începutul secolului al XX-lea, în Basarabia trăiau 
267.000 de evrei, în Bucovina - 89.000, iar în 
Transilvania - 181.340. În Transilvania numărul 
lor a crescut începând cu secolul al XVII-lea, 
adoptând iniţial cultura germană, apoi pe cea 
maghiară. Minoritatea evreiască era numeric a 
doua în Vechiul Regat şi apoi a patra în România 
Mare27.  

Creşterea ponderii populaţiei evreieşti în 
ansamblul populaţiei din România interbelică şi 
încetăţenirea colectivă a evreilor născuţi în 
Romania printr-o legislaţie special adoptată în 
anul 1919 şi consfinţită prin noua Constituţie din 
1923, au favorizat şi amplificat contribuţia 
evreilor la procesul de modernizare a societăţii 
româneşti.  

Conformt datelor publicate în Enciclopedia 
României, în România interbelică, evreii 
deţineau 31,14% din totalul întreprinderilor 
industriale şi comerciale. În acelaşi timp, mulţi 
evrei continuau să fie meseriaşi şi muncitori; în 
unele zone ca în Maramureş şi Basarabia au fost 
şi agricultori şi crescători de animale, chiar şi 
oieri, dar s-a remarcat orientarea lor tot mai 
accentuată spre profesiuni intelectuale. În ajunul 
celui de-Al Doilea Război Mondial, din cei peste 
8.000 de medici existenţi în România, 2.000 erau 
evrei, peste 2.000 ingineri erau înregistraţi în 
Asociaţia Inginerilor Români, iar cca 3.000 
avocaţi - în Baroul Avocaţilor ş.a.  

În epoca interbelică evreii au participat la 
viaţa politică a ţării, au contribuit la consolidarea 
statului naţional unitar roman, la dezvoltarea 
democraţiei şi pluralismului politic şi s-au raliat 
forţelor politice de orientare democratică, 
combătând extremismul de dreapta. 

Potrivit recensământului oficial din 1930, 
numărul evreilor din România era de 756.93028.  

Potrivit Documentarului “Problema 
evreiască în România până în iulie 1940”, produs 
de foruri comunitare şi destinat conducătorului 
statului (1941)29, înainte de cedarea Basarabiei şi 
Bucovinei de Nord în 1940, rezultatele 
recensământului efectuat de 60.000 de agenţi, 
toţi români de origine etnică, arată următoarea 
compoziţie a populaţie în cele două provincii ale 
României Mari: români – 71,9%; unguri – 7,9%; 

                                                 
27 Cajal, Nicolae şi Kuller, Hary (coord.), Contribuţia evreilor 
din România la cultură şi civilizaţie, ediţia a II-a revăzută, 
Cuvânt înainte la prima ediţie, Bucureşti, Editura Hasefer, 
2004, p. 12 
28 după Wikipedia, site vizitat pe 15 octombrie 2013, orele 
6:55 
29 publicat în Cajal, Nicolae şi Kuller, Hary (coord.), Op. cit., 
p. 138-146 
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ruşi şi ruteni – 5,5%; germani – 4,1%; evrei – 4%; 
bulgari – 2%; turci – 0,90%; restul – alte 
neamuri30. Mozaicii formau deci mai puţin de o 
cincime din totalul locuitorilor de altă origine. 
“Porunca vremii” recunoaşte co evreii nu 
depăşeau 800.000 de suflete (6 august 1940, p. 3). 

În urma răpirii Basarabiei şi a Bucovinei de 
Nord, numărul evreilor este de 210.000 în 
Vechiul Regat; 85.000 în Transilvania; 12.000 în 
Banat; 90.000 în Crişana şi Maramureş; 35.000 în 
Bucovina de Sud; ceea ce dă un procent de 2,5% 
din totalul populaţiei31.    

În 1977, comunitatea evreiască mai număra 
cca 200.000 persoane. La sfârşitul secolului al 
XX-lea, acestă minoritate s-a redus la un număr 
foarte mic de membri. În 2002 au fost recenzaţi 
în România doar 6.179 evrei. 

 
 

Contribuţia evreilor 
până la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea 

 
Documentele vremii reflectă diferite forme 

de legături ale unor domnitori români cu evreii 
din Polonia, Constantinopol şi, desigur, cu cei 
aflaţi în Ţările Române. O variată gamă de 
exponate, ordonate după criterii cronologice şi 
tematice reflectă dinamica şi diversitatea socio-
profesională a locuitorilor evrei. Hrisoave 
domneşti atestă relaţiile comerciale şi 
instituţionale evreo-române. Pentru implicarea 
evreilor în viaţa economică sunt semnificative, 
printre altele: exponatele referitoare la crearea 
târgurilor şi târguşoarelor, cu participarea activă 
a unor comercianţi şi meseriaşi evrei, precum şi 
mărturiile documentare privind meşteşugarii şi 
breslele lor. Simbolistica breslelor de 
meşteşugari evrei, steagurile de bresle şi 
catastifele lor pun în evidenţă meseriile 
practicate, cât şi caracterul tradiţional religios al 
acestor organizaţii profesionale32.  

În Ungaria, puternic influenţată de spiritul 
reformei, principele Gabriel Bethlen (1613-1629) 
a invitat negustori evrei din Imperiul otoman 
pentru a dezvolta comerţul: acesta emite la 1623 
o Diplomă de privilegii, care consemna dreptul 

                                                 
30 după Anuarul statistic al României, Bucureşti, 1935-1936, p. 
37  
31 idem  
32 după lucrarea *  *  *, Muzeul de istorie a evreilor din România, 
Şef Rabin dr. Moses Rosen, Bucureşti, Editura Hasefer, 1978 
(selectiv) 

de stabilire pentru evrei, siguranţa 
îndeletnicirilor, libertatea exercitării cultului şi 
altele, „privilegii” care s-au dovedit însă, în 
multe cazuri, a fi valabile doar pe hârtie. 

 În schimb, privilegiile acordate de 
domnitorii români, interesaţi şi ei în dezvoltarea 
comerţului favorizau înmulţirea aşezărilor 
evreieşti. Bazându-se atât pe izvoare primare, cât 
şi pe menţiunile unor cărţi de istorie, dr. M. A. 
Halevy, istoric evreu, situează începutul unui 
comerţ evreiesc stabil cu Ţările Române 
începând cu mijlocul secolului al XVI-lea pentru 
că de atunci există informaţii privind existenta 
unei comunităţi evreieşti la Bucureşti, constituită 
în principal din evrei sefarzi33 veniţi din 
Constantinopol, Salonic şi alte localităţi din 
Peninsula Balcanică.  

Dar afluenţa evreilor spre Ţările Române nu 
era doar dinspre sudul, ci şi dinspre nordul şi 
vestul continentului european, de unde au venit 
evreii aschenazi34; aceştia s-au asezat în special 
în Moldova, având un rol important în tranzitul 
comercial pe drumul moldovenesc, între 
Imperiul Otoman şi Polonia. Documentele 
vremii consemnează pentru secolul al XVII-lea în 
Moldova şi, în special la Iaşi, o viaţă comunitară 
evreiască aşezată, unde funcţiona o sinagogă şi 
exista deja un vechi cimitir evreiesc. Precizările 
referitoare la evrei, din Pravila de la Govora 
(1640), redactată în timpul domnitorului Matei 
Basarab, precum şi prevederile juridice cuprinse 
în Cartea Românească de învăţătură, alcătuită în 
vremea domnitorului Vasile Lupu (1646) 
demonstrează începutul implicării evreilor în 
relaţiile sociale autohtone. 

 Evreii stabiliţi în acelaşi timp în 
Transilvania au contat pe dinamizarea afacerilor 
lor, dar au fost curând decepţionaţi de unele 
restricţii privind aşezarea lor, de unele 
restrângeri ale dreptului de a-şi extinde 
activităţile de import-export în ţări străine 
ş.a.m.d. La finele veacului al XVIII-lea, împăratul 
Iosif al II-lea acordă evreilor dreptul de a se 
aşeza în toate oraşele imperiului, precum şi 
dreptul de a-şi exercita liber activităţile 
comerciale, menţinând însă destule restricţii 
privind modul de viaţă pe care evreii doreau să-l 
ducă pe firul tradiţiei lor străvechi.  

Secolul al XVIII-lea a înregistrat o creştere a 
ritmului de imigrare a evreilor în ţările române. 
Fenomenul se află în strânsă legătură cu 
direcţiile noi spre care se angajase societatea 
românească. În acest context, evreii au contribuit 

                                                 
33 denumire dată evreilor izgoniţi din Spania în anul 1492 
34 denumire dată evreilor din ţările germane, Polonia şi Rusia 
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şi ei la formarea pieţii interne; meşterii şi 
negustorii evrei au avut un rol important în 
continuitatea şi regularitatea schimbului, în 
fluxul permanent al mărfurilor, în integrarea 
noului organism economic în cuprinsul pieţii 
europene. Evreii se adaptau lesne civilizaţiei, 
negoţului, meseriilor şi capitalismului incipient, 
necesare societăţii româneşti. Rolul şi importanţa 
populaţiei evreieşti în societatea românească 
sunt recunoscute de domnitori mai ales în epoca 
fanarioţilor, prin asigurarea unui statut juridic în 
virtutea căruia comunitatea evreiască beneficia 
de libertatea cultului şi de autoadministrare. 
Conducătorii comunităţii, numiti hahambasa sau 
starosti, erau confirmaţi de domnitori şi se 
bucurau de privilegii fiind scutiţi de dări, taxe 
fiscale şi vamale, având prerogative de 
demnitar. 

Numeroase acte domneşti din secolul al 
XVIII-lea dovedesc că evreii au fost chemaţi să 
populeze sate şi orase şi să întemeieze târguri. 
Imigranţii căpătau terenuri pentru construirea 
de locuinţe, sinagogi, băi rituale, şcoli ş.a. 
Fenomenul a fost caracteristic în special pentru 
Moldova unde, pe această cale, s-au dezvoltat 
localităţi cu o populaţie preponderent evreiască 
denumite în limba idiş stetl, adică târguşoare. 

 
 

Contribuţia evreilor în 
secolul al XIX-lea 

 
De-a lungul timpului şi, în special, în secolul 

al XIX-lea, ţările române şi apoi după a doua 
jumătate a acestui secol - România au 
reprezentat un loc pentru aşezarea şi stabilirea în 
continuare – pentru că procesul era început de 
mult - a peste 20 de minorităţi, printre care şi cea 
evreiască, mult mai multe decât în alte părţi ale 
Europei sau ale planetei. Aceasta demonstrează 
forţa de atracţie, disponibilitatea şi bogaţia 
spirituală a românilor şi regiunilor istorice 
locuite de ei, dar şi disponibilitatea 
administraţiilor din ţările române şi apoi din 
România de a-i accepta şi de a-i primi, pe baza 
unor tradiţii strămoşeşti şi apoi a unor norme 
prevăzute în legislaţia timpului. Secolul al XIX-
lea este recunoscut ca “secolul trezirii multor 
naţiuni la conştiinţa de sine, dar şi ca secolul 
naţionalităţilor”35. 

                                                 
35 prof. Vasile Bozga în Cuvântul înainte la ediţia a doua a 
Dicţionarului de istorie economică şi istoria gândirii economice, 

Printre exponatele despre viaţa social-
economică expuse în Muzeul de istorie a evreilor 
din România, „Şef Rabin dr. Moses Rosen” se 
înscriu şi cele referitoare la primii financiari 
evrei: bancherul Bercovitz, care în 1836 a 
înfiinţat în Bucureşti faimoasa bancă ce-i purta 
numele; bancherii Hilel şi Leon Manoah - cel de 
al doilea fiind şi unul din cei mai vechi angrosişti 
de manufactură din Ţara Românească; Solomon 
Halfon, creatorul “Băncii Halfon”, în 1829; 
Michel Daniel şi fiul (vestiţi zarafi la Iaşi); 
Marmorosh şi Blank, creatorii vestitei bănci 
“Marmorosh-Blank & Co”, una dintre cele mai 
mari şi longevive; în muzeu se exemplifică, de 
asemenea, şi contribuţia evreilor la dezvoltarea 
industriei mecanizate ca şi la alte ramuri 
economice36. 

Este cunoscută în epocă, poziţia favorabilă a 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) 
faţă de problema “încetăţenirii” evreilor: “În 
1864, israeliţii români vor avea a se felicita de 
multe drepturi... Noi am luat măsura unei 
emancipări graduale. Am văit să vă dou totul 
însă n-am putut. Veţi avea o emancipare 
graduală”. Bunele intenţii ale domnitorului 
Alexandru loan Cuza nu s-au realizat întocmai. 
Constituţia din 1866 prin art. 7 a sancţionat 
statutul de apatrid al evreimii române, stipulând 
că necreştinii nu pot deveni cetăţeni români. Ca 
urmare, situaţia evreilor a devenit extrem de 
contradictorie: pe de o parte au fost prigoniţi şi 
izgoniţi, pe de altă parte unii s-au bucurat de un 
anumit statut şi prestigiu social, semne ale 
începutului lor de integrare în societatea 
românească. De exemplu, o hartă a oraşului 
Bucureşti, realizată de O. Papazoglu, la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, indica străzi centrale şi 
casele locuite de evrei, sinagogile şi sediile 
comunitare. Unele străzi aveau denumiri 
evreieşti: strada Sinagogilor, strada Spaniola, a 
Palestinei s.a. 

În calitate de ministru de interne al 
României, I. C. Brătianu a luat “măsuri 
restrictive contra evreilor din Moldova, conform 
cărora aceştia nu puteau să posede sub formă de 
proprietăţi, nici hanuri, nici cârciumi. Această 
decizie nemulţumea atât comunitatea evreiască, 
cât şi pe marii latifundiari, care proftau de pe 
urma inteligenţei şi a spiritului speculativ al 
acestora. Prin ofertele pe care le făceau 
proprietarilor de pământuri, evreii au devenit 

                                                                          
coordonat de Emilian M. Dobrescu şi Gabriela Bodea, lucrare 
aflată în pregătire pentru editare şi tipărire 
36 idem 
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posesorii unei mari cantităţi de bunuri rurale şi a 
majorităţii cârciumilor şi hanurilor”37. 

Un număr important de voluntari evrei a 
participat la Războiul pentru Independenţa de 
stat a României, din 1877-1878, populaţia 
evreiască acordând evenimentului, sprijinul 
moral şi material general, deşi evreii nu 
beneficiau încă de dreptul la cetăţenia română. 
În 1881, evreimea din România a participat la 
festivitatea de încoronare a regelui Carol I şi a 
Reginei Elisabeta, fapt care releva că societatea 
evreiască bucureşteană a atins, în epocă, un grad 
înalt de dezvoltare economico-socială. Numai o 
astfel de colectivitate putea să-şi permită 
confecţionarea cu acel prilej a unui car alegoric 
fastuos care a evocat, totodată solemnitatea 
încoronării legendarului rege Solomon. Carul 
era însoţit de reprezentanţii principalelor 
organizaţii evreieşti din ţară, care veniseră să 
ureze noului rege, domnie lungă şi glorioasă, 
care să semene cu cea a înţeleptului Rege al 
Israeliţilor din epoca biblică.  

În secolul al XIX-lea, evreii din România au 
căutat să se adapteze legislaţiei, mentalului 
colectiv, iar prin activităţile desfăşurate, 
desăvârşind meseriile practicate tradiţional de 
evrei, alteori aducând industrii noi, au reuşit să se 
impună în economia ţării. Activitatea din 
domeniul economic a evreilor din România s-a 
înscris în procesul general de modernizare ce 
caracteriza istoria ţării începând cu a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea.  

 Minoritatea evreiască atrăgea atenţia la 
vremea respectivă, în primul rând prin faptul că 
era cea mai numeroasă din ţară. Conform 
Recensământului din 1899, în întreaga ţară erau 
269.015 de evrei, procentul reprezentând 4,6% din 
întreaga populaţie, iar la Recensământul din 1912 
au fost înregistraţi 239.957 evrei, reprezentând 
3,3% din totali români; scăderea numărului 
evreilor de la o perioadă recenzată la alta provenea 
din diferenţa naturală dintre naşteri şi decese, 
precum şi din emigrări. Contribuţia evreilor la 
dezvoltarea economiei, la creşterea producţiei, la 
crearea de locuri de muncă este relevată de faptul 
că 23,66% dintre marile aşezăminte industriale, 
adică 146 fabrici din 625 cât reprezenta totalul lor, 
aparţineau întreprinzătorilor evrei, aşa cum 
certifică Ancheta Industrială din 1901-1902, realizată 
de Serviciul Statisticii Generale din cadrul 

                                                 
37 Ana-Maria Vele, România şi Franţa în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Controversata chestiune evreiască, Cluj 
Napoca, Argonaut, 2009, p. 140 

Ministerul Agriculturii, Comerţului, Industriei şi 
Domeniilor de atunci38.  

La sfârşitul secolului al XIX-lea, evreii şi-au 
făcut simţită prezenţa în industriile textilă, 
îmbrăcăminte şi anexe, tăbăcărie şi încălţăminte, 
hârtie, lemn şi mobilier, arte grafice, alimentară, 
sticlărie, ceramică, chimică, metalelor, 
întreprinderi balneare, în comerţ, domeniul 
bancar, arendăşie. După Delia Bălăican, bazele 
legale care s-au constituit în etape ale dezvoltării 
economiei româneşti au fost la vremea respectivă 
următoarele: Convenţia comercială încheiată cu 
Austro-Ungaria în 1875, căreia i-a urmat războiul 
vamal din perioada 1886-1892, apoi convenţiile 
comerciale încheiate cu alte ţări începând cu anul 
1893 şi, în final, legile din 1887 şi 1912 pentru 
încurajarea industriei naţionale. Eforturile politice 
de stimulare a economiei s-au bucurat de atingerea 
obiectivelor, industria naţională dezvoltându-se şi 
ajungând să concureze produsele străine.  

Performanţa întreprinzătorilor evrei ai epocii a 
fost posibilă pornind de la mai multe premise: au 
continuat meseriile tradiţionale, erau oameni 
şcoliţi în domeniile unde activau, de multe ori 
chiar la şcoli din străinătate şi au avut o atitudine 
deschisă faţă de inovaţii. Prestigiul pe care-l aveau 
firmele evreieşti era demonstrat de medaliile 
primite în ţară şi străinătate, în urma participărilor 
la expoziţii de profil interne şi internaţionale, iar 
unele firme deveniseră chiar furnizori ai Curţii 
Regale. Au existat cazuri când evreii au fost 
deschizători de drumuri în diverse domenii de 
activitate precum39:  

- prima societate a morilor de abur din 
Botoşani a fost fondată de Gavriel Abramovici şi 
Sara Freifeld (1844);  

- atelierul de cravate E. A. Josef (fost 
Coşnea), din Bucureşti, unicul din categoria sa de 
activitate, care făcea parte din rândul marilor 
stabilimente industriale ce funcţionau din anul 
1870;  

- prima moară de apă, Aron Abramovitz 
din Botoşani (1875); 

- prima fabrică română pentru fabricarea 
hârtiei de la Letea, înfiinţată la 1879 cu participarea 
Băncii Marmorosch Blank & Co;  

- prima fabrică română de mobile şi 
tapiţerie, S. Sternberg, din Galaţi (1880);  

- fabrica de ceaprazărie a lui Herman 
Blauştein, deschisă la Bucureşti în anul1883. Era 

                                                 
38 Delia Bălăican, Evreii din România la sfârşitul secolului al XIX-
lea, începutul secolului al XX-lea, rezumatul tezei de doctorat, 
fără an şi fără loc (selectiv)  
 
39 după Delia Bălăican, Lucr. cit., capitolul al II-lea 
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singura fabrică de acest fel din ţară, care se înscria 
pe lista celor din marea industrie;  

- atelierul de umbrele C. Grün din 
Bucureşti, înfiinţat în 1885;  

- prima fabrică mecanică cu aburi pentru 
fabricarea frânghiilor, sforilor, odgoanelor şi 
chingilor, proprietar Moritz Wachtel din Copou, 
Iaşi (1886);  

- prima fabrică de articole de aramă pentru 
menaj, Menachem Fermo Fils din Bucureşti (1888);  

- fabrica de umbrele şi corsete A. 
Rosenbaum, tot din Bucureşti, înfiinţată la 1888, 
singura cea mai importantă din ţară în domeniul 
său de activitate;  

- prima fabrică de sticlărie din Moldova a 
fraţilor S. şi M. Weisengrun, înfiinţată la 
Bogdăneşti, judeţul Bacău în anul 1889;  

- ziarul ,,Mercurţţ, proprietatea lui M. şi O. 
D. Alpern, a început să fie tipărit la Bucureşti în 
1892;  

- prima fabrică de mobile de fier Sig. 
Hornstein, înfiinţată la Bucureşti în anul 1894;  

- fabrica de mobile de fier, tablă vernisată şi 
turnătorie de oglinzi, Moritz Graff, din Galaţi 
(1899); Moritz Graff făcuse la Viena studii de 
pictură şi mecanică; În ţară ocupase funcţia de şef 
al atelierelor Comisiei danubiene din Sulina. 
Calitatea superioară a produselor, hărnicia 
agenţilor şi voiajorilor fabricii, cunoştinţele tehnice 
şi eforturile proprietarului au fost răsplătite cu 
numeroase distincţii: Medalia de aur şi Crucea de 
onoare la Expoziţia din Londra, Medalia de aur la 
Expoziţia de la Paris, Medalia de aur şi Crucea de 
onoare la Expoziţia din Bruxelles, Grand prix, 
Medalia de aur şi Crucea de onoare la Expoziţia de 
la Anvers;  

- prima fabrică română de ţesături Leo 
Geller si Comp. din Iaşi (1900);  

- prima fabrică de ciorapi şi tricotaje, tot de 
la Iaşi, proprietar Moritz Rechler (1901);  

- prima fabrică română pentru cojitul 
orezului, S. A., Bucureşti, înfiinţată din iniţiativa 
Băncii Marmorosch Blank & Co în anul 1904;  

- fabrica de cuie, sârmă, nituri, galvanizare 
de sârmă, tablă de fier, ce aparţinea lui Osias 
Ausschnitt, din Galaţi a obţinut Diploma de 
onoare la Expozitia din 1906, Medalia de aur şi 
Placheta de colaborator. Fabrica era furnizor al 
Curţii Regale. Pentru meritele sale, M. S. Regele i-a 
conferit industriaşului şi comerciantului Osias 
Ausschnitt ,,Coroana Românieiţţ în gradul de mare 
cavaler. Alt premiu obţinut a fost ,,Meritul 
comercial şi industrialţţ, clasa I;  

- Adolf Waidmann, unul din fruntaşii 
industriali ai Olteniei, a fondat o fabrică de maşini 
agricole, turnătorie de fier şi aramă, unde a 

inventat aparatul de ridicat şire de paie “Isbânda”, 
brevetat de Ministerul Industriei şi Comerţului.  

 
Îndeletnicirea binecunoscută a evreilor cu 

comerţul a fost în egală măsură şi detestată, însă 
le-au fost recunoscute calităţile în domeniu: 
cunoaşterea pieţei, abilitatea de a întrebuinţa 
creditul, arta de a face să circule rapid capitalul. 
Spiritul negustoresc al  evreilor a fost pus în 
valoare, începând cu legendarul Cilibi Moise 
(1812-1870) şi comerţul său ambulant, continuând 
cu magazinele care şi-au format un renume prin 
calitatea şi varietatea produselor comercializate şi 
firmele ce-şi făceau reclamă prin intermediul 
publicaţiilor, precum: a) Blănăria Simon 
Abramovitz, fondată în 1855, una din cele mai 
vechi şi mai cunoscute din capitală; b) cel mai 
mare magazin de maşini de cusut, velocipede, case 
de fier, ,,La Marca ţarei” din Craiova, cu sucursale 
deschise la Bucureşti şi Constanţa, devenit 
Furnizor al Curţii Regale; c) magazinul lui Moses 
Stein din Târgu-Neamţ, care a luat parte la 
Expoziţia generală română din 1906, cu vinul 
Armaş, produs din anul 1887 din via Roşnoveanu, 
vin medaliat cu argint şi diplomă specială, precum 
şi cu medalia de colaborator, vin care fusese expus 
şi la Expoziţia agrară din 1904, unde a fost 
medaliat cu medalia de argint. Leonida Colescu a 
subliniat în studiile sale rolul predominant al 
străinilor, printre care şi evreii, în dezvoltarea 
comerţului în România în secolul al XIX-lea.  

Alt domeniu al modernizării, de altfel foarte 
important, a fost cel al sistemului bancar şi de 
credit. Şi în acest domeniu de activitate, evreii au 
fost unii dintre pionieri. Cum secole de-a rândul 
le-a fost interzis prin lege să deţină proprietăţi 
funciare sau imobiliare, evreii au încercat să 
acumuleze valori mobiliare, uşor de ascuns, uşor 
de transportat, având valoare mare şi volum mic. 
Casele de bancă au apărut în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, fiind în majoritatea lor 
deţinute de evrei, iar băncile în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Situaţia s-a echilibrat în anul 
1880 când s-a fondat Banca Naţională a României.  

Celebra Bancă Marmorosch, Blank & Co., 
înfiinţată în anul 1848, a evoluat în concordanţă cu 
dezvoltarea economică şi financiară a României 
moderne, iar după Primul Război Mondial şi-a 
deschis sucursale în importante capitale ale lumii, 
cum erau Paris şi New-York; în anul 1895, Banca 
Blank a inaugurat la noi împrumutul public; a 
stimulat apariţia domeniului asigurărilor, iar prin 
înfiinţarea Casei de Pensii « Mauriciu Blank » în 
1905, a inaugurat domeniul pensiilor private.  

Au fost şi alte nume cu rezonanţă din rândul 
bancherilor evrei precum: a) Davicion Bally, care 
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şi-a pus averea în sprijinul revoluţiei de la 1848; b) 
Hillel Manoach, primul evreu în Consiliul 
municipal al Bucureştiului; c) fraţii Halfon, 
făuritori de bancă; d) Adolf de Hertz şi bancherul 
Jacques Lobel, reprezentând în România Banca 
Imperială Otomană şi care au fondat Banca 
României în anul 1865; d) L. Berkowitz, care a 
înfiinţat Banca Berkowitz în 1880; e) Jacques M. 
Elias, care a obţinut în 1880 împământenirea în 
mod individual şi a fondat apoi, în 1897, Banca 
Generală a Ţării Româneşti. Bancherul a lăsat 
moştenire prin testament Academiei Române toată 
averea mobilă şi imobilă, din ţară sau străinătate. 
Pentru meritele sale în dezvoltarea vieţii 
economice a ţării, Jacques M. Elias a fost decorat cu 
numeroase titluri de onoare şi medalii: titlul de 
Cavaler şi Ofiţer al Ordinului ,,Steaua Românieiţţ, 
în 1889 şi 1901; titlul de Ofiţer şi Comandor al 
Ordinului ,,Coroana Românieiţţ, în anii 1891 şi 
1909; medalia ,,Meritul Comercial şi Industrialţţ 
clasa I, în anul 1913. Numele acestor bancheri evrei 
a rămas în istoria evoluţiei bancare româneşti.  

Altă ocupaţie a fost arendăşia, apărută pe 
fondul tranziţiei economiei româneşti la 
capitalism, cu importante implicaţii sociale de aici: 
înrăutăţirea situaţiei ţăranilor ca urmare a crizelor 
agrare produse între 1873 şi 1895, agravate de anii 
de secetă constantă şi prelungită şi a crizelor 
industriale din anii 1873, 1882 şi 1890, precum şi la 
începutul secolului al XX-lea. În preajma anului 
1907, aproximativ 900.000 de ha erau arendate 
străinilor. Numărul arendaşilor se ridica la 3.332. 
În Moldova, fraţii Fischer deţineau 189.000 ha. Însă 
aceştia nu erau singurii. Moşii însemnate mai 
deţineau spre arendare şi alte familii evreieşti: 
Juster, Costiner. În comuna Bivolari din judeţul 
Iaşi, L. Costiner deţinea de exemplu, 50.000 de ha, 
iar S. Fischer tot cam pe atât.  

 
 

Contribuţia evreilor de-
a lungul secolului al 
XX-lea 

 
Cel mai important studiu pentru această 

perioadă apreciem că este lucrarea lui Avram 
Rosen, Contribuţia evreilor la progresul industrial în 
România interbelică (Bucureşti, Editura Hasefer, 
2002). 

Avram Rosen notează un fapt generic, o idee 
menţionată deja de Arthur Ruppin: „atunci când 
se analizează stuctura socio-profesională a 
populaţiei evreieşti este relevantă, în primul 

rând, activitatea desfăşurată de către aceştia în 
comerţ, urmare a faptului că, într-adevăr, în 
această ramură – deosebit de importantă în 
oricare ţară şi cu deosebire în economia de piaţă 
– a fost ocupat şi un număr mare de evrei, 
situaţie ce se explică într-o anumită măsură şi 
prin aceea că, un timp îndelungat, ei nu avut 
acces în multe alte sectoare de activitate. Dar 
aptitudinile comerciale nu sunt ceva specific 
pentru evrei. Ei sunt tot atât de buni şi în alte 
domenii, în cultură, artă, ştiinţă etc”40.  

 
 
 

Contribuţii locale 
(studii de caz) 

 
Bacău 

 
Pornind de la noua agendă europeană, 

proiectul Contribuţia comunităţii evreieşti la 

dezvoltarea comunităţii locale – Bacău îşi 
propune promovarea diversităţii culturale, a 
dialogului intercultural şi a culturii, în calitate de 
vector al creativităţii, ca element vital al relaţiilor 
interpersonale41. Populaţia evreiască este atestată 
în Bacău, încă din secolul al XVII-lea, iar destinul 
ei a fost comun cu cel al populatiei româneşti. 
Evreii din Bacău au fost prezenţi în toate 
evenimentele importante ale istoriei româneşti, 
fiind printre aceia care au luptat pentru o 
societate modernă, pentru Unirea Principatelor 
Române şi pentru independenţa ţării. De 
asemenea, este evidenţiată contribuţia 
comunităţii evreieşti la dezvoltarea economică, 
culturală şi socială a Bacăului. Proiectul băcăuan 
se impune şi datorită unor elemente de noutate 
şi originalitate pe care le promovează,  precum:  
a) sintetizarea informaţiilor din diverse arii de 
cercetare/studiu şi realizarea unei imagini de 
ansamblu asupra influenţelor iudaice în 
societatea românească;  b) promovarea unor 
bune practici, privind cercetarea contribuţiei 
comunităţii evreieşti la dezvoltarea societăţii 
româneşti în ansamblu şi a celei locale în 
particular. 

 
 

                                                 
40 Arthur Ruppin, Le Juifs dans le monde moderne, Paris, 1934, 
p. 18 
41 după Dan Mindi, Contribuţia comunităţii evreieşti la 
dezvoltarea comunităţii locale Bacău, în Observator, ediţie de 
Bacău, 14 iunie 2012 
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Craiova 
 
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 

secolului al XX-lea, economia Craiovei a trecut, 
precum multe alte locuri din ţară, de la 
producţia manufacturieră la cea de fabrică, 
industrială. După cum se poate constata din 
listele de nume, întocmite după organizarea pe 
bresle ale vremii respective şi din cifra de afaceri 
înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie 
Craiova (referitoare la judeţele Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Romanaţi şi Vâlcea), care editase în 
anul 1906 Anuarul Meseriilor, grupând meseriile 
în corporaţii după indicaţiile legii din 4 martie 
1902, evreii au avut o contribuţie considerabilă la 
viaţa economică a zonei, alături de români şi 
celelalte minorităţi naţionale42. Nu era 
neobişnuit ca un evreu să lucreze la un român, la 
un neamţ, austriac sau grec, cum nici situaţia 
inversă nu era o ciudăţenie.  

Evreii erau cu preponderenţă croitori, 
ceasornicari, tinichigii, zugravi, geamgii, tapiţeri, 
dulgheri, tâmplari, curelari sau tipografi, iar 
femeile modiste, cusătorese. Existau domenii sau 
meserii în care evreii fie deţineau supremaţia, 
cum era cazul tipografilor, ridicând considerabil 
nivelul cultural al regiunii, prin cărtile tipărite 
sau prin acordarea gratuită de cărţi elevilor de la 
ţară. Din cele patru mari tipografii deţinute în 
ţară de evrei, două se aflau în Craiova - 
Tipografia Ralian şi Ignat Samitca (înfiinţată în 
1835), iar a doua era Tipografia David Benvenisti 
(creată în 1876). Dar acestea nu erau singurele 
din Craiova, existau şi tipografii mai mici care le 
făceau concurenţă, precum Tipografia Filip 
Lazăr.  

Din cele patru mari mori care funcţionau în 
Craiova, trei erau deţinute de evrei: Moise A. 
Mendel, Marcu Weiss şi Adolf Weiss. Evreii din 
oraş erau singurii practicanţi ai meseriei 
respective, şi-anume papucarii, brodistele şi 
umbrelarii. La singurul birou de expediţii din 
oraş- ,,Ghiţă Popescu & Co.ţţ(1904) era asociat 
Adolf Stern. La Caracal singurul pălărier din 
oraş era evreu; la Corabia existau un singur 
curelar şi un singur zugrav, înregistraţi cu acte 
în regulă, evrei de asemenea; în Târgu-Jiu era un 
singur perier şi acela evreu; la Drăgăşani 
singurul ceasornicar era un evreu. Viaţa i-a 
învăţat pe aceşti oameni că oricare putea trăi 
liniştit dacă se afla în bună înţelegere cu ceilalţi.  

 

                                                 
42 după Delia Bălăican, Lucr. cit., cap. III, Studiu de caz - 
Oltenia 

Huşi 
 
Un zapis, o înţelegere, dat (ă) în anul 1516 de 

către domnitorul Bogdan, fiul lui Ştefan cel 
Mare, îl împuternicea pe negustorul evreu de 
cereale David Frisof, să strângă cereale pentru 
curtea domnească de la Huşi43. Un alt document 
– aflat în arhiva Episcopiei din Huşi, datat 8 
ianuarie 1604, arată că într-o listă de 25 de 
datornici faţă de taxele stabilite de Episcopie, 
erau înscrişi 7 negustori şi meseriaşi evrei . 

Stabilirea evreilor în târgul Huşi a crescut 
mult în timpul domniilor fanariote, îndeosebi 
după hrisovul domnesc dat de Constantin 
Mavrocordat, domnul Moldovei; acesta acorda, 
la 2 aprilie 1747, privilegiul oamenilor străini, 
printre care erau şi evreii, de a se aşeza în ţară. 
Din “Istoria episcopiei Huşilor”, scrisă de 
episcopul Huşilor, Melchisedec Ştefănescu, 
rezultă că în 1747, locuiau în târg 212 familii 
evreieşti, în total 1.042 suflete. Unii dintre ei se 
ocupau cu negoţul - fie că aveau tarabe, fie erau 
negustori ambulanţi şi mergeau prin localităţi 
mai mici - alţii se ocupau cu meşteşugurile - 
fierari, căruţaşi, cizmari, croitori - şi numai 
puţini ca număr erau agricultori. 

Vechimea evreilor în Huşi este dovedită şi 
de vechiul cimitir evreiesc situat în str. Călăraşi 
nr. 1, care a fost înfiinţat în anul 1680 pe un teren 
cumpărat de la episcopie. Zapisul încheiat între 
evrei şi Episcopia Huşi pentru terenul pe care s-a 
înfiinţat primul cimitir evreiesc s-a întocmit în 
anul 1676, dar a fost semnat de Domnitor abia 
după 3 ani. Cel de-al doilea cimitir, care este în 
funcţiune şi azi a fost înfiinţat în anul 1880.  

În 1845, Catagrafia Moldovei stabilea 
raportul dintre numărul negustorilor şi 
meşteşugarilor evrei şi cei pământeni sau supuşi 
străini: la 6.048 negustori evrei stabiliţi în 
Moldova, existau 3.901 pământeni şi 1.066 
străini; la meşteşugari raportul era de 5.153 
evrei, 4.620 pământeni şi 1.031 străini. După 
Catagrafia Moldovei din anul 1859 (înaintea 
Unirii), populaţia Huşului era formată din 13.500 
de locuitori (8.100 de târgoveţi şi 5.400 de 
cultivatori). Între aceştia existau un număr de 
2.516 străini, din care 2.500 evrei, 5 germani, 2 
polonezi, 6 greci, 3 ucrainieni. Toţi evreii erau 
încadraţi în populaţia de târgoveţi, ceea ce 
înseamna că peste 31% din târgoveţi erau evrei. 

Viaţa comunităţii respecta legile ţării, dar era 
organizată după reguli proprii de convieţuire. 
Prima formă organizată oficial de viaţa 

                                                 
43 după Steimberg, Paul, Lucr. cit. 
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comunitară a fost “Breasla evreilor”, care avea în 
frunte un staroste. Apoi a urmat Hevra kadosa 
(Frăţia sacră), înfiinţată în 1775 de către rabinul 
Levy Isac Segall: aceasta legifera viaţa obştei 
evreieşti şi înfiinţa propriul sistem de ajutorare şi 
de învăţământ, precum şi un control asupra 
sănătăţii şi igienei evreilor ce făceau parte din ea. 

Sinagoga mare din Huşi a fost construită în 
1794, iar fiecare breaslă de meseriaşi avea 
propria sinagoga (sinagoga Blănarilor, sinagoga 
Croitorilor, sinagoga Klausul Mare, sinagoga Bet 
Hamidras, sinagoga Postelnicu). Exista un spital 
israelit, o sală israelită, o baie rituală cu cabine cu 
căzi şi aburi (1880) israelită, un cămin de bătrâni 
şi o bibliotecă publică. Dintre familiile evreieşti 
care s-au stabilit în Huşi înainte de 1800, cum 
rezultă din unele documente, se pot menţiona 
Frisof, Leiba, Silberman, Ovici, Nachim, 
Steinberg. Aceştia au fost negustori, bancheri, 
fabricanţi, arendaşi şi proprietari de pământuri.  

Din secolul al XVIII-lea a apărut ca formă de 
organizare a evreilor, Comunitatea. Aceasta era 
o formă laică şi religioasă totodată, fiind condusă 
de către un Comitet de conducere al cărui 
preşedinte, care în majoritatea cazurilor era şi 
rabinul obştei, era ales din 2 în 2 ani. Primul 
preşedinte ales în 1738 a fost Naftali Bercovici. 
Un alt preşedinte foarte cunoscut a fost dr. Carp 
Azril, director al Spitalului israelit, numit şi 
“medicul săracilor” pentru că nu pretindea bani 
de la cei săraci indiferent dacă erau evrei sau 
pământeni. El a fost preşedinte al Comunităţii în 
două rânduri între anii 1895-1908 şi 1928-1939. 
David Almogen (născut 1846) a fost unul dintre 
medicii cei mai cunoscuţi. Director la spitalul 
israelit şi apoi la cel orăşenesc, a participat la 
războiul de independenţă unde a creat prima 
ambulanţă din România. O bună parte dintre 
intelectualii huşeni provin din familiile evreieşti 
stabilite aici, de la profesori, ziarişti, doctori, 
avocaţi până la ingineri, artişti plastici, oameni 
de ştiinţă şi profesori universitari. 

În 1939, comunitatea evreiască din Huşi 
atinsese cifra de 5.000 de persoane adică 
aproximativ o treime din populaţia oraşului. 
Existau patru rabini, doi ajutori de rabini, trei 
hahami, şase epitropi, opt deservenţi de cult şi 
patru dascăli care predau la şcolile israelite. 
Majoritatea oamenilor de afaceri din oraş erau 
israeliţi.  

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial 
a fost înfiinţată Centrala evreilor, care îi 
reprezenta pe evrei în relaţiile cu Guvernul. În 
Huşi, evreii au fost reprezentaţi de către dr. 
Sternberg Oscar ca preşedinte şi Calman-Carol 
Steimberg, consilier. La apariţia legislaţiei 

antievreieşti, toate proprietăţtile asociaţiilor, 
societăţilor şi Comunităţii evreieşti au fost 
confiscate de către stat. La fel s-a întâmplat şi cu 
proprietăţile private agricole evreieşti. 

Contribuţia evreilor la dezvoltarea 
municipiului Huşi până în 1939 a fost 
considerabilă pentru că 2/3 din comerţul, 
manufacturile şi băncile oraşului aparţineau 
acestora. Peste 80% dintre meseriaşii huşeni erau 
evrei. În domeniul manufacturilor existau două 
fabrici de tricotaje aparţinând fraţilor Rubinstein, 
o fabrică mare de cherestea aparţinând lui 
Frishof Bearl, ateliere de croitorie dintre care cel 
mai mare aparţinea lui Carol Steimberg etc. 
Dintre negustori, cel mai cunoscut era Marcu 
Raiter, proprietar a 50 de ha de vie şi a 4 şlepuri 
pentru transport de cereale pe Prut şi Dunăre. 
Tot transport de cereale pe Dunăre şi Prut cu 4 
şlepuri, având antrepozite la Galaţi, precum şi 18 
ha de vie poseda şi societatea Ovici, Kreimer & 
Steimberg. Alţi negustori importanţi erau 
Nachim Osias, Frishof Beila, Brochman Moisa 
(librărie), Zeligzon Itzhak (cinematograf), 
Schrotter Zaharia (depozit de gaz) şi Farmacia 
Brandt. Evreii aveau la Huşi o societate culturală 
- “Fraterna” şi o bibliotecă - “Cultura”, pusă la 
dispoziţia întregului oraş. 

După Al Doilea Război Mondial, în timpul 
regimului comunist, au fost confiscate sau 
naţionalizate toate proprietăţile oamenilor de 
afaceri evrei, precum şi magazinele şi casele 
acestora. Au făcut excepţie doar casele celor care 
nu au fost consideraţi “duşmani ai poporului” 
sau “exploatatori”. Au scăpat practic numai 
atelierele micilor meseriaşi, dar şi aceştia au fost 
forţaţi să intre în cooperative meşteşugăreşti. În 
acest mod s-a forţat emigrarea evreilor şi obştea 
s-a destrămat rapid.  

În 2014, în municipiul Huşi mai trăiau doar 
26 de evrei, din care doar 5 au sub 50 de ani. 

 

Iaşi 
 
Primele aşezări ale evreilor în Iaşi ar data 

între sfîrşitul secolului al XV-lea şi mijlocul 
secolului al XVI-lea. Academicianul C. C. 
Giurescu consideră că populaţia evreiască s-a 
stabilit la Iaşi odată cu populaţia armenească, 
având preocupări comune în domeniul 
comerţului”44. “... desele treceri prin Iaşi a unor 
negustori evrei balcanici, în timpul domniei lui 
Ştefan cel Mare, în faţa căruia ei se judecă cu 
harabagii lor moldoveni, implică prezenţa unei 

                                                 
44 citat de I. Kara, Contribuţii la istoria obştii evreilor din Iaşi, 
Bucureşti, Editura Hasefer, 1997, p. 13 
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populaţii evreieşti, care trebuie să fi avut cel 
puţin un haham, o sinagogă, un bazin ritual”45. 

Foarte bine surprinde I. Kara realitatea 
începuturilor obştii evreieşti din Iaşi: “Atestări 
documentare există pentru anii 1622 şi 1666 
(deci, secolul al XVII-lea – n.n.). Prof. N. 
Grigoraş scrie: Fiindcă majoritatea populaţiei 
armeneşti, mai întâi, şi a celei evreieşti, mai 
târziu, locuia în oraşe şi se ocupa în special cu 
meseriile şi negoţul, breslele armeneşti şi 
evreieşti au avut un predominant caracter 
economic şi de aceea organizarea lor seamănă cu 
a meseriaşilor şi a negustorilor localnici. Scopul 
acestor bresle este de a-şi apăra interesele 
economice şi privilegiile de limbă şi credinţă” 46.  

Breasla evreilor era deci reprezentanţa lor 
faţă de autorităţi. Drepturile şi obligaţiile breslei 
erau stabilite rin hrisov. Un astfel de hrisov 
domnesc datat 1622 se afla în arhiva dr. M. A. 
Halevy. Gheorghe Ghibănescu informează în 
două rânduri despre un hrisov acordat evreilor 
ieşeni de către Iliaş Alexandru Voievod în 166647. 
Pentru secolul al XVII-lea avem în responsele 
rabinice numeroase ştiri privind comerţul 
evreilor moldoveni – deci şi ieşeni – cu Polonia şi 
Turcia şi despre meşteşugarii moldoveni. 
Comerţul constituia o ocupaţie principală: se 
aminteşte de faptul că un evreu a cumpărat la 
Liov, 800 de căciuli. Exemplele sunt multe; Iaşul 
exporta materii prime (inclusiv piei) şi importa 
fabricate din aceste materii prime. Era nevoie să 
se dezvolte anuite meserii. Evreii au îndeplinit 
într-o anumită măsură acest deziderat48. 

Contribuţia evreilor ieşeni la dezvoltarea 
comerţuui şi a meşteşugurilor este foarte 
imortantă. Comerţul vinurilorşi al rachiului este 
din veacul al XVII-lea aproape exclusiv evreiesc. 
Celelalte mărfuri care umpleau micile dughene 
evreieşti erau tutunul, bumbacul, fierul, orezul, 
frânghiile, dohotul, arama, ciubotele, oalele, sare, 
lucruri de gospodărie ţărănească49. Se dezvoltă 
comerţul cu marele centru galiţian Brody. Unii 
evrei din Brody se stabilesc la Iaşi şi îşi ridică o 
sinagogă proprie. Gheorghe Zane remarcă: 
“Chiar şi înainte de secolulal XVIII-lea se 
atribuie evreilor un rol determinant în comerţul 
moldovenesc, cel puţin al Iaşului”50. O serie de 

                                                 
45 idem, p. 13 
46 N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova, Bucureşti, 
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971, p. 40, 
respectiv, 401 
47 I. Kara, Op. cit., p. 15 
48 I. Kara, Op. cit., p. 17-18 
49 cf. M. A. Halevy, Comunitatea evreilor din Iaşi şi Bucureşti, 
vol. I, Bucureşti, 1931, pp. 75-77 (selectiv) 
50 Gh. Zane, Economia de schimb în Principatele Române, 
Bucureşti, 1970, p. 330 

călători străini, precum ungurul Mikes Kelemen 
în 1739 şi grecul Katsaitis Marcos Antonios în 
1742, atestă importanţa evreilor în comerţul 
ieşean. Negustori evrei din Iaşi se ocupă cu 
exportul şi importul de mărfuri; rolul lor creşte 
după pacea de la Kuciuk Kainardji din 1774, 
când se reduce monopolul turcesc asupra 
comeruţlui românesc. 

Să urmărim detaliat ocupaţiile evreilor 
ieşeni. În anul 1777 sunt cunoscute dughenile 
argintarilor evrei Iosef şi Moise. În 1793, Ursul, 
jidov din târgul de sus, preia o fabrică de bere 
din Podul Roş cu “... căldarea ei şi cu nişte case, 
plătind 350 de lei”. Brutari (chitari) şi covrigari 
evrei ştiau să respecte anumite prevederi rituale. 
Un covrigar evreu activează în 1774 – după cum 
găsim informaţii în documentele vremii. 
Căciularii (cuşmarii) evrei aveau o breaslă 
proprie în anul 1820; în anul 1831, numărul lor la 
Iaşi era de 59. Cărămidarii au avut şi o sinagogă 
proprie în secolul al XIX-lea, atestată în anul 
1838, pe strada Funcţionarilor. Ceasornicarii 
evrei erau, de asemenea, foarte preţuiţi: în 1763 
lucra un anume Aron, celebru în această 
meserie, apoi în 1764 vine un ceasornicar din 
partea lui Han Tătar; în 1762 lucra pentru boieri, 
ceasornicarul Dănilă jid., iar în  1794 – dugheana 
ceasornicarului Moise, de pe Uliţa Mare, se 
preţuia cu 375 lei. Se cunosc, de asemenea, 
caretaşi, printre care un Anton Şubăr lucra în 
anul 1798. 

Ceprazarii evrei erau deosebiţi de căutaţi de 
populaţia oraşului: în anul 1777, meşterul Vigder 
lucrează pentru familia boierului Iancu Canta, 
Şamaria jid., ceprazar, lucrează pentru Curtea 
Domnească şi rimeşte 3.800 lei. Catastiful breslei 
ceprazarilor a fost reîntărit în anul 1796, când 
acceptă ca membri şi pe croitori. Breasla 
croitorilor începe să fie menţionată separat din 
1797, unită cu ceprezarii, iar catastiful ei a fost 
reînnoit în anul 1814. 

Mai mulţi doctori evrei sunt pomeniţi în 
diferite documente ale vremii, între anii 1774 şi 
1832. La fel, există menţiuni amănunţite despre 
(în ordine alfabetică): butnari (confecţionau 
butii), căruceri şi caretaşi (transportatori), 
cizmari şi ciubotari, dogari, fabricanţi şi 
comercianţi de băuturi spirtoase, fabricanţi de 
hârtie, silitră şi praf de puşcă, fanaragii (lucrau 
felinare), geamgii, măcelari (casapi), morari, 
mecanici, muzicanţi (lăutari), pecetari 
(confecţionau peceţi), pietrari, sticlari evrei.    

Cizmarii evrei erau numeroşi la Iaşi, la 
începutul secolului al XIX-lea. Aveau o breaslă a 
lor, iar catastiful (pinkas-ul) breslei a fost întărit 
în ziua de marţi 5 Av 5569 (18 iulie 1809) de 
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renumiţii rabini ieşeni Apter Rav şi Zvolever 
Rav; statutele reglementau relaţiile dintre 
meşteri, calfe, lucrători cu bucata, ucenici... 
Sinagoga breslei funcţiona şi în anul 1829. În 
1831, lucrau la Iaşi 4 cizmari şi 145 de ciubotari 
evrei. De asemenea, la Iaşi, evreii au avut 
prioritate în organizarea modernă a creditului, la 
înfiinţarea societăţilor de asigurare, a serviciului 
de poştă etc51.  

Evreii ieşeni continuă şi după anul 1831 
intensa lor activitate economică modernizatoare. 
“Tehnica comerţului evreiesc constă dintr-un 
sistem de procedee menit a aduce clienţii... 
Negsutorul român aşteaptă după metoda 
tradiţională să vină clientul ăn dugheană, duce o 
viaţă tihnită, cu multe petreceri”. Comerţul 
evreiesc este în schimb inovator şi va întîlni “... 
ostilitatea tuturor spiritelor tradiţionale. Evreii 
luptă pentru creşterea clientelei curente şi pentru 
crearea unei noi clientele, prin acostarea şi 
ademenirea trecătorilor şi prin ieftinirea 
preţurilor. Trebuie luate în consideraţie ordinea, 
prudenţa şi economia negustorilor evrei, 
punerea în vînzare de produse noi, de exemplu, 
blănuri de iepure”52. 

Unele date demografice ne ajută să sesizăm 
mai bine structura economică a evreilor ieşeni în 
perioada studiată. Academicianul Gheorghe 
Platon noteayă că în 1832, din toatlul populaţiei 
ieşene de 48.314 persoane, evreii erau în  număr 
de 17.03253. În anul 1844, erau înscrişi în 
catagrafie 6.168 de evrei, din care: 2.073 
negustori, 2.219 meşteri, 860 calfe şi slugi, 5 
hahami, 30 dascăli, 1 rabin, 1 ceauş, 6 psalţi 
(oficianţi), 1 daian (prăvilaş, asistent de rabin), 4 
ciocli şi 1 secretar; despre celelalte 977 persoane, 
acad. Gh. Platon sau catagrafia nu mai 
menţionează alte profesii54. Breselele economice 
evreieşti continuă să activeze ca nilte sindicate 
profesionale apărând interesele breslaşilor. În 
anul 1885 existau la Iaşi 23 de bresle ale evreilor, 
şi-anume (în ordine alfabetică): alămari, bacali, 
butnari (dogari), casapi, chitari (brutari), 
crâşmari, croitori, cuşmari, hămurari, harabagii, 
muzicanţi, pantofari, pălărieri, precupeţi, 
sahaidăcari, stoleri, şepcari, tapiţeri, telali, zarafi 
şi alte trei bresle nenumite55. Contribuţia evreilor 
ieşeni la modernizarea Moldovei nu este de 

                                                 
51 după I. Kara, Op. cit., p. 25-28 (selectiv) 
52 Gh. Zane, Op. cit., p. 45 şi 145 
53 Gh. Platon, Populaţie şi societate, vol. I, Cluj, 1972, Tabel 
XVII 
54 idem, p. 328-329 
55 Gh. Platon, Geneza Revoluţiei române de la 1848, Iaşi, 1980, p. 
129 

natură politică, ci, economică, evident eficientă şi 
remarcată de cercetătorii perioadei istorice date56      

Cele patru secole de istorie a “Comunităţii 
evreilor din străvechea capitală a Moldovei” 
sunt prezentate de I. Kara în “35 de lucrări, mari 
şi mici, privind populaţia evreiască a Iaşului”57.  
În Cuvântul înainte la lucrarea lui I. Kara, 
Contribuţii la istoria obştii evreilor din Iaşi, Mihail 
M. Cernea subliniază: “Meseriaşii evrei au dat 
impuls organizării breslelor, moment important 
în tranziţia de al economia medievală la 
capitalismul incipient. Autorul ne oferă poate 
cea mai completă listă – incluzând breselele 
cărămidarilor, cotigarilor, chitarilor (brutarilor), 
croitorilor, hamurarilor, stolerilor, cizmarilor, 
cuşmarilor şi altele (în total 23 de bresle, 
documentate în anul 1863, precursoare ale 
industriilor mici şi mijlocii, dezvoltate în 
decadele următoare)58. 

În anul 1906 activau la Iaşi 3.048 meşteşugari 
evrei, alături de 2.150 români şi 1.125 cetăţeni 
străini. În rîndul negustorilor activau 3.404 evrei 
şi 836 creştini ortodocşi. În anul 1909 evreii 
formau 77% din totalul meseriaşilor ieşeni -  ceea 
ce ne dă şi un semnal privind aăortul acestora la 
dezvoltarea oraşului şi nu numai59.  

La începutul secolului al XX-lea, participarea 
evreilor din întreaga ţară la meserii era de 4,5 ori 
mai mare decît cea a restului populaţiei. În 
Moldova, evreii deţineau 90% din totalul 
meseriaşilor din domeniile: croitorie, fierărie, 
ceva mai puţin în cizmărie, manufactură, 
comision, ceasornicărie, ăptărie, misitie, 
pălărieri, zarzavagii, zidari, sobari60. În fostul 
judeţ Iaşi ei alcătuiau 75% din comercianţi61   

 
 

     

Concluzii 
 

Relevând importanţa elementului evreiesc 
pentru economia românească, economistul 
Gheorghe Taşcă sublinia contribuţia lui calitativă 
prin puterea sa dinamică, având o pondere 
importantă în mica şi marea burghezie a ţării, ca 
şi în viaţa culturală de altfel. Factori activi în 
dinamica societăţii românesti, în ciuda tuturor 

                                                 
56 I. Kara, Op. cit., p. 34 
57 Mihal M. Cernea, Cuvânt înainte la lucrarea lui I. Kara, 
Contribuţii la istoria obştii evreilor din Iaşi, Bucureşti, Editura 
Hasefer, 1997, p. 8 
58 idem, p. 9 
59 I. Kara, Op. cit., p. 41 
60 I. Repin, Die Juden in Rumaenie, Berlin, 1908, p. 28 
61 I. Kara, Op. cit., p. 50 
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tensiunilor şi conflictelor interetnice, evreii s-au 
considerat evrei-români, şi-au însuşit limba şi 
cultura românească, realizând de multe ori, o 
originală simbioză între tradiţia şi cultura lor 
iudaică, a experienţei de diaspora, pe de o parte 
şi spiritualitatea românească pe de altă 
parte. Evreii şi-au asumat destinul istoric al 
poporului român, implicându-se şi participând 
activ la marile evenimente economice, sociale, 
culturale şi spirituale ale ţării noastre. 

 
 Ne asociem şi noi ideilor lui Avram Rosen 

din Notă asupra ediţiei la lucrarea sa privind 
Contribuţia evreilor la progresul industrial în 
România interbelică: „Istoria evreilor din România 
nu poate fi înţeleasă, în ansamblul ei, fără 
cunoaşterea şi reliefarea activităţii pe care evreii 
au desfăşurat-o în economie (industrie, 
agricultură, comerţ ş.a.) nu numai pentru că 
aceasta a constituit economice şi s-a desfăşurat în 
concordanţă cu cerinţele de dezvoltare ale 
societăţii româneşti în diferite perioade... 

 
Analiza economiei româneşti în diferite 

perioade ale evoluţiei sale relevă – prin date şi 
fapte – participarea populaţiei evreieşti, 
împreună cu populaţia majoritară şi de alte etnii, 
la producerea de mărfuri şi servicii în diferite 
ramuri, cât şi la realizarea lor pe piaţa internă şi 
internaţională, sfera de activitate şi gradul de 
antrenare a acesteia la viaţa economică aflându-
se sub influenţa nemijlocită a reglementărilor 
existente”62. De-a lungul timpului, dar şi astăzi, 
noi românii, am avut şi avem ce învăţa din 
contribuţia evreilor la dezvoltarea economică şi 
spirituală a României. 

 
Ca şi epntru celelalte etnii, principalul lor 

mijloc de existenţă, dar şi datorită faptului că ei 
au contribuit – în funcţie de cerinţele evoluţiei 
sociale şi de reglementările exitente – la 
progresul economic, la ascensiunea şi 
modernizarea diverselor ramuri. Totodată, 
trebuie avut în vedere faptul că activitatea pe 
care evreii au depus-o pe tărâmul economic a 
fost, cum era şi firesc, integrată întotdeauna în 
mecanismul general al vieţii  

 
 
 

                                                 
62 după Avram Rosen, Contribuţia evreilor la progresul 
industrial în România interbelică, Bucureşti, Editura Hasefer, 
2002, p. 7-8. În lucrarea sa, Avram Rosen a avut în vedere 
îndeosebi, activitatea desfăşurată de evreii din România în 
ramuri în care se produc bunuri materiale – în industrie, 
construcţii, agricultură 

ANEXA NR. 1 
 

Impactul prezenţei 
populaţiei evreieşti în 
România, marcat într-

un workshop la palatul 
parlamentului 

- Comunicat de presă Agerpres, marţi 22 
octombrie 2013, orele 13:58 - 

 
Reprezentanţi ai lumii politice, academice, 

ştiinţifice şi culturale româneşti, membri ai 
cultelor şi ai comunităţii evreieşti din România şi 
Israel, diplomaţi au participat, marţi, la 
workshopul “Podurile Toleranţei - Contribuţii 
ale etniei iudaice la dezvoltarea României”, 
organizat de “Bţnai Bţrith Europa” la Palatul 
Parlamentului. 

Preşedintele Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România (FCER), deputatul Aurel 
Vainer, a afirmat că “elementele pozitive ale 
prezenţei îndelungate a populaţiei evreieşti în 
ţara noastră sunt o dovadă că în România a 
existat şi există îngăduinţă, şi la bine, şi la rău, 
din partea populaţiei româneşti faţă de 
minoritatea iudaică”. 

“Intoleranţa reprezintă un eşec al 
individului şi al societăţii, iar toleranţa nu este 
un semn de slăbiciune, ci de tărie”, a afirmat şi 
fostul preşedinte Ion Iliescu. Fostul şeful al 
statului a spus că recunoaşterea trecutului 
reprezintă “un gest de sinceritate şi 
responsabilitate”, pe fondul aderării europene şi 
euroatlantice. Iliescu a elogiat contribuţia 
minorităţii evreieşti din România şi a evreilor 
români din Israel la edificarea ţării natale şi a 
menţionat că este primul şef de stat român care a 
intrat într-o sinagogă, graţie rabinului Moses 
Rosen, şi primul care a vizitat Israelul. 

Un mesaj din partea preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, Valeriu Zgonea, adresat celor 
prezenţi, a fost transmis de deputatul Vasile 
Suciu. 

Ministrul Culturii, Daniel Barbu, consideră 
că excelenţa individuală, fie ea manifestată în 
arte sau în ştiinţe, este cuvântul care 
caracterizează contribuţia populaţiei evreieşti la 
edificarea României moderne. El a evidenţiat 
contribuţia evreiască la construcţia cetăţeniei la 
1878, odată cu dezbaterea revizuirii Constituţiei 
României, prin extinderea ei dincolo de litera 
Constituţiei de la 1866, care naturaliza, 
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împământenea numai străini de religie creştină. 
“Problema evreiască s-a născut odată cu 
problema cetăţeniei, celălalt moment fiind acela 
al Holocaustului, când au fost adoptate legile 
rasiale, în anii ţ40”, a spus ministrul. Daniel 
Barbu consideră că toleranţa şi minoritatea sunt 
două noţiuni care obligă apartenenţa celuilalt la 
un grup şi ele ne împiedică să ne referim la 
celălalt ca la o individualitate, ca la o excelenţă 
individuală. 

Cristian David, ministru delegat pentru 
românii de pretutindeni, a spus că s-ar putea 
vorbi de podurile toleranţei în sensul de respect 
şi îngăduinţă pentru celălalt. “Ura colectivă, ura 
ideologică trebuie combătută şi eliminată”, a 
spus David, referindu-se la perioadele 
Holocaustului şi Gulagului. El a îndemnat la 
învăţarea din greşelile trecutului, care astfel să 
nu se mai repete, toleranţa şi multiculturalismul 
trebuind a fi aşezate la baza construirii României 
prezente şi viitoare. 

“Un pod de convieţuire” a fost sintagma pe 
care a propus-o, la rândul său, preşedintele 
Academiei Române, Ionel Haiduc. “Am 
identificat un număr de 50 de membri ai 
Academiei Române care au fost sau sunt evrei”, 
a spus Haiduc, amintindu-i, printre alţii, pe: 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, Moses Gaster, 
Ion Ianoşi, Tudor Vianu, Al. Graur, Mihai Roler, 
David Emanuel, Simion Sanielevici, Ivan Singer, 
Solomon Marcus, Radu Grigorovici, Eugen 
Segal, Maya Simionescu, Martin Bercovici, Barbu 
Zaharescu, Eugen Baraschi, Mihail Cernea, 
Andrei Banu, Constantin Ionescu Gulianu, Idel 
Iankelevici, Matei Socor şi Jaques Elias. 

Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru 
Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică şi 
Dezvoltare Tehnologică, a omagiat contribuţia 
oamenilor de ştiinţă evrei la dezvoltarea 
cercetării româneşti: acad. Nicolae Cajal, David 
Emanuel, Solomon Marcus, Dan Simovici, Eugen 
Segal, Iulius Poper, Martin Bercovici, Iuliu Baraş, 
Liviu Beriş, Zigu Ornea, Norman Manea. 
Costoiu a menţionat bunele relaţii în domeniul 
educaţiei în cooperarea româno-israeliană, în 
special prin acordarea reciprocă de burse, şi a 
amintit faptul că 1.088 de cetăţeni israelieni 
studiau până la începutul acestui an universitar 
în România, cărora li s-au adăugat, în această 
toamnă, încă 33. 

Semnarea noului acord între Ministerul 
Educaţiei Naţionale, reprezentat de ministrul 
Remus Pricopie, şi Muzeul Holocaustului din 
Washington, constituie un punct important al 
vizitei premierului Victor Ponta în America, a 
mai spus Mihnea Costoiu.  

Deputatul UDMR Borbely Laszlo a vorbit 
despre personalităţile aparţinând evreilor 
transilvăneni, amintind că, în prezent, în Târgu 
Mureş mai trăiesc 130-140 de evrei. Vorbind de 
Holocaust, Borbely a amintit de socrul său, care 
a trecut prin trei lagăre de concentrare naziste şi 
a scăpat cu viaţă având meseria de cofetar… 
“Este o vorbă. Să fii evreu nu e o ruşine, dar 
câteodată e neplăcut”, a spus în încheierea 
cuvântului său Borbely Laszlo, îndemnând ca să 
facem astfel ca niciodată să nu-ţi mai fie ruşine 
că eşti evreu, că eşti ungur şi să ne respectăm 
reciproc.  

Prezenţa comunităţii evreieşti, ca 
reprezentantă a alterităţii, în România a 
contribuit la construirea identităţii şi comunităţii 
româneşti, a subliniat Victor Opaschi, secretar de 
stat pentru Culte în Ministerul Culturii. 

Despre contribuţia etniei iudaice la 
dezvoltarea României au mai conferenţiat: acad. 
Solomon Marcus, gen.lt. Theodor Frunzetti, 
rector al Universităţii Naţionale de Apărare 
Carol I, ing. Paul Schwartz, vicepreşedinte al 
FCER, acad. Marius Sala, prof. univ. dr. Emilian 
Dobrescu, acad. Gheorghe Zaman şi prof. 
univ.dr. Mircea Beuran. 

A fost prezent ambasadorul Statului Israel în 
Bucureşti, Dan Ben Eliezer. 

Proiectul “Podurile Toleranţei” este 
organizat de Bţnai Bţrith Europa, organizaţie 
non-profit al cărei scop este eliminarea tuturor 
formelor de discriminare, combaterea 
xenofobiei, rasismului şi antisemitismului, prin 
promovarea identităţii şi culturii iudaice. 
Proiectul urmează să se desfăşoare pe o perioadă 
de cinci ani, fiecare an fiind dedicat unor 
eveniment din domenii diferite - muzică, 
pictură, literatură, filme şi teatru, personalităţi 
publice. Debutul proiectului în acest an este 
fundamentat şi de declararea, de către 
Parlamentul European, a anului 2013 drept 
“Anul Cetăţeanului European”. 

În cadrul proiectului “Podurile Toleranţei”, 
la Palatul Parlamentului sunt organizate, în 
zilele de 21 şi 22 octombrie, workshopuri privind 
discriminarea şi antisemitismul, contribuţia 
etniei iudaice la dezvoltarea României, susţinute 
de Institutul Naţional pentru Studierea 
Holocaustului Elie Wieselţ şi Federaţia 
Comunităţilor Evreieşti din România. De 
asemenea, au loc mai multe concerte şi 
spectacole, la Sala Arcub şi la Teatrul de Revistă 
ţConstantin Tănaseţ. AGERPRES/(autor: Daniel 
Popescu, editor: Florin Marin). 
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