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      SSSuzana Fântânariu-Baia 
       QQQuuuiiinnnttteeesssssseeennnccceee   bbbeeetttwwweeeeeennn   ttthhheee   fffooouuurrr   eeellleeemmmeeennntttsss 

   

                                 TTTrrriiibbbuuulllaaaţţţiiiiii   pppaaassseeeiiisssttteee  
                      de Gheorghe Andrei Neagu 

666555   cccooonnnfffeeesssiiiooonnneeesss  de Mario Castro Navarrete   

                  AAAnnndddrrrooogggiiinnnuuulll de Petru Solonaru 
              Robert Burns - Homage to a Poet-Laureate 

AAArrrmmmooonnniiiaaa   ccceeelllooorrr   777 de Liviu Pendefunda 
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735. Armonia celor 
şapte esenţe 

de Liviu Pendefunda 
După triunghi, pătrat, penta- şi 
hexagon, înstelate pentru a reprezenta 
universul din haosul căruia s’a 
întrupat cosmosul nostru, mă întorc 
către heptagon, spre semnificaţia 
complexă atât de sărac prezentată în 
literatură a hexagramei. Pitagora 
fundamen-tează, după cum ştim, 
esenţa lumii prin studiul geometriei, 
muzicii şi astronomiei. Dumnezeul lui 
Pitagora era monada sau Cel Singur, 
care este Totul. El este mintea supremă 
distribuită în univers, cauza tuturor 
lucrurilor, inteligenţa şi puterea a toate 
câte există. Mişcarea lui circulară e 
verbul şi corpul îi este alcătuit din 
sublimarea Luminii, nomen, a cărui 
natură este compusă din substanţa 
Adevărului.--- 
 

742. Tribulaţii paseiste   
de Gheorghe Andrei Neagu 

Oare de câtă ură naţională trebuie să se 
înconjoare un român pentru a afirma 
că „există un ev mediu bulgăresc, dar 
din păcate nu prea există unul 
românesc...”? Uitând de aşa-zisul 
imperiul al Asăneştilor, prin care o 
figură aparte o face Ion, şi nu Ivan, 
uitând că bulgarii sunt pripăşiţi în 
Balcani chiar în urma hunilor lui Atilla 
şi afirmând, cu o nonşalanţă 
inconştientă, că „bulgarii au fost tot 
timpul grădinari, iar noi nu mai eram, 
fără să ne întrebăm de ce suntem atât 
de mizerabili după atâta risipă de 
eroism”, bunul nostru conaţional Emil 
Cioran dă dovadă de alienaţie 
filozofică încă din tinereţe. ... 
 

749. Sub un umbrar 
secular  

de Livia Ciupercă 
Un secol înseamnă acumulare de fapte, 
trăiri, evenimente care, cu-un ochi 
profund şi detaşat, ar putea deveni (şi 
bine ar fi) invitaţie la reflecţie. Din 
lumea literaţilor români, şi doar trei 
nume de-am pronunţa: Gellu Naum (1 
august 1915 -29 septembrie 2001), 
Vintilă Horia (18 decembrie 1915 - 4 
aprilie 1992, Spania) sau Crişan 
Muşeţeanu (născut la 25 aprilie 1915 - 4 
decembrie 2006, Germania), s-ar 
cuveni să ridicăm vălul amintirii, 
evocându-i....- 
 

752. Donna Genovese 
versuri de Dino Campana .  

 

prezentare şi traducere  
de Geo Vasile 

762.Bastion. 
 Quintessence 

between the four 
elements 

Suzana Fântânariu-Baia 
prezentare de  

Elleny Pendefunda 
Printre numeroasele prezenţe, iată o 
minunată încarnare a spiritului în 
lumea celor patru ele-mente. La Galeria 
Calpe, din cadrul Bastionului  Maria 
Therezia, portretele apelor, ale fluidelor 
înţelese de Suzana Fântânariu-Baia ca 
o prelingere când domoală, când 
agitată a culorilor şi celei de-a patra 
dimensiuni, cea a timpului, „născute 
cu ajutorul apei colorate dirijată fără 
pensulă, doar din mişcările mâinilor şi 
vibraţia sufletului”, aşa cum le descrie 
artista, au îndrăznit să tulbure visele şi 
imaginaţia iubitorilor de artă. ... 
 
 

768. Identitate precară 
versuri de  

Suzana Fântânariu-Baia 
 

783. Androginul  
Poem dramatic având un 

Prolog  şi  3 Acte 
de Petru Solonaru 

Prologul: Preliminarii, Antropogonia 
în agaposophie, Oglinda, Interdicţia, 
Neascultarea sub  confuzia între 
Simbolon şi Diabolon, Misteriozitatea 
dintre Oglindă (Creator!) şi oglindire-
reflectare (creatură), De-simbolizarea 
Mărului (tăierea/despărţirea 
risipitoare-diabolon-ul),   
Complicitatea labirintului minţii, 
Căderea paradisiacă de la „ amo ergo 
sum” la „ dubito ergo sum”. 

Răzmerirea din Rai. 
Actul I: Discipolatul: moartea în viaţa 
profană, Iluzia, Lethe, Spaţiul şi 
Timpul; Separarea materiei Pietrei: 
„anima şi corpus”,  Prejudicierea, 
Karma, Templul din Lut, Peştera 
(Labirintul minţii), Confuzia, 
Diabolein-ul, Descompunerea, 
Corporalitatea: pavimentul existenţial, 
Contraacţiunea, Ajutorul magic, Lecţia, 
Privirea urzitoare, Raiul inferior. 
Primul Cer. Nigredo.... 
    

793. Baladă cazară 
de Boris Marian Mehr  

 

796. Personajul 
goethean  

de Mariana Rânghilescu 
Personajul este o individualitate 
(persoană) înfăţişată după realitate sau 

rod al ficţiunii, care apare într-o operă 
epică sau dramatică – prin intermediul 
limbajului – în sistemul de interacţiuni 
al textului literar. Personajul poate fi 
definit într-o multitudine de 
perspective: cea morală (ca raport 
dintre om şi el însuşi), sociologică 
(raportul dintre individ şi 
colectivitate), ontică sau filozofică 
(raportul dintre om şi univers) şi 
estetică (raportul dintre realitate şi 
convenţia literară). Când se află în 
centrul acţiunii şi polarizează atât 
atenţia, cât şi afectivitatea cititorului, el 
devine un erou....... 
 

802. 65 Confesiones 
 versuri de  

Mario Castro Navarrete  

în spaniolă şi română 
 

808. Homenaje a 
Federico Garcia Lorca 
a 79 años de su asesinato, por 
los franquistas 

realizat de  
Mario Castro Navarrete  

Federico García Lorca (Fuente 
Vaqueros,5 de junio de 1898-camino de 
Víznar a Alfacar, 18 de agosto de 
1936)fue un poeta, dramaturgo y 
prosista español, también conocido por 
su destreza en muchas otras artes. 
Adscrito a la llamada Generación del 
27, es el poeta de mayor influencia y 
popularidad de la literatura española 
del siglo xx. Como dramaturgo, se le 
considera una de las cimas del teatro 
español del siglo xx, junto con Valle-
Inclán y Buero Vallejo. Murió fusilado 
tras el golpe de Estado que dio origen 
a la Guerra Civil Española.----- 
 

810. Trezeşte-te 
inimă-n iubire  

versuri de Elena Armenescu 
 

814. Desenai clipe  
versuri de Maria Calciu 

 

822. Diametru 
măsurat  

 versuri de Viorica Mocanu 
 

823. In memoriam: 
Ion Pena, scriitorul 
interzis  

de Marin Scarlat 
Ion Pena a scris şi s-a impus într-o 
perioadă tulbure a istoriei noastre, 
urmată de epoca devastatoare a 
regimului comunist, care a dus la 
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scoaterea sa în afara circuitului public 
prin includerea de către ciracii cenzurii 
în "fondul special interzişi - (S)", între 
1945 şi 1989.  Viaţa lui s-a desfăşurat 
sub zodia tragicului, ca să nu spun a 
blestemului. Ca prim născut, a avut 
parte de un destin frânt la doar 33 de 
ani, fiind al cincelea copil, din cei 
şapte, pe care părinţii l-au pierdut in 
timpul vieţii. .... 
 

825. Totul despre 
origini. Fără perifraze 
826. Vremuri noi 

828. Când ziua este 
egală cu noaptea 

de Cătălin G. Rădulescu 
Gigilli era băiat drăguţ. Nu regreta 
pasul făcut în ultimul an de liceu. 
Chiar dacă diferenţele de origini 
sociale făceau ca el să n-o ia. Spre a nu-
şi „strica” doasarul. Aşa că îl luase ea 
pe Didó; cu „dosar” ambigen.             
            Eros nu ţine seama însă de 
asemenea amănunte nesemnificative: 
inima ei rămăsese tot la Gigilli; cu el 
participând la nunta-i, în cele din 
urmă zdravăn alcoolizat, dansând 
nebuneşte. Până ce cu o smucitură a 
mâinii ciobise un abajur de sticlă al 
lustrei din sufragerie. – Dosarul însă îi 
rămăsese intact: este vorba de cel al lui 
Gigilli...... 
 

834. În contopirea 
Cerului cu Pământul  
versuri de Irina Lucia Mihalca 

 

842. Cioburile din iris 
versuri de  

Laurenţiu Alin Dumitrache 
 

844. Când îmi vor 
creşte aripi...  

versuri de Mihai Soare 
 

853. Robert Burns –  
The Freemason’s 

Poet-Laureate 
versuri de Robert Burns 

prezentare de  
Liviu Pendefunda 

Recitind un minunat eseu asupra 
societăţilor secrete şi a scriitorilor care 
au aparţinut acestora, am îndrăznit să 
mă aplec din nou asupra acestui 
remarcabil poet pe nume Robert Burns 
(1759-1796), recunoscut ca prinţ al 
poeţilor şi plugarilor, de asemenea 
apreciat şi ca bard al masoneriei. El a 
devenit un ambasador pentru 

fraternitate şi este primul care a 
câştigat titlul de laureat al acesteia 
întru poesie. Masoneria a promovat 
activ cariera poetului, prin aducerea 
lui în contact cu scriitorii şi editorii 
vremii.  La rândul său, Burns a 
transmis prin versurile sale simţul 
angajamentului şi loialităţii faţă de 
ordin. Burns a fost fiul cel mare al unui 
fermier sărac. Robert a urmat şcoala 
publică dar şi în particular, de la 
cincisprezece ani devenid agricultor-
plugar la fermă. El a dobândit prin 
lectură cunoaşterea francezei şi latinei, 
citind frecvent din Shakespeare, 
Dryden, Milton şi sstudiind Biblia. 
După moartea tatălui său, el şi fratele 
său au continuat să activeze ca 
agricultori la Mossigiel. .... 
 

861. Muzica culorilor 
la Elleny Pendefunda 

 de Maria Olimpia Tudoran-
Ciungan 

Nu pot vorbi despre artă dacă nu simt 
arta. Consider că am o ocazie 
nemaipomenită în această zi să vorbesc 
despre o copilă, pentru că e vorba 
despre o copilă mai mult decât 
talentată, cu o sensibilitate multiplă pe 
mai multe planuri, adică poezie, pian şi 
pictură, care arată că este un copil 
sensibil arată că priveşte în jur 
determinând trăiri acestei copile, care 
se întreabă despre ce vede în jurul ei şi 
încearcă se redea ceea ce simte... 

 

863. Zahăr ars  

versuri de Marian Hotca,  
traducere în albaneză de  

Baki Ymeri 
 
 

867. Din istoria  
Craiovei 

Jean Mihail – un macedonean 
de care se leagă istoria 
Aromânul August Pessiacov a 
salvat de la demolare şi a 
contribuit la restaurarea 
Catedralei “Sfântu Dumitru”  

 

de Emilian Mirea 
De foarte multe ori, istoria unui popor 
nu este făcută numai de fiii săi 
legitimi, ci şi de strămutaţii din afară, 
iar acest fapt nu a însemnat nicidecum 
o carenţă de verticalitate pentru acel 
popor. La Craiova, verticalitatea istoriei 
oltenilor se leagă, în mod indisolubil, 
de macedoneanul Jean Mihail, care a 
lăsat moştenire craiovenilor Palatul cu 
acelaşi nume, care găzduieşte acum 
unul din cele mai importante lăcaşe de 
istorie şi cultură - muzeul de artă. 

870. Rolul germanilor, 
grecilor şi italienilor 
la dezvoltarea 
României  

de Emilian M. Dobrescu 
Cea mai veche grupă a populaţiei 
germane care s-a stabilit în Europa de 
Sud-Est a fost cea a saşilor 
transilvăneni. Potrivit menţiunilor din 
Diploma Arădeană (1224), regele 
maghiar Gheza al II-lea „ar fi chemat 
oaspeţi germani în Transilvania” cu 
referire la etnicii germani. În secolul al 
XII-lea ei au dat curs chemării regelui 
ungar Geza al II-lea (1141-1162), care a 
promovat colonizarea germanilor în 
Est în “Ţara de dincolo de păduri” 
(Terra Ultrasilvana) pentru a se proteja 
de invaziile mongolilor şi ale tătarilor. 
Invitaţi să se stabilească în sudul şi 
estul Transilvaniei de către regii 
Ungariei, în secolele al XII-lea şi al 
XIII-lea, au beneficiat de autonomie 
politică pe teritoriul Transilvaniei. Au 
fost promotorii vieţii urbane şi 
meşteşugurilor, oferind modele de 
organizare economică, socială, 
culturală şi administrativă. Coloniştii  
nu au venit în calitate de cuceritori, ci 
au fost chemaţi de Geza al II-lea, acesta 
repartizându-le şi zonele de colonizare. 
 

887. Discipolii zeilor 
de altădată  

de Maria-Ana Tupan, 
Ionel Bota, Adrian Botez, 
Marius Chelaru, Theodor 

Codreanu, Mircea Coman, 
Mircea Opriţă,  Petre Rău 

Editura eLiteratura din Bucureşti a 
publicat în august 2015 romanul de 
ficţiune "Discipolii zeilor de altădată", 
semnat de Ionuţ Caragea. Romanul de 
198 pagini este o ediţie revizuită a 
seriei „Uezen” (Uezen şi alte povestiri, 
Conştiinţa lui Uezen şi Echilibrul 
lumilor, ed. Fides, 2010-2011), având în 
plus şi o continuare de două capitole… 
 

889. Poveşti din Ţara 
Codrului  

de Radu Botiş 
Cu gândul la streaşina veche a casei 
încărcate de istorie (Muzeul Satului 
Oarţa de Sus), loc în care generaţii de 
oameni s-au născut, au copilărit, s-au 
bucurat împreună ori au plâns, soţii 
care şi-au aşteptat la poartă bărbaţii 
plecaţi în război ori mame ce şi-au 
petrecut nopţi de veghe la căpătâiul 
leagănului în care îşi vegheau odorul 
(Pruncul) de Dumnezeu dăruit.... 

891. BIBLIOTECA 

https://www.ionutcaragea.ro/
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Liviu PENDEFUNDA 
 

 
 
 

Armonia celor 
şapte esenţe  
 

 

 

Visita Interiora Terras Rectificatur  
Invenies Ocultum Lapidum 

 
upă triunghi, pătrat, penta- şi hexagon, 
înstelate pentru a reprezenta universul 
din haosul căruia s’a întrupat cosmosul 

nostru, mă întorc către heptagon, spre 
semnificaţia complexă atât de sărac prezentată în 
literatură a hexagramei. Pitagora fundamen-
tează, după cum ştim, esenţa lumii prin studiul 
geometriei, muzicii şi astronomiei. Dumnezeul 
lui Pitagora era monada sau Cel Singur, care este 
Totul. El este mintea supremă distribuită în 
univers, cauza tuturor lucrurilor, inteligenţa şi 
puterea a toate câte există. Mişcarea lui circulară 
e verbul şi corpul îi este alcătuit din sublimarea 
Luminii, nomen, a cărui natură este compusă din 
substanţa Adevărului. Datorită acestuia, cele 
cinci corpuri – tetraedrul, cubul, octoedrul, 
icosaedrul şi dodecaedrul – se adaugă sferelor 
supraterestre. Drumul neofitului, calea 
candidatului dorit de cunoaştere se încheie la 
bifurcaţia semnului Y; e punctul în care o cărare 
porneşte spre dreapta, definind calea 
înţelepciunii divine reprezentate în ritualul de 
iniţiere egiptean printr'o femeie înveşmântată în 
alb, iar cealaltă cărare, dinspre stânga este cea 
terestră, a falsei cunoaşteri reprezentată de o 
femeie împodobită cu toate comorile lumii şi 
care poartă cornul abundenţei pe o tavă plină cu 
struguri. Câtă înţelepciune surprinde tradiţia 
ancestrală! Priveam bătrânul ţăran care caută 
apa pe câmp, să’şi zidească fântâna, porul 
universului să ţâşnească plin de viaţă în mijlocul 
ţărânei. Avea în mână un băţ în formă de Y, dar 

prin care căuta originea, esenţa, pentru că 
mâinile sale îl purtau ca pe coarnele plugului, 
transferând energia umană în vârful liber 
conectat apei primordiale. Deci un arc reflex 
energetic şunta cerurile între om şi Geneză, act 
care ne dovedeşte înţelepciunea, ceea ce putem 
vedea şi în cărtea de tarot. 1 şi 2 nu sunt cifre, 
aparţinând sferelor supraterestre. 3 e triunghiul 
şi 4 pătratul, 3 adăugat la 4 e 7, iar 1,2,3 şi 4 
formează numărul 10, arhetip al universului, 
matrice, sigiliu, un ADN specific reîncarnării 
fiecărei specii în parte. 

 

D 
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Poate că cele şapte vârfuri ale heptagramei din 
viziunile celtice nu sunt departe de Adevărul de 
început al lumii: soarele (cu rol în prospe-ritate, 
justiţie, trecerea porţilor – având ca spirite 
elementare salamandra, dragonul şi pasărea 
Phoenix), spiritele arborilor (de prietenie şi de 
vindecare - mama pădure, satirul, faunul, zâne şi 
nimfe), cele ale apei  (determinând creativitatea, 
sexualitatea şi trezirea, adică pasajul spre o altă 
treaptă – având ca elemente sirene, oreade, 
naiade şi selkie), magia (definind binecuvântarea 
divină şi dragostea, fără a conţine spirite 
elementare), portalul de pătrundere pe tărâmul 
elfilor (sub binecuvântarea lunii), spiritele 
vântului (cu rol tămăduitor – cuprinzând silfide, 
grifoni, goblini şi înaripatul Pegas) şi succesul, 
spiritul sau Duhul Sfânt (datorat conştiinţei 
Geaei sub oblăduirea sfincşilor şi îngerilor). 
Există voci care afirmă că pentagrama ar fi o 
hexagramă simplificată. După cum remarcăm 
există multe tipuri de figuri geometrice în şapte 
puncte sau heptagrame, precursoare studiilor pe 
spaţii n-dimensionale, adică spaţii cu mai mult 
de 3 dimensiuni. Dacă un poligon este o 
porţiune plană delimitată de linii drepte, în cazul 
stelei cu şapte colţuri putem vorbi despre un 
poligon stea regulat în care toate laturile au 
lungime egală şi, de asemenea, unghiurile sale 
interioare au aceeaşi măsură (precum triunghiul 
echilateral, pătratul, pentagonul, hexagonul, 
octogonul, nonagonul etc). Secvenţa de trasare a 
heptagramei este 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, cu întoarcere la 
1.  Un alt tip ar putea fi realizat printr’o altă 
secvenţă: 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, şi apoi revenirea la 1. 
Mulţi dezvoltă o stea în şapte colţuri din cerc, 
chintesenţa multor alte forme, determinând 

diviziuni de aproximativ 51.42 grade şi apoi 
unirea punctelor pentru a forma steaua cu şapte 
colţuri. Cele şapte puncte reprezintă cele şapte 
daruri ale Duhului Sfânt, conceptul religios al 
creştinismului, ştiinţă, sfat, curaj, inteligenţă, 
evlavie, înţelepciune, frică de Dumnezeu. Exis-
tenţa încă din sigiliul Babilonului presupune un 
obiect - imagine, cuvânt, înscris, simbol, sunet, 
sau orice cu condiţia de a concepe meditaţia 
întru dorinţa şi voinţa umană sumată cu cea a 
Creatorului. Poate că datele tehnice trec pe 
nerăsuflate în cele ale subconştientului, pentru 
că, mai ales începând cu heptagrama înţelegerea 
noastră trece de bariera care cenzurează conşti-
entul, pentru că funcţionează direct la nivelul 
matriceal subcortical în care nu există grile, 
dorinţe contradictorii, represiune sau teamă. 
Este conceptul uzual al practicilor magice1. 
Fiecare zeu sau astru este legat de numere. 
Pentru 7, pitagoreicii au dat numele de Minerva 
sau cubul Neptun, denumiri asupra cărora nici 
chiar Albert Pike nu îndrăzneşte să se pronunţe. 
Dacă unu e monada, tatăl, doi e mama şi trei 
triada ce dă naştere lumilor, patru e rădăcina 
tuturor lucrurilor, fântână a naturii şi singurul 
număr perfect, heptada rezultată din unirea 
utimelor două, e numărul religiei, venerarea 
celor şapte spirite celeste de către om, număr al 
vieţii pentru care cei născuţi prematur pot 
supravieţui doar la şapte luni. 7 e Fecioara care 
nu avea copii deoarece se născuse nu dintr'o 
mamă ci din coroana sau capul tatălui ei. 
Cuvintele cheie ale heptadei sunt norocul, 
întâmplarea, grija, controlul, guvernarea, jude-
cata, visurile, vocile, sunetele şi cea care conduce 
toate lucrurile la pieire. Aegis, Osiris, Marte şi 
Cleo erau zeităţi exprimate de şapte.  

 

 

                                                 
1 Aleister Crowley (1875-1947), fondator OTO - Ordo Templi 
Orientis 
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Energia sacrului feminin în care ego-ul 
masculin se dizolvă şi se integrează pentru a 
dobândi înţelepciune, asociază principiile fertili-
tăţii şi morţii, simboluri complementare întru 
dizolvarea Eului. Într-un sens larg Babilonul 
reprezintă nu numai varianta morbidă, apocalip-
tică ci, de asemenea, pământul mamă, sinteza de 
fertilitate văzută în psihologie de către Jung ca 
arhetip, este principiul cauzal şi nu o entitate 
specifică. Aici se poate integra o parte foarte 
importantă a filozofiei lui Will Thelema2, 
dezvoltată de Crowley, care include o imagine a 
Babilonului în arcana tarotului cu numărul 
Arcanei XI. De asemenea, Babilonul este 
reprezentat ca heptagramă.  

 

 
 
În număr sacru, şapte zei ai evreilor antici, 

erau cunoscuţi ca arhangelii ce guvernează 
planetele şi adăugate celor trei spirite ale 
soarelui; astfel reîntâlnim numărul zece. Triada 
spirit, minte, suflet coboară în Tetrada 
universului împlinite în Heptada ce reprezintă 
natura mistică a omului în formele sale spirituale 
şi materiale simbolizate prin cub cu şase 
suprafeţe reprezentând direcţiile, pămţnt, aer, 
foc, apă, spirit şi materie. În mijlocul lui tronează 
omul spre care radiază cele şase piramide. El 
este centrul, stăpânul direcţiilor, al dimensiu-
nilor, al distanţelor, împlinind cele şapte spirite 
dinaintea tronului. Omul, el însuşi cu cele şapte 
chakra sau centre de forţă spirituală se supune 
logosului, cuvântului divin care a născut cele 
şapte puteri creatoare sau vocalele, cei şapte 
Elohim. Din dezvoltarea conceptului pitagoreic 
de către francmasonul şi rosicrucianul Robert 

                                                 
2 Dorinţa legii divine (legea filosofică a panteonului zeilor 
antici) după Aleister Crowley, The Book of the Low, (1976). Red 
Wheel/Weiser, LLC.  

Fludd muzica sferelor este considerată ca 
provenind de la perfecţiunea celor şapte 
intervale armonice de ton şi semiton dintre 
planete: un ton de la Pământ la Lună, un semiton 
de de la sfera Lunii la cea a lui Mercur, de la 
Mercur la Venus o jumătate de ton, de la Venus 
la Soare un ton şi jumătate, de la Soare la Marte 
un ton, de la Marte la Jupiter o jumătate de ton, 
de la Jupiter la Saturn o jumătate de ton şi de la 
Saturn la stelele fixe o jumătate de ton, suma 
fiind de şase tonuri întregi ale octavei. Muzica 
lui Pitagora era unul dintre obictele subordonate 
ştiinţei divine a matematicii iar armoniile sale 
erau înregistrate cu precizie cu ajutorul 
proporţiilor matematice. Aceasta reprezenta 
armonia siderală pe care şi caldeenii o apreciau, 
ilustrând mişcarea astrelor pe cer. "Toate sferele 
pe care le vezi cântă precum îngerii atunci când 
se mişcă" (Shakespeare în Neguţătorul din 
Veneţia). Multe instrumente aveau şapte coarde 
cu corespondenţe atât în corpul omenesc cât şi în 
planete. Numele lui Dumnezeu era format din 
combinaţia celor şapte armonii planetare Numai 
cele şapte sunete primare erau acceptate în 
ritualurile templelor egiptene: "Cele şapte sunete 
Te slăvesc pe Tine, Dumnezeule Atotputernic, 
Creatorul neobosit al întregului Univers". Tot 
din invocaţiile şi imnurile vechiului Egipt redăm 
următorul pasaj: "Eu sunt lira idestructibilă a 
întregii lumi care acordează cântecele sferelor." 
De aceea, templele sunt construite în dimensiuni 
perfecte: pentru obţinerea unei acustici adecvate 
conceptelor misterelor greceşti în relaţia formă 
arhitecturală – muzică. Prima sferă producea 
sunetul vocalei sacre A (alfa), a doua vocalei 
sacre Έ (epsilon), a treia Ή (ita), a patra Ί (iota), a 
cincea Ό (omicron), a şasea Ύ (ipsilon) şi a şaptea 
Ώ (omega), toate producând împreună lauda 
nemuritoare pentru tronul Marelui Arhitect3.  

Dacă e să privim în interiorul zilelor 
săptămânii ne surprinde relaţia tarotului cu cele 
şapte entităţi. Luni este Soarele care dă bineţe la 
începutul săptămânii cu lumină, conştiinţă, şi 
realizările produse de perseverenta noastră. 
Marţi e Papa, o zi pentru benefică pentru a 
contacta spiritualitatea intrinsecă, cercetarea 
lumiii sub o protecţie specială – e clipă în care 
Mercur, mesagerul răspândeşte veşti. Miercuri 
reprezintă Turnul plin de confruntări, tot ce am 
construit se poate prăbuşi într’un mediu agresiv 
cu schimbări de paradigmă. Apoi Joi devine ziua 
în care trebuie să se facă dreptate, echilibrul să se 
restabilească cu Justiţie.  Vineri e Moartea, ziua 

                                                 
3 Romeo Daniel Botezatu, Armonia elementelor, planşă de 
arhitectură, Steaua României, 2011 
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când un ciclu se termină cu schimbări drastice şi 
permanente, fără cale de întoarcere. Sâmbătă 
aparţine arccanei Lumea, când totul e plin de 
veşti bune, succes, realizări, putere, integritate, 
echilibru în gândire, simţire şi acţiune. Iar 
Duminica e reprezentată de cartea Împăratul, 
sfârşit excelent de săptămână, cu stabilitate, 
protecţie de încredere şi respect. 
 

 
 
Cele şapte vârfuri ale stelei Wicca se apleacă 

tradiţiei zânelor, fiind numită steaua zânelor sau 
a elfilor. Dar să ne oprim o clipă la folosirea 
acesteia în înţelepciunea Kabalei, acest 
instrument ştiinţific pentru studierea lumii 
spirituale. Kabala studiază lumile oculte, care nu 
pot fi percepute la prima vedere şi modul în care 
acestea funcţionează prin faimosul Zohar, o 
colecţie de comentarii pentru Tora, cartea sfântă 
a poporului evreu. Cu toate acestea, o 
reprezentare vizuală a cunoaşterii este celebrul 
arbore sau Etz Chaim, cele zece noduri numite 
Sephiroth, conectaţi împreună, fiecare 
reprezentând o cunoaştere spirituală specifică 
asupra cărora am mai insistat în prelegerile 
noastre. Al şaptelea Sefiroth numit Netzach, 
poate fi tradus prin "victorie" şi este reprezentat 
de o stea în şapte vârfuri. Imaginea sa alchimică 
poartă numele de Vitriol (vezi motto-ul 
prelegerii!). Termenul desemnează un acrostih, 
adică un cuvânt sau o compoziţie poetică, în care 
iniţialele mai multor cuvinte care la rândul lor 
au altă simbolistică. Ca toate formulele alchimice 
şi acest mesaj conţine o învăţătură valoroasă, 
care ajută la transformarea spirituală a 
alchimistului. Printre acestea se numără faptul 
că fiecare punct al stelei este o planetă şi un 
metal şi o zi. Planetele sunt, incepând cu vârful 

de jos în sensul acelor de ceasornic: Saturn, 
Jupiter, Marte, Soarele, Venus, Mercur, Luna, 
metalele corespunzătoare fiind: plumbul, 
staniul, fierul, aurul, cuprul, mercurul, argintul. 
Cele patru vârfuril inferioare reprezintă mâinile 
şi picioarele, având şi semnificaţia celor patru 
elemente: pământ, apă, aer şi foc, iar al cincilea 
element este figurat prin capul străjuit de aripi în 
partea de sus a imaginii. Figura umană şi cifrele 
din fundal reprezintă aspectele masculine şi 
feminine, în timp ce triunghiul din spatele stelei 
simbolizează cele trei niveluri: fizic, mental şi 
spiritual. În cercul situată între triunghi şi 
heptagramă, găsim înscris sentinţa Vitriol, 
începând din stânga jos.  

În doctrinele orientale preluate şi de 
învăţăturile rosicruciene întâlnim o 
corespondenţă planetară cu chakrele corpului 
uman, fiecare putând simboliza un aspect 
energic, în celebrul om Planetariumla rândul 
său, reprezentată de cele şapte planete. Şi fiecare 
dintre chakre în sistemul energetic cel mai 
răspândit 7 chakre. Se poate observa în imaginea 
de mai jos alchimic, numit om Planetarium. 
Calea spirală din interiorul clopotului imaginat 
de mine este strâns legată de numărul de aur de 
aur sau raportul de aur cunoscut din antichitate, 
raport care determină multe dintre formele 
naturii şi artei, expresii esoterice, şi despre care 
s’ar putea scrie cărţi întregi. Este suficient să 
spun că este un număr de semnificaţie spirituală  
prezente în multe manifestări ale naturii 
înconjurătoare, în artă, alchimie, ştiinţă, 
matematică, în tradiţiile esoterice, în biologia 
animalelor şi plantelor etc. După ordinea 
atribuită planetelor şi chakrele avem următorul 
raport: Saturn – Sahasrara Chakra, Júpiter – Ajna 
Chakra, Marte – Visuddha Chakra, Soare – 
Anahata Chakra, Venus – Manipura Chakra, 
Mercur – Svadhisthana Chakra, Luna – 
Muladhara. Toate acestea explică de ce o stea a 
elfilor, a spiritelor elementare are importanţă în 
meditaţie Nu degeaba alchimiştii au numit 
chakrele ca sigilii ale planetelor sau cuptoare ale 
sufletului. Şi, bineînţeles, un cuptor serveşte 
pentru a transforma ceea ce conţine într’un 
produs superior. 

În mistere, cei şapte lorzi creatori, 
asemănători celor şapte demnităţi ce creează o 
lojă perfectă sunt reprezentaţi sub forma unor 
curente de forţă care provin din logosul 
primordial. Acest lucru înseamnă că spectrul a 
fost extras din Lumina Albă. Roşul corespunde 
notei Do, Kama Rupa sau vieţii animale, gheţii, 
planetei Marte, Portocaliul îi corespunde lui Re, 
Prana sau principiului vieţii, stării critice, 
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Soarelui, Galbenul lui Mi, Buddha sau sufletului 
spiritual, apei, planetei Mercur, Verdele lui Fa, 
Manas cel de jos sau sufletului animal, stării 
critice, planetei Saturn, Albastrul lui Sol, 
învelişul aurifer, aburii, planetei Jupiter, 
Indigoul lui La, Manas de sus sau inteligenţei 
spirituale, aerului, planetei Venus şi Violetul lui 
Si, Chaya sau eterului dublu, eterului, Lunii. În 
vechiul oraş din Ecbatana, Herodot descrie 
culorile celor şapte pereţi în funcţie de cele şapte 
planete ca o limbă naturală de comunicaţie 
iniţiatică între om şi divinitate. Faimosul zigurat 
sau turnul astronomic al zeului Nebo din 
Borsippa avea şapte nivele şi fiecare era pictat în 
culoarea cheie a corpurilor planetare, asemeni 
fântânii în şapte trepte prin care apa curgând îşi 
preschimba culoarea în cele şapte spectre ale 
curcubeului. Lumina reprezintă manifestarea 
primordială a vieţii, controlând împreună cu 
sunetele, armonia universului în mijlocul căruia 
se află omul. 

 

 
 

Ceea ce mi s’a părut însă interesant şi 
prezint aici cititorilor mei este L'Archéomètre, o 
carte pur esoterică, scrisă de Alexandre Saint-
Yves d'Alveydre4, publicată în 1911 de către 
organizaţia numită Prietenii lui Iosif Alexandre 
Saint-Yves D’Alveydre. Conţine ilustraţii şi 
informaţii alchimic-esoterice de mare 

                                                 
4 Alexandre Saint-Yves, Marquess of Alveydre (26 Martie 
1842, Paris – 5 Februarie 1909, Pau) occultist francez care a 
adaptat doctrinele lui Papus, dezvoltând termenul de 
sinarhie, ceea ce defineşte relaţia fiecăruia cu toţi în interiorul 
unei politici filosofice, L'Archéomètre - Clef de toutes les 
religions et de toutes les sciences de l'Antiquité - Réforme 
synthétique de tous les arts contemporains, 1911 şi The Kingdom 
of Agarttha: A Journey into the Hollow Earth,  Inner Traditions, 
2008 

complexitate. Aici am întâlnit o imagine formată 
din şapte cercuri cu diferite elemente în interior: 
simboluri astrologice, alfabetul Watan, culori, 
note muzicale, cuvinte în limbi diferite. De 
asemenea, are patru triunghiuri echilaterale care 
se suprapun în timp şi alte patru în centru. Este 
un instrument de cunoaştere esoterică pe de o 
parte, pe de alta serveşte la construcţia de clădiri 
sacre, devenind ştiinţa sacră a arhitecturii. 

Literele folosite în L'Archéomètre aparţin 
limbii folosite de atlanţi, locuitori ai 
continentului pierdut al Atlantidei. Mai mult 
decât atât, acest limbaj ar fi cel pe care Moise l-a 
învăţat în timpul şederii sale în Egiptul antic şi 
constă din 22 de litere asociate zodiacului, 
planetelor, Kabalei etc. Nu numai că, există, de 
asemenea, tabele de corespondenţă între 
alfabetului Atlantidei şi alfabetul ebraic care 
constă, de asemenea, de 22 de litere, cu cel 
asirian, caldeean, siriac şi samaritean. Ceva 
similar, am descris în prelegerea mea despre 
misticul şi filosoful Ramon Llull (1232-1315), din 
secolul al XIII-lea, în Ars Generalis Ultima. 
Această ştiinţă poate fi folosită pentru a construi 
catedralele al căror contur este dispus în stea cu 
şapte vârfuri.  

Cavalerii Templieri au legat heptagrama de 
căutarea Sfântului Graal care în accepţiunea lor, 
funcţionează ca simbol al transmutării alchimice, 
cele şapte sedii ale templierilor din Franţa 
putând fi unite prin linii, astfel încât să formeze 
o stea cu şapte vârfuri, în conformitate cu 
geomancia lui Dawkins, în mijlocul ei trecând 
printr-o linie energetică Linia Graalului, Franţa 
fiind la rându’i în centrul unuia dintre cele 12 
pentagoane în care se află sfera cerească, 
formând astfel un dodecaedru.  

 

 
Ca sigiliu al adevărului, heptagrama este 

doar o mică parte a sistemului complex de magie 
enochiană care îşi are rădăcinile în domenii 
diverse precum astrologia, alchimia, Kabala, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/Pau,_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques
http://en.wikipedia.org/wiki/Papus
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Biblia, numerologia, gematria, şi angeologia. 
Aceasta foloseşte limbajul enochian, numit astfel 
în onoarea lui Enoh, personajul biblic. Sunt 
amintiţi, Cain, Jared, şi, de asemenea, un 
descendent al lui Seth, acesta din urmă fiind 
menţionat în textul midrashic Bar-Hebraus, 
drept scriitor, dătător de cunoştinţe pentru 
omenire, ce ar fi inventat scrisul şi scriind cărţi, a 
dezvăluit cunoaşterea zodiacului, printre multe 
alte lucruri. Hermes Trismegistus, reminiscenţă 
a figurii egiptene Toth, adică avatar cu 
remarcabile caracteristici de mediere între 
cunoştinţele divine şi realitatea pământească, nu 
ar fi decât Enoh care fusese transformat de 
Dumnezeul evreilor din Arhanghelul Metatron, 
şi de aceea putea vorbi limba îngerilor. După 
autorul citat, se menţionează că rosicrucienii ar fi 
tradus această limbă desemnată ca limbă a 
îngerilor. Apare oficial în istorie când, în 
conformitate cu versiunea cea mai cunoscută 
este revelată de mediumul Edward Kelly5 (1555-
1597), şi înregistrată de către celebrul savant, 
astrolog, alchimist şi matematician, John Dee6 
(1527-1608). Revelaţia ar fi fost făcută de către un 
înger pe nume Ave, care este aceeaşi care fusese 
în contact cu Enoh alături de alte entităţi 
angelice care sunt menţionate şi în Apocalips. 
Toate s’au întâmplat din anul 1581. Ceea ce face 
Golden Dawn7 în secolul XX este să studieze 
scrierile lui John Dee şi să le modifice după 
propriile practici. 

                                                 
5 Sir Edward Kelley sau Kelly, (1 August 1555 – 1 November 
1597), renascentist englez care a lucrat împreună cu John 
Dee, în preajma Rgimnei Elisabeta I, folosind oglinda pentru 
a intra în legătură cu spiritele şi îngerii, cunoscător al 
secretelor legate de transmutaţia metalelor în aur şi în 
obţinerea Pietrei Filosofale. Gustav Meyrink descrie în 
romanul său The Angel of the West Window experienţele 
mistice ale celor doi ocultişti rosicrucieni şi alchimişti. 
6 matematician, astronom, astrolog, filosof, ocultist, student 
în Renaţterea neoplatonicistă a lui Marsilio Ficino  şi consilier 
al reginei a făcut studii de alchimie, divinaţie şi hermetism, 
dedicându-se comunicării cu îngerii pentru a învăţa limba 
universală a Creaţiei pentru a înţelege menirea umanităţii 
preapocaliptice. 
7 The Hermetic Order of the Golden Dawn, focaliyat pe 
teurgie şi dezvoltare spirituală este baza de inspiraţie a 
centrelor contemporane Wicca şi Thelema. 
Fondatorii, William Robert Woodman, William Wynn 
Westcott şi Samuel Liddell MacGregor Mathers, francmasoni 
şi membri ai Societas Rosicruciana în Anglia au constituit un 
ordin bazat pe ierarhie şi iniţiere. În prezent sunt trei ordine, 
primul de gândire esoterică şi filosofie cu influenţele 
hermetice ale Kabalei şi dominat de studiul individual 
asupra elementelor clasice ale astrologiei, tarotului, divinaţiei 
şi geomanciei. Al doilea numit "Inner" Order, the Rosae 
Rubeae et Aureae Crucis, de gândire magică ce include 
prezicerea viitorului, călătoria astrală şi alchimia. Al treilea 
este al maeştrilor secreţi care conduc prin comunicare 
spirituală conducătorii celui de-al doilea ordin şi care deţin 
marile taine.  

Printre elementele prezentate ca parte a 
limbajului şi magiei enochiene sigiliul Aemeth 
Dei8 descrie un cerc format din mai multe alte 
figuri aflate în interiorul său: pentagon, 
heptagon regulat înstelat obtuz, etc. Acesta 
conţine, de asemenea litere, numere, nume de 
îngeri şi al dumnezeului creştin, şi serveşte la 
descoperirea printr-un sistem complex de 
decodare numele multor altor îngeri. În prezent, 
există un dicţionar enochian-englez, The Complete 
Enochian Dictionary: A Dictionary of the Angelic 
Language As Revealed to Dr. John Dee and Edward 
Kelley. Boston: Weiser., scris de Donal C Laycock, 
DuQuette & Lon Milo, eds., 2001, pe care nu’l 
recomand decât celor din ierarhiile superioare 
vizible sau doar celor invizibile. 

 

 
 

Ceea ce pare interesant de menţionat, în 
încheiere, este modul în care heptagrama este 
utilizată în creştinism pentru a simboliza cele 
şapte zile ale Creaţiei sau pentru a ilustra 
apărarea împotriva răului, în multe rituri fiind 
un simbol al perfecţiunii şi chiar al lui 
Dumnezeu, iar în neopăgânism drept steaua 
elfilor, a zânelor, un simbol sacru al tradiţiilor 
magice (steaua albastră Wicca). Ar mai fi de 
amintit prezenţa stelei cu şapte vârfuri pe 
stemele sau drapelele unor state începând cu 
cele ale nativilor americani , Cherokee sau 
Navajo, vechea stemă a Georgiei, steagul 
iordanian, şi australian care are cinci heptagrame 
şi o pentagramă reprezentând constelaţia Crucea 
Sudului şi Steaua Commonwealth-ului. Estetică 
sau simbolistică, cert este că omul iniţiat sau 
doar plin de har divin îşi reprezintă destinul. 

♦ 
                                                 
8 Al adevăratului Dumnezeu 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dee_(mathematician)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dee_(mathematician)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Angel_of_the_West_Window
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics
http://en.wikipedia.org/wiki/Astronomy
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology
http://en.wikipedia.org/wiki/Occultism
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Robert_Woodman
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wynn_Westcott
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wynn_Westcott
http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Liddell_MacGregor_Mathers
http://en.wikipedia.org/wiki/Societas_Rosicruciana_in_Anglia
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De toate 
 

 

 
Te-ai uitat vreodată, 
 iubito, 
în oglindă noaptea – 
să’ţi vezi încarnarea 
strălucind în nimb de fată, 
 de lună curtată 
şi-acoperită de pulbere stelară? 
 
 
Departe    alt cer 
 tăinuieşte 
tăcerea şi şoapta 
să mă vezi pătrunzând 
parte Cuvânt parte Eter, 
 taină, dar nu şi mister, 
ape-unduind sub putere solară. 
 

 
 
Şi te’ntreb: în întuneric, 
 deschizându’ţi cartea: 
la ani de drum 
pe-oceanul sferic, 
te-ai uitat vreodată, 
 iubito, 
în oglindă noaptea 
 
 
de toate dezbrăcată? 

 
 
 

                   LP, iulie 2014 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 

Tribulaţii 
paseiste 
 
Spirala istorică a 
României 
 
 
Şi după câteva zile, în 1971: 

„Am vorbit îndelung la telefon cu Eugen Ionescu despre Garda de Fier; spunîndu-i că simt un 
fel de ruşine intelectuală că m-am lăsat sedus de ea, el îmi răspunde nimerit că am «marşat» 

pentru că mişcarea era «complet nebună». - Emil  Cioran 
 

are de câtă ură naţională trebuie să 
se înconjoare un român pentru a 
afirma că „există un ev mediu 

bulgăresc, dar din păcate nu prea există 
unul românesc...”? Uitând de aşa-zisul 
imperiul al Asăneştilor, prin care o figură 
aparte o face Ion, şi nu Ivan, uitând că 
bulgarii sunt pripăşiţi în Balcani chiar în 
urma hunilor lui Atilla şi afirmând, cu o 
nonşalanţă inconştientă, că „bulgarii au fost 
tot timpul grădinari, iar noi nu mai eram, 
fără să ne întrebăm de ce suntem atât de 
mizerabili după atâta risipă de eroism”, 
bunul nostru conaţional Emil Cioran dă 
dovadă de alienaţie filozofică încă din 
tinereţe.  

Păi, bine, mon cher, e posibil ca evul 
mediu bulgăresc să fie mai bine conturat din 
castraveciori şi lăptuci, faţă de unul 
românesc bazat pe un eroism mizerabil? 
Cum poate dormi Mircea cel Bătrân în 
mormânt când un urmaş nevolnic îi neagă 
vitejia?  

Blestemul înaintaşilor noştri este prea 
blând faţă de gaşca apatrizilor neamului 
românesc, pus în slujba liftelor străine.  

Agresivitatea perpetuă la care este în-
demnat neamul românesc, este tot atât de 

maladivă ca însăşi existenţa corifeilor 
cioranieni. 

Comuniştii, prin esenţă, blamând 
demagogic comunismul, se dovedesc mai 
lipsiţi de trăsături umane decât comuniştii 
înşişi. Căci, lepădându-se de dogmele creş-
tine ale iubirii aproapelui, îndemnându-ne 
mereu să scoatem spada, aceştia ne îndeam-
nă la autodistrugerea garantată a neamu-
rilor cărora le aparţin. Ei văd existenţa 
României într-un spaţiu geografic balcanic, 
ras de „resturile, scursurile, cangrenă mora-
lă, imbecilitate a instinctului, orizont ime-
diat, determinând o fizionomie caraghioasă 
şi tristă, de un grotesc deprimant. Balcanii, 
în esenţa lor, reprezintă o zvârcolire ratată, 
un dinamism închis, o sterilitate jalnică”.  

Să consideri România, Bulgaria, Iugos-
lavia şi Grecia ca părţi ale unui asemenea 
spaţiu geografic, astfel definit, mi se pare o 
jalnică lătrătură de javră politică dementă. 
Iată, pe scurt, o dementă catalogare a 
popoarelor ce ne înconjoară: „Serbia 
reprezintă o forţă militară mai mare decât a 
noastră, Bulgaria mai multă primitivitate 
ofensivă, Ungaria mai multă pasiune, iar 
Cehoslovacia prea multă civilizaţie...”. Până 
şi Keyserling era mai îngăduitor! (ad. ns.) 

O 
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Cât despre noi, suntem tot ceea ce nu 
sunt aceste popoare, adică forţă mică, 
primitivi, inofensivi, apatici şi necivilizaţi. 
Atunci cum de am putut da naştere unor 
vipere ca Cioran & co? Poate numai pentru 
faptul că am putut zămisli asemenea 
monştri umani pentru a fi acuzaţi, dar nu şi 
pentru ceea ce mintea lor a putut bălmăji 
într-o inconştientă demenţială maladivă. 
Simpatizând „sufletul maghiar”, conside-
rându-i „în Europa o insulă”, uităm cu câtă 
uşurinţă i-am învăţat să ne poarte respectul 
cuvenit. Faptul că prin muzică ungurii sunt 
catalogaţi ca un popor pre-cultural, bazat pe 
„un urât al sângelui”, mă face să cred ei că 
au reuşit să influenţeze Casa Albă şi pe Bush 
însuşi mai mult decît românii. Aşa au 
cochetat şi cu Hitler, aşa au cochetat şi cu 
Maria Teresa, doar, doar vor culege resturile 
ospăţului celor mari.  

Mai trist este că din resturile restului de 
ospăţ se adapă nevolnici discipoli trăirişti şi 
bezmetici, delatori ai naţiunii române. 

Instinctul nomad maghiar, care nu 
îndeamnă la agricultură şi păstorit, păstrând 
barbarismul genetic iniţial, nu este o calitate 
pentru „singurul popor care mai ştie a zbie-
ra”. Inexistenţa unui ideal naţional maghiar, 
nu poate decât să aducă similitudini de 
aspiraţii politice cu cele ale foştilor ocnaşi 
colonişti ai SUA. Pe când România, cu 
măreţia idealurilor sale naţionale, este de 
departe o formă de civilizaţie statală net 
superioară.  

Decrepitudinea incriminată de Cioran 
României nu se datorează spiritului româ-
nesc autentic, ci regalităţii germane împru-
mutate într-un moment de slăbiciune 
politică a liberalilor şi conservatorilor. Nicio-
dată social-democraţia românească, şi cu 
atât mai mult comunismul autohton, n-ar fi 
adus un Hohenzollern la conducere ţării. 
Comuniştii au fost recalcitranţi cu însăşi 
urmaşii lui Lenin, dar-mi-te cu 
Hohenzollernii! 

Mai iuţi decât austriecii, necuceriţi de 
otomani, de slavi, de greci, de polonezi, 
românii s-au dovedit a fi singurii conti-
nuatori ai Romei antice. 

În cel de-al doilea război mondial, 
soldatul român era net superior celui italian, 
cât despre primul război mondial e suficient 
să pomenim doar un cuvânt: Mărăşeşti. 

Iar dacă din Balcani se va simţi nevoia 
unui nou Constantinopol, atunci sunt sigur 
că acela nu poate fi decât în România.  

Cred în spirala istorică a României, în 
devenirea ei, numai în măsura în care va 
putea să se debaraseze de învăţămintele 
unei clici odioase de sfătuitori aserviţi 
duşmanilor ei. Avem o cultură mare, 
autentică, care pe zi ce trece îşi dovedeşte 
potenţa pe firmamentul culturii universale 
şi suntem capabili să ne impunem crezul 
politic cu demnitatea omului plin de forţă, 
pe care i-o dă curăţenia mesianismului său.  

Fără a deveni obsedant de obsedanţi, 
românii îşi pun punctul de vedere politic 
atât în contextul geografiei balcanice, cât şi 
în spaţiul european. Trebuie numai să ne 
calculăm fiecare pas, fiecare gest, pentru ca 
jertfele să fie pe măsura aspiraţiilor 
împlinite.  

Ar fi regretabil dacă naţiunea română şi-
ar jertfi cu inconştienţă valorile, de dragul 
unor izbânzi iluzorii.  

Dacă marii strategi şi-ar fi permis 
asemenea atitudini, ar fi provocat numai 
holocausturi inutile.  

Nu există curent filozofic, raţionalist sau 
iraţionalist, care să nu îndemne omenirea la 
evaluări antefestum, pentru ca izbânda să 
fie reală.  

Imberbii n-au ce căuta la cârma istoriei.  
Cultura română nu le permite, iar 

adamismul românesc este de departe de 
temut pentru toţi nevrednicii pripăşiţi ce-şi 
încearcă nevolnicia prin pseudolamentaţii 
filozofice. Golurile României sunt perioade 
de acumulări ce asigură momente de respiro 
pentru evoluţii sociale de calitate. Numai 
lăcomia puternicilor lumii, inconştienţa lor 
şi servilismul lichelelor apatride ne pot 
tulbura lumea politicului specific românesc, 
în calea devenirii spirale istorice naţionale.  

Cred în destinul românesc, tot aşa de 
mult cum nu cred că preceptele filozofiei 
disperate a clicii cioraniene vor putea fi 
vreodată reazem devenirii noastre istorice. 

Şi apoi, mesianismul trebuie să se 
bazeze el însuşi pe valorile morale creştine, 
care sunt tot atât de valabile pentru 
Christos, pe cât sunt şi pentru morala 
politică a oricărei civilizaţii.  

Cioran îl răstigneşte pe Christos în mod 
inconştient încă o dată şi încă o dată, 
dezonorându-i preceptele, dar Christos a 
rămas şi va rămâne în conştiinţa lumii 
civilizate universale, spre marea mâhnire a 
lui Cioran însuşi. 
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„Forţa lăuntrică a unui popor” 
 

Tragedia lui Nietzsche insă - a fost cumplită, fiindcă si-a otravit letal inima, inca 
din clipa cind l-a declarat pe Dumnezeu mort, fara a-si asuma clar/decisiv 

responsabilitatea si consecintele acestei sentinte (mai degraba personala, decit 
filosofica).Nu il poti declara pe Dumnezeu mort, daca nu l-ai cunoscut.Iar daca  l-ai 

cunoscut, nu il poti declara mort-.Emil Cioran 

 

 
orţa lăuntrică a unui popor” este 
liantul unei naţiuni atâta vreme cât 
conştiinţa naţională nu este 

sugrumată cu mijloace brutale. Miracolul 
existenţei iudaice tocmai pe acest fenomen 
se bazează. Evreul din orice parte a lumii 
tresare în conştiinţa-i lăuntrică atunci când 
conştiinţa neamului îl cheamă la sânu-i. Nu 
graba, nu „frenezia fiecărui moment din 
viaţă de viaţă” caracterizează mesianismul 
iudaic. Stăpâni pe libertatea conştiinţei lor, 
încrezători în valoarea culturală evreiască, ei 
au aşteptat clipele prielnice de cristalizare. 
Ei n-au nevoie ca lumea să-i accepte, pentru 
că ei, ca orice naţiune, acceptă lumea. Când 
China sau Japonia n-au vrut să-şi ridice 
cortina de fier a izolării, nimeni n-a putut 
intra de-a sila în conştiinţa culturii naţionale. 
Ce popor a putut influenţa cultura greacă, 
fără ca naţiunea să-i accepte? Religia iudaică 
nu se poate confunda cu cultura, chiar dacă 
mesianismul iudaic se acoperă perfect cu 
religia iudaică?  

A crede în soartă ca o răzbunare a 
cerului înseamnă a-ţi abandona conştiinţa 
naţională, ceea ce nu e cazul cu poporul 
evreu.  „Tentaţia renunţării” nu poate fi 
specifică niciunei naţiuni care are conştiinţa 
naţională prezentă în sufletul neamului. Nici 
ruşii, nici evreii şi, cu atât mai mult, românii 
nu sunt tentaţi să renunţe la „ataşarea de 
lume”  la existenţa lor ca naţiune. Suferinţa 
umană colectivă a dat întotdeauna măsura 
conştiinţei grupării sociale. Iudaismul ca 
idee de suferinţă, dă o vibraţie de înaltă 
trăire sufletească,  ducând la elevaţii 
neaşteptate. Viaţa ca deşertăciune nu este 
numai un lirism pur şi simplu şi nu dispare 
din conştiinţa colectivă a evreilor, fapt ce a 
fost demonstrat de ce ei nu numai că nu s-au 
„dizlocat în lume” sau, şi mai grav, „i-a 
integrat şi mai iremediabil”, ci au ajuns să-şi 
întemeieze statul mult visat în Cartea 
Cărţilor cu două mii de ani în urmă. Dacă 

evreii se integrau pur şi simplu în bine, cele 
două milenii de speranţă şi durere nu le-ar 
mai fi ajutat la nimic în formarea lor ca stat. 
Teama nu-l schimbă pe om într-o măsură 
mai mare ca suferinţa prelungită. Evreii au 
avut o permanentă teamă de a nu se 
îndeplini visul lor, dar suferinţa i-a călit, i-a 
încurajat şi i-a ţinut într-o permanentă stare 
de veghe similară cu menţinerea unei 
conştiinţe naţionale treze. Nu teama de 
împărat i-a făcut pe japonezi să ajungă la 
conştiinţa socială de excepţie.  Nu teama de 
ţar şi ohrana i-a determinat pe mujicii 
pravoslavnici să-l sprijine pe Lenin, după 
cum nici teama faţă de Gestapo n-a 
determinat avântul cuceritor al germanilor.  

Pot afirma că teama şi curajul sunt 
caracteristici particulare specifice 
individualităţii umane sau cel mult unor 
grupuri sociale şi, mai rar, unei naţiuni. 
Ceea ce preţuieşte  nu devine şi nu se 
transformă în teamă. A avea ceva integral 
este o utopie, de aceea nu poate face parte 
integral din substanţa noastră.  Din aceste 
considerente, orice naţiune nu se poate 
considera pierdută, cu atât mai puţin evreii.  

Niciun popor nu ştie dinainte care-i este 
misiunea, ea se conturează pe măsura 
împlinirii sale.  

Nu este suficient să ai o misiune 
mesianică pentru a-ţi dimensiona misiunea 
naţională, nici măcar în proporţii minime. 
După cum nu există popoare timide, ci 
numai popoare conştiente de ceea ce se 
cuvine şi ce nu, respectoase faţă de celelalte 
naţiuni, exact ca în relaţiile interumane 
individuale civilizate. De aceea, menirea lor 
nu este meschină, ci se poate asemăna cu 
ozonificarea şi rolul ozonului în atmosferă. 
România şi mesianismul sunt naţiuni 
incompatibile. Românul este prinţul 
nedeclarat al popoarelor din Balcani.  

Mesianismul românesc nu este 
exclusivist, posedând reale valori umanitare, 

F 
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depersonificând instinctele de posesiune 
existente în formele de manifestare al 
popoarelor primitoare.   

Numai un popor eminamente superior 
îşi poate permite să-şi ridice la rang de crez 
naţional dragostea faţă de natura şi neamul 
tău şi tuturor acelora cu care vine în contact. 
De la Deceneu la Manole şi Eminescu 
mesianismul românesc a rămas în forme şi 
dimensiuni umane specifice neamului. 
Tragismul tuturor mesagerilor de credinţă ai 
neamului românesc a rămas în forme şi 
dimensiuni umane specifice neamului. 
Tragismul tuturor mesagerilor de credinţă ai 
neamului românesc, a permis asimilări 
culturale de contact, îmbogăţind tragedia şi 
moştenirea culturală primară cu forme şi 
conţinuturi care au corespuns unor 
momente din dezvoltarea istorică a 
neamului. Trecutul nostru a slujit, asemenea 
antichităţii elene, la crearea unui fundament 
mesianic potrivit momentului de respiro 
necesar marilor eforturi.  

Eminescu n-a văzut în tragism decât o 
formă, o modalitate de încărcare a energiilor 
necesare viitoarelor zboruri spre mari 
împliniri.  

A nu-ţi duce tragismul la nivele 
demenţiale, cum ruşii, germanii şi chiar 
evreii au făcut-o, nu înseamnă că nouă, 
românilor, ne este închis accesul la o mare 
cultură.   

Cred mai degrabă în raţionalismul 
tragismului românesc, capabil să ducă la 
meditaţie şi soluţionare a stărilor 
conflictuale.  

Dacă japonezul ar fi găsit el însuşi 
soluţia aceasta, n-ar mai fi fost nevoie de 
harakiri, după cum duelul englez, rus, 
francez şi german, ar fi dispărut de la sine. 
România şi Grecia sunt singurele popoare 
care şi-au alimentat operele culturale cu 
tragism fără a-şi rezolva prin explozii 
individuale violente problemele existenţei. 
Încă nu s-a auzit de niciun obicei naţional de 
duel sau de harakiri în istoria grecilor sau a 
românilor, şi cât de mare şi bogată este 
cultura lor!  

Măcar tot atât de importante ca cea a 
naţiunilor considerate de domnul Cioran 
mesianice... 

Ce mare lucru se vorbea de cultura 
emiratelor până la apariţia petrodolarilor. 
Sunt convins că peste câteva zeci de ani vom 
vorbi despre Kuweit, Oman, Quatar, ca 
despre nişte civilizaţii deosebite, neglijând 

cu totul că ele aparţin petrolului, aşa cum 
brusc s-a vorbit şi se mai vorbeşte de cultura 
japoneză apărută după boom-ul electronic 
de după al doilea război mondial.  

România, fără explozii materiale, nu şi-a 
putut impune cu anasâna zestrea culturală 
de care dispune nici prin dolari şi nici prin 
resurse. Dar sunt sigur că acolo unde şi-a 
pus paşii, nu a mai fost uitată. Cine-şi mai 
aduce aminte astăzi de cultura 
macedoneană din timpul lui Alexandru, dar 
de tragedia antică?... 

Dacă Shakespeare n-ar fi avut la 
îndemână flota şi comerţul britanic, ar fi mai 
rămas prizonier insular cel puţin încă două 
secole, după cum altădată tragedia greacă 
lipsită de neguţătorii eleni. Sau cât de mare 
a devenit republica, dogilor şi fără a-şi 
profetiza mesianic menirea istorică. Bălcescu 
şi Iorga, Blaga şi Brâncuşi, Ciprian şi Lipatti, 
Ştefan şi Mihai, Mircea şi Vlad, dacă n-au 
avut la îndemână mijloacele materiale pe 
măsură nu înseamnă că au fost mai puţin 
mesianici. Ideile lor au fost preluate de alţi 
gânditori fără voia lor, de parcă nici nu s-ar 
fi născut.  

Şi, într-adevăr, prin ce mijloace s-ar fi 
putut propaga genialitatea eminesciană într-
o lume stăpânită de poştalioane germane şi 
flotele altor naţiuni? Dar Eminescu a rămas 
mare nu numai pentru noi, ci şi pentru toţi 
aceia care-şi vor salvarea sufletului prin 
cultură. A crede de aici că misiunea istorică 
a poporului român este mai mică, este o 
mare eroare. 

Hunii au venit şi n-au făcut mare lucru 
în cultura europeană, chiar dacă şi astăzi îşi 
trâmbiţează misiunea lor, de parcă istoria n-
ar putea respira fără ei. 

Mai prudenţi, osmanlâii de altădată par 
a fi resemnaţi de aproape un secol, 
aşezându-şi armele în cui, aşezându-se, 
pare-se, temeinic pe făgaşul adevăratelor 
împliniri materiale şi culturale.  

Multe popoare din proiectări de destine 
momentane s-au umplut de ridicol. Să-l 
desconsiderăm pe poporul român că a 
refuzat cu obstinaţie să-şi dorească un destin 
monumental?!  

Cine ne-ar fi împiedicat după 1918 să 
mergem mai departe de Budapesta? Franţa 
însăşi ne-a impus recunoaşterea 
Transilvaniei de cucerirea Budapestei 
comuniste a lui Bella Kuhn. Iar aici şi din 
Banat ne puteam opri abia la porţile Vienei, 
unde am mai fost şi altădată. Dar nu, bunul 
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simţ specific numai nobleţei neamului 
românesc dăruit de-o mare cultură, n-a 
putut permite o asemenea blasfemie. Cine s-
ar fi putut opune atunci celor peste un 
milion de învingători de la Mărăşeşti, Oituz 
şi Budapesta? Franţa învingătoare, care abia 
de-şi mai putea spăla rănile, rugându-se ea 
însăşi să restabilim echilibrul european?  
Germania sfâşiată de duşmani şi de 
germanii însăşi? Ungurii şi austriecii raşi, 
tunşi şi frezaţi de forţele Antantei?  

Dar nu, românii s-au oprit determinaţi 
de grozăviile căzute pe capul celor ce şi-au 
zis cu câtva timp înainte că au meniri 
istorice.  

Din mărinimie şi dintr-un profund 
umanism, românul le-a dat răgazul necesar 
să-şi revină şi să se reconsidere oameni.  

Atunci am fi tradiţionalişti prin 
neangajarea noastră în tabloul prielnic al 
momentului speculând condiţiile favorabile 
nouă, ar spune Emil. Dar nu, am fi fost nişte 
impostori aşa cum s-au dovedit în general 
toate popoarele războinice în decursul 
istoriei, „Un popor n-are destin în lume, 
decât în clipa în care a trecut treapta 
istorică”. Oare ce înţelege Emil prin destin şi 
treaptă istorică? Atunci, aferim de-aşa 
destin! Fie la alţii şi la conu Emil dacă-i fără 
supărare!  

Naţiunea care merge „spre viitorul ei ca 
boul la apă” va reuşi să urce în carul plin de 
zestre culturală tot mai multe împliniri, cu 
condiţia să nu i se pună beţe-n roate. Nici un 
bou nu-şi mai poate controla reacţiile. El va 
ajunge la apă oricum, adică viitorul naţiunii 
va fi atins prin orice sacrificii, dar va fi atins. 

Nu există popor, naţiune care să nu-şi 
aibă destin. Destinul este un dat specific, şi 
nu dobândit. 

Poporul devine conştient de menirea sa, 
de destinul său atunci când raţiunea îi 
impune să acţioneze sau să nu acţioneze 
pentru integrarea fiinţei naţionale.  

Acele popoare care îşi sacrifică existenţa 
doar de dragul mesianismului, sperând în 
trecerea unei trepte istorice, dau dovadă de 
iraţionalism  şi, implicit, spirit catastrofic, 
ducând adesea, la inutile jertfe naţionale, 
fără niciun fel de justificări ulterioare. 
„Momentul cristalizării” unei naţiuni este 
un act istoric. 

Cine consideră că acţionează  pentru a-şi 
cristaliza valoarea neamului, considerându-
se atins momentul prielnic al acesteia, atunci 
nu cunoaşte nici măcar sensul acelui 

moment şi nici valoarea semantică a 
neamului.  

Italia nu poate fi redusă doar la 
renaştere ca moment al cristalizării 
neamului, al intrării italienilor în istorie prin 
planul spiritual este o reducere brutală a 
unui întreg efort de devenire socială a unei 
naţiuni. Italia ar fi existat ca mare cultură şi 
fără Renaştere, aşa cum mayaşii au avut 
suficiente mijloace pentru a-şi menţine 
unitatea spirituală culturală până la 
impactul cu marea finanţă iberică.  

„Teoria culturilor” invocată în 
explicitarea fenomenului cultural nu poate 
să demonstreze decât posibilităţile limitate 
de care dispune societatea într-un anumit 
moment sau dintotdeauna.  

Practic evoluţia socioculturală a unei 
naţiuni nu se poate circumscrie unor 
precepte ce s-ar putea constitui într-o teorie. 
Ceea ce se poate constitui într-o exprimare 
logică pentru specificul unei naţiuni, nu mai 
este valabil pentru alta.  

Fiecare naţiune şi-a avut „Renaşterea” 
proprie.  

A afirma că „Spania şi Olanda au fost 
mari puteri doar pentru un secol” şi apoi au 
fost pierdute într-o „împăienjenire a sorţii” 
situându-ne în postura unor culturi 
intermediare incapabilă să se realizeze pe 
toate planurile constituie iarăşi o agresare la 
adresa unei culturi. „Spania înseamnă în 
lume triumful spiritului obiectiv.  (Niciodată 
n-a fost, propriu-zis, o naţiune)”.  

Rămân perplex... Cum poate gândi şi, 
mai ales, cu se poate extazia cineva în faţa 
descoperirii unei asemenea gen de enunţuri? 
Emil Cioran consideră că Spania n-a fost 
naţiune şi că pământul nu se revoltă. 
Cervantes, Velasquez sunt pământ şi nu se 
mai pot revolta... Sigur Don Quijote îi dă cu 
tifla rivalului său venit să-l nege pe 
neaşteptate cu mijloacele de pigmeu ce-şi 
piţigăie pana-n otrava revoltei acneelelor 
pornirii filozoficeşti. Spania este o mare 
cultură, domnule Cioran, şi nicio cultură nu 
este mai mică sau mai mare din moment ce 
există. Iar cultura spaniolă a dat culoare şi 
personalitate Americii de Sud şi 
nenumăratelor altor culturi de contact. A 
susţine că nu există o cauză a stingerii 
culturii Maya, înseamnă să-ţi recunoşti 
propriile limite în cunoaşterea fenomenului 
socio-cultural de referinţă. Această cultură 
n-a dispărut „ca o malformaţie istorică” 
numai şi pentru faptul că ajuns să ne 
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impună recunoaşterea ei materială ca o 
arhivă incontestabilă de valori culturale.  

Nu se poate rosti definiţia unui 
fenomen, eliminându-i conţinutul. Nu poţi 
defini ceea ce nu există, de aceea încep să 
mă îndoiesc asupra capacităţii de a discerne 
a celui ce-şi asumă cu seninătate sentinţe la 
adresa unor culturi, necunoscându-le ca 
atare.  

Nu poate să existe „o ascensiune şi o 
prăbuşire a marilor culturi” pentru că o 
cultură nu naşte tensiuni dramatice decât în 
compartimentul material al existenţei unei 
culturi.  

Obsesia conflictului existent între culturi 
şi în sânul unei culturi se justifică numai în 
măsura în care mutaţiile valorice dintre ele 
sau în cadrul acelei culturi produce 
acumulări.  

Tot atât de adevărat este că nu toate 
mutaţiile ne par la un moment dat 
acumulări, dar sunt convins că în timp vor 
demonstra acest lucru. Impresionismul, 
fovismul, decadentismul primite la început 
cu suspiciune şi-au dovedit peste decenii 
valoarea culturală, după cum iluminismul, 
revoluţionarii de la '48 şi multe alte 
fenomene socio-politice de avangardă 
primite cu circumspecţie sau chiar cu 
ostilitate, şi-au dovedit ulterior măsura 
valorii lor intrisece. 

Şi, din nou, obsesiva preocupare pentru 
ceea ce se adună artificios sub eticheta 
„culturi mici” nu se justifică, cu atât mai 
mult cu cât din dorinţe obscure le mai 
numim şi subistorice. Este ca atunci când am 
emite ipoteza că în cadrul culturii de prund, 
au fost triburi cu bolovani mai buni care s-
au impus ca o mare cultură, aruncând în 
subistorie triburile culturii de prund. Cât de 
şocante sunt multe din valorile culturale 
existente în rândul popoarelor mici! 

A le reduce preocuparea la saltul istoric 
înseamnă a încerca să abrutizezi starea de 
cultură a unei naţiuni.  

Starea şi încrederea obsesivă în „saltul 
istoric” nu a caracterizat şi nu va caracteriza 
vreodată jaloanele unei culturi. 

Excesul pentru devenire aduce multă 
suferinţă membrilor comunităţii culturale.   
Germania nu-şi va putea ierta niciodată 
acapararea culturală autentică în trena 
mesianismului tezist care a ajuns să-şi 
înroşească pruncii asemeni lui Irod, de 
dragul „saltului istoric”.  

„Predeterminarea culturală” numai 
pentru că au „un destin germinal” este o 
motivaţie superficială.  „Soarta le e scrisă în 
sâmbure” spui tu, Emile, cu nevinovăţia 
gândului rebel, dar mulţi sâmburi n-au nici 
un înscris.  

Comparaţia menirii culturale cu sfera 
materială trădează, sorteşte eşecului 
imaterialitatea lumii culturale.  

Termenul de „graţie terestră” nu 
implică pe nimeni în nimic. Gratia Dei nu 
poate fi adoptată niciunui fel de existenţe 
terestre. Aşa că un salt, un „acces la salt” 
datorat „graţiei terestre este tot atât iluzorie 
ca naţiune ce condiţionează starea culturii 
pentru asemenea gest. Iar „ruptura 
fecundă” nu creează premise pentru saltul 
creator nici într-o cultură, atâta vreme cât ea 
se respectă în conţinutul şi forma ei bine 
definite. Orice ruptură este o ruptură, 
nicidecum fecundă. 

Fecunditatea nu este o ruptură nici în 
lumea imaterială şi nici într-un domeniu 
cultural material. Saltul nu este decât 
momentul în care societatea îşi dă seama că 
a acumulat suficient de mult pentru a fi ceea 
ce a fost dar ceva mai mult.  

Ceea ce numim somnolenţă este o 
acumulare de noi valenţe pozitive sau 
negative, dar este acumulare, chiar dacă este 
lentă, până ne trezim constatând cu 
stupoare că  am devenit altceva. Această 
stare de constatare poate fi violentă sau 
calmă. Arta, ştiinţa cu care ne manifestăm 
faţă de starea noastră nouă, ţine mai curând 
de educaţia unui popor, decât de 
dimensiunea unei culturi.  

Curios este că Emil însuşi recunoaşte 
aşa, pe nepusă masă, din senin sau 
hodoronc tronc: „Oamenii nu pot trăi decât 
ceea ce sunt deja în germene”. Păi, dacă 
oamenii – cei ce creează cultura – nu sunt 
decât ceea ce sunt, acum putem pretinde 
unei rezultante a stării lor de a fi, să se 
manifeste ca o ruptură fecundă.  

Sunt mulţi aceia care-şi înşeală cugetul 
rostind: „am rupt cu trecutul”. Nu, nu există 
asemenea stare. Chiar şi atunci când ne 
credem rupţi de realitate, suntem 
dependenţi de ceea ce am trăit şi trăim în 
noi şi în jurul nostru. 

A vorbi despre anonimatul unei naţiuni 
ca aceea a României mi se pare o lipsă de 
raţiune. 

Lăsăm pe seama altora să judece 
patriotismul fiului naţiunii considerate 
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anonime. În mod cu totul nejustificat 
atribuim născocirilor cu orice preţ, în cazul 
de faţă concepţiei organiciste,  răutatea şi 
lipsa noastră de înţelegere a culturilor 
naţionale.  

Ti-am iertat pornirile, Emile, pentru că 
ele au izvorât din sufletul tău chinuit! Ai 
dorit ca această fărâmă de latinitate într-o 
mare de slavi acaparanţi şi viscerali să facă 
istorie şi să-şi asume un destin colosal, chiar 
apocaliptic. Toţi cei din generaţia ta au 
dorit-o, chiar dacă, e drept, fiecare cu 
mijloacele sale de expresie. 

La 30 de ani ai plecat la Paris şi ai 
abandonat Țara asta, cu destinul ei cu tot. 

Noi am îndurat comunismul sau, mă 
rog, ceea ce ni s-a servit drept comunist. Am 
dărâmat, credeam noi, comunismul, tocmai 
pentru a ne putea clădi un destin mare... Nu 
este aşa! Unora ni se pare că nu mai avem 
niciun fel de destin... Cred că asta nu se 
poate, totuşi! 

Dar te-am iertat, Emile! Ai fost copilul 
teribil al unei epoci cu care ne mândrim şi 
de aceea ţi-am scris aceste cuvinte. La 
Judecata de Apoi a Istoriei, prin faţa 
Tronului Celest, vom merge şi cu tine...

 
 

 
Inger profan, obiect, lemn,foto, acryl, 50 x 50 x 30, 1998 
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Sub un umbrar 

secular 
 

n secol înseamnă acumulare de 
fapte, trăiri, evenimente care, cu-un 
ochi profund şi detaşat, ar putea 

deveni (şi bine ar fi) invitaţie la reflecţie. Din 
lumea literaţilor români, şi doar trei nume 
de-am pronunţa: Gellu Naum (1 august 1915 
-29 septembrie 2001), Vintilă Horia (18 
decembrie 1915 - 4 aprilie 1992, Spania) sau 
Crişan Muşeţeanu (născut la 25 aprilie 1915 - 
4 decembrie 2006, Germania), s-ar cuveni să 
ridicăm vălul amintirii, evocându-i. 

Cât îl priveşte pe Vintilă Horia, el însuşi 
încearcă a se autodefini: „A fost un zeu de 
vânt şi de nămeţi / Bărbos şi aspru ca o 
buturugă. / Când da picioarelor răgaz să fugă / 
Smulgea acoperişuri şi nămeţi...” Să-l credem? 
Fireşte, el este poetul. De dincolo de timp, 
Mircea Eliade ne şopteşte, „un foarte mare 
poet” şi un subtil prozator. 

Vintilă Horia (pseudonimul literar, 
pentru Gheorghe Caftangioglu) s-a născut la 
Segarcea (Dolj), a absolvit, în paralel,  
Facultatea de Drept şi Facultatea de Litere şi 
Filosofie din Bucureşti, va face publicistică, 
apoi, va îmbrăţişa cariera diplomatică (1940-
1945). Singura sa durere, negreşit, va 
rămâne aceea a depărtării de România, de 
urbea natală, de rude şi prieteni, de 
obiceiurile şi graiul românesc. Şi pentru a 
„nu-şi pierde rădăcinile” (Mai sus de 

Miazănoapte), nu va avea decât o singură 
alternativă: scrisul. Iar poezia, proza scurtă, 
romanele şi eseurile sale, o confirmă. S-a 
străduit să „lepede trecutul ca praful din 
sandale...” (Cântecul nedumeririi), 
conştientizând că „Dumnezeu e lângă sabia 
oamenilor atunci când sabia oamenilor e lângă 

Dumnezeu...” (Cartea omului singur) 
Singurătatea  şi încorsetările vieţii, posibil, 
deveni-vor Închisă liturgie:  „Dă-mi chipul 
tău Doamne şi pune-l balsam / Pe pieptul meu 
palid zdrobit între colţi...” (Psalm medieval) 
Nici nu avem a ne mira, că printre străini, 
până se va face remarcat (în Europa sau 
peste Ocean, ca profesor universitar şi ca 
scriitor), va ofta, deseori, rostind: „Viaţa a 
ajuns o goană şi un drum între interminabile 
oprelişti...” (scrisoare către prof. I. G. 
Dimitriu, directorul revistei <Înşir-te 
mărgărite>, Rio de Janeiro, 1952) Aşa s-ar 
putea explica de ce în structura 
protagoniştilor săi întrezărim ipostaze 
stilizate ale creatorului însuşi, iar în 
psihologia acestora intuim frânturi de viaţă 
reală, învăluiri de viaţă mai mult sau mai 
puţin cosmetizată, trimiţând, oarecum, la 
dictonul horaţian:  „Non omnis moriar... ” 
(Nu voi muri de tot...)  

Dacă există voci care acceptă cu greu 
aducerea în contemporaneitate, spre analiză, 
a operei lui Vintilă Horia, din 
imposibilitatea de a putea pune semnul 
egalităţii între „frumuseţea artistică şi 
intelectuală” şi „frumuseţea morală”, nu avem 
a comenta pro sau contra. Şi aceasta, pentru 
că, este sigur, ne place să alimentăm rănile, 
pentru a sângera încontinuu. Cu mâna pe 
inimă, să spunem, ne place să nu 
recunoaştem pe cei care fac parte din „marea 
elită a exilului românesc” (Alexandru 
Paleologu). Ne place să întoarcem spatele 
unui om „profund religios” (Constantin 
Bălăceanu-Stolnici), dar îmbrăţişând pe 
„amatorii de mitologii” (Virgil Ierunca). Şi 

U 
 



750 vol. 25,  137-138| noiembrie-decembrie, 2015 

 

foarte grav, nu vrem să facem distincţia 
între „cultura ideală de dreapta” şi „politica de 
dreapta” (Camilian Demetrescu) şi nu 
încercăm măcar a-l compara, şi până la un 
punct, cu un alt mare exilat, Aleksandr 
Soljeniţîn (1918-2008).  

Şi fără niciun comentariu, şi fără nicio 
altă comparaţie, credem, cu certitudine, 
opera acestui scriitor se impune a fi 
analizată. De aceea, vom încerca o succintă 
abordare critică, cu trimitere la câteva dintre 
marile teme ale literaturii universale 
abordate şi de scriitorul român: istoria, 
prezentul şi trecutul, iubirea, viaţa şi 
moartea. Şi din creaţia sa romanescă, vom 
privi cu un ochi analitic doar două dintre 
romanele sale, diferite, şi ca structură 
compoziţională, şi ca tematică: Acolo şi 

stelele ard... (Editura Gorjan, Bucureşti, 
1942) şi Mai sus de miazănoapte (Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1992). La 
modul general, dacă Acolo şi stelele ard... 

este un roman erotic, la polul opus se 
plasează ultimul său roman antum, Mai sus 

de miazănoapte, cu temă istorică, scris 
direct în româneşte şi publicat în România, 
după cum i-a fost dorinţa. 

Când rostim cuvântul Istorie, inima ar 
trebui să vibreze spre trecutul alor noştri,  
spre un spaţiu şi-un timp cu străfulgerări de 
legendă. Iar când rostim cuvântul Centenar, 
să ne simţim, vizibil, la o distanţă 
respectabilă de ceva sau cineva anume. 
Cuvântul Centenar ne lasă înveşmântaţi în 
mantia emoţiilor, cu dorinţa rotunjimilor şi-
al elogierilor. Şi în mod special, anul acesta 
(adică, în 2015), când pronunţăm numele lui 
Vintilă Horia Caftangioglu – deja tresărim: 
vorbim, în adevăr, de un centenar. 
Centenarul naşterii, din momentul în care o 
stea fulguindă a zilei de 18 decembrie 1915 l-
a coborât (sic!) în spaţiul european, pentru 
ca tot o stea (într-un alt spaţiu şi timp) să-l fi 
înălţat înspre zările neantului, pentru a-şi 
găsi liniştea eternă. Asta se-ntâmpla, în 1992 
aprilie 4. Dar, atenţie, într-o zi cu subtile 
semnificaţii creştin-ortodoxe, în chiar 
„Sâmbăta lui Lazăr”. Asta, deja spune mult. 
Destul de mult, gândind şi la numele său de 
botez, Gheorghe, simbol al biruinţei. Nu 
ştim ce şi câte biruinţe i-au încununat 
fruntea, cert este că a rămas cu nostalgia 
depărtărilor de vatra strămoşească, de 
Oltenia natală, de pământul românesc – şi 
aceasta se întrezăreşte în toată opera sa, de 

la prima până la ultima scriere, antumă, Mai 

sus de miazănoapte.  
Şi cu gândul tot la Cartea Neamului se-

ntoarce, urcând până-n inima Moldovei 
Medievale, nu neapărat, aş zice, cu intenţia 
de a-l aşeza în frunte pe Slăvitul Ştefan, cât a 
demonstra că între Ţara Moldovei şi restul 
lumii  „se ridică” o „ispitire de înfruntare...” În 
fond, fără trecut nu va înflori niciodată 
viitorul. Şi de aceea merită a reţine şi-o frază 
eminesciană: „Mihai, Ştefan şi Mircea sunt în 
gândul meu nişte chipuri atât de sfinte în 
măreţia lor încât ne cuprind fiori când le 
privim...” („Timpul”, 15 noiembrie 1877) Da, 
Mircea, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare 
fost-au – „domni stăpânitori de la munte şi pân-
la marea cea mare...” („Timpul”, 6 noiembrie 
1881) Pentru Ştefan, mai cu seamă, inima lui 
Mihai Eminescu i-a vibrat, însângerând 
coala de scris: „Bietul Ştefan Voievod! El ştia 
să facă fărâme pe turci, tătari, leşi şi unguri....” 
(„Timpul”, decembrie 1877) E drept, cu 
anumite sentimente (fără a şi le denumi) s-
au formulat păreri diverse: „Îi mersese vestea 
voievodului românesc şi moldovenilor că nu-s 
deprinşi a sta pe saltea turceşte, ci... totdeauna 
gata de război, oameni vârtoşi, care nu ştiau 
multă carte, dar cu minte sănătoasă...” 
(„Timpul”, decembrie 1877)  

Departe de Ţară, lui Vintilă Horia nu-i 
rămân decât amintirile. Toate aceste 
acumulări de-o viaţă se vor revărsare 
generoasă asupra unui Sol... Şi nu un Sol 
oarecare, ci medicul slăvitului Ştefan, 
deopotrivă, reprezentant de taină al 
voievodului. Cu ochiul său vulturesc 
încondeind esenţa unui timp de dezmeticire 
strategică: „Europa se termină pe Nistru şi la 
gurile Dunării, acolo unde se termină şi 
Moldova...” Şi astfel, încondeia-se-vor 
importante traiecţii de politică medievală, 
„ieşind ca un miez dintr'o nucă, în prima 
toamnă a culesului meu moldovenesc” şi pân'la 
„desbrăcarea cea de pe urmă”, ultima suflare a 
aceluia care-a fost Soarele Moldovei... L-a 
însoţit pe vodă şi pe câmpul de luptă, şi-n 
chilia lui Daniil Sihastrul, şi-n diversele 
întâlniri de taină... şi aşa va înţelege 
interesele „falsificatorilor” acelor timpuri, 
aflaţi „la temelia cumplitului val de cruzime şi 
de distrugere cu care Poarta se prăvălea peste 
neamurile creştine...” 

Viaţa, indiferent dacă este trăită sau 
doar creată, nu poate respira fără iubire. În 
Mai sus de miazănoapte, iubirea îmbracă 
atributele datoriei. În romanul publicat la 
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1942, Vintilă Horia ne prezintă un altfel de 
tip de înlănţuire, iubirea egoistă, iubirea 
interesată, iubirea nesincerităţii care-şi 
coboară protagoniştii în tartar.  

Acolo şi stelele ard... este un roman-
confesiune. Deşi tema centrală este iubirea, 
ceea ce frapează sunt acele subteme cu 
profunde implicaţii psihologice: triunghiul 
unor alternanţe temperamentale, 
comportamentale, de caracter şi de 
comunicare, fatalitatea scheletică a unei 
iubiri prescrise şi proscrise a coborî în 
derizoriu, precum şi duplicitatea unei 
prietenii de faţadă. Visul premonitoriu 
destramă vraja. Triunghiul: Andrei, 
Valentin, Ana-Maria împrumută mult din 
atributele legendarului Ianus. Iubirea lor 
fantomatică îi coboară-n infern. Fiecăruia i 
se rezervă un preţ al atitudinii lor. Ana-
Maria va purta povara sinuciderii lui 
Andrei, dar nu ca un blestem al Madonei 
„del male” (din acel vitraliu din Palazzo 
Vecchio, din Perugia, sau al icoanei din acel 
minuscul han de pe malul lacului 
Trasimeno). Preţul gesturilor şi atitudinilor 
ei poartă un singur nume: aroganţa (de a 
domina, de a intimida, de a se dori unică). În 
ceea ce-l priveşte pe Valentin, el, naratorul-
personaj, deopotrivă, vocea auctorială sau 
personajul-reflector, merită să poarte-n cârca 
imaginarului său toate cele trei singurătăţi, 
înnobilate de un traiect: viaţă-vis. Lui îi 
revine misia să transmită-n eter... povara 
grea a unor umbre sau recompunerea unei 
poveşti de iubire romantică, cu pasiuni 
născând doar în adânc de imaginar – până la 
un punct ridicol de banale, tocmai pentru că 
se vrea ofilire – prin nesinceritate. „Era o 
fatalitate în prietenia noastră dacă aceeaşi femeie 
ne ieşise în cale, în etape diferite, amăgindu-mă 
pe mine, făcându-l pe el să dorească amăgirea 
morţii aceleia...” 

Andrei şi Valentin formează un dublu 
auctorial, temperament de artist. Privind în 
oglinda vieţii ce s-ar putea vizualiza? 
Dezamăgirea, precum un copac împodobit 
cu fructe „acre”, „de nemâncat...” Vă puteţi 
imagina cam cum este să „culegi zâmbetul 
amar ca pe o floare otrăvită?!...”, şi asta, 
indiferent dacă este un „el” sau o „ea”. 

Valentin este student la Litere, Andrei – 
la Drept, dar studiază, intens, în particular, 
artele plastice. Ambii, iubesc artele („vieţile 
noastre se înlănţuiau ca două liane pe acelaşi 
trunchi”). Nefericita experienţă a vieţii lor 
este o frumoasă dezamăgire, o Artemis, cu 

numele de Ana-Maria!... şi-o primă scenă, 
de-a dreptul bacoviană, cu o fereastră 
întredeschisă, un pian şi-un vals de 
Sybellius...  

Ce înseamnă nebunia în iubire! Andrei 
se îndrăgosteşte şi iubeşte „în neputinţă, şi cu 
deznădejde”, deşi descoperă în ochii fetei 
răutatea şi respingerea. Dar nu se poate 
elibera. Se simte precum „un păianjen care-şi 
stăpâneşte victima fără să o ucidă, ţinând-o 
strânsă în urzeala lui...” „Ochii Anei-Maria 
deveniseră oglinzile răului, se întorseseră 
înăuntru şi aduceau din adânc ca un fum negru 
pornit dintr-un infern al ei pe care nu-l vedeam, 
însă pe care i-l simţeam cu groază...” Şi iată 
cum va trăi imagini de coşmar, pe o durată 
de peste zece ani. Ce absurd! Decizia lui 
Andrei nu are alternativă: „...am început să-
mi pregătesc... o moarte dincolo de dragoste..”  
Confesându-se lui Valentin, el mărturiseşte 
un crez, care (din nefericire) se va şi-
mplini:„Ce ai fi vrut să-i spun? Că aştept să mă 
iubească măcar o singură noapte, ca să-mi acord 
apoi fericirea supremă a morţii?...” Şi-aşa, viaţa 
lui va devine un coşmar, alimentat de o 
himeră.  

Dar ceea ce este trist, amintirea fetei-
himeră sapă rană adâncă în sufletele a doi 
sensibili. Aflând că Ana-Maria este în Italia, 
hotărăsc să o găsească, pentru a-şi împlini 
maladicul vis. Şi astfel,  cântecul sinistru al 
negrului hău, va cânta, fiecăruia, după cum 
le-a fost hărăzit. Dinspre lac, „ţipătul 
înspăimântat de amurg a unei păsări” vesteşte 
clipa, iar „pe apele clare mor în tăcere razele 
triste ale soarelui...”  

Şi astfel, prozatorul ne conturează un 
trigon, cu fiecare latură care se va frânge, 
abrupt şi iremediabil, prin trădare. Moartea 
lui Andrei destramă firele unei iubiri 
vinovate, iar „cei doi îndrăgostiţi... vor rămâne 
pe tristele plaiuri ale vieţii să ducă mai departe 
pe umeri povara grea a unei umbre... ” Persistă-
n eter, doar acordurile unei simfonii. 
„Scutură-mi de pe umăr frunzele grele / Grelele 
frunze ale destinului, / Seara aceasta aripa-şi 
culcă / De lângă mine până la stele...” Şi-n rest, 
haosul. 

Citindu-i scrierile, cititorul de astăzi este 
invitat să deznoade firele încâlcite care 
numără o sută de noduri învârtoşate de 
slăbiciune omenească întru amintirea acelui 
care s-a numit Gheorghe Vintilă Horia 
Caftangioglu. 

♣
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Dino CAMPANA  
(Marradi, prov. Florenţa, 1885  
– Scandicci, 1932) 
 
 
 
 
 
Nereuşind să ducă la bun sfârşit studiile de 
chimie începute la universităţile din Bologna 
şi Florenţa, Dino Campana se abandonează 
irepresibilei sale nevoi de a evada dintr-un 
mediu asfixiant, dominat de clişee, reguli, 
deci previzibil şi monoton. Familia, 
concitadinii şi autorităţile publice consideră 
ciudăţeniile tânărului Dino drept semne ale 
unei boli mintale precoce. După fiecare 
întoarcere din călătorii în alte oraşe din Italia 
sau din străinătate (Elveţia, Belgia, 
Argentina etc.), unde se angaja în cele mai 
diverse munci pentru a se întreţine, Dino era 
internat în ospiciu de poliţia locală în 
conivenţă cu sistemul psihiatric al vremii. În 
1913 încredinţează revistei „Lacerba” din 
Florenţa o culegere de texte poetice 
originale, care, vai, va fi îngropată în 
portofoliul de manuscrise „în aşteptare” ale 
poetului-redactor Ardengo Soffici. 
Neprimind niciun răspuns, Campana 
trimite o scrisoare cu accente de pamflet 
prin care acuză întregul mediu literar-
artistic florentin de tot ce e mai rău. În 1914 
rescrie din memorie canţonierul rătăcit, 
astfel încât, pe cheltuială proprie, îşi publică 
în 1915 volumul intitulat „Canti orfici” 
(amintind de imnurile orfice din Grecia 
antică (sec.II-III d.C.). Debutul său va fi 
elogiat de Emilio Cecchi, Giovanni Boine, 
Gianfranco Contini ce-şi dau seama imediat 
de noutatea şi valoarea poetică a 
imaginarului campanian. O cunoaşte pe 
admiratoarea sa, romanciera Silbilla 
Aleramo, cu care va avea o relaţie 
tumultuoasă de mai bine de un an. În 1918 
este internat într-un spital psihiatric din 
Scandicci, aproape de Florenţa, din care nu 
va mai ieşi decât  spre a fi înmormântat, 
după 14 ani. Rămăşiţele sale pământeşti nu-
şi vor găsi liniştea decât în 1946, când vor fi 
reînhumate în biserica San Salvatore din 
cadrul complexului religios Badia a Settimo, 
în apropierea localităţii Scandicci.  

 

 
 
 
În poezia lui Campana îşi dau întâlnire 

sunete, culori şi muzică (imagini vizuale şi 
vizionare tip Dante, Leonardo sau De 
Chirico), arzând ca nişte ruguri nestinse 
celebrând asfinţitul ocult dintre vis şi veghe 
(tipică în acest sens este „Himera”, una 
dintre cele mai vestite poezii ale sale). Dino 
Campana scrie ca şi cum ar dicta în timpul 
unui vis, vis întrerupt de puternice tresăriri 
(halucinaţii). Destinul poetului toscan a fost 
comparat cu cel al lui Rimabaud (tema fugii, 
a aventurii, a abandonării lumii, a 
civilizaţiei). Noi l-am compara mai curând 
cu nefericiţii van Gogh, Gauguin sau  
Antonio Ligabue, exponenţi ai 
expresionismului tragic. Printre cei mai 
autorizaţi critici ai lui Campana, trebuie 
amintit Eugenio Montale. O biografie 
romanţată a poetului „maudit”  ne este 
oferită de romanul „La notte della 
cometa”(Einaudi,1990), de Sebastiano 
Vassalli. „Canti orfici” vor fi retipărite în 
1990 (ediţie critică, Florenţa), 1999, Milano, 
2003, Torino. 

 
Prezentare şi traducere  

Geo VASILE 
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Donna genovese 
 
      

Tu mi portasti un po’ d’alga marina 
Nei tuoi capelli, ed un odor di vento, 
Che è corso di lontano e giunge grave 
D’ardore, era nel tuo corpo bronzino: 
- Oh la divina 
Semplicità delle tue forme snelle – 
Non amore non spasimo, un fantasma, 
Un’ombra della necessità che vaga 
Serena e ineluttabile per l’anima 
 
E la discioglie in gioia, in incanto serena 
Perché per l’infinito lo scirocco 
Se la possa portare. 
Come è piccolo il mondo e leggero nelle tue mani! 

 
 

 

Femeie din Genova 
 
 

Tu mi-ai adus ceva de algă a mării 
În părul tău, şi un miros de vânt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ce-a alergat de departe şi iată-l greu 
De-ardoare, era în trupul tău arămiu: 
- Oh divina 
Simplitate a  formelor tale svelte – 
Nici dragoste nici spasm, o nălucire, 
O umbră-a trebuinţei ce se pierde 
Senină şi inevitabilă-n adâncul inimii 
 
Şi o topeşte-n bucurie, în farmec senină 
Ca prin nemărginire şiroco 
Să poată să o poarte 
Ce mică-i lumea şi cât de uşoară în mâinile tale! 
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La Chimera 
 
 
 

Non so se tra roccie il tuo pallido 
Viso m’apparve, o sorriso 
Di lontananze ignote 
Fosti, la china eburnea 
Fronte fulgente o giovine 
Suora de la Gioconda: 
O delle primavere 
Spente, per i tuoi mitici pallori 
O Regina o Regina adolescente: 
Ma per il tuo ignoto poema 
Di voluttà e di dolore 
Musica fanciulla esangue, 
Segnato di linea di sangue 
Nel cerchio delle labbra sinuose, 
Regina della melodia: 
Ma per il vergine capo 
Reclino, io poeta notturno 
Vegliai le stelle, vivide nei pelaghi del cielo, 
Io per il tuo dolce mistero 
Io per il tuo divenir taciturno. 
Non so se la fiamma pallida  
Fu dei capelli il vivente 
Segno del pallore, 
Non so se fu un dolce vapore, 
Dolce sul mio dolore, 
Sorriso di un volto notturno:  
Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti 
E l’immobilità dei firmamenti 
E i gonfii rivi che vanno piangenti 
E l’ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti 
E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti 
E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera. 
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Himera 
 
 
 

Nu ştiu dacă dintre stânci palidul tău 
Chip mi s-a ivit,  sau surâs 
De neştiute depărtări 
Ai fost, plecata ivoria-ţi 
Frunte strălucită sau jună 
Soră a Giocondei: 
Oh  a primăverilor 
Toropite, prin graţia palorii tale mitice 
Oh Regină oh Regină adolescentă. 
Iar pentru neştiutul tău poem 
De voluptate şi durere 
Muzică palidă fecioară, 
De-o linie de sânge conturat 
În cercul buzelor şerpuitoare, 
Regină-a melodiei: 
Iar pentru feciorelnicul tău chip 
Înclinat, eu poetul noptatec 
Am vegheat stelele vii în abisuri cereşti, 
Eu pentru dulcea-ţi taină, 
Eu pentru devenirea-ţi silenţioasă. 
Nu şiu dacă flacăra palidă 
A fost a părului viu  
Semn al palorii sale, 
Nu ştiu dacă a fost dulce abur, 
Dulce pentru durerea mea, 
Surâs al unui chip noptatec: 
Privesc stâncile albe izvoarele mute-ale vântului 
Şi neclintirea firmamentelor 
Şi râurile revărsate ce plângătoare curg 
Şi umbrele muncii-omeneşti încovoiate pe dealuri în frig 
Şi încă prin fragede ceruri limpezi umbre departe-alergând 
Şi încă te numesc te numesc Himeră. 
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Invetriata 
        

La sera fumosa d’estate 
Dall’alta invetriatam mesce chiarori nell’ombra 
E mi lascia nel cuore un suggello ardente. 
Ma chi ha (sul terrazzo sul fiume si accende una lampada) chi ha 
A la Madonnina del Ponte chi è chi è che ha acceso la lampada? – c’è 
Nella stanza un odor di putredine: c’è 
Nella stanza una piaga rossa languente. 
Le stelle sono bottoni di madreperla e la sera si veste di velluto: 
E tremola la sera fatua: è fattua la sera e tremola ma c’è, 
Nel cuore della sera c’è, 
Sempre una piaga rossa languente. 

                                                         
 

Viaggio a Montevideo  
      
 

Io vidi dal ponte della nave 
I colli di Spagna 
Svanire, nel verde 
Dentro il crepuscolo d’oro la bruna terra celando 
Come una melodia: 
D’ignota scena fanciulla sola 
Come una melodia 
Blu, su la riva dei colli ancora tremare una viola... 
Illanguindiva la sera celeste sul mare: 
Pure i dorati silenzii ad ora ad ora dell’ale 
Varcaron lentamente in un azzureggiare:... 
Lontani tinti dei varii colori 
Dai più lontani silenzii 
 
Ne la celeste sera varcaron gli uccelli d’oro: la nave 
Già cieca varcando battendo la tenebra 
Coi nostri naufraghi cuori 
Battendo la tenebra l’ale celeste sul mare. 
Ma un giorno 
Salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna 
Da gli occhi torbidi e angelici 
Dai seni gravidi di vertigine. Quando 
In una baia profonda di un’isola equatoriale 
In una baia tranquilla e profonda assai più del cielo notturno 
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Vitraliu 
 

Seară aburoasă de vară 
Din înalt vitraliul aruncă luminişuri în umbră 
Lăsându-mi în inimă o pecete arzătoare 
Dar cine are (pe albia fluviului se aprinde o lampă).  Cine a 
La Madonina del Ponte cine e cine-i cel ce-a aprins lampa? – este 
În odaie un miros de putreziciune este 
În odaie o plagă roşie lâncedă 
Stelele sunt nasturi de sidef iar seara se-mbracă în velur: 
Şi tremură seara-iluzorie; iluzorie seara şi tremură dar este, 
În inima serii este, 
Întotdeauna o plagă roşie lâncedă. 
 

 

Călătorie la Montevideo  
  

 
Am văzut de pe puntea navei 
Colinele Spaniei 
Pierind, în verdele 
Din lăuntrul asfinţitului de aur pământul cel brun ascunzând 
Precum o melodie: 
Dintr-o necunoscută scenă fecioară stingheră 
Precum o melodie 
Albastră, la poalele colinelor încă tremurând o violetă... 
Seara cerească lâncezea pe mare: 
Chiar şi dauritele tăceri din când în când ale aripilor 
Trecură dincolo domoale într-o azurire... 
Depărtate cu penetul în felurite culori 
Din cele mai depărtate tăceri 
 
In seara cerească trecură dincolo păsări de aur. Nava 
Oarbă de-acum lovind în trecere  bezna 
Cu inimile noastre naufragiate 
Bezna lovind cereasca aripă deasupra mării. 
Dar într-o zi 
Urcară la bord matroanele grave de Spania 
Cu ochi întunecoşi şi îngereşti 
Cu sânii grei de vertij. Când  
Într-un golf adânc al unei insule de la ecuator, 
Într-un golf liniştit şi adânc mult mai mult decât cerul noptatec 
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Noi vedemmo sorgere nella luce incantata 
Una bianca città addormentata 
Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti 
Nel soffio torbido dell’equatore: finché 
Dopo molte grida e molte ombre di un paese ignoto, 
Dopo molto cigolìo di catene e molto acceso fervore 
Noi lasciammo la città equatoriale 
Verso l’inquieto mare notturno. 
Andavamo andavamo, per giorni e per giorni: le navi 
Gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente: 
Sì preso di sul cassero a noi ne appariva bronzina 
Una fanciulla della razza nuova,  
Occhi lucenti e le vesti al vento! ed ecco: selvaggia  
                                            a la fine di un giorno che apparve 
La riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina: 
E vidi come cavalle 
Vertiginose che si scioglievano le dune 
Verso la prateria senza fine 
Deserta senza le case umane 
E noi volgemmo fuggendo le dune che apparve 
Su un mare giallo de la portentosa dovizia del fiume, 
 
Del continente nuovo la capitale marina. 
Limpido fresco ed elettrico era il lume 
Della sera e là le altre case parevan deserte 
Laggiù sul mar del pirata 
De la città abbandonata 
Tra il mare giallo e le dune... 
............................................. 
 

 

Tre giovani fiorentine 
camminano 
  

Ondulava sul passo verginale 
Ondulava la chioma musicale 
Nello splendore del tiepido 
Eran tre vergini e una grazia sola 
Ondulava sul passo verginale 
Crespa e nera la chioma musicale 
Eran tre vergini e una grazia sola 
E sei piedini in marcia militare. 
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Am văzut răsărind în lumina vrăjită 
Un oraş alburiu adormit 
La poalele prea înaltelor culmi ale vulcanilor stinşi 
Sub suflarea tulbure a ecuatorului: până ce 
După multe strigăte şi multe umbre dintr-o ţară străină, 
După mult zăngănit de lanţuri şi mult aprinsă fervoare 
Am lăsat oraşul ecuatorial 
Zbuciumului mării nocturne. 
Şi tot am mers, tot înainte zile-n şir: navele 
Grele de vele-mbibate de calde vântoase treceau calme: 
Atât de-aproape încât de pe covertă ni se-arăta arămie 
O fecioară din stirpea cea nouă, 
Cu ochi luminoşi şi veşmintele-n vânt! Şi iată: sălbatic 
La finele unei zile ivindu-se 
Ţărmul sălbatic acolo asupra nemărginirii mării: 
Şi-am văzut precum nişte iepe 
Vertiginoase topindu-se dunele 
Spre pajiştea nemărginită 
Pustie fără de case-omeneşti 
 
Iar noi ne-am întors fugind din calea dunelor când se ivi 
Peste o  mare galbenă, semn al neasemuitei bogăţii a fluviului, 
Capitala marină a noului continent. 
Limpede, proaspătă şi electrică era lumina 
Serii şi-acolo celelalte case păreau pustii, 
Mai jos pe marea piratului 
A oraşului părăsit 
Între galbena mare şi dune 
............................................... 

 

Trei tinere florentine 
mergând 
 

Se unduia în pas virginal 
Li se unduia coama muzical 
În strălucirea puiului de soare 
Trei fecioare ca o singură graţie 
Se unduiau în pas virginal 
Cârlionţate negre plete muzicale 
Toate trei ca o singură graţie 
Şi şase picioruşe în pas de deflilare. 
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Buenos Aires 
 
 
 

Il bastimento avanza lentamente 

Nel grigio del mattino tra la nebbia 
Sull’acqua gialla d’un mare fluviale 
Appare la città grigia e velata. 
Si entra in un porto strano. Gli emigranti 
Impazzano e inferoccian accalcandosi 
Nell’aspra ebbrezza d’imminente lotta. 
Da un gruppo d’italiani ch’è vestito 
In un modo ridicolo alla moda 
Bonearense si gettano arance 
Ai paesani stralunati e urlanti. 
Un ragazzo dal porto leggerissimo 
Prole di libertà, pronto allo slancio 
Li guarda colle mani nella fascia 
Variopinta ed accenna ad un saluto. 
Ma ringhiano feroci gli italiani. 
 

 
 

I piloni fanno il fiume  
più bello 
         
 
 

I piloni fanno il fiume più bello 
E gli archi fanno il cielo più bello. 
Negli archi la tua figura. 
Più pura nell’azzurro è la luce d’argento. 
Più bella la tua figura. 
Più bella la luce d’argento nell’ombra degli archi 
Più bella della bionda Cerere la tua figura 
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Buenos Aires 
 
 
 

Vasul înaintează molcom 

În cenuşiul dimineţii printre ceţuri 
Pe apa galbenă a unei mări fluviale 
Se iveşte oraşul cenuşiu şi voalat. 
Intrăm într-un port straniu. Emigranţii 
Îşi ies din minţi înghesuindu-se ca nişte apucaţi. 
În brutala  beţie de dinaintea luptei. 
Dinspre un grup de italieni înveşmântat  
In chip ridicol după moda 
De la Buenos Aires se-aruncă portocale 
Localnicilor uluiţi puşi pe urlat. 
Un băiat aproape gol goluţ 
Odraslă-a libertăţii, gata să se avânte 
Se uită la ei cu mâinile în faşa 
Pestriţă şi face un semn de salut. 
Italienii însă rânjesc ca jivinele.  

 
 
 
 

Pilonii fac fluviul  
mai frumos 
 
 

Pilonii fac fluviul mai frumos 
Şi-arcadele fac cerul mai frumos. 
În arcade a ta înfăţişare. 
Mai pură în azur e lumina de-argint. 
Mai frumoasă înfăţişarea ta. 
Mai frumoasă lumina de-argint în umbra arcadelor 
Mai frumoasă decât blonda Ceres înfăţişarea ta. 
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Suzana FÂNTÂNARIU-BAIA 
 
 
 
 
 

Bastion 
Quintessence between  
the four elements 
 
 
 
 
 
 

rintre numeroasele prezenţe, iată o minunată 
încarnare a spiritului în lumea celor patru ele-
mente. La Galeria Calpe, din cadrul Bastionului  

Maria Therezia, portretele apelor, ale fluidelor înţelese de 
Suzana Fântânariu-Baia ca o prelingere când domoală, 
când agitată a culorilor şi celei de-a patra dimensiuni, cea 
a timpului, „născute cu ajutorul apei colorate dirijată fără 
pensulă, doar din mişcările mâinilor şi vibraţia 
sufletului”, aşa cum le descrie artista, au îndrăznit să 
tulbure visele şi imaginaţia iubitorilor de artă.  

„«Dirijez» în tăcere fluidul semi-transparent pe o 
coală albă de hârtie olandeză. Acest fluid colorat pe care 
îl mişc pe suprafaţa imaculată a hârtiei în-semnează o 
cartografie utopică a apelor curgătoare, care configurează 
un chip cu insule şi peninsule «anatomice», o 
arborescenţă a venelor prin care curge sângele roşu, ca 
apusul de soare. Totul e viu şi necunoscut în această 
facere: izvorul, desfăşurarea, destrămarea, sfârşitul. Caut 
şi descopăr în câmpul virgin al hârtiei prin mişcările 
mâinilor în ritm cardiac, începutul şi sfârşitul albiei 
meandrice. Flux-reflux, viaţa văzută în largul ei, aproape 
de pământ căci «La început a fost uscatul». Sfârşitul 
fuzionează lent cu începutul, începutul se contopeşte 
natural cu sfârşitul. 

 
 
 
 
 
 
 

Apa roşie însângerată de soare, 
de foc sau de algele roşii, 
încercuieşte gura însetată, strigând 
mut printre ape bucuria sau durerea 
ca topos al Erosului. Lumea 
valurilor sparte de timp sălăşluieşte 
pe fruntea brăzdată, unduitoare, 
însemnând un şarpe blând. Fruntea-
i, o punte între apă şi pământ”, 
spune artista Suzana Fântânariu-
Baia. Şi cu siguranţă, revăzând 
evoluţia artistei simţim magia 
elementelor răsturnând ca o tornadă 
alambicul laboratorului în care 
crează cea de-a cincea esenţă. 

  

Prezentare de  

Elleny Pendefunda

P 
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„Marul de Ipotesti” I -IV, - acrylhartie, 30 x 40 cm.Anul 2000 
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Grafician de renume internaţional, 
Suzana Fântânariu s-a născut în 15 
septembrie 1947, la Baia, Suceava. Între 1970 
şi 1975 urmează cursurile Institutului de Arte 
Plastice “Ion Andreescu” din Cluj, iar în 1985 
îşi continuă studiile în Italia, unde a obţinut o 
Bursă de studii la Roma. Actualmente profe-
sor universitar doctor la Facultatea de Arte 
Plastice şi Design din cadrul Universităţii de 
Vest Timişoara, Suzana Fântânariu este pose-
soarea a numeroase premii şi distincţii, prin-
tre care amintim Premiul Uniunii Artiştilor 
Plastici din România (1999); Premiul I al 
Bienalei Internaţionale de Artă contemporană 
a ţărilor francofone Paris, Franţa (1992); 
Premiul II la Bienala de gravură Maastrich, 
Olanda (1993); Medalia de argint la Expoziţia 
Internaţională de gravură, Beijing, China 
(1998); Ordinul Naţional “Pentru Merit” în 
grad de “Cavaler” pentru realizări artistice şi 
promovarea culturii (2000); sau Premiul de 
excelenţă al Bienalei internaţionale de 
gravură Beijing, China (2003). 

Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici 
din România şi al Grupului International de 
Gravura “SMTG”, Cracovia, Polonia. 

Printre ultimile aprecieri notăm: 

 Salonul premianţilor pe anul 2014-
Galeria „Helios”, 5 martie 2015 

 Premiul pentru Ready made la Expoziţia 
Concursului internaţional de creaţie 
Plastică„Eminesciana”, ed.a IV a , Iaşi, 10-31 
ianuarie, 2014, Galeriile „N.Tonitza”, 
„Cupola”, „Fundaţia regală”. 

 ”Medalia”şi „Diploma” Asociaţiei 
„Memorialului  Revoluţiei”-16-22 
Decembrie 1989 pentru proiectul „89 din 

Uşă”, 6 iunie -20 noiembrie, 2014 -Galeria 
89 -Memorialul Revoluţiei-Timişoara cu 
ocazia implinirii celor 25 de ani de la 
Revoluia Română 

 Marele Premiu al Ministerului Culturii-
Chişinău , Republica Moldova la Expozitia 
„Saloanele Moldovei”, 31 august 2014, 
Sala „Constantin Brâncusi”-Chişinău. 

 Premiul „Arcadia” pentru excelenta 
metamorfoza a culorilor in 
cuvinte acordat de  revista  „Contact 

internaional” –Iaşi 3 oct. 2014 la Centrul 
Socio-Cultural „Jean Louis Calderon”-
Bucureşti. 

 „Diploma” pentru întreaga activitate 

universitară cu ocazia implinirii a 70 de 
ani de la infiinarea Universităii de Vest-
Timişoara, noiembrie 2014, Sala „Aula 
Magna”-UVT, Timişoara 

 
Aspect din expoziţia personală „ZidArta”-Muzeul de Artă Palatul Baroc, 
Sala „Viscontti”, Timișoara, 2013 
 

 
Aspect din Salonul anual de arta-2015, Muzeul de Arta, Timisoara 
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1. 
Uitat în 
manuscris 
 
 

A sosit corespondenţa  
în decorul scenografic  
din faţa uşii cu gratii,  
atelier de artist închis  
cu zăbrele de umbre târzii.  
 
Imaginez  
fantome de lilieci  
purtând în ciocuri amare  
plicuri devastatoare  
despre timpul unui artist.  
Uimit,  
citind rând cu rând  
în oglinda piezişă  
tăieturile subţiri  
de pe frunte, sângeroase,  
urmele de plâns pe obraz,  
vene subţiri, transparente,  
tremură gândul  
că va fi condamnat  
în-scris la singurătate  
anonimat, prea mult nesomn  
şi vis interzis  
semnat.  
 
Artistul se-ntunecă  
devreme, apus  
cu răvaşul adus de timp  
între gheare de lilieci  
în palme brăzdate,  
deschis  
Monologhează blând,  
şoptit a mirare, aplecat  
temător întrebându-se:  
-de la cine oare, de ce  
scrisoarea arsă de timp  

întunecă faţa, orbindu-l  
cu foc şi pară,  
cu cerneală violet,  
cu grele cuvinte  
ghiulele pe piept,  
apăsat pe nedrept ?  
 
Artistul îndură prescris  
incizia pe inimă, crestată.  
Cu pana ascuţită ca un cui,  
înţeapă timpul vâscos  
amestecat din cenuşă şi foc.  
Stinsă, durerea transpare  
în chip de Pasăre Phoenix  
înalt renăscând  
liliecii, zburând mai jos  
sub pamânt, ei, poartă  
corespondenţa din cenuşa de vis  
între două lumi de artist  
uitat în manuscris.  

  
14 noiembrie, 2014, orele 23, Timişoara  

 
 

 

2. 
Copacul 
stropit cu 
ciment 
 
 

Scheletică,  
înşurubată realitate  
fără sevă,  
fără muşchi,  
fără fibră...  
 
Arhitectură utopică  
dură ca fierul, ruginit  
cu unghiuri ascuţite  
fără umbre,  
în zig-zag  
linii frânte , agresive  
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proiectate-n gol,  
împlântate-n asfalt  
peste-o urmă de picior  
peste-un timp rătăcitor.  
 
Scheletul oraşului  
purtat de un om  
în catalige scârţâind  
striveşte grădina lumii  
încet moare.  
 
Oraşul scheletic  
fără umbră  
departe de om  
se mişcă în curbă  
ca un animal preistoric  
peste pământul pietrificat  
închis pe vecie.  
 
La rădăcina unui copac  
imortalizat,  
stropit cu ciment  
improbabil sublim  
în gri vindecat de artist  
se cuibăreşte timpul  
vinovat şi neviu.  
 
Cu ploaia pilitură de fier  
s-a ofilit planta cea rară,  
inima pătată mă doare.  
 
O urmă de picior a rămas  
amprentată-n asfalt  
la kilometrul zero  
lângă copacul stropit  
cu ciment.  
 
Nu pot să respir  
mă strânge carcasa  
armura de fier  
în unghiul cel de sus,  
n-am fibră, n-am umbră  
nici vis.  

 
17 noiembrie, 2014 ora 19, Timişoara  

 
 

 
3. 
Trupul învelit 
într-un nor de 
cenuşă 
 

 
La teatrul de vară  
de la malul mării 
în scena din actul I 
apare târându-se 
bătrânul actor, palid, 
cu vesta maron  
din lut sau humă gri, 
torace scheletic învelit 
în straturi de pământ 
zgură şi vânt. 
 
Pietrificată în neant   
veşnicia oaselor   
adormite etern  
în armături şi platoşe  
culcată pe vremuri  
ondulate,  
visează visul 
cel lung cât o viaţă, 
moare. 
 
Trupul scheletic albit  
învelit într-un un nor  
de cenuşă pulverizată  
de timpul viril,  
atinge  uitarea  
risipindu-se-n mare. 
în larg,  
aşteptarea... 
 

 
23 noiembrie  2014,  orele 23,  Timişoara 
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 4. 
Adormirea 
învăluită în 
alge 
 

Am zărit  
din pragul timpului  
o insulă albă,  
protectoare  
ca o hartă  
căzută din soare,  
o palmă mai mare  
răsfrântă, bătută  
cu stelele căzătoare.  
 
Visul m-a purtat într-acolo  
pe aripa lui  
legănându-mă  
ca-ntr-un balansoar de vânt.  
Am îmbrăţişat ţărmul  
ondulat,  
cu marea valsând larg  
în pas de flux-reflux  
a sarbătoare navigând  
spre o lume incertă,  
nisipoasă, mişcătoare  
adormirea uitată,  
învăluită în alge  
suspinând.  

 
14 noiembrie , 2014, orele 21, Timişoara  

 

5. 
Pământul- 
apa- sângele  
într-una 
 

Aruncându-mă  
în bazinul fără apă  

aştept să mă vindec, 
aştept ploaia să cadă vertical,  
necontenit, mereu, 
strop după strop , 
rar, translucid  
cu puţină lumină şi  ritm  
la bază sclipind 
vârf ascuţit în strop  
acupunctură pe corpul rănit  
sângele cald şiroind  
lent aşteaptând  
răcoros valul de apă. 
alunecos.  
 
Aştept cu durere în piept  
să mă vindec  
să mă înec în ploaia  
căzută din cer, scăldată,  
să prind rădăcini  
în tălpile pline de răni, 
să mă-nalţ spiralat,  
vălurit, ondulat.  
Să-mi crească plante, 
ierburi de mătase 
şi flori în păr ,  
ca o  piramidă vegetală  
deasă cât o pădure, 
s- o port pe cap, 
să fiu o cariatidă lovită  
de vreme de timp asmuţit, 
rezistentă la plâns 
şi la nins. 
 
Pe umeri să port  
soarta lumii întregi  
sub formă de arbori  
mesteceni albi , pictaţi 
cu lumină şi vindecare  
veşnic tineri, curaţi  
tulpini mlădioase,   
coloană vie, mişcătoare   
crescută spre cer din pământ  
din carne vie şi vis. 
 
Acum, 
e multă apă de ploaie în bazin  
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crapă cimentul în trei  
şi mai mult adânc. 
Răsare iarba, 
fir cu fir  cusută,  
cărare cu trepte  
spre soare, mai sus. 
 
Lutoasă,  
ţărâna de sub beton  
vâscoasă,  
bulbuceşte a viaţă   
se târăşte prin crăpături  
ca un şarpe fără venin.  
Îmi încolăceşte corpul, 
apoi,  
acoperă rănile, arşiţa   
mă vindecă de  mine  
mă vindecă de lume: 
pământul- apa- sângele într-una. 

 
 

30 noiembrie  2014,  orele 23,  Timişoara 

 

6. 
S-a-ntrunchipat 
în  sculptură 
pe soclu 
 
Mereu văd un porumbel bolnăvior, 
în pene înfoiat, răscolit  
ca o păpădie gata de risipire 
la primul suflat. 
 
A părăsit cerul ,  
luând un strop din el , 
de sete . 
S-a cuibărit pe o piatră 
din bordura de trotuar,  
umedă  , zgrunţuroasă şi seacă.  
Sta ca  un pui fără aripi  
deşi e bătrân,  poate,  
nu ştiu, e mereu la fel:  
acelaşi gingaş. 

 
Seara pe  lângă zid  mergând  
mă feresc să nu-l stingheresc,   
nici să-l ating cu crenguţa de pin. 
Să-l strig ? 
Nu, nu , e  momentul lui: 
Adormirea. 
Zborul stins. 
 
Nu-i  chiar ascuns,                                                           
ar vrea să-l vadă un trecător  
poate, eu.  
S-a lăsat învins într-un fel anume,  
discret, fără jale  
aşteptând durerea,   
s-adoarmă ascunsă în zid 
vindecarea, poate. 
Acolo-i rana şi noaptea 
adâncă cât marea.  
                                                      
Nu s-a prăbuşit  pe o aripă frântă  
cum am mai văzut. 
S-a-ntrunchipat în  sculptură pe 
soclu. 
Vie.  
Corpul ferecat în neveşnicie. 
Până la pietrificare mai trece un 
veac. 
Câtă aşteptare-ncremenire , 
spuneam.    
 
Umbra transparentă a sculptorului-
Zeu   
mărită pe zid în D3,  
învăluie pasărea albă trezind-o : 
-unde- ţi-e   zborul ?  
şi soclul de piatră a dispărut  
în strada pustie.    
                                                      
Mă- nvaţă porumbelul şi timpul 
cum se moare pe soclu  
încet,  căutând rătăcită, 
tăcerea cea rară 
şi marea cea mare.. 
 

4 decembrie, 2014,  orele3,  Timişoara 
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There are loners who assume the cultural burden of history as well as the risk, not always 
rewarded, of inventing and facing the unspoken, the unimaginable, of diving into the human 
spirit's depth. Suzana Fântânariu is such an artist, sober, tenacious, rational, despite the 
strange metaphysics of her art. 

Cornel Radu Constantinescu, 
Adevarul literar si artistic, October 5, 1999 
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The Marked Bodies remind of the beauty of stained glass windows, in which the colours shiver 
clinging to each other, locked in distinct and detailed identities. Their soul has the sensuality 
of captivity, their guts have the texture of music. Suzana Fântânariu skillfully renders the 
miracle of life as well as the extatic motionlessness, her Marked Bodies bearing the cultural, 
dramatic guilt. 

Iolanda Malamen, Ziua, May 4, 2005 
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Wrote Jean François Mattei, a contemporary French philosopher, in his La barbarie interieure, 
essai sur l'immonde moderne: "A world with a disappeared perspective becomes an immonde." 
And here they are, in Suzana Fântânariu's Portraits: fulgurant models of the unworld's sap, 
the rapacious abyss, the long-raised in the humanity's slums pettiness, with its untimely 
outbursts, often disfiguring, as well as the resulting victories and losses. An admirable effort, 
as it proves that the artist has a free pass to the collective uncounscious, as well as the 
strength of someone who dares to depict a latent catastrophe or an erupting vulcano. 
 

Aurora Dumitrescu, Orizont, December 15, 2004 
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Brief Bio 
 Born on September 15, 1947, in Baia, Suceava county, Romania 

 Graduated from the Ioan Andreescu Academy of Art, Cluj, Romania, 1976 

 Study scholarship at the Romanian Academy in Rome, Italy, 1985 

 Presently, Professor Dr. at the University of Timisoara, Academy of Art 
 

Art Associations Membership 
 Romanian Artists Union 

 Fédération Internationale Culturelle Féminine, Paris, France 

 International Print Society, Krakow, Poland 

 The Greci-Marino International Academy, Vercelli, Italy 

 AIAP, Paris, France 

 Women in Art, Bucharest, Romania 
 

Contact 
 Str. Gheorghe Lazar No 4 Ap 12  
         300080 Timisoara, Romania 

 Tel: 40-356-421084 

 Cell: 40-741482815 
Email: fantanariu@yahoo.com 

mailto:fantanariu@yahoo.com
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Awards 
 Constantin Brancusi Scholarship, Cite Internationale des Arts, Paris 2006 

 Visual Arts Award of the Ramuri magazine, Craiova, Romania, 2004 

 First Prize at the International Miniature Art Biennial, Gornji Milanovac, Serbia and 
Montenegro, 2003 

 Excellence Prize at the International Print Biennial, Beijing, China, 2003 

 Pentru Merit In Grad De Cavaler national award for artistic achievement and culture 
promotion, 2000 

 South Bohemia Artist Association prize, Ceke Budejovice, Czech Republic, 2000 

 Romanian Artists Union prize, 1999 

 Catul Bogdan prize of the International Drawing Biennial, 1999 

 Silver Medal at the International Exhibition of Small Print, Beijing, China, 1998 

 The First Prize at the International Art Biennial, Sharjah, UAE, 1997 

 Honorary Diploma for academic achievement at the Ion AndreescuAcademy of Arts, Cluj, 
Romania, 1996 

 Second Prize at the International Biennial of Prints, Maastricht, The Netherlands, 1993 

 First Prize at the International Art Biennial of Francophone Countries, Paris, France, 1992 

 The Ex-Equo prize at the International Biennial of 

 Woodcut, Banska-Bistrica, Slovakia, 1982 

 Grand-Prix at the Voronetiana National Festival, Suceava, Romania, 1979 

 Second Prize at the National Art Exhibition, Bucharest, Romania, 1977 

 The Youth Prize at the National Art Exhibition, Cluj, Romania, 1976 
First Prize at the National Show of Art Teachers, Bucharest, Romania, 1976 
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 „Anxietate europeana”(dublu portret) acrylhartie, 100 x 70, Briarre-France , 2009. 

 

 
„Sunt barbatul ideal”, acrylcarton, Paris, 2006. 
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Suzana Fantanariu-Holul Universitatii „George Enescu” Iasi-Expozitie personala, 2012.In imag. Suzana F si rector prof. univ.dr. Atena Elena 
Simionescu 
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Petru SOLONARU  
 
 
 
 
 
 
 
 

Androginul           
 Poem dramatic având un Prolog  
 şi  3 Acte 

                                                                                             
„Amo ergo sum”...     

                                       
 
 

Personaje ( Pentada): 
1. ANDROGINUL  
2. ADAM/AGAPEION   
3. EVA/SOPHIA(VIDYA)  
4. CEL SINGUR („Unul fără al doilea”). Subiectul revelaţiei sotere. 
5. CORUL, format din: ADEVĂRUL, BINELE, FRUMUSEŢEA 
 

 

Sinopsis la Zece Cânturi aşezate în Prolog şi Trei Acte ( a voi, a face şi  a fi ):   

PROLOGUL: Preliminarii, Antropogonia în agaposophie, Oglinda, Interdicţia, 
Neascultarea sub  confuzia între Simbolon şi Diabolon, Misteriozitatea dintre Oglindă 

(Creator!) şi oglindire-reflectare (creatură), De-simbolizarea Mărului (tăierea/despărţirea 
risipitoare-diabolon-ul),   Complicitatea labirintului minţii, Căderea paradisiacă de la „ amo 

ergo sum” la „ dubito ergo sum”. Răzmerirea din Rai. 
ACTUL I: Discipolatul: moartea în viaţa profană, Iluzia, Lethe, Spaţiul şi Timpul; 

Separarea materiei Pietrei: „anima şi corpus”,  Prejudicierea, Karma, Templul din Lut, 
Peştera (Labirintul minţii), Confuzia, Diabolein-ul, Descompunerea, Corporalitatea: 
pavimentul existenţial, Contraacţiunea, Ajutorul magic, Lecţia, Privirea urzitoare, Raiul 
inferior. Primul Cer. Nigredo.     

 ACTUL II: Familia în athanor, Distilarea Oului  filosofic, Pioşenia, Jertfa, Rugăciunea, 
Catharsisul, Amintirea androginului (Aletheia), Templul Sufletului, Ieşirea din 
Peşteră/„mintea care minte” şi deplasarea la Portalul Noului Rai (Calea spre Orientul 
neasfinţitor), Soteriologul: salvarea prin Gnoză şi Iubire de himera amprentală, Meditaţia, 
Spiritualizarea. Al Doilea Cer.  Albedo.                                                                  

ACTUL III:  Nunta alchimică a lui Agapeion şi Sophia (Androginia), Noul Rai (al celor 
Zece Răsărişuri!), Re-simbolizarea Mărului (unificarea), Recunoaşterea  Androginului, 
Revelaţia, Conştientizarea Prezentului etern, Templul Spiritului,  Din nou în „amo ergo 

sum”!, Piatra Filosofală (Lapis Philosophorum) din Fântâna Vieţii, Re-edenizarea, Moartea în 
nemoarte, Contemplarea, Eliberarea de sub Timp, Resorbirea în Lumină, în Unul:  Agapo-
sophia, Tronul Celui SINGUR: Al Treilea Cer. Rubedo. 
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PROLOGUL  
Preliminarii, Antropogonia în agaposofie, 

Oglinda, Interdicţia către Vechiul Adam,  
Neascultarea sub confuzia între Simbolon şi 
Diabolon, Misteriozitatea dintre Oglindă  

(Creator!) şi oglindire-reflectare (creatură!), 

De-simbolizarea Mărului  (tăierea/ 
despărţirea risipitoare – diabolon-ul), 
Complicitatea labirintului minţii, Căderea 
paradisiacă de la „amo ergo sum” la „dubito 

ergo sum”, Răzmerirea din Rai. 
Acţiunea Prologului se desfăşoară în 

Marea Grădină, sub ,,illo tempore’’.  
Simbolic, e miezul nopţii! Personaje: 

ANDROGINUL, CEL SINGUR, CORUL: 
(Adevărul, Binele, Frumuseţea).  

Endecasilabul e sumă de hexar şi pentar.      
     
     

ANDROGINUL:     
–Omul-Înger  Sinei spune: „Eu sunt Tu”!... 
 ................................................................ 
 ...Din neantu-i, lege, Spiritul ceru 
a cunoaşte-ofranda vremuritei sorţi, 
    avatară noapte peste Da ori Nu... 
 
Caru’însufleţirii sta în soare sfânt 
Osie şi Cale şi, apărământ 
Logosului, roata nemuririi da 
     inimii tăcerii a-şi rămâne Cânt... 
 
Veşnicie-adâncă pogorând vecii, 
gnoză-înmărmurită-a sfintei alchimii, 
Încreatu’în eoni prins-a drămui 
     contemplare sieşi printre nimicii, 
 
El fiind Oglinda...iar reflexii: drum, 
Facerea-adorată, nevoind necum 
să se risipească de Lumina Sa. 
     ...Gânditor într-Unul Gând: Aici şi-Acum... 
       
 ...La’început şi cerul şi noianul dar 
din Cuvânt prăsite fost-au de amnar 
Duhului ce-asupra apelor spre gol 
         încerca legarea Spusei de-un Zadar...     
 
...Dimineaţă, seară, faţă rând pe rând, 
nevoind prin Număr şi divinul Gând, 
s-au cernut rodire şi înroditori 
         până’în Ziua-a Şasea ce, din chipu-i blând 
 
şi’în asemănarea-i, Domnul scris-a: Om!... 
Şi i-a zis să-asculte sacrului, de gnom 
numele amintei;  ca vedere,’în schimb 
         Lethei, să nu cadă umbră... Unui Pom, 
 

Binele şi Răul, să-i evite rod... 
Labirintul-Şarpe - Mintea! vremii plod, 
îndemnă femeia lege a călca... 
        Viscolită fire, spre ofidopod, 
 
tălmăci „simbolon”, primul adevăr, 
ca pe „diabolon”... iar, muşcând din Măr, 
despărţi Oglinda de-oglindiri spre ceas... 
         Într’atunci deshis-au  ochii a răspăr... 
   
...Strâns legat de Centru, timpul circular 
s-a desprins în spiţe tainic pecetar 
al deşertăciunii şi, aşa, pe rând, 
        vastă neclintire s-a făcut, contrar, 
 
candidă mişcare unui Azi, visând 
punct să rânduiască a puncta orând... 
Între somn jertfelnic şi nimic, lui fum,  
       săvârşi corola-i, viaţă deducând 
         
        cu a Minţii coajă’în roata de eter... 
Şi-a umplut avalmei născături ce pier, 
adunând stigmatul smirnelor spre van 
       între mirosenii fără tămâier... 
     
Astfel Androginul, drept întreg făcut, 
prin Adam şi Eva: (suflet, spirit, lut), 
din infinitate’în finitudini frânt, 
         preţ primi sfârşitu-i pe un Început... 
 
...Într-aflând ponosul că rămas-au goi, 
au cusut cu frunză de smochin apoi 
pânza plăsmuirii spre un vil ascuns... 
        Dar strigat-a Domnul: 
CEL SINGUR:     -Vă înclin ca’în doi, 
          
trup lipit ţărânii să purtaţi murind 
printr-al vieţii vaier şi deşert colind! 
Vrajbei şi stuporii, cu prisos trudiri, 
         să vă fie pâinea spinii vecuind!... 
 
Glod te vei întoarce, Odrăslit din glod! 
Până uzurparea-ţi prinsă de ogod 
se va stinge-în tine, fi-vei răzmerit!... 
         Heruvimi să-ţi taie către raiuri pod! 
 
Nu măsura lumii, şubredă abia, 
Om, drept aşezare Ţie se va da!... 
Află, cât ai vreme, cântecul pios 
        de iubire naltă’în toată truda ta... 
 
A cunoaşte-înseamnă nu clintiri ce par, 
ci să vezi prin toate-o neclintire doar... 
Te-am lăsat astâmpăr veşnicind un „azi” 
între volnic „mâine” şi „ieri” necesar, 
 
ca adânca noapte-a’întinsului presus 
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a tăcea să-ţi fie ce-ai avea de spus. 
Dar dintru Oglinda-mi fără Început 
         ai ales gândirea, reflectat apus, 
 
şi-ai surâs cum vinde ochiul tău pierdut 
spiritul luminii mele, ce te-a vrut 
chip şi-asemănare, pe-un părelnic vis... 
         Pricină Căderii-a fost din Absolut 
 
cum, prin „Tu”, aieve grabnic „Eu” ţi-ai zis... 
Îţi rămâne însă caierul deschis 
faptei veşniciei plină de nectar 
        dacă timpu’în tine, rod, vei fi ucis!... 
 
Nu cerşi iluzii!... Speră disperând... 
Cine-învaţă vede, alţii fi-vor rând 
numai să privească-al utopiei şir 
         într-asemeni gurii cu dispreţ de gând. 
 
Dacă’în tine viciul la iveală scos 
n-a fost niciodată, umbli vicios! 
Stropii de licoare din carafe noi 
         nu-i să compromită-al viţei amiros... 
 
Soare fără pete’în caz de vrei şi nea, 
în întunecime te vei îneca. 
Taci, să se întâmple absorbit Cuvânt! 
         Cel ce crede însă a-l găsi deja 
 
trist vocifera-va colbului zadar. 
Fără gol chiar sensul din mistere n-ar 
şti încotro bate urgisit destin... 
        Timpul se  întoarce Stinsului Focar... 
 
CORUL   ( spre Adamul răzmer): 
        -Drumuri ale vremii ce pustiul coc, 
iată,-în om scriu vina, trupului soroc 
sub a celui eros ispitelnic tors!... 
        Voia întâmplării-ţi cerne vitreg joc... 
 
Ca întreg stă parte chiar de n-ar urma 
celor dinainte...Şarpelui perdea, 
din tumultul minţii s-a întors drept chip, 
        curbă’înduioşată, vid a revela. 
 
...Scade-Adunătorul adunând scăzut 
dintr-o osebire ce la fel s-a vrut. 
Crug aprins se stinge şi se-aprinde stins 
         a trezi spre moarte: apă, foc, vânt, lut... 
 
Neclinteşte axul stătător cuvânt 
cât spre vag se-învârte şleaului cel vânt 
cu alături mintea, geană în destin. 
         Chiar de scopul ultim ordinea a-înfrânt 
 
simultan tăierii Mărului virgin, 
când eternitatea’în vreme şi suspin 

coborâtă fost-a, iar adam, advers, 
         viu se depărtat-a de Prezentul plin, 
 
Talpa singulară sfântului demers 
cumpănire ţine între univers 
şi tăcuta-i sine, leagăn disolut. 
        Adevărul lumii nu-i a-l şti... Invers, 
 
nici a ştiuturii adevăruri nu-s 
cât, altminteri, josu-i dumerit cum sus. 
Dincolo, irumperi dintr-un scăzământ 
        stăruie plinire somnului indus. 
 
Însă, Primă tagmă, sferă de temei 
fără timp şi spaţiu, te întreabă: -Ce-i 
provenirea tâmplei, vis impermanent, 
        de’în pustiu prezumă voalate chei?... 
 
-Pare noima înseşi semănând cules 
omului, icoană-a parcelor de ţes, 
torc şi taie firul după viu noian... 
        O multiplicare-a Unului, eres... 
 
...Mintea stă-în „văzute” şi celor ce par. 
Doar iubirea-şi stinge ura din spuzar. 
-Seamă ia şi-învaţă-în spulberatic vânt 
        cum păzeşte struna molcom săgetar 
 
despuindu-şi duhul de poftiri ce-au frânt 
într-o doară crucea dintre van şi sfânt!... 
Lui asemeni află sinea s-o alini, 
        sapient jertfelnic sub ascultământ, 
 
intuind sălaşu-ţi în etern căţui 
ce prin ochi îţi spune: „tu nimic să spui”!... 
Din pănura firii cu scăzut izvod, 
        orb la’înfăţişare, simţului tehui, 
 

uită că umbrişuri vămi deşarte rod 
şi că’în fruct nu viul, ci lipsitul plod 
e deja trezirea altui figurar... 
       Năvodind căderea, cazi al tău năvod!... 
 

...Şi atunci rostit-a Dumnezeul Sfânt: 
CEL SINGUR: 
-Te-ai lipsit Adame de virgin vestmânt!... 
Nu te poţi ascunde mie-mi despuiat 
         după ce muşcat-ai, ars de trădământ, 
 
neiertata spiţă-a Pomului dual! 
Dincolo de trupu-ţi şi al tău egal 
crezi că nu văd Mintea ce te-a prins furat, 
         vălurelnic şarpe,’în fumul abisal?... 
 

Iar deasupra-a toate masca tu o pui 
aruncând păcatul gârbei fiitecui. 
Sub pecetea caznei sfatul să-ţi adori!... 
         Spre venin vorbit-ai, lui să te supui 
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în târâşul vieţii chibzuind sub frig! 
Cu luare-aminte fii dacă te strig 
într-a doua oară...Vremii dă-i folos! 
         Din cădere urcă spre celest câştig... 
 
Fii mijlocul sforii dintre-a nu şi-a fi 
şi’înaintea morţii-învaţă a muri!... 
Doar prezenta clipă de un timp ucis 
         purure te spală cu aleasa-i zi, 
 
dizolvând într’însa lumi ce, iată, nu-s! 
Mântuit de gânduri, sfeşnicului plus, 
vei deprinde văzul în oriunde-afund, 
         locuindu-ţi trupul cu dezmierd presus... 
 
 Tainei te ridică peste roade vii 
şi-oglindirii tale antiteză fii!... 
Fapta revelării: prin asceză, dar, 
      şi’în canon ofrandă, vrednic s-o conştii! 
 
Ale sale mere, Trei, de aur, sunt 
calmă împăcare torsului confrunt 
către Însuşi Măru,’în El contemplator, 
        vastului salvare-alături de-amănunt!... 
 

 

ACTUL  ÎNTÂI.  

Cânturile: 1, 2, 3.   Paginile  15 - 49. 
Discipolatul: moartea în viaţa profană, 

Iluzia (reflexiile) din Oglindă: Creaţia, 
Lethe, Spaţiul deşertăciunilor şi Timpul 
vremelniciei, Separarea materiei Pietrei: 
„anima” şi „corpus”, Prejudicierea, Karma, 
Templul din Lut, Peştera ( Labirintul 
minţii), Confuzia,   

Diabolein-ul, Corporalitatea: 
pavimentul existenţial, Descompunerea, 
Contraacţiunea,  Surâsul interior şi privirea 
urzitoare,  Lecţia,  Raiul inferior,  Primul Cer 
(urma fizică), Nigredo-ul. 

Acţiunea se petrece în Codrul 
Amprentelor. Viaţa. Edenul inferior. 
Aparenţele din Oglindă.  Suntem în pâcla 
Orei Trei a zorilor, după Cădere. 

ADAM/AGAPEION, EVA/SOPHIA, 
CEL SINGUR, CORUL (Adevărul, Binele, 
Frumuseţea). 

 
 

ACTUL ÎNTÂI.  CÂNTUL 1 
                              

CORUL:   ( către Adamul căzut) 
-Rătăcind călcâiul dintre duh şi trup, 
Chipul tulburat-a întocmitu-i chiup... 
şi-a intrat prin lume Moartea drept păcat... 
         Astfel mii ponoase, legământ în grup, 

s-au vărsat sub tagma unor trei plăceri: 
slava cea deşartă, râvna spre averi 
şi nesaţiul vintrei, ca acestea, rând, 
        din trufie’în viciu sub calici năieri 
 
 
prinse’în fărdelege, să se cheme rău... 
Din nesocotinţă s-a făcut călău 
chiar moştinei sale şi, acuzator, 
        s-a tocmit adamul dogmei Celui Hău... 
......................................................... 
EVA/SOPHIA: 
        -Fără’înapoiere flori, asceze, vini... 
Ceru,’în care zeii îndemnau că ţin  
orientul roadei, negură s-a stins.... 
        Trandafiri în vortex s-au întors ca spini. 
                                      
Colbu-mi zămisleşte cu sadea înnod 
fire, ca pe urmă bobul plin de rod 
numărat să treacă şi,’în facil, zobit... 
         Fală,-abuz şi spute se unesc izvod 
 
întru osândire de smintit duium 
să înlătur flama a mă ţine fum... 
A-învăţa ce-i moartea-i singurul temei  
         legăturii drepte sub Etern Acum... 
    
                                          
Fără încetare,’învăluiţi de-un mut 
joc al rânduitei căi ce-a început 
pogorând Cuvântul, spre întâiul pas 
        tragem luminarea: între cer şi lut, 
 
chiar de văzătorii îngeri poartă zvon, 
a tăcerii-i slava’în  vis hexameron... 
-Iar acesta, ce e?... -Scrinul cel închis 
        absorbind reflexii sub Cerescul Tron... 
 
CEL SINGUR:  
-A cunoaşte sinea între urmă şi 
Cale-i una doară, Om! ce-o poţi tu şti!... 
Ea îţi va răspunde multor întrebări: 
         -De ce oul beznei prisoseşte-a zi 
 
chiar din nuitatea-i fără început?... 
-Ce scop se-mplineşte de un ceas te-a vrut, 
sub ispita morţii, ca venind să pleci?... 
         -Iară peste ape, aer, foc şi lut, 
 
 
prins în nefiinţă-a deveni tot viu, 
încotro-s arheii ce cu darn îţi scriu 
temnicer la suflet trupul hulitor?... 
        Totuşi, vezi, ia seama Vastului Pustiu: 
 
numai cel ce crede spre lumina sa 
ca privind la altul are-a se vedea! 
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Îngeru-i se-aşează  nume într-adânc... 
        -Taci, auzi, atinge-l ca pe sinea ta!... 
 
CORUL: 
-Oriîncotro spectru-ţi şi-ar afla dezmânt, 
ţine înaintea-i un „acum” drept sfânt 
să alunge semnul timpului ce nu-i! 
         -Când trezirea pleacă, ce rămâne-în vânt?... 
 
Numai înăuntru-ţi coborând căţui, 
dincolo de vorbe vei primi să sui 
inocenta scară ce-a deşert părea. 
        Taci şi-ascultă-în tine sacrificiul Lui. 
 
Lucruri numărate sting neant, deşi 
sunt să îl conţină, într-acum şi-aci, 
chiar pe Ţesătorul care a disjuns 
         pânza-a ce nu este de-al tău fir spre-a fi... 
 
Detaşat de lume, nu-i să-i fii ascuns 
ci,-înotând într’însa, dinadins ajuns, 
înţelesul ţie-ţi spovedit să-l treci... 
         Singura prezentă, Clipa, sfânt răspuns 
 
la’întrebarea Scrisei, stă serafic salt 
de la „ieri”, uitare, către-un celălalt 
hat deşertăciunii „mâine”, tui năier. 
         Cum se strânge razei curcubeul nalt, 
 
arătând că toate Unului se cer 
măşti de adevăruri marelui mister, 
îţi pogoară calea’în cerc a nu greşi 
        spiţa de grindeiul albelor tăceri... 
 
ADAM/AGAPEION: 
 -Miruiţi colbire în uitări văzum 
viaţa-ne o umbră pe-un degeaba drum. 
Însă nimeni n-are intui nimic: 
        spuză-i cugetarea, iar voinţa fum... 
 
Formele în sine de se presupun 
au statornicia numitor comun. 
-Cine-i a discerne hatul lor sub vis 
        când, deşi potrivă, osebitul spun?... 
 
Necuprinse’în larguri par un şir mărind 
ce-întrerupe mintea cu utopic grind. 
Lume imperfectă, singură-aşadar, 
         nu e de se mişcă; e cum stă...finind... 
 
Inocenţa simplă către care-am tins, 
oază prin himere-a sacrului Întins, 
mistuire-mi scrie pe genuni de vânt. 
        Suferinţa vieţii-i a uitare-adins... 
 
Cum mi-am scris făclie şi liman în zi, 
mie singur reazem, am ales a fi 

să mă caut pe mine cine-s aşadar: 
   „gând ce însminteşte-or Minte-a nu gândi”? 
 
Preschimbat urzirii sub iubiri îngân 
pururi alte forme, dar la fel rămân. 
Cern balanţe-astâmpăr dintre ce-i şi nu-i 
tânărul primordiu’în exitus bătrân... 
 

Toate-s lucruri vane fără de a şti 
pogorârea sacră-a beznei întru zi. 
Duhul pur şi slava-i trec deplinul drum, 
      mie-mi, om, poruncă: nu ,,a nu’’, ci-,,a fi’’!... 
           
EVA/SOPHIA: 
 -Slăvitori de arderi trecem rând pe rând 
spre curmeiul tainei grafiind orând. 
Nimeni nu-i să ştie, nici a descifra 
        dacă viul însuşi s-ar purcede-în gând. 
 

Dătătorul mirei, Cela din ascuns, 
pune-în întrebare măsluit răspuns... 
Îngerii ne poartă sufletul spre ce-i; 
         trupul în nuime-aspiră îndeajuns. 
 

Val pe val se cheamă-în apele ce cad 
rânduielii caste întru viu prăsad 
ca agheazmă pururi cer închipuind. 
         Harul trece rouă peste viu poclad... 
 
Gol pe gol se-întoarce întru-acest pământ. 
După grabă furul se arată-în vânt. 
Însă numai celui iubitor de duh 
         i se dă lucrarea, preţ pe legământ... 
 

Drum în drum se pierde unde minte nu-i 
şi, sub soare,-acela poartă calp căţui. 
Albe zori de’îndată-s neguri la apus, 
        dacă strajă poftei, Om, nu vrei să pui... 
 

Către-amnarul sacru de-unde vise vin 
doar văzând ca Unul gol afla-vei plin 
şi captiv amintei n-ai să mai pogori 
        colbei şi cenuşii vre-un crâmpei de chin... 
 

CEL SINGUR: (către Adam răzmer) 
Orice întrebare-i a umbla prin vis. 
Învăţării morţii prăbuşire i-s  
calmele refugii întru vii plăceri, 
           cum pierdut prin tine ţie te-ai deschis. 
 

Spaima de-a renaşte prin  a şti muri 
se dejoacă-în spuze... Căci, trăind sub zi, 
partea-ţi va râmâne cel pământ, atât! 
            Fapta fără urmă, peste bine şi 
 
răul suferinţei, neclintită’în gând, 
este dreapta cale paşnic meditând. 
Cel ce ia dorinţa prin uitare ghid 
            va primi smintire şi ruina-şi rând. 
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Iolă fără ţintă întru ape ce-s 
prin ocean să-şi piardă rostul ne’înţeles 
vântului acesta s-ar deda-în pustiu... 
            Aşadar de ură, patimi, interes, 
 
tu dezbară-ţi simţul!...Stai de veghe prins 
chiar de prevestirea legii ce’înadins 
poartă-învăţătura sinelui etern. 
 Dacă treci de minte, nu vei fi învins!... 
 

Nu-întreba spre vreme a deşartă ce-i! 
Curg în amăgire ale vieţii chei... 
Întru-acum te cheamă!... Ieri şi mâine-s doar 
spiţele rotirii spre un Azi, Grindei... 
 

 
 
 
 

ACTUL ÎNTÂI,    CÂNTUL 2 
EVA/SOPHIA: 
-Joc al aparenţei lumea-i aşadar... 
A-şi atinge ţinta, formele tresar 
într-o contemplare fără visul tău 
 ce-a aflat prin moarte întreitul dar... 
 
Despre tot ce trece poţi să spui: „sunt Eu”, 
când transfigurarea în soterul Zeu 
freamătă nimicul tantricei văpăi?... 
         N-ai decât ca’în tine, refuzând mereu 
 
mistica ofrandă, calea s-o înduri 
spre-a decide vina netăcutei guri 
şi-a sui-în asceză fapta, pururi gând. 
         Flori şi oseminte, urmele de furi 
 

 
vin înstrăinare numai dacă tu 
vrei înţelepciunii, care te-abătu, 
înseşi mântuirea celui întrupat 
        unde orb-dedusul stă prin vidul „nu”... 
         
- Bucură-te, suflet, totuşi, clipe-ţi zic!... 
 Poţi domni deplinul chiar să n-ai nimic. 
 Însă, de ţi-s toate, ferm, pleca-vei gol. 
            Ce-i în Bolta Mare e şi’în Punctul Mic. 
 
Astfel prin adâncul spectrelor ce par, 
de pustia sorţii, Om, te-mbată dar!... 
Nimeni să-ţi dezlege nu-i despre ce nu-i! 
            Valurile’întoarse’în veci la ţărm habar 
 
n-au de grija lumii şi de-al său sicriu; 
vor să spele-abise, doar atâta ştiu... 
Pe când omenimea poartă-al părţii clin, 
           mantia întreagă scrisă-a purpuriu 
 
pâlpâie tinctura Formei dinadins, 
stingere să ardă-în ardere ce-a stins. 
Un crescut ’nainte urmei s-a scăzut... 
           Firuieşte-învinsul firul ce-a învins.... 
 
CORUL:  
- Sub splendoarea clipei parcele te-au vrut 
simplă scamă’în palma celui Absolut, 
ca din ea să toarcă, depănând-o nod, 
           fibra vieţii calpă, adevăr părut... 
 
Naşterile’în lume a deşert apar. 
Şi’înţeleptul moare ca cel tâmp, zadar! 
Cu durere-i plină cana vieţii... Smalţ 
         de-amăgire poartă întrupatu-i var.... 
 
Bocetul îşi are-în veselii izvor... 
Toate-s vremii strâmte, deşi mari se vor, 
necăzând adaos şi ceva scăzut. 
         Ce-a fost, este, fi-va...cerc întâmplător. 
 
Ai dobândă totul când nu ai nimic. 
Limite obscure formei se dezic 
tocmai sub temeiul ceasului deşert. 
        Noima-atât de mare stă-în lăuntrul mic. 
     
Una-i dacă pleacă firea din plăceri 
şi-alta-i de plăcerea, singură, spre ieri 
te desparte groaznic din vremelnic trup... 
        Cererea-ţi se pierde pierdere de ceri 
 
când cea oarbă minte-i prea opac amnar 
peste succesiunea tâlcului ce n-ar 
şti dincolo vine a scădea în vis 
iar durerea matcă-şi are gândul chiar... 
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Necurmării este începutul şi 
astfel cu sfârşitul, feluri de a fi, 
scriu părelnicia mantiei ce nu-i... 
          Învierea’în moarte-a beznei curge Zi. 
 
Funia speranţei sub nevoi s-a frânt 
plină de obidă, goană după vânt... 
N-o îndreaptă nime când aproape, sus, 
         umblă pe sub soare-a crâncen legământ. 
 
De folos cuvântul sta-va să-l desfaci, 
însă doar misteru-i cel mai bun tălmaci. 
Nu-i nimic, desigur, în afara Lui... 
         Graţiei spre-Acelaşi dă urmare: - Taci!... 
 
ADAM/AGAPEION: 
-Ce eşti pentru mine, Doamne, zămintind 
cărnii-mi obidire-alături de alint? 
Indecis în toate m-ai lăsat pustiu 
        din carafă goală adevăr sorbind. 
 
Urmă-a unei urme, beznei de-a rămas 
să închege drumul aşezat prin ceas, 
viaţa-mi, o căţuie doar s-afume prav, 
         juruinţă vană,’în fatum m-a atras. 
 
Vorba dinainte tace într-acum... 
Limpezirea doarme sieşi somn de fum 
când Dezvăţătorul dincolo, drept văl, 
         umblă să dividă floarea de parfum.... 
 
Fără de speranţă disperare nu-i. 
Moartea şi-animarea singur cărărui 
poartă înde ele mie-mi veghetor. 
         Zeu îmi sunt şi robul de cobor, de sui... 
 
Numai în adâncu-mi întrebări de-ajuns 
despre tot ce nu e vor avea răspuns. 
Lumea de iluzii sub cuvânt–simbol- 
         da-va înţelesul firului ascuns 
 
când de la Cel Spirit altuia, pe rând, 
taina se va trece-în ritual tăcând. 
A alege simplu e a în-zidi 
         transa-adâncă ţie-ţi, parca forfecând 
 
între a cunoaşte şi a fi, destin, 
spre-a ghici că spuze din plecare vin. 
Stingerea’în tăcere îndoieli mascând 
         va ajunge preajmă clarului alin. 
 
Tatăl locuieşte doar în templul ce-i 
înălţat de inimi revelat grindei 
căci, fixând prin cuget Punctul sineal, 
         contemplarea-i este-a-l şti-întreit temei... 
 

EVA/SOPHIA: 
 -Din aceeaşi sursă şi divin tipar 
 formele cu viaţă nasc, trăiesc, dispar... 
 Geometrul sacru schimbă vast eter, 
          linii răzvrătite’în vise de olar.... 
 

De’în lăuntrul nostru vom cerca profund 
căi nemărginite vom zări că-ascund 
aurul luminii, număr fără chip, 
         şi un zeu pe-o sine stând cogitabund... 
 

Reflectată’în  toate filele ce nu-s, 
ne citeşte moartea orient şi-apus, 
înlesnind a crede că apoi vom fi 
        ca prin lumea umbrei: spuşi în de-nespus. 
 
Greabăn de vertebre leagă cer de lut 
printr-un fluviu care’în Tron a început. 
Capu-i ţine slava, pântecul pământ 
         unde şarpe magic, firii discernut, 
 

doarme sieşi faima celui Paradis. 
Fără-a-i fi stăpânul, omul spre abis 
cade pradă cărnii... Sub virtute doar 
         Soarele şi Luna tâmpla i-au deschis 
 
porţii celei strâmte... Cu-aripi la călcâi, 
hermesul îndeamnă: 
CORUL:      -„Umbră, mai rămâi 
ghid la conştienţă plutitoare’în tot, 
         nemuritorie, linişte dintâi”!... 
 
Doar în punct afla-vei de-un Întreg decis 
ce, cu-asupră taina, spectrul tău a scris. 
Centru lumii nalte, germene tălmut 
         este-aşa când nu e, nu-i cum e, căci vis 
 
nemişcat se mişcă, iar, ca înţeles, 
e deja în miezu-ţi de când ai purces 
a desface scama lesnelor uimiri. 
        Chiar în locu’în care stai acum se ţes 
 
căile minunii... Te iubeşte dar 
sub adevăratul sine întru har! 
Eu-lui părerea lasă-i drept tribut. 
         Te scufundă-în noimă fără minutar... 
 
Într-acolo toate se întorc pe rând 
după numărarea’împărtăşită-a gând. 
Fii, deci, potrivire marelui mister 
        ce în moarte curge viaţa conţinând! 
 
ADAM/AGAPEION: 
-Aşezate’în centrul lumii, aşadar, 
vechile-i temeiuri gesturi sacre-apar 
şi, ca totdeauna moarte amintind, 
         repetării oarbe scriu un foc polar.... 
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Ghimpii de miraje minţii cu duium 
au lăsat eroarea că Pământu’în drum 
cercuind cel Soare naşte noapte, zi... 
         Nu’în periferie-i cauza, nicidecum! 
 
Faptu-a fi prin lume n-ar semna dezleg 
că şi revelat-am Centrul, cel Întreg. 
Parte, ca o sfoară, ţinem de stihii... 
         Ieri, cum azi ori mâine se subînţeleg... 
 
Punct apururi mie din oceanu-mi sunt... 
Suliţi de sfială curg drept amănunt 
unduind a valme-al jocului ecou 
         unui gol, deşertul plinului înfrunt... 
 
EVA/SOPHIA:  
-Tot ce nu e-în sine vanitate-i doar. 
Gnoza şi iubirea cugetului par 
singura cărare către Necuprins. 
         Fiecare-alege fuga din contrar, 
 
fluviul de extaze al acestui joc, 
unde nu eterul, după aer, foc, 
apă sau argilă înzideşte gând, 
         ci un act al firii sprijinind noroc, 
 
tâlcovanii între om şi cel divin... 
Piesa e aceeaşi cu actori ce vin, 
spun un rol şi pleacă-în pustnicii de trup. 
        O caducă stare – timpul van, destin – 
 
varsă prin renaşteri tăiniciţi arhei... 
Nimeni nu-i să afle creatura ce-i 
decât numai dacă, lui lăuntru prins, 
         s-ar privi cu pace-a neclintit temei... 
 
Străbătând poteca omul cel miop, 
după întâmplare, vede-al sinei scop, 
logosul ce mută-în aur fir de plumb. 
         Ştie, dar nu ştie de-adevăr vre-un strop. 
 
...Zeii fost-au oameni. Cei din urmă –zei – 
vor sui-în temeiul stinselor scântei. 
Trebuie dospire întru asfinţiri 
         scărilor de îngeri să pătrundă ce-i... 
 
Vine înmirarea: - „Iar aceasta, cum”?... 
-Doar lăsând în urmă, dincolo de scrum, 
simpla osebire: „Eu potrivă-s Tu”!... 
         Întru anastasa rodului altcum... 

 
 

ACTUL  ÎNTÂI,  CÂNTUL 3 
CORUL: 
-Dar privind într’însul, ce-a aflat Adam? 
Viciul şi păcatul, năruirii dram, 
prin confuzii mască, file au întors 

         cărţii deiforme spre-un sfârşelnic hram. 
 
Şarpele e altul triplei sale stări: 
spaţiu ca mişcare, timp sub nemişcări, 
iar deasupră Ochiul, esoteric vis... 
        Dintru adormirea-atrocei dejucări 
 
ce pe om desparte de cel Zeu Tăcut 
l-a purces, ca după,’în El şi Ea născut 
sumbră diviziune, să sfârşească-apoi 
         colb şi încarnare, noul Cunoscut... 
 
Minţi din două ţărmuri, dincolo şi-aci, 
spun că într-acuma-i ce s-a fost şi-a fi... 
A muri învaţă!...„E a şti ce eşti” 
         când, chemat în tine, punct vei cercui... 
 
Sufletu-i întregul, partea-i trup, abis... 
Înviind prudenţa, căi de soare ţi-s 
unghiuri, linii, curbe, margini de genuni, 
         valuri sub reflecţii, toi întredeschis. 
 
Află: „tot ce este-i inimă prin har”!... 
El, Nimicul, scrie cele câte par, 
între sapienţă şi sotiză, foi... 
         Cartea-i, mimă umbrei, stă închisă doar. 
 
Embrion de aur, sub aici şi-acum, 
ţinta pribegeşte focului în scrum. 
Din dezordini sterpe ordinea presus 
         omul prinde-în palme sub celest duium. 
 
Buni sau răi de-a valma râvna şi-au înfrânt 
sufletul în sine goanei după vânt... 
-Ce rămâne totuşi?... 
EVA/SOPHIA:     - Clipa!...ne-a ales 
         un acord Tăcerii, viu îndurământ... 
 
Astupate forme cu noian de-abis 
ce corup argila şi năpastei i-s 
torc nigreda sfoară-a rodului adânc, 
         cinste lui Hesperus -Lucifer dezis.  
 
Necurmate focuri coapsa’încet deschid 
majestăţii sale Moartea şi sub rid 
văd putrifierea omului din colb 
ce îşi vinde slava pe-un amarnic blid. 
          
Ca de smoală fluvii suflul dirijând 
prin epifanie dau spre albul rând 
peste-acea latentă graţie dintâi 
         şi încep a zilei nod coagulând. 
 
Mijlocu-i amintea, separând vil grup, 
dusă cugetării celor ce corup 
focului chimiei venerat flacon. 
         De la Soare negru, jurământ în trup, 
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cel mereu plecării, dar dedus venind, 
stăruie lucrarea’în străjuit colind. 
El, către cinabru, sete de-absolut, 
         colb se re-visează visu-şi colbuind. 
 
Ca văzut în ape unduind înec, 
fără-a şti să-înoate, râvne-i se întrec 
mântuirii sale şi-l îndeamnă-în sfor. 
        -Ce urmează?... Verdeş peste-absurd eşec. 
 
ADAM/AGAPEION: 
-Toate-şi au ascunsul după-acelaşi Văl. 
Doar privind vedea-vom dedesubtul să-l 
trecem cum asupra unui singur fir 
         ce îl taie-Atropos darn ca adevăr... 
 
Un arheu lucrează-în trupul nostru vag. 
Negrăite vorbe vântului distrag 
rece trudă-a minţii ce s-ar crede-întâi. 
         Pe frământ şi-obidă pus-am rămăşag... 
      
Nu pot fi rostite legile de sus. 
Duc spre adevăruri chei ce pare-au spus 
că’în a lor criptare tâlcul e polar. 
         Mintea leagă marne gândului dedus... 
                                               
Ştim numai sub ceasul când de Absolut 
osebim mirarea care ne-a ţesut... 
Ritm, povară, număr valme înviind 
         duc cu noi sfârşitul - purure’început -... 
           
CORUL: 
-Plodu’în răsărire are-într’însul tot 
prototipul lumii: pace şi vocot. 
E şi soarta firii, însă-al doilea om 
        contrazice cursul din azur devot  
 
petrecâdu-şi zile’în tăinicii de gând, 
peşteri ale mimei loru-le mimând. 
Soarelui cea tină-i dă rotund chenar  
        unei aparenţe, nefiind nicicând... 
 
Morţile-învia-vor chiar de vieţi murind 
a venire pleacă’în pururea colind... 
Dacă vrei să afli dincolo de zor 
        ce e nemişcarea prin al valmei clint 
 
ia din fir întoarceri, din suit scobor 
şi din vid povarnic plinul plutitor. 
Într-aşa primi-vei al Spiralei cânt, 
        mistica tăcere din închis fior. 
 
Astfel prin splendoarea umbrelor ce nu-s, 
reflectându-ţi timpul, vei vedea în plus, 
faţă către faţă, chiar Oglinda Sa. 
         Nu’în ghicit stă chipul ci prin ce-a conclus... 

 
 ADAM/AGAPEION: 
-Rezemată-i lumea de un punct ce nu-i. 
Contra ei se-învârte când vrăjit căţui, 
 când, sub părăsire, umbră rând pe rând. 
          Înnăscută sieşi pare a nescui.... 
 

Duhul şi puterea sapienţei par 
pe temuta cale trepte în zadar... 
De la trup la spirit sofianul flux 
         le culege însă cu vegheat cântar. 
 

Pervertit, sub darul circumscris cu cer, 
omul nu ia seama’în sine de mister 
şi adapă setea-şi la izvor deşert 
         pe a cărui valuri vântul stă năier...  
 
Sânge de matrice, vechiul Hidrargir, 
încă mă decide mult să mă înmir, 
sub logodna mare-a Soarelui cu Ea, 
        de-atanor şi focu-i, incombust sotir. 
 

Totuşi vine ora, fapta’în crezământ, 
dincolo de scena lumii ca pământ 
întronării sacre să-i aducă rod.... 
      Ascultând tăcerea drept apururi cânt. 
 

Dăruind primeşte... vino a vedea!... 
Calea revelării poate fi şi-a ta. 
Lasă-te în paza-i prin a şti ce-i rău 
  osânditei cupe  fără-a te mira... 
 

 
                      
EVA/SOPHIA: 
-Lumea e oglinda unui van abis 
ce, deschisă’într’însa, umbră te-a închis. 
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Mutele-i stihare se preschimbă-adânc, 
     însă doar Schimbarea-i a rămâne’în scris. 
 

Prin repaos umblă cele ce dispar, 
dând o faţă nouă veşniciei dar, 
ce, trezită spuzei palei amăgiri, 
           stinge şi aprinde pleoapa, cenuşar.... 
 
Cel ce făptuieşte, nefăptuitor 
bucurând voinţe, bucurii nu-l vor 
aduna cu trupul ca al valmei joc. 
           Învârtind la roata cosmicului zor, 
 
dincolo de semne: apă, vânt, lut, foc, 
ce’în a cincea sferă umbrele îşi coc, 
poartă sacrificiu, sensu-i fiinţând 
           prin divin, întregul fără timp şi loc... 
 
Risipit sub gânduri nu-l atinge gând 
şi, deşi-i orândei, nu rămâne rând 
în corvoada lumii, căci, indiferent, 
            vede simetria tuturora, dând 
 
ochiului dintâie un invers torent. 
Cum străbate actul chipul său latent, 
prins în simetrie de-al ascezei cor, 
           suie mântuire, un etern prezent... 
 
Din nefasta viaţă ai a scutura 
sub părelnic scama între Nu şi Da... 
Naşteri fi-vor multe şi, asemeni, morţi, 
         însă numai ceasul stă a le afla. 
 
Nu uita că’în pragul sferelor cereşti 
singura avere-i într-„a şti ce eşti”. 
Doar ajuns acolo adevărul, vin, 
         resorbi-va-în tine pur îndemn: -Să creşti! 
 
Parimii pierdute montul tâmplei mint. 
Toate-s cărţii mute fum de labirint. 
Scutul de evlavii însă luminând, 
            sub târziu ne da-va aur din argint... 
        
CEL SINGUR: 
-Cât sub cheia-i poartă Lipsa ce s-a vrut, 
viitorul este un etern trecut. 
Orişice filadă-a cărţii sale-adânc 
         scade a urcare’în cerul meu tălmut.... 
 

Mântuirea-ţi vine doar abandonând 
în distincta Clipă „cel din urmă gând”... 
Astfel vei cunoaşte repetatul miez 
         cutezat el însuşi nicăieri, nicicând... 
                                  

Clipa de se mişcă e spre sine doar: 
ieri, mieznoapte, mâine-s trepte a zadar. 
Află-te în tine!..  Fii cea ce eşti 
         cât ale părerii a prisos tresar... 

                                  
Vârsta haina-ţi schimbă, mintea însă nu, 
căci, de-aceasta-i oarbă, ochii-ţi trec tabu. 
Numai cel ce-ascultă ştie a rosti 
         despre flori de linişti peste care tu 
                                   
din întrelăsare te-ai ales învins. 
La amurg fantasmă-i că o zi s-a stins... 
Pierderea e-în gându-ţi fără chip şi rod 
         ce spre gol îţi poartă paşii înadins. 
 
Adevărul dacă ai ajuns să-l ştii, 
împliniri de cumpăt potopind pustii 
chiar de-s ţie fapte’în schimb tu nu le faci. 
         Ca străin în trupu-ţi doar la Cer să ţii! 
 
Fii mereu asemeni cu înalta stea 
ce înoată-în bezne fără-a se uda 
cu tăcuta smoală-a marilor stihii. 
         Depărtează viaţa, dar trăind în ea!... 
 
N-ai decât să stărui celor ce te-atrag 
minţii smintitoare a le da-în vileag 
şi să fii lăuta dezmierdată cânt 
        chiar de jertfitorul tripticului cheag... 
 
Stinge îndoiala şi al minţii sorb 
căpătând amintea prin al tău ochiorb!... 
Nici pe cei în viaţă, nici pe-acei ce-s morţi 
    nu îi plânge!...Toate’în Sinea-mi se resorb... 
 
CORUL: 
-În căuşul palmei nominal esclam 
au primit prin veghe Eva şi Adam 
drept vacuitate-a urmei fără gând, 
        o absenţă-a toate ca himeric ram... 
 
Frunze-mprăştiate de cel vânt corupt, 
atingând lumina, de plăceri s-au rupt 
şi-au uitat de dubiu, de nemulţumiri 
 şi că nu-s stăpânii a destin abrupt... 
 
Patru adevăruri: întru-a suferi, 
pricina-i dintâie, soteria şi 
înseşi Calea Naltă-a liniştii le-au scris 
       centripet grindeiul lui „a nu” spre „-a fi”... 
 
Taumaturgi oglinzii petele şi-au şters 
din bolnava minte ce’în al său revers 
n-arătase Chipul, ci impermanent 
 jocul vanităţii trupului dispers. 
 
Spiritul treziei lor li s-a deschis 
şi-au ajuns la Noul, iată, Paradis 
ce le spune: -„Centrul...doar aici e-a ce-i!... 
     Alte vieţi niciunde nu-s necum spre vis!”... 

♦
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Boris Marian MEHR 
 
 
 
 
 
 
 

Balada cazară 
 
 
Trăim , nu simţim sub picioare pământul, 
Toţi se laudă şi toţi cad pe brânci de un chin, 
Cum să facă palate din lut frământându-l, 
Ce frumos era, Doamne, să fii doar copil. 
Cazarii, cazarii, poeţi  mândri, liberi, 
Nu se tem de Damocles, de suspendări, 
Ei îşi iubesc femeile,  tineri 
Cazarii rămân din zări până-n zări. 
Au fost în Read land, în Deadland, antagonici, 
Au luptat în Blacklandul uneori alb, 
În Flowland, în atâtea cnezate de gnomici, 
Cazarii nu s-au predat, n-au fost slabi. 
Cine câştigă şi cine pierde? 
Cel din trufie sau cel cu talent? 
Cel care-ngheaţă de teamă sau fierbe 
De nerăbdarea de-a fi Timurlenk? 
Cazarul iubeşte prietenia, 
El nu trişează, nu face pariu, 
El îşi iubeşte şi graiul şi glia, 
Cazarul din mine, cel care scriu. 

 
 

Blestem şi 
izbăvire 

 

 a cunoscut Moartea la vârsta de şase 
ani. Deşi se spune să nu temei de 
moarte, el a rămas toată viaţa un 

ipohondru  nelecuit. Când a auzit că un băiat 
din vecini,  adolescent, a murit de o boală 
gravă la plămâni, a rămas cu dureri în piept 
ani mulţi. De altfel a şi făcut o pneumonie în 
primul an de facultate, dar vom reveni. Ne 

G 
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întoarce în anul 1947, pe Bulevardul Al. I. 
Cuza, lângă Gara de Nord. Pe când se juca 
de-a hoţii şi vardiştii cu prietenii, o femeie 
ceva mai în vârstă, cu o broboadă pusă 
strâmb pe cap, a ieşit clătinându-se din 
crâşma de peste drum. Beată, bolnavă? 
Copiii s-au repezit la ea  cu ţipete şi râsete, 
femeia a grăbit pasul şi s-a ascuns într-o 
curte. După circa o oră, în faţa porţii  pe 
unde intrase, femeia s-a adunat lume.  
Mirosea fetid a gunoi nestrâns, iar biata 
femeie zăcea fără suflare, palidă. Murise. G. 
a simţit un gol în stomac, o greaţă 
necunoscută, moartea era însoţită de acel 
miros imposibil. Au trecut ceva ani, într-o 
dimineaţă sună telefonul, foarte devreme, o 
voce nu prea cunoscută în receptor îi spune 
–„A murit tata”. „Ce tată? Tatăl mei 
trăieşte”. „Nu, bunicul tău”. G. nu prea îl 
cunoştea bine pe bunic, acesta locuia la 
Rădăuţi, nu l-a impresionat vestea. Mai rău a 
fost când a murit chiar tatăl său, după alţi 
câţiva ani. A venit seara, acasă,  de la o 
şedinţă, a căzut pe podea şi dus a fost. Atac 
cerebral. Partidul a hotărât să-l incinereze. 
Cu protocol, cu cân-tece revoluţionare, 
Balada lui Porumbescu şi în final, „Porniţi 
înainte, tovarăşi”. G. nu a putut să plângă, se 
freca la ochi doar. Se gândea unde putea să 
se ducă tatăl său. El a crezut mereu în viaţa 
de apoi, de când era copil, o vecină , foarte 
bisericoasă, cu care rămânea G. când mama 
sa era la Radio, unde a lucrat o perioadă,  îi 
povestea de îngeri, Dumnezeu, multe alte 
poveşti, toate întipărite în mintea copilului. 
A păstrat esenţialul. Totuşi a avut un şoc 
când a aflat de la mama sa că tovarăşul 
Lenin, despre care se tot spunea că 
„trăieşte”, murise de mult.  Când a murit şi 
Stalin, moartea acestuia a coincis cu moartea 
bunicului, efectele celor două evenimente 
anulându-se reciproc. Au mai trecut ceva 
ani, în primul an de facultate s-a decis să 
facă revelionul în Bucegi, cu prietenii,  erau 
şi nişte fete de la Universitate – Filozofie, un 
grup mare al ONT-ului. Pe drum i-a prins 
un viscol năpraznic, au ajuns cu greu la 
cabana Caraiman. A doua zi era o linişte ca 
la Polul Nord. Departe se vedea  pe cărare, 
un punct negru. Cineva i-a spus că este un 
mort. S-a dus să cerceteze. Era cadavrul unui 
turist, avea ochii de sticlă, mai avea în spate 
un rucsac enorm , plin cu sticle şi sifoane. S-a 
făcut anchetă, problema era că fata cu care se 
împrietenise  avea mâna complet degerată, 
aşa că la întoarcerea în Bucureşti s-a internat 

la Spitalul studenţesc. G. a vizitat-o , dar 
tuşea  şi  ceva febră. Totuşi a condus fata la o 
plimbare în Herăstrău, ceea ce a avut ca 
urmare o internare de urgenţă la acelaşi 
spital. O veselie, atunci când ai de a face cu 
studenţi. Fiecare cu altă boală şi alte 
obiceiuri. L-a cunoscut pe fiul preotului 
Mihai Avramescu, evreu convertit, cunoscut 
în literatura absurdă, ca şi pe nepotul lui 
Ionel Perlea. S-a tratat de plămâni doi ani, cu 
internări la sanatorii. Era să piardă anul 
prim, dar profesorul de desen industrial, 
Mircea Iorga, fiul istoricului cunoscut, l-a 
îndrăgit şi l-a trecut la examen.  Viaţa de 
student nu i-a dat răgazul să mai cugete 
asupra bolilor şi morţii, înmormântările 
oficiale nu l-au impresionat defel – 
Sadoveanu, Groza, Dej, ş.a. La Moscova l-a 
văzut pe Lenin( sau bucăţica vizibilă, era un 
cap mic, contractat de fenol şi un piept 
îngust) , în Mauzoleu, semăna cu 
Crematoriul Cenuşa. S-a angajat la o 
întreprindere, după absolvire, iar un coleg a 
murit în faţa lui, alergând după un autobuz. 
Atac de inimă sau cerebral, moarte rapidă. 
Apoi, bunica, venită la Bucureşti să-şi 
trăiască ultimii ani cu copiii şi nepoţii lor, ea 
care nu ştia că tatăl lui G. nu a fost 
înmormântat după tradiţie, a căzut victimă 
unui accident banal de automobil. Am 
vizitat-o la spital, repeta cuvântul Ficus, nu 
ştia bine româneşte, îl căuta pe unchiul meu, 
al doilea fiu, după tatăl lui G.  Moartea a mai 
dat târcoale, G. s-a îmbolnăvit grav pe când 
era în vârstă de 46 de ani, a tot amânat 
controlul medical, apoi nu s-a mai putut 
abţine, frica a fost învinsă a intrat pe mâna 
doctorilor şi a scăpat. Un mare avantaj a fost 
vizita în Israel, una dintre ţările cele mai 
interesante, sub aspect istoric, din lume.  O 
mătuşă locuia pe la marginea Ierusalimului, 
în fostul cartier german (au fost colonişti 
germani veniţi înainte de primul şi de al 
doilea război mondial) . O stradă ce mirosea 
a jasmin, adică iasomie, dar era un parfum 
paradisiac. Deşi se simţea groaznic, avea un 
puseu de diabet provocat de cortizon, ca şi o 
criză hepatică , abia se ţinea pe picioare, 
Domnul, aşa s-ar spune, i-a dat putere. A 
văzut tot ce se putea vedea mai interesant în 
Canaanul biblic. Întors la Bucureşti în ajunul 
loviluţiei din decembrie 1989, a văzut la 
televizor  uciderea dictatorului C. şi a soţiei 
sale, un spectacol oribil, la fel de urât ca 
decapitarea  prizonierilor de către  ISIS, 
acum. Nu îl iubea defel pe dictator, dar era 
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vorba de un om, oricare.  Ultima întâlnire cu 
moartea a fost cea a mamei sale. A vizitat-o 
într-o vineri, iar după patru ore i s-a 
comunicat la telefon că mama sa a murit. A 
doua zi a mers să  ia actele, la morgă, 
cadavrele mamei şi al poetului Marin 
Sorescu erau alături. Stranie coincidenţă. 
Nimic de adăugat. Izbăvirea de moarte? 
Numai scrisul.  

 
 

Mica 
 ica are 85 de ani, şi-a pierdut soţul 
după 65 de ani de tovărăşie 
ireproşabilă, când o întrebi ce face 
îţi spune că vrea să meargă la Puiu. 

Toată lumea ştie chestia asta, dar ea nu se 
hotărăşte. Într-o zi, am sunat-o şi nu mi-a 
mai spus nimic. A tăcut, am insistat, iar la 
următoarea convorbire a mărturisit. Într-o 
noapte, dormind ea adânc, a auzit telefonul, 
alo, aici e Puiu, care Puiu,  este Puiu al tău, 
de ce vrei să vii la mine? Am îngheţat de 
frică, zice Mica, iar el, Puie adaugă, eu nu 
mă plictisesc aici, tu nu te grăbi. A închis, mă 
uit, nici un număr, cine a sunat? Cine face 
asemenea glume? Am întrebat, nimeni nu 
ştie nimic, tu ştii ceva? Doamne fereşte. Zice 
Mica, Puiu nu m-a înşelat niciodată, de ce să 
mă înşele acum? Zic eu – dar nu te înşeală, el 
este în altă lume,  face şi el ce poate. Ai 
dreptate, dar tot nu e frumos din partea lui. 
Am să te mai sun, dacă mă mai caută Puiu 
am să-i bat obrazul. Nu m-a mai sunat. S-a 
dus şi Mica. Ce scandal i-o fi făcut? Am 
remuşcări, trebuia să nu-i dau dreptate lui 
Puiu. 
 

 

Ipohondria 
 
u sunt  un ipohondru nenorocit, stau 
la poarta ta şi mă lamentez că nu 

există minuni pe lume. Adevărul este că de 
când mă ştiu m-a durut ceva. Sufletul mă 
doare tot timpul, nu am leac, burta mă durea 
când eram mic, din cauza lui Hitler, capul a 
început să mă doară de când 
l-am citit pe Dostoievski, adică de la 16 ani, 
am mai avut nişte chestii la ganglioni, motiv 

pentru care am vizitat Israelul de două ori, 
am pus un bileţel la Zidul Plângerii şi mi-a 
trecut, doctorii au spus că ... nu se poate, 
trebuia să mor cu 20 de ani în urmă, adică 
sunt retardat, de curând am pus un stent la 
picior, având arterită (te pricepi la medicină? 
) , am primit o ofertă de la Federaţia de 
Fotbal să dau cu piciorul în ... şefi, etc. aşa că 
nu mă mai panichez, am fost în Infern, ştiu 
cum este, nu mă tem , iar Raiul nu îmi este 
accesibil, pentru nenumăratele păcate 
făptuite în stare conştientă . Te iubi,  îmi 
placi că nu mă mai las de tine ... pour 
toujour., pour eternite.. nu, că asta scrie prin 
cimitire…aveam pasiunea să învăţ textele de 
pe pietrele tombale.. pe primele prietene le 
duceam la cimitirul Bellu să le sărut în voie. 
Mai vorbim, acum sunt treaz şi ...mă doare 
capul uşor, al naibii cap, adică un cap  prost 
se luptă cu un stăpân deştept sau invers.... 
 

 

Trenul 
 
-au aruncat în urma trenului, au 
scăpat, s-au frământat în iarbă, s-au 

iubit, în timp ce trenul gonea nebuneşte spre 
moarte. Ei doi erau nemuritori. Aşa este în 
dragoste. Cei din tren iubeau şi ei, dar nu 
ştiau ce-i aşteaptă. Unii mor înainte de a 
iubi, aceştia merg în Rai, fără dubii, trenul e 
unica şansă. Poate nu este unica, mai există 
şi altele. 
 

 

Zăpada 
 
ăpada a acoperit tot ce este trist, aşa 
cum vorbele acoperă trădarea, 
frământările, regretele, aşa şi trebuie, 

orice tăcere dezveleşte adevărul, drumul 
este prea anevoios, câinii turbează în 
singurătate, oamenii mai muşcă uneori, nici 
primăvara nu aduce pacea, eu simt cum 
moartea ne pândeşte-n luna mai, la şcoală 
eram exmatriculat mereu în mai, iar prima 
fată care mi-a spus că nu mă iubeşte era 
născută în mai, eu am crezut-o. Uneori e 
iarnă-n luna mai. 
 

M 

E 

S 
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Mariana 
RÂNGHILESCU 
 
 
 
 
 
 
 

Personajul 
goethean 
 
 

ersonajul este o individualitate 
(persoană) înfăţişată după realitate 
sau rod al ficţiunii, care apare într-o 

operă epică sau dramatică – prin intermediul 
limbajului – în sistemul de interacţiuni al 
textului literar. Personajul poate fi definit 
într-o multitudine de perspective: cea 
morală (ca raport dintre om şi el însuşi), 
sociologică (raportul dintre individ şi 
colectivitate), ontică sau filozofică (raportul 
dintre om şi univers) şi estetică (raportul 
dintre realitate şi convenţia literară). Când se 
află în centrul acţiunii şi polarizează atât 
atenţia, cât şi afectivitatea cititorului, el 
devine un erou. 

Construcţia personajului se realizează 
prin asocierea a două dimensiuni: una 
socială, exterioară şi alta psihologică, 
interioară. Există mai multe tipuri de 
personaje, calificabile după diverse criterii. 
Având în vedere rolul în acţiune, personajele 
pot fi principale, secundare, figurante sau 
funcţionale. Raportate la discursul narativ 
sau dramatic, personajele pot ilustra indirect 
un punct de vedere al autorului.  

O primă variantă a operei Faust, de 
Geothe, intitulată de critici Urfaust, datează 
din tinereţea poetului (1770-1775). Ea 
conţine principalele scene pe care se va clădi 
subiectul tragediei. Opera fusese concepută 
ca o confesiune şi apoi întreruptă. Într-o 
călătorie în Italia, Goethe a reluat planul lui 
Faust, aducând elemente noi: Bucătăria 
vrăjitorească, scena Pădure şi ]peşteră şi 
completarea scenei pactului. Schiller i-a 

cerut insistent să-şi termine opera. Din 1797 
a început noua fază de lucru. Au luat naştere 
Închinarea şi Prologul în teatru, probabil şi 
părţi din Prologul în cer. Cu toate acestea, 
Goethe mărturisea: „Lucram fără imbold şi 
plăcere”. În 1808, este dată la tipar o primă 
parte (Faust I). Apoi, lucrul progresează 
rapid, Faust apare integral numai după 
moartea lui Goethe, în 1832. 

După Schiller, tema lui Faust constă în 
„duplicitatea naturii umane şi în eşecul 
străduinţei de a reuni divinul şi fizicul din 
om”9. 

Bine individualizate, personajele operei 
capătă valoare de simbol în contextul mai 
larg al semnificaţiei general-umane a mitului 
faustic. 

Figura protagonistului a beneficiat de 
multiple şi variate interpretări. „În ceea ce 
priveşte unitatea de caracter a lui Faust, ea 
poate fi studiată în câteva etape succesive, 
adică din tot Faust-ul sunt câteva scene 
fundamentale care sunt oarecum dătătoare 
de seamă pentru întreaga personalitate a 
eroului. [...] această unitate poate să fie 
reconstituită urmărind aproximativ şase 
scene din întreaga operă: scena monologului, 
primul monolog în care ni se înfăţişează 
personalitatea lui Faust, aşa cum trăieşte el; 
ar fi, în al doilea rând, convorbirea primă cu 
Mephistopheles, prima ispitire a lui Faust, în 
al treilea rând, tragedia Margaretei, aceasta în 
ceea ce priveşte prima parte, iar în ce 

                                                 
9 Fritz Martini, Istoria literaturii germane, Editura 
Univers, Bucureşti, 1972, p. 234. 
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priveşte partea a doua, sunt [alte] două 
scene şi, în fine, deznodământul”10 

Cele patru elemente ce definesc enigma 
condiţiei umane – cunoaştere şi putere, 
voinţă şi datorie – se îmbină în 
personalitatea lui Faust. În literatura 
germană, apar două imagini destul de 
contradictorii ale lui Faust: „pe de o parte, el 
devine, la Lessing, eroul raţiunii umane 
salvat de la damnare fiindcă îşi aduce 
contribuţia la progresul Luminilor. În 
schimb, pentru generaţia Sturm und Drang 
(...), Faust apare mai cu seamă ca un 
personaj revoltat de regulile morale şi 
sociale care înăbuşă bogăţia individului. El 
devine acum Titanul a cărui putere 
instinctivă ar dori să se unească - chiar şi în 
Rău – cu sufletul lumii.”11 Numele eroului n-
are nimic cu substantivul comun german 
Faust (pumn), ci vine de la adjectivul latin 
faustus: aducător de noroc, norocos, fericit. 

Înfăţişat „într-o încăpere strâmtă, cu 
bolţi înalte, în stil gotic”, Faust este 
„neliniştit”. El denunţă limitele cunoaşterii 
raţionale şi ale cunoştinţelor livreşti: „O 
viaţă-ntreagă, ah! Filosofia, / Dreptul şi 
Medicina-am studiat, / Şi din păcate chiar 
Teologia, / Temeinic şi cu zel înflăcărat, / 
Şi-acuma, biet nebun, stau fără rost / la fel 
de înţelept precum am fost, / Magistru-mi 
zic, şi Doctor chiar, / Şi de vreo zece ani 
măcar / În sus şi-n jos, fără popas, / Îmi duc 
mereu discipolii de nas - / Dar nu putem să 
ştim nimic, văd bine!” 

Faust n-a găsit mulţumire în studiu şi în 
activitatea profesorală. A ajuns la concluzia 
că nu ştie nimic, totuşi îşi dă seama de 
deosebirea dintre el şi ceilalţi. Cade într-un 
fel de scepticism: „De diavol sau iad nu mă 
tulbură teama - / Dar nici bucurii nu mai am 
[...] / Eu n-am nici bunuri, om cu bani nu 
sunt, / N-am cinste, nici mărire pe pământ.” 

Faust aspiră spre cunoaşterea absolută, 
el caută să depăşească limitele timpului şi 
propria condiţie: „să descopăr cu temei / Ce 
ţine lumea strânsă-n sinea ei, / Să-i văd 
seminţele, puteri preasfinte, / Să nu mai 
scurm zadarnic în cuvinte.” Imaginea lunii 
ce intră în odaie îl abate de la preocupările 
intelectuale. Faust devine iubitor de natură: 
„Ah! de-aş putea pluti pe munţi / În raza 

                                                 
10 Nae Ionescu, Problema mântuirii în Faust al lui Goethe, 
Editura Anastasia, Bucureşti, 1966, p. 69. 
11 Frédéric Laupier (coord.), Dicţionar de cultură generală, 
Editura Polirom, Iaşi, 2008, p. 888. 

dulcii tale frunţi / Peste prăpăstii să zbor cu 
duhuri, / Peste livadă-n senine văzduhuri, / 
Să-mi spăl în roua ta fiinţa / De negura ce-o 
dă ştiinţa!” Nae Ionescu crede că „poziţia 
aceasta, cu luna şi cu dorinţa de a se scălda 
în lumina lunii, este în fapt tot [o] poziţie 
metafizică pentru că, după cum metafizică 
era dorinţa lui de a cunoaşte într-un anumit 
scop, al liniştii, tot aşa simte el nevoia de a se 
scălda în lumina lunii, şi de a trăi viaţa tot în 
scopul împăcării cu el însuşi, în scopul 
găsirii unui echilibru personal.”12 

 

 
 

Neputându-se opri aici, speră să 
găsească în magie ceea ce nu-i oferise ştiinţa. 
Cartea, „acest volum de taine plin” îi oferă 
satisfacţie numai privind semnul 
macrocosmosului: „Ah! ce deliciu gâlgâie 
acum, / Privindu-te, prin simţurile toate! / 
Simt harul vieţii sfânt şi tânăr, cum / Prin 
nervi şi vine-n flăcări mă străbate. ” Deşi s-a 
luminat, Faust este nesatisfăcut. Se 
nelinişteşte fără motiv, „răsfoieşte cartea şi 
vede semnul Duhului Pământului”. Într-un 
scurt dialog, cei doi se prezintă reciproc. 
Pentru Faust, Duhul Pământului este 
„groaznică-arătare”. Ironic, Duhul 
Pământului îl numeşte „supraom”, 
referindu-se la acel „jalnic tremurici” ce-l 
apucă pe Faust. Nerecunoscând frica, Faust 
îi replică: „Sunt Faust, şi asemeni ţie sunt!” 

                                                 
12 Idem 2, p. 91-92. 
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Asemănarea nu este recunoscută de Duhul 
Pământului: „Asemenea eşti duhului pe ce-l 
înţelegi, / Dar nu şi mie”. „Spiritul 
pământului îl aruncă tocmai în poziţia 
cealaltă, adică pe calea cunoaşterii, nu pe 
calea acţiunii, nu pe a trăirii directe.”13 
Crezându-se asemeni divinităţii („Eu, chipul 
însuşi al dumnezeirii, / Să nu m-asemăn 
ţie”), Faust se vede respins de Duhul 
Pământului. 

Protagonistul nu are timp să-şi deplângă 
eşecul, fiindcă în scenă apare Wagner, un fel 
de opus al lui Faust. Discuţia celor doi e „în 
cerc, nu liniară”. Faţă în faţă sunt puşi „nu 
omul deştept şi omul prost, ci omul 
metafizic şi omul ştiinţific.”14 Dispreţuitor, 
Faust îi dă câteva sfaturi cu caracter 
moralizator: „Să nu râvneşti decât câştigi 
cinstit! / Nu da din clopoţei ca un smintit. / 
Inteligenţa, bunul-simţ – puţine / Efecte cer, 
căci se impune prin sine. / Iar dacă-ţi umblă 
ceva grav prin minte, / De ce să fugi mereu 
după cuvinte? / Da, cuvintele prin care vreţi 
/ Să ne orbiţi cu maxime întoarse, / Sunt 
plicticoase ca un vânt cu ceţi / De toamnă, 
susurând prin frunze arse/” 

Discuţia cu Wagner i-a sugerat o amplă 
meditaţie asupra condiţiei umane. Eroul ştie 
că nu se poate măsura cu marile forţe 
spirituale ale Universului. El, care s-a crezut 
„chip al divinităţi”, „mai mult decât 
heruvimii” şi care „c-o viaţă de zei” a 
îndrăznit să se desfete, realizează „ca zeii, 
vai! nu sunt. / Asemenea sunt viermelui 
mărunt”. 

Faust ajunge la concluzia că activitatea 
pură trebuie căutată  dincolo de sfera 
existenţei pământeşti: sinuciderea îi apare ca 
o cale spre „un nou tărâm de pure-
nfăptuiri”, ca singura sfidare pe care omul o 
poate adresa zeilor: „Tu, ultima mea cupă, 
din suflet oferită / Înalt salut de slavă la 
zorii zilei fii!” Dar „dangăt de clopote şi 
cântare de cor” îi aduc aminte lui Faust de 
copilăria sa. Emoţia îl încearcă şi face să fie 
„al pământului din nou”. În el renaşte 
dorinţa de a trăi. Faust iese din claustrarea 
sa, pentru a lua contact cu societatea, 
întruchipată de câţiva oameni de rând: calfe, 
slujnice, ţărani, tinere burgheze, soldaţi etc. 
Faust recunoaşte, în discuţia cu Wagner, că 
„două suflete-mi sălăşluiesc în piept, / Ce 
vor necontenit să se dezbine / Unul de-o 

                                                 
13 Idem 2, p. 96. 
14 Idem 2, p. 97. 

aspră poftă de dragoste umplut, / Cu 
ghearele-ncleştate, în lume se împlântă; / Iar 
celălalt vânjos, desprins de lut, / Spre plaiul 
nalţilor strămoşi s-avântă”. Cele două 
aspiraţii sunt la fel de puternic dezvoltate, 
de aici izvorăşte zbuciumul şi neliniştea 
interioară. În diverse momente ale existenţei 
sale, au predominat când una, când cealaltă 
dintre ele. 
 

 
 

Se întoarce în odaia sa de lucru, aducând 
cu sine şi câinele negru, care se agită când 
meditaţia eroului se îndreaptă spre „iubirea 
din cer”. Eroul încearcă să traducă primul 
verset al Evangheliei lui Ioan: „La început 
era Cuvântul!” Refuză convenţiile şi 
şabloanele, de aceea cumpăneşte între „La 
început era Ideea!”, apoi „La început era 
Puterea!”, ajungând la „Fapta!”, subliniind 
că activitatea este pasiunea vieţii sale. 

Lucrul său este mereu întrerupt de 
metamorfoza ultitoare a câinelui. Faust 
simte că are în faţă o fiinţă diavolească, dar 
nu se teme. Cu ironie, respinge propunerea 
lui Mefisto, arătându-i că toate ofertele n-au 
nicio valoare: „Nimic din mine nu mai vrea 
să ştie/ Că tot iubiri şi ură domni-vor ne-
ntrerupt/ Că-n viitor pe-acele tărâmuri or să 
fie/ Tot un Deasupra sau un Dedesubt.” 
Faust ajunge să realizeze care este sensul 
deplin al existenţei şi să ceară clipei să 
eternizeze viziunea umanităţii fericite: 
„Frumoasă eşti! nu trece-n zbor!/ În fiare 
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atunci poţi să mă lepezi,/ Atunci m-aş 
bucura să mor!/ Atunci al morţii clopot 
bată,/ Atunci tu nu-mi mai eşti supus.” 
Faust semnează pactul diabolic cu Mefisto 
„gest ce semnifică un mod de a-şi afirma 
revolta”, a încheia un pact cu diavolul, cu 
„spiritul ce totul neagă”, înseamnă a intra în 
logica răsturnării valorilor şi a distrugerii”.15 

Astfel, primul popas sub conducerea lui 
Mefisto, îl face Faust în pivniţa lui Auerbach 
din Leipzig. Aici, asistă, distant şi pasiv, la 
un chef studenţesc. Când petrecerea este în 
toi îşi exprimă dorinţa de a pleca. În 
„bucătăria vrăjitorească”, Faust se arată 
indignat de plăcerile oferite: „M-am săturat 
de-atâtea vrăji smintite!/ Aici, vrei, diavole, 
să-mi afli leac,/ Într-un morman de boarfe-
nvălmăşite?/ Cu-un sfat băbesc speri tu să-
mi fii pe plac?/ O să m-ajute atari fierturi 
murdare/ S-arunc treizeci de ani de pe 
spinare?” Mefistofel are nevoie de el tânăr. 
Prin întinerirea sa fizică, Faust intră într-o 
nouă fază a vieţii sale, în universul eroticii 
senzuale, în lumea rătăcirii şi a vinovăţiei. 

Pe stradă îşi începe existenţa de amorez, 
în propunerea pe care i-o face Margaretei: 
„Frumoasă domnişoară, pot să sper/ 
Prezenţa mea şi braţul să v-ofer?” Nu se lasă 
descurajat de gestul fetei care se fereşte şi-şi 
continuă discursul lăudând-o „Frumoasă-i, 
de necrezut/ Aşa ceva n-am mai văzut!/ 
Cuminte, cumsecade-abia,/ Cu un pic de 
aroganţă-n ea./ Al buzei roşu, al feţei crin,/ 
În minte-o viaţă am să le ţin!/ Când ochiul 
şi-aplecat, smerit,/ În piept mi s-a întipărit.” 
Mefisto îl numeşte „crai”, însă Faust pare a 
se îndrepta spre o iubire curată şi respect, 
datorită personalităţii Margaretei. Apreciază 
curăţenia din odaia ei: „Aici aş sta cu orele, 
tăcut./ Aici, Natură, din visări uşoare/ Ai 
zămislit un înger înnăscut!/ Aici dormea 
copila de-o fierbinte/ Viaţă-nfrăgezită-n 
pieptul plin./ Şi-aici din fire intangibil 
sfinte/Urzitu-s-a acest obraz divin.” 

Atrasă de aur, Margareta iese din 
universul pur al locuinţei sale, intrând într-o 
altă lume. Ajutat de Mefisto, Faust o seduce 
pe tânăra fată. Tot la îndemnul acestuia îl 
ucide pe Valentin, fratele Margaretei. 
Acuzată de pruncucidere şi de provocarea 
morţii mamei sale, eroina este întemniţată. 
Faust caută s-o elibereze din închisoare, însă 
descoperă o fată cu mintea întunecată. Îl mai 
iubeşte încă: „E glasul celui drag”, dar 

                                                 
15 Idem 3, p. 889. 

refuză să-l urmeze. Neputincios, Faust nu 
poate decât să asiste la ultimele ei clipe 
înainte de execuţie. 

Faust II povesteşte noua viaţă dusă de 
Faust după moartea Margaretei. La început 
este ajutat să-şi revină dintr-un fel de 
paralizie, de către Ariel şi un Cor de iele. 

Primit ca magician în palatul unui 
împărat, Faust face miracol după miracol. I 
se cere să facă pe Elena şi pe Paris, 
arhetipurile frumuseţii umane, în carne şi 
oase, în faţa împăratului. Pleacă în căutarea 
Elenei, ajutat de Homunculus, un omuleţ 
artificial creat în laboratorul său de Mefisto. 
Faust călătoreşte în Grecia, unde, deghizat în 
cavaler german, o răpeşte pe Elena: „Toate, 
împlinite, sună./ Sunt al tău, tu eşti a mea;/ 
Şi stăm bine împreună;/ O, de-ar fi mereu 
aşa!” Din această „mândră-mpreunare” se 
naşte Euphorion, în care se îmbină 
frumuseţea greacă şi visul romantic de 
măreţie. Asemenea lui Icar, Euphorion crede 
că poate zbura: „Ei şi! – aripi mă îmbie/ 
Desfăcute-n senin!/ Da! Trebuie!/ Acolo sus, 
ce har!/ Lăsaţi-mă să zbor!” Acesta se 
„prăbuşeşte la picioarele părinţilor; mortul 
pare o figură cunoscută, dar corporalul 
dispare îndată, aureola se înalţă la cer ca o 
cometă, veşmântul, mantia şi lira rămân pe 
pământ”. O trage după el şi pe mama sa care 
„îl îmbrăţişează pe Faust, corpul ei dispare, 
hainele şi vălul rămân în braţele lui”. 
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În discuţia cu Mefisto, Faust 
mărturiseşte că „Pentru mirabile isprăvi mă 
pregătesc,/ Simt că puterile-mi sunt coapte.” 
Devenit războinic, Faust încearcă să-şi 
împlinească visul de putere cucerind un 
teritoriu imens situat pe ţărmul Oceanului. 
Acolo face şi bune şi rele. La adânci bătrâneţi 
orbeşte, renunţând la magie şi la violenţă. 
Recunoaşte că „Pe cel mai înalt succes e-o 
pată;/ Încât, deşi mă mustră-n piept,/ Mi-e 
foarte greu să fiu şi drept.” Are o ultimă 
viziune legată de cei care vor trăi fericiţi pe 
moşia sa: „De libertate şi viaţă-i vrednic/ 
Doar cel ce zilnic şi le-a cucerit!” Apoi „cade 
pe spate” şi moare. 

În ciuda eforturilor lui Mefisto de a o 
târî spre infern, „esenţa nemuritoare a lui 
Faust” este dusă de îngeri la ceruri. Acolo, o 
pocăită numită cândva Margareta îl 
regăseşte. Salvarea vine de la „Etern-
Femininul” care îl „trage în sus”. 

Faust este, pentru romantici, eroul unei 
pasiuni tenebroase. Eroul „oferă o oglindă 
privilegiată omului secolului XX, preocupat 
să-şi afirme libertatea, dar, în acelaşi timp, 
preocupat de propriile-i forţe. Această 
oglindă e oferită oamenilor politici. Faust 
este „anexat” de naţionalismul german, care 
face din el figura sa centrală în perioada 
interbelică”.16 

Ştefan Augustin Doinaş vedea în Faust 
Homo Europaeus, un prototip al Omului în 
general. La o triplă „lectură” a lui Faust, 
Doinaş descoperă motive înrudite, care „i se 
ataşează implicit, fie ca sugestii şi 
comportamente care le-au precedat, fie ca 
modulaţii posterioare. Astfel, componentă  
«theophiliană» - care e aceea a «ispitirii» are 
variante precedente ale tentaţiei în Biblie 
(Adam, Iov, Christos) sau în Kabbala. 
Componenta «paracelsiană» - definită ca 
acţiune sau revoltă spărgătoare de cadre 
învechite – se regăseşte în figurile legendare 
ale unui Prometeu, Heracles sau Ahasverus, 
Jidovul rătăcitor. Componenta «simoniană» - 
care relevă tema iubirii fantasmagorice şi a 
creaţiei utopice – îşi anexează 
comportamentul unor «eroi» mai moderni, 
cum ar fi Don Quijote şi mai ales Don 
Juan.”17 

                                                 
16 Idem 3, p. 890. 
17 Ştefan Augustin Doinaş, Faust ca Homo Europaens – 
prefaţă la Faust de Goethe, Editura Univers, Bucureşti, 
1982, p. 20. 

Mefisto apare prima dată în Prolog în cer. 
El stă de vorbă cu Dumnezeu, asemenea lui 
Satan în Cartea lui Iov. Potrivit unei 
etimologii, Mefisto înseamnă „cel care urăşte 
lumina”. Goethe îi atribuie următoarea 
replică: „De sori şi lumi nimic n-am să-ţi 
vorbesc.” Îl acuză pe Dumnezeu că a dat 
omului lumina şi prezintă urmările acestui 
fapt: „Văd doar că oamenii se chinuiesc, / 
Măruntul zeu al luminii năravul şi-l păzi, / 
La fel de ciudat ca-n prima zi. / Putea ceva 
mai bine să trăiască, / De nu-i dădeai 
sclipirea ta cerească. / El zice că-i Raţiune, 
dar prin ea / Nici fiara, decât el, nu e mai 
rea.” Dumnezeu îi ştie firea cârtitoare şi 
aduce în discuţie pe Faust, „un rob smintit”, 
după părerea lui Mefisto. Acesta ştie că 
Faust este un veşnic nemulţumit: „Din cer 
cele mai mândre stele vrea / De pe pământ, 
suprema bucurie; / Nu-s depărtări şi nici 
apropieri / Să-i verse-n pieptul aprig 
mângâieri.” Dorinţa de a şti, de a se desfăta 
şi de a domina face parte din planurile lui 
Dumnezeu care-l ghidează: „Dacă-mi 
slujeşte astăzi în chip încă neclar, / Curând 
spre limpezimi îl voi conduce.” În plus, este 
încrezător în omul bun care „de-un orb 
impuls mânat, / Cărarea dreaptă o ştie 
foarte bine.” Lui Mefisto nu-i place ce aude 
şi pariază că el este în stare să pervertească 
această dorinţă şi să-l condamne pe Faust la 
pământeasca deznădejde: „Din colb să 
muşte, de plăceri cuprins, / Ca şi cumătrul 
meu, vestitul şarpe!” Dumnezeu acceptă 
pariul: „Şi du-l cu tine, dacă-ţi stă-n putinţă 
/ Din ce mai jos, pe drumul tău.” Satisfacţia 
lui Mefisto este mare în urma discuţiei cu 
Dumnezeu: „Din când în când, îmi place să-l 
văd pe-acest bătrân, / Nu vreau s-o rup cu el 
cât ţine veacul, / E nostim să vorbească un 
ditamai stăpân / Atât de omeneşte chiar cu 
dracul.” 

La începutul acţiunii sale ce viza 
coruperea lui Faust, diavolul îşi face apariţia 
sub forma unui pudel negru. Wagner nu se 
tulbură, îl vede drept: „un pudel care, ca de 
obicei, / Adulmecă o urmă oarecare.” În 
schimb, Faust simte că nu este vorba de un 
animal obişnuit: „... în urma lui pe cale / 
Pluteşte un sfredel de văpăi ciudat.” 
Întrerupt de la traducerea sa, Faust somează 
câinele, însă este nevoit să urmărească 
metamorfoza acestuia: „E doar iluzie sau 
realitate? / Câinele meu se face lung şi gros 
/ Şi se ridică – atât de fioros / Tu numai 
câine nu mai eşti, fârtate / Ce mai stafie-n 
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casă – adăposteam! / Apare-acum ca un 
hipopotam! / Cu colţi îngrozitori, cu ochi de 
pară.” Lui Faust îi este clar că are în faţă o 
fiinţă diavolească. Ameninţat cu crucifixul, 
Mefisto apare „îmbrăcat ca un scolast 
rătăcitor.” Faust îi cere să-i spună cine-i. 
Acesta se prezintă: „O parte a puterii care, 
vrând / Să facă Răul, face doar Binele 
oricând.” Aşadar, din autoprezentare reiese 
un „spirit negativ, dar creator, parte a 
Haosului sumbru din care s-a născut 
Universul luminos, univers care, fiind legat 
de corpuri, este destinat pieirii totale.”18 

Diavolul ce „e-n casă sechestrat” ajunge 
în slujba doctorului Faust: „Eu printre cei 
mari am rangul; / Dar dacă vrei de mine să 
te legi, / Viaţa-mpreună s-o luăm în piept, / 
Eu, unul, bucuros accept / Să fiu al tău, de-
ndată, / Tovarăş cu tine mă fac / [...] Mă leg 
să-ţi fiu în slujbă ţie.” Bat palma pentru 
pariul pus. După asta, vizitează mai multe 
paradisuri artificiale: pivniţa lui Auerbach 
din Leipzig, bucătăria vrăjitoarelor, odaia 
Margaretei, grădina Martei. 

În disputa dintre Faust şi Mefisto este 
pusă în lumină reciproca aversiune. Mefisto 
îl numeşte pe Faust „mire senzual ce 
metafizic te bălăcări / Şi dus de nas cu 
măiestrie de Margareta”. Faust ripostează 
făcându-l pe Mefisto „corcitură de nămol şi 
flăcări”. Atributele nu-l supără pe Mefisto, 
întrucât recunoaşte „am şi eu plăcerea mea”, 
pe care i-o procură faptul că omul 
păcătuieşte. Perechea Mefisto-Marta este 
contrapunctică perechii Faust-Margareta. 

După moartea lui Valentin, Mefisto i-a 
dat Margaretei ca somnifer o băutură care a 
ucis-o pe aceasta. Spiritul răului îi aminteşte 
fapta şi neagă puterea rugăciunii din 
catedrală: „Te rogi pentru măicuţă, că din 
vina ta, / A adormit spre lungă, lungă 
suferinţă? / Ce sânge e pe pragul tău?” La 
finalul primei părţi, Mefisto se vrea 
triumfător, când Faust nu reuşeşte s-o 
salveze din închisoare pe Margareta. Se 
bucură că „e osândită”, însă vocea de sus îl 
contrazice „e salvată”. 

În Faust II, Mefisto apare în postura de 
tovarăş al savantului, pe care îl susţine. În 
momentul în care Faust se dedă 
ocultismului, apelând la magie pentru a 
aduce pe Elena, Mefisto crede că este 
câştigătorul pariului. Discuţia în jurul 
întrebării cheie – dacă Faust a pierdut sau nu 

                                                 
18 Idem 9, p. 457. 

pariul cu Mefisto – a generat controverse în 
rândul cercetătorilor. 

La moartea lui Faust, Mefisto crede că va 
pune stăpânire pe sufletul lui. Dumnezeu nu 
doreşte acest lucru, iar iau şi duc „partea 
nemuritoare a lui Faust”. Mefisto se 
lamentează: „Şi acum cui pot eu să mă 
plâng? Şi cine / O să-mi redea ştirbitul drept 
al meu? / [...] M-am înşelat; un fapt din cale-
afară / de grav, ce ruşinos s-a irosit! Un foc 
absurd, o patimă vulgară / L-am înţepat pe-
un diavol tăbăcit.”  

Aşadar, cele două personaje, Faust şi 
Mefisto, sunt întrupări ale celor două 
tendinţe contrare care definesc fiinţa umană. 
Faust întrupează aspiraţia spre perfecţiune a 
umanităţii, prin avântul creator, pozitiv, în 
timp de Mefisto este spiritul negaţiei, răul 
necesar. 

Mefisto mai simbolizează şi sfidarea 
vieţii, cu toate echivocurile pe care aceasta o 
presupune. Faust nu reuşise să trăiască 
deplin o parte importantă din tinereţea lui. 
Rămăsese, în consecinţă, o fiinţă incompletă, 
pe jumătate ireală, care se pierdea într-o 
căutare malefică, zadarnică ale căror scopuri 
nu se realizau niciodată. Nu mai era ispitit 
să răspundă la provocarea vieţii, dispus să 
încerce calea răului, ca şi cea a binelui. Acest 
aspect al inconştientului său a vrut 
Mefistofeles să-l excite şi să-l lumineze19.  
Mesajul vizează şi ideea că fericirea este 
găsită în viaţa activă,în creaţia utilă 
oamenilor. Şi alte personaje din capodopera 
lui Goethe ar fi meritat atenţia, însă 
problematica lor nu va puteafi epuizată 
niciodată. 
 
 
------------------ 

Bibliografie: 
1. Goethe, Faust, Editura Univers, Bucureşti, 1982, 
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2. Goethe, Faust, Editura Albatros, Bucureşti, 1982, 
traducerea lui Lucian Blaga; 
3. Ovidiu Drâmba, Istoria literaturii universale, vol. 2, 
editurile Saeculum IO şi Vestala, Bucureşti, 1997; 
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19 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de 
simboluri, vol. 2, Editura Artemis, Bucureşti, 1995, p. 
290. 
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65 confesiones 
 

 

 
 
 

Ovidiu 
 

Asemeni lui Ovidiu 

Dezrădăcinat, 

Primit-am fost 

Pe acest minunat 

Meleag primitor 

Si bine păstrat. 

 

Primul exilat, 

Mulţi au venit 

De pe urma lui 

Si multi vor veni încă, 

Cei ce prin lume spre 

Libertate au acţionat. 

 

 

Ovidio 
 

Como Ovidio 

Desarraigado 

Recibido he sido 

En estos maravillosos 

Y acogedores parajes 

Muy bien tenidos. 

 

El primer exiliado, 

Muchos han venido 

Después de él 

Y aún muchos más vendrán, 

Aquellos que por el mundo 

En libertad reaccionaron. 
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Se apropie insula lui 
Se apropie Malul marii 
Se apropie valurile 
Se apropie  marea neagră 
Cea primitoare ... 
 
In speranţa ca Ovidiu 
Nu va mai permite 
Părăsirea locului tău 
Nici migrări masive. 
Ovidiu... Tomis! 
 
 
 

Tergiversación 
de la historia 
 
 
 
Vamos conociéndonos en el misterio 
De nuestras conductas milenarias 
En la cadena de errores 

consuetudinarios 
A través de hipócritas y falsas historias  
Que condicionan nuestra existencia 
Y obstaculizan nuestra memoria 
Y nos conduce a nuevos errores 
Los mismos de ayer y que hoy son 

peores. 
 
Llegará la primavera y el renacer con 

ella 
Y aquello que es no sea el como debería 

ser 
En donde el concepto se identifique con la 

realidad 
Y por tanto  podamos disfrutar nuestra 

cosecha,  
De una verdadera historia. 
 
 

 
Se acerca su isla 
Se acerca la orilla del mar 
Se acercan las olas 
Se acerca el mar Negro 
Acogedor... 
 
En la esperanza que Ovidio 
No permitirá jamás 
Que vuelvas a dejar tu sitio 
Ni mucho menos migraciones masivas. 
Ovidio ... ¡ Tomis ! 
 
 
 

Tergiversare
a istoriei 
 
 
 
Ne cunoaştem in misterul 
Conduitelor noastre milenare 
Pe lanţul greşelilor cotidiene 
Prin mijlocul a unor ipocrite şi false 

istorisiri 
Ce condiţionează existenţa noastră  
Şi pun piedici memoriei noastre  
Ce ne conduc la noi greşeli  
Aceleaşi de ieri, care astăzi sunt mai rele 
 
 
Va veni primăvara si cu ea renaşterea 
Ceea ce este să nu fie cum ar trebui să fie 
Unde conceptul să se identifice cu 

realitatea 
Şi în acest fel să ne putem bucura de 

recolta noastră,  
A unei istorii adevărate. 
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11  
septiembre  
 
 
Una fecha que conmocionó al mundo 
Por sus asesinatos 
Por su crueldad 
Por la traición 
Fueron muchos los caídos  
Y son muchos los que aún sufren  
Un escenario que nadie quiere 
Repetir 
Pues significa volver al pasado 
Que no es lo mismo que perder la 

memoria 
 
Debemos recordar hoy y siempre 
A los mártires de aquellos días  
Vergonzosos 
Que más allá del océano  
En esa América pisoteada 
Vuelva a reinar la justicia 
(Si es que la hubo alguna vez) 
Hubo otros 11 de septiembre  
En Cataluña 1714 
En Nueva York el 2001 
Yo simplemente me refiero al  
11 de septiembre de 1973 en Chile 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

11 
septembrie  
 
 
O dată care a zguduit lumea 
Prin asesinatele sale 
Prin cruzime 
Prin trădare 
Au fost mulţi cei care au murit 
Au fost mulţi cei care au suferit şi 

încă suferă 
Un scenariu pe care nimeni nu vrea 
Să se mai repete 
Căci înseamnă intoarcerea în trecut 
Ceea ce nu este la fel cu a-şi pierde 

memoria 
 
Să ne amintim azi şi întotdeauna 
Martiri acelei zilei 
Jignitoare 
care dincolo de ocean  
În acea America strivită 
Să fie din nou justiţie. 
(dacă a fost vreodată) 
Au fost alte 11 septembrie 
În istoria mondială 
Au mai fost alte 11 Septembrie  
În Catalonia 1714 
La New York 2001 
Eu pur şi simplu mă refer 
11 septembrie 1973 in Chile 
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Vivir para 
siempre 
 
Cómo quisiera sentir una eternidad 
para gozar  sin temor de 
Aquellas pocas bondades humanas 
alegrandome de la música 
Del arte y la poesía 
Para confundirme  con  la naturaleza 
Para respirar el aire fresco y 
Ver el sol cada mañana 
 

 

El silogismo 
de la verdad 
 
Si todos mentimos Y  
Y Todos creemos 
Entonces,  la verdad está en las esquinas. 

 
 

Alquimica 
 
Fórmulas de producción  
Para una mejor razón  
De magnánima concepción 
En irregular distribución. 

 

A trăi mereu 
 
 
Cum aş vrea Eu să simt o eternitate 
Că să mă bucur fără teama de 
Acele puţine reuşite ale fiinţei omeneşti 
Bucurîndu-mă de muzica 
Arta şi poezia 
Pentru a mă confunda cu natura 
Pentru a respira aerul curat şi 
Să pot vedea soarele în fiecare dimineaţă 
 
 

 
 

Silogismul 
adevărului  
 
Dacă toţi spunem minciuni 
Şi cu  toţi credem 
Deci, adevărul il găsim la colţul 

străzii.  
 
 
 
 

Alchimie 
 
 
Formule de producţie  
Pentru un motiv mai bun 
De o  mare concepţie  

Pentru nedreaptă distribuţie   
 
 
 
 
 



806 vol. 25,  137-138| noiembrie-decembrie, 2015 

 

Confieso 1 
 
El placer de la vida 
Se encuentra cuando 
Pierdes lo que no tienes 
 
 

Confieso 2 
 
Te descubres 
Sobrepasando con éxito 
Las situaciones límites. 
 
 

Confieso 3 
 
La sombra del alma 
No se ilumina 
Con el sol ardiente 
 
 
 

Confieso 4 

 
No estoy aquí 
Ni allá 
Deambulo entre dos mundos 
 
 
 

Confieso 5 
 
La extensión mía 
Está en la madre 
De mis hijos. 
 

Mărturisesc 1 
 
Plăcerea vieţii 
O găseşti cand 
Pierzi ceea ce nu ai avut 
 
 

Mărturisesc 2 
 
Te descoperi 
Trecând cu brio 
Situaţiile limite 
 
 

Mărturisesc 3 

 
Umbra sufletului 
Nu se luminează 
Cu soarele arzătoare 
 
 
 

Mărturisesc 4 
 
Nu sunt aici 
Nici acolo 
Umblu între 
Doua lumi 
 
 

Mărturisesc 5 
 
Extensiunea mea 
Se găseşte in mama 
Copiiilor mei. 
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Homenaje a  
Federico García Lorca  
a 79 años de su asesinato, por los franquistas. 
 

 
 

ederico García Lorca (Fuente 
Vaqueros,5 de junio de 1898-camino de 
Víznar a Alfacar, 18 de agosto de 

1936)fue un poeta, dramaturgo y prosista 
español, también conocido por su destreza en 
muchas otras artes. Adscrito a la llamada 
Generación del 27, es el poeta de mayor 
influencia y popularidad de la literatura 
española del siglo xx. Como dramaturgo, se le 
considera una de las cimas del teatro español del 
siglo xx, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. 
Murió fusilado tras el golpe de Estado que dio 
origen a la Guerra Civil Española. 

Federico García Lorca había nacido el 5 de 
junio de 1898 en Fuentevaqueros, un pequeño 
pueblo de la vega granadina. Murió a los 38 
años. "Yo nunca seré político. Yo soy 
revolucionario, porque no hay verdadero poeta 
que no sea revolucionario", se definió alguna 
vez. Y probablemente esa fue la razón de la 
sinrazón de su muerte. 

 

Romancero 
sonámbulo 
 
 

Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña. 
Con la sombra en la cintura 
ella sueña en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
con ojos de fría plata. 
Verde que te quiero verde. 
Bajo la luna gitana, 
las cosas la están mirando 
y ella no puede mirarlas. 
Verde que te quiero verde. 
Grandes estrellas de escarcha, 
vienen con el pez de sombra 
que abre el camino del alba. 
La higuera frota su viento 
con la lija de sus ramas, 
y el monte, gato garduño, 
eriza sus pitas agrias. 
¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? 
Ella sigue en su baranda, 
verde carne, pelo verde, 
soñando en la mar amarga. 
–Compadre, quiero cambiar 
mi caballo por su casa, 
mi montura por su espejo, 
mi cuchillo por su manta. 
Compadre, vengo sangrando, 

F 
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desde los puertos de Cabra. 
–Si yo pudiera, mocito, 
este trato se cerraba. 
Pero yo ya no soy yo, 
ni mi casa es ya mi casa. 
–Compadre, quiero morir, 
decentemente en mi cama. 
De acero, si puede ser, 
con las sábanas de holanda. 
¿No ves la herida que tengo 
desde el pecho a la garganta? 
–Trescientas rosas morenas 
lleva tu pechera blanca. 
Tu sangre rezuma y huele 
alrededor de tu faja. 
Pero yo ya no soy yo, 
ni mi casa es ya mi casa. 
–Dejadme subir al menos 
hasta las altas barandas, 
¡dejadme subir!, dejadme 
hasta las verdes barandas. 
Barandales de la luna 
por donde retumba el agua. 
Ya suben los dos compadres 
hacia las altas barandas. 
Dejando un rastro de sangre. 
Dejando un rastro de lágrimas. 
Temblaban en los tejados 
farolillos de hojalata. 
Mil panderos de cristal 
herían la madrugada. 
Verde que te quiero verde, 
verde viento, verdes ramas. 
Los dos compadres subieron. 
El largo viento dejaba 
en la boca un raro gusto 
de hiel, de menta y de albahaca. 
–¡Compadre! ¿Dónde está, dime? 
¿Dónde está tu niña amarga? 
¡Cuántas veces te esperó! 
¡Cuántas veces te esperara, 
cara fresca, negro pelo, 
en esta verde baranda! 
Sobre el rostro del aljibe 
se mecía la gitana. 
Verde carne, pelo verde, 

con ojos de fría plata. 
Un carámbano de luna 
la sostiene sobre el agua. 
La noche se puso íntima 
como una pequeña plaza. 
Guardias civiles borrachos 
en la puerta golpeaban. 
Verde que te quiero verde, 
verde viento, verdes ramas. 
El barco sobre la mar. 
Y el caballo en la montaña 

 
Omagiu realizat de 

Mario CASTRO NAVARRETE 

Federico García Lorca y Pablo Neruda ⬆, Federico García Lorca y Salvador Dali ⬇ 
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Elena ARMENESCU 
Motto: 

Iubirea! Este aripa daruita de Dumnezeu 
sufletului, pentru a urca la El. 

(Michelangelo Buonarotti) 

 

Trezeşte-te 
inimă-n 
iubire 
 
În vârf de munte însorit, binecuvântat 
Înaintaşii tuturor neamurilor au creat 
După închipuirea minţii şi puterea lor 
Temple şi ritualuri de închinare zeilor. 
 
Dar s-a auzit un zvon din om în om 
De naşterea Prea iubitului nostru Domn 
Întruparea salvatorului sufletelor Iisus 
Cum fost-a stabilit de Tatăl luminii sus. 
 
Să vină aici, între oameni să-i înveţe 
Cum să se poarte, să le dea poveţe 
Să-şi găsească a mântuirii lor cărare 
Prin iubirea de Adevăr, prin adorare. 
 
Însă, omenirea subjugată de instincte 
N-a luat seamă la a Lui învăţămomte 
Deşi El oferă mângâiere şi tămăduire 
Oamenii nu sunt interesaţi de mântuire 
 
Merg în turmă spre desfrâu şi îmbuibare 
Uită de a Domnului sfântă chemare  
Apoi se miră că trăiesc însinguraţi 
Suspinând după iubirea ca-ntre fraţi. 
 
De aceea-ndemn:  
Viaţa să ne fie închinăciune 
Trăită-n armonie şi prin fapte bune 
Să ne rugăm în răsărit ca şi la adormire 
Deschide-te inimă! Trezeşte-te-n iubire! 
 

09 12 2014  
Colmar Franţa 

 
 
Vechiul 
castel 
 
Traversez surâzând neliniştea pădurii 
Urc asiduu spre vechiul castel 
Las în urmă dâra pâcloasă a zgurii 
M-apropii cu uimirea copilului de el. 
 
Văd ziduri trainice din piatr-n daltă 
Îmbrăţişate de iedera ce râde-n soare 
Vestigii trezite din adormirea de 

altădată 
Văd semeţia turnului de apărare. 
 
Parcă aud aievea cum din depărtate 

vremI 
Vine dinspre baldachin foşnet de mătase 
Şi glas duios prin care tu, domniţă chemi 
Pe-al tău iubit spre braţe drăgăstoase. 
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Scara din lemn masiv, trezitoare 
engramă  

Invită tainic spre creneluri, spre creste 
Unde aliniate catapulte şi tunuri 

îndeamnă 
La meditaţie profundă, istorie, poveste 
 
Cum fost-au bătălii iscate din jaf ori din 

iubire 
Este neîndoios în cronicile vremii 

consemnat 
După cum se ştie multă tristeţe şi 

nefericire 
Alunga veselia şi cuprindea întregul lor 

regat! 
 
Acum trecute-s toare, castelu -

nsingurează 
Scăldat în soare ori bătut de ploi, de vânt 
Şi aminteşte subtil drumeţilor ce-l 

vizitează 
Cum totu-i vremelnic pe acest pământ! 

 
Chateau du Haut-Kœnigsbourg 

12.12.2014 

 
 
 
Când am plecat 
Invesmântată-n inocenţă 
M-ai rugat – de ajung - să las 
Fereastra deschisă 
Ca tu să-mi poţi trimite 
Porumbelul alb, călător 
Cu răvaş codificat 
Legat de picior. 

 
De atunci, 
In fiecare dimineaţă 
Mă scald în lumina zorilor 
Şi semne pun, şi clopoţei 
La intrarea în casa viselor 
Să pot auzi 
Sunetul dragostei  
stârnit 
De sosirea porumbelului alb. 
 

Despletiţi-vă 
fecioare 
 
 
Marea se izbea  
de ţărmul înalt 
Răspundea 
Chemării pământului 
Ce se dorea îmbrăţişat 
De duhul apelor 
Sub lumina nocturnă  
A Pleiadelor. 
 
 
Despletiţi-vă fecioare 
Prindeţi-vă  
În hora binecuvântării 
şi dansaţi 
Jucaţi până la delir 
Levitaţi pe razele lunii 
Aici, pe malul mării 
Ca străbunii. 
 
 
 
 

Îngeri 
veghetori 
 
Sunt lângă voi,  
printre voi 
În ritualul 
de binecuvântare 
a dragostei 
dintre pamânt şi mare! 
Despletiţi-vă fecioare! 
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Platoul divin 
 
Strajuit de îngeri şi de mare 
Scăldat în lumină orbitoare 
Ce se destramă subtil, subţire 
În miliarde de fire 
În culorile fantaste 
Aurii, roz-argintii, bleo 
Albastre, 
Trimf al desprinderii  
De ţinutul frământării 
În mijlocul mării 
Deasupra valurilor 
Se află  
Platoul divin 
Insula  
Înaltelor aspiraţii 
Accesibilă 
Celor ce se închină  
Eternilor, 
Netrecătoarelor! 
Trei pescăruşi în zborul lin 
Aduc în ciocul lor lumini. 
O cronică acaşică  
scrisă cu lumini, 
cu sunete urcate-n genuni, 
O nemaivăzută bibliotecă  
Bogată în adevăruri tainice, 
în simboluri arhaice 
Sacre mesaje,  
Stă adăpostită  
În spatele unei vaste draperii 
Azurii. 
 
Dinspre pădurea  
de falnici, mândri chiparoşi 
Apare Diana, zeiţa  
Cu suita sa de căprioare 
(în ultimul mileniu 
a renunţat la vânătoare!) 
Flori mângâiate de vânt 
dăruiesc arome îmbătătoare 
pe orice cărare. 
Frumosul Apollo este aproape 

Afrodita – ca totdeauna 
Se arată din spuma mării, din ape 
Toţi 
Faimoşi 
emană peste tot locul 
Risipesc cu generozitate sublimul 
Depărtând apăsarea ternă 
Prin prezenţa lor eternă! 
 
Aici, 
Pe platoul acesta magic 
Înălţat în mijlocul apelor mării 
Loc sacru 
Însufleţit, locuit de armonie 
Nădejde şi dragoste 
Sub copacul violet 
Stă Buda 
Rostind incantatoriu, încet 
Mantra Auuum! 
 
 
 

Regatul 
desăvârşirii 
 
Vă invit Aici, în jur, 
în simfonia fantastului val, 
în aerul acesta pur 
cu miresme din astral 
Urmati-mă! 
 
Acum, 
În mijlocul  
acestui Regat al desăvărşirii 
Pe un tron ceresc 
Stă Regina Pământului 
Stă Maica Domnului  
Iisus! 
 
Veşnic mai presus 
Deasupra tuturor 
Stă însuşi Mântuitorul  
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Pantocrator 
Protector, veghetor 
Asupra prezentului 
Acum si-n viitor! 
 
În aer, mii 
Păsări multicolore, cântătoare, 
În mare,  
delfinii zglobii 
Fac multiple cercuri concentrice 
Iar unul poznaş 
Se desprinde si reuşeste  
un cerc congruent 
spre orient. 
 
Ma las purtată  
Alături de ei,  
în apele binecuvantate 
Unde, valuri mătăsoase 
Uşoare, calde, moi,  
alunecă pe trupul meu  
drăgăstoase. 
 
Mă simt iubită! 
 
Azi, Dumnezeu 
s-a jucat cu mine “de-a marea”! 
 
După un timp 
Aduşi de vânt în asalt 
din Înalt 
ajung aici norii tenebroşi. 
 
Din depărtare 
Aud un glas profund, zeiesc 
Adus parcă de rândunele: 
- Udaţi câmpiile şi pădurile mele! 
 
Norii se supun şi  
grabnic se îndreaptă 
Spre pământul ce-şi aşteaptă 
Însetat 
Ofranda! 
 
Alt cârd de pescăruşi în zborul lin 
Aduc în ciocul lor lumini. 

 
Platoul divin 
Învăluit în mister 
Intră în nevăzut 
Rămâne marea spumegând. 
Eu, pe tărm 
Scrutez zările  
Purtându-l pentru totdeauna 
în gând. 
 
Meditez! 
 
Azi, Dumnezeu 
s-a jucat cu mine “de-a marea”! 
 
Când mi-este mai puţin bine în lume 
În locul acesta sacru iar mă refugiez. 
 
* * * 
Vă invit Aici, în jur, 
în simfonia fantastului val, 
în aerul acesta pur 
cu miresme din astral 
Urmati-mă! 
 
Vă tamăduieşte rana 
Platoul divin - este real 
Se află în Mediterana 
Între Costa Brava si Coasta de Azur! 
 
Meditez! 
 
Inspir profund şi expir lent 
Gândurile tac, apoi revin 
m-abandonez! 
În mâna cui? 
Zâmbesc pentru că ştiu… 
În Mâna Lui! 
Dumnezeului care azi, 
Aici,  
auzindu-mă evocând Sărbătoarea  
s-a jucat cu mine ”de-a marea”! 
 

Santa Susanna 
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Maria CALCIU 
 
 
 

Desenai 
Clipe 
 
Nu priveai niciodată norii  
de la aceeaşi înălţime 
 
Desenai clipe  
Cuburi înalte aşezate unele peste altele  
asemenea unor holograme  
cărora le prindeai rădăcini  
lipite între ele cu o poză mai veche cu 
tine 
din care zâmbeai 
Astfel încât din orice colţ de somn ori 
drum spre nicăieri 
ar fi venit vreun gând  
ori doar ţi-ar fi trecut crezut grăbit prin 
faţă  
numai pentru a-ţi spune în taină  
-bun găsit- 
 
Să pari mereu prezent  
întruna neplecat 
mereu doar aşteptând  
  
Desenai clipe  
aşezându-le unele peste altele   
lăsându-le în urmă din urma ta  
crescute    
Aşa încât în orice gând venit 
-cumva trecut în grabă doar spre a te 
privi-   
să pari  
intors în tine  
întruna aşteptând  
  

 
 
Desenai clipe  
la fel de comune    
dar de fiecare dată  
altele  
decât cele mai demult desenate    
ori decât cele  
ce împărţeau adesea 
în câte două straturi ce doar păreau 
egale   
ceva  
ce rest părea  
 
Lăsat de ele numai dintr-un 
părut întreg 
 
  

Pete de 
culoare 
 
Deşi îţi plăcea să le admiri supleţea 
uneori inocenţa sau numai viteza cu  
care mergeau ori chiar alergau  
pe vârfuri   
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prin tine  
că abia aveai loc să rosteşti o silabă  
din numele uneia doar 
că împinsă din spate de alta îndată  
era 
 
Nu-ţi erau totuşi de ajuns  
secundele 
pentru a lega cu ele 
două chei  
ori ziduri din tine  
 
Erau numai o pată de culoare  
pe drumul spre acele minute  
care te aşteptau în câte o vară 
să treci cu secunde prin ele 
ca nu cumva  
ore  
să ajungă înainte de vreme 
Ori să facă insolaţie de la atâta uitat  
înapoi 
  
Dar nici minutele  
oricât de multe secunde-izvoare 
ar fi primit în ele 
nu puteau să devină  
vreo umbră de pod 
pe urma din tine 
 
Erau numai un semn 
sau o boare  
pe drumul spre ore 
către acele ore  
cărora fiindu-le teamă ca nu cumva  
curând să li se schimbe umbra  
şi să devină zile   
Te tot chemau să treci 
prin ele  
cu minute 
 
Crezându-te poveste 
ori poate un poem 
despre acel cândva 
când mai erau secunde 
  
Dar nici orele   

nu aveau cum să fie  
vreo scară prin mare  
cu pasul în  
Mâine  
  
Erau doar un şir de  
ferestre închise spre zile 
primindu-te în grabă  
căci te credeau mereu 
atunci când le spuneai 
că vor rămâne ore de vei ploua în ele  
cu  
ploaie de minute  
 
* 
Plecând în zile 
dintre ore 
din zile alergând sub ani 
întors apoi între secunde 
 
N-ai mai privit deloc în urmă 
spre a vedea că niciun  
pod 
nu-ţi mai trecea demult 
prin nume  
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Adâncul 
Albastru 
  
 
Un Adânc nu se poate uita în aceeaşi  
oglindă   
 cu fluturii negri  
  
Bătând atât de mult în fiecare  
gol  
ce fiecare-n parte părea a fi fereastră 
într-unul dintre sensuri    
ce în zig-zag mergea  
căci tot mereu credeam că îl aud  
plângând  
atunci când întrebându-l  
încotro se tot duce şi oare cine este 
nu-mi răspundea nimic  
 
Sau pentru că simţeam cum mă privea  
de parcă 
era cam nefiresc  
să îl întreb încotro şi unde se tot duce 
dacă drum fiind  
firesc era să meargă către ceva anume   
 
Mi-am dat seama că a tăcut demult  
ori nu mai auzeam 
cântând 
din nicio parte 
Ecoul din Adâncul  
Albastrului spre Alb   
    
Şi m-am gândit că poate a încetat să 
cânte 
fiindcă n-a înţeles că eu băteam întruna  
în colţuri de zig-zaguri 
ce urme de ferestre  
păreau  
(închise toate)  
căci am văzut prin ele  

şi printr-o clipă doar  
o urmă şi un pas ce numai drept 
mergeau   
ori chiar plângeau spre mine 
spre a putea să meargă către ceva anume 
prin urma unei linii ce avea unghiul 
drept   
 
Sau nu a înţeles că nu înţelegeam cum  
drumul în zig-zag în drum vedea firesc 
să meargă către stânga 
cu faţa către spate 
şi imediat în dreapta  
cu pas spre înainte  
întors din nou în stânga 
cu urma tot în dreapta  
  
Sau nu a înţeles că eu înţelegeam  
să bat în orice colţ părut a fi fereastră  
din golul unui drum 
prin care doar părut trecea un  
pas de schimb    
cu marginea doar dreaptă 
 
Căci doar aşa puteam  
în mine să rămân   
  
Ori am crezut că poate a încetat să cânte 
ca nu cumva trecut 
fără de voia sa 
prin umbre fără umbre  
să fie iar rănit de paşii altor drumuri 
care creşteau zig-zaguri 
ce nu prin urma lor treceau să-şi 
şteargă praful 
  
Şi mai târziu am înţeles de fapt  
că  
Muzica Albsatră   
n-a încetat să cânte 
 
Cânta însă tăcând  
 
Cânta şi mai Albastru 
 
Albastru către Alb 
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Culoarea 
paşilor de 
timp 
 
 
 
Prea multe zări ascunse numai într-o 
privire  
echivalează de cele mai multe ori 
cu lipsa Orizontului 
 
De fapt cu absenţa Iubirii 
 
Erai prea departe  
demult  
  
Şi  
deşi ajunse în mine  
cuvintele  
crescuseră din ele  
stâlpi de ceaţă sau plumb   
poate doar goluri  
atât de grele şi atât de dese  
 
Că nu ştiam  
din care ochi m-aş fi putut privi  
pentru a mă regăsi 
şi a mă recunoaşte  
după culoarea paşilor de timp 
trecuţi prin mine fără mine 
 
Totuşi 
nu am înţeles ce mi-ai spus   
atunci  
când curgând din scări în   
păpădii ce se visau stele de mare 
ori   
 

 
 
îşi croiau în taină voaluri 
cu  
golul gol dintr-un inel 
  
 Legai deschise şi întregi  
-chemându-le tot mai aproape- 
şi urmele lăsate-n spate 
pe cele noi plângând spre stânga 
pe cele aşteptând din dreapta   
 
 
* 
 
Deşi întoarse sunt demult 
cuvintele 
însă  
cu paşi  
trecuţi 
mereu prin sens cu sens  
 
Eu nici acum nu-mi amintesc 
sau poate n-am ştiut nicicând 
 
ce mi-ai răspuns 
ori ce ai spus 
atunci 
când lângă timp plecaţi 
ori chiar sub el  
am rupt  
un voal  
ce peticit era cu voaluri 
  
Suflate toate cu asfalt  
sau doar pătate cu neoane 
din care mă stropeau cu ochi  
  
Să plec mi-ai spus 
ori să rămân 
 
Ştiu doar 
că eu venisem iar 
să-ţi trec un foc prin palma dreaptă 
şi doar în el 
să mai rămân 
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Nedesenatul 
cerc 
 
 
Îţi lipsea un cerc  
 
Cel din capătul primului şotron 
desenat 
ori croit cu un ciob 
din pământ 
 
cu primul ciob în care te-ai tăiat   
atunci când nu ştiai  
să mergi   
decât desculţ 
 
-Cercul 
 atunci când este desenat 
reprezintă întoarcerea 
în primul sau în al doilea pas- 
 

Când la un moment dat  
ai obosit sărind  
un nesfârşit şotron 
dreptunghi după dreptunghi 
pătrat lângă pătrat 
ţi-ai dat seama că de fapt  
îţi lipsea acel cerc 
semnul întoarcerii  
în  
primul triunghi  
 
Şi fără să te opreşti-nici n-aveai cum- 
căutai din priviri  
în jurul tău  
oriunde 
un semn pierdut de cerc 
 
Dar unde să-l găseşti 
spre unde să îl cauţi 
când n-a fost desenat 
pentru a fi pierdut 
apoi 
într-un sfârşit 
găsit în primul ciob  
în care te-ai tăiat 
 
* 
 
Privindu-te demult  
m-am întrebat adesea 
de ce nu te opreşti dintr-un sărit 
continuu 
a unui nesfârşit  
imaginar  
şotron 
măcar atât  
cât să îţi vindeci talpa 
ce sângera întruna  
într-unul din dreptunghiuri 
 
Atât cât să respiri o zare cât de mică 
din drumul 
reântors 
 
Şi numai spre târziu 
aveam să văd şi eu ce tu ştiai deja 
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Că îţi lipsea un  
cerc 
de negăsit niciunde  
de căutat oricât 
căci n-a fost desenat 
 
De aceea 
sperând să te opresc cu mult mai înainte  
de a vedea şi tu că nu mai poţi să sari   
  
ca timp să îţi rămână măcar să-nveţi  
să mergi 
 
îţi desenam eu  
Cercuri 
în palme şi pe frunte 
 
îţi aşezam sub tălpi  
pantofi cu linii drepte 
desprinse din pătrate  
ori rupte din dreptunghiuri 
 
tot încercând aşa  
să scot din rădăcini  
şotronul ce în faţă 
îţi mai era  
rămas  
 

     

Nordul 
fiecărui sud 
 
 
Atât de mult ţi se obişnuise setea  
cu curgerea prin tine a rănilor 
replânse  
izvor dinspre niciunde 
ducând spre nicăieri  
încât nu mai puteai în niciun gând  
să dormi  
altfel decât pe mări   
de răni trecând prin plânsuri care 
plângeau  
de sete  
  
Iar pentru a putea să dormi în orice 
gând 
cu faţa spre oricare neplâns ce ar fi vrut 
să curgă plin în valuri  de răni  
ce aşteptau  
ieşite mult din rând 
pe şiruri neimpare 
să îţi devină palme pe care să adormi 
 
Sperând să nu te văd  
 
Şi fără să auzi măcar într-un tărziu   
că mai demult plecasem fără să mai 
încerc 
să te trezesc din somn  
 
Desenai des ferestre închise către tunet  
cu visele de valuri ale acelor răni  
ce se visau mirese 
atunci când încercai 
să le strecori în mine  
prin partea dinspre nord a fiecărui sud 
 
Minţindu-te că plânsul  
izvor din nicăieri replâns către niciunde 
va căpata alt chip sub care   
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de departe  
n-ar mai părea ce este   
 
Sete  
care trezeşte în tine altă sete 
 

 
 
 

Liliacul din 
ceas 
 
 
Văzându-mi braţul drept umplut cu 
liliac 
ce aştepta  
ca într-un ceas stătut  
-fără să ştiu de când 
ştiu doar că era toamnă- 
Să-i spună cineva ori chiar să îi arate 
cum ar putea  
spre unde 
spre ce sau către cine ar mai putea 
vreodată 
cumva să înflorească   

  
Aveai să prinzi în cuie 
pe prag de patru zări 
una trecând prin alta de parcă una toate  
sau poate toate fără una  
doar una ar fi fost 
 
Un şir de  
umbre gri 
numai cu o privire 
 
Cu singura privire ce a plecat spre ele 
trecând prin braţul meu 
Însă voind să-mi pară că mă privea pe 
mine 
 
Căci braţul drept îmi era greu 
şi n-aveam cum să mă întorc 
atunci când deja era toamnă 
spre cele patru sau cinci zări ce-mi 
defilau 
deja 
prin spate 
Să văd vreun cui bătut în ele 
cu paşi trecuţi prin umbre gri 
 
Dar am văzut cum liliacul 
prin ceasul ce stătut era  
În tine înflorea cu mine  
 
Dorindu-şi doar să-l fi privit 
Nu pentru el 
Ci pentru tine 
  
 

Tărâmul 
castanilor 
sălbatici 

 
  
Atunci când ochiul roşu al locului acela  
ce nu ştiam ce este 
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Un vis urât 
Închipuire 
Apusul unui alt apus 
 
Avea în mine să rămână 
deschis  
Durere către zidul ce se topea pe 
dinăuntru  
căci dincolo de el tăcuse 
sau poate că vorbea prea tare  
cu mult prea tare decât eu aş fi putut  
să mai aud  
 
Ori poate pentru că vorbea din golul tău 
rămas în urmă 
numai în limbi neauzite 
 
Ştiam că nu voi mai putea   
venind spre tine din oriunde 
Să trec prin paşi tărâmul alb 
ce îţi plăcea atât de mult  
al vechilor castani sălbatici ce înfloreau  
în ei narcise  

 
Tărâmul alb ce fiind al tău plecase tot 
numai cu tine   
prin zidul cel rămas topit 
de dinăuntru spre afară 
  
Eu doar trecând  prin el demult   
când încă nu voiam să beau   
din plânsul  
singurului Om    
necunoscut de toţi ai lui 
recunoscut de toţi ceilalţi    
 
Când reveneam în palma ta  
către apusul din apusul ce nu era încă 
apus 
 
În care astăzi mai găsesc  
doar umbra 
umbrei din trei cruci 
Cu rădăcina doar în  
Una 
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Viorica MOCANU 
 

 

 

Diametru 
măsurat 
 
 
Cu tine 
Am simţit o bucurie adâncă 
Cum coboară 
De pe vârful înalt şi trufaş 
Direct în inimă 
Din afară a curs în mine teamă 
 
Am văzut timp 
Şi te-am văzut pe tine 
Aproape 
Atât de aproape 
Am măsurat din ochi diametrul 
Până la tine 
 
Am văzut apoi câmpul 
Înverzit şi înflorit 
Într-un loc pe care-l credeam pustiu 
 
Tu ai rupt din inima mea o bucată de 
pâine 
Şi ai hrănit câinii nemuririi 
Soarele lingea cuminte purpuriul 
macilor 
 
,,E adevărat,, ai întrebat şi ai răspuns 
gândului meu 
Nu mai sunt singur între stări 
 

Cuvânt 
răstignit 
 
 
 
între o lumină ce vine din întuneric 
şi un întuneric ce din lumină vine 
liberă  
 
atât de liberă cât  mă va face 
un adevăr  
 
între două vieţi 
 
ochii tăi străpung depărtarea... 
în acel loc din inima ta 
unde Ea nu a pătruns niciodată 
la izvorul izvoarelor  
 
crinul meu împărătesc cu petale  
 
de soare 
acolo vreau eu  
 
să te ating,iubitul meu 
în locul pe care  
doar lumina sfârcului meu îl poate 
hrăni... 
cel mai frumos Cuvânt 
în cea mai frumoasă zi de vară 
când corbii  
către cer îşi croncănesc foamea 
şi ochii tăi 
străpung depărtarea 
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In Memoriam:  

Ion Pena, scriitorul interzis  
n. 25 august 1911, comuna Belitori, azi Troianul, Teleorman - d. 29 iulie 1944,  Alba Iulia. 

Perceptorul-scriitor, alaturi de fiul lui Sadoveanu, ingropat in Cimitirul Eroilor 

on Pena a scris şi s-a impus într-o 

perioadă tulbure a istoriei noastre, 

urmată de epoca devastatoare a 

regimului comunist, care a dus la scoaterea sa în 

afara circuitului public prin includerea de către 

ciracii cenzurii în "fondul special interzişi - (S)", 

între 1945 şi 1989.  Viaţa lui s-a desfăşurat sub 

zodia tragicului, ca să nu spun a blestemului. Ca 

prim născut, a avut parte de un destin frânt la 

doar 33 de ani, fiind al cincelea copil, din cei 

şapte, pe care părinţii l-au pierdut in timpul 

vieţii.  

 

Trebuind să-si onoreze funcţia de perceptor, 
nu tocmai populară, Ion Pena a fost scriitor cu 
normă redusă, scria printre picături. Mai mult, 
fiind iubitor de oameni, s-a implicat şi în 
activitatea de culturalizare a sătenilor în Banat, 
la Sicheviţa şi in Domneşti, judeţul Muşcel, 
actualmente Argeş. In puţinul timp rămas Ion 
Pena a scris, totusi, câteva sute de poezii si 
epigrame. Oricum, "Non multa sed multum" 
spunea domnul Peter Sragher. Ca şi cum parcă 
părintii nu ar fi suferit destul, prietenia sa cu 

Gheorghe Ţuţa, liderul Partidului Naţional 
Ţărănesc din Domneşti, unchiul Elisabetei Rizea 
din Nucşoara, participantă activă la „Rezistenţa 
anticomunistă din Munţii Făgăraş - Haiducii 
Muscelului",  şi apartenenţa sa ţărănistă aveau 
să-i condamne familia la supravegherea miliţiei 
şi securităţii după război, până prin anii '70.                                                                                                                                                                            
Ion Pena n-a fost căsătorit, hotărâse s-o facă 
după război, dar n-a mai apucat, şi n-a avut  
copii. Totul se pierdea, aşa că am decis să mă 
implic in scoaterea sa la lumină. In demersul 
meu am bătut la multe uşi literare si publicistice 
care nu s-au deschis. Este un arc in timp, el 
poate exista din nou prin dumneavoastră, 
citindu-l.  

În studiul său despre Ion Pena, cunoscutul 
publicist şi istoric literar, Stan V. Cristea, 
membru al  Uniunii Scriitorilor , consemnează 
că „surprinzător, prin 1943 – 1944, acesta pare că 
evolua spre un nou fel de poezie,  ii întrezărim - 
incredibil, cumva - pe Nichita Stănescu şi Marin 
Sorescu. Este important de spus că Pena a scris 
şi proză. Astfel, astăzi, noi putem să judecăm 
firul epic din proza utopică "Moneda 
fantazienilor", scrisă în Banat între 1937 - 1938, 
în care merge cu anticipaţia până în 1 ianuarie 
2000. În povestire, previziunile autorului au 
mari analogii cu colectivizarea şi 
cooperativizarea, Ion Pena dovedindu-se un bun 
analist social de anticipaţie. Prozatorul şi 
publicistul Constantin Stan (1951 - 2011) scrie 
despre faptul că "Pena, prin povestirea sa, îl 
devansează pe  George Orwell", autorul 
faimosului roman "Ferma animalelor", scris în 
1945. Iar profesorul, ziaristul şi prozatorul 
Victor Marin Basarab afirma tot în 2001 în cartea 
pe care începuse s-o scrie despre Pena: „Moneda 
fantazienilor" ar trebui pusă în circulaţie şi 
aşezată într-o exactă comparaţie cu proza 
urmuziană, într-o corectă înţelegere a 
vizionarismului sud-est european şi, de ce nu, la 
baza teatrului absurdului ionescian." Acum, în 
2015, citind şi cumpănind, putem afirma că 
scriitorul teleormanean a fost un vizionar. 

I 
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În prezent, după documetările făcute, este o 
certitudine că Ion Pena a publicat  şi era apreciat 
în marile publicaţii bucureştene „Universul 
literar”, „Păcală”, „Prepoem”,  „Vremea”, 
„Epigrama”,  în revista buzoiană „Zarathustra”, 
redactată de Ion Caraion si Alexandru Lungu, 
cât şi în cele teleormănene „Oltul”, „Drum”, 
„SO4H2”, „Graiul tineretului ţărănist” ...   

 În „Universul literar”, suplimentul celui 
mai popular şi influent ziar din perioada 
interbelică, „Universul”, Ion Pena era catalogat 
"Un poet plin, de un talent robust, original şi 
format, care face o figură cu totul aparte în corul 
celorlalţi.",  „Astăzi Ion Pena vine între noi cu o 
liră cu totul înnoită, aşezându-se dintr’odată pe 
primul plan al poeziei tinere", "Versurile lui 
trebuiesc citite cu toată atenţia, în miezul lor se 
sbate un poet de rasă, care semnează simplu şi 
desluşit: Ion Pena". 

În 2011 a apărut cartea „Scrieri” de Ion Pena, 
care include poezii, epigrame, precum şi proză, 
dovedind talentul multilateral al autorului. 
Consider că scrierile sale pot vorbi cel mai bine 

despre perceptorul - scriitor. Iată una din 
poeziile care-i defineşte creaţia: Opriţi-vă// În 
drumul meu opriţi-vă fierbinţi,/ În carnea mea 
cu târnăcoape./ Am să vă dau mistere şi 
arginţi,/ Ca fumul, bogăţia să vă’ngroape.// 
Mi-e inima de fulgere ocean./ Mi-e palma 
năzdrăvană şi haiducă./ Opriţi-vă cu sufletul 
ochean/ Să beţi înfiorarea hăbăucă.// Pe steiul 
ars de foc şi’nchipuiri/ Să vă înalţ o clipă, să vă 
doară./ Crepuscul de altare şi zefiri/ Şi vorba 
peste moarte să vă moară.// Nu închinaţi cu 
mine rugăciuni/ Ci treceţi, ca barbarii, mai 
departe,/ Mă jefuiţi de grâne şi tăciuni./ 
Deschis îmi e pătulul ca o carte.// Eu voi 
rămâne singur, vagabond,/ Un cerşetor de soare 
şi de vise./ Voi ocoli destinul rubicond/ Cu 
porţile de marmură, închise. 
 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_C._Pena 

Marin SCARLAT 
iulie 2015 

 

 
 

 
 

Membrii Fundaţiei "Alba Iulia 1918, pentru unitatea şi integritatea României", la mormântul scriitorului Ion Pena din Cimitirul Eroilor - Alba Iulia. Arhiva Revistei 

DACOROMANIA 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_C._Pena
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Cătălin G. RĂDULESCU 
 

Totul despre origini.  
Fără perifraze. 
             
 

igilli era băiat drăguţ. Nu regreta pasul 
făcut în ultimul an de liceu. Chiar dacă 
diferenţele de origini sociale făceau ca el 

să n-o ia. Spre a nu-şi „strica” doasarul. Aşa că îl 
luase ea pe Didó; cu „dosar” ambigen.             
            Eros nu ţine seama însă de asemenea 
amănunte nesemnificative: inima ei rămăsese 
tot la Gigilli; cu el participând la nunta-i, în cele 
din urmă zdravăn alcoolizat, dansând 
nebuneşte. Până ce cu o smucitură a mâinii 
ciobise un abajur de sticlă al lustrei din 
sufragerie. – Dosarul însă îi rămăsese intact: este 
vorba de cel al lui Gigilli. 
            Erau şi alte diferenţe de calitate între cei 
doi: Didó era blond; Gigilli era smead, şi-şi luase 
licenţa „pe puncte”; Didó – pe foarte multă 
muncă. Gigilli era frivol şi vorbea în dodii, cum 
îi plăcea ei; Didó vorbea mai puţin, fiindcă avea 
treabă. Dar promisiunea se concretiza totdeauna 
în faptă; chiar şi atunci când, pe stradă, însoţit 
de nevastă, într-un rând întâlnindu-se 
întâmplător nas în nas cu celălalt, îi scăpase ca 
din întâmplare o labă peste ochi când acela 
pusese mâna rânjind pe zona de mai sus de 
pântec a soţiei; apoi, ca din întâmplare, îi 
explicase aceleia o singură dată că, prinsă cum 
nu trebuie, din punctul lui de vedere cu cel 
prins va rămâne; asta îi cam îngheţase zâmbetu-
i tâmp pe buze. Fiindcă ştia că are un consort 
care atunci când este nevoie, nu ştie de glumă; 
exact cum nu-i plăcea ei... 
            Gigilli se distrase, fără să plătească... 
            Didó riscase totul. De la propria-i carieră, 
până la familia din care provenea. Şi o luase... 
            Las’ că totul se îndreaptă în viaţă. 
Important e să ai răbdare. Până la proxima 
agapă. Unde o să bea un suc cu colegii. Cu 
ocazia împlinirii a şapte ani de la terminarea 
liceului. 
            Iată-i în faţa sucului. Da’ ce să se limiteze 
la atât, când unul din ei ajunsese la restaurantul 
unui hotel şef de sală. Aşa că iată-i în acea sală. 

Rezervată numai pentru ei. Pentru cel puţin 
patru ceasuri. 
            „ –  Dansezi?”, o întreabă el venind întins 
spre dânsa. 
            „ – Mai era nevoie să întrebi?”, răspunde ea 
zâmbind cu replici de-a gata din filmele 
americane. 
            Ea venise fără soţ. Nici măcar nu-i 
spusese unde va întârzia în ziua aceea după ce 
va ieşi de la slujbă. El o apucă strâns de talie, şi-
şi continuă gestul început frugal pe stradă. Ea 
surâse ca o idioată. 
            Brusc, se aprinde lumina. În pragul 
locaţiei stă soţul. – Dar de unde aflase? – Asta e 
violare de intimitate!... – Nu-i nimic, acela face 
stânga-'mprejur şi iese. Ea ştie ce va urma: din 
punctul lui de vedere, riscă pentru tot restul 
vieţii să rămână cu intimitatea neştirbită. 
           „ – Gigilli, mă iei tu, da? – Ştii cât de  
neînţelegător e ăsta!” 
           „ – Nu pot, darling! – Dosaru’! Ş-apoi şi 
Méri, cu care sunt logodit! O s-avem un copil!...” 
            Simte că se învârte pământul cu ea şi o să 
cadă. El nici măcar nu schiţează gestul de a o 
susţine. Nu-i nimic, totul se întâmplă la timp. 
Fiindcă ea se deşteaptă din somn. 
 

* 
       Pe maldărul de saci în care trebuia să 
ambaleze după cartare. O răpise niţel Morfeu 
după „acţiunea” a cărei participantă fusese, 
constând în a face totu’ pentru depăşirea 
planului întru efectuarea cincinalului în patru 
ani şi jumătate. Nu oricine fusese actor într-o 
asemenea acţiune: ci doar cei cu un anumit tip 
de „dosar”. Printre care era şi dânsa. – Nu 
dormise de patruzeci de ore. 
            - Începuseşi să tragi  la aghioase, hai? – 
Las’ să vezi cum era pentru ăia pe care alde 
neamurile tale i-a exploatat la sânge. – Cu 
mutra-n fum de ardei n-o să te pun, da’... 

G 
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            O împinge spre anexa sălii de lucru. 
Rânjind, în timp ce-şi face de lucru. La nasturii 
brăcinarilor. Erau singuri. Celorlalţi/lalte le 
dăduse drumul de la „acţiune”. Nu avea cine 
să-l surprindă. 
            Atunci simţi în cap o lovitură. Ca de mai. 
Nu, nu era respectiva unealtă de compactare. Ci 
doar un pumn. Făcu stânga-'mprejur prin 
răsucire, căzând la pământ. Celălalt trecu peste 
el cu pas fandat. Ca şi cum ar fi vrut să evite o 
fecală pe trotuar. 
            - Dă-i drumul spre uşă. Îţi iei lucrurile. 
Toate. De mâine nu mai vii. – Să nu mă întrebi 
niciodată ce a trebuit să fac şi ce angajamente a 
trebuit să-mi iau ca să te pot scoate de aici. – De 
luni, mergi la noul serviciu. 

            Celălalt, cu mâinile pe cap şi ochii cât 
cepele, căuta să se refugieze printre mesele 
metalice pline cu saci de pânză ce serveau la 
ambalarea presei – precum muridele din faţa 
necruţătoarei feline. – Nu avu succes: celălalt, 
care chiar era un bun inginer fără ca „punctele” 
să fi avut vreun aport, avea printre alte însuşiri 
detestate de cel ajuns în preludiul unui knock-out 
şi nişte mâini ca de spărgător de piatră la 
carieră: următoarea lovitură fu la plex, ca să nu 
lase urme; celălalt nu zise nimic. Ca să nu-l 
enerveze mai tare: poate scăpa doar cu atât. 
Uitat acolo. Sub masa unde ajunsese... 
           Cu lucrurile strânse, ea se afla în pragul 
uşii. Pe care ieşi cu un şut. În dos. Ca preţ 
pentru definitiva vindecare de gărgăuni. 

 
 

 

Vremuri noi 
       
 

oua etapă favorabilă în care ar putea 
familia noastră intra impune însă 
sacrificii din partea tuturor 

membrilor, mamă! 
            Vorbele mari îi plăceuseră încă de la 
început, în urmă cu cinci luni, când odioasa 
dictatură şi sinistra ei armată de gurişti păruseră 
să se prăbuşească definitiv, eliberând printre 
altele şi o uriaşă zestre de adjective, adverbe şi 
substantive ce păruseră a fi ţinute patruzeci şi 
cinci de ani în o îndelungată detenţie. Acum, cu 
eforturi uriaşe de recuperare, se dorea ca limba 
de lemn până nu demult oficială să fie înlăturată 
cu una ce se dovedea de tip nou – consens, 
implementare, necesitatea trecerii la economia de 
piaţă – această din urmă mantră parcă vizând 
trecerea respectivă făcându-se tot în planuri 
cincinale, eventual realizate în patreu ani şi 
jumătate. 
            Legată pe sub fălci cu nelipsitu-i batic 
cernit şi cu faţa zbârcită de deceniile petrecute la 
munca câmpului, bătrâna o privea zâmbitor-
derutată când pe dânsa, nora, când pereţii fără 
culoare ai sufrageriei. Nu prea înţelegea ce i se 
cere, după cum nu prea înţelesese nimic din 
ceea ce se întâmplase cu cinci luni în urmă, deşi 
acum şapte zile, duminica trecută, fusese să 
voteze cu singurul parcă candidat cu insistenţă 
prezentat de primar totdeauna în antiteză 
demoniacă cu ceilalţi, care voiau să vândă ţara, 
să-i readucă pe moşieri – şi să-i pună pe dânşii, 

„lucrătorii ogoarelor”, cu gurile în botniţe atunci 
când aveau să lucreze în viile latifundiarilor 
reîntorşi, ca în scene zugrăvite în paginile unui 
bine-cunoscut roman. – Atât de mare fusese 
mobilizarea bătrânei în acea Dumincă a Orbului 
încât, înainte de a se prezenta în sediul cam 
scorojit al şcolii comunale spre a aplica ştampila 
cu proprietăţi de Ucigă-l toaca – mersese mai 
întâi la biserică unde, după ce îşi scuipase 
abundent în sân, depusese aproape plângând în 
mâna preotului a acatistă împotriva Fiarei – 
Coposu, Raţiu şi Câmpeanu – dar şi împotriva 
rigăi, care după ce la Abdicare plecase cu 
patruzeci de vagoane încărcate cu comori - 
acum voia să se întoarcă iar, spre a pleca cu de 
zece ori mai multe... – Îngrijorarea îi mai fusese 
ostoită doar după ce ajunsese la secţia de vot 
unde chiar lângă cabină era o poză mare a celui 
mai zâmbitor ins al momentului – al dânsei, ca 
dânsa dintre cei ca dânsa, întru liniştea viitoare 
ca de parastas al ei şi al consătenilor care 
îmbrăcaţi în straiele de sărbătoare, veniseră 
buluc la vot, surâzându-şi complice după ce 
ieşeau din cabinele unde intraseră cu buletinele 
pe care cel de la masă le subliniase cu unghia 
patrulaterul unde trebuiau să aplice ştampila – 
metodă orientativă folosită, după cum se ştie, la 
orice proces electiv caracterizat prin 
corectitudine, echidistanţă, o bună informare a 
cetăţeanului şi onestitate. – Făcuseră treabă 
bună scăpând ţara de nenorocire, iar acum 

N 
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puteau să se ducă spre a se trozni festiv la 
crâşma din sat... 
            - Numai că pentru toate acestea trebuiesc 
bani, mamă! În noua funcţie, de director 
economic în care Gigi va fi numit, nu te poţi 
prezenta oricum! Nu cu hainele de acum, nu cu 
o nenorocită de Dacie 1300 din 1978, nu 
mergând eventual cu tramvaiul, că te 
compromiţi! Îţi taie faţa toţi proştii, mai înţoliţi 
şi mai bine reprezenzaţi ca tine!... – Hai, ia!, o 
îndemnă rotind capacul mobil al casoletei din 
faţa bătrânei, compartimentată, în ale cărei nişe 
se găseau de toate: şi covrigei pe care bătrâna nu 
avea cu ce să-i mestece, şi alune a căror pastă 
sărată îi rămăsese deja din abundenţă între 
cioturile măselelor umflându-i gingiile, şi 
migdale ce păreau mici bobiţe de plastic inodore 
şi insipide. 
            La televizor se dădea acum horoscopul, 
declamat de către o doamnă nurlie şi forţat-
zâmbitoare; auzise bătrâna ceva despre 
proprietăţile drăcoveniei ăsteia care-ţi putea 
prevede viitorul imediat – dar parcă nu 
îndrăznea să-l întrebe pe preot în care lăcaş din 
cele douăsprezece de pe roata astrală prezentată 
pe sticla cinescopului s-ar putea încadra şi 
dânsa. – Dacă nu se cuvenea?... 
            - Hai, să-ţi mai torn puţin din asta, spuse 
nora înclinâmd sticla frumos etichetată, cu un 
lichid acidulat şi incolor, cu gust de Romergan. 
– În limba autohtonă, traducerea aproximativă 
din sticla şic ar fi fost „...al profesorilor”. – Nu se 
ştia însă care profesori – cei la propriu dascăli – 
sau al profesioniştilor într-ale păhărelului, care 
mai ales în ultimile cinci luni, probabil din 
pricina bucuriei prilejuită de abolirea odioasei 
dictaturi păreau să depăşească orice normă, 
neuitînd în exaltarea lor a scăpa o picătură şi pe 
presupusul mormânt al foştilor, la ar căror 
ipotetic loc de veci făcuseră deja potecă, 
nemaiştiind nici dânşii ce vor de la viaţă. – „ – 
Săracii... - se auzea în surdină compătimirea 
acompaniată şi de câte o lacrimă ce se dovedea a 
fi de nestăvilit. – Dacă dădeau mai multă căldură 
şi mâncare şi ridicau cu patru-cinci sute salariile, nu 
ajungeau aici... – Numai ea a fost de vină...”, 
deliberau dânşii în cele din urmă, după nu se 
ştie ce criterii. 
            - Că doar nu vrei, mamă, ca Mirí sau 
Daní să ajungă slugi la o grămadă de 
nepricopsiţi care ajung acum stăpâni. Ia uite-le, 
ce drăguţe sunt!... Nu ţi-ar părea rău de ele?... 
            Cele două copile, una de doisprezece, 
cealaltă de zece ani intrară zâmbind în 
sufrageria unde televizorul continua să-şi emită 

trăncăneala lui agasantă şi înfundată, despre tot-
şi-nimic.   
           Erau, într-adevăr, foarte frumoase, ca 
două mici zâne din cărţile de poveşti – şi ar fi 
fost păcat să li se întâmple vreodată ceva rău... 
            - Bună seara, bunico!, zise uşor peltic cea 
mai mică, repezindu-se de gâtul bătrânei. – 
Cealaltă o imită numaidecât, cu gesturi însă mai 
calculate şi mai mature. – Dinspre culoarul care 
ducea spre baie, se auzea susurul apei, semn că 
una din fete voia să facă baie cu apa caldă care, 
Slavă Domnului, acum era tot timpul la 
robinete. 
            - Ia arată-i tu Daní, lui buni- cum răzbeşte 
mai repede în ziua de azi o fată care lucrează la 

patron! – Să vezi ce deşteaptă e..., îşi garnisi 
nora iresponsabilitatea cu un zâmbet lătăreţ. 
            Cu mişcări surprinzător de mature şi 
unduitoare de gheişă, fata cea mai mare începu 
să se lepede lasciv de fustiţă, ciorapi şi lenjerie. 
După care se repezi ţipând vesel în sala de baie 
unde sări imediat în cada ce se umpluse, urmată 
de sora ei ce scoase la rându-i un chiot de 
veselie şi, o dată sărită la rându-i în apă, se 
declanşă o bălăceală în toată regula, ce înmuie 
minuscula încăpere a apartamentului de bloc. 
            - Nu, sigur că nu, aşa ceva n-o să se 
întâmple: ai să vinzi imediat casa de la 
Ghelboieşti şi o să te muţi la noi, că avem destul 
spaţiu, hotărî autoritar. – Lasă, buni-, noi o să 
avem grijă de tine, ce să mai faci mata cu aşa o 
gospodărie la optzeci şi trei de ani, cu banii care 
or să vină de acolo Gigi o să ajungă departe în 
funcţie, cu salariul lui o să cumpărăm nu una – 
ci trei gospodării ca ale lui matale, asta în mai 
puţin de doi ani!... Zugrăvim şi apartamentul 
ăsta în care oricum, mult n-o să mai stăm: ne 
facem vilă, pe ăsta îl aranjăm şi îl închiriem: şi 
de aici or să iasă bani. – Să vezi ce bine o să 
fie!..., încheie optimista expunerea despre 
viitorul roz ce se deschidea în faţă în timp ce 
bătrâna, cu mâna la gură şi o mină de 
nedecriptat, nu mai avu cum să opună 
rezistenţă în faţa atâtor argumente emoţionale. 
 

            * 
            Peste patru luni, Gigi primi funcţia 
râvnită, bine aspectat şi reprezentat de banii 
obţinuţi după gospodăria maică-sii ce fusese 
vândută după o tocmeală aprigă. – Doar că la 
două săptămâni se anunţară restructurări în 
vedera privatizării. Restructurarea a constat în 
anihilarea prin concediere a conducerii, din care 
acum făcea şi Gigi parte. Privatizarea a fost un 
fleac, constând în concedierea restului de 
salariaţi rămaşi oricum fără căpetenii – precum 
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şi vinderea locaţiei întreprinderii de către nu-se-
ştie-cine, către nu-se-ştie-cui. – În următorii doi 
ani, amintirea a ceea ce fusese acolo era 
reprezentată de lăstărişurile şi crângul ca peria 
ce începuseră să invadeze încet-încet ruinele 
clădirilor. 
           După alte două luni venise 
„Liberalizarea” preţurilor, preludiu la raptul ce 
avea să urmeze, act în faţa căruia o mare masă 
de oameni reacţionară aberant, ca şi cum ar fi 
fost vorba de o Stabilizare, cumpărând din 
lăcomie şi ignoranţă până şi ceea ce era 

nevandabil chiar şi pe vremea nu prea 
îndepărtată a de acum regretatului dictator – 
creveţii de pe ultimul raft al oricărei Alimentare 
socialiste ce se respecta. 
            După alte două luni în care metastaza 
financiară declanşată în noiembrie 1990 
înaintase nemilos, jumătate din suma rezultată 
din vinderea gospodăriei bătrânei avea o 
valoare cât se poate exactă: contravaloarea 
clanţei cam ponosite de la uşa de intrare a fostei 
proprietăţi.  

 
 
 
 

Când ziua este egală cu 
noaptea 

 

 
a început nu fusese decât un zvon. Rostit 
în şoaptă de doi ofiţeri ce vorbeau la un 
colţ de unitate, în apropierea postului 

său de santinelă, vorbe rostite cel mult în 
surdină, inspirate fiind de ceea ce unul din ei 
auzise cu o seară înainte la „Europa Liberă”. 
            De vreo două săptămâni, o undă de 
nelinişte pusese stăpânire pe cazarmă. Ofiţerii 
se priveau ciudat între ei, apoi la soldaţi, parcă 
prin dânşii, ca şi cum nu i-ar fi văzut. Părinţii îi 
aduseseră la ultima vizită un minuscul aparat 
RIC, cu casca aferentă. În liniştea adâncă a 
micului dormitor din corpul de gardă colegul 
său din patul alăturat auzise într-un rând 
lămurit semnalul acustic al VOCEI  AMERICII. 
– „ - Dă-mi şi mie să ascult!”, îi spusese şoptit, 
fără să se apropie, ca să nu-l sperie. Erau numai 
ei doi în încăpere, „la somn”. –Avusese totuşi o 
reacţie de apărare, închizând reflex aparatul. 
Apoi, luându-şi seama, reveni. – „ – Mă, ăsta nu-
i Festivalul de la Mamaia!...să nu spui nimic, 
altminteri dăm de belele!...” – „ – Fii sobru, Petrică, 
aşa de prost mă crezi?... iar eu nu sunt «de ăla», n-ai 
înţeles asta?” – Ascultaseră chinuit amândoi la 
aceeaşi cască, disconfortul fiind numai pentru 
acea noapte, deoarece a doua zi meşteriseră 
ataşând cu leucoplast încă un „dopuleţ” firului. 
– Ascultau mult, în tăcere, cât timp era emisia, 
ciulind urechea spre a se despărţi doar când se 
apropia colegul lor de la „veghe” ce intra în 
dormitor spre a face „sectorul”, ori când vreun 

alt coleg de strajă venea sa-i anunţe că a sosit 
vremea să intre în serviciu.  
            „ – Dac-ar fi prins şi Undele Scurte... am fi 
ascultat şi «Şopârla»... ei emit câte şase-şapte ore o 
dată, cu reluări...”, ofta cu regret Nelu, atunci 
când se încheia emisia. 
            Dar chiar şi aşa, aflaseră ce se întâmplase: 
de câteva zile Securitatea încerca să scoată din 
biserica parohială un pastor reformat maghiar, 
care predica împotriva regimului, dezvăluind în 
ce mizerie a ajuns populaţia. Cam periculos, 
chiar dacă în jurul casei parohiale se aflau 
deocamdată doar vreo dou-trei sute minoritari 
unguri, care-i împiedicau pe oamenii Securităţii 
a duce la îndeplinire operativ ordinul. 
            Acum, le venise iar rândul a intra în post. 
Veni chiar comandantul gărzii să-i deştepte, 
sergent, leat cu ei. 
            - Hai să mâncăm: avem orez. 
             - Iar balastru... 
             - S-a vânzolit toată noaptea Bau-Bau prin 
unitate, că făceam o tavă de cartofi prăjiţi la 
bucătărie. Asta e. Hai să haliţi ceva înainte să 
intraţi în post... 
            Erau toţi acelaşi leat, septembrie, şi 
scăpaseră de curând de „veteranii”, leatul 
încorporat în iunie. Bau-Bau – ofiţerul de 
continuitate din acea noapte - era „Biciul lui 
Dumnezeu” numai pentru proaspeţii recruţi, 
ceea ce nu mai era cazul lor, aproape de 
'liberare. - „Biciul lui Dumnezeu” era o 

L 
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exagerare, fiindcă acel căpitan nu le cerea decât 
să fie ordonaţi, disciplinaţi şi curaţi. Atât. 
            - Asculţi muzică, Mariane?, îl întrebă 
Petrică mucalit pe sergent, observându-i casca 
în ureche. 
            - Da, băi leatule, aşa-mi trece mai repde 
AMR-ul... 
            - Douzeci şi patru de zile... 
            - Da... vezi, pe al tău ţine-l bine ascuns cât 
încărcăm la rastel şi ai grijă dacă se vine, în 
control să scoţi casca din urechi. 
            Aşa făcu. Iar la unu şi zece noaptea, când 
auzi prima somaţie de la postul unu, închise 
aparatul, îşi mulă tacticos firul căştii, că avea 
timp: el era la postul zece... 
            După somaţia regulamentară făcută 
pentru postul său, după ce caporalul de schimb 
îşi „luminase faţa” spunându-i mai apoi parola, 
se apropie şi Bau-Bau care aşteptase mai 
cuminte ca de obicei la locul său îndeplinirea 
procedurii. Nu ascultă prea atent scurtul raport 
pe care santinela îl dădea caporalului, preocupat 
de casca din ureche, ale cărei efluvii sonore ce-i 
invadau continuu timpanul îl făceau să aibă o 
mină foarte preocupată. 
           - Probleme?..., întrebă el până la urmă, 
reamintindu-şi      într-un târziu că se află în 
rond. 
            - Domnule căpitan, permiteţi să raportez 
– la postul zece nu s-a-ntâmplat nimic 
deosebit!... 
            La auzul apelativului ce nu se mai rostise 
de zeci de ani în armata ţării ofiţerul a tresărit, 
prinzând a surâde pe sub mustaţa-i bogată. 
            - Ascunde-o mai bine, îi indică pâlnia 
căştii care îi ieşea precum un ghiocel din 
buzunarul de la pantaloni. – Şi vigilenţă sporită. 
Poţi să şi fumezi, eşti de acum „bătrân”, dar fii 
foarte atent. 
            - Am înţeles, să trăiţi... 
            - Hai să mergem, Carcală. – Mai avem 
şapte posturi. – Fă-le şi tu când ajungem înapoi 
o tavă de cartofi prăjiţi băieţilor cu ceva carne, 
spune-i lui Sima că ţi-am dat eu voie. – Ce 
Dumnezeu,      azi-mâine terminaţi armata... 
dacă nu s-o întâmpla ceva... 
            Paşii celor doi militari se pierdură în cele 
din urmă pe culoarul strâmt ce ducea spre 
următorul post. Liniştea nopţii nu a mai fost 
sfâşâiată decât de următoarele şapte somaţii.  
            Afară era cald, mult prea cald pentru 
decembrie, iar cerul era bătut parcă cu 
nestemate de smarald. Fusese cea mai lungă 
noapte din an, de azi fiind iarnă. Departe se 
vedea cartierul Gai, parcă distingea şi discreta 
găvană în împletitura gardului pe unde băieţii 

ieşeau din când în când la crâşma „Doi cocoşi”, 
cu  al ei aspect medieval. 
 

 
 
            Privirea i-a căzut undeva în dreapta sa, 
pe artificialul ochi de apă. Zâmbi. Îi cunoştea 
istoria. Fusese creat cu puţin timp înainte ca să 
recruteze, la ordinul şefului de stat major. Într-
un rând, mergând la instrucţia cotidiană, 
locotenentul Manta avusese chef de orice, 
numai să frece recruţii în acea zi, nu. Aşa că îşi 
scoase beţele de pescuit din husa kaki şi 
începuse aşa, fără chef şi speranţă, să dea la 
undiţă. – Mare i-a fost surpriza când a constatat 
că minusculele plătici şi roşioare se prind una 
după alta în cârlig, populând covorul de iarbă 
de lângă dânsul. Tolba nu şi-o luase. Aşa că a 
pus un soldat să-şi scoată masca contra gazelor 
din gentuţă, punându-şi captura acolo. Curând, 
constată că mai are nevoie de două gentuţe – şi 
nu ezită. – În drumul de înapoiere de la prânz, 
prin curtea unităţii, au trecut exact pe lângă 
şeful de    stat-major căruia i se prezentă mai 
solemn ca de obicei onorul din mersul trupei. – 
Doar că acesta observase zbaterea neobişnuită a 
celor trei gentuţe de pe soldaţii aflaţi în corpul 
companiei la ceva distanţă unul de altul – „ – 
Comapanie, stai!” – strigase cu glas de stentor. – 
Toţi, încremeniseră. Doar cele trei gentuţe nu 
executaseră ordinul, continuând să fâlfâie 
nebuneşte, precum un drapel aflat în bătaia 
puternică a vântului. – Se apropiase de unul din 
recruţi, deschizându-i geanta. Imediat un peşte 
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sărise ca un arc, zbătându-se nebuneşte pe 
asfalt. – „ – Manta, ce e asta?” – întrebase 
tunător pe locotenent. Acesta nu ştia, 
zâmbindu-i fâstâcit şi privindu-l întrebător şi pe 
soldat. Dar celălalt pricepuse pe jumătate ce se 
întâmplase. Îl apucă pe recrut de paftaua 
centurii, zguduindu-l: -„– Neisprăviţilor, 
carmoliştilor, canaliştilor... peştişorii mei... v-aţi 
atins de peştişorii mei...” 
           Cei trei soldaţi fuseseră trimişi în pas-
alergător înapoi la lac şi aproape toţi peştişorii 
îşi reluară habitatul firesc. Raportul de amiază 
marţial, cu luarea de cuvânt a celui cât pe ce să 
fie păgubit care acum nara pe scurt incidentul, 
provoca dezordini în alinierea armelor 
prezentate pentru onor care se zguduiau sub 
gâlgâiturile de râs ale deţinătorilor. 
Comandantul unităţii se freca puternic la nas şi 
întră în pas alergător în clădirea 
comandamentului, ca şi cum ar fi avut nevoie 
urgent la toaletă. 
            Lucrurile s-au oprit aici dar, de atunci, 
consemnul particular al postului zece fu 
neoficial modificat, având acum şi prozodie: - „ 
Santinela păzeşte depozitul uz şi stoc/ Lacul şi 
peştişorii lui Cioc...” 
            Dinspre cartierul Gai, puţinele becuri cu 
neon agăţate de stâlpii de lemn continuau din 
depărtare să clipească complice. 
           Se auzi o răpăială care datorită 
anotimpului în care se aflau nu avea cum să fie 
tunet. Însă nici pocnitorile care prevesteau 
neoficialul Crăciun şi nu prea îndepărtatul 
Revelion nu erau. Iar poligonul Nicalaca unde s-
ar fi putut face trageri de noapte era prea 
departe pentru ca împuşcăturile să se audă atât 
de limpede până aici. 
            Instinctiv, coborî arma în poziţie de luptă 
şi o dezasigură reglând-o la „foc cu foc”, apoi îşi 
palpă port-încărcătorul unde pe lângă cele cinci 
cartuşe din sectorul curent mai avea încă unul 
plin. Ezită să-şi desigileze gentuţa şi se abţinu a 
introduce cartuş pe ţeavă. 
            Atunci se dădu alarma. Sunetul obsedant 
al sirenei învălui toate corpurile de cazarme şi 
perimetrul ei uriaş. Păturile fuseseră puse în 
geam, clădirile unităţii erau tot în beznă, nimeni 
neputînd să ghicească forfota de dinăuntru. 
Telefonul cu rotor sună strident. 
           - Petrică, se întăresc posturile, în oraş se 
trage în demonstranţi. – Azi-noapte s-a tras la 
Bucureşti. – Comandantul nu a vrut să execute 
ordinul să intrăm în dispozitiv de luptă în oraş, 
până la noi ordine vom apăra doar unitatea. – În 
câteva minute toţi băieţii de la veghe plus cei de 
la Plutonul Asigurare de Luptă vor ajunge pe 

trasee la voi, cu armament suplimentar şi 
muniţie de rezervă. – Nu somezi, fiindcă acum 
ştii cine se apropie de tine. –    S-a înţeles? 
            - 'nţeles, domnule sergent! 
            Se auuzi iarăşi un răpăit scurt. Apoi 
câteva pocnete individuale. Dinspre dreapta se 
auzeau paşii grăbiţi ai grupei în pas-alergător.  
            - Stai!, ordonă adjutantul. – Opt pe loc, 
restul, după mine!, îşi reluară marşul grăbit spre 
celelalte posturi. 
            În câteva clipe perimetrul se umplu cu 
lăzi de muniţie şi alte furnituri. Două branduri 
apărură ca din pământ, montate   într-o clipă. 
Servanţii îşi aranjau cu grijă proiectilele la 
îndemână, în timp ce ceilalţi îşi montau puştile-
mitralieră de companie. 
             - Brandul unu, linia într-acolo, brandul 
doi- acolo!, ordonă sergentul major rămas cu ei, 
poziţionând şi armele-automate. 
            Peste dispozitiv se lăsase liniştea. 
            - Să nu văd flacără de chibrit, brichetă 
sau jar de ţigară! 
            Dinspre câmpul de instrucţie, spre gard 
se apropia o umbră. Era singura şi părea a 
merge împleticit. În cele din urmă insul se 
prinse cu mâinile de sârmele gardului, parcă 
ignorându-le ghimpii. 
            - Nu trageţi!..., zise subofiţerul care 
scoţându-şi arma din toc intrase într-un con de 
umbră spre a se apropia dinspre laterală de 
arătare. Brusc, îi puse lanterna în ochi. Celălalt 
clipea des, privindu-l bovin. 
            - Să nu mişti!... 
            Celălalt oricum părea a nu putea face 
altfel, picioarele abia ţinându-l. Spaţiul se 
umpluse puternic de un miros nefiresc ce 
semăna cu parfumul de fructe fermentate, cu un 
puternic iz sintetic. Celălalt continua să 
clipească des, plescăiturile dezvăluindu-i dinţii 
lipsă. Mişcările circulare ale obrajilor ţepoşi îi 
dezvăluiau în răstimpuri mai bine carenţele din 
gingii. 
            - Auzi, ce vine la rând acum – Paştele sau 
Crăciunu’?... 
            - Du-te, măi omule, acasă..., îi spuse încet 
subofiţerul, reintroducându-şi arma în toc. 
            - Acasă?... – Care casă?...  – Ce, dacă tu ai 
casă, crezi că toţi au casă?... – Da’ ce porţi başca 
aia de miliţian pe scăfârlie?... 
            Dinspre dispozitiv se auzeau chicote. 
Prietenul la cataramă al lui Bachus distinse 
parcă ceva din cimitirul aflat la vreo douăzeci 
de metri, cele două ţevi de brand profilându-se 
discret spre cer. 
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            - Da’ ce, iar ne pregătim de război?... – 
Ungurii, bătu-i-ar vina!... – Las’ că-i învingem şi 
de data asta!... 
            - Hai, du-te... 
            - Mare miliţian eşti, făcu insul gâfâind cu 
eforturi de a se ridica din patru labe. În cele din 
urmă, cu spatele la gard, porni împleticit în 
direcţia aproximativă „Doi cocoşi”, din 
nefericire închisă la ora aceea. 
            - ... auzi... casă... crede că dacă el are casă, 
toţi au casă... păi treabă-i asta?..., se mai auzi din 
depărtare în surdină, o dată cu arătarea ce 
dispărea. 
            Sergentul-major se reîntoarse la trupă. 
            O nouă serie de răpăituri se auzi de 
dincolo de cartierul Gai. Soldaţii strânseră 
armele în mâini. 
           - Rămâneţi calmi, le spuse rar subofiţerul. 
– Veţi trage numai la ordin şi din proprie 
iniţiativă numai dacă cel de dincolo de gard 
încearcă să intre prin escaladare. – Veţi trage în 
plin şi fără somaţie dacă se vor folosi arme de 
foc. În spatele nostru există un dispozitiv amplu 
de acoperire şi susţinere. Fiţi calmi şi fără teamă. 
Executarea! 
            Subofiţerul îşi privi ceasul de mână: mai 
erau trei ore şi jumătate până avea să fie lumină 
deplină. 
            - Puteţi fuma palmat câte o ţigară pe 
rând, în grupe de câte doi. Aprindeţi unul în 
lăcaşul de tragere, scurt, cu o brichetă. Hai, 
doritorii – executarea!... 
   

* 
            Intraseră în imobilul de şase etaje sub 
imperiul stării de urgenţă. Cu uşa blocului larg 
deschisă la perete, priponită cu o bucată de 
BCA, oamenii nu avuseseră nimic de zis. 
Încercau să-şi ascundă frica, şi se refugiară în 
apartamente. – Militarii aveau nevoie de acces la 
geamurile spălătoriei şi ferestrele locuinţelor de 
la ultimile etaje. 
            Deşi „comandantul suprem” decolase de 
vreo oră cu un elicopter de pe acoperişul 
Comitetului Central, încă se mai auzeau focuri 
răzleţe şi scurte rafale. Morţii fuseseră ridicaţi 
de pe artera principală spălată între timp de 
auto-utilitare, iar răniţii umpluseră cele două 
spitale ale oraşului. Oficial, armata era acum cu 
poporul. 
            Se deplasa prin apartamentul de trei 
camere al locatarilor cu arma în bandulieră, 
semn de non-agresivitate. Părinţii lipseau. 
Plecase întâi tatăl, convocat la demonstraţia „de 
adeziune” de     azi-dimineaţă apoi mama, să-l 
caute. Asta spusese o vecină...  

            La anumite intervale de timp îşi schimba 
colegul care făcea de serviciu la puşca-mitralieră 
de companie înfiptă între sacii de nisip, 
neîncetând o clipă să asculte la RIC-ul cu cască. 
            Artera principală părea liniştită. Câte o 
Dacie trecea fără grabă într-un sens sau altul. – 
Atunci pentru ce sau pentru cine acele focuri 
răzleţe?... 
            - Nene, ce este asta?, apăru ca din senin 
puştiul de patru ani al locatarilor lipsă lângă 
dânsul, indicându-i arma cu ţeava în jos. 
            Mângâie uşor copilul pe părul spic-de-
grâu, uitându-se pentru câteva clipe în ochii 
limpezi, de culoarea mării înfuriate. 
            - Tu nu ai jucării?... Hai la tine în 
cameră..., căută să se eschiveze. – Ia uite ce 
frumos e la tine, se aplecă spre jocul de LEGO 
cu cărămizi roşii, grinzi lungi albe şi „radiere” 
de plastic pe care se putea funda. – Lângă cutia 
de carton trona o macara-turn de tablă, o 
basculantă miniaturală şi mai departe, un 
carusel de moşi cu resort. Trase de cheiţa 
resortului, iar tiribomba se puse imediat în 
mişcare, plimbându-şi circular ocupanţii de 
tablă. 
            - Uite, hai să construim un orăşel, îmbină 
câteva tăbliţe de plastic. – Asta o să fie gara, ştii, 
ca a noastră, începu să îmbine cărămizile roşii 
de diferite deimensiuni, astfel încât să asigure 
fugul decalat. Nu uită să pună la bază două uşi, 
ca la intrarea    într-o gară. 
            - Da’, dar ce e asta?... 
            - Un băţ. Nişte oameni răi s-ar putea să 
încerce să vină pe geam, şi o să-i altoiesc cu ăsta. 
– Uite, când construcţia se înalţă, ridici fiecare 
cărămidă cu macaraua. – Ziceam că sunt grele. – 
Şi pentru materialele aflate mai departe, luăm 
basculanta. Da?... 
            - Da... 
            - Nelule, vino-ncoa!... 
            Din câţiva paşi reajunse lângă Petrică, ce 
era cu degetul încleştat pe trăgaciul puştii-
automate. Se pregătea să se posteze la celălalt 
geam. Telefonul de campanie sună ascuţit. 
           - Nu trageţi! Până la noi ordine! Plutonul 
MI pe care îl vedeţi pe bulevardul Cuza nu este 
inamic!... 
             - Am înţeles! 
           - Păstraţi-vă calmul şi acţionaţi numai la 
ordin! Deschideţi foc din proprie iniţiativă 
numai dacă se trage în voi sau apropierea 
voastră, după ce identificaţi trăgătorii. – S-a-
'nţeles? 
            - 'nţeles, să trăiţi! 
            Nefiresc, la vreo o sută cincizeci de metri, 
ofiţerul MI aparent liniştit se adresa 
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subordonaţilor săi strânşi în semicerc, făcând 
parcă abstracţie de pocnetele răzleţe ce se 
auzeau în răstimpuri. 
 

* 
            În amurg, imediat după ce noua putere 
îşi proclamă programul revoluţionar din 
balconul fostului C.C. precum paşoptiştii crezul 
democratic pe Câmpia de la Islaz, se auziră 
câteva focuri de armă din Palatul Regal aflat 
vizavi. Îndată, se dezlănţui iadul, căzându-i 
victimă Biblioteca Universitară incendiată de 
rafalele îndesate, dar şi Palatul, care a fost 
minuţios ciuruit. Popor cu noroc, reprezentanţii 
noii puteri nu au fost atinşi nici măcar de o 
fărâmă de moloz. Asta născu însă suspiciuni în 
rândul celor aflaţi în Piaţă printre care se aflau 
acum câţiva răniţi. O parte a demonstranţilor 
începură să scandeze împotriva noii puteri, 
fiind însă repede aduşi la tăcere de ceilalţi şi 
prezentaţi ca adversari ai revoluţiei. 
            Situaţia se agravă prin ceea ce se 
întâmpla la Televiziunea Naţională unde 
civililor voluntari li se distribuiră bâte în 
vederea respingerii unui atac de mecanizate ce li 
se spusese că vor sosi dinspre şoseaua ce ducea 
spre Ploieşti. Acelea nu mai sosiseră, fiind 
anihilate de un regiment al armatei care la ordin 
deschiseră foc, ucigându-i pe toţi cei aflaţi în 
camioane. După care se constatase că fusese o 
eroare, acei militari MI fiind „de partea 
revoluţiei”... Zona Televiziunii a fost atacată 
totuşi de mecanizate, neputîndu-se preciza de 
unde au venit acestea. Împotriva odiosului 
dictator şi a sinistrei sale soţii fugit încă de la 
miezul zilei pe calea aerului fu declanşată o 
căutare amplă. 
            - Nene, macalaua nu mai mege... s-o 
înculcat „cablu’ ”... 
            Nu aveau în ce să tragă. Împuşcăturile – 
sau ce-or fi fost ele – nu aveau finalizare în 
lovituri. Păreau a fi imprimate pe o bandă de 
magnetofon sau casetofon. – Doar lângă gară un 
bloc şi câteva case fuseseră complet ciuruite, cu 
cercevelele şi geamurile sfărâmate. – Generos, 
crainicul TV anunţă populaţia din toată ţara să 
se prezinte la centrele noii puteri în vederea 
decontării geamurilor sparte. Avariile mai 
serioase, aveau să fie reparate tot pe cheltuială 
publică, imediat după reinstaurarea ordinii de 
drept. 
            - Du-te din faţa ferestrei, zise încet 
copilului, conducându-l înapoi în camera lui. – 
Uite, ţi-am descurcat „cablul”, zise reaşezând 
firul pe bobina jucăriei. – Tiii – ai făcut ş-un 
pod... bravo, uite ce frumos a ieşit şi gara... 

parcă-i a noastră... hai, fii cuminte şi stai pe 
covor... – uite, cărămizile alea sunt prea departe, 
adu-le cu basculanta... 
            Se reîntoarse la fereasră. Acum, toate 
acele pocnete păreau să aibă acoperire în 
licuricii incandescenţi ce păreau că vor să se 
înfigă în plapoma de nori alburii a nopţii. 
            - Dracu’ ştie ce o mai fi şi asta... mai sunt 
câteva ore şi se face lumină... - schimbă-mă, 
Nelule, sunt obosit... 
           Preluă locul celuilalt. Artera Cuza 
continua să fie liniştită, doar din când în când 
deplasânsu-se fără grabă câte un autoturism cu 
farurile clipind alene, ca în orice altă noapte. – 
Simţi o arsură în umăr. – „M-a nimerit.”, îl 
străfulgeră, fără însă a se feri, parcă nevenindu-i 
să creadă că ceva s-ar fi putut strecura prin mica 
fantă dintre sacii de nisip şi corpul armei. – O a 
doua arsură o simţi tangenţial, parcă 
mângâindu-i carotida. – Televizorul aprins se 
sparse, cu un sâsâit înfundat. 
           - Nene, iar s-o stlicat macalaua şi uite, s-o 
spalt televizolul... şi te-ai mai şi lănit... piculă 
sânge... 
            Lunecă moale pe podea. Puse mâna pe 
creştetul copilului, care-l privea critic. 
            - Du-te de aici, măi băiete... 
            - Ce-i cu tine, Nelule?... eşti rănit... 
           Celălalt duse rapid copilul în camera lui 
închizându-l acolo, după ce mai întâi îi stinse 
veioza oarbă pa care o avea pe covor, verificând 
şi transperantele de pânză ale ferestrei. Copilul 
începu să plângă speriat, dar curând se ghemui 
pe covor şi tăcu instinctiv, icnind doar 
convulsiv. 
            - Rănit la postul şase!, raportă grăbit în 
casca telefonului. 
          Din peretele din lateralele şi de deasupra 
ferestrei, se desprinseră câteva firişoare de 
moloz. – Troliul macaralei ce-şi profila silueta la 
vreo patru sute de metri se rotea uşor, fără 
luminile aprinse, fără ca cineva să se afle lângă 
benele de beton. Şantierul era pustiu. 
            Luă atent linia de ochire acolo unde era 
de presupus că este cabina superioară. Fu ajutat 
de sclipirea silenţioasă de la ţeava celui aflat 
acolo. – Un glonte se înfipse în sacul de nisip. 
            Scuipă o rafală scurtă, urmărind cartuşul 
trasor şi încă una, ceva mai sus. Apoi deschise 
focul în plin. Din corpul şi troliul macaralei 
săreau într-un dans nebun sute de scântei. – „Nu 
ai să scapi”. – Schimbă sectorul. Şi deschise din 
nou focul cu o clipă înainte ca celălalt să fii pus 
capul în piept, lăsându-se mai apoi întins pe 
brancarda sanitarilor care tocmai intraseră 
grăbiţi în locuinţă. 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 
 

În contopirea Cerului cu 
Pământul 
 

Marele Magician al Timpului a întins degetul pe Tabla de Joc, 
azvârl în lac o pietricică, 
dinspre centru spre exterior, cercuri de oscilaţii 
schimbă vibraţia lacului, 
continuă să rămână, chiar dacă piatra, în dansul umbrelor, 
s-a aşezat pe fundul lacului, 
în acelaşi timp, arunc mai multe pietre, 
cu rapiditate, multe cercuri se-mprăştie pe apă, 
împletite între ele, ca două verighete, 
conectate, în drumul lor, de a fi o parte din lac, 
fiecare încearcă să se integreze, 
în căutarea unicului scop, 
îmbrăţişarea cercurilor de lumină pe Tabla de Joc şi-n Cer. 
 
Aştept ca Marele Magician al Timpului  
să-şi ridice degetul în aer. 
Prin fiecare vis merg inainte,  
un drum inspirat în căutarea propriei pietre filosofale, 
trec de aroma amăruie a amintirilor-fantomă,  
tânguitoare cantilene, ca aburul se urcă prin corzile armonice,  
totul se accelerează,  
pătrund în spaţii sacre din filele cărţii naturii,  
merg mai departe,  
desfrunzită de tot ce credeam că sunt, 
străbat nemărginirea, visez cel mai înalt vis,  
- învăluită-n razele discului solar,  
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prin uşa de sticlă, păşesc fascinată în visul de aur,  
bătăile unor aripi palpită în picaturi de rouă - 
un dar primesc,  
cristalul pe care-l port mereu cu  mine. 
 
Acum este timpul, 
o răsuflare fierbinte navighează-n jocul ascuns,  
degetul a coborât. 
Precum o curgere reciprocă a ta în mine,  
explozia de lumină, cununi de stele, 
piesele lipsă din mozaicul cosmic au revenit,  
ancorând peisajul.  
Din fiecare culoare a curcubeului  
culeg cuvinte-perechi, 
ţinându-ne de mâini, 
evantaiul iubirii 
în contopirea Cerului cu Pământul. 

 

Să ancorăm în noi lumina  
 

O taină a inimii mele eşti,   
 misterioasa mea poveste de iubire! 
 O adiere a gândului meu eşti,  
 fără chip, nume, loc, timp,   
 cu soarele în priviri,  
 pe cerul tău îmi scriu zborul fiinţei.  
 Oricât ai vrea să te descoperi,   
 descoperindu-te,  
 în mijlocul timpului   
 ceva îţi va lipsi, persoana.   
 Acolo unde inimile se deschid  
 totul se transpune,   
 iubirea nu poate fi oprită,   
 uimiţi asistăm   
 la simfonia creaţiei născute,  
 dacă i-am cunoaşte rădăcinile  
 am zâmbi, mai mult de dragul nostru.  
 Să ancorăm în noi lumina!  
   
 Simte-mi trupul gol,  
 înfăşurat pe deplin în al tău,   
 unirea arzândă a regăsirii, 
 ia-mă de mână şi arată-mi drumul! 
 În contopirea realităţilor,   

 sub cortina ploii, o nebunie a simţurilor,  
 o inimă gata să explodeze.  
 Adânciţi în esenţa noastră,   
 noi şi noi faţete ale aceleiaşi realităţi!  
 Spune-mi, iubito, unde   
 se-opreşte lumea în inima ta?  
 Îngemănarea universurilor,   
 cel ce iubeşte va opri lumea,   
 acolo, în adâncurile fiinţei!   
   
 Îmi regăsesc locul în coloana infinitului   
 ce-mi reaşează trăirile unei lumi   
 ce parcă dispăruse,   
 simţeam că o să mi le dăruieşti,  
 îţi simt sângele proaspăt cum curge în 
mine.   
 Să nu mai respiri singur, să te naşti   
 în fiecare respiraţie a celuilalt,  
 el, ea, îşi pierd identitatea unul în altul,  
 lumea ta dispare în a mea,   
 trăieşti, dar nu mai trăieşti,  
 emoţii nestăvilite,   
 ecouri nemaiîntâlnite în inimă,  
 o adâncă şi negrăită dorinţă de noi.  
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În fiecare stea există un 
suflet 
 
 

Priveşte apusul, ascultă sunetul mării,  
acea sălbatică mare, plină de viaţă, în culori fascinante,  
zbatându-se la ţărm printre stânci! Un ţărm de mare  
pe care valurile se sparg în mii de bucăţi-destin!  
 
Asemeni mării suntem - curată şi învolburată,  
într-o continuă zbatere,  
calmă, dar în adâncuri de nestăvilit! 
 
Boabe de rouă, la ferestrele sufletului, sunt lacrimile,  
Broboanele de sudoare ale îngerului nostru  
ce ne ţine în braţe sufletul, atât de greu uneori! 
Din doruri, din nostalgii, din noi, din şoapte,  
din lacrima sufletului nostru, din aripile îngerilor. 
Din simţiri delicate, din minţi însetate,  
din lacrimi puţine, din doruri multe! 
 
De asta vântul merge pe câmp, are multe de spus, 
acolo, pe câmp, macii nu pot fi îngrădiţi. 
Cu privirea îi pictezi la lumina stelelor şi a lunii. 
Cel ce timpul îl are în faţă nimic nu ştie, 
Tânguirea ta cutremură  
trestiile iazului albastrelor nopţi. 
O, despărţire! Adâncă viaţă din umbrele nopţii!  
Multe petale se aştern peste cărarea pietrelor! 
 
Un ochi se uită pe albia râului ce curge - sufletul  
ce-aşteaptă să treacă râul spre întâlnirea cu spiritul.  
 
Diferă râul de la om la om, diferă aşteptarea  
şi întâlnirea diferă. Într-un final, toţi ajung dincolo  
la terminaţie... spre râul Lethe, râul Uitării! 
 
Dacă întinzi mâna mă vei atinge, sunt în umbra ta, 
- Am întins mâna, îţi mângâi sufletul! 
În fiecare stea există  
un suflet, dacă doar o atingi rămâi vrăjit - 
ştii că stelele care sunt culese ajung tot pe cer! 
 



Toamnã târzie 2015  | Contact international 837 

 

Nu noi dăm stele jos de pe cer, trebuie doar  
să le atingem - iată marele vis al pământenilor!  
Ajungem să avem şi noi o stea, 
părţi din noi ajung acolo - lumina noastră! 
 

 

Să deschidem Cartea 7 
 
 

Hai să deschidem Cartea 7,  
               Cartea Cărţii, Cartea lui Eu ( Carte ~ Sepher... egală cu 340, cu 7  

   Eu ~ ani, a cărei geometrie este egală cu 7 ) 
 
Într-o zi sau alta ajungi să-ţi înfrunţi  
umbrele purtate cu tine,  
umbre de care încerci să scapi, 
ca odată privindu-le,  
să-ţi modifici în profunzime eul 
şi, mai ales, înţelegerea iubirii. 
Ştii că fericirea  
e acea pasăre liberă de pe umărul stâng 
care vine când vrea ea şi tot la fel zboară. 
 
Priveşte cerul senin sau înnorat, 
priveşte trunchiurile copacilor înrădăcinate adânc în pămant,  
Acolo este o taină, în cer şi în pământ,  
un echilibru, o linişte fără început şi fără sfarsit,  
este acel “acasă”... 
 
Treci prin ţara nimănui, vrei şi nu vrei,  
simţi şi nu simţi, râzi şi plângi 
- singura pată de culoare într-un tablou obosit - 
în mersul pe întinderile nesfârşite de ape. 
Tot ce vezi în zare e-o linie,  
o singură linie în dansul monoton 
al corabiei tale pe crestele valurilor, 
din noaptea care a trecut blocată în vid. 
 
Fără direcţie, fără orizonturi,  
fără vise, fără dorinţe, 
fără fericire, fără disperare, 
fără voinţă, fără...., atâţia de fără. 
Zâmbete, lacrimi, ca-ntr-un tablou eşti 
- scânteile focului bengalez de artificii - 
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Doar arzi,  
nu dai, nu primeşti,  
nu pleci, nu ştii, nu vii, 
Vrei şi nu vrei - ca-ntr-un cutremur  
simţi că se clatină pământul sub picioare. 
 
Nu ştii cât de grav este! Să fugi sau să aştepti să treacă?  
Şi dacă nu trece, dar nici aşa grav nu este încât să...? 
O stare de vid ca pe o nemişcare în mijlocul mişcării bulversante,  
Simti nevoia de o direcţie, dar există şi o nevoie care te ţine în vid.  
 
Nu te opreşte nimic din exterior înspre interior, 
doar ţi anulează orice impuls din adâncuri spre lumină. 
Nu-ţi mai găseşti locul, 
dar nici izolarea nu ţi-e amprenta, 
deşi le vrei pe ambele - solitudine şi interacţiune - 
De unde starea asta de vid? 
Atât de acută ca acum, parcă niciodată, 
parcă niciodată.... 

 
 

 
Detail from Days of the year (utopicdiary) 
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În drumul spre stele  
   
 Simţi că ţi s-a mai întâmplat asta,   
 ţi-e dificil să alegi.   
 Şi-atunci cum separi iluzia de realitate?  
 De ce ne-amintim trecutul, doar, dar nu 
şi viitorul?   
 Totul este posibil cât încă n-ai decis,  
 nelimitat este gândul.  
 Ştii că, o picătură de apă poate legăna   
 floarea rodiului tău, o picătură 
 nu se va mai reface, odată căzută.  
 Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi,  
 în spirala respiraţiei opreşti timpul!  
 În liniştea ciudată a lunii,  
 ne-am rătăcit pe câmpul de petale,  
 doar margaretele ne-au luminat calea. 
Plouă.  
   
 Timpul pare golit, limitat.  
 Aminteşte-ţi, aminteşte-ţi,   
 pe câmpul de petale ne vom întâlni!  
 Viaţa este acolo unde creşte iarba,   
 iar binele, acel ceva mărind şansele   
 să luminăm drumurile şi să vedem gropile.  
 De aici şi grijile noastre,   
 mai mari sau mai mici, siguranţa sau   
 nesiguranţa depinde de noi.  
   
 Tot ce contează, să menţii focul   
 şi flacăra vie care iluminează,  
 - gongul care uneşte ziua de ieri cu cea 
de azi - 
 Un dans există, mereu, în toate!  
 Spre ţărmul de petale  
 imaginaţia-şi continuă firul şoaptelor...   
 Un transfer de căldură, ăsta-i dansul! 
 
 Ce se întâmplă când ne-ndrăgostim?  
 Un bărbat este interesat de ochii  
 şi reacţiile iubitei, - feminitate şi reacţii -  
 Când ochii nu mai sunt  
 în centrul atenţiei lui, reacţiile mor.  
   
 Cine cunoaşte iubirea,   

 cunoaşte şi pornirea ei, deşi,   
 trebuie să recunoaştem,   
 orice femeie-şi doreşte şi ceva sadism,   
 în pasiunea lui pentru ea.   
 Ecoul vibraţiilor  
 prin oglinda  
 simţirilor noastre, emoţii vii!    
 Uşa ce se deschide   
 spre culoarul înaltelor simţiri!  
   
 Unde-i realitatea, ce-i misiunea?  
 Acolo unde-i misiunea! Sufletul călător 
 se-aşează în vis unde-i place,   
 aici, pe pământ, este chinuit   
 pentru a se uşura, a lumina, a se-nălţa.  
 Spre ce tinde tot ce facem,  
 tot ce dorim, iubitule?... Spre stele!   
 Viaţa, adevărata viaţă, este iubirea,  
 pentru că a trăi, cu-adevărat a trăi,   
 înseamnă a iubi, ziua de mâine-i 
misterul   
 căruia-i dai voie să se dezvăluie.   
   
 Poţi să-ţi uiţi bătăile inimii?   
 Totul urcă. Urcăm, nimic nu se-opreşte 
pe drum.   
 Dacă mi-ai cucerit teritoriul viselor,   
 veche-i memoria clipei. Visul, o stare de 
amintire   
 a unor clipe din memoria sufletului!   
   
 De ce în timpul ăsta?  
 Nu are timpul ăsta niciun timp!  
 Eşti femeie, sunt bărbat, - o simbioză -  
 Vreau să te împlinesc adânc, iubito,  
 să-ţi tai respiraţia de plăcere,   
 să plângi pentru că nu-ţi poţi controla 
emoţia,  
 să simţi magnetul dintre noi,  
 să accepţi ciocnirea faliilor,  
 să te bucuri de cutremur şi de momentul 
divin,  
 - plăcere nedefinită, eliberare de trup -  
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 Da, iubitule, sămânţa de lumină,   
 dincolo de risipirea norilor,   
 dincolo de furtunile neaşteptate,  
 ciocnirea mării de valuri,  
 un cântec de nuntire din adâncuri,   
 un dar al iubirii, un dar necunoscut de 
cer!   
   
 Căutăm, visăm, călătorim în acest amestec,   
 tu şi cu mine. Cunoaştem bine roşul macilor  

 şi  verdele diafan al câmpului,   
 fiorul copacilor tăinuit în coaja amintirilor.   
 Fără să vrei, sclipiri de lumină licăresc  
 din trecutul cald. Dacă eşti în gândul cuiva,   
 ceva din tine s-a transferat acolo!   
 În perle rotunde se preschimbă 
picăturile,   
 în depărtate amintiri,  
 crengile rodiului tău se leagănă. Un 
punct abisal!  

 
 

Poem final pe frunze de 
arţar 

< ... zâmbetul tău - o frunză memoriei furată ...> 

 
remură în cădere frunzele arţarului din 

faţa ferestrei mele, tremură, plâng şi se 

duc îngălbenite în tăcerea singulară, în 

lumea Uitării de unde nimeni nu ştie nimic. 

Rând pe rând, pe şoaptele vântului Timp, vor 

pleca toate. Inconştienţa face să palpite ultimele 

lor clipe de vrajă, freamată, dansează, plutesc 

agăţate firav de firul subţire de viaţă, se leagănă 

aninate de vise irealizabile, ca, mai apoi, să se 

desprindă în dansul final, iluzoriu. 

     Totu-i o trecere spre ceva, un sens ascuns 

vederii noastre opace, doar visul mai ridică, 

uneori, voalul Tăcerii, şi, uneori, simţurile ne 

cern clipe din adevărul luminii. Oare dacă am 

ştii "tot adevărul" am mai trăi cu adevărat clipa? 

     Ne-am plimbat ameţiţi de visul neştiut din 

noi, de chemarea sufletelor-pereche, de întregul 

din noi pe cărările toamnei, pe străzile ei, 

privindu-ne, căutându-ne, simţindu-ne, 

respirându-ne, ştiindu-ne. 

Era ţipătul mut al trăirii noastre de dincolo de 

vălul Uitării, era ecoul ce a străpuns bariera 

Timpului, era vibraţia ce a pulsat secole în 

aşteptarea revederii, a regăsirii? 

     Ne-am regăsit şi ne-am pierdut pentru o 

întâlnire viitoare fără bariere timp-spaţiu? Ne 

pierdem aici ca să ne regăsim dincolo de voalul 

Tăcerii? Să fie acesta preţul răscumpărării 

clipelor noastre viitoare de eternitate, însoţite de 

durerea dorului, de vidul interior, de golul 

pustiu? Va compensa acum ceva până şi pentru 

atunci? Şi dacă ne vom pierde definitiv în 

universuri paralele, chiar dacă transparente, 

impenetrabile, indiferente la chemarea noastră? 

Să fie asta pedeapsa supremă?  

    Să fie cineva atât de indiferent, de crud, la 

sunetul iubirii sau tăcerea nu ne aude, nu aude, 

ea doar priveşte pasivă totul, indiferentă la ruga 

muritorilor? 

 

Putem doar s-o lăsăm pe Sophia să nască noi 

emanatii prin visul ei etern. 

Misterul învăluie visele tale, o lume singulară 

unde puţini au acces. 

    E posibil să fie o graniţă atemporal-spaţială, e 

posibil să simţim intuitiv aceasta, dar încă să ne 

fie blocat accesul la amintiri, accesul vederii 

celeilalte realităţi, o altă lume care nu se 

întrepătrunde cu asta, o altă realitate şi puţine 

graniţe sau porţi dintr-una în alta. 

- Totul e emertic pentru a nu perturba, a nu 

distruge nimic, mi-a şoptit un djin, un spirit al 

pământului ce mi-a aparut din senin la chemarea 

gândului meu trecând dintr-o formă vagă în altă, 

pe măsură ce i se schimba dispoziţia într-un 

pastel de nuanţe. 

T 
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Sufletele voastre sunt izvorâte din Începător. 

Marele înşelător nu poate crea nimic, deşi el 

pretinde asta. El este un arhon. Poate doar să 

mimeze. Toate trei râurile au fost înşelate de 

marele arhon. El este marele înşelător şi-şi ia 

puterea de la cei pe care i-a înşelat,de la cei care 

cred că el este creatorul,  Începătorul. Dar el nu 

este. El este marele arhon. Arhonii îndeamnă 

oamenii spre greşeli, până în punctul în care 

aceştia nu se mai pot îndrepta singuri. Atunci, 

oamenii încep să creeze răul, pentru că asta e 

natura lor. Ei sunt creatori şi au fost induşi în 

eroare de către înşelători. 

 

Oamenii sunt încă influenţaţi de înşelători 

caci răul nu a existat, până când nu l-au creat 

oamenii. Oamenii pot crea răul, sau pot crea 

opusul său, creând opusul răului, schimbând 

gândurile. Arhonii trăiesc în gândurile 

oamenilor, nu sunt spirite adevărate. Sunt fiinţe 

mentale, multe dintre ele create de oameni ca 

forme-gând. Ei sunt cei care se hrănesc cu 

energia gândurilor şi a sentimentelor, cu atenţia 

pe care le-o acordă oamenii, nu sunt spirite 

adevărate şi vor înceta să existe, dacă nimeni nu 

le va mai da atenţie. Dar ei pot mima şi pot lua 

diferite forme. Oamenii vor avea întotdeauna 

puterea pe care ţi-o poate da faptul de a alege, 

pentru că oamenii sunt creatori; dar dacă vor 

permite arhonilor să le influenţeze gândirea, vor 

alege greşit. 

 

- Şi atunci cine sau ce este Începătorul?  

- Nimeni nu ştie! Această este Marea Taină, 

căci Începătorul sălăşluieşte Pretutindeni. 

Începătorul produce emanaţii, pentru că asta e 

natura lui. El nu are intenţii creatoare. Oamenii 

fac asta. Începătorul doar există. Acel dumnezeu 

personal este propriul vostru suflet, partea 

voastră nemuritoare. Voi, oamenii, aţi creat-o, în 

lungul vostru drum prin eternitate. Spre 

deosebire de arhoni, individualitatea voastră 

sufletească este spirit adevărat şi trăieşte 

întotdeauna în lumea spiritului. Este parte din 

visare şi, de aceea, visează întotdeauna. 

Individualitatea îşi visează visul său. Când vă 

rugaţi Dumnezeului atotputernic, de fapt vă 

rugaţi vouă înşine. Vă rugaţi sufletului vostru, 

Sinelui vostru Superior, Divin. Aşa iau naştere 

adevăraţii zei. Voi, oamenii însufleţiţi, sunteţi 

Sine-dumnezei în devenire. Iar când visaţi, aceea 

este, de fapt, visarea Sinelui vostru Superior... şi, 

astfel, djinul, manifestare a acelei mari puteri 

spirituale, pe care gnosticii au numit-o Sophia, 

şi-a luat rămas bun, căci era aşteptat dincolo de 

deşerturile Egiptului. 

 

Ştii şi tu că am fost sau poate încă suntem 

acolo sau dincolo vederii voastre, dincolo de vis. 

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

    Poate nu degeaba paşii ne-au purtat la prima 

noastră plimbare, după o serie de străzi, spre 

acea băncuţă, spre acel loc. Un indiciu ce trebuia 

să ne atragă atenţia, să ne spună ceva...  

Doar acolo ai reuşit să fii tu însuţi. Pe acea 

băncuţă ai reuşit să-ţi deschizi inima, sufletul, să 

redevii tu, să simţim împreună, fără cuvinte, 

intuitiv, totul... încă nu avem acces, vălul este, 

încă, opac privirilor noastre. 

 

    Astfel ai aflat continuitatea trecerii, a faptului 

că nimic nu e ilogic sau întâmplător, ai 

recunoscut-o pe Selma sau Ateh sau sufletul 

tuturor eu-rilor ei. 

 

 
Oare care dintre noi doi l-a născocit pe celălalt, din iubirea faţă de aproapele? 
O fi asta o noua dezordine a … sau o tentaţie inocenţă în lunile amare ale vieţii? 
Ai să-mi spui mâna destinului sau imposibila uitare, că inima e un vânător 
singuratic într-o euforie perpetuă a hoţilor de frumuseţe! 
 

Cad şi se scutură frunzele străpunse de lacrimi de ploaie. 
Oare ultimul lor strigăt e auzit de copacul Timp?..E toamna lor din urmă? 

... Acesta e adevăratul Sfârşit! 
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Laurenţiu Alin DUMITRACHE 
 
 

Cioburile din 
iris 

 
Floarea de colţ 

pictată kanji 
apucă un sfert 

de ceas în 
vârful spinului 

ce taie-n sinusoide 
dublul meu ieşit în marea de cochilii 

 
Cioburile din irisul tău 

nu sunt 
ecouri 

ale amorului bicameral 
strivit de talpa colosului, 

Ele sunt crucişătoare 
trimise pe lanţuri de neon 

ale clipei când eu 
voi stinge aştrii 

oraşelor noastre. 
 
 

Simetrie 
 

În fire de nisip 
desenez ideea amorfă 

a chipului tău, 
cu ramuri 

devenite un număr prim. 
 

Vuietul florilor de  
măr 

a dispărut, 
sufocat de parfumul  

ochilor născuţi din bulbul  
unui crin. 

 
 

Amintiri de 
neon (Neon 

II) 
 

Eu nu sunt al vremii Ponţiu Pilat 
ca să alung 

cuvintele nenăscute în pântecele vidului 
Dar, 

pot să mă spăl pe mâini, pe ochi, 
pe inimă de petele cernelii 

ce mă face un strop de ploaie-n pribegie 
Deşi, 

eu mă izolez de ceilalţi oameni 
ca să nu las 

a-mi pângări caietele 
ghearele murdăriei ce-şi caută templu 

pentru a jefui 
dar nu am plăsmuit reptile, 

lei, zei şi cactuşi ca să-i izgonesc, 
Ci pentru a fi străji 

la porţile cetăţii acoperite de neon. 
 
 

Cocon 
 

Cuvântul  
alb născător, 

luptând el ia şi adăposteşte 
soarele, cetatea, fluturele şi spinul 

ce-l ucide, ce-l alină, ce-l uită 
în tăcutul verde 

Stilou. 
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Entropie 
 

Vântul din 
orbite 

îmi lasă spatele de bronz 
dezgolit 

în faţa vectorilor ascuţiţi şi 
din aortă 

un homuncul scuipă bobocul zambilei 
în plasa de fluturi 
ruptă de avioane. 

 
Sudura palmelor de cupru 

stă în 
mecanismul umbrei de la răsărit 
ce trist valsează un rămas-bun 

spectrului continuu 
sfâşiat de neon. 

 
Ziua emergentă din pata oarbă 

se joacă în lutul 
chipului vechi, 

născând cuvântul ploii acide 
ce pune piciorul în prag  

şi sugrumă firimiturile indigo ale zilelor 
de mâine... 

 
 
 

Naşterea lui 
Icar 

 
Fluturele care iese din ochi 

ciupeşte 
corzile viorii mele în proiecţia aştrilor 

spre care 
florile de cireş îmi scapă din torace. 

 
Petalele luate de vânt 

nu se mai întorc 
şi îşi aşteaptă  norocul 

în anticamera lui Dumnezeu. 
 

Am învăţat sărutul 
fiecărei culori 

născută din pigmenţii de pe retină 
şi am învăţat 

 să-mi iau zborul în praf stelar 
cu petalele florilor de cireş. 

 
             

 
Suzana Fantanariu-Aspect din expozitia „ZidArta”, Muzeul de Arta, „Sala Viscontti”, Timişoara, 2013. Acţiune cu copii. In fundal lucrarea „Ambalaj pentru suflet”, 

12 metri140 .Desen mixt hartie, 1989 
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Mihai SOARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Când îmi vor 
creşte aripi… 
 

Când îmi vor creşte aripi şi cred 
că mi se-ntâmplă 
Curând, în viaţa asta, mă-nţeapă omoplaţii 
Mă voi sui la ceruri să-mi pun o stea pe tâmplă 
Ca un miner lămpaşul, se vor zgâi juraţii 
Care disecă taine şi-mi vor nega ’nălţarea 
Crezând că telescopul atins de miopie 
Îi minte ca pe curve şi că aş fi doar zarea, 
Nimic mai mult, iar zarea e numai o fâşie 
De nu ştiu ce, de aer, adică de nimica 
În niciun caz de carne ori poate-ar fi vreo vină 
Purtată de arhangheli sau dacă nu, pisica 
Cu-atâtea vieţi în cârcă adulmecând lumină 
N-o să-mi mai fie trenciul de vreun folos, iubita 
Nu-mi va putea cuprinde cum se cuvine trupul 
Când voi veni cu toamna să scuip pe recuzita 
Unui spectacol jalnic pe care-l tot dă zdupul 
Pe care-l ştim de „lume”, acea adunătură 
De putrede ursite citite în ţărână 
Din nefireşti landouri mă vor privi cu ură 
Piloţii de planoare, şomeri după furtună 
Voi hoinări bezmetic prin veacul căţelandru 
Alăturea de păsări, precum un pierde-vară 
Iar strâmta galaxie m-o sugruma mai tandru 
Decât orice amantă cu mâini gălbui de ceară 
Ca-ntr-un tablou de Breugel pământul cât o nucă 
Îmi va părea, iar marea o lacrimă scăpată 
Din ochiul meu de sticlă umplut cu dor de ducă 
Deja mi-au dat tuleie, vă las. Pe altădată ! 
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Eu, Nietzscheanul 
 
Nu era chiar niciun secret, 
ştiam că mă iubeşte doar pentru că nu sunt întreg şi ca să-mi poată adăuga a treia 

mână 
sau mai ştiu eu ce, 
aşadar numai ca sa fiu aşa cum mă vedea ea, 
nu o dată m-am trezit dimineaţa altfel decât mă culcasem 
cu o aripă de fluture lipită stângaci pe umărul dezgolit de furtuna din zori, 
cu tatuaje făcute cu pixul sau doar cu ochiul ei drept, 
mi-a desenat încă o inimă, un catarg cu velele rupte, 
într-o seară, făcând pe filozoafa, lucru ce-i dădea un aer fermecător de caraghios, 
după ce mi-a aruncat aiureala „eşti exponentul unei lumi fără păcat aflată sub 

dictatura 
iubirii” 
la lumina unor lumânări de tort a pus la cale un soi de ceremonie de sanctificare 
ori, mai degrabă, de nesanctificare 
alăturând numelui meu pe acela de Nietzscheanul, ca Tesviteanul bunăoară, 
astfel că în toate calendarele cu nesfinţi veţi da de mine astfel 
nu era atât de fraieră încât să nu-şi dea seama că nu sunt eu însumi, ci doar 

căutarea,de aceea ea îmi şi zicea „alteritatea ta” 
„sunt ceea ce scriu”, am recunoscut, „aşa că las-o baltă cu declaraţiile tale de 

dragoste, 
pietrele amfiteatrului, obloanele prăvăliilor, macadamul, 
toate amantele le ştiu pe de rost şi le declamă fornăitor, 
iar tu mă minţi spunându-mi că e ecoul”, 
eu de fapt nici n-am iubită, 
e doar o cascadă care curge din cer şi de aceea pare nespus de înaltă 
îi înălţam ode şi-mi venea tare greu, 
pentru asta mă foloseam de zmeie din hârtie japoneză 
doar că se întâmpla ca din cauza greutăţii culorilor să nu se înalţe îndeajuns 
deseori în drum dădeam de stele şi le dăruiam lor, 
uneori ea se apleca până la înălţimea turnului meu cu ceas 
unde stăteam adesea cu porumbeii recitându-le în limba lor guruită balade 

medievale 
şi mă întreba despre bârfele din oraş, dacă a sunat coafeza sau dacă a venit 

lăptăreasa, 
eu îi povesteam despre ultimele ploi şi despre brunul glazurat al olanelor ude 
nu rareori era aşa de strălucitoare încât devenea peste noapte oglindă 
cu timpul însă a obosit, învinsă de scălâmbăielile mele şi de neputinţa 
de-a-mi reflecta abstractul 
ea mai era şi un deal cu peri şi cireşi care înfloreau nătângi, în miezul iernii, 
se supăra când îi spuneam că iubirea nu e decât un gen literar 
„eşti nebun, adică îmbrăţişarea mea e literatură, vrei să zici” 
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colinda înlăuntrul meu cu un felinar aprins crezând că sunt lumea 
şi cum nici ea nu era cine credeam eu că este, nici eu nu eram lumea, 
emigrase în mine dintr-o întâmplare 
profitând de talentul meu neobişnuit de-a mă îndrăgosti de lucruri care nu există, 
dar eu le iubesc pentru că le văd şi le socot vrednice de iubirea mea, 
şi port dragostea cu fala cu care în copilărie purtam spielhozenurile noi 
mă mai întreba cât de departe e timpul sau cât adevăr poate încăpea într-un sceptic 
nu-i răspundeam, o ameninţam că o să-mi pun capăt nopţilor 
amicii mă ironizau la cafenea că am o iubită care nu există 
şi că umblu aiurea cu scheletul unei toamne sub braţ, într-o cutie de vioară 
apoi mă iscodeau despre lungimea picioarelor ei 
până şi peştii din acvariul de după uşă îmi puneau indiscreţi întrebări, 
să te ferească Dumnezeu de indiscreţia peştilor, 
mie nici nu-mi trebuie iubită, vreau doar să am pentru cine să-mi trag, la o adică, 
un glonţ in cap… 
 

S-ajung să 
pipăi taina   
                     
S-ajung să pipăi taina ca pe pâine 
pân’ la plăsele să-i împlânt cuţitul, 
să-mi zică steaua dintre nori “smintitul” 
când i-oi promite ziua de poimâine 
 
Lihnit, neantul să-mi încapă gluma 
de-a-mi duce de dârlogi fiinţa goală 
pe scurtătură,  îmbrăcată-n smoală 
către iubirea unică, postuma 
 
Să-mi tacă telegrafu-n substantive 
născute-n nori de adăpat ursita 
despre molozul rătăcit în sita 
prin care trec durerile fictive 
 
În finitudini să-mi alint ocara 
şi deghizat în pogorâri mondene 
să mă feresc de evlavii perene 
când mi-oi croi, din cârpe şterse, doara 
 
Credinţa îmbătată prin lucarne 
dansând fără pudori în lupanare, 

strădalnic, cu căinţa din fervoare, 
să-mi facă, şmecheresc, cu-n ochi, din carne 
 
S-ajung să pipăi taina, şi poimâine, 
când m-o lătra dintre zăvozi furgonul, 
să-nfig cu-n bold în aripi avionul 
în insectarul mârâind în câine… 
 
 

În mlaştini 
puturoase şi 
acre ară 
morţii… 
 
În mlaştini puturoase şi acre ară morţii 
Cu minutare lucii meşteşugite-n pluguri 
Tresaltă caraghioase lăcustele sub juguri 
Şi-njură birjăreşte nefericirea sorţii. 
Răstoarnă-n brazde late cât mugurul de 

seară 
Cernoziomuri mute de împliniri oloage 
Nacele de baloane, suspine, monoloage, 
Popor de râme groase, seminţe de 

secară, 
Monocluri fără iris înfipte-n suveniruri 



Toamnã târzie 2015  | Contact international 847 

 

De vieţi închiriate cu ora, cu nevoia, 
Etuiuri-copârşee din arbori de sequoia, 
Umbrele, policandre sau zaţuri de la 

chinuri, 
Catarge fără pânze, puţinuri de corăbii,  
Dureri hermafrodite şi-amarnic egolatre 
Crescute-n matinee prin circuri, bâlciuri, 

teatre, 
Privighetori ascunse în zăngănit de 

săbii. 
Răstoarnă-n brazde luturi şi lespezi de 

argile, 
Cravaşe nechezânde după jochei de 

greieri, 
Femururi albicioase sau ţeste fără creieri, 
Speranţe maladive din ere, nu şi zile, 
Abace, cronometre, clepsidre, 

telescoape, 
Coroane fără rege, tiare, măşti de claun, 
Bolnave de artrită picioare lungi de 

scaun 
Cioplite-n lemn de cedru prin constelaţii 

şchioape. 
Răzbat din brazde aburi de conştiinţe 

macre 
Gemânde în erate mai îndelungi ca viaţa 
Nadiruri, morţi pribege, măturătoare-n 

piaţa 
În care pe tarabe se vând nămoluri 

acre… 
 
 

Dacă sunt... 
 
 

Dacă sunt, unde sunt 
în ce cânt 
în ce gând 
în ce rost muribund 
în ce cuget plăpând 
descărnat de curând 
dacă sunt, până când ? 
 

Dacă sunt, eu ce sunt 
un mărunt 
amănunt 
un mereu doar secund 
dumnezei înjurând 
ori vreun geamăt imund 
ăsta sunt, asta sunt  ?... 
 
Dacă sunt, din ce sunt 
din descânt 
din pământ 
din dezgustul fecund 
colcăind furibund 
într-un timp ne-afund 
din ce sunt, până când ? 
 
Dacă sunt, cine sunt 
vreun cuvânt 
de nesfânt 
vreun pascal fredonând 
în swahili, vreun rând 
vreun temei de mormânt 
dacă sunt, de ce sunt ? 
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Poetul este, aşadar, un mim 
 
„Cum să te găseşti nerătăcind ?”,  am întrebat un meşter de busole 
a dat din umeri, n-a ştiut să-mi răspundă,  
era doar un amărât de breslaş dependent de miazănoapte 
„dacă n-ar fi lumina voi aţi fi bogaţii lumii,  
dar dacă nu ar fi întunericul nu ar exista nici lumina”, i-am zis altădată unui lumânărar 
s-a mulţumit să-mi zâmbească ştrengăreşte 
despre înţelesul şi neînţelesul nemuririi vorbeam adesea la o cafea  
cu un entomolog miop 
îi bănuiam gândul ascuns de-a mă vedea străpuns de un bold, 
printre efemeride, într-unul din insectarele lui încăpătoare precum calele vapoarelor  

greceşti  
căutam să aflu care este ştiinţa despre absolut întrebând în stânga şi-n dreapta 
are el, absolutul,  vreo treabă cu realitatea ? 
dar realitatea asta ce-o fi ? 
cea adevărată e sigur cea din închipuirile pe care le scriu eu duminica 
cealaltă e doar o boală, ca podagra sau reumatismul, bunăoară,  
şi se leagă mai mult de zarafi şi de cârciumari şi de căruţaşi 
eu nu ştiu să fac prea multe lucruri,  
scriu poezii şi sunt privit ca o rudă apropiată care a stat la balamuc 
îmbrac lumea în hainele mele şi copiii o strigă alergând după ea cu numele meu 
n-am niciun interes să cumpăr veşnicia, indiferent cum ar fi ea împachetată,  
mumiile nu-mi plac, prefer cenuşa,  
aşa cum unii preferă berea nefiltrată sau pozele alb-negru 
cuvintele sunt nişte semne, poetul este, aşadar, un mim 
scrisul e o numai o stare, atâta tot, dar starea nu e trai, e trăire 
aveam prieteni şi printre tâmplari şi dulgheri 
aceştia fac scaune şi uşi, dar şi ferestre,  
cum făcea pe vremuri Schopenhauer sau, mai aproape de noi,  Bergson,  
însă nu le ajunge doar lemnul, au nevoie şi de sticlari 
altfel lumea ar intra peste ei odată cu vântul 
uneori cobor în sinele meu cu hârzobul ca-ntr-un afund nemăsurat  
şi rămân acolo o vreme scormonind ca băieşii 
deşi ar trebui să ştie, ceasornicarii habar n-au ce e timpul  
şi când i-am spus unuia că e spaţiu, devenire, ca amintirile mele, 
a râs 
s-ar putea spune că sunt un maestru al renunţărilor 
într-o bună zi am trimis la un ziar un anunţ care, nu înţeleg de ce, nu mi-a fost 

publicat  
suna astfel : „pierdut paradis, găsitorului compasiune” 
caut şi iar caut şi nu mai sfârşesc căutând,  
înjur cătrănit nemărginirea - e o scăpare a lui Dumnezeu, aduce cu beţia şi 

desfrânarea, tot un viciu, la urma urmei… 
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Dacă s-ar vinde moartea… 
 
 

Dacă s-ar vinde moartea la liber, ca făina 
S-ar aşeza la coadă ciorchini sinucigaşii 
Ca-n zilele în care patronii dau chenzina 
Înnebunind de-a dreptul, de drag, prăvăliaşii 
 
S-ar duce vestea-n sârme de telegraf, în plicuri, 
Din gură-n gură, -n goarne, în portavoci stridente 
Gazetele n-ar scrie şi altceva, ce dricuri 
Ar meşteri rotarii ciuciţi sub sentimente 
 
Groparii ar da orţii să-şi cumpere cazmale 
Şi târnăcoape scumpe aduse pe galere 
Din ţări închipuite alături de pocale, 
Bijuterii din aur, turcoaze, rom, himere 
 
Un cimitir pământul s-ar face peste noapte 
Şi cerul s-ar preface tot în pământ, copacii 
Ar creşte cruci cu frunze, la nord de miazănoapte 
În loc de lună plină ar râde vârcolacii 
 
Aşa că dă-o, Doamne, ca-n vremuri de restrişte, 
Mai bine pe cartelă,  s-apuce fiecare 
Şi să rămână veacul ce vine o mirişte 
Care visează leşuri, o mută aşteptare… 
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Cuvintele care încep cu ne 
 
 
Inventam cuvinte, cele deja ştiute nu-mi mai slujeau la nimic 
scriam apăsat cu acele cuvinte născocite  
neştiute până la mine, nici măcar bănuite, 
iar gândul că nu mă putea citi nimeni mă înfiora ca un zbor, 
ca o beţie tăcută, ca un delir 
cu gust amăgitor şi sălciu de nadir 
hoarde de cititori mă trăgeau obraznici de pulpana fracului  
cerându-mi în cor 
să le scriu pe limba despicată şi acră a domniilor lor 
în dialectul limbut şi perfid al destinului 
toate cărţile tipărite înainte au fost scrise cu aceleaşi şi aceleaşi cuvinte 
de sute de ani, deloc altele, aidoma unor desuete morminte 
rămase de pe vremea clepsidrelor 
am păstrat, totuşi, unele care sunau altfel, mai bine,  
urechilor mele de privighetoare cuvântătoare, 
numai că înţelesurile lor erau greşite, netemeinice 
şi m-am văzut nevoit să le dau altele 
de multe ori împotriva rostului lor, mai cu seamă celor ce începeau cu ne 
cine şi de ce le-a botezat aşa, îmi era cu neputinţă să înţeleg, 
vreun netot pesemne, 
vreun bleg, 
de ce i se spune nesfârşirii astfel când până şi dorul de ea aduce după sine sfârşirea, 
de ce neascultare când neascultarea te face să-ţi ciuleşti urechile întocmai ca vânatul 

aflat în cătare,  
sau de ce nelaocul meu când tocmai nelalocul mi-e locul 
de ce nefiresc când de fapt e chiar firescul nefirescului 
apoi nenoroc, nepreţuit, neştiinţă, 
nebunie, nefiinţă,  
de ce nerostire, de parcă asta ar fi altceva decât rostire 
ori de ce nefericire, când chiar ea e fericirea scrisului meu 
şi când strig din adâncul rărunchilor într-o portavoce de crainic de circ căţărat în 

clopotniţă 
„sunt nefericit până la Dumnezeu, lume, sunt nefericit” 
strig de fapt de-a-ndoaselea,  
astfel încât toţi fericiţii cărora mă adresez şi care se zgâiesc la mine din iarbă  
cu gâturile date peste cap ca nişte orătănii temătoare de ereţi, 
se prind şi mă invidiază de moarte. 
De nemoarte, mai bine zis… 
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Aş vrea să uit de tine… 
 
 
Aş vrea să uit de tine ca de-un război pierdut 
Să îţi colind amnezic ungherele călare 
Pe-o bicicletă verde cu roţi de împrumut, 
Să mă-ntâlnesc cu mine arzând în felinare 
Din fier forjat şi fontă pe străzile înguste 
Care brăzdează tainic şi-ntortocheat ca viaţa 
Lăuntrul tău cu-arome aduse de prin puste 
De vânturi cărăuşe,  să umblu ca paiaţa  
Gătit în caraghioase şi galbene livrele 
Asemeni unui gingaş afon canar pe care 
-l visează colivia cântând printre zăbrele, 
Să nu ştiu dacă noaptea de iarnă te mai doare 
Sau dacă faetonul ce m-aştepta la poartă 
Mă mai aşteaptă încă, oraşul tău mă-nghite 
Cu tot cu amnezie, neaşteptată soartă 
Căzută cu ninsoarea, din ceruri, pe şoptite… 

 

Aparenţe 
 

Aparent, toate femeile sunt femei 
unele aşa şi rămân toată viaţa lor, 
ipostază altfel destul de plictisitoare, 
asemenea celei de statuie, 
numai că ele nu se plâng, cel mai probabil din neştiinţă. 
În ciuda înfăţişării,  
(poartă rochii vaporoase, un fel de vânturi primăvăratice,  
au părul strâns în coc şi fredonează refrene din şansonete), 
sunt de fapt, nişte poeme neîncepute 
şi atunci când, e drept, destul de rar,  
unora dintre ele li se întâmplă, nu se ştie din ce motive, 
să fie remarcate de vreun poet miop 
devin poeme de-adevăratelea,  
adică nişte aglomerări de cuvinte şi de suspine cu iz de toamnă, 
de multe ori de neînţeles, 
care, culmea, nici măcar nu pot fi mângâiate, 
iar strânse în braţe nici atât. 
Când, luaţi de val, inspirându-se de la îndrăgostiţii de rând, încearcă asta, 
poeţii se trezesc îmbrătişaţi cu ei înşişi, 
în timp ce ele cred că acest lucru s-a petrecut aievea. 
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Când poezia doare 
 
Când poezia doare precum uitarea, noi, 
Poeţii fără trupuri, îmbărbătaţi de ploi 
Ne-nchidem în aziluri, pe vremuri pensiuni, 
Să ne trateze medici cu feţe de nebuni 
Ce cântă-ncet prohodul şi se visează sfinţi 
În nopţile cu lună, dar ei se cred cuminţi 
Bombe cu ceas în piepturi ne ticăie afon 
Chirurgii ne cos plânsul cu-n ac de patefon 
Şi-n vremea asta numai pereţii mai vorbesc 
Pe nas, ca protopopii când învieri vestesc 
Mâncăm doar supe limpezi în care-noată lin 
Gânduri cu gust de peşte şi-aromă de pelin 
Din miez de pâine acră nu modelăm femei, 
Ci cruci, caleşti sau zaruri, dar mai cu seamă chei 
Aceste chei ciudate le înşirăm la brâu 
Pe frânghii împletite din lujere de grâu 
Sperând c-o să deschidem cu ele porţi de rai 
Să năvălim acolo călări pe piei de cai, 
Dormim în paturi albe, ne învelim cu vini 
Şi-amurguri refuzate prin vămi de nişte crini 
Primim de nu ştiu unde cu litere din ziar 
Tăiate pe-ntuneric, pesemne în vreun far, 
Ameninţări cu viaţa, le ignorăm semeţi, 
Mândri de boala noastră dospind în dimineţi… 
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Robert BURNS 
 

The Freemasons’  
Poet-Laureate 

  
ecitind un minunat eseu asupra societăţilor secrete şi a 
scriitorilor care au aparţinut acestora1, am îndrăznit să mă 
aplec din nou asupra acestui remarcabil poet pe nume Robert 

Burns (1759-1796), recunoscut ca prinţ al poeţilor şi plugarilor, de 
asemenea apreciat şi ca bard al masoneriei. El a devenit un ambasador 
pentru fraternitate şi este primul care a câştigat titlul de laureat al 
acesteia întru poesie. Masoneria a promovat activ cariera poetului, prin 
aducerea lui în contact cu scriitorii şi editorii vremii.  La rândul său, 
Burns a transmis prin versurile sale simţul angajamentului şi loialităţii 
faţă de ordin. Burns a fost fiul cel mare al unui fermier sărac. Robert a 
urmat şcoala publică dar şi în particular, de la cincisprezece ani 
devenid agricultor-plugar la fermă. El a dobândit prin lectură 
cunoaşterea francezei şi latinei, citind frecvent din Shakespeare, 
Dryden, Milton şi sstudiind Biblia. După moartea tatălui său, el şi 

fratele său au continuat să activeze ca agricultori la Mossigiel.  
 

A Red, Red Rose 
 

O my Luve's like a red, red rose 
That's newly sprung in June;  
O my Luve's like the melodie 
That's sweetly play'd in tune. 
 
As fair art thou, my bonnie lass, 
So deep in luve am I: 
And I will luve thee still, my dear, 
Till a' the seas gang dry: 
 
Till a' the seas gang dry, my dear, 
And the rocks melt wi' the sun: 
I will luve thee still, my dear, 
While the sands o' life shall run. 
 
And fare thee well, my only Luve 
And fare thee well, a while!  
And I will come again, my Luve, 
Tho' it were ten thousand mile.  

 

                                                 
1 Marie Roberts, British Poets and Secret Societes, Robert Burns - The Freemasons’ Poet-Laureate, Routledge Revivals, 1914 

R 
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Cariera lui masonică a început la 4 iulie 1781, 
atunci când, la vârsta de 23 de ani, a fost iniţiat 
de către Ioan Ranken căruia i-a dedicat 
numeroase poeme2. Conform tradiţiei ceremonia 
a avut loc în Taverna Masonică, situată pe strada 
care azi îi poartă numele. Apoi a avansat rapid 
până pe 1 octombrie când a devenit maestru3. 
Implicarea lui Burns în diferendele lojilor 
scoţiene cu Marea Lojă londoneză se poate 
observa şi din unele versuri:  Tu, ce cu onoare la 
Dumnezeul tău te‛nchini,/ Cum poate mintea‛ţi 
ocărâtă să nu se teamă de nimic/ Împărtăşind cu tine 
oferta unei inimi,/ Tribut înlăcrimat adânc în noi 
pitit./ O prea iubit patron ce îl ador în tine;/ Valoarea 
şi onoarea, pe care le-am văzut./ Le vom deplânge de-
ar pleca ştiind că nu e bine/ s‛apuce calea umbrei pe 
un tărâm necunoscut… Burns devine astfel foarte 
popular şi consemnarea din procesele-verbale 
arată că acesta a fost propus de Lojă să conducă 
o serie de ceremonii în 1787. Anterior acelui an, 
pe 6 februarie, până  şi Prinţul de Wales a fost 
iniţiat în Francmasonerie în Loja Star and Garter, 
din Londra. Începe astfel recunoaşterea marelui 
poet, chiar Marele Maestru de atunci al Scoţiei, 
Francis Charteris, definindu‛l ca bard, ceea ce îl 
îndreptăţeşte să scrie şi să activeze cu toată 
inima alături de frăţie.  Învestitura lui Burns ca 
poet-laureat al Lojei Canongate Kilwinning din 
martie 1787 este comemorată într-un tablou de 
Stewart Watson, un artist care a fost, de 
asemenea, secretar al Marei Loji.  

În timpul secolului al XVIII-lea, francma-
soneria a crescut sfera sa de influenţă, trecând de 
la aspectul său operativ la un ordin speculativ, 
ea admiţând nu numai meseriaşi ci şi artişti ori 
oameni de ştiinţă. Treptat masoneria a apărut ca 
un organism binevoitor şi de caritate, o sursă de 
patronaj pentru arte. Înfruntând timpurile, artişti 
şi scriitori, cum ar fi Hogarth şi Defoe nu se 
sfiesc să apere binefacerile organizaţiei. Puterea 
potenţială a poetului Burns a influenţat opinia 
publică, lojile reprezentţnd o alternativă 
importantă la sistemul unui patronaj aristocratic. 
Francmasoneria a oferit o platformă pentru 
afirmarea valorilor burgheze în timpul 
Iluminismului, ajutând la eliberarea poeţilor şi 
pictorilor de supunerea datorată claselor 
dominante. În mod ironic, aristocraţia a impus în 
acest sistem  egalitatea şi fraternitatea ca 
împlinire a dezideratului de libertate. Primul 
nobil instalat  ca Mare Maestru a fost ducele de 
Montague în 1721, de-a lungul următorilor zece 

                                                 
2 James Gibson, Robert Burns and Masonry (Liverpool, 1873), 
3 Dudley Wright, Robert Burns and His Masonic 
Circle (London, 1929), 

ani din zece Mari Maestri, şapte erau membri ai 
aristocraţiei. Printre aceştia a fost Lord Byron 
(un strămoş al poetului), Mare Maestru în 1747. 
Un precedent regal a fost deja stabilit de 
Frederick, Prinţ de Wales, care, în 1737 a devenit 
un Mason acceptate, iar  mai târziuBurns a fost 
printre cei care au sărbătorit primirea în frăţie a 
viitorilor regi, George IV şi William IV. În 
Franţa, în timpul revoltelor sociale lojile au 
devenit un punct focal al revoluţiei burgheze în 
timp ce în Marea Britanie masonii au întărit 
ordinul prin atragerea clasei de mijloc încurând 
individualismul luminat4. De aici s’au dezvoltat 
mişcările sindicale pentru un sprijin colectiv. În 
cazul lui Burns, el a fost ajutat în dezvoltarea 
talentului său: ... Prietenul omului sărac în nevoie,/ 
Domnul în cuvânt şi faptă. În lumea literară, 
Henry Mackenzie, autorul lucrării The Man of 
Feeling (1771) i-a revizuit favorabil primul său 
volum de poezii, el fiind admirat şi de Walter 
Scott, toţi membri ai ordinului. Ca şi Burns, 
munca lui Scott a fost influenţată de masonerie. 
În Ivanhoe (1819) el este preocupat de Cavalerii 
Templieri, precursori ai timpurilor moderne, ca 
şi în romanul Anne of Geierstein (1829), unde este 
prezentă o societate secretă. Aceste exemple 
ilustrează faptul că francmasoneria literară a 
înnobilat nu numai scriitorul şi artistul cu o 
sursă de patronaj, dar a participat cu condiţia 
materială şi ca sursă de inspiraţie pentru opere 
de artă.  

 

                                                 
4 Henry Lovegrove, 'Three Masonic Novels", Ars Quatuor 
Coronatorum, xxxii (1919), 
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A Winter Night 
 

When biting Boreas, fell and doure, 
Sharp shivers thro' the leafless bow'r;  
When Phoebus gies a short-liv'd glow'r, 
Far south the lift, 
Dim-dark'ning thro' the flaky show'r, 
Or whirling drift: 
 
Ae night the storm the steeples rocked, 
Poor Labour sweet in sleep was locked, 
While burns, wi' snawy wreeths upchoked, 
Wild-eddying swirl, 
Or thro' the mining outlet bocked, 
Down headlong hurl. 
 
List'ning, the doors an' winnocks rattle, 
I thought me on the ourie cattle, 
Or silly sheep, wha bide this brattle 
O' winter war, 
And thro' the drift, deep-lairing,sprattle, 
Beneath a scar. 
 
Ilk happing bird, wee, helpless thing!  
That, in the merry months o' spring, 
Delighted me to hear thee sing, 
What comes o' thee?  
Whare wilt thou cow'r thy chittering wing 
An' close thy e'e?  
 
Ev'n you on murd'ring errands toil'd, 
Lone from your savage homes exil'd, 
The blood-stain'd roost, and sheep-cote  

spoil'd 
My heart forgets, 
While pityless the tempest wild 
Sore on you beats.  

 
 
Kilwinning Lodge, asociată cu Cavalerii de 

Malta, era cea mai veche, după cum afirma şi 
Michael Ramsay, cunoscut sub numele de 
cavalerul Ramsay, iacobin scoţian exilat în 
Franţa, unde încerca să strângă fonduri pentru 
restaurarea dinastiei Stuart. În poemul, The 
Muses Threnodie (1638) poetul scoţian, Henry 
Adamson, face o conexiune între masonerie şi 
familia Stuart: Pentru că avem fraţi Rosicrucieni;/ 
Avem masoneria ca o a doua opţiune,/ Neştiind cum 

am putea prezice vremile de ieri ..../ Dar glasurile 
noastre pentru Charles să sune.5 Unele ramuri ale 
masoneriei scoţiene care au sprijinit pe Stuarţi au 
fost simpatizante şi ale iacobinilor. Burns însuşi 
a afişat aceeaşi orientare la început, dar ingerinţa 
Vaticanului şi sprijinul acestuia pentru 
catolicismul familiei Stuart, cu o alianţă între 
iezuiţi şi francmasonii scoţieni, l-a determinat să 
se îndepărteze de această opţiune.  

În Roma şi Florenţa intrigi subversive 
politice  au fost remarcate în lojile italiene pentru 
sprijinul rebeliunii vestice. Papa Clement al XII-
lea a reacţionat la această ameninţare politică 
prin emiterea unei bule în 1738 care a interzis 
apartenenţa catolicilor la francmasonerie. El a 
condamnat masoneria ca fiind "depravată şi 
pervertită", periculoasă pentru "bunăstarea 
sufletelor", şi, ca rezultat persoanele deveneau 
suspecte de erezie. Ramsay a încercat să instituie 
astfel un rit scoţian, cel care continuă până în 
ziua de azi, format din treizeci de grade peste 
sistemul triadic de bază.  Burns însă a progresat 
pe calea cutumelor Ritului Royal Arch, fdiind 
recunoscut ca un geniu poetic remarcabil, şi 
fraţii considerîndu-se onoraţi de a avea un om cu 
astfel de abilităţi strălucitoare. Mulţi dintre cei 
care au aderat la ordin au făcut acest lucru şi în 
speranţa că vor fi menţionaţi în versurile sale, el 
neascunzând apartenenţa.  

Idea că era o perioadă plină de efervescenţă 
spirituală, când practica riturilor zidarilor liberi 
se îmbina cu extraordinara tradiţie a 
rosicrucienilor, se reflectă în angajarea publică a 
poetului care simţea determinarea sa în viitorul 
umanităţii.  

 

 
 

                                                 
5 Early Masonic Pamphlets, p.31. See Tom Crawford, "Political 
and Protest Songs in Eighteenth-Century Scotland 11 : Songs 
of the Left" in Scottish Studies, XIV (1970) 
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Elegy of the Year 1789 
 

 
For lords or kings I dinna mourn, 
E'en let them die-for that they're born: 
But oh! prodigious to reflec'! 
A Towmont, sirs, is gane to wreck! 
O Eighty-eight, in thy sma' space, 
What dire events hae taken place! 
Of what enjoyments thou hast reft us! 
In what a pickle thou has left us! 
 
The Spanish empire's tint a head, 
And my auld teethless, Bawtie's dead: 
The tulyie's teugh 'tween Pitt and Fox, 
And 'tween our Maggie's twa wee cocks; 
The tane is game, a bluidy devil, 
But to the hen-birds unco civil; 
The tither's something dour o' treadin, 
But better stuff ne'er claw'd a middin. 
 
Ye ministers, come mount the poupit, 
An' cry till ye be hearse an' roupit, 
For Eighty-eight, he wished you weel, 
An' gied ye a' baith gear an' meal; 
E'en monc a plack, and mony a peck, 
Ye ken yoursels, for little feck! 
 
Ye bonie lasses, dight your e'en, 
For some o' you hae tint a frien'; 
In Eighty-eight, ye ken, was taen, 
What ye'll ne'er hae to gie again. 
Observe the very nowt an' sheep, 
How dowff an' daviely they creep; 
Nay, even the yirth itsel' does cry, 
For E'nburgh wells are grutten dry. 
 
O Eighty-nine, thou's but a bairn, 
An' no owre auld, I hope, to learn! 
Thou beardless boy, I pray tak care, 
Thou now hast got thy Daddy's chair; 
Nae handcuff'd, mizl'd, hap-shackl'd Regent, 
But, like himsel, a full free agent, 
Be sure ye follow out the plan 
Nae waur than he did, honest man! 
As muckle better as you can.January, 1, 1789.  

 

 
 

Un poem bogat în referinţe masonice, aduce 
un limbaj figurativ privind nu doar regalia 
purtată de fraţi ci şi pe purtătorii de marcă ai 
acesteia începând cu Hiram Abif, legendarul 
fondator, arhitectul şef al templului regelui 
Solomon, fabricat din piele de miel, purtând 
semnificaţia emblematică a purităţii şi 
integrităţii. "Panglica, dantela şi banda", care, de 
asemenea, au servit pentru a decora şorţul. El a 
recunoscut idealurile egalitariste ale Masoneriei 
lăudând maestrul şi meşteşugarul cinstit 
asemenea regilor şi prinţilor, şorţul fiind simbol 
al spiritului fratern din lojă exprimat prin 
ospitalitatea extinsă la fiecare membru. Ordinul 
care se răspândea în toată Europa a fost astfel 
aproape de aducerea în realitate a conceptului 
iluminist universal al bunăvoinţei. Acesta 
semnifica cunoaşterea secretă posedat de 
francmason căruia îi era permis să aibă acces în 
orice lojă masonică prin utilizarea de semne, 
cuvinte de trecere şi parole. Potrivit poetului, 
puterea şi influenţa fraternităţii trecea înaintea 
bogăţiei, onoarei, mândriei şi puterii celor avuţi. 
Templul Regelui Solomon stătea în centrul 
mitologiei masonice venind din idealul spiritual 
al templului, al pietrei Ashlar. Mesajul 
revolutionar al francmasoneriei ca un edificiu 
vast cuprindea un sistem alternativ de 
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moralitate, însemnând reformarea destinului 
spiritual al omenirii. De aici provine încercarea 
poetului de a trezi fraţilor, soţiilor şi copiilor lor, 
să aducă un imn de laudă uniformei, şorţului de 
mason. 

 
 

The Mason's Apron  
 

Ther's mony a badge that's unco braw; 
Wi' ribbon, lace and tape on; 
Let kings an' princes wear them a' 
Gie me the Master's apron! 
  
The honest craftsman's apron, 
The jolly Freemason's apron, 
Be he at hame, or roam afar, 
Before his touch fa's bolt and bar, 
The gates of fortune fly ajar, 
'Gin he but wears the apron! 
  
For wealth and honour, pride and power 
Are crumbling stanes to base on; 
Fraternity suld rule the hour, 
And ilka worthy Mason! 
Each Free Accepted Mason, 
Each Ancient Crafted Mason. 
  
Then, brithers, let a halesome sang 
Arise your friendly ranks alang! 
Guidwives and bairnies blithely sing 
To the ancient badge wi' the apron string 
That is worn by the Master Mason! 
 

Marele Arhitect al Universului, considerat a 
fi măsurat cosmosul cu instrumentele de lucru 
ale maestrului îndeamnă fraţii să se unească în 
marea lor lucrare ca un tribut adus Creatorui 
lumii noastre, iar ca un microcosmos al armoniei 
divine, camera lojei este vegheată permanent de 
emblema masonico-creştină a ochiului divin, 
încadrat în geometria triunghiului. Adresat fiilor 
văduvei, cu adâncă iubire Burns este nevoit să se 
retragă în Jamaica. Două poeme îl reprezintă, ca 
un punct din interiorul cercului, ceea ce iniţiază 
armonia din frăţie, punctul din interiorul 
cercului fiind simbolul Creatorului ca o 
configuraţie a finitului în infinitul desemnat prin 
cerc, totodată şi eternitate. Masonii au derivat 
învăţătura lor mistică din tradiţia ermetică a 
Renaşterii, punctul din cerc fiind preluat din 

alchimie unde reprezenta simbolul chimic 
pentru aur6. Cele patru elemente de pământ, foc, 
apă şi aer, care au fost esenţiale pentru procesul 
de transmutare din metale comune în aur sunt 
menţionate la începutul celei de a doua strofă.  
 
 

The Sons of old Killie 
Tune —Shawnboy 
  

Ye sons of old Killie, assembled by Willie, 
To follow the noble vocation; 
Your thrifty old mother has scarce such another 
To sit in that honoured station. 
I've little to say, but only to pray, 
As praying's the ton of your fashion; 
A prayer from the Muse you well may excuse, 
'us seldom her favourite passion. 
  
Ye powers who preside o'er the wind and the tide, 
Who marked each clement's border; 
Who formed this frame with beneficent aim, 
Whose sovereign statute is order; 
Within this dear mansion may wayward 

 contention 
Or withered envy, ne'cr enter; 
May secresy round be the mystical bound, 
And brotherly love be the centre!  
 

Francmasoneria a fost condamnat de către 
creştinii ortodocşi ca o erezie gnostică în 
principal din cauza Marii Loji a exclus 
creştinismul din ritualul masonic. Primul istoric 
oficial, James Anderson7, doar menţionează 
creştinismul ca o trimitere pasageră a unui Mesia 
ca Mare Arhitect al Bisericii, născut în timpul 
domniei împăratului Augustus. În Constituţia 
lui Anderson, la secţiunea care se referă la 
acuzaţiile ce pot fi aduse unui francmason, scrie 
că apartenenţa la o religie sau alta nu este 
obligatorie sau necesară, atâta timp cât credinţa 
în Dumnezeu este prezentă, şi pentru a nu crea 
controverse între fraţi, acesta este numit generic 
Marele Arhitect al Universului8. Mai târziu, 
filosofi precum Locke şi Voltaire9 au cerut 

                                                 
6 Lapis Philosophorum, Ed. Contact international, 2015 
7 James Anderson, The New Book of Constitutions (London, 
1738), 
8 A. Burns Jamieson, Burns and Religion (Cambridge, 1931), 
9 Claude E. Jones, "John Locke and 
Masonry", Neuphilologische, LXVII (1966), pp.728l. For an 
account of Voltaire's association with Freemasonry see 
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francmasoneriei să uniformizeze credinţa, care 
în unele privinţe este un microcosmos al 
iluminismului.  

 
 

The Farewell. To the 
Brethren of St. James's 
Lodge, Tarbolton 
 

Tune, Goodnight and joy e wi' you a' 
ADIEU! a heart-warm, fond adieu! 
Dear brothers of the mestic tye! 
Ye favour'd, ye enlighten'd Few 
Companions of my social joy! Tho' I to 
foreign lands must hie, 
Pursuing Fortune's slidd'ry ba', With 
melting heart, and brimful eye, 
I'll mind you still, tho' far awa'. 
  
Oft have I met your social Band, 
And spent the chearful, festive night; Oft, 
honor'd with supreme command, 
Presided o'er the Sons of light: 
And by that Hieroglyphic bright, 
Which none but Craftsmen ever saw! 
Strong Mem'ry on my heart shall write 
Those happy scenes when far awa'! 
  
May Freedom, Harmony and Love 
Unite you in the grand Design, 
Beneath th' Omniscient Eye above, 
The glorious Architect Divine! 
That you may keep th' unerring line, 
Still rising by the plummet's law, 
Till Order bright, completely shine, 
Shall be my Pray'r when far awa'. 
  
And You, farewell! whose merits claim, 
Justly, that highest badge to wear! 
Heav'n bless your honor'd, noble Name, 
To Masonry and Scotia dear! 
A last request, permit me here, 
When yearly ye assemble a', 

                                                                          
Shackleton, "The Encyclopédie and Freemasonry", The Age of 
Enlightenment, ed. Barber, et al., p.235. See Knoop and 
Jones, Freemasonry and the Idea of Natural Religion, (London, 
1942), citat de Marie Roberts 

One round, I ask it with a tear, 
To him, the Bard, that's far awa'. 
 
 

Un alt poem asupra căruia se opresc 
numeroşi exegeţi este A Masonic Song, în care 
termenii masonici sunt folosiţi ca metafore 
sexuale, incluzând bijuteriile care disting gradul 
şi rangul maestrului (firul cu plumb, rigla, 
ciocanul etc), unele fiind parodiate ori 
caricaturizate. Se pare că Burns a compus 
"Masonic Song" ca o improvizaţie a la Păstorel 
Teodoreanu la o reuniune a lojei, definind de 
fapt  o sfidare a ordinii sociale şi morale a 
timpului. 
 
 

A Masonic Song 
 

It happened on a winter night 
And early in the season 
Some body said my bonny lad 
Was gone to be a Mason. 
Fal de ral etc. 
  
I cryed and wailed but nought availed 
He put a forward face on 
And did avow that he was now 
A free accepted Mason. 
  
Still doubting if the fact was true 
He gave me demonstration 
For out he drew before my view 
The Jewels of a Mason. 
  
The Jewels all baith great and small 
I viewed with admiration 
When he set his siege and drew his gage 
I wondered at my mason. 
  
His compass stride he laid it wide 
I thought I guessed the reason 
But his mallet shaft it put me daft 
I longed to be a Mason. 
  
Good plumets strong he downward hung 
A noble jolly brace on 
And off a slant his broacher sent 
And drove it like a mason. 
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But the tempered steel began to fail 
Too soft for the occasion 
It melted plain he drove so keen 
My galant noble Mason. 
  
So pleased was I to see him ply 
The tools of his vocation 
I beg'd for once he wuld dispense 
And make a Maid a mason. 
  
Then round and round in mystic ground 
He took the middle station' 
And with halting pace he reached the place 
Where I was made a mason. 
  
Then more and more the light did pour 
With bright Illumination 
But when the grip he did me slip 
I gloried in my mason. 
  
What farther past is here lock fast 
I'm under obligation 
But fill to him up to the brim 
Can make a maid a mason. 
 

Burns, de asemenea, a cules cântece populare 
scoţiene, uneori lucrând asiduu la revizuirea, 
extinderea şi adaptarea acestora. Una dintre cele 
mai cunoscute din aceste colecţii este The Merry 
Muses of Caledonia. În ianuarie 1864, preşedintele 
Abraham Lincoln a fost invitat să participe la o 
sărbătoare Robert Burns - Robert Crawford, 
compunând cu această ocazie un celebru toast.10 
El este privit ca un pionier al mişcării romantice, 
iar dupa moartea acestuia a devenit o mare sursă 
de inspiraţie pentru fondatorii atât liberalism şi 
socialism, precum şi un simbol cultural în Scoţia 
şi în rândul diasporei scoţian din întreaga lume. 
Celebrare a vieţii şi operei sale a devenit aproape 
un cult carismatic naţional în secolele al XIX-lea 
şi al XX-lea, precum şi influenţa lui a fost mult 
timp puternic pe literatura scoţiană. Un exemplu 
de influenţă literară a poetului întâlnim în 
literatura lumii. Am ales doar pe marele 
romancier american John Steinbeck pentru titlul 
romanului său, Of Mice and Men (1937), luat 
dintr’un vers din To a mouse: 

 
 

                                                 
10

 wikipedia.org/wiki/Robert_Burns 

To a mouse 
 

Wee, sleekit, cowrin, tim'rous beastie,  
O, what a panic's in thy breastie!  
Thou need na start awa sae hasty,  
Wi' bickering brattle!  
I wad be laith to rin an' chase thee  
Wi' murd'ring pattle!  
 
I'm truly sorry man's dominion,  
Has broken nature's social union,  
An' justifies that ill opinion,  
What makes thee startle  
At me, thy poor, earth-born companion,  
An' fellow-mortal!  
 
I doubt na, whiles, but thou may thieve;  
What then? poor beastie, thou maun live!  
A daimen icker in a thrave  
'S a sma' request;  
I'll get a blessin wi' the lave,  
An' never miss't!  
 
Thy wee bit housie, too, in ruin!  
It's silly wa's the win's are strewin!  
An' naething, now, to big a new ane,  
O' foggage green!  
An' bleak December's winds ensuin,  
Baith snell an' keen!  
 
Thou saw the fields laid bare an' waste,  
An' weary winter comin fast,  
An' cozie here, beneath the blast,  
Thou thought to dwell -  
Till crash! the cruel coulter past  
Out thro' thy cell.  
 
That wee bit heap o' leaves an' stibble,  
Has cost thee mony a weary nibble!  
Now thou's turn'd out, for a' thy trouble,  
But house or hald,  
To thole the winter's sleety dribble,  
An' cranreuch cauld!  
 
But Mousie, thou art no thy lane,  
In proving foresight may be vain;  
The best-laid schemes o' mice an' men  
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Gang aft agley,  
An' lea'e us nought but grief an' pain,  
For promis'd joy!  
 
Still thou art blest, compar'd wi' me;  
The present only toucheth thee:  
But och! I backward cast my e'e,  
On prospects dreaer!  
An' forward, tho' I canna see,  
I guess an' fear!  
 

 
 

Într’o analogie cu Iluminarea universală11, 
fiecare candidat pentru iniţierea masonică este 
scos din întuneric şi primeşte lumina 
Francmasoneriei. Metafora Luminilor l-a însoţit 
în poemele sale pe poetul scoţian, îngăduindu’i o 
cunoaştere uriaşă şi înţelegerea unui mesaj pe 
care le-a împărtăşit cu toate frământările sale 
întregii umanităţi. El nu este doar un poet 
laureat al masoneriei, ci unul dintre cei mai 
implicaţi barzi ai literaturii universale, fiind 
considerat pentru versurile sale închinate 
pământului natal, iubirii şi vânătorii, poetul 
naţional al Scoţiei. 

                                                 
11 The Age of Enlightenment: An Anthology of Eighteenth-Century 
Texts, 2 vols, ed. Simon Eliot and Beverley Stern (London, 
1979). 

My Heart’s in the 
Highlands 
 

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 
The birth-place of Valour, the country of Worth; 
Wherever I wander, wherever I rove, 
The hills of the Highlands for ever I love. 
 
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go. 
 
Farewell to the mountains high covered with snow; 
Farewell to the straths and green valleys below; 
Farewell to the forests and wild-hanging woods; 
Farewell to the torrents and loud-pouring floods. 
 
My heart's in the Highlands, my heart is not here; 
My heart's in the Highlands a-chasing the deer; 
A-chasing the wild-deer, and following the roe, 
My heart's in the Highlands wherever I go.  
 

Consemnat de Liviu PENDEFUNDA 
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Maria Olimpia TUDORAN-CIUNGAN 
 
 

Muzica culorilor la Elleny 
Pendefunda 

 
 

u pot vorbi despre artă dacă nu simt 
arta. Onsider că am o ocazie 
nemaipomenită în această zi să 

vorbesc despre o copilă, pentru că e vorba 
despre o copilă mai mult decât talentată, cu o 
sensibilitate multiplă pe mai multe planuri, 
adică poezie, pian şi pictură, care arată că este 
un copil sensibil arată că priveşte în jur 
determinând trăiri acestei copile, care se 
întreabă despre ce vede în jurul ei şi încearcă se 
redea ceea ce simte... 
 

...Iaşii sunt o citadelă a culturii noastre 
naţionale. Şi iată că în această citadelă a apărut 
acest talent de fată care, în ceea ce priveşte 
pictura pe care o avem aici de faţă, ne incită la o 
degustare, la o parcurgere a unui ciclu de lucrări 
care pleacă de la un abstract cromatic muzical 
aproape, stăpâneşte foarte bine violetul, 
stăpâneşte albastrul... Iată că pictura lui Elleny 
are muzicalitate, îmbină de fapt în pictură cu 
ceea ce simte în muzică, muzicalitatea culorii, o 
muzicalitate a mişcării elementelor care compun 
lucrările sale, fie că sunt picturi abstracte, fie că 
sunt peisaje, ea trece de la un registru agitat, 
sonor, muzical la peisaje liniştite, acurate în care 
introduce elemente ce parcă te îndeamnă să 
crezio că are un filon sensibil înspre o anume 
credinţă. Este felul în care percepe divinitatea 
sau universul în care trăim şi introduce în 
peisajele sale lirice elemente de lumină, stele 
care ne arată că nu suntem singuri, cineva sus în 
acest univers veghează asupra noastră. Este felul 
în care gândeşte ea, este felul în care vede, de 
pildă, şi reprezintă pe Adam şi Eva, desigur nu 
în viziunea lui Michelangelo sau al artiştilor 
mari ai Renaşterii, Cranach, Durer sau artiştilor 
barocului. Este o altă viziune, este o viziune 
abstractizată, dematerializată în care Adam şi 

Eva sunt nişte plăsmuiri. Plăsmuirea lui Adam 
cu o figură pe verticală, filiformă aproape, în 
tonalităţi de verde, în vreme ce Eva, tot pe 
verticală, este în tonalităţi mai calde. Este poate 
şi o aluzie subtilă la felul în care Eva este cea 
pătimaşă şi l-a tentat pe Adam să păcătuiască şi 
de aceea şi această cromatică mai incandescentă 
care o reprezintă pe Eva în timp ce Adam este 
mai calm, mai teluric în tonalităţile sale de 
verde. 

 
...Este foarte interesant să vedeţi fiecare 

dintre dumneavoastră aceste lucrări care ne 
liniştesc pentru că această fată, fragilă şi 
romantică este la o vîrstă la care începe să 
viseze, concepând lumea înconjurătoare prin 
aceste peisaje extraordinare din întregul registru 
al expoziţiei. Este un talent autentic, o tânără 
care confirmă, pentru că drumul pe care îl are 
este propriu. Este foarte important de subliniat 
că nu copiază pe nimeni, este o redare prin 
prisma propriei sale personalităţi, deci nu face 
referiri la un artist pentru că artişti privesc la 
înaintaşii lor, au repere pe care le preiau şi după 
care se orientează. Această copilă nu se uită la 
nimeni. Se uită în propriul său suflet şi îl 
pictează şi este foarte important pentru că astfel 
ne cucereşte. Ne cucereşte cu sinceritatea ei, cu 
sensibilitatea pentru că este absolut deosebit de 
sensibilă ca să faci şi poezie şi pictură. Este o 
poezie a culorii şi a luminii în culoare pe care o 
stăpâneşte datorită faptului că este inteligentă şi 
sensibilă. Şi acest lucru îl datorează, aş vrea să 
precizez, şi educaţiei din familie care ştie să 
sprijine un talent în zilele noastre când artiştii 
nu sunt bine primiţi. Ceea ce nu se ştie este că 
artiştii sunt o clasă, o clasă specială datorată 
harului. Nimeni nu poate fi artist fără a fi 
înzestrat...

 

N 
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Marian HOTCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poezii româno-albaneze  

Traducere Baki Ymeri 
 

 
zahăr ars  
 
 
 
îmbrăcat în zahăr ars din cap până-n 
picioare 
mă lipesc de pământ  
ca o flegmă scuipată din neant 
pe firul ierbii meditând  
printre oarbe anotimpuri 
 
nisipul se leagă de lumină  
îngerii moi se serbezesc în somnul tăcerii, 
iar timpul ecvestru nechezând  
îşi leapădă copitele în rugină 
lăsând în urma deşteptării 
secunde clocite 
sub braţul de ciumă 
  

 

 
sheqer i 
djegur 
 
 
 
i mbështjellë me sheqer të djegur nga 
koka në këmbë 
ngjitem për dheu 
si një flegmë e pështyrë nga hiçi 
mbi fijen e kullosës duke medituar 
nëpër stinët e verbëta 
 
rëra lidhet për drite 
engjëjt e butë të kremtojnë në gjumin e 
heshtjes 
kurse koha kërcet duke hingëllirë 
i përplas kopitat në ndryshk 
duke lënë pas zgjimit 
sekonda të kllukura 
nën krahët e murtajës 
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tendinţe 
 
 
în această primăvară  
încolăcită în sângele luminii 
se poartă în suflet melancolia ca o povară, 
sub pleoape valsul lasciv al polenului, 
iar în urechile tăinuite cântul verde al 
ploii  
ce se preface în pasăre de foc 
curgând  
 
 
 

Stewardesă 
 
în acest moment sunt stewardesă  
pe avionul de hârtie făcut din ziarul New 
York Times 
nu ştiu engleză că nu mi-a plăcut de 
regina Angliei, 
nu mi-au plăcut verbele neregulate şi nici 
past perfect continuous, 
dar totuşi mă descurc cu limba poeziei: 
toate cuvintele sunt rugate 
să-şi pună centurile de siguranţă! 
Urmează un zbor lung şi cu denivelări 
aeriene 
ţineţi-vă bine de punctul semnului de 
exclamare, 
aşezaţi-vă teama sub peruca lui Barack 
Obama 
ce am desenat-o prosteşte în timp ce mă 
uitam la filmul  
Gone With the Wind 
şi strigaţi: nebunie, nebunie, nebunie! 
Ne spargem ca nucile în gheaţa de la 
Polul Nord 
şi graţioasa cădere 
ne zideşte în iarbă 
poemul epitaf 
 

tendenca 
 
 
në këtë pranverë 
të zhytur në gjakun e dritës 
zien në shpirt melankolia si një peshë 
nën vetulla valsi i lehtë i polenit 
kurse në veshët tinëzare kënga e blertë e 
shiut 
që shndërrohet në zog zjarri 
duke rrjedhur 
 
 

Stjuardesa 
 
në këtë moment jam stjuardesë 
më avion prej letre nga gazeta New York 
Times 
nuk di anglisht se s’më ka pëlqyer 
mbretëresha e Anglisë 
s’më pëlqenin fjalët e çrregullta dhe as 
past perfect continuous 
por megjithatë po ia dal mbanë me 
gjuhën e poezisë: 
krejt fjalët janë të lutura 
të lidhen me rrypin e sigurisë! 
 
pason një fluturim i gjatë e me çnivelime 
ajrore 
mbajuni mirë për pikën e shenjës 
pikëçuditëse 
uleni frikën nën peruken e Barak Obamës 
që e kam vizatuar pa lidhje derisa shikoja 
filmin 
gone With the Wind 
dhe bërtisni: marrëzi, marrëzi, marrëzi! 
po thehemi si arra në akullin e Polit të 
Veriut 
dhe një rënie e lehtë 
na e muros në kullosë 
poemën epitaf 
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clopot  
 
clopotul crud de dimineaţă 
frânge lumina din soare 
înainte de strigarea  
sufletului 
către moarte 
 

kambanë 
 
kambana e proshkët e mëngjesit 
këput dritë nga dielli 
përpara thirrjes  
së shpirtit 
drejt vdekjes 

 

Urlet 
existenţial 
 
priveşte zâmbetul luminii 
cum sărută borcanele goale 
puse pe gard să se scurgă de apă 
rătăcitor prin valul amiezii 
fumul valsează lovind depărtarea 
cu copitele de cenuşă 
 
încearcă să preţuieşti tot cea a fost  
până acum neînsemnat 
iubeşte urzicile şi lasă-te mângâiat 
de frunza lor atât de aspră  
 
urlă şi urlă de durere 
şi spune că exişti doar pentru a mai 
vedea 
o singură dată dincolo de cele 
neînsemnate 
minunile lumii latente 
 

 
 
Ulurimë 
ekzistenciale 
 
shiko buzëqeshjen e dritës 
se si i puth borkanet e zbrazta 
të vëna mbi gardh t’u kullojnë uji  
duke u humbur nëpër valën e mesditës 
tymi valson duke e sulmuar largësinë 
me kopitat prej hiri 
 
mundohu të vlerëosh gjithçka që ishte 
deri tani e parëndësishme 
duaj hithërat dhe lëri të të përqafojë 
ashpërsia e gjetheve të tyre  
 
ulërin dhe ulërin nga dhimbja 
e thot se ekziston vetëm për të parë 
vetëm një herë përtej mrekullive 
të parëndësishme të botës së fshehur 
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copilul 
 
odată mi-am făcut un copil: era mic, 

dulce şi nevinovat, 
l-am aşezat în pat ca pe o bucată de carne 

macră 
& l-am alăptat în fiecare seară cu cuvinte 
învăţate la poartă 
 
primul cuvânt n-a fost „mama”, ci a fost 

altul, 
mai duios, care nu se poate spune 
într-o poezie ca aceasta 
 
dar să fiu mai explicit (după ce m-a 

binecuvântat cum trebuie) 
am luat copilul & l-am înfăşurat într-un 

ziar cultural, 
apoi l-am aruncat la gunoi, fiindcă nu 

voiam să-l ucid,  
căci era atât de drăguţ, chiar dacă m-a 

înjurat ca la carte 
 
şi l-am dus la pubelă & de atunci nu mai 

ştiu nimic de el - 
poate acum e un geniu în informatică în 

SUA ori Canada, 
sau poate l-au mâncat câinii 
(asta nu mă mai priveşte fiindcă mi-am  
pierdut discernământul cuvintelor) 
 

fëmija 
 
dikurë e bëra një fëmijë: ishte i vogël, i 

ëmbël, i pafajshëm 
e ula në shtrat si një dhuratë mishi të 

proshkët 
&e ushqeva çdo mbrëmje me fjalë 
të mësuara te porta 
 
fjala e parë s’ishte „nëna”, por ishte një 

tjetër 
më e dhimbshme, që s’mund të thuhet 
në një poezi si kjo 
 
por të jem më i qartë (pasi më bekoi siç 

duhej) 
e mora fëmijën&e mbështolla në një 

gazetë kulturale 
pastaj e hudha në pleh, ngase s’doja ta 

mbys 
sepse ishte aq i dashur, edhepse më pat 

sharë si në libër 
 
dhe e mora në pubelë&prej atëherë s’di 

asgjë për te- 
ndoshta tani është ndonjë gjeni 

informatike në SHBA apo Kanada 
apo ndoshta e kanë hëngër qenjtë 
(kjo nuk më preokupon fare ngase  
e humba kuptimin e fjalëve) 
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DDDiiinnn   iiissstttooorrriiiaaa   CCCrrraaaiiiooovvveeeiii   
 

Jean Mihail – un macedonean de care se leagă 
istoria Craiovei 
 

 
e foarte multe ori, istoria unui popor nu 
este făcută numai de fiii săi legitimi, ci 
şi de strămutaţii din afară, iar acest fapt 

nu a însemnat nicidecum o carenţă de 
verticalitate pentru acel popor.  

La Craiova, verticalitatea istoriei oltenilor se 
leagă, în mod indisolubil, de macedoneanul 

Jean Mihail, care a lăsat moştenire craiovenilor 
Palatul cu acelaşi nume, care găzduieşte acum 
unul din cele mai importante lăcaşe de istorie şi 
cultură - MUZEUL de ARTĂ. 

Jean Mihail s-a născut la data de 3 octombrie 
1875, la Craiova. A rămas cunoscut, în istoria 
locului, ca om politic şi filantrop.  

Fiul lui Constantin Mihail, venit din 
Macedonia şi împământenit pe tărâmuri 
româneşti, Jean Mihail a absolvit Facultatea de 
Drept din Paris, unde şi-a luat şi doctoratul. A 
fost deputat conservator între anii 1911-1915 şi 
senator liberal între anii 1915-1919. 

Jean Mihail a iubit Craiova, de aceea a locuit 
cel mai mult timp în Cetatea Băniei, acesta fiind 
şi locul în care şi-a mărit şi consolidat averea. 

Reşedinţa sa era palatul de pe strada Unirii nr. 
15, construit între anii 1900-1907 şi cunoscut azi 
ca Palatul Jean Mihail. Construcţia a fost 
ridicată la dorinţa tatălui său, Constantin Mihail, 
este opera arhitectului Paul Gottereau şi 
constituie, ca stil, o interpretare destul de liberă 
a barocului târziu. Era destinat a fi locuinţă 
particulară, la construcţia sa folosindu-se 
materiale de cea mai bună calitate şi meşteri 
străini de cea mai înaltă calificare. Valoroasa 
stucatură, în parte aurită, luminatoarele, 
oglinzile veneţiene, plafoanele pictate - pentru 
pictura plafoanelor îşi oferise serviciile şi 
pictorul Ştefan Luchian, dar Constantin Mihail l-
a refuzat, candelabrele din cristal de Murano, 
coloanele, scările din marmură de Carrara, 
pereţii tapisaţi cu mătase de Lyon, lambriurile, 
mobilierul stil, feroneria, toate dădeau 
încăperilor un aer de eleganţă şi gust rafinat.  

Uriaşa avere a lui Jean Mihail a provenit şi 
din moşteniri. El a moştenit două rude bogate, 
Elena Dumba şi Maria Coloni. Ajunsese atât de 
bogat încât, în anii 1928-1933, cunoscuţi ca ani 

D 
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de criză mondială, a girat statul român pentru o 
parte din împrumuturile făcute în străinătate.  

Se spune că, la un moment dat, Jean Mihail a 
vrut să acopere clădirea cu monede de aur, dar 
regele nu i-a permis decât dacă le aşează în 
dungă (pe verticală)… Totuşi, se crede că, dacă 
proprietarul palatului, Constantin Mihail, ar fi 
vrut să-şi realizeze această fantezie, ar fi avut 
posibilitatea materială. Până la urmă, palatul a 
fost acoperit cu ardezie şi a fost dotat, încă de la 
început, cu instalaţie electrică şi încălzire 
centrală, iar cu ani în urmă a fost declarat 
monument de arhitectură. 

Constantin Mihail nu a apucat, însă, să se 
bucure de frumuseţea şi confortul palatului 
pentru că, la sfârşitul anului 1907 s-a îmbolnăvit, 
iar în 1908 a murit. Cei doi fii ai săi, Nicolae şi 
Jean, au inaugurat palatul în 1909. Fiul mai 
mare, Nicolae Mihail (1873-1918) a trăit mai 
mult în Franţa, unde şi-a risipit partea de avere 
care i-a revenit, şi acolo, de altfel, a şi murit.   

Jean Mihail a călătorit des la Paris şi Viena şi 
a acumulat o bogată colecţie de artă universală, 
mare parte din ea fiind moştenită de la tatăl său, 
care o formase cu ajutorul cumnatului său, 
Constantin N. Dumba, proprietar, printre altele, 
şi al unui magazin de antichităţi în Viena, 
piesele principale fiind tablouri de şcoală 
olandeză, flamandă, franceză, italiană şi 
germană. 

Jean Mihail a fost nu numai bogat, ci şi 
filantrop. A dat dovadă de generozitate şi 
omenie de fiecare dată când a fost nevoie şi a 
lăsat întreaga sa avere statului român. Este 
vorba de 80.000 de hectare de teren arabil, 
imobile, păduri, sute de milioane în numerar şi 
în bănci, bijuterii. Dorinţa sa a fost să înfiinţeze 
Fundaţia Jean Mihail, care trebuia să-i lichideze 
averea, să vândă loturi mici de teren, la preţuri 
accesibile, ţăranilor nevoiaşi, să facă dotă fetelor 
sărace, să înfiinţeze o şcoală cu profil agronomic, 
mai multe şcoli, cămine culturale şi biblioteci. 

Cu ocazia trecerii lor prin Craiova, Palatul 
Jean Mihail i-a găzduit pe Regii Carol I şi 
Ferdinand, pe mareşalul polonez Eduard Smigli-
Rydz şi pe fostul preşedinte al Poloniei, Ignacy 
Moscicki. În timpul războiului a devenit sediul 
Comandaturii Germane pentru Oltenia, iar după 
război al Comandamentului sovietic, unde a 
avut loc şi întâlnirea dintre Iosif Broz Tito şi 
Gheorghe Dimitrov. 

În august 1954, în Palatul Jean Mihail a fost 
inaugurat Muzeul de Artă, fondul de bază al 
acestuia fiind constituit din Pinacoteca 
“Alexandru şi Aristia Aman”, care cuprinde 
tablouri din şcolile olandeză, flamandă, italiană 
şi franceză, în general lucrări din secolul al XVII-
lea, pictură de Theodor Aman şi lucrări de 
grafică şi artă decorativă românească şi străină, 
la care s-au adăugat, de-a lungul timpului, 
achiziţii şi donaţii. 

 

                 
 

Aromânul August Pessiacov a salvat de la 
demolare şi a contribuit la restaurarea Catedralei 
“Sfântu Dumitru” din Craiova 
 

n nişte case mari, boiereşti, din mahalaua 
Sfântu Ioan Hera din Craiova s-a născut, a 
trăit şi a murit Gusti Pessiacov, primul 

aromân dintr-o familie originară din 
Vlahoclisura, care a făcut istorie în Oltenia.   

Pessiacovii au fost un neam înstărit. Ţinuseră 
moşii întinse, cu arendă, şi exportau lână la 
Ţarigrad. Descendenţii familiei Pessiacov au fost 
politicieni şi, în general, persoane publice, 
implicate în istoria locurilor în care s-au pripăşit. 
Astfel, Costache Pessiacov, a devenit deputat în 
1874, Nicu Pessiacov a fost deputat liberal în anii 
1884-1888, Iancu Pessiacov a fost primar al 
Craiovei în anii 1911-1912 şi s-a străduit să 
întemeieze un Credit Funciar Urban, iar în 

Bucureşti, un alt Pessiacov a fost translatorul 
documentelor slave de la Arhivele Statului. De 
asemenea, un alt descendent al familiei, avocatul 
August Pessiacov, a avut o bogată viaţă publică: 
era unul din fruntaşii Baroului de Avocatură din 
Craiova şi un cărturar de seamă. Îl găsim printre 
cei ce scriau la ziarele Oltenia, Alegătorul 

Independent, Cronica Craiovei (care a fost 
înfiinţată de el, în 1879), articolele fiind, în 
principal, politice şi istorice. 

În politică, August Pessiacov a participat la 
alegerile generale pentru Constituanta din 1879, 
iar la alegerile generale din 1884 a fost ales 
deputat, ca liberal-creştin. De atunci şi până în 
1892 a fost ales mereu deputat, iar într-o sesiune 

Î 
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parlamentară a fost chiar vicepreşedintele 
Camerei Deputaţilor.  

După dizolvarea Partidului Liberal-
Conservator, August Pessiacov nu a mai făcut 
politică, ci s-a consacrat Baroului şi cercetărilor 
sale istorice, fiind interesat şi de arheologie. 

Marea pasiune a lui August Pessiacov a fost 
istoria Craiovei şi, îndeosebi, Biserica Sfântu 

Dumitru-Băneasa. Încă de mic copil se închinase 
la această biserică şi îl durea în suflet că era lăsată 
în părăsire. S-a preocupat îndeaproape de istoria 
acestei biserici, astfel că, în 1881, a publicat 
lucrarea Sfântu Dumitru Băneasa, apoi a mai 
publicat cărţile Schiţe din istoria Craiovei şi Acte 
şi notiţe istorice. Cercetările sale sunt demne de 
toată lauda, iar concluziile la care a ajuns s-au 
dovedit, mai târziu, adevărate. Astfel, August 
Pessiacov este cel care a stabilit, fără putinţă de 
tăgadă, că numitul Ioniţă Assan, primul păstor 
care s-a aşezat pe aceste meleaguri, este 
fondatorul oraşului Craiova. 

August Pessiacov a luptat necontenit pentru 
a atrage atenţia lumii asupra monumentului 
istoric ce îl constituia Biserica Sfântu Dumitru-
Băneasa din Craiova, într-o perioadă vandalică în 
care au fost demolate Episcopia Craiovei, zidul 
Baraţilor şi zidurile vechi din strada Hurezului. 
Se spune chiar că, în perioada cât a fost 
vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, i-a atras 
atenţia însuşi Regelui Carol I asupra Bisericii 

Sfântu Dumitru-Băneasa, căutând să o pună sub 
protecţie împotriva valurilor de demolări pe care 
le iniţiaseră edilii craioveni ai vremii. De aceea, 
pe bună dreptate se poate spune că Biserica 
Sfântu Dumitru din Craiova a fost restaurată din 
dispoziţia Regelui Carol I şi apoi ridicată la 
rangul de catedrală mitropolitană numai datorită 
eforturilor de salvare a ei făcute de August 
Pessiacov.  

Un cărturar al vremii, M. Theodorian-
Carada, scria că, pentru tot ceea ce a făcut, 
August Pessiacov ar fi meritat să fie trecut în 
rândul ctitorilor catedralei craiovene. Acelaşi 
cărturar notează, despre August Pessiacov, 
următoarele: “Înalt, smead, cu părul şi barba 
ondulate, încărunţit din tinereţe, August 
Pessiacov era un bărbat chipeş. El a fost şi om 
cult, precum a fost şi un bun orator, dar puţin 
cam prolix. Pentru ultima oară l-am revăzut în 
1904, la Băile de la Mehadia. Scobora scara din 
parc, cea de lângă Rudolphshof, cum i se zicea, 
pe atunci, hotelului Ferdinand. Deşi îmbătrânit, 
se ţinea încă bine, la braţ cu soţia sa, Cecilia, 
Peşacovă şi dânsa prin naştere şi căsătorie, cu 
care forma o frumoasă pereche. S-a oprit în loc, 
bucuros că ne revedeam. Ne-a vorbit cu drag de 
prietenia lui cu tatăl meu şi de alte vremi. 

Cred că a murit înainte de 1916 şi că a fost 
cruţat de a-şi vedea oraşul sub ocupaţie străină”. 
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Emilian M. DOBRESCU 
 
 

Rolul germanilor la 
modernizarea economică a 
României  

 
 

Rezumat 
Cea mai veche grupă a populaţiei germane care s-a stabilit în Europa de Sud-

Est a fost cea a saşilor transilvăneni (cf. Diplomei Arădene din 1224). Apoi, şvabii 
bănăţeni şi saşii transilvăneni au dat curs apelurilor lansate în secolul al XVIII-lea 
de împăraţii austro-ungari, care au recolonizat cu meşteşugari capabili şi 
conştiincioşi zona devastată după retragerea turcilor, zonă cuprinsă între Dunăre-
Tisa-Mureş şi lanţul periferic al Munţilor Carpaţi.  

Secolele al XIX-lea şi al XX-lea au marcat aportul economic substanţial al 
germanilor (saşi şi svabi), la dezvoltarea zonei locuite acum de ei şi de aici – în 
proporţie cu numărul acestora - la dezvoltarea României moderne.  

 
 

 

Scurt istoric al 
prezenţei germanilor 
pe meleagurile de azi 
ale României  
(secolele al XII-lea şi al 
XVIII-lea) 

 
ea mai veche grupă a populaţiei germane 
care s-a stabilit în Europa de Sud-Est a 
fost cea a saşilor transilvăneni. Potrivit 

menţiunilor din Diploma Arădeană (1224), 
regele maghiar Gheza al II-lea „ar fi chemat 
oaspeţi germani în Transilvania” cu referire la 
etnicii germani1. În secolul al XII-lea ei au dat 
curs chemării regelui ungar Geza al II-lea (1141-
1162), care a promovat colonizarea germanilor 

                                                 
1 Biro, Attila, România a vândut oameni. Operaţiunea secretă a 
statului român care a adus sume uriaşe în conturile Securităţii: 
11.000 de mărci pe cap de sas „titrat”, pe site-ul 
www.gandulive.ro, vizitat pe 7 mai 2014  

în Est în “Ţara de dincolo de păduri” (Terra 
Ultrasilvana) pentru a se proteja de invaziile 
mongolilor şi ale tătarilor. Invitaţi să se 
stabilească în sudul şi estul Transilvaniei de 
către regii Ungariei, în secolele al XII-lea şi al 
XIII-lea, au beneficiat de autonomie politică pe 
teritoriul Transilvaniei. Au fost promotorii vieţii 
urbane şi meşteşugurilor, oferind modele de 
organizare economică, socială, culturală şi 
administrativă. Coloniştii  nu au venit în calitate 
de cuceritori, ci au fost chemaţi de Geza al II-lea, 
acesta repartizându-le şi zonele de colonizare. Ei 
au venit ad retindendum coronam – întru apărarea 
coroanei ungare, regele aşteptând de la ei 
impozite consistente, metode agricole avansate, 
pricepere în practicarea în practicarea diverselor 
meşteşuguri şi stimularea comerţului. Ceste 
aşteptări i-au fost pe deplin îndeplinite, în 
pofida numărului redus de colonişti. Karl Kurt 
Klein (1897-1971), căruia i se datorează cele mai 
recente corecturi ale imaginii istorice a saşilor, 
apreciază numărul primilor colonişti din 
împrejurimile Sibiului la 500 de familii, deci un 

C 
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număr modest de 2-3.000 persoane, în loc de 
300.000 persoane - cifră avansată de alţi istorici2. 

Denumirea de “saşi” nu reprezintă nici un 
indiciu cu privire la originea - din punct de 
vedere geografic - a primilor imigranţi. Originea 
lor nu poate fi stabilită clar şi cu exactitate. 
Probabil că aceştia erau în majoritate originari 
din regiunea renano-franconă a fostului Imperiu 
Romano German. 

Noţiunea de “saxones” a fost folosită în 
documentele indexului cancelariei ungare mai 
întâi ca atribut al situaţiei lor juridice. Mai 
târziu, ea a evoluat într-o denumire pentru toţi 
germanii din Transilvania. Prin “Bula de aur” a 
regelui Ungariei, Andrei al II-lea, din anul 1224 
se asigura saşilor transilvăneni din zona 
Sibiului, o largă autonomie juridică, politică, 
economică şi clericală. Această autodeterminare 
s-a pierdut parţial, către sfârşitul secolului al 
XIX-lea, odată cu alipirea definitivă a regiunii la 
Ungaria. Vechimea satelor de colonişti apuseni 
din districtul Bistriţei şi din zona Reghinului nu 
poate fi stabilită cu certitudine; mai mulţi 
cercetători apreciază că aceste sate ar fi mai 
vechi decât cele din provincia Sibiu; dovezile nu 
sunt însă concludente3. 

Şvabii bănăţeni proveneau - cu mici excepţii 
- din regiunea Suabia, iar saşii transilvăneni din 
Saxonia. Ei au dat curs apelurilor lansate în 
secolul al XVIII-lea de împăraţii Carol al VI-lea, 

Iosif al II-lea şi de împărăteasa Maria Tereza, 
care au vrut să recolonizeze cu meşteşugari 
capabili şi conştiincioşi, zona devastată după 
retragerea turcilor şi cuprinsă între Dunăre, Tisa, 
Mureş şi lanţul periferic al Munţilor Carpaţi. 
Coloniştii proveneau mai ales din regiunile de 
pe malul stâng al Rinului, Lorena, Hessa renană, 
Palatinat, iar câţiva mai puţini, din Bavaria şi 
Suabia.  

Începând cu secolul a XVIII-lea, şvabii s-au 
stabilit în Banat şi Crişana, fiind de confesiune 
catolică, spre deosebire de saşii din Transilvania 
care erau şi sunt protestanţi. La sfârşitul 
secolului al XVIII-lea în nord-vestul 
Transilvaniei, proprietarii maghiari de pământ 
au colonizat şvabii, numiţi din această cauză, 
sătmăreni. Alte regiuni importante, locuite 
masiv de români, spre care s-au îndreptat 
coloniştii germani şi alţi emigranţi lipsiţi de 
pământ au fost Dobrogea şi ţinuturile de 
graniţă, Basarabia şi Bucovina. Zonele colonizate 
aici de germani au fost mai degrabă excepţii. 

                                                 
2 Wagner, Ernst, Istoria saşilor ardeleni, traducere de Marian 
Ianus, Bucureşti, Editura Meronia, 2000, p. 16  
3 Wagner, Ernst, Lucr.cit., p. 17 

În secolul al XVIII-lea, Transilvania s-a aflat 
sub influenţa Imperiului Habsburgic şi, în acestă 
perioadă, atât în Banat, cât şi în restul judeţelor 
au fost aduşi colonişti germani. În total, în 
această perioadă ar fi fost aduse în total 
aproximativ 120.000 de persoane. Această 
populaţie a crescut constant, astfel că în 1900 în 
Transilvania trăiau peste 580.000 de etnici 
germani4. 

 
 

  

Prezenţa germanilor în 
economia românească 
în secolele al XIX-lea şi 
al XX-lea  
 
Secolul al XIX-lea 

Şi în secolul al XIX-lea, minoritatea germană 
a fost reprezentată pe teritoriul României de saşi 
şi svabi. Cei mai mulţi numeric sunt saşii, 
despre a căror contribuţie de excepţie la 
configurarea şi modernizarea economică a 
României vorbeşte şi broşura “Ce sînt şi ce vot 
saşii din Ardeal”, cu o prefaţă de N. Iorga, 
editată de Consiliul Naţional Săsesc din 
Transilvania, Bucureşti, Tipografia Cultura 
Neamului Românesc, 1919. Cât de importantă a 
fost contribuţia lor o ilustrează şi citatele 
următoare (reproduse cu respectarea ortografiei 
timpului): 
- “Saşii se numesc bucuros un popor de cetăţeni 

şi de ţerani... O nobilime cu tendinţe 
separatiste de clasă nu există; tot aşa nu există 
proprietari mari de pământ la Saşi, şi cei vreo 
câţiva mari industriaşi se pot număra pe 
degete. Dar nici de un proletariat sătesc nu se 
poate vorbi. Poporul săsesc presintă, în 
totalitatea sa, ceia ce înţelegem supt 
denumirea de clasă de mijloc şi se poate 
împărţi după ocupaţie în trei clase: ţerani, 
industriaşi şi negustori, funcţionari şi 
intelectuali. Numărul lor în procente ar fi: cei 
dintăiu 80 procente, cei de-al doilea 15-16 
procente, iar cei din urmă 4-5 procente”5; 

                                                 
4 Biro, Attila, Lucr.cit. 
5 *   *  *, Ce sînt şi ce vot saşii din Ardeal, cap. Situaţia socială a 
saşilor, Consiliul Naţional Săsesc din Transilvania, 
Bucureşti, Tipografia Cultura Neamului Românesc, 1919, p. 
22 
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- “Agronomia săsească”, un alt capitol al 
lucrării citate, subliniază “influenţa nefavo-
rabilă asupra dezvoltării agronomiei săseşti” a 
“supunerii particularului la voinţa obştească”, 
ceea ce “a împiedicat orice simţ de întreprin-
dere şi orice propăşire... În ultimele decenii a 
mai favorizat desvoltarea agronomiei săseşti 
comasarea, care a readus pământul împărţit în 
decursul secolelor prin moşteniri în părticele 
mici iarăşi laolaltă, ceea ce a înlesnit cultivarea 
pământului”6; apoi sunt prezentate rezultatele 
pozitive obţinute la producţiunea de cereale şi în  
viticultură, rezultate datorate reuniunii 
agronomice săseşti (întemeiată în 1845), precum 
şi cooperativelor, după sistemul lui Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen (ale căror baze au fost puse 
în anul 1886), sistem care are ca principiu 
fundamental ajutorul reciproc şi folosul obştesc. 
Rezultatul a fost că “Românii ardeleni şi Secuii 
şi-au luat pe ţeranul sas drept model. Desigur 
va fi şi pentru ţeranii români din Regat un 
îndemnător pe terenul acesta. Concurenţa cu 
pământul mult mai fertil al Muneniei şi 
Moldovei va sili pe Sas a-şi lucra gospodăria şi 
mai intensiv, aşa că prin aceasta are să devie 
un factor important în dezvoltarea agriculturii 
din România Mare”7; 

- autorul lucrării citate se dovedeşte acelaşi fin 
observator şi când descrie “meseriile, 
industria, comerţul şi băncile la Saşi”. Spicuim 
din analiză câteva afirmaţii foarte valide: 
“Până aproape de sfârşitul veacului al XIX-lea 
se desfăceau produsele meseriilor săseşti în 
întreg Ardealul şi Ţara Ungurească, şi au 
dominat şi o parte a pieţelor din România. 
Oamenii bătrâni din România îşi vor mai fi 
aducând aminte de aşa-numitele “braşovenii”, 
aduce din Braşov, cum erau: cârpe, ciubote, 
pălării, frânghii, etc. Dar vremea nouă, cu 
desvoltarea industriei mari, care se făcea pe 
socoteala industriaşilor mici, a pricinuit şi 
meseriilor săseşti daune mari...  

Mulţi industriaşi saşi au dat atuncea 
faliment şi-abia în timpul din urmă, înainte de 
izbucnirea războiului mondial (Primul Război 
Mondial – n.n.) şi-au găsit prin sporirea bunei 
stări la ţerani, un nou debuşeu pentru 
produsele lor. Mulţi au emigrat atuncea şi în 
România (...) şi au regâştigat acolo industriei 
săseşti un bun renume”... De-acum îniante 
însă, nu numai industria mică va lua un avânt 
nou, dar şi industria mare, condusă de Saşi va 
afla un teren prielnic pentru desvoltare. Este 

                                                 
6 idem, cap. Agronomia săsească, p. 24 
7 ibidem, p. 28 

adevărat că în deceniile din urmă multă 
industrie mică a ajuns din mîni săseşti în 
mînile concurenţilor de altă naţie, dar altele 
precum sunt meseriile de lăcătuşi, bărdaşi, 
tîmplari, pietrari, cîrnăţari, brutari şi zidari, 
sunt aproape de mult săseşti. (La) Cisnădia, de 
lîngă Sibiiu, unde de sute de ani aproape în 
fiecare casă se aude zgomotul războiului de 
ţesut, care în parte e condus, ca în vremuri 
străbune, tot cu mîna, iar în cele mai  multe 
casuri cu ajutorul motorului electric. 
Postăvarii din Cisnădie produc un postav 
gros, care se foloseşte pentru straie de cai şi 
pentru haine ţerăneşti. Ţesătoriile mai mari 
sunt strânse într-o uniune. O şcoală de ţesut 
serveşte pentru instruirea pregătirii 
industriale... 

Saşii s-au străduit şi până acum a ridica 
nivelul industriilor prin şcoli profesionale, 
căminuri de învăţători, cursuri de specialitate 
pentru meşteri, prin birouri de plasare pentru 
învăţăcei, prin burse acordate calfelor pentru 
străinătate şi prin împrumuturi date fără 
dobândă meşterilor începători... de la mijlocul 
veacului trecut (al XIX-lea n.n.) există în 
oraşele săseşti reuniuni de meserii, care au ca 
scop sprijinirea industriei. Acestea au ţinut în 
deceniul ultim, înaintea războiului, mai multe 
adunări de meseriaşi şi s-au constituit, la anul 
1913, într-o mare uniune. 

Industria de fabrică săsească se ocupă mai ales 
cu fabricarea de postav, de maşini agricole şi 
de piei. Mai multe fabrici de construcţiuni de 
fier au construit, nu numai în Ardeal, dar şi în 
România, poduri mari, care se pot pune 
alături de cele mai bune lucrări făcute de firme 
străine. Afară de aceasta mai sînt în mîini 
săseşti fabrici mari de spirt, fabrici de bere, 
mori cu aburi, fabrici de salam, o fabrică de 
hîrtie şi una de vase de lut. Foarte desvoltate 
sînt la saşi tipografiile. Cea mai mare 
tipografie săsească, Firma W. Krafft, din Sibiu, 
are de mai multe decenii un institut de editură 
pentru cărţi româneşti de conţinut literar şi 
tipăreşte în momentul de faţă (anul 1919 – 
n.n.) două ziare romăneşti”8; o analiză 
susccintă, dar memorabilă este relizată, în 
continuare, comerţului, instituţiilor de credit şi 
de învăţământ săseşti. 

- Toate aceste fapte sunt datorate, cum aflăm 
din capitolul “Ce aşteaptă saşii de la noua lor 
patrie?”, individualităţii lor naţionale, unităţii 
închegate germane şi administraţiunii germane. În 

                                                 
8 idem, cap. Meseriile, industria, comerţul şi băncile la Saşi, p. 
29-32 (selectiv) 
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final, autorul concluzionează“Starea economică 
a saşilor n-a fost favorabilă până acuma din 
causa situaţiei lor geografice la periferia 
extremă, dar de acum înainte se va putea 
vedea cu atît mai mult vrednicia lor pe diferite 
terenuri, şi mai ales pe cel agronomic vor 
putea merge ca bun exemplu înaintea 
cetăţenilor lor. Va fi însă necesar ca şi Statul 
romîn să sprijinească ramurile economice, 
cultivate de Saşi, printr-o politică înţeleaptă, 
mai ales în ceea ce priveşte furnisarea de 
material brut şi transitul de mărfuri”9. 

 
Preoţii şi învăţătorii evanghelici ai saşilor nu 

au fost doar exponenţi ai vieţii culturale şi 
spirituale, ci şi colaboratorii cei mai activi ai 
asociaţiilor economice, cum ar fi Asociaţia 
Agricolă sau uniunile cooperatiste; preoţii nu 
erau o apariţie neobişnuită nici în consiliile de 
administraţie ale unor bănci transilvane10. 

Din punct de vedere economic, Transilvania 
era considerată în Imperiul Habsburgic o 
provincie agricolă. Pentru protejarea 
latifundiilor ungureşti a fost introdusă taxa 
vamală pe cereale. Urmarea a fost aşa-numitul 
”război vamal cu România” din perioada 1886-
1889, care a condus la sistarea exportului către 
ţara noastră, piaţă de desfacere vitală pentru 
producţia meşteşugărească din oraşele şi 
târgurile săseşti. Consecinţa a fost -  apreciază 
istoricul Ernst Wagner – o criză economică 
gravă. Unii întreprinzători saşi au găsit o soluţie, 
construind o serie de întreprinderi industriale 
prospere pe Valea Prahovei. Ca urmare a crizei 
economice, meşteşugarii şi ţăranii saşi sărăciţi 
au început să emigreze, la început către 
Muntenia, iar mai târziu către Statele Unte ale 
Americii. În unele sate, emigrarea a luat o 
asemenea amploare, încât înainte de 1914, mai 
mult de 10% din populaţia săsească se mutase, 
temporar sau definitiv, în SUA. 

În aceste condiţii economice precare pentru 
semenii săi, deosebitul intelectual sas dr. Carl 
Wolff (1849-1929) şi-a dat seama că, în primul 
rând trebuia îmbunătăţită baza economică, care 
ar fi redus astfel proporţiile emigrării. Dar 
pentru aceasta era nevoie de capital, pe care l-a 
obţinut transformând Casa Generală de 
Economii din Sibiu, condusă de el, într-o bancă 
de credit agricol, a cărei activitate depăşea 
hotarele Transilvaniei, acţiunile acestei bănci 
fiind cotate la bursele din Budapesta şi Viena. Pe 
lângă aceasta dr. Carl Wolff s-a îngrijit de 

                                                 
9 ibidem, p. 50  
10 Wagner, Ernst, Lucr.cit., p. 68 

extinderea reţei de cale ferată şi de electrificarea 
Sibiului, a iniţiat în acest oraş, construirea unei 
linii de tramvai şi a comandat planuri planuri 
pentru amenajarea Oltului în vederea asigurării 
navigaţiei pe aces râu important al ţării 
noastre11.   

Cea mai importantă realizare a dr. Carl 
Wolff a fost înfiinţarea eficientelor cooperative 
Raiffeisen şi a asociaţiilor de consum. În plus, 
acesta a întemeiat împreună cu Asociaţia 
Agricolă, Institutul de Credit Agricol, devenit  
un fel de bancă unională, care a preluat sarcinile 
colonizării interne. Până la Primul Război 
Mondial, această bancă a cumpărat moşii 
nobiliare din peste 20 de comune, pe care apoi 
le-a parcelat şi le-a vândut micii ţărănimi sau le-
a repartizat coloniştilor agricoli. În promovarea 
agriculturii, cele mai mari merite le-a avut 
Asociaţia Agricolă a Saşilor Ardeleni, prezidată 
de Josef Bedeus von Scharberg (1829-1901). La 
iniţaitiva acestuia, Universitatea Săsească a 
preluat în 1871-1872, patronajul şcolilor de 
agricultură din Mediaş, Bistriţa şi Feldioara. 
Revista săptămânală, editată de Asociaţia 
Agricolă, “Landwirtschaftliche Blatter fur 
Siebenbungen” (Foaie Agricolă pentru 
Transilvania), a devenit în Transilvania şi, 
ultrior, în întreaga Românie, publicaţia de 
specialitate cu cel mai mare tiraj (cca 13 mii 
exemplare). Profesorii Asociaţiei Agricole 
pledau în cursurile lor pentru o agricultură 
modernă, susţinând comasarea pământurilor 
care a fost asftel realizată în primii 40 de ani din 
secolul al XX-lea pentru trei pătrimi din totalul 
aşezărilor săseşti12.  
 

Secolul al XX-lea 
În ajunul Primului Război Mondial, a 

început industrializarea activităţilor desfăşurate 
de saşi, mai întâi într-o formă modestă, ceea ce a 
stimulat meşteşugurile şi comerţul săsesc şi a 
creat o bază economică solidă. După Marea 
Unire de la 1918, minoritatea germană a devenit 
a doua ca pondere pe teritoriul României, după 
cea maghiară. Conform statisticilor din 1919, 
procentul populaţiei de origine germană din 
România se ridica la 4,1%, iar în structura etnică 
a Transilvaniei ocupa tot poziţia a doua cu un 
procent de 9,87%13.   

                                                 
11 idem, p. 69 
12 ibidem, p. 70-71. Pentru a aprecia corect această realizare 
trebuie ţinut cont de faptul că în 1955, jumătate din suprafaţa 
agricolă productivă a Republicii Federale Germania nnu 
fusese comasată încă 
13 Buja, Elena şi colab., MERIDIUM – Multiligualism in Europe 
as a Resurce for Immigration Dilog Initiative among the 
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O reformă agrară cuprinzătoare a fost 
prevăzută să fie realizată, conform Proclamaţiei 
de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918. Spre 
desoebire de Regat, în regiunile României Mari 
care aparţinuseră înainte Ungariei, criteriilor 
sociale li s-au adăugat şi considerente etnice 
diferite în funcţie de etnie. În rândul saşilor 
existau foarte puţini latifundiari. De aceea, 
suprafeţele expropiate de la persoane fizice nu 
au fost prea întinse. Şi mai dureros au fost lovite 
asociaţiile şi fundaţiile săseşti: Universitatea 
Săsească a pierdut astfel toate proprietăţile sale 
funciare, în primul rând pădurile din cele Şapte 
Scaune, întreţinute exemplar. Comunităţilor 
religioase li s-a permis să păstreze numai câte 32 
de iugăre cadastrale (18,4 hectare), Biserica 
Evanghelică pierzând astfel 55% din posesiunile 
sale funciare. Greu încercate au fost şi comunele 
săseşti: în satele de pe fostul pământ regesc -  la 
reforma agrară care a urmat nu s-a ţinut cont că 
pământul obştesc nu constituia avuţia comunei, 
ci a membrilor comunei, reprezentând în medie 
jumătate din întregul hotar al comunei şi 
constituind o sursă de venituri importante 
pentru micile întreprinderi; din aceste terenuri 
au fost naţionalizate suprafeţe întinse – istoricul 
Ernst Wagner menţioneză că, de exemplu, 
comunelor Cristian, Cisnădie şi Tălmaciu, de 
lângă Sibiu, le-a fost naţionalizat 57% din 
pământul obştesc, ceea ce a condus în toate 
cazurile la îngustarea bazei economice a micilor 
înteprinderi agricole săseşti. Pe lângă reforma 
agrară cu incertitudinile ei, agricultura săsească 
a fost prejudiciată şi de întreruperea 
comasărilor. De asemenea, agricultorii saşi au 
suferit mult de pe urma interdicţiilor la export, 
rămase în vigoare până la mijlocul secolului 
trecut14.   

În “Rezoluţia de la Alba Iulia”, care 
consfinţea alipirea Transilvaniei la Regatul 
României,  minorităţilor naţionale li s-au făcut 
promisiuni mari - “fiecare popor se va instrui, 
administra şi judeca în limba proprie, prin 
indivizii din sânul său”- promisiuni care în 
perioadele ce au urmat n-au fost respectate în 
întregime de guvernele României.  

În perioada interbelică a secolului trecut, 
băncile saşilor au fost păgubite şi de cele 10% 
venituri din profit, pe care le alocau, de regulă 
chiar mai mult, organizaţiilor filantropice. Apoi, 
datorită inflaţiei, prin subscripţia pe care au fost 
obligate să o facă la împrumuturi mari ale 

                                                                         
Universities of Mediterranean, Raport de ţară. România, 2010, 
p. 13 
14 Wagner, Ernst, Lucr.cit., p. 74 şi 75 

statului şi schimbul valutar dezavantajos, 
hârtiile de valoare respective nu au mai avut nici 
o valoare..., iar băncile şi-au pierdut astfel 
rezervele. Următoarea lovitură le-a fost dată de 
criza economică mondială din 1929-1933, 
marcată de falimente şi acţiuni de conversie a 
datoriilor. În urma unor astfel de evoluţii, în 
pofida unor mari fuziuni, băncile săseşti nu au 
mai avut decât o mică parte a puterii lor 
economice anterioare. Aceste fapte au avut 
repercursiuni negative asupra întregii economii 
a saşilor, care a ajuns la un deficit cronic de 
capital şi de comenzi. Situaţia s-a ameliorat de-
abia către 1940, mai ales datorită Tratatului 
economic româno-german, care a premers 
izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial15. 

Istoricul Dumitru Şandru estima că la 
începutul anului 1940 pe întreg teritoriul 
României comunitatea etnicilor germani număra 
790.000 persoane  (sursă: Acţiunea Recuperarea - 
Florica Dobre, Florian Banu, Luminiţa Banu, 
Laura Stancu)16. 

Catastrofa regimului nazist şi consecinţele 
politicii sale şi ale celui de-Al II-lea Război 
Mondial au zguduit şi existenţa minorităţii 
germane din România. Ca urmare a tratatelor 
dintre Germania lui Hitler şi Uniunea Sovietică, 
începând cu 1940, mii de germani din regiunile 
de frontieră Bucovina de Nord şi Basarabia au 
fost nevoiţi să-şi părăsească patria. Capitularea 
României în august 1944 şi intrarea Armatei 
Sovietice în România au însemnat pentru mii de 
etnici germani refugiul. Locuitorii unor sate 
întregi din Transilvania, Banat şi regiunea Satu 
Mare s-au regăsit ca refugiaţi în coloane lungi 
care se îndreptau spre Vestul Europei. Iar pentru 
mulţi care rămăseseră în România a început din 
ianuarie 1945, deportarea în Uniunea Sovietică; 
au fost afectaţi astfel peste 75.000 de oameni, iar 
mulţi dintre ei nu s-au mai întors niciodată în 
România. 

Repatrierea bolnavilor şi a celor inapţi de 
muncă a început în toamna anului 1945, ultimii 
deportaţi rămânând în Rusia până în 1952. Saşii 
rămaşi în Ardeal au fost, de asemenea, privaţi 
de drepturi politice şi supuşi capriciilor 
autorităţilor locale17. 
 

                                                 
15 idem, p. 75 
16 Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1945 şi ţărănimea 
germană din România, Bucureşti, Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, 2009, p. 16 
17 Wagner, Ernst, Lucr.cit., p. 44 
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Reforma agrară din 23 
martie 1945 şi 
ţărănimea germană 

 
A doua reformă agrară desfăşurată în 

România după 20 de ani (prima reformă din 
secolul al XX-lea s-a desfăşurat după Primul 
Război Mondial) a însemnat expropierea totală a 
pământurilor etnicilor germani, excepţie făcând 
numai cei care luptaseră activ împotriva 
Germaniei hitleriste. Amploarea exproprierilor 
poate fi dedusă din următoarele cifre: suprafaţa 
medie expropiată în regiunile nelocute de 
germani a fost de 85 ha, reforma afectînd deci 
latifundiile. În Banat însă, media s-a situat la 
numai 3,66 ha, iar în judeţul Sibiu chiar la 2,69 
ha. Aprox 60 de mii de saşi proprietari de teren 
au fost afectaţi de această reformă agrară, iar 
dacă sunt socotiţi şi membrii acestor familii, 
reiese că a fost naţionalizată aproape toată 
proprietatea funciară săsească. În regiunile cu 
populaţie germană nu a fost vorba de 
exproprierea chiaburilor şi a moşierilor, ci chiar 
a micilor proprietari. Mulţi ţărani saşi au trebuit 
să-şi cedeze gospodăriile unor venetici şi să se 
mute, unii dintre ei, în colibele ţiganilor. Alţii au 
fost bucuroşi să-şi poată păstra o cameră în 
propria gospodărie. Nici meşteşugarilor şi 
negustorilor nu le-a mers mai bine în anul 1945 – 
majoritatea şi-au pierdut baza materială de 
existenţă. Iar în 1947, reforma monetară a 
“topit” şi ultimele economii ale saşilor18.   

„Sătenii agricultori de origine germană din 
România au pierdut aproape toate pământurile, 
o parte considerabilă din locuinţe şi întregul 
inventar agricol viu şi mort din gospodării. Or, 
nu se poate concepe ca aceia care au studiat 
istoria reformei agrare din 1945, dacă au făcut-o 
în mod serios, să nu fi ajuns la surse 
documentare legate de regimul lor. Omiterea de 
către istorici a statutului juridic impus 
germanilor prin legea reformei agrare şi 
regulamentul ei de aplicare nu este 
întâmplătoare... Nu trebuie pierdute din vedere 
nici abuzurile care au însoţit reforma 
pretutindeni şi mai cu seamă în regiunile locuite 
de germani, abuzuri comise de către cei investiţi 
cu dreptul de a proceda la execuţia lucrărilor de 
expropriere şi de împroprietărire...”19. 

Germanii din România au fost până la 
reforma agrară din 1945 un neam de ţărani – 

                                                 
18 Wagner, Ernst, Lucr.cit., p. 84-85 
19 Dumitru Şandru, Lucr. cit., p. 16 

70% dintre ei se ocupau cu agricultura. Până la 
recensământul populaţiei din 1956, raportul se 
schimbase radical, numai 22% mai erau 
agricultori, dintre care doar 10% erau 
independenţi (procentul de ţărani independenţi 
la români era în acelaşi an 53%)20 

 La Conferinţa Naţională a Partidului 
Comunist Român din 19-21 iulie 1972 s-a 
menţionat prima dată de către autorităţile 
române că „faţă de germani s-au adoptat măsuri 
greşite şi s-au comis unele exagerări”21. 
„Caracterul pregnant antifascist al legii 
(reformei agrare – n.n.), care reiese din ordinea 
de expropriere  a terenurilor ce urmau a fi 
împărţite ţăranilor a fot denaturat de 
interpretarea abuzivă a prevederilor 
Regulamentului pentru înfăpturea reformei 
agrare, îndeosebi art. 3, lit c., care prevedea că 
vor fi confiscate în întregime bunurile 
cetăţenilor români de naţionalitate (origine) 
germană care au făcut parte din Grupul Etnic 
German şi toţi aceia care au făcut propagandă 
hitleristă, militând contra principiilor 
democratice sau contribuind în orice fel la 
ajutorarea Germaniei hitleriste pe cale politică, 
economică, culturală sau sportivă. S-a trecut la 
exproprierea totală, în masă, a cetăţenilor 
români de naţionalitate germană. Abuzurile şi 
exagerările amintite au dăunat nu numai 
dezvoltării agriculturii, ci şi politicii naţionale în 
general. Ulterior, s-a revenit asupra măsurii de 
expropriere totală şi s-a trecut la repararea 
acestor nedreptăţi, la restituirea terenurilor şi a 
bunurilor confiscate iniţial22. 

Dumitru Şandru analizează în lucrarea 
citată, modul cum s-a procedat cu repunerea 
ţăranilor germani în drepturi: „Câţiva ani mai 
târziu, la începutul deceniului al şaselea, mase 
mari de ţărani au fost dislocate din satele lor şi 
deportate în altele. Apoi, în 1954, printr-o 
hotărâre a Consiliului de Miniştri, a fost ridicată 
restricţia domicilului obligatoriu pentru 
majoritatea familiilor deportate, permiţându-li-
se a se întoarce acasă, cu promisiunea că vor fi 
repuse în drepturi. Ţăranii germani ca şi cei 
români ori de altă naţionalitate au revenit în 
satele din care fuseseră dislocaţi prin forţă, dar 
numai o mică parte din ei au reşit să-şi mai 
recapete toate bunurile avute, întrucât cele mai 
multe dintre ele fuseseră repartizate prin decizii 
ministeriale în proprietatea diferitelor 

                                                 
20 Wagner, Ernst, Lucr.cit., p. 86 
21 *  *  *, Conferinţa Naţională a Partidului Comunist Român din 
19-21 iulie 1972, Bucureşti, 1972, p. 78 
22 Ion Alexandrescu, Economia României în primii ani postbelici 
(1945-1947), Bucureşti, 1986, p. 109 
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instituţii23. Încă în anul 2009, anul apariţei cărţii 
menţionate, o parte din arhivele referitoare la 
aceste abuzuri erau trecute la categoria „fonduri 
secrete”, continuând să rămână, sub diferite 
pretexte inaccesibile specialistului...   

„Deposedarea întregii ţărănimi germane de 
bunurile imobile şi mobile i-a transformat pe 
aceşti diligenţi întreprinzători şi prosperi 
proprietari agricoli în proletari, lipsiţi de 
mijloacele materiale necesare întreţinerii 
familiilor lor. În gospodăriile germanilor au fost 
instalaţi localnici sau colonişti, aduşi din alte 
comune ori judeţe, fără a se fi făcut o selecţie 
prealabilă a celor ce au rpimit bunurile 
confiscate de la saşi şi şvabi. Ori, o bună parte 
din noii veniţi nu au avut cunoştinţele tehnice şi 
capacitatea, mulţi dintre ei nici interesul de a 
întreţine standardul de cultură a pământului pe 
care îl realizaseră ţăranii germani. Odată cu 
acest transfer s-au pus şi fundaţiile procesului 
de ruinare a economiei agrare din regiunile 
locuite de nemţi, păgubitor atât pentru 
beneficiarii pământului, cât şi pentru economia 
naţională”24. Nimeni până acum, nici un 
specialist sau vreo instituţie nu a cuantificat 
aceste pierderi ireparabile pentru economia 
românească iar în fiecare caz în parte, pentru 
familie sau pentru cei în cauză...    

 
 

Dimensiunea numerică 
a etniei germane 

 
De la formarea statului naţional unitar 

român în 1918, după maghiari, germanii formau 
cu o cotă de 4 % din totalul populaţiei, al doilea  
mare grup al unei minorităţi naţionale25. 
Germanii însă nu reprezentau o unitate: cele 12 
grupe de colonişti germani de atunci - saşi 
transilvăneni, şvabi bănăţeni şi sătmăreni, 
germani din Basarabia, din Bucovina, din 
Dobrogea, landleri, germani din Durlach, din 
Boemia, din Stiria, timişoreni şi ţipţări - se 
deosebesc între ele atât din punct de vedere al 
originii lor cât şi al regiunii colonizate şi al 
momentului venirii lor. Cele mai mari grupe 
numeric - dar şi cele mai cunoscute - ale etnicilor 
germani sunt cea a saşilor transilvăneni şi a 
şvabilor bănăţeni. 

                                                 
23 Dumitru Şandru, Op. cit., p. 19-20 
24 idem, p. 342 
25  după site-ul Ambasadei Germaniei la Bucureşti, 
www.Vertretung/bukarest/ro.html, vizitat pe 30 octombrie 
2013, orele 21:49 

 La recensământul din 1930 un număr de 
745.421 locuitori ai României s-au declarat ca 
fiind de naţionalitate germană. Pentru etnicii 
germani din România deceniile respective, din 
perioada interbelică şi apoi postbelică au fost 
dificile şi pline de lipsuri.  

 În 1941 au fost înregistraţi oficial 248.000 
de etnici germani, locuind cu precădere în 
Ardealul central şi de sud şi un grup mai 
restrâns, în nordul Ardealului. În urma 
evenimentelor din timpul celui de-Al Doilea 
Război Mondial, numărul lor a scăzut continuu.  

La recensământul din 1977 s-au declarat a fi 
de etnie germană 176.000 de persoane26. După 
anii ’70 ai secolului trecut, tendinţele de 
emigrare au devenit tot mai clare şi datorită 
condiţiilor economice din ţară. În anii `70 şi `80 
au părăsit ţara anual circa 14.000 de etnici 
germani. Iar după căderea comunismului în 
decembrie 1989 şi a liberei circulaţii a 
minoritarilor, cifra emigranţilor a crescut rapid 
la peste 100.000 persoane. 

 
  

Comunităţile germane 
la început de secol şi 
mileniu 

 
În cazul germanilor avem de-a face cu două 

grupuri distincte, cu saşii transilvăneni şi cu 
şvabii bănăţeni şi sătmăreni, care însă se auto-
identifică drept germani27. Conform 
Recensământului realizat în 1992, în România 
trăiau la acea dată 111.301 de germani, 1.843 saşi 
şi 6.292 şvabi (0,52% din populaţia României). 
Reprezentarea acestora atunci era următoarea: 
26.722 în judeţul Timiş, 17.122 în Sibiu, 14.351 în 
Satu Mare, 11.936 în Caraş-Severin, 10.059 în 
Braşov, 9.392 în Arad, 4.588 în Mureş, 4.391 în 
Bucureşti, 3.634 în Hunedoara, 3.416 în 
Maramureş, 3.243 în Alba, 2.376 în Suceava, 
1.593 în Bihor, 1.407 în Cluj, 542 în Constanţa, 
472 în Olt, 391 în Mehedinţi, 300 în Dolj, 252 în 
Covasna, 234 în Iaşi, 218 în Galaţi, 218 în Vâlcea, 
204 în Bacău, 199 în Harghita, 184 în Argeş, 146 
în Sălaj, 136 în Neamţ, 135 în Tulcea.  

Schimbările din România după decembrie 
1989 n-au adus cu ele numai o îmbunătăţire a 
relaţiilor bilaterale între Republica Federală 

                                                 
26 Wagner, Ernst, Istoria saşilor ardeleni, traducere de Marian 
Ianus, Bucureşti, Editura Meronia, 2000, p.11-12   
27 Buja, Elena şi colab., Lucr. Cit., p. 13 
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Germania şi România  - consfinţite în Tratatul de 
colaborare semnat pe 29 aprilie 1992 - ci şi o 
îmbunătăţire clară şi o nouă calitate a condiţiilor 
cadru pentru existenţa minorităţii germane. 
Guvernul român a recunoscut prin legile şi 
ordonanţele sale protecţia minorităţilor, inclusiv 
cea germană.  

În cazul germanilor, definitorie pentru 
analiza dinamicii identitare o constituie 
mişcarea de migraţie spre Germania care a fost 
marcantă în special în primii ani ai deceniului al 
noulea din secolul trecut. Cifrele vorbesc despre 
o înjumătăţire a membrilor acestui grup între 
cele două recensăminte luate în analiză (1992 şi 
2002), în condiţiile în care cifrele 
recensământului din 1992 reprezentau deja o 
scădere nemaintâlnită a efectivelor acestui grup 
etno-lingvistic în România de după 1918.  

Formul Democrat al Germanilor din 
România (FDGR) s-a constituit la 29 decembrie 
1989 ca reprezentant al intereselor germane şi ca 
o uniune organizată a minorităţii germane, iar la 
5 ianuarie 1990 - Forumul Democrat al 
Germanilor din Banat. FDGR este prezent în 
toată ţara, având o structură la nivel naţional cu 
5 forumuri regionale precum şi forumuri locale 
şi de centru. În cadrul Forumului, funcţionează 
şi Uniunea Tineretului German (ADJ), cu sediul 
la Sibiu, ce are organizate grupe şi asociaţii de 
tineret în toată ţara. Un loc imortant în viaţa 
comunităţii germanilor din România îl joacă 
Biserica Evanghelică C.A. precum şi Biserica 
Romano-Catolică, cărora le aparţine majoritatea 
membrilor acestei minorităţi. 

Conform Recensământului populaţiei din 
2002, total populaţiei ţării noastre era de 
21.680.974 persoane, dintre care, 59.764 
germanii, ccea ce reprezenta cca 0,3 la sută din 
întreaga populaţie a ţării; germanii ocupă un 
onorant loc 4, după maghiari, ţigani şi 
ucrainieni, într-un posibil top al minortăţilor din 
România, constituit după numărul acestora.   

O dovadă foarte clară a contribuţiei saşilor 
la modernizarea economică într-o parte anumită 
a Transilvaniei o aduce şi broşura Repere cultural 
– istorice ale civilizaţiei multiculturale transilvane. 
Valea Hârtibaciului, lansată sub auspiciile 
Complexului Naţional Muzeal „ASTRA”, 
prezintă rezultatele unei cercetări efectuate în 
cele 10 localităţi cu specific săsesc de pe Valea 
Hârtibaciului (Daia, Nou, Roşia, Vurpăr, 
Hosman, Marpod, Chirpăr, Nocrich, Alţâna şi 
Merghindeal). Aceasta cuprinde ultimele 
nestemate adunate de echipa de proiect, 
sistematizate în cele 52 de pagini de text şi 
imagini color, de o calitate excepţională, precum 

şi o hartă pe care sunt semnalate localităţile 
cercetate. Lucrarea cuprinde interesante pagini 
de istorie, poveşti şi legende inedite, fotografii 
documentare şi artistice, precum şi date despre 
valorile care definesc identitatea acestor 
localităţi. Prin publicarea acestei broşuri s-a 
făcut un pas important în cercetarea de tip 
monografic a satelor de pe Valea Hârtibaciului, 
locuite odinioară de populaţia de etnie germană 
şi salvarea ultimelor valori ale patrimoniului 
transilvănean.  

Pe 8 mai 2014, la Bucureşti a avut loc 
conferinţa “Acordurile secrete. Istoria emigrării 
asistate a etnicilor germani din România, 
organizată de către Fundaţia Konrad Adenauer, 
Biroul din Bucureşti şi Forumul Democrat al 
Germanilor din România. La conferinţă a 
participat dl. Heinz-Günther Hüsch, cel care a 
negociat ca însărcinat al Republicii Federale 
Germania cu ofiţeri ai Securităţii române 
înlesnirea plecării din ţară a peste 200.000 de 
etnici germani în timpul regimului comunist. 
Consecinţele, din punctul de vedere al 
drepturilor omului, asupra populaţiei rămase în 
ţară sunt şi în zilele noastre subiecte 
controversate. 

 
 

Concluzii 
 
Cea mai veche grupă a populaţiei germane 

care s-a stabilit în Europa de Sud-Est a fost cea a 
saşilor transilvăneni (cf. Diplomei Arădene din 
1224). Apoi, şvabii bănăţeni şi saşii transilvăneni 
au dat curs apelurilor lansate în secolul al XVIII-
lea de împăraţii austro-ungari, care au 
recolonizat zona devastată după retragerea 
turcilor, cuprinsă între Dunăre-Tisa-Mureş şi 
lanţul periferic al Munţilor Carpaţi, cu 
meşteşugari capabili şi conştiincioşi zona.  

Secolele al XIX-lea şi al XX-lea au marcat 
aportul economic substanţial al germanilor (saşi 
şi svabi), la dezvoltarea zonei locuite acum de ei 
şi de aici, parţial – în proporţie cu numărul 
acestora - a României moderne.  
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Rolul grecilor/elenilor la 
modernizarea economică a 
României 

 
 

Rezumat 
Elenismul dezvoltat pe teritoriul României constituie unul dintre cele mai 

bogate capitole din istoria românilor, dar şi din istoria grecilor. Prezenţa grecilor a 
fost semnalată pe ţărmul Pontului Euxin (Marea Neagră) cu scopuri economice – 
comerciale şi meşteşugăreşti – încă din antichitate. 

Grecii din polisurile dobrogene au reprezentat primul val al emigraţiei greceşti 
în spaţiul românesc. Apoi, grecii sosiţi în Ţările Române s-au integrat în viaţa 
economică şi politică de aici, unii dintre ei ocupând demnităţi însemnate, până la a 
ajunge să fie încoronaţi domni. 

Un ultim val de negustori şi marinari greci au sosit pe meleaguri româneşti în 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Ceea ce a rămas constant în fiecare etapă a istoriei 
noastre, a fost permanenta colaborare, legăturile statornice şi fertile care au 
stimulat deopotrivă pe greci şi pe români. 

 
 

Prezenţa grecilor/elenilor în economia ţărilor 
române din antichitate până secolul al XIX-lea 

 
lenismul dezvoltat pe teritoriul 
României constituie unul dintre cele mai 
bogate capitole din istoria românilor, dar 

şi din istoria grecilor. „Istoria Românilor şi 
Grecilor nu se poate studia conştiincios una 
afară de alta”, spunea pe bună dreptate 
Episcopul Dunării de Jos, Melhisedec, în august 

1866, când se punea temelia Bisericii greceşti din 
Galaţi28. 

Prezenţa grecilor a fost semnalată pe 
ţărumul Pontului Euxin (Marea Neagră) cu 
scopuri economice – comerciale şi 
meşteşugăreşti – încă din antichitate. Cercetările 

                                                 
28 Paula Scalcău, Comunitatea greacă, în Dumitrescu, Doru; 
Căpiţă, Carol şi Manea, Mihai, Istoria minorităţilor naţionale 
din România, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 
2008, p. 19 
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lui Vasile Pârvan au consacrat ideea că aceste 
relaţii au avut loc aproape exclusiv în Dobrogea, 
dar cercetările arheologice recente, extinse la 
întreg teritoriul românesc, au scos la iveală noi 
vestigii greceşti în puncte foarte îndepărtate 
geografic de ţărmul apusean al Pontului Euxin şi 
care depăşesc cu mult ca vechime timpul în care 
s-au constituit coloniile greceşti.  

Prezenţa fizică nemijlocită şi numeroasă a 
grecilor în zonă este atestată în sec. VII î.n.H. şi 
se leagă de procesul atât de amplu şi complex al 
marii colonizări greceşti. Cu timpul, negustorii 
greci au transformat aşezările temporare, 
constituite în scopuri comerciale (în greceşte 
cuvântul colonie – înseamnă „departe de casă”), 
în aşezări stabile, clădite după modelul celor de 
acasă. Numele originar al Mării Negre – 
(însemnând în iraniană „negru”, iar în greceşte 
„neospitalier”) s-a schimbat, devenind pentru 
greci (ospitalier). Potrivit cronicii lui Eusebios, în 
657–656 î.n.H. coloniştii milesieni sunt cei ce au 
întemeiat pe malul Golfului Sinoe cetatea Istros, 
numită de romani Histria. Tot milesienii au 
întemeiat, în a doua jumătate a secolului al VI-
lea î.n.H., oraşul Tomis – Constanţa de astăzi29.  

În sudul Dobrogei, pe locul actualei 
Mangalii, a apărut, spre sfârşitul secolului al VI-
lea î.H., în locul vechii aşezări indigene Cerbatis, 
oraşul Callatis în care s-au stabilit dorienii veniţi 
din Herackleea Pontica – azi Eregli – Turcia, ea 
însăşi colonie a Megarei. În 1926, arheologii 
români au descoperit încă o cetate grecească pe 
ţărmul fostului golf Razelm, lângă Jurilovca – 
Orgame, atestată încă din secolul al VII-lea î.H. 
în scrierile lui Hecataios din Milet.  

Grecii din polisurile dobrogene au 
reprezentat primul val al emigraţiei greceşti în 
spaţiul românesc. S-au aşezat aici, de-a lungul 
secolelor, alte noi grupuri: grecii din Dacia 
romană: ingineri, militari, funcţionari, sclavi, 
liberţi, meşteşugari; le urmează meşterii, 
negustorii şi prelaţii ce vor lăsa amprenta 
bizantină; mai apoi, Bizanţul va renaşte în 
spaţiul românesc, printr-un întreg alai de greci: 
profesori, preceptori, medici, filosofi, clerici, 
artişti, tipografi, librari, editori, traducători. Sunt 
cei care dau strălucire Iaşului şi Bucureştiului, 
după ce călătoresc şi studiază la Ioannina, 
Constantinopol, Veneţia, Milano, Paris, Jena sau 
Götingen. Vin apoi, fanarioţii, atât de 
controversaţi în istoriografie pentru păcatele şi 
virtuţile lor.  

Coloniştii greci care s-au stabilit în Ţara 
Românească şi Moldova, în secolele al XVIII-lea 

                                                 
29 idem, p. 20 

şi al XIX-lea au contribuit în special la 
dezvoltarea vieţii culturale, fiind consideraţi 
promotorii spiritului modernităţii. 

Grecii sosiţi în Ţările Române s-au integrat 
în viaţa economică şi politică de aici, unii dintre 
ei ocupând demnităţi însemnate, până la a 
ajunge să fie încoronaţi domni. Ascensiunea 
grecilor în ierarhia Principatelor a provocat o 
ostilitate vădită din partea boierimii tradiţionale 
locale. Boierii, moşieri într-o economie agricolă 
slab dezvoltată, obişnuiţi să aibă un cuvânt 
hotărâtor în politica Principatelor, s-au simţit 
lipsiţi de puterea pe care o aveau din cauza 
noilor veniţi pe scena politică şi au devenit 
foarte ostili faţă de emigranţii din Grecia.  

Odată cu debutul perioadei fanariote de la 
începutul secolului al XVIII-lea, inflenţa greacă 
în ţările române a devenit predominantă. 
Aceasta a însemnat pe de o parte, neglijarea 
instituţiilor tradiţionale româneşti, iar pe de alta 
- canalizarea energiilor domnilor fanarioţi în 
direcţia luptei de emancipare a grecilor de sub 
dominaţia otomană, prin proiecte politice de 
creare a unei uniuni balcanice. La aceasta ar mai 
trebui adăugată prezenţa omnipotentă a clerului 
grec la toate nivelurile ierarhiei religioase, 
numeroase mânăstiri devenind închinate 
instituţiilor similare din Grecia, după acte 
succesive de danie a diferiţilor domnitori. 
Dezvoltarea naţionalismului grec a deschis celor 
două Principate posibilităţile pentru revoluţie, 
în condiţiile în care la est de frontierele lor 
apăruse o nouă putere politică şi militară, 
Imperiul Rus ortodox.  

“Faza muntenească” a războiului pentru 
independenţa Greciei s-a consumat în conflictul 
dintre pandurii lui Tudor Vladimirescu, 
răsculaţi împotriva otomanilor, iniţial favorabili 
revoluţionarilor greci şi Filiki Eteria, organizaţie 
naţionalistă a grecilor. Asasinarea de către 
eterişti a lui Tudor Vladimirescu şi creşterea 
animozităţilor româno-greceşti nu a fost 
favorabilă decât otomanilor care au înfrânt 
Eteria. În anul 1822, Înalta Poartă punea capăt 
domniilor fanariote în Principate. Între timp, 
numeroşi greci au fost asimilaţi complet de 
populaţia românească, numeroase familii 
considerate iniţial fanariote contribuind din plin 
la înbogăţirea culturii locale. După proclamarea 
independenţei Greciei, România nu a mai fost o 
destinaţie favorită pentru grecii exilaţi, în ţară 
rămânând în special cei din clasele sociale 
inferioare. Grecii puteau fi întâlniţi în special în 
rândul antreprenorilor, comercianţi şi marinari, 
atât pe Dunăre, cât şi pe Marea Neagră, în 
special după integrarea Dobrogei în România. 
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Comunităţile de greci erau în general prospere şi 
au menţinut anumite instituţii culturale 
specifice30. 

 
 

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

 
Un nou val de negustori şi marinari greci au 

sosit pe meleaguri româneşti după liberalizarea 
comerţului dunărean în 1829, apoi au sosit grecii 
refugiaţi din Bulgaria în 1913, ori din Asia Mică 
în 1922 şi, în fine, grupul emigranţilor refugiaţi 
în timpul războiului civil din Grecia încheiat la 
jumătatea secolului trecut31.  

Grecii din România provin din toate 
colţurile lumii greceşti: din Epir, Macedonia, 
Thesalia, Attica, Beoţia, Pelopones, Smirna, 
Constantinopol, ori din insule, iar mulţimea lor 
e risipită în toate colţurile României. Uneori, cei 
plecaţi dintr-o localitate din Grecia se aşază 
compact într-o localitate românească, formând o 
colonie, aşa cum s-a-ntâmplat de pildă cu 
epiroţii din Papingo stabiliţi la Turnu Severin. 
Uneori, se aşază în număr mare într-un loc, 
formând marea majoritate a populaţiei unei 
localităţi. Aşa s-a întâmplat cu grecii aşezaţi în 
secolul al XIX-lea pe valea Taiţei, în comuna 
Izvoarele (judeţul Tulcea), unde limba greacă 
populară, asemănătoare celei vorbite în satele 
din nord-estul Greciei, s-a păstrat nealterată 
până în zilele noastre32. 

Dacă în secolul al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea populaţia greacă din 
România a fost în continuă creştere, după al 
Doilea Război Mondial cifrele descriu o scădere 
numerică a etniei greceşti. La recensământul din 
1930 s-au declarat de naţionalitate greacă 26.495 
de locuitori, la cel din 1956 - doar 11.166, iar în 
1966 - doar 9. 088. Dar numărul etnicilor greci 
depăşeşte cifrele recensămintelor, iar explicaţia 
constă în puternicul sentiment de apartenenţă la 
marea familie românească, resimţit de 
majoritatea persoanelor de origine elenă din 
România, dintre care mulţi trăiesc în familii 
mixte. 

                                                 
30 pe site-ul www. Istoria_grecilor_din_România.htm, vizitat 
în ziua de 25 octombrie 2009, ora 17,40 
31 Paula Scalcău, Lucr.cit., p. 20 
32 idem, p. 20 

Comunităţile grecilor 
la început de secol şi 
mileniu 

 
După 1990 grecii încep din nou să se 

orienteze spre România, odată cu redeşteptarea 
interesului pentru afaceri în spaţiul românesc. 
Conform Recensământului populaţiei din 1992, 
în România erau 19.594 greci, iar după 
rezultatele recensământului din 2002, în 
România mai trăiau 6.513 greci, cei mai mulţi 
dintre ei în Bucureşti şi în judeţele Brăila, 
Constanţa, Galaţi şi Tulcea. 

Ceea ce a rămas constant în fiecare etapă a 
istoriei noastre, a fost permanenta colaborare, 
legăturile statornice şi fertile care au stimulat 
deopotrivă şi pe greci, şi pe români. Majoritatea 
grecilor trăiesc azi în Bucureşti şi în oraşe din 
sudul ţării, precum: Tulcea, Constanţa, Brăila şi 
Galaţi. 

 

Concluzii 
Elenismul dezvoltat pe teritoriul României 

constituie unul dintre cele mai bogate capitole 
din istoria românilor, dar şi din istoria grecilor. 
Prezenţa grecilor a fost semnalată pe ţărmul 
Pontului Euxin (Marea Neagră) cu scopuri 
economice – comerciale şi meşteşugăreşti – încă 
din antichitate. 

Grecii din polisurile dobrogene au 
reprezentat primul val al emigraţiei greceşti în 
spaţiul românesc. Apoi, grecii sosiţi în Ţările 
Române s-au integrat în viaţa economică şi 
politică de aici, unii dintre ei ocupând demnităţi 
însemnate, până la a ajunge să fie încoronaţi 
domni. 

Un ultim val de negustori şi marinari greci 
au sosit pe meleaguri româneşti în secolele al 
XIX-lea şi al XX-lea. Ceea ce a rămas constant în 
fiecare etapă a istoriei noastre, a fost permanenta 
colaborare, legăturile statornice şi fertile care au 
stimulat deopotrivă pe greci şi pe români. 
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Rolul italienilor în 
modernizarea economică a 
României 

 
Rezumat 

Afinitatea de limbă şi obiceiuri a făcut mai uşoară integrarea emigranţilor 
italieni în mediul românesc. Italienii emigraţi în România provin din teritoriile 
italiene ale Imperiului Habsburgic sau din regiunile adriatice; au venit pe 
meleaguri româneşti pentru a acoperi nevoia de forţă de muncă specializată în 
sectoare precum tăierea şi fasonarea lemnului, tăierea pietrei, a marmurei, în 
sculptură, în minerit. 

Deşi ca număr nu au excelat în rândul minoritarilor din România, italienii au o 
contribuţie remarcabilă la modernizarea economică a României. Pretutindeni unde 
au locuit şi activat, mai ales în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, în urma lor au rămas 
edificii şi exemple de viaţă de urmat deosebite pentru români. 

 
 

Prezenţa italienilor în 
economia ţărilor 
române între secolele 
al XII-lea şi al XVII-lea 

 
espre emigrarea italienilor înainte de 
1800 se ştiu puţine lucruri, dar de-a 
lungul anilor ei au fost semnalaţi la 

curţile princiare din Moldova, Valahia şi 
Transilvania şi erau: călători, misionari, medici, 
aventurieri, arhitecţi militari şi civili, ingineri, 
pictori, decoratori, muzicieni, maeştri de scrimă, 
zidari, dulgheri, pietrari etc. Istoria românilor a 
consemnat, adeseori, de-a lungul veacurilor, 
aportul italienilor la dezvoltarea socio-culturală 
şi apoi, la edificarea României moderne. Au 
venit cu zecile de mii, fie la chemarea 
domnitorilor, regilor sau guvernelor acestei ţări, 
fie din proprie voinţă din cauza vicisiudinilor 
sorţii33.  

Documentele istorice atestă prezenţa 
italienilor pe teritoriul actual al României încă 
din secolul al XII-lea. Printre primii colonişti 
semnalaţi în Transilvania în timpul regelui 
ungar Geza al II-lea (1142-1162) se numărau pe 

                                                 
33 extras din pliantul Expoziţiei de fotografii-document „De la 
emigrare la integrare”, organizată de Asociaţia Italienilor din 
România (RO.AS.IT.), fără an, fără pagină 

lângă valoni, şi italieni care s-au aşezat la 
Varadino (Oradea de azi), unde şi-au construit 
cartiere încă înainte de 1241, anul invaziei 
tătaro-mongole.  

În secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, anticele 
cetăţi greceşti de la Marea Neagră au fost 
colonizate de către oraşele maritime Genova şi 
Veneţia, întâi cu acordul bizantinilor şi apoi al 
otomanilor. Este vorba despre cetăţile 
Lycostomo, Maurocastro sau Moncastro şi 
cetatea danubiană Vicina  (lângă Isaccea de azi), 
Sfântu Gheorghe - la una din gurile de vărsare 
ale Dunării în Marea Neagră şi San Giorgio 
(Giurgiu de azi).  Farul Genovez din Constanţa a 
fost construit în jurul anului 1300 de către 
genovezii care făceau comerţ în portul cu acelaşi 
nume.  

După 1300 sunt semnalaţi arhitecţi şi maiştri 
italieni chemaţi să construiască cetăţi şi fortăreţe. 
Astfel, la Timişoara, au construit între 1307 şi 
1315 un castel pentru noul rege al Ungariei, 
Carol Robert de Anjou. Iancu de Hunedoara, 
guvernator al Comitatului Timiş şi voievod al 
Transilvaniei din 1441 şi, apoi, rege al Ungariei 
între 1446 şi 1453, şi-a stabilit reşedinţa la 
Timişoara şi, în locul vechiului castel distrus de 
un cutremur, a comandat construirea unuia mai 
mare, conform tehnicii timpului şi cu ajutorul 
unor arhitecţi italieni - milanezi se pare.  

Alţi arhitecţi italieni, citaţi de Istorie, sunt 
cei veniţi în 1541 pentru a construi cetăţi-
fortăreţe împotriva turcilor. Încă din timpul lui 

D 
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Matei Corvin şi Gheorghe Zápolya, continuând, 
apoi, cu Báthory, Rackozy şi Gabriel Bethlen, la 
curţile princiare transilvane lucrau arhitecţi şi 
ingineri militari şi civili italieni. De exemplu, 
fortificaţiile cetăţii Oradea au fost întărite în 
timpul lui Bethlen (1613-1629), de mantovanul 
Giovanni Landi şi veneţianul Agostino Serena, 
iar arhitectul veronez Giacomo Resti a construit 
în interiorul acestor fortificaţii un palat 
pentagonal cu o curte interioară în stil, evident, 
italian. Este oraşul cel mai bine conservat din 
Europa Centrală construit în stilul renaşterii 
italiene. Acelaşi Agostino Serena a construit şi 
Castelul Banffy din Bonţida (judeţul Cluj).  

În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, 
documentele consemnează o serie de italieni la 
curţile valahe şi moldave: medici, consilieri, 
traducători, secretari personali, maeştri de 
scrimă, vameşi şi peruchieri. etc.  

 
 

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

 
Începând cu secolul al XVIII-lea şi mai ales 

din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
italienii s-au stabilit în număr mare, chiar în 
grupuri compacte în Transilvania, Bucovina, 
Banat şi Basarabia. Motivul principal al 
emigrării lor în provinciile locuite de români a 
fost în principal cel economic. S-au aşezat acolo 
unde au găsit de lucru corespunzător pregătirii 
şi profesiei lor; există regiuni unde numărul lor 
a fost semnificativ: în Ţara Haţegului, comunele 
Clopotiva, Râu de Mori şi Sântămaria-Orlea 
aveau populaţie preponderent italiană, deoarece 
italienii au venit aici pe la 1850 pentru a lucra în 
domeniul forestier. În comuna Greci, din judeţul 
Tulcea şi în alte câteva sate din împrejurimi s-au 
stabilit italieni specialişti în lucrări în piatră, care 
apoi au contribuit, printre altele, la construcţia 
podurilor de peste Dunăre.  

Cea mai importantă emigraţie a italienilor în 
România datează din epoca modernă, începând, 
mai ales, din a doua jumătate a secolului al XIX-
lea. Este epoca în care sunt redescoperite marile 
bogăţii ale subsolului de pe teritoriul românesc 
(cărbune, fier, argint, aur, plumb), iar austriecii 
puternic interesaţi de exploatarea lor 
colonizează o parte din Transilvania cu 
muncitori italieni: mineri, constructori de căi 

ferate, de viaducte sau galerii de mină, tăietori 
în piatră, muncitori forestieri etc. Odată cu 
extragerea minerurilor încep să se dezvolte şi 
industriile siderurgică şi metalurgică, industrii 
ce solicită din nou mână de lucru calificată. 
După terminarea lucrărilor pentru care fusesera 
aduşi, italienii au rămas în zonele respective, iar 
descendenţii lor trăiesc şi astăzi în judeţul Caraş-
Severin la Oraviţa, Bocşa, Oţelu Roşu, 
Caransebeş, Zăvoi, Glimboca, Reşiţa etc.  

Cererea tot mai mare de produse agricole pe 
piaţa europeană a dus la extinderea terenurilor 
cultivabile şi introducerea maşinilor agricole, 
aşa că începând cu anul 1830 au început să fie 
apreciate noi meserii (agronomi, geometri, 
veterinari, mecanici etc.). Pe de altă parte, pe 
teritoriul românesc, ca de exemplu în Oltenia, 
erau multe pământuri nepopulate şi s-a recurs la 
mână de lucru externă. Aşa se face că după 1830, 
sau conform altor izvoare, după 1860 au venit 
italienii din zona Veneţia-Friuli să lucreze aceste 
terenuri. Emigranţii, ţărani săraci, în mare parte 
analfabeţi, s-au aşezat în jurul Craiovei. Câţiva 
descendenţi ai acestora sunt identificabili şi 
acum în zonă. Dar muncitori agricoli au venit şi 
din alte provincii ale Italiei aşezându-se şi în 
Moldova şi pe malurile Dunării sau ale Oltului, 
dar şi la Târgovişte sau Ploieşti. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, un procent 
de 10-15% din emigranţii plecaţi din Veneto, se 
îndreptau spre România şi din aceştia, o parte 
spre Oltenia. Unii dintre aceşti dezmoşteniţi ai 
sorţii, lipsiţi de orice resurse materiale, cu familii 
numeroase, în căutarea unui loc mai prielnic de 
viaţă, unde eventual să rămână, au venit ca 
muncitori agricoli pe moşiile din sudul 
României. Când proprietarii erau interesaţi să 
păstreze lucrătorii mai mult de şase luni, erau 
colonizaţi pe moşii, îşi aduceau familiile şi 
formau aşezări noi. Ţara noastră trecea printr-o 
perioadă de mare avânt economic, puterea 
leului fiind aproape de aceea a francului francez. 
Mai ales după 1886, ritmul rapid de 
modernizare a României s-a manifestat în 
special în domeniul construcţiilor şi al 
industriei, dar a crescut şi exportul de cereale al 
ţării. 

Majoritatea celor cu o anumită specializare 
care veneau ca mână de lucru în ţară, veneau pe 
un termen mai îndelungat, nu pe o perioadă 
scurtă ca agricultorii şi, dacă veneau din locuri 
mai îndepărtate, îşi aduceau întreaga familie. 
Este cazul specialiştilor italieni sosiţi în ultimele 
trei decenii ale secolului al XIX-lea. În cazul 
muncitorilor agricoli, atunci când proprietarii 
erau interesaţi să păstreze lucrătorii mai mult de 
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şase luni, poate chiar să-i colonizeze pe moşii, 
dacă nu dispuneau de suficiente forţe de muncă, 
se aduceau familii întregi. 

Din Arhiva istorico-diplomatică a 
Ministerului Italian al Afacerilor Externe, provin 
informaţii despre constituirea în anul 1878 a 
unui Comitet de iniţiativă pentru o colonizare 
italiană a României şi, mai ales, a regiunilor cu 
climă sănătoasă ale Dobrogei. Comitetul era 
format numai din italieni, dar trebuia susţinut şi 
de guvernul român, după cum a declarat 
ambasadorul de atunci al Italiei la Bucureşti, 
Giuseppe Tornielli. Transilvania, Piatra Neamţ, 
Bicaz, Sinaia, Corneşti (Iaşi), Cataloi (Dobrogea), 
Greci, sunt zone în care a imigrat temporar şi, 
ulterior, permanent o populaţie italiană din 
nord-estul Italiei.  

Se estimează că în perioada 1860-1920 au 
emigrat în România cca 60.000 de italieni, din 
care 80% erau furlani. Ceilalţi proveneau din 
Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Piemonte, 
Toscana şi alte zone ale Italiei. În anul 1910 
apare în Regatul Italiei un manual numit 
Instrucţiuni pentru emigrantul italian în Ţările 
Balcanice şi în România, elaborat de 
Comisariatul Regal al Emigraţiei. În manual se 
specifică, printre altele, drumul pe care îl poate 
urma emigrantul, respectiv este recomandat 
drumul pe calea ferată dinspre Veneţia – 
Budapesta, Fiume – Ancona – Budapesta şi 
Udine – Cormons – Budapesta, până la punctele 
de frontieră Vârciorova sau Predeal34. 

O marea comunitate de italieni era 
semnalată la Târgovişte în anul 1937, comunitate 
care a impus la un moment dat înfiinţarea unei 
agenţii consulare italiene. Această comunitate se 
întemeia pe numeroasele familii de constructori 
veniţi aici în timpul domniei regelui Carol I de 
Hohenzollern între anii 1887-1897. Conform 
unui recensământ întreprins chiar de Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei, numărul de 
emigranţi italieni în România a crescut atunci de 
aproape zece ori, în trei decenii, crescând de la 
830 în 1871 la mai mult de 8.000 în 1901.  

Numărul italieni imigranţi în ţara noastră a 
continuat să crească şi în perioada dintre cele 
două războaie mondiale; unele estimări 
subliniau prezenţa în România în 1935, a aprox 
60.000 italieni. Emigrarea italienilor a intrat încă 
în criză după anul 1940. În marile aglomerări 
urbane, italienii au lucrat ca antreprenori 

                                                 
34 Mixich, dr. Rodica, Genealogie şi demografie istorică în 
comunităţile catolice din sud-vestul României, rezumatul tezei 
de doctorat, Universitatea din Craiova, 2009 (selectiv) 
 

participând la construirea unor mari şi 
impunătoare edificii în Braşov, Bucureşti, 
Câmpulung-Muscel, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, 
Ploieşti, Sibiu, Sinaia, Târgovişte, Timişoara şi 
alte localităţi. Au lucrat la drumuri şi poduri, 
şosele, căi ferate, aducţiuni de apă, viaducte, dar 
şi fântâni, biserici, monumente funerare, bănci, 
şcoli. Mărturie stau şi azi: spitalul Colţea şi 
multe mozaicuri de la Palatul Cotroceni, Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni şi Cercul Militar din 
Bucureşti, podul de la Cernavodă, calea ferată 
Braşov-Bucureşti, Liceul Dinicu Golescu şi 
biserica flamandă din Câmpulung Muscel, 
catedralele din Craiova şi Galaţi.  

În 1940, când România a trecut de partea 
Germaniei, mulţi dintre italienii care făcuseră 
ceva avere s-au repatriat. Mulţi din cei rămaşi în 
Bucureşti au murit în timpul bombardamentelor 
din 1944, după sovietizarea României unii au 
fost arestaţi, iar începând cu anul 1951 au fost 
repatriaţi forţat 40.000 de italieni, în convoaie de 
câte 100 de persoane, la fiecare 15 zile. Fiecare 
persoană a avut dreptul la o singură valiză, cu 
efecte personale, de cel mult 35 de kilograme. 
Aurul se confisca.  

O categorie aparte în cadrul minorităţii 
italiene din România au constituit-o 
comercianţii. Pentru aceştia, România a 
însemnat o bună piaţă de lucru în toate 
timpurile. Îi întâlnim mai ales în porturile de la 
Dunăre şi Marea Neagră. La Constanţa, în 
porturile Galaţi şi Brăila (unde exista una din 
marile burse de grâu din Europa) au format 
comunităţi care există şi azi. Dovadă a mărimii 
şi importanţei acestor comunităţi stau 
consulatele italiene care au funcţionat la Brăila, 
Constanţa şi Galaţi, dar şi impunătoarele edificii 
unde se întâlneau membri comunităţilor numite 
Casa Italia din toate cele trei oraşe. 

La sate, întâlnim italieni în zonele de câmpie 
sau de munte unde au lucrat ca agricultori, 
muncitori forestieri, mineri sau la exploatările 
de piatră. Fiind buni cioplitori în piatră, cunosc 
mai bine ca oricare cum se taie piatra pe filon 
sau cum se alege cea mai bună marmură. Azi, 
mai pot fi găsiţi la Greci, jud. Tulcea, urmaşii 
lucrătorilor din carierele de piatră de la 
Iacobdeal şi Turcoaia, apoi la Câmpulung 
Muscel, la Nucşoara şi Albeşti. 

Iată cât de frumos scria despre italienii din 
Valea Jiului, în cartea sa “Istorioare din viaţa 
etnicilor italieni în România”, Modesto Gino 
Ferrarini: “ Există un nucleu de italieni - tot de 
24 de karate ca şi celelalte - în Valea Jiului, 
urmaşii unor constructori, specialişti în 
construcţii de tunele, viaducte, ba chiar şi 
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cioplitori de piatră, veniţi din Belluno”. Să nu 
uităm nici de italienii care au lucrat în minele 
din Tg. Ocna, judeţul Bacău sau din Valea Jiului. 
Cunoscând tot atât de bine cum se exploatează 
şi cum se prelucrează lemnul, italienii s-au oprit 
la Oţelul Roşu în Caraş Severin, Zărneşti - 
Braşov, Salva - Bistriţa etc. Erau tăietori de 
lemne, dulgheri, tâmplari.  Harnici 
agricultori, grădinari şi viticultori pot fi întâlniţi 
şi azi în Dobrogea şi Banat. Să ne amintim de o 
veche şi “importantă colonie din Dobrogea, cea 
de la Cataloi, cu oameni harnici, friulani de 
origine, care pe la 1888 au luat în arendă de la 
guvernul român peste opt mii de hectare de 
teren de pădure, le-au desţelenit şi le-au cultivat 
cu viţă de vie şi cereale”. Aceştia au alcătuit una 
din cele mai unite şi stabile comunităţi din zonă. 
În Banat şi Craiova, italienii au avut cele mai 
mari orezării din ţară, mult timp fiind cei mai 
renumiţi cultivatori de orez din România. 

Integrarea rapidă în viaţa socială din 
România a fost posibilă şi pentru că au fost 
purtătorii unor valori de care era atâta nevoie 
într-un timp, aici. Au fost buni constructori şi 
meseriaşi. Un exemplu edificator ar fi cel al lui 
Osvaldo Zuliani, care împreună cu soţia sa Anna 
Crovato şi cei doisprezece copii ai lor s-au 
ocupat de construcţii. Ei au avut o mică fabrică 
de ciment în oraşul Focşani şi o antrepriză. 
Numeroase şi importante sunt obiectivele 
realizate de aceştia în oraş şi în împrejurimi.
 Peste tot unde au trăit şi au activat, 
italienii au fost buni muncitori, zidari, faianţari, 
mozaicari, decoratori. Au fost buni artişti, 
pictori, sculptori, arhitecţi, profesori, medici. Au 
fost şi sunt o prezenţă activă în viaţa publică din 
România, cu un rol deosebit de important în 
făurirea statului modern român. 

 
 

Studiu de caz. Italienii din 
Craiova 

În Craiova şi în împrejurimi există o 
comunitate italiană formată din urmaşii acestor 
imigranţi, pentru care o cercetătoare pasionată a 
întocmit unor arbori genealogici pe trei-patru 
generaţii35. Italienii din Oltenia au intrat în ţară 
în grupuri mici, mai mulţi membri ai aceleiaşi 
familii sau un părinte urmat de copiii majori 
care puteau munci. Punctele de frontieră pe 
unde intrau erau Vârciorova, Calafat şi Cetate. 
Italienii au venit să muncească pe marile moşii 

                                                 
35 Mixich, dr. Rodica, Lucr. cit. 
 

din Oltenia ca muncitori agricoli, începând cu 
anul 1883. Acest an este declarat în acte ca an de 
stabilire vremelnică în localitate a italienilor 
emigraţi din zona Udine (Friuli). Emigranţii care 
s-au orientat spre Oltenia proveneau din 
regiunea Friuli Venezia Giulia, regiunea cea mai 
estică a Italiei, aproape de graniţa actuală cu 
Slovenia. În secolele al XVII-lea şi al XIX-lea, 
această regiune  a fost împărţită între Austria şi 
Republica Veneţia, iar statutul actual l-a obţinut 
abia în 1918, la încheierea Primului Război 
Mondial, când a fos cedată în totalitate Italiei. 
Acesta este şi motivul pentru care italienii 
emigranţi din această zonă apar ca supuşi 
austro-ungari, deşi la naţionalitate sunt înscrişi 
ca italieni. 

Pionierii acestui fenomen au fost păturile 
sărace, victimele crizei agrare, cei care aveau 
voinţa categorică de a-şi părăsi zonele de 
rezidenţă. Emigraţia a avut în prima etapă, un 
caracter precumpănitor sezonier şi din acest 
motiv, emigranţii au fost numiţi „rândunele” (în 
friulană „las golandrinas”). Italienii emigraţi în 
Oltenia pot fi împărtiţi în trei categorii: a) italieni 
veniţi la muncă începând cu 1883; b) italieni 
stabiliţi în Oltenia până în 1940 – aşa numiţii 
colonişti; c) italieni rămaşi în Oltenia după 1950. 

În anul 1883, alungaţi de criza agrară din 
Italia, un număr impresionant de familii italiene 
vin în Oltenia prin punctul de frontieră 
Vârciorova, ca muncitori agricoli. Pentru că 
localităţile din care au plecat sunt aceleaşi 
pentru Craiova şi Târgu Jiu, se presupune că de 
la punctul român de frontieră unele familii s-au 
îndreptat spre Craiova, iar altele spre Târgu Jiu. 
Spre deosebire de aceştia, italienii ajunşi la 
Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brezoi, au emigrat din 
aceeaşi zonă friulană, dar din alte localităţi; 
italienii care au ajuns la Râmnicu Vâlcea, Brezoi 
şi Piteşti, au fost reprezentaţi mai ales de 
muncitori calificaţi, veniţi în grupuri mici şi 
solicitaţi ca forţă de muncă pentru exploatarea 
fondului forestier din zonă. Muncitorii italieni 
friulani şi bellunezi au întemeiat primele joagăre 
mecanice din zonă. 

Italienii veniţi pe moşiile de lângă Craiova, 
modele pentru agricultura vremurilor sfârşitului 
de secol al XIX-lea, soseau la început singuri, 
apoi împreună cu copiii apţi de muncă şi urmaţi 
de toată familia. Muncitorii italieni s-au 
răspândit în zonele din apropierea Craiovei, 
după cum găseau de lucru. Îi întâlnim la 
Atârnaţi, Balta Verde, Breasta, Bucovăţ, Cernele, 
Italieni, Işalniţa, Şimnic, Terpeziţa. Pe urmaşii 
muncitorilor agricoli imigranţi din Friuli îi 
găsim şi astăzi în Craiova şi împrejurimi. În 
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zona Doljului, respectiv Craiova şi împrejurimi, 
apare o foarte interesantă desfăşurare 
cronologică a profesiilor: (1) între 1884-1892, 
domină agricultorii şi profesiile legate mai ales 
de mediul rural (carpentarius – căruţaş, 
molinarius – morar, sobar, porcar, murarius – 
zidar, sutar – cizmar, sartor – croitor, faber 
serarius – dulgher, panificius – brutar, operarius 
– zilier); (2) între 1892-1900, profesiile se 
diversifică şi apar profesii specifice mediului 
urban (arcularium – constructor de mobilă, 
macelarius – măcelar, tapiţer, mercator – 
negustor, molitor – întreprinzător), iar (3) între 
1901-1924 emigrează persoane cu specializare 
profesională (litograf, flautist (cornifex), vulcani-
zator, contabil (scriba contabilis), farmacist, 
grădinar (hortulans), dentist). Specialiştii cu 
studii superioare care au venit în Craiova şi 
oraşele oltene, au devenit antreprenori şi au 
lucrat cu echipe de muncitori italieni. 

Odată cu izbucnirea Primului Război 
Mondial, toţi muncitorii sezonieri angajaţi în 
Europa Centrală şi Orientală au fost nevoiţi să se 
reîntoarcă în patrie pentru a-şi îndeplini 
serviciul militar. Cei care rămăseseră cetăţeni ai 
Regatului Italiei, aşa numiţii paşaportari, erau 
chemaţi neîntârziat la arme în Italia, în timp ce 
aceia care se naturalizaseră în România, aşa 
numiţii agricultori trebuiau să intre în serviciu 
în armata română. 

 
După încheierea Primului Război Mondial, 

emigraţia italiană în România continuă. După Al 
Doilea Război mondial, afluxurile temporare de 
muncitori iau sfârşit. După statisticile italiene, s-
au stabilit în România cca 8.000 italieni36. Legea 
162 din 1947 a declarat drept cetăţeni români, 
toate acele persoane care rezidau în România 
înainte de 26 septembrie 1920, făcând astfel să 
dispară o mare parte a celor care au fost nevoiţi 
astfel să depună paşapoartele. 

 
 

Comunităţile 
italienilor la început de 
secol şi mileniu 

 
Italienii se află dispersaţi într-un mod relativ 

uniform pe teritoriul ţării, comunităţi mai 
cunoscute aflându-se în (ordine alfabetică): 

                                                 
36 Vignoli, G., Gli italiani dimenticani. Minoranze italiane in 
Europa, Milani, 2000, p. 233-249 
 

Arad, Bacău, Bistriţa, Bucureşti, Calafat, Caracal, 
Câmpulung-Muscel, Cluj-Napoca, Fălticeni, Iaşi, 
Piatra Neamţ, Piteşti, Ploieşti, Roman, Satu 
Mare, Suceava, Sulina, Timişoara, Tulcea, Turnu 
Severin,  etc. 

 
Mircea Groşaru, fost preşedinte al Asociaţiei 

Italienilor din România era de părere în 2005 că 
în ţara noastră erau atunci peste 40.000 de 
italieni, deşi conform Recensământului 
populaţiei din 2002, la un total al populaţiei 
României de 21.680.974 persoane, italienii cu 
3.288 persoane se aflau pe locul al 
şaptesprezecelea – vezi la Anexele lucrării, 
anexa Grupuri etnice în România - într-un 
posibil clasament după număr al 
minoritărităţilor naţionale din România; mai 
puţini ca număr decât italienii sunt în România: 
armenii (1.780 persoane), ceangăii (1266 
persoane), macedonenii (695 persoane), albanezi 
(477 persoane), ruteni (277 persoane), caraşoveni 
(206 persoane) şi sloveni (202 persoane).  La 
ultimul recensământ, în octombrie 2011 au fost 
înregistraţi 3.203 cetăţeni cu origini itaiene. 

 
În România, italienii sunt organizaţi în două 

asociaţii: Comunitatea Italienilor din România, 
cu sediul central la Iaşi şi Asociaţia Italienilor 
din România (RO.AS.IT.), cu sedii la Bucureşti şi 
Suceava.  

 
RO.AS.IT. este o asociaţie etnică de drept 

privat, cu statut de utilitate publică, ce şi-a 
propus ca obiectiv principal de acţiune conser-
varea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti, 
precum şi promovarea limbii, culturii, istoriei şi 
civilizaţiei italiene în spaţiul românesc, purtând, 
în acelaşi timp, un dialog constructiv şi 
permanent atât cu populaţia majoritară şi cu 
celelalte minorităţi etnice, cât şi cu ţara-mamă. 
RO.AS.IT. a fost înfiinţată în anul 1993, la 
Suceava, din iniţiativa unui grup de descendenţi 
ai emigranţilor italieni stabiliţi în zona 
Bucovinei, cu mult entuziasm şi dăruire, cu 
dorinţa explicită de a reface unitatea comunităţii 
italienilor din România, a cărei viaţă a fost frântă 
de vitregiile istoriei din anii premergători lui 
1989). La înfiinţare, obiectul de activitate al 
RO.AS.IT. consta în prezentarea de filme 
documentare, în organizarea de expoziţii de 
fotografie, grafică şi pictură, de cursuri de limbă, 
cultură şi civilizaţie italiană etc. În foarte scurt 
timp, un număr mare de persoane a aderat la 
acest proiect, care a crescut în anvergură de la an 
la an. În prezent, RO.AS.IT. urmăreşte să 
angreneze un număr mare de membri în 
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activităţi diverse pentru menţinerea şi 
promovarea identităţii naţionale, a tradiţiilor 
specifice limbii şi culturii italiene. O latură 
importantă a preocupărilor sale o constituie 
culegerea de date, documente şi alte dovezi 
materiale ale existenţei, continuităţii şi implicării 
italienilor în viaţa românească. 

 
Cei şase reprezentanţi ai minorităţii italiene 

în Parlamentul României au fost: 1. Iuliano 
Valentin (mandatul 1992-1996), Marilena Tomov 
(1996-2000), Ileana Stana Ionescu (mandatul 
2000-2004), Mircea Groşaru (2004-2008), (2008-
2012) şi (2012-2014).  

 
După datele de la Registrul Comerţului din 

România, în primele 5 luni ale anului 2014 au 
fost înregistrate 2.579 noi întreprinderi cu 
participare străină, din care 1.045 sunt cu capital 
italian, adică 40,5% din total37; din totalul de 
întreprinderi cu capital străin, 38.074, adică 
aproape 20% sunt italiene, iar din capitalul total 
subscris de întreprinderile străine de 38,68 
miliarde euro, întreprinderile italiene au vărsat 
cca 1,72 miliarde euro, adică 4,7% din total 
capital vărsat. Evident datele de mai sus nu 
spun mare lucru, fără o analiză minuţioasă şi 
comparativă.  

 
 

Concluzii 
 
Afinitatea de limbă şi obiceiuri a făcut mai 

uşoară integrarea emigranţilor italieni în mediul 
românesc. Italienii emigraţi în România provin 
din teritoriile italiene ale Imperiului Habsburgic 
sau din regiunile adriatice; au venit pe 
meleaguri româneşti pentru a acoperi nevoia de 
forţă de muncă specializată în sectoare precum 
tăierea şi fasonarea lemnului, tăierea pietrei, a 
marmurei, în sculptură, în minerit38. 

Deşi ca număr nu au excelat în rândul 
minoritarilor din România, italienii au o 
contribuţie remarcabilă la modernizarea 
economică a României. Pretutindeni unde au 
locuit şi activat, mai ales în secolele al XIX-lea şi 
al XX-lea, în urma lor au rămas edificii şi 
exemple de viaţă de urmat deosebite pentru 
români. 

 

                                                 
37 sursa: *  *  *, 2.570 nuovo impreso straniere registrate in 
Romania..., în Piazza Romana, revistă editată de Asociaţia 
Italienilor din România (RO.AS.IT), iulie 2014, ISSN 2069-
5918, p. 7  
38 după Mixich, dr. Rodica, Lucr. cit. 

 
ANEXA NR. 1 

 

Personalităţi italiene 
din România 

 
Italienii în România au îmbrăţişat diverse 

activităţi şi meserii încă din Evul Mediu: 
muzicieni, actori, medici, ziarişti, pictori, oameni 
de litere, profesori. Iată câteva astfel de 
personalităţi, în ordinea alfabetică a numelui: 

 
- Clemansa (Mansi) Barberis, compozitoare, 
interpretă la violă, profesor de canto la 
conservator  
- Livio Bellegante, compozitor şi muzician 
- Florin Bogardo, compozitor şi muzician 
- Sorana Coroamă-Stanca, artistă, om de teatru 
- Mişu Fotino, artist, om de teatru 
- Adrian Marino, critic literar român, laureat al 
premiului Herder 
- Horia Moculescu, compozitor şi muzician 
- Ivanca Olivotto, profesor de matematică, co-
autor al unei renumite culegeri de probleme de 
matematică 
- Alexandru Pesamosca, renumit medic 
pediatru  
- Theodor Rosetti, jurist şi om politic 
român, prim-ministru al României în 
perioada 1888-1889 şi membru de onoare 
al Academiei Române 
- Ileana Stana-Ionescu, artistă, om de teatru 
- Cristian Ţopescu, sportiv şi renumit 
comentator tv 
- Cristina Ţopescu, fiica lui Cristian Ţopescu, 
crainic tv. 

 

Bibliografie selectivă 
1. *  *  *, 2.570 nuovo impreso straniere registrate in Romania..., 
în Piazza Romana, revistă editată de Asociaţia Italienilor din 
România (RO.AS.IT), iulie 2014, ISSN 2069-5918 
2. Mixich, dr. Rodica, Genealogie şi demografie istorică în 
comunităţile catolice din sud-vestul României, rezumatul tezei 
de doctorat, Universitatea din Craiova, 2009 
3. Pătraşcu, Ion şi Pârvu, Elena, I Friulani di Craiova: Rapporti 
socio-culturali italo-romeni.  Friulanii din Craiova: Interferenţe 
socio-culturale italo-române; ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 
Bucureşti, Editura Aius, 1999 
4. Pliantul Expoziţiei de fotografii-document „De la emigrare la 
integrare”, organizată de Asociaţia Italienilor din România 
(RO.AS.IT.), fără an 
5. Procacci, Ginno, Istoria italienilor, Bucureşti, 1975 
6. Riall, L., Italia în perioada Risorgimento, Bucureşti, 1994 
7. Siamo di Nuovo Insieme, sereie nouă, fondată în 2007, 
revistă editată de Asociaţia Italienilor din România 
(RO.AS.IT.), ISSN 1843-2085 
Vignoli, G., Gli italiani dimenticani. Minoranze italiane in 
Europa, Milani, 2000, p. 233-249 
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Discipolii zeilor de altădată  
roman SF de Ionuţ Caragea, eLiteratura, Bucureşti, 2015 

 
 

ditura eLiteratura din Bucureşti a 
publicat în august 2015 romanul de 
ficţiune "Discipolii zeilor de altădată", 

semnat de Ionuţ Caragea. Romanul de 198 
pagini este o ediţie revizuită a seriei „Uezen” 
(Uezen şi alte povestiri, Conştiinţa lui Uezen şi 
Echilibrul lumilor, ed. Fides, 2010-2011), având 
în plus şi o continuare de două capitole. Prefaţa 
este semnată de criticul literar Maria-Ana 
Tupan, iar ilustraţia copertei a fost realizată de 
graficianul Miklós János Dénes. Romanul se 
poate comanda de la editura eLiteratura (e-mail: 
office@epublishers.info sau tel: 0722 156 408). În 
scurt timp va fi disponibil şi în librării.  

Ionuţ Caragea s-a născut pe 12 aprilie 1975 
la Constanţa. Este poet, prozator, critic, editor, 
autor de aforisme şi promotor cultural. Este 
membru al Uniunii Scriitorilor din România,  
membru al Academiei Româno-Americane de 
Arte şi Ştiinţe, membru al Elis – Reţeaua 
românilor remarcabili din lume etc. În perioada 
2003-2011 a trăit în Montréal, Canada, devenind 
cetăţean canadian în anul 2008. A fondat pe 16 
iulie 2008, împreună cu poetul Adrian 
Erbiceanu, Asociaţia Scriitorilor de Limbă 
Română din Québec şi Editura ASLRQ. În 
februarie 2012 s-a întors în România şi s-a 

stabilit la Oradea. A publicat peste 30 de cărţi, 
fiind  considerat de critica literară unul dintre 
liderii generaţiei poetice douămiiste şi unul 
dintre cei mai atipici scriitori de care dispune în 
prezent România. Biografia detaliată poate fi 
citită pe situl oficial al autorului: 
www.ionutcaragea.ro 
 

Democles, stăpânul Celestiei, a creat primele 
fiinţe umanoide pe planeta Eden, oferindu-le 
darul nemuririi. Edenienii urmau ascensiunea 
pe calea luminii şi răspândeau viaţa în univers. 
Dar, odată cu transformarea soarelui Uta’H în 
stea roşie, edenienii încep să se îmbolnăvească şi 
să moară. Pentru a preveni totala dispariţie, 
construiesc Arka şi trec prin Megara, cea mai 
apropiată gaură de vierme. Însă foarte puţini 
ajung la noua destinaţie. 

Anuk, unul dintre supravieţuitori, se 
supune ordinelor lui Z’Davaar, stăpânul 
întunericului, şi începe distrugerea celorlalţi 
edenieni, încercând s-o readucă la viaţă pe 
Asiria, iubita sa care murise pe timpul călătoriei. 
Numai pământeanul Lerman Kruger, exilat pe 
Nede, o planetă deşertică, are puterea să se 
împotrivească armatei lui Anuk, având sprijinul 
edenienilor Mud şi Uezen…  

E 

https://www.ionutcaragea.ro/
mailto:office@epublishers.info
http://www.ionutcaragea.ro/
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Pe timpul unei bătălii spaţiale din 
apropierea planetei Nede, apare fisura dintre 
universul material şi lumea de apoi, provocată 
de arma fără precedent a pământenilor: bomba 
cu suflete. Astfel, universul este invadat de 
creaturile întunericului - umbrele şi demonii din 
Obscuris şi Purgatoriu - acestea fiind urmărite 
de îngerii conduşi de Ethiel, mâna dreaptă a lui 
Democles… 

 
„Discipolii zeilor de altădată” este un roman 

science-fiction despre trecutul, prezentul şi 
viitorul unui univers recreat în întregime de un 
autor cu imaginaţie debordantă, în care realul, 
virtualul şi mitologia se împletesc armonios, pe 
fondul unei fascinante analize psiho-filozofice. 
Este una din puţinele cărţi serioase ale genului 
din România, carte care a confirmat şi peste 
ocean, fiind tradusă şi publicată la o editură 
americană de prestigiu. 
 

« Romanul aparţine Noului Val de SF, în 
accepţiunea lansată de Judith Merril în anii ’60, 
de “ficţiune speculativă”: povestiri menite să 
exploreze şi să descopere, prin proiecţie, 
extrapolare, analogie, experiment ipotetic pe 
hârtie, ceva despre natura omului, universului, 
realităţii. Autorul lui Uezen compensează 
caracterul futurist al peisajului, recuzitei, 
tehnologiei genetice şi al zborurilor 

intergalactice prin familiaritatea analogiilor  (de 
obicei, răsturnate, negative) cu o tradiţie 
esoterică de diverse provenienţe: biblică, 
hermetică, gnostică… (…) Am putea compara 
dilema din miezul acestei intrigi cu reevaluarea 
condiţiei umane în lumina teoriilor eredităţii de 
la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea. Zola 
sau Thomas Hardy, care doreau să scrie “roman 
ştiinţific”, se confruntau cu dificultatea de a crea 
personaje înzestrate cu liberul arbitru ce 
defineşte condiţia umană şi, în acelaşi timp, 
determinate în mod absolut de factori genetici. 
Aşa cum Tess refuză să ştie ceva despre 
strămoşi, pentru a nu descoperi că repetă viaţa 
altcuiva, citim şi în Uezen o declaraţie de 
independenţă a unei… clone faţă de originalul 
său, clamându-şi dreptul la destin diferit, 
propriu. (…) Folosind scenariul biblic drept 
cadru de referinţă al unei bune părţi din 
umanitate, Ionuţ Caragea a refuzat să dea 
Ştiinţei, mai ales celei aliate cu Puterea, tributul 
pretins, precum scriitorii naturalişti ai secolului 
trecut… »  

Prof. Univ. Dr. Maria-Ana TUPAN 

 
« Prozele lui Ionuţ Caragea, hotărât lucru, 

au un aer  special, despodobesc sau (re)animă, 
demitizează sau experimentează propensiuni, 
structurează un imaginar ori se uimesc 
hamletian în interiorul angoasei… Una din 
puţinele cărţi serioase ale genului, carte 
evaluând etapa altui triumf dintr-un traseu 
original în literatura noastră contemporană, cu 
un proprietar titular inconfundabil: Ionuţ 
Caragea. »  

Prof. Dr. Ionel BOTA 

  
« Măiestria lui Ionuţ Caragea constă tocmai 

în mascarea transfigurării, cu valenţe şi efecte 
cosmice. În primul rând, asistăm (şi nu aceasta 
este partea cea mai izbutită, din punct de vedere 
estetic, a romanului! – ...deşi, în ce priveşte 
stilul, avem de-a face cu o unitate perfect 
armonioasă!) la un veritabil curs, în care autorul 
îşi expune propria viziune, asupra metafizicii 
universului de el însuşi imaginat. » 

Prof. Dr. Adrian BOTEZ 

  
« În UEZEN şi alte povestirii Ionuţ Caragea 

construieşte o lume în care ai impresia că, de 
fapt, sunt aceleaşi personaje, creionate aidoma 
unor cristale, cu mai multe faţete, pe care le 
pune în varii ipostaze, dându-le diverse nume, 
funcţie de povestirea în care sunt „parte”. Astfel, 
totodată, autorul îşi conturează şi un mod de a 
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construi propriul drum către Adevăr, către ce 
înseamnă a trăi, printr-o aparent continuă stare 
de interogaţie, de căutare/ descoperire/ 
inventare a răspunsurilor. Totul „învăluit” în 
haina limbajului caracteristic genului SF. »  

Marius CHELARU  
 
« Şi ca scriitură, într-adevăr, Ionuţ Caragea a 

ţinut să se diferenţieze atât de vechii textualişti, 
cât şi de „naturalismul” fiziologic al colegilor de 
generaţie. Stilul său este remarcabil prin 
economia mijloacelor de expresie, reuşind să fie 
expresiv prin sprinteneala cuvântului, prin 
dramatism dialogic, punând, în acelaşi timp, la 
lucru un idiom science-fiction care nu abuzează 
de ermetism scientist. (…) Partea originală a 
imaginarului lui Ionuţ Caragea este viziunea 
unui univers postapocaliptic, transmundan, 
transportat integral în virtualitate, ca supremă 
inconsistenţă ontologică. O utopie negativă care 
nu pierde totuşi un ultim contact cu matricea…»  

Prof. Dr. Theodor CODREANU 

  
« Scriitura lui Ionuţ Caragea este una cât se 

poate de îngrijită, transformând lectura într-o 
experienţă plăcută, curgătoare. Lumea 
imaginată se articulează corect, căpătând o 
densitate aproape reală. Povestea în sine 
abordează fresca unei omeniri galactice, depusă 
concret în personaje tuşate atent. Concluzia ce se 
impune după lectura celor două capitole (III şi 
IV) este că producţiunea se postează, 
indiscutabil, în zona de vârf a piramidei de 
calitate. (…) Prin comparaţie, autorul merită 
ceva mai multă atenţie în fandom decât i s-a 
acordat până acum, căci ieşirile sale editoriale la 
rampă nu l-au propulsat către listele de votare 
ale premiilor noastre, mai vechi sau mai noi. A 
fost premiat doar de Helion, şi nu cred să fi fost 
din greşeală. »  

Mircea COMAN 
  

« Ionuţ Caragea se simte excelent între 
simbolurile extrase fie din mitologia religioasă, 
fie din cea culturală, chiar dacă prima lui 
pornire este aceea de a le trăda, de a le deforma, 
expunându-se la rândul său „crucificării” de 
către spiritele ce veghează strict dogma. (…) 
Soluţia de rafinament încercată de autor 
presupune o simbioză a motivelor SF „de 
consum” cu speculaţia metafizică în 
descendenţă biblică. Aici erudiţia în materie e 
concurată doar de strategia lui Ionuţ Caragea – 
în care îl serveşte şi simţul poetic, şi detaşarea 
ironică – de a estompa tiparele miturilor de 
referinţă, încurcând personajele biblice cu cele 
tolkieniene, bunăoară, sau optând pentru o 
cosmologie cu denumiri ce amintesc de Frank 
Herbert...»  

Prof. Dr. Mircea OPRIŢĂ,  

în revista Helion, 2014 

  
« Dacă ar fi să-i privim din acelaşi unghi al 

creaţiei artistice pe poetul Ionuţ Caragea pus 
faţă în faţă cu acelaşi tânăr autor care semnează 
cu Snowdon King acest roman, am putea 
conchide uşor că poetul există şi în această 
ficţiune, autorul nepărăsindu-şi aproape deloc 
ştiutu-i registru liric. Lumea ficţională a 
autorului se articulează într-o dimensiune 
aproape reală, cu personaje atent alese şi 
creionate, predispuse permanent la aventuri 
galactice, la căutări de comori, la împliniri de 
destine. (…) Ionuţ Caragea nu descrie un 
Univers sofisticat. Simplitatea acestuia ne îmbie 
să credem frumos despre o lume la fel de 
frumoasă ca aceea despre care spunem că o 
cunoaştem fiindcă vieţuim în ea. Indubitabil, 
romanul ne suscită interesul de la bun început, 
de la un capăt la altul şi ne poartă, afectiv şi 
mental, printr-un epic întrucâtva comod, prin 
multe din cotloanele reflexivului. »  

 

Petre RĂU 

 

Poveşti din Ţara Codrului 
 

u gândul la streaşina veche a casei 
încărcate de istorie (Muzeul Satului 
Oarţa de Sus), loc în care generaţii de 

oameni s-au născut, au copilărit, s-au bucurat 
împreună ori au plâns, soţii care şi-au aşteptat la 
poartă bărbaţii plecaţi în război ori mame ce şi-

au petrecut nopţi de veghe la căpătâiul 
leagănului în care îşi vegheau odorul (Pruncul) 
de Dumnezeu dăruit. Unde te poţi bucura mai 
mult decât acolo de chipul hristic care veghează 
protector, iar noi aşteptând prin divina pronie 
împliniri viitoare. 

C 
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Volumul al doilea al cărţii „Poveşti din Ţara 

Codrului”, iată, vine bucurându-ne sufletul ca o 
completare la primul volum ce îşi aştepta parcă 
împlinirea prin cel prezent. Apariţia a fost 
posibilă, autorul având alături oameni deosebiţi, 
asemenea d-lui inginer Alexandru Tămăşan, 
domnului profesor Bogdan Pop, domnului 
profesor universitar doctor Viorel Rogoz, 
îndrumător ştiinţific, precum şi familiei Sorin şi 
Monica Tămăşan. 

 
Cartea, apărută la editura Teognost din 

Cluj-Napoca, 2015, este structurată pe două mari 
capitole: I. Oameni şi poveşti – Poveşti şi 

oameni şi II. Pagini de istorie. 
 
Sigur, aşa cum ne-a obisnuit încă de la 

volumul I, profesorul Traian Rus îşi continuă 
poveştile pline de atâta adevăr: poveşti de viaţă, 
poveşti de dragoste, poveşti cu Dumnezeu, cum 
însuşi menţionează la pagina 26 (în 
povestirea Îngerul păzitor). Însă toate aceste 
poveşti pe care le găsim pe paginile cărţii nu 
sunt altceva decât petrecerea Dumnealui pe 
aceste locuri încă de când, tânar profesor de 
istorie, tărâmul acesta al Oarţei de Sus l-a 
motivat să-şi împlinească destinul. 

Astfel, poveştile încep să curgă lin, iar 
însufleţirea cu care autorul continuă să le 

depene ajunge să ne transpună într-un univers 
plin de frumusete. Locuri asemenea Fântânii lui 
Toag, Podul Mniresii, Fântâna lui Crăciunaş, dar 
şi Dragostea de mamă luminează acest loc 
pentru ca în povestirea  Mitropolitul, Înaltprea-
sfinţitul Andrei, fiu al satului, ca o binecu-
vântare cerească, să întregească această „gură de 
rai” alături de care Mecena Sanducu Tămăşan, 
după relatarea autorului, omul din spatele 
lucrului bine făcut, îşi are şi el binemeritat loc în 
carte. Oameni ai satului sunt eroii acestei cărţi 
care au locuit, locuiesc sau revin cu drag acasă 
ori de câte ori este posibil, deoarece aici regăsesc 
energia benefică sufletului lor. 

 
În a doua parte a cărţii întâlnim alte nobile 

suflete asemenea neînfricatului Vasile Blidaru, 
personalitate încă vie mai ales în rândul 
generaţiei mai vârstnice, de obârşie din satul 
Odeşti, simpatizant al Partidului Naţional 
Ţărănesc, mereu animat de spiritul de dreptate, 
care, alături de alţi codreni, încerca să se opună 
noului regim comunist, ori doctorul Alexandru 
Odeşteanu, căpitanul Ciprian Gavriş, preotul 
martir Ioan Robu, protopopul Vasiliu Gavriş, 
născut în Chelinţa, satul natal şi al autorului 
cărţii, dar şi frumoasa Doină a lui Lucaciu (pag. 
260), cu privire la care profesorul Traian Rus 
face referire scoţând în evidenţă totodată şi 
personalitatea LEULUI DE LA ŞIŞESTI – preotul 
Vasile Lucaciu. 

 
„Poveşti din Ţara Codrului”, volumul II, 

este o fărâma de istorie peste care colbul 
timpului nu are dreptul să se aştearnă, fiindcă 
acestea sunt trăirile fiecăruia păstrate în amintire 
dar şi în conştiinţa vie. O carte de identitate nu a 
dumneavoastră, domnule profesor, căci ea 
aparţine acestei părţi de Ţară a Codrului. 
Dumneavoastră cu HAR şi condei aţi adus la 
lumină frânturi de viaţă, locuri, întâmplări, 
oameni, ceea ce fiecare ar trebui să facem, atât 
cât ne pricepem. 

 
La Chelinţa aţi văzut lumina zilei, Oarţa de 

Sus v-a adoptat, iar talantul pe care l-aţi primit 
nu l-aţi pus la păstrare, ci l-aţi facut să rodească. 
Ce poate fi mai frumos?! 
Vă felicit sincer pentru această reuşită. 
 

pr. stavr. Radu BOTIŞ 
22 iulie 2015, Oarţa de Sus, Maramureş 
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Unii la început de drum, alţii la sfârşit (Dan Hudescu privindu-şi eternitatea)   

 
Mai putem salva ceva din perspectiva culturii române ? Ana Blandiana în dialog cu noi 

 

  
La începutul anilor 90 revista definea o echipă şi un viitor (aici cu Gavrilenii la Voroneţ) 

 

  
Iată două fotografii de arhivă care vor incita perspicacitatea cititorilor. Cine sunt personajele?  

 

 

mailto:office.atma@yahoo.com
mailto:atmacontactinternational@yahoo.com


 

 

CCCooonnntttaaacccttt   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaalll   
Vol. 25,  137-138, noiembrie-decembrie, 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Totul despre origini. Fără perifraze, Vremuri noi, Când ziua este egală cu 
noaptea de Cătălin  G. Rădulescu  Contribuţia minorităţilor naţionale la 
dezvoltarea României (V) de Emilian Dobrescu  Baladă cazară de Boris 

Marian Mehr   In Memoriam: Ion Pena – scriitorul interzis de Marin 

Scarlat   The Freemason’s Poet-Laureate de Liviu Pendefunda  √ Sub un 
umbrar secular de Livia Ciupercă  Homenaje a Federico Garcia Lorca de 

Mario Castro Navarrete Personajul Goethean de Mariana Rânghilescu  

Muzica culorilor la Elleny Pendefunda de Maria Olimpia Tudoran-Ciungan ♠  

Un libro di gala uscito in Italia de Emilian Mirea  Versuri de Robert Burns, 

Dino Campana, Irina Lucia Mihalca, Geo Vasile, Elena Armenescu, Maria Calciu, 
Suzana Fântânariu-Baia, Mario Castro Navarrete, Viorica Mocanu, Liviu 

Pendefunda, Mihai Soare, Marian Hotca, Laurenţiu Alin Dumitrache   Poveşti 
din Ţara Codrului de Radu Botiş  Jean Bies – calea către interioritate  de 

Bogdan Mihai Mandache  Apariţii editoriale: Discipolii zeilor de altă 
dată de Ionuţ Caragea  Art in mind; lucid dreaming  


	coperta 1 Contact international 2015.11-12.pdf
	Coperta 2 Contact international 2015 11-12.pdf
	p733-734.pdf
	p735-801.pdf
	p802-866.pdf
	p867-892.pdf
	Coperta 3 Contact international 2015. 9-10.pdf
	coperta 4 Contact international 2015. 11-12.pdf

