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5. Dodecaedrul şi 
Icosaedrul, onirism 
prenupţial 

de Liviu Pendefunda 

Dodecaedrul este un poliedru cu 
douăsprezece feţe. Un caz particular 
este cel al dodecaedrului regulat, care 
este unul din cele cinci tipuri de 
poliedre regulate. Feţele acestuia sunt 
pentagoane regulate, unghiul format 
de două feţe alăturate fiind acelaşi. 
După heptaedru, Hermes Trismegistus 
împlineşte treptat calea nemuririi în 
concepţia ogdoadei care la rândul ei 
dezvăluie Enneada. Ogdoada cores-
punde bolţii stelare, dincolo de cele 
şapte ceruri planetare, următoarea 
rezervându-se bolţii exterioare a 
universului, heptomada constituind 
învelişul stratificat al Terrei… 

11. Ziceri  
de Galileo Galilei şi Alan Watts 

12. Vizita. Vacanţa.  
de Aldo Rosselli 

Este ca şi cum aş fi fost încă în avion, 
după multe ore de zbor, obosit şi 
neîncrezător. Mă holbez în spatele 
scaunului din faţa mea, cu intenţia de a 
citi în el emoţiile şi sentimentele care se 
împletesc într‛un trup slăbit. Şi cu frica 
veşnică faţă de zbor care mă obligă să 
rămân la exterior, tremurător, aseme-
nea fiecărui oneros gând aruncat în 
gol, care se deschide în mine, un abis 
de pe acum, în care sper, şi chiar 
presimt, dansez dincolo de orice 
control.... 

15. scrisoarea  
a VIII-a  

versuri de Dan Mircea Cipariu 

16. Dragoş 
Pătraşcu – 
Magister Artium  

prezentare de Aurelia Mocanu şi 

Elleny Pendefunda 

*Ţara mea e Iaşiul şi mă întorc cu o 
expoziţie personală după 30 de ani“, 
ne spune, parabolic, Dragoş Pătraşcu, 
călător de prin anii ’70 prin „Tzara 
imaginară Dada“, cu toate instrumen-
tele de visare ale desenului... 

31. Fericirile  
de Adrian Alui Gheorghe 

34. Creşterea zero a 
limbii române  

de Magda Ursache 

Pe întrecute, varii lunetişti atacă din 
toate poziţiile, de 5 luştri încoace, 
limba noastră cea română. Guvernanţii 
pot declara liniştiţi creşterea zero a 
limbii naţionale, dacă şi miniştrii 
învăţământului vorbesc agramat, fără 
a-l întrece, totuşi, în expresivitate, pe 
ex-ul Agriculturii, Stelian Fuia: 
„Pregătirea mea a fost continuă şi o voi 
continua în continuare”. 
Lua-v-ar DNA-ul, ANI, DIICOT-ul, să 
vă ia, îţi spui când îl auzi pe Igaş 
„branconând”, pe Ion Olteanu cu „e 
legate”, pe „dragă Stolo” vorbind, cu 
ştiuta-i fentă de maxilar, despre 
„ştandard de viaţă”.... 

 

37. Despre realismul 
psihologic la Dana 
Dimitriu  

de Ioan Holban   

Opţiunea declarată a Danei Dumitriu 
pentru ceea ce ea însăşi a numit 
„realism psihologic“ (într-un eseu 
intitulat Ambasadorii sau despre realismul 
psihologic în care acroşează probleme 
ale prozei de analiză şi introspecţie), 
plasează textele prozatoarei pe dimen-
siunile acestei noi direcţii de evoluţie a 
romanului, dinamitând modalităţile 
discursului narativ tradiţional: poves-
tea trecutului, cu ambiguităţile şi feţele 
sale ascunse, cedează locul povestirii 
prezentului care singur poate oferi 
necesarele certitudini.... 

 

43. Fănuş Neagu, 
un dionisiac? 

de Adrian Dinu Rachieru 

Scriitor al exceselor, debordant, zgo-
motos, spectaculos, mare stilist, indis-
cutabil, descins din „alveolele Orien-
tului”, Fănuş Neagu „s-a poticnit în 
calofilie”, cum, dealtminteri, recunoş-
tea cu francheţe. Chestionat cândva, 
într-un interviu de ecou, asupra 
lipsurilor din literatura noastră, Fănuş 
Neagu a indicat, fără ezitare, „obra-
zul”; adică, altfel spus, literatura min-
cinoasă, falsificând Istoria şi îngrăşând, 
în epoca realismului socialist, cimiti-
rele literare, sacrificând, deopotrivă, 
adevărul (ce spui) şi ţinuta stilistică 
(cum spui). Ştie toată lumea că Fănuş 
Neagu nu a început ca mare stilist. 
Până la Îngerul a strigat (1968, premiul 
Uniunii Scriitorilor), primul său roman, 
faima prozatorului ţinea de proza 
scurtă, declarata sa primă dragoste. 

47. Labiş şi mitul 
Jertfirii  

de Constantin Coroiu 
Au trecut 80 de ani de la naşterea lui 
Nicolae Labiş, din care poetul pururi 
tânăr a trăit doar 21. Într-unul din ese-
urile sale din volumul „Corul morilor 
de vânt”, apărut recent la Editura 
Pallas Athena, Dumitru Radu Popescu, 
născut în acelaşi an cu Labiş, scrie 
admirabil despre mitul sacrificiului, al 
jertfirii. Un mit care în Moartea 
căprioarei, deşi transpus, e drept poetic, 
în viaţa profană, adică în realitatea 
unui anotimp cosmic şi a unui timp 
istoric deopotrivă de secetoase, nu e 
deloc coborât în praful istoriei nepăsă-
toare de oameni, cu expresia lui Marin 
Preda, ci, dimpotrivă, prin raportarea 
la celebre jertfiri, precum cea a anticei 
Ifigenii, a Anei lui Manole sau a 
personajului mioritic, iese întărit şi 
îmbogăţit. Dar, se întreabă prozatorul, 
nu cumva căprioara este ea însăşi „mai 
mult decât o vietate profană?”, altfel 
spus nu e ea „chiar o zeitate a pădurii, 
care este jertfită pentru viaţa pămân-
tenilor”?..... 

 

49. Optzecismul 
după Daniel Corbu  

de Ioan Es.Pop 

Ca un creator care a locuit în interiorul 
fenomenului optzecist, Daniel Corbu 
ne oferă, prin chiar această calitate, 
garanţia că Rostirea postmodernă. 
Generaţia poetică '80 în literatura 
română (Editura Princeps Multimedia, 
Iaşi, 2014, 380 pag.) vorbeşte despre 
fenomenul în cauză cu maximă 
competenţă şi într-un mod cât se poate 
de nuanţat.... 

 

51. Într-o Europă 
bătrână şi tristă . 

Poezie şi progres 
de Daniel Corbu 

Întotdeauna am admirat şi m-am 
lăsat cucerit de aerul magic al poeziei 
mari, adevărate din toate timpurile: 
de la Pindar la Dante, de la Milton la 
Hölderlin şi Eminescu, de la Rilke la 
Hlebnicov, de la Gibran la Borges, 
aceşti anahoreţi care au făcut ca 
limba poeziei să fie limba în condiţia 
ei absolută. În cazul lor, ca şi a altor 
cîţiva poeţi, cel mai acribios lingvist 
nu poate separa semnificantul de 
semnificat, aşa cum ar face în limba 
curentă. Şi dacă am pronunţat cu-
vîntul anahoreţi şi dacă se spune că 
cei cu adevărat singuri sînt puter-
nici, voi continua aşa: Singurătatea 
poetului e o falsă problemă....  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru
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54. Miserere  
versuri de Valeriu Stancu  

în traducerea spaniolă a lui  
Mario Castro Navarette 

 

60. Coliba  
de Livia Ciupercă 

 

Odată, am pornit dintr-o colibă căzută în 
genunchi sub povara (a)coperişului de 
trestii, să prind marea taină de a citi în 
suflete, să învăţ rostul vieţii şi să învăţ a fi 
om... ” 

 

61. Albero  
versuri de Diego Valerie  

în română de Geo Vasile 

 

64. Fără 
discriminare  

de Gheorghe Andrei Neagu 

Dimineaţa se arătase veselă, aducând 
peste oraş, odată cu razele soarelui şi 
promisiunea unei zile deosebite. În 
gara de nord, personalul 5002 soseşte 
la linia întâia cu o întârziere de 
patruzeci şi cinci de minute,  aşa cum 
afişează tabela electronică. 
Din noianul de călători grăbiţi, se 
desluşeşte silueta unui tânăr înalt, 
brunet, cu ten măsliniu, cu ochi 
albaştri, al cărui mers trădează pe 
omul crescut la ţară, în mijlocul naturii. 
În mână poartă un geamantan de 
carton uriaş, ce pare a fi burduşit cu de 
toate. Mai înalt cu un cap decât media 
călătorilor, tânărul se uită cu insistenţă 
spre capătul peronului. Deodată faţa i 
se luminează... 

 

75. Androginul  

Poem dramatic având un 
Prolog şi 3 Acte (partea a II-a)  

de Petru Solonaru 
 

86. Androginul – 
aspiraţie întru 
desăvârşire 

comentariu şi versuri de  

Elena Armenescu 
După unele date din literatura antică, 
androginul era o idee ce reprezenta 
armonia sufletului înaintea încarnării 
sau a naşterii şi organismul asexual 

după moartea fizică... 

89. Neparfumatele 
flori  

de Mariana Vicky Vârtosu 
 

Povestea  bătrânului Hamid o ştiu din 
copilărie. De cum dădea colţul ierbii şi 

până la prima ninsoare, stătea pe scă-
unelul lui în faţa prăvăliei, întâmpi-
nîndu-şi clienţii mereu zâmbitor. Nu 
mi-l amintesc nici mai tânăr, nici mai 
bătrân. Barba căruntă îi acopera faţa, 
lăsând să i se vadă ochii ciocolatii, 
strălucitori,  conturându-i blândeţea şi 
bunătatea. Pe fiecare dintre clienţi îl 
lăsa să-şi ia de pe rafturi tot ce dorea 
fără să-l suspecteze de înşelăciune... 

 

94. Muzica şi 
durerile omului 

versuri de Boris Marian 

 

95. La Cruce  
de Cătălin C. Rădulescu 

 

Când trăsura adăstă în faţa porţii 
cimitirului, lucrătorii se aflau de ceva 
timp încolonaţi ordonat în locul unde 
cu aproximaţie domnu’ contabilé îşi fixa 
mai totdeauna scaunul şi măsuţa 
portabilă pe care îşi deschidea 
catastiful în care le erau trecute lefurile 
pe acea lună. Însoţit de un tânăr 
spilcuit, domnu’ contabilé coborî cu 
obişnuita-i gravitate aboslut necesară – 
credea dânsul – în scopul menţinerii 
distanţei cuvenite, aşa încât mojicul să 
nu-şi poată a lua nicicînd nasu’ la purtare. 
   - Aici, Ioachimiţiule!.... 

 

99.Acolo, în inimă  
versuri de Irina Lucia Mihalca 

 

106. Dracula the 
Impaler and Me, 
Alex. Citizen-Cetăţeanu 
(or how the history “lenses” 
have changed the view….) 

versuri de  
Alexandru Cetăţeanu  

 

110. Talazuri  
versuri de Angi Cristea 

 

113. Depărtare 
versuri de  

Carla Francesca Schoppel 

Premiile Contact international 2015 
 

115.      750 anni tra 
Inferno e Paradiso 

passando per il 
Purgatorio in 

onore di Dante 
corespondenţă Giuseppe Ciccia 

118. Costache 
Negruzzi,  
commisioner of government 

de Adrian Popescu 
It is the beginning of the nineteenth 
century, when the Romanian literates 
demonstrated genuine diplomatic 
skills, cultivated primarily upon perso-
nal relationships,  freemasonic,  with  
western  figures  and  also  as  a  result  
of  some  “representation missions” 
which they held in parallel with their 
literary concerns in the vernacular 
area.... 

125. Pe urmele lui 
Nietzsche: 
Dionysos şi muzica   

de Doru Scărlătescu 

Nu întâmplător Friedrich Wilhelm 
Nietzsche îi dedică lui Richard 
Wagner, în 1872, prima dintre operele 
sale reprezentaive, Naşterea tragediei.  
Era cu totul firesc ca admiratorul, 
prietenul şi exegetul marelui 
compozitor contemporan să proclame 
supremaţia muzicii pentru lumea 
modernă. Germenii acestui proces sunt 
detectabili încă din antichitate... 

135. Ispitirea 
Sfântului Anton  

de Bogdan Mandache 
Ispitirea Sfîntului Anton este titlul sub 
care sînt cunoscute tablourile sau gra-
vurile semnate de Martin Schongauer, 
Pieter Bruegel cel Bătrîn, Hieronymus 
Bosch, Matthias Grunewald, Paul 
Cezanne, Domenico Morelli sau 
Salvador Dali, pentru a aminti doar 
cîteva nume ale celor care au transpus 
plastic încercările prin care diavolul 
voia să-l abată pe Sfîntul Anton de la 
calea credinţei şi smereniei... 

139. Regatul  
Assassinilor  

de Liviu Pendefunda 

Astăzi, la 750 de ani de la zdrobirea lor 
de către mongoli, asasinii terorismului 
sinucigaş găsesc ecouri rătăcite în 
tactica grupărilor teroriste. După 
moartea profetului Muhammad de la 
632, lumea musulmană s’a divizat în 
sunniţi şi şiiţi...  

146. Rolul 
macedonenilor şi 
maghiarilor la 
modernizarea economică 
a României  

de Emilian Dobrescu 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

Dodecaedrul şi 
Icosaedrul, 
onirism 
prenupţial 
 

 

 

Tragedia materialismului  
constă în faptul că nu poate înţelege ce este materia 

 
odecaedrul este un poliedru cu 
douăsprezece feţe. Un caz particular 
este cel al dodecaedrului regulat, care 
este unul din cele cinci tipuri de 

poliedre regulate. Feţele acestuia sunt 
pentagoane regulate, unghiul format de două 
feţe alăturate fiind acelaşi. După heptaedru, 
Hermes Trismegistus împlineşte treptat calea 
nemuririi în concepţia ogdoadei care la rândul ei 
dezvăluie Enneada. Ogdoada corespunde bolţii 
stelare, dincolo de cele şapte ceruri planetare, 
următoarea rezervându-se bolţii exterioare a 
universului, heptomada constituind învelişul 
stratificat al Terrei. După opinia mea cuprinsul 
corpurilor platonice reflect materialitatea în timp 
ce înstelarea vârfurilor se referă la spiritualitatea 
non-materială, divină. Urmează apoi două 
corpuri ale căror faţete triunghiulare ori 
pentagonale sunt încununarea perfecţiunii lumii 
noastre construite sub legile geometriei sacre. 
Antroposofia este un curent spiritual 
fundamentat de Rudolf Steiner (1861–1925), care 
a dezvoltat mistica înaltă bazată pe experienţe 
interioare şi, totodată, gândirea ştiinţifică despre 
spirit, prin opoziţie cu tendinţele 
materialismului care urmăreşte eliminarea 
nivelului divin-spiritual din cunoaştere prin 
contestarea existenţei acestuia în Univers. 

Urmând înatele arcane hermetice, Steiner afirma 
că oricărei realităţi materiale din Univers îi 
corespunde ceva spiritual şi orice realitate spirituală 
din Univers primeşte la un moment dat expresie în 
lumea materială, întreaga evoluţie, mai întâi 
biologică şi apoi social-istorică, a umanităţii fiind 
o ilustrare vie a acestui principiu. Omul apare 
astfel ca o fiinţă dublă, cu anthropos cosmic şi 
terestru, având sarcina realizării sintezei 
superioare a simbiozei perfecte în oglinda 
hologramă. Urmând principiile lui Platon se 
susţinea faptul că intelectul uman nu are 
legătură cu lumea materială, Thot, fondator al 
alchimiei şi geometriei arată că în ciuda faptului 
că proporţiile pământeşti constituie imaginea 
muritoare a structurii cosmologice, legea 
repetitivă a geometriei demonstrează 
simbolismul abstract al universului. Suspendat 
pe plafonul unui templu stelele conţin 
secretulcelor două căi alchimice, cea scurtă a 
illuminării şi cea lungă a ritualurilor. Pietrele 
şlefuite, statuileşi coloanele sunt însemnele 
victoriei luminii izvorâte dintre tenebre.  

Antroposofia, reprezintă calea spirituală de 
valorificare concretă a forţelor de iubire aduse de 
Cristos pe Pământ, atât de necesară într-o 
perioadă în care dezbinarea între oameni se 
manifestă în toate relaţiile individuale şi de 

D 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poliedru_regulat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pentagon
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grup, un pasaj al timpului profan în acel sacru, al 
efemerului în eternitate. Există, în prezent, 
antroposofi aparţinând celor mai diferite 
confesiuni religioase care consideră că au găsit, 
în sfârşit, în antroposofia lui Rudolf Steiner un 
limbaj comun capabil să creeze baza pentru o 
nouă deschidere spirituală către lume, prin 
înţelegerea corectă a momentului-cheie pentru 
întreaga evoluţie cosmică pe care l-a reprezentat 
Evenimentul de pe Golgota de acum 2000 de ani. 
Ecumenismul este o cunoaştere vie, ceea ce se 
reflectă în faptul că pune premisele cunoaşterii 
aprofundate a omului (antropologia 
antroposofică), colaboratorii şi urmaşii lui 
Steiner elaborând principiile şi metodele 
terapeutice ale medicinii antroposofice, ale 
agriculturii biodinamice, ale sistemului 
pedagogic Waldorf, ale tripartiţiei sociale, dând 
naştere unui impuls original în arhitectură şi 
artă. Iată-ne ajunşi la cunoaşterea obiectivă, o 
autocunoaştere şi o cale de viaţă prin sine, prin  
Logosul care a acţionat de la începutul existenţei 
Universului. 

 
 

În Univers totul este geometric: oameni, 
copaci, animale, planete, sisteme solare, stele – 
totul. Orice din Univers poate fi măsurat pe o 
scară geometrică, asemeni creaţiei rsponsabile 

pentru emoţii, gânduri, spectrul vibraţional al 
lumini şi muzicii. Spiritul plutea în acel aşa-zis 
vid iniţial, nu corp fizic sau intelect, doar spirit, 
în jurul său, în infinit întuneric, nimic altceva. 
Spiritul are un imbold, conştiinţa sa acţionează 
fără mişcare creând prima formă, materială cu o 
singură faţetă - o sfera. Acesta este primul cerc în 
jurul volucrului. Spiritul are conştiinţa care îi 
permite o viziune globală care se divide, 
realizând vesica piscis1. In interiorul acesteia se 
află o cantitate imensa de cunoaştere despre 
dimensiuni şi geometrie în lumină, generând 
învelişuri succesive, fiecare în altă zi a Genezei. 
Ordinea este: mişcare apoi lumină în acel spaţiu 
întunecat şi infinit, cele şase cercuri curbând 
spaţiul în şase zile obţin o formă geometrică – 
cubul, adică pământul, miracol geometric care 
urmează a se dubla prin piramide în universul 
celor douăsprezece faţete. Aceste mişcări iniţiale 
ale spiritului sunt foarte importante şi, crearea 
binomului uman reprezintă începutul stăpânirii 
spiritului asupra realităţii. Este momentul în care 
întâlnim Arborele Vieţii, el însuşi o vesica pesci, 
un ou generator de viaţă, un mănunchi de sfere, 
ceea ce am imaginat anterior prin mişcare 
tridimensională în cub şi piramidă, imagini sacre 
limitate cunoaşterii profane. Această imagine 
este pregătirea pentru nunta cosmică în care 
energia masculină şi feminină asociază cercuri, 
acelaşi Cub Metatron, unul din sistemele 
informaţionale cele mai importante din Univers, 
unul din tiparele de bază creaţionale din 
existenţă, solide platonice2. Exista cinci forme 
care se potrivesc acestei definiţii: dodecaedru, 
tetraedru, octoedrul, icosaedru şi hexaedru. 
Toate aceste forme se regăsesc în cubul lui 
Metatron, din cunoaşterea căruia a rezultat, 
iniţial, alchimia. Pitagora considera că fiecare 
formă este legată printr-un aspect elemental de 
ele. Tetraedrul era considerat foc, cubul era 
Pamântul, octoedrul era aer, icosaedrul era apa 
iar dodecaedrul era eterul. Eterul, cunoscut ca 
prana sau energie tahionică reprezintă acelaşi 
lucru; se extinde oriunde şi este accesibil din 
orice punct din spaţiu, timp sau dimensiune. De 
aceea sfera este vidul. Aceste şase elemente sunt 
cărămizile Universului şi tot ele îi creează 
calităţile (în şcoala pitagoreană, daca pronunţai 
cuvântul dodecaedru în afara ei, erai ucis, atât de 

                                                 
1 un simbol făcut din două cercuri cu aceeaşi dimensiune, care 
se intersectează astfel încât centrul fiecărui cerc se afla pe 
circumferinţa celuilalt 
2 au prin definiţie anumite caracteristici - toate feţele sale au 
aceeaşi mărime, muchiile au toate aceeaşi lungime, între feţele 
sale interioare se formează un singur tip de unghi şi atunci 
cand este pus într-o sferă, toate punctele sale vor atinge 
perfect, marginea sferei 
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sacră era această formă aflată aproape de 
marginea exterioară a câmpului nostru energetic 
şi care reprezintă forma cea mai înaltă de 
conştiinţă. Până şi în sistemul periodic al 
elementelor fiecare element are o relaţie 
geometrică cu una dintre aceste cinci forme ce 
reproduc refracţia oglindită a Spiritului 
Universal.  

De fapt dacă dorim să aprofundăm aceste 
forme trebuie să cunoaştem accepţiunea celei de 
a patra dimensiuni, ceea ce depăşeşte cu mult 
realitatea senzorială obişnuită. În prelegerile 
steineriene totul începe cu punctul care nu are 
absolut nicio extindere; el poate fi numai gândit. 
Prima dimensiune este dată de o linie, care 
mişcată părăseşte prima dimensiune şi devine 
un plan, care la rându’i translat duce la formarea 
corpului solid cu trei dimensiuni. Mişcarea 
acestuia nu părăseşte spaţiul tridimensional, dar 
simetria oglinzii, percepţia vibraţiilor ca sunet 
ori culoare pentru creier, sunt decodificări ale 
lumii materiale în funcţiile subiective ale 
spiritului uman, percepţii ale mişcării formelor 
în primul arc reflex. Observaţia interferenţelor 
percepţiilor din exterior şi determinismul solve 
et coagula la nivelul cortexului cerebral sunt 
apanajul celui de-al doilea arc reflex, în care nu 
există niciun transfer material.  

 
Dacă relaţia dintre lumea exterioară şi 

impresiile interne este analogă cu relaţia dintre 
figurile care sunt imagini în oglindă, atunci 
coinciderea lor se realizează numai cu ajutorul 
unei o a patra dimensiuni care transcende 
spaţiul tridimensional, unindu-ne cu lumea 
exterioară şi cu impresiile interioare, imagini-

oglindă plutind într’un ocean dincolo de nivelul 
gândirii, precum Lunii care descrie o spirală în 
jurul elipsei Pământului şi împreună o mişcare 
spiralată în jurul Soarelui, subjugate asemeni 
gândirii umane spiritului universal într’un al 
treilea arc reflex, noetic.  

 
Să ne întoarcem la discuţia noastră despre 

imaginile în oglindă. Steiner se limita doar la 
prezentarea subiectivă a gândirii în faţa lumii 
materiale, privind lumea astrală şi cea fizică 
simultan concluzionând existenţa în spaţiul 
cvadridimensional, învăţându-ne să înţelegem 
diferenţa dintre un punct şi o sferă, punctul 
nefiind pasiv, ci radiind lumina în toate direcţiile 
şi sfera infinită care radiază întuneric înspre 
înauntru din toate părţile. Sursa întunericului şi 
sursa luminii sunt opuse, o linie dreaptă care 
dispare în infinit se întoarce la acelaşi punct din 
cealaltă parte, iar când un punct radiază lumina 
în toate direcţiile, lumina se întoarce din infinit, 
ca întuneric. Prezentarea este însă magnifică, el 
observând că dacă punctul ar fi o sursă de 
întuneric, opusul său este un spaţiu care radiază 
lumina spre interior din toate direcţiile, el nu 
dispare în infinit ci se întoarce din infinit sub 
forma unei sfere. Sfera este opusul unui punct. 
Spaţiul sălăşluieşte în punct. Punctul este opusul 
spaţiului. Când ocultiştii vizualizează un cub 
roşu, restul spaţiului este verde deoarece 
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culoarea roşie este culoarea complementară 
pentru verde, iar de aici începe posibilitatea 
adâncirii prin viziune şi vis în cel de-al patrulea 
arc réflex, angelic, care cuprinde lumea spaţiului 
cvadridimensional şi domeniul unor forme de 
existenţă superioare. Fără a face un studiu 
aprofundat al teosofiei şi al subiectelor esoterice, 
Steiner recunoaşte că este extrem de dificil să ne 
formăm vreo idee despre natura foarte diferită a 
obiectelor şi fiinţelor pe care le întâlnim în aşa-
numita lume astrală. Este locul în care nunta 
alchimică prinde conturul simetriei oculte în faţa 
următorului cer şi sub simetria celui de-al 
cincilea arc reflex, cel divin. Mitologia greacă 
oferă alegoria celor trei zei Uranus, Cronos şi 
Zeus simbolizând cele trei lumi. Uranus 
reprezintă lumea cerească sau Devachanul, 
Cronos lumea astrală şi Zeus lumea fizică. Se 
spune despre Cronos că şi-a înghiţit copiii. În 
domeniul astral, descendentul nu este născut, ci 
devorat, existând o complexitate asociativă între 
afectivitate şi moralitate, conducând invers spre 
clipele de dinaintea cunoaşterii adamice a 
mărului sub secanta oglinzii între Lilith şi Eva, 
reflectare între luptele fratricide ale îngerilor 
vieţii şi ai morţii. În acest spaţiu încarnările 
temporale se întâlnesc realizând interacţiuni 
între vicii şi calităţi, nevoi şi pasiuni între 
sentimente opuse sub imboldul iubirii 
universale. Acestea pot fi cele patru râuri din 
izvorul esoteric. În limbajul alchimiei, apă plus 
lumină este egal mercur, unul dintre elementele 
lumii astrale. Dacă printr-un proces spiritual, 
extragem puterea aerului şi concentrând puterea 
sentimentului aprindem focul realizăm aerul de 
foc, menţionat în Faust-ul lui Goethe drept 
strălucitorul sulf,  element lichid din materia 
astrală despre care Biblia spune: „Şi Duhul lui 
Dumnezeu plutea deasupra apelor“. Al treilea 
element, sarea, apare când extragem puterea 
pământului combinatră cu forţele spirituale ale 
sunetului, tunetul, Duhul lui Dumnezeu, cel care 
pluteşte deasupra substanţei astrale. Mă întorc la 
cele patru ape biblice: apă, aer, lumină şi foc, 
patru dimensiuni ale spaţiului astral.  

Studiul teosofic al lumii trebuie să lucreze cu 
o geometrie superioară care transcende 
geometria obişnuită. Omul de ştiinţă obişnuit 
descrie cubul ca fiind delimitat de şase pătrate. 
Noi trebuie să concepem cubul ca rezultatul a 
şase curente care se întrepătrund, aşadar ca 
rezultat al unei mişcări şi a inversării ei, a unei 
coacţionări a unor forţe opuse. În Şarpele verde şi 
frumosul crin Goethe vorbeşte despre „taina 
revelată“ una din cele mai adevărate şi înţelepte 
fraze rostite vreodată. Natura conţine într-

adevăr taine nevăzute dar tangibile, incluzând 
multe procese de inversiune. Să comparăm fiinţa 
umană cu planta. În partea superioară planta 
dezvoltă tulpina, frunzele, florile şi fructul. 
„Capul“ plantei, rădăcina sa, se află în pământ 
iar organele sale de reproducere se dezvoltă 
deasupra solului, aproape de Soare. Aceasta 
poate fi numită modul cast de reproducere. 
Imaginaţi-vă întreaga plantă inversată cu 
rădăcina sa devenind cap uman. Aveţi astfel în 
fiinţa umană cu capul deasupra şi organele 
reproductive jos, o plantă inversată. Animalul 
ocupă o poziţie mediană, de aceea ocultiştii au 
folosit trei linii pentru a simboliza acest 
fenomen. Dacă ne imaginăm sufletul Pământului 
ca plantă, animal şi om rezultatul este o cruce. 
De vreme ce trăieşte în aceste trei regnuri, 
sufletul lumii este legat de crucea pe care ele o 
formează. Platon chiar vorbeşte despre un suflet 
universal care este crucificat pe corpul 
Pământului, încătuşat de crucea Pământului. 
Interpretarea acestor planuri nu poat fi realizată 
decât prin vizualizarea alchimică a transformării, 
combinând în alambic viziunea apei cu cea a 
luminii, amândouă matriceale pentru originea 
lumii noastre. 

 
Desigur a imagina un spaţiu multidimen-

sional nu este la îndemâna oricui. Steiner aduce 
în prelegerile sale ceea ce am mai amintit şi eu, 
imaginea minunată oferită de Platon şi 
Schopenhauer în alegoria peşterii. Este exemplul 
oamenilor încătuşaţi într’o peşteră, astfel încât ei 
nu pot să-şi întoarcă capetele, văzând doar 
peretele din fund. În spatele lor alţi oameni cară 
diferite obiecte, trecând prin faţa peşterii. Aceşti 
oameni şi obiecte sunt tridimensionali, dar 
prizonierii văd numai umbrele proiectate pe 
peretele din fund. Totul în această încăpere ar 
apărea numai ca umbre bidimensionale pe 
peretele opus. Platon afirmă că situaţia noastră 
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în lume este similară. Suntem oameni încătuşaţi 
în peşteră. Deşi noi înşine suntem 
cvadridimensionali, aşa cum este orice altceva, 
tot ceea ce putem vedea apare numai în imagini 
în spaţiul tridimensional. Conform cu Platon, 
suntem reduşi la a vedea numai umbrele 
tridimensionale ale lucrurilor în loc de realitatea 
lor. Astfel încerca Platon să exemplifice faptul că 
toate corpurile pe care le cunoaştem sunt de fapt 
cvadridimensionale şi că noi vedem numai 
imaginile-umbră ale lor în spaţiul tridimen-
sional. Acelaşi lucru se întâmplă cu o imagine în 
oglindă. Ea este acolo dar tu, iubite cititor, eşti în 
acelaşi timp prezent aici. Imaginea în oglindă 
face aceleaşi mişcări ca şi originalul; nu are 
abilitatea de a se mişca ea însăşi, ci este 
dependentă de obiectul real, fiinţa. În acest fel 
putem distinge între imagine şi fiinţă, spunând 
că numai o fiinţă poate produce mişcarea. În 
natură, sfera apare în forma unei celule, cea mai 
mică fiinţă vie. Frontiera unei celule este sferică. 
Aici avem diferenţa dintre viu şi neviu.  

 
Mineralele în forma lor cristalină sunt 

întotdeauna mărginite de suprafeţe plane, în 
timp ce viaţa este construită din celule şi deci 
mărginită de suprafeţe sferice. Un octaedru este 
mărginit de opt triunghiuri. Dacă ne imaginăm 
cele opt feţe ale sale ca fiind sfere, obţinem ceva 
viu alcătuit din opt celule. O formaţiune 
tridimensională este mărginită de formaţiuni 
bidimensionale. O fiinţă cvadridimensională, 
adică o fiinţă vie,  este mărginită de fiinţe 
tridimensionale, de sfere şi celule. O fiinţă 
pentadimensională este mărginită de fiinţe 
cvadridimensionale, de teserakt3-uri sferice. 
Astfel vedeţi că trebuie să urcăm de la fiinţe 
tridimensionale spre fiinţe cvadridimensionale şi 
apoi spre fiinţe pentadimensionale. 

Nu recunoaştem cu adevărat o plantă când o 
cunoaştem numai în cele trei dimensiuni ale sale. 
Plantele se schimbă continuu. Schimbarea 
trebuie să fie cauzată de un factor care există în 
afara celei de a treia dimensiuni şi este o expresie 
a celei de a patra dimensiuni, şi timpul este 
expresia acestui element superior. Timpul este 
expresia simptomatică a manifestării vieţii în 
cele trei dimensiuni ale spaţiului fizic. Cu alte 
cuvinte, toate fiinţele pentru care timpul are o 
însemnătate interioară sunt imagini ale fiinţelor 
cvadridimensionale. După trei sau patru ani 
cubul va rămâne la fel, în schimb o fiinţă vie are 
o altă imagine. Nimic însă nu este imuabil. 
Există şi a cincea şi a şasea dimensiune, afec-

                                                 

3 În geometrie tesseract este analogul cvadridimensional al 
cubului așa cum cubul este pentru pătrat obiectul superior. El 
este alcătuit din opt cellule cubice, adică un octahedroid, 
tetracub, prezentat pentru prima oară în 1888 de Charles 
Howard Hinton în cartea sa A New Era of Thought, from 
the Greekτέσσερεις ακτίνες (téssereis aktines sau patru raze) 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Howard_Hinton
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Howard_Hinton
https://en.wikipedia.org/wiki/A_New_Era_of_Thought
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek
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tivitatea şi conştiinţa de sine conceptualizând 
omul şi dându’i valoare. Profanul nu poate 
accepta mai mult decât tridimensionalul, omul 
ca fiinţă pur spirituală, iniţiată înţelege că 
posedă şi cele trei dimensiuni superioare: 
conştienţa de sine, simţirea şi timpul şi că aceste 
trei dimensiuni sunt reflectate în lumea fizică în 
cele trei dimensiuni obişnuite.  

Într-o oglindă poţi vedea cel mult o imagine 
oglindită a propriei tale persoane, cele trei 
dimensiuni ale spaţiului nostru fizic fiind însă 
reflecţii, imagini materiale ale celor trei 
dimensiuni superioare creatoare cauzale. În 
consecinţă, lumea noastră materială are partea 
polară spirituală grupului următoarelor trei 
dimensiuni, adică a patra, a cincea şi a şasea. În 
sens asemănător, se comportă şi dimensiunile 
aflate dincolo de această grupă de dimensiuni 
ale unor lumi spirituale numai bănuite. 
Asemănător trebuie să înţelegem cum celor trei 
arcuri reflexe, a treia fiind axul central terestru îi 
urmează în oglindă alte două. Dacă primele 
două din fiziologia clasică interacţionează ca acte 
reflexe între primnele trei dimensiuni, arcul 
reflex noetic sublimând legătura între 
dimensiunile inferioare şi cele superioare reunite 

prin alte două acte polare. 
Omul adaugă spaţiului 
tridimensional dimensiunea 
timpului, afectivitatea şi 
dimensiunile spirituale aco-
perind hiatusul cu matricea 
dublului hexagonal, în baza 
numerică a numărului doi-
sprezece. Mişcarea gândirii 
de la contemplaţie, meditaţie 
şi rugă atinge nivelul spiri-
tual divin, acelaşi căruia şi 
Moise primind cele Zece 
Porunci pe muntele Sinai i-a 
putut percepe dimensiunile. 
Simbolurile geometrice nu 
sunt doar imagini abstracte, 
de aceea trebuie iniţiere 
pentru a înţelege analogia 
dintre un cub şi un hexagon 
şi a aceleia dintre un tes-
seract şi un dodecaedru rom-
bic. Sfera astrală este a patra 
dimensiune. Devachanul4 
este a cincea dimensiune, iar 
Arupa5 este a şasea dimen-
siune. Lumile fizică, astrală şi 
cerească (devachanică) sunt 
cerurile lui Dante şi de aceea  
credem că acestora li se pot 
atribui prin oglindire altele 

dincolo de ele, numărul arcurilor reflexe fiind 
mult mai mare, cel puţin de şapte. 

Cifra „7” in ritualurile preoţilor daci era 
foarte importantă şi avea legătură într-adevar cu 
nemurirea. Amintim de cele 7 palmete de pe 
brăţările spiralate de aur, cu rol ritualic, care 
infăţişau „pomul vieţii”. Şi în concepţia 
şamanică întâlnim copacul cosmic cu cele şapte 
braţe prin care se iese din spaţiul terestru. In 
credinţele populare româneşti, Raiul are şapte 
trepte sau şapte etape de purificare a sufletului, 
o împletire a crezurilor străvechi cu 
învaţămintele creştine. „7” este şi modulul 
numeric folosit la construirea sanctuarului mare 
de la Sarmisegetuza, care are 30 de formaţiuni a 
câte 7 stâlpi. Cerul este împărţit în 7 straturi: 
atmosfera, exosfera, ionosfera, termosfera, 
mezosfera, stratosfera şi troposfera.  

♦ 

                                                 
4 Devachan (din sanskritul 'deva', zei şi tibetanul 'chan', ţinut) 
adică tărâmul zeilor după teosofia Hellenei Blavatsky. 
5 Arupa în budism este spaţiul non-material, constituit din eter 
(rupa în sanskrită) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/H.P._Blavatsky
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„In opinia mea, nimic nu se întâmplă 

împotriva naturii, cu excepţia imposibilului, 

care nu se întâmplă niciodată.” 

Galileo GALILEI
 

 
 
 
 
„Lucrurile sunt aşa cum sunt. Când 

privim la Univers noaptea, nu facem 

comparaţii între stelele bune şi stelele 

rele, nici între constelaţii aranjate mai 

bine sau mai prost.” 

 Alan WATTS 
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Provincial America 
Aldo ROSSELLI 
 
 
 
 
 
 

Vizita. 
Vacanţa 
 

ste ca şi cum aş fi fost încă în avion, după 
multe ore de zbor, obosit şi neîncrezător. 
Mă holbez în spatele scaunului din faţa 

mea, cu intenţia de a citi în el emoţiile şi 
sentimentele care se împletesc într‛un trup slăbit. 
Şi cu frica veşnică faţă de zbor care mă obligă să 
rămân la exterior, tremurător, asemenea fiecărui 
oneros gând aruncat în gol, care se deschide în 
mine, un abis de pe acum, în care sper, şi chiar 
presimt, dansez dincolo de orice control. 

În jurul marii mese ovale destul de bătrână 
din sufrageria mătuşii soţiei mele tăcerea 
obişnuită a căzut. Ceea ce contează cel mai mult 
sunt bunele maniere, care în mod special ţin de 
modul cum aduci o furculiţă la gură, de a tăia un 
cotlet cu un cuţit, de a şterge gura cu un şerveţel. 
Copilul, din când în când, trezeşte atmosfera cu 
chicotelile sale. Luca, la vârsta de şase ani, este 
nestăpânit: nu numai că nu stă încă bine în 
scaunul lui, dar dezechilibrul dinamic din cadrul 
lui mic pune în mod constant îndoieli asupra 
convenţiilor care susţin precara, deşi binevoitore, 
relaţia cu proprietara vechii case, care vrea să se 
asigure că nici măcar o singură particică de 
linişte - din deteriorata relaţie dintre Maria şi 
mine – n‛ar putea ajunge, eventual, la ea. 

Este de înţeles: totul s‛a deteriorat deja. Aici, 
în America provincială, baricadat în spatele 
benzilor lugubre de piatră care încadrează 
ferestrele mari, sentimentele rămân nemişcate, 
apărate de tăcerea intensă, abia subminate de un 
flux îndepărtat din traficul atât de impalpabil şi 
regulat, ca să semene cu un reflux de conştiinţă. 
Întunecatele cercevele din lemn ale uşilor, 

impunătoarele şeminee, bibliotecile acoperite cu 
sticlă sugerează ideea de restauraţie gotică. Se 
vorbeşte cu voce joasă, alternând cu pauze lungi 
scurte momentele de emoţie. Mătuşa Elizabeth 
afişează o mască de curtoazie, şi faţa ei zbârcită 
nu este fără un zâmbet; ea vrea, probabil, doar ca 
totul să aibă loc conform unor reguli prestabilite, 
că orice se vorbeşte despre îngrijorare rămâne 
vag într‛o zonă neutră, suspendat, ca şi cum se 
temea că o dezamăgire bruscă în tonul 
conversaţiei ar putea sparge paharele de cristal. 

Mary îşi trece unghiile peste obraz, nu ştie 
unde să caute. Îşi trece degetele insistent prin 
părul ei negru. Luca vorbeşte cu sine fără pauză, 
face un joc inexistent: de fapt a înţeles că nu 
poate conta pe adulţii din jurul său. În ciuda 
acestui fapt, nu‛i pasă, vitalitatea fiindu‛i 
implacabilă. "Eu încă nu ştiu câte zile voi 
rămâne", îi anunţ pe ceilalţi comeseni. "Am 
câteva lucruri pe care trebuie să le văd în Italia, 
trebuie să vizitez ...." Nimeni nu răspunde. Se 
pare că lumina, filtrată prin această sufragerie 
cântărită în funcţie de elementele pseudo-gotice, 
nu rezistă pentru a‛i vorbi despre calendare sau 
lungimea sejururilor. "Tu decizi", în cele din 
urmă Mary izbucneşte. "Ştii, cu toate acestea, că 
este mai bine să nu vorbim despre aceste lucruri 
în faţa lui Luca." În timp ce discută, îşi arată 
dinţii flagrant de albi, dezvăluind capacitatea ei 
de a străluci chiar şi fără a prezenta ceva 
deosebit, menţinând expresia sa într‛o notă 
suspendată. "Nu contează", am replicat, "o zi mai 
mult, una mai puţin ...  un telefon este tot ceea ce 
este necesar pentru a rezerva un loc în avion." 

E 
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Salata se serveşte; se aude doar sunetul 
furculiţelor care scotocesc între frunzele verzi. Pe 
fondul câtorva cuvinte care sunt rostite 
gherghiefe ţes abisul de gânduri sau de 
nostalgie. Mary care este aşezată în faţa mea se 
interpune peste o femeie mai tânără, o fată de 
fapt, care râde cu spontaneitate aproape 
exagerat, abandonându-se interlocutorului ei, la 
lume, ca şi în cazul în care ar fi fost pe cale să-şi 
piardă echilibrul dintr‛o clipă într‛alta. Această 
fată, ecranată nebulos şi aparent ascunsă de 
femeia severă, poate ostilă care este în faţa mea, 
este una care riscă totul, al cărui scop este doar 
de a auzi un cuvânt de dragoste şoptit, un 
cuvânt care să aprindă o scurtă strălucire extrem 
de intensă în ochii ei. Din acele momente 
trecătoare - de mică colecţie de momente de 
acest fel - Mary, care este aşezată în faţa mea, 
separată de cei câţiva ani, din ceea ce am înţeles, 
formează un mic mozaic de singurătate şi 
neînţelegeri. "Desigur", a aprobat, "tot ce trebuie 
să faci este să rezervi întoarcerea. Numai că aici 
zilele noastre, ale lui Luca şi ale mele – sunt deja 
prestabilite. Orice element în plus perturbă 
ordinea lor. Chiar dacă ... "- şi în acest moment 
Mary pare ua face un efort deosebit -" ... nu eşti 
un străin, în mod evident. Încearcă, totuşi, să mă 
înţelegi. " 

Lângă mine, în avion, era un om îndurerat. 
Să fi fost de şaptezeci de ani iar faţa lui părea de 
ceară. Se uită drept în faţă iar obrajii tremurau 
uşor. La privire mai atentă, nimic nu‛i era mai 
străin decât acea călătorie. El însuşi reprezenta 
cu siguranţă o sferă de imobilitate. Fiecare 
mişcare în viaţa lui reprezenta un sfârşit şi 
corpul său oarecum abject, înfăşurat într-un 
sacou supradimensionat şi cu pantaloni destul 
de ridicoli, rotindu-se, se înşuruba lent pe scaun 
din cauza unor turbulenţe. M‛am uitat la el cu o 
atenţie care depăşea curiozitatea, şi frica pe care 
o resimţeam ca urmare a golurilor de aer prin 
care avionul trecea părea să coincidă cu teama că 
sfârşeala sa şi aspectul ei ireparabil, ca să 
spunem aşa, mi se transmitea. Deşi am încercat 
să mă gândesc la altceva decât la zbor - pe scurt 
la ce voi face când călătoria se va încheia – totul 
zăcea învăluit într‛un nor impenetrabil. 

Plaja pe care suntem noi trei - Mary, Luca, şi 
eu pentru - este acoperită cu pietriş albicios din 
care ies pietre mari, în forme enigmatice. În faţa 
noastră, apele, fără margini ca o mare, erau 
Lacul Erie. Luca, ghemuit, se joacă cu nisipul ud, 
construind o serie de coloane sau turnuleţe. "Nu 
te uita la mine", continua el să repete, "Eu nu mă 
joc, lucrez. Nu vezi că lucrez?" Pescăruşii zboară 

deasupra apei în ronduri joase îndreptându-se 
spre noi, şi odată ce ne-au ajuns, îşi ridică ciocul 
în sus spre cer lăsând în urma lor o dâră lungă 
de ţipete. 

"Asta e ceea ce se numeşte vacanţă?" Mary 
întreabă mergând abia târându-se la câţiva paşi 
în faţa mea. "De ce o vacanţă?", am ţipat eu în 
scopul de mă face auzit deasupra zgomotului 
neplăcut făcut de pescăruşi. "În orice caz, o 
vizită. Asta-i corect, o vizită - un tată care 
vizitează pe fiul său şi pe mama fiului său". Dar 
acest lucru nu este de ajuns pentru ea. "Este o 
vizită care ar dori să se asemene cu o vacanţă. 
Un sejur lipsit de responsabilităţi, cum ar fi un 
prieten vechi care vine să-şi petreacă câteva zile 
fără griji. Fără complicaţii, doar astfel încât să 
treacă timpul pălăvrăgind, să se distreze, dar 
fără a discuta lucruri importante." Ştiu că trebuie 
să spun ceea ce aşteaptă Mary de la mine, dar 
am înţeles că această distincţie între o vacanţă şi 
o vizită ascunde o capcană. O vizită, prin 
urmare, sau o vacanţă? Cercetând la apele 
lacului, mi se pare că suprafaţa lor se prăbuşeşte, 
divizând lumina înclinată a razelor de soare, cu 
o incertitudine aproape mistică. Pentru a fi în 
vacanţă ar fi o vină nevinovată pe care Mary ar 
puncta-o imediat. Întrucât, în cazul clar că aş fi 
într-o vizită, depărtarea faţă de relaţia mea, 
înclinaţia mea de a dezavua motivaţia intrinsecă 
de a mă găsi în aceste părţi ale Americii de 
provincie, străină şi inutilă ca întotdeauna, s‛ar 
putea găsi astfel o vagă justificare. 

Luca se apropie de apă; îşi întoarce capul 
mândru spre noi, clătinând din capul acoperit de 
păr blond. Îşi întinde un picior spre apă, care 
pendulează peste pietrele gri în valuri mici, 
succesive. "Luca, vino înapoi, apa este rece ca 
gheaţa!" Mary este furioasă: în felul în care‛i 
vorbeşte aproape pare ca e acelaşi mod cum ar 
vorbi cu mine. Ea poartă un aer plictisit pe faţa ei 
peste care se abat unele momente năvalnice. 
Probabil vrea să‛mi demonstreze că atitudinea 
unui copil fără tată este previzibilă. "Tu vezi cum 
e el - e imposibil să‛l stăpâneşti la malul apei." 
Cerul devine acoperit de nori, nori mari cirrus 
care se învolbură de departe, aproape din senin. 
Şi un vânticel subţire creşte în intensitate, venind 
de la suprafaţa mare a lacului, ce transportă un 
fior bănuit a aparţine altor anotimpuri, sugestie 
a unor lucruri care au mers prost şi s‛au 
terminat. "Vin, vin ... " Luca plânge, deşi el a 
reuşit să‛şi ude părul şi într-un fel este mândru 
de acest lucru. 
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Există un punct în mine - aparent inaccesibil 
- care conţine noţiunea de idilă a familiei 
reconstruite. Ieşire, picnic, pe malul lacului, 
pescăruşii. Unele elemente ale unei construcţii 
care s‛a prăbuşit în urmă cu ani, care seamănă cu 
acele case ale căror ziduri sunt lăsate pe dinafara 
miraculos intacte după un bombardament. Sunt 
atât de recunoscut la această situaţie în care am 
putea schimba chiar roluri, vorbesc, de exemplu, 
cu vocea lui Mary. Dar, mai mult decât vorbesc, 
aş putea enumera câteva dintre cuvintele cu care 
ea îşi face discursul imediat recunoscut. 
"Singurătate", "amărăciune", "responsabilitate", 
"anii care trec." Cu aceste cuvinte, sau fragmente 
de discursuri, aş putea recrea "teatralitatea" care 
se recompune rapid în jurul valorilor din 
dialogurile noastre. Amândoi, cu cuvinte 
pregătite, care doresc să smulgă cele mai bune 
impresii, pentru a intra cel mai eficient în faza 
unor rezultate meritorii. Acum, s‛a întors cu 
spatele la mine şi merge spre maşina parcată 
deasupra micii plaje. Ea comunică astfel starea ei 
de spirit de supărare pentru mine, şi mersul ei 
apare subliniat, ca şi cum s‛ar aştepta să o chem 
înapoi. Aş dori să fac acest lucru, dar mai ştiu că 
de fapt cuvintele mele ar fi interpretate greşit. Şi 
chiar nu doresc ca ea să se oprească, să se 
întoarcă, să se uite la mine, şi apoi, din ce în ce 
mai emoţională, să alerge spre mine cu braţele 
deschise. Sunt stimulat doar de nostalgia casei 
(din viaţa noastră) cu pereţi numai din afară 
ramaşi în picioare ce ar putea fi restaurată, iar 
dormitorul, bucătăria şi camera de zi ar putea 
atunci exista din nou. Rolul meu este acela de a 
nu vorbi. Îi propun lui Luca să vină  la maşină cu 
mine. În timp ce‛mi apucă mâna mea, iau foarte 
în serios notificarea că sunt mişcat la inimă de 
cât de mult a crescut. Îl simt rezistent, echilibrat, 
şi chiar pare să fi pierdut o parte din nerăbdarea 
lui agresivă. Nici el nu vorbeşte prea mult, 
probabil în aşteptarea a ceva al cărui nume nu‛l 
ştie. Iar degetele lui mă strâng cu forţă. 

Aşezat în bucătărie, Luca mănâncă fără 
poftă, certat din când în când de către Mary. Am 
observat nişte riduri foarte subţiri între ochi. Ele 
nu par a fi, cu toate acestea, un semn de 
imbătrânire, ci mai degrabă o acumulare foarte 
uşoară de anxietăţi, sau aşteptări. În tăcerea, care 
preocupă masa ca un carton alb fiind o prezenţă 
anonimă, direcţiile în dialogul despre vacanţă 
sau vizită îmi revin în minte. Cuvintele şi-au 
pierdut definiţia, par să corespundă etapelor din 
cadrul unei ceremonii chineze. Termenul 
"vizita", cu toate acestea, îmi aparţine într-un 
mod intim, şi nici nu pot să‛l pun în discuţie. Şi 

singura descriere a acestuia, care îmi vine în 
minte este că, atunci când unul vizitează se ştie 
deja de la început când va avea loc plecarea sa. 
Un segment de viaţă, două sau trei lucruri, o 
emoţie nedefinită sunt încrustate, iar concluzia 
este deja planificată. Ba mai mult, se întâmplă 
ceea ce poate, chiar şi pentru cele mai 
neaşteptate de evenimente, nu se poate, sau nu 
ar trebui să mute linia care defineşte orizontul, 
care reprezintă încheierea, şi anume,  plecarea. 

Luca stă în picioare; nu vrea să mai 
mănânce. El vrea să se uite la televizor şi 
interdicţia lui Mary pentru aceasta îl face mai 
emoţionat, determinat chiar. Mary şi-a aplecat 
capul şi plânge. Imi doresc sa nu fi observat, la 
fel cum aş fi vrut să nu observ slăbiciunea 
obrajilor ei, care tremură în suspine tăcute. Dacă 
aş putea i-aş explica că, la urma urmei, există 
similitudini puternice între vacanţe şi vizite. Aş 
putea să‛i spun: "În realitate, eu sunt într‛o 
vizită, dar, de asemenea, simt ca şi cum aş fi în 
vacanţă. Am luat într‛adevăr o vacanţă din fiinţa 
pe care voi doi nu o mai puteţi vedea, care nu 
contează pentru nimic în echilibrul zilelor 
voastre, dar ar dori să fie reintrodusă, chiar dacă 
numai în cea mai mică măsură, în viaţa voastră 
de zi cu zi." Luca este deja în altă cameră şi 
televizorul este pornit la maxim. Mary s‛a oprit 
din plâns, şi casa pare să fi intrat într-o fel de 
navigaţie pentru timpul serii, aproape de un loc 
de andocare, sau insulă, prestată invizibil prin 
ceaţa subţire care absoarbe întunericul în 
creştere. 

Încă o dată, cu insistenţă, îl văd pe bătrânul 
aşezat lângă mine în avion. Văzându‛l din nou, 
pare a fi totuna cu reapariţia spaimei în faţa 
turbulenţelor ce mi-au cauzat zdruncinături 
puternice. E posibil ca bătrânul să se gândească 
la moarte, dar poate, de asemenea, că el se uita 
doar în gol. Sfârşitul vizitei mele, deşi s‛a 
prelungit cu câteva zile, va fi singua prezenţă 
care îmi umple casa în aceste momente care 
preced căderea nopţii. Fiind într‛o vizită este ca o 
despărţire care se ridică între mine şi ceilalţi, eu 
pierdut în gânduri, sau chiar între acţiuni, care 
sunt complet separate de oricine are obţiunea de 
a a se duce sau să vină, pierzându-se sine sau 
retrăgându-se în timp. "Cât e ceasul?", întreb pe 
Mary. "Prea mult timp a trecut deja", îmi 
răspunde, "Trebuie spus lui Luca să închidă 
televizorul." 

♣
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Dan Mircea CIPARIU 
 
 
 
 
 

scrisoarea a VIII-a  
(de Anul Nou) 
 
 

am intrat în anul schimbării de sine 
interiorul meu e o sămânţă de iubire din care voi scoate 
un cuvânt de trecere pentru devoratori şi profani 
 
„îngerii cad şi (de) pe facebook 
cu ispita pre ispită trăind” mă întâmpină fraţii virtuali cu mantra destinului 
 
27% dintre pământeni şi-au petrecut revelionul într-o reţea de socializare 
au preschimbat atingerea tastaturii în şampania cea mai scumpă  
în visul cel mai fecund  
 
îi mulţumesc Domnului că m-a scos din statistică şi din ademenire 
am petrecut cu încă cinci prieteni la masă  
am savurat specialităţile vegetariene ale dorinei  
am improvizat coregrafia hazardului pe o veche melodie de georges brassens 
„mourir pour des idées” 
 
citesc relatarea unui frate de facebook: 
„mă izolez de lumea reală şi zgomotoasă 
care se termină la capătul unui pahar de băutură 
Revelion sau Paşte 
Crăciun sau Înălţare 
suntem la aceste sărbători doar pentru a bea 
a mânca şi a ne pierde în detaliile ca nişte oglinzi srâmbe” 
 

îi ascult tot mai mult pe cei care au o licărire de suflet 
singurătatea e o biserică universală în care doar Dumnezeu mai poate aduce 
mântuire sau alinare 
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Arta regală 
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DDDrrraaagggoooşşş   PPPĂĂĂTTTRRRAAAŞŞŞCCCUUU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magister Artium 
 

ara mea e Iaşiul şi mă întorc cu o expoziţie personală 

după 30 de ani“, ne spune, parabolic, Dragoş Pătraşcu, 

călător de prin anii ’70 prin „Tzara imaginară Dada“, 

cu toate instrumentele de visare ale desenului. Format liceal 

pentru vocaţie artistică la Galaţi, nu a părăsit, de fapt, Iaşiul 

universitar, ci a devenit formator şi întemeietor aici de pasiune 

profesională pentru desen. Printre alte iniţiative curatoriale, rîn-

duieşte de cîţiva ani un Salon notabil, cu invitaţi, pentru această 

disciplină vastă, şi predă un curs special de estetică a desenului 

la Departa mentul de grafică al Universităţii de Arte ieşene. 

 

Expoziţia amplă, cu un fir retrospectiv, era 

în preparare de trei ani şi a ajuns să se 

„instaleze“ (literalmente) în trei săli de expoziţie 

ale Iaşului („Cupola“, „N. Tonitza“ şi „T. 

Pallady“) în noiembrie 2014. Printr-un hazard 

calendaristic, s-a deschis după aniversarea a 60 

de ani şi la trei decenii de la ultima personală a 

lui Dragoş Pătraşcu în oraşul de adopţie. Căci, 

după 1990, artistul a expus continuu, pe cercuri 

concetrice, dinspre Atlanta, Haifa, Paris, Veneţia, 

Viena şi cu o primă partitură „de oratoriu“ în 

artă obiectuală, la poala scenei din sala de 

expoziţii a ICR Bucureşti, în toamna lui 2011. 

Mai consemnăm şi şapte ani de cînd a trudit, ca 

un Cellini muralist titanic, laCălătoria din 

asamblaje mecanoide, un fascinant relief-bricolaj 

parietal, plasat la clubul ieşean Motor. 

 Autoportret dürerian în creion, cu reducţia 

perspectivală a cîtorva personaje cotidiene din 

anii facultăţii, face acoladă temporară cu cel mai 

recent desen, pe hîrtie manuală thailandeză, de 

culoarea focului, înalt portret cu joben, fără-de-

privire, haşurat în linie vîscoasă de acril negru, 

desemnînd o parabolă de sarcasm politic. 

T 
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„Desenul regizează totul, este generos ca şi 

scrisul“ (Geta Brătescu) şi „nu are nici un 

nonsens“ (Cugler). Sînt motto-uri pentru toată 

fiziologia pătimaşă a stării de seismograf grafic 

în care a trăit, de decenii, artistul. Pătraşcu a 

prospectat ductul grafic într-o mixtură instabil-

obsedantă în seria amplă a Notelor despre linie. 

 Desenul fantasmatic i-a devenit un fapt 

cotidian. Şi-a autografiat practic biografia, 

mărturii expoziţionale fiind citatele de sejur 

veneţian sau francez. Invocă ades jocul şi 

eliberarea prin fantazare, dar ştie că a forat 

involuntar în tenebre, prin puterea de stare 

secundă a desenului grafologic. Iconografia 

hiperdensă a marilor desene în peniţă (1998-

1999), apoi a celor colate cu intruziune de 

fotografie sau obiect vetust cartografiază zone de 

rezistenţă la gheara Puterii, de melancolie a 

finitudinii, de luptă cu patimile trupeşti şi, mai 

particular, egocentric, tema operei care-şi 

devorează creatorul. Ca o salvare ori, luciferic, ca 

o nouă provocare a îngerului la trîntă, Dragoş 

Pătraşcu a mai dezlănţuit o dimensiune a 

plasticului expresiv, cea de-a treia (pecete): 

obiectualul, instalaţionismul, assemblage-ul. 

 Expoziţia Călătoria este, pe cele trei simeze, 

un compendium al desenelor, obiectelor şi 

asamblajelor pe care le ingeniază laboriosul 

artist fascinat de trase şi recurenţe lineare, 

devenite acum ambient. Pe lîngă cele două 

uriaşe desene-balaur în sangvină, cu profunzimi 

onirice de miceliu, selecţia are un solid 

fundament în montaje tridimensionale. Sînt 

„desene cu obiecte“, culminînd cu 

conglomeratul de ready-made The Dark Side of 

the Moon cel cu trimiteri culturale livreşti, de 

manierism postdadaist, dacă ar trebui să-l 

afiliem stilistic, într-un patrulater cu Gellu 

Naum-Bellmer-Barney şi Louise Nevelson. 

 

 

Aurelia MOCANU 
preluat din Observator Cultural, noiembrie 2014, nr.750, Arte 

vizuale, Calatoria pe cupola 
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Dragoş Pătraşcu s‛a născut: pe 12.09.1954 
Studii: 
Academia de Arte „G. Enescu”, Facultatea de 
Arte plastice, decorative şi design – laşi. 
Activitate: 
Conferenţiar universitar doctor – catedra de 
grafică a Universităţii de Arte „G. Enescu” – laşi; 
2004- susţinerea doctoratului cu tema: „Filosofia 
artei în concepţia lui ARTHURO DANTO”; 2005 
– obţinerea titlului de doctor la Universitatea 
„Al. I. Cuza”, Facultatea de Filosofie – laşi, 
specialitatea – Estetică; Lucrează şi trăieşte în 
IAŞI, ROMÂNIA. 
  

Activitate artistică: 
Membru titular al U.A.P. din România, filiala 
laşi, din anul 1990; 
  

Expoziţii personale: 

1979  – Galeriile revistei Cronica – Iaşi – 
Expoziţia „Trei Absolvenţi” 
1980  – Galeriile revistei Cronica – Iaşi 
1984 – Galeiile „Cupola” – Iaşi 
1987  – Galeriile „Cupola” – Expoziţie de grafică 
de carte – laşi 
1992  – Galeriile „Thalheim bei Wels” – Austria 
1994  – Galeriile „Thalheim bei Wels” – Austria 
1995  – Galeriile de Artă „N. Tonitza” – Bârlad 
1997  – Galeriile „Centrului Cultural Român” – 
Paris 1998       – Galeriile „Centrului Cultural 
Român” – Veneţia 
– Galeriile „Casa Artiştilor” – Haifa – Israel 
– Galeriile „Pkollo Gallerie Correr” – Veneţia 
2002  – Galeriile „Traunufer Arkade” – Wels – 
Austria 
– iunie-iulie. Galeriile „G. Petraşcu” – Muzeul de 
Artă din Tecuci – Expoziţia „Marcel Chirnoaga, 
Dragoş Pătraşcu” 
– octombrie, noiembrie, Paris-Viena (Centrele 
Culturale Româneşti) – Expoziţia „Note des 
linie” 
– Expoziţie personală deschisă în Sala Oglinzilor 
din Primăria Vatra Dornei, la invitaţia 
Congresului Mondial al Românilor 
2004       – octombrie – galeriile de artă „Ateneul 
Tătăraşi”, cu ocazia inaugurării galeriilor de artă 
2007  – octombrie – Reconstituri, expoziţie 
personală. Galeriile de artă Racine 7, Rue de 
Preuilly 89000, Auxere, Franţa 
– mai, iunie – „Expoziţia de pe gard” – Expoziţie 
cuprinzând 20 de printuri de mari dimensiuni 
după lucrări personale 
– septembrie, octombrie – „Note despre linie”. 
Galeriile ICR, Bucureşti. Proiect naţional 
realizate în parteneriat cu instituţii şi galerii de 
artă româneşti  
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1996  – „Artă erotică”, ed. I – Galeriile Cupola – 
laşi, expoziţie naţională 
1999  – „Artă erotică”, ed. II – Galeriile Cupola – 
laşi 
2006  – 1/15 iunie – „Erotica”, ediţia a III-a. 
Galeria „N. Tonitza”, Iaşi. Curator şi iniţiator 
proiect, în colaborare cu UAPR Iaşi, la care au 
luat parte 30 de artişti. Participare personală cu o 
instalaţie: fotografie, asamblaje, ready-made 

2007  – 1/30 martie – Curatorul Expoziţiei de 
gravură „Marcel Chirnoagă”, Galeriile de Artă 
„Dana” laşi 
– 1/30 mai – „La început a fost desenul”, proiect 
curatorial în parteneriat cu Galeriile de Artă 
„Dana” Iaşi şi UAPR, filiala Iaşi. Cu participarea 
a 7 artişti reprezentativi români din Bucureşti, 
Iaşi. Arad, Timişoara. Participare personală cu 3 
lucrări, desene pe pânză. Catalog on-
line: www.danagallery.ro 
– 1/15 iunie – Curatorul Expoziţiei Naţionale 
„Erotica”, ediţia a IV-a, Galeriile „N. Tonitza”, 
Iaşi 
2008  – 28 mai – 22 iunie – Organizatorul 
expoziţiei comemorative itinerante „In 
Memoriam Marcel Chirnoagă”, galeriile de artă 
„Ateneul Tataraşi” 
2008   – 25 iunie -1 iulie – Galeriile de Artă 
Bârlad, „In Memoriam Marcel Chirnoagă” 
2008  – iulie – Muzeul Judeţean Vaslui, expoziţia 
a cuprins 20 de lucrări „Marcel Chirnoagă” din 
colecţia muzeului şi 20 de lucrări din creaţia a 6 
graficieni români contemporani 
2009  -1/30 mai – Curatorul Expoziţiei Naţionale 
„Erotica”, ediţia a V-a, Galeriile ,, N.Tonitza”, 
Galeria Moldova Mall, Galeria Cupola din Iaşi, 
în parteneriat cu UAPR Iaşi şi Primăria 
Municipiului Iaşi. Participare personală cu 32 de 
desene 
2010 – noiembrie-februarie – Meeting Point Arad 
Biennial, „Bienala Internaţională de Artă”, Arad. 
Expoziţie itinerantă Arad, Pecs (Ungaria), Pilzen 
(Cehia), Osijek (Croaţia) 
– 1/30 mai – Curatorul Salonului Naţional de 
Desen, Galeriile „N. Tonitza”, Cupola, Moldova 
Mall Iaşi, în parteneriat cu UAPR filiala Iaşi, 
Primăria Municipiului Iaşi. Participare personală 
cu o instalaţie: desene cu obiecte, asamblaje 
– 1/30 octombrie – Curatorul salonului naţional 
„Erotica”, ed. a VI-a, Galeriile Cupola, 
„N.Tonitza”, Moldova Mall, Iaşi în parteneriat 
cu UAPR, filiala Iaşi. Primăria municipiului Iaşi. 
Universitatea de Artă – Iaşi 
2011 – 1/30 mai – Curatorul salonului naţional 
„Erotica”, ed. a VII-a Galeriile de arta „Dana”, 
„N. Tonitza”, „Cupola”, Iaşi. În parteneriat cu 
UAPR, filiala Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi şi 
Universitatea 
de Arte, Iaşi. Participare personală cu trei desene 
pe pânză (120/110 cm) şi o instalaţie 
2011 – octombrie – Curatorul „Salonului de 
desen”, ed. a II-a. Galeriile de artă „Cupola” şi „ 
N. Tonitza” – Iaşi în parteneriat cu UAPR, filiala 
Iaşi. Primăria municipiului laşi, Universitatea de 
Artă – Iaşi. 
 

 
 

 
 

 

http://www.danagallery.ro/


Iarnã 2016  | Contact international 23 

 

 
 

 prezenţă fantastică pe orice simeze din lume, un profesor minunat pe care îl admir de când 
eram mică şi pătrundeam în atelierul său din palatul D, să văd, să descopăr şi să mi se explice 
câte ceva din tainele care m’au determinat să îmbrăţişez arta. El rămâne unul dintre modelele 

mele de maestru: imaginaţie, volum şi chiar culoare, şi tâlcul redării gândului datorită ochilor larg 
deschişi înspre interior, elemente pentru care îi voi rămâne datoare o viaţă întreagă – iubirea 
frumosului. 
 

Elleny PENDEFUNDA 

O 
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Expoziţii internaţionale: 
 1988 – „Artă românească contemporană” – 
Moscova 
1988  – „Expoziţie internaţională de miniatură”, 
Toronto – Canada 
1988  – Expoziţie internaţională 
„INTERGRAFIK”, Berlin 
1996 – „Bienala de grafică”, Gyor – Ungaria 
1996  – „Grafică românească contemporană” – 
Centrul Cultural Român – Paris 
– „APT ADDICTON”, Palasso Carrer – Veneţia 
– „Artă ieşeană contemporană” – Poiters – 
Franţa 
– „Artă românească contemporană” – Sao Paolo 
– Brazilia 
2000  – „Trei generaţii” – Marcel Chirnoagă, 
Dragoş Pătraşcu, Tudor Pătraşcu, Centrul 
Cultural Român Veneţia 
– „22 Măşti” – Artişti din România – Palasso 
Correr – Veneţia 
2002 – „Grafică românească” – Centrul Cultural 
Român – Paris 
2002 – „Zilele culturii ieşene” – Centrele 
Culturale Româneşti din Budapesta şi Viena 
2007, 2009 – Bienala internaţională de artă 
Meeting Point, Arad (expoziţie itinerantă – 
România, Ungaria, Cehia, Croaţia) 

 2015-Salonul internaţional de gravură  Tribuna 
Grafic a V a editie, Cluj-Napoca 
 
 
 

Expoziţii naţionale, colective şl de grup: 
 

 1980 – 2012 – participări la toate saloanele 
anuale ale UAP, filiala laşi 
1980,1982,1984,1986,1988 – participări la 
saloanele republicane – „Bienala de grafică” – 
Sala „Dalles” Bucureşti 
1990  – „Artă contemporană ieşeană” – Muzeul 
de artă Chişinău 
– „Nudul în arta plastică ieşeană” – Muzeul de 
artă – Iaşi 
1993 – „Portretul – ipostaze contemporane” – 
Muzeul de artă – Iaşi 
– „Salonul Naţional de grafică” – Muzeul de artă 
– Galaţi 
– „Artă ieşeană contemporană” – Poitiers – 
Franţa 
– Târgul Internaţional de Artă – „TIAV 98” – 
Muzeul Naţional de Artă – Bucureşti 
– „Grafică românească contemporană” – 
Galeriile „Simeza” – Bucureşti 
– „Salonul bienal naţional de desen” – Galeriile 
de artă – Arad 
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1999  – „12 artişti ieşeni” – Cluj-Napoca, galeriile 
de artă ale UAP 

– „Bienala artelor – ION ANDREESCU” – 
Galeriile de artă – Buzău 
– Expoziţie de grup – galeriile „Rotonda1” – Iaşi 
2001 – Târgul Internaţional de Artă – „TIAV 
2001” – Bucureşti, GaleriileTeatrului Naţional 
– Saloanele Moldovei – Bacău, Chişinău – 
Muzeul de Artă 
– Expoziţie republicană de artă-sală 
„ARTEXPO” – Bucureşti 
– „Trei generaţii”- M. Chirnoagă, Dan Erceanu, 
D. Pătraşcu – Galeriile „Gh. Asachi” – Palatul 
Culturii – Iaşi 
– „15 artişti ieşeni” – Galeriile „Apollo” – 
Bucureşti 
– Expoziţie de grup – Muzeul de Arte – Bacău 
2002  – „Saloanele Moldovei” – Bacău, Chişinău 
– Muzeul de artă 
– „Bienala artelor – ION ANDREESCU” – 
Galeriile de artă – Buzău, expoziţie naţională 
– „Pur şi simplu, fabulos” – Galeriile „IULIUS 
MALL” – Iaşi, (Dragoş Pătraşcu – Constantin 
Tofan) 
2003  – „Artişti ieşeni contemporani” – Muzeul 
de artă – Constanţa 
– Expoziţia profesorilor de la Universitatea de 
Artă – Iaşi. Galeriile „Rotonda” – Iaşi 
– „Amprente” – Galeriile „Cupola” – Iaşi 
2004  – „SaloaneleMoldovei” – Bacău, Chişinău – 
Muzeul de artă 
2005  – „Autoportretul în arta plastică Ieşeană” – 
Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi, Curator – 
Benoite Vitse 
– „Artişti ieşeni contemporani”. Galeriile de arta 
Bistriţa 
– iunie – „Noua dezordine amoroasă”, expoziţie 
de grup – Galeriile „Cupola” – Iaşi 
2006,2007,2008,2010,2011 – Salonul „ARTIS”, 
patronat de UAP, World Trade Center – Iaşi 
2006 -1/30 aprilie – „NUDUL în arta ieşeană 
contemporană”. Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, 
Iaşi, Curator – Benoite Vitse 
2007 – „Confluenţe” – Galeriile „N. Tonitza”, Iaşi 
2007 – „ La început a fost desenul” – expoziţie 
naţională. Galeriile „Dana”, Iaşi 
– „ Oraşul” – Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi, 
Curator Benoite Vitse 
– 1/30 aprilie – „Albastru”, expoziţie de grup. 
Curator Benoit Vitse, Galeriile „Ateneul 
Tătăraşi”, Iaşi 
2008 – „Artişti ieşeni contemporani” – Galeriile 
„Senso”, Bucureşti 
– Expoziţie de grup – Galeriile „Baekero”, Iaşi 
– mai/iunie – „In Memoriam Marcel Chirnoagă” 
– Galeriile „Ateneul Tătăraşi”, Iaşi. Muzeul 
judeţean Vaslui, Galeriile de artă „N. Tonitza”, 
Bârlad 
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– Expoziţia „13” – Galeriile de Artă „N. 
Tonitza”, Iaşi 
– iunie/iulie – Expoziţie de grup, Galeriile 
Centrului Rezidenţial Pallas, Iaşi; 
2009   – Zilele Universităţii „George Enescu” Iaşi, 
Galeriile „Cupola”, Iaşi 

– „Conexiuni”- Galeriile de Artă „N. Tonitza”, 
Iaşi 
– „Zoon Politikon”, expoziţie naţională. Galeriile 
de Artă Focşani, sub egida Consiliului Judeţean 
Vrancea, Curatori: Alexandra Titu şi Constantin 
Prut 
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– februarie/martie. Galeriile Centrului Artistic 
Baia Mare, expoziţie de grafică românească 
contemporană 
– „INVENTICA – Expoziţie internaţională a 
creativităţii şi inovării”, Galeriile „Aparte”, Iaşi 
– „Salonul Naţional de Desen”, Galeriile 
„Cupola” şi „N. Tonitza”, Iaşi 
– „Maeştrii de ieri şi de azi”. Expoziţie dedicată 
aniversării a 150 de ani de învăţământ artistic la 
Iaşi şi înfiinţării primei Pinacoteci Naţionale a 
Şcolii de Arte Frumoase, Galeria de artă „Dana”, 
Iaşi; Catalog on-line pe www.danagallery.ro 
2010  – „Interferenţe artistice”. Galeriile „N. 
Tonitza” şi „Cupola”, Iaşi 
– „Cuvintele liniei”. Galeriile Primăriei 
municipiului Paşcani în parteneriat cu UAP, 
filiala Iaşi şi Primăria Paşcani 
2011  – „Transparenţa valorii, dincolo de formă 
şi culoare”. Galeriile Primăriei municipiului 

Paşcani, în parteneriat UAP, filiala Iaşi şi 
Primăria Paşcani 
– „EUROPEAN ART EXHIBITION”, sub egida 
EUROINVENT, Muzeul Unirii, Iaşi 
– „Tabăra naţională de creaţie – Bucium, Iaşi”. 
Galeriile Moldova Mall, Iaşi 
– „PRO RURALIS”, Galeriile „Cupola”, Iaşi 
– decembrie/ianuarie, „Anuala de pictură, 
grafică şi sculptură”, ed. a VII-a, Muzeul de arte 
vizuale Roman 
– noiembrie – „Sinteze contemporane – arta 
românească”,expoziţie naţională. Sala 
„Brâncuşi”, Palatul Parlamentului – Bucureşti 
– octombrie – „Salonul Naţional de Grafică”, 
Galeriile „Căminul Artei”, „Simeza”, Bucureşti 
– decembrie – „Salonul Naţional de Grafică”, 
Galeriile „Dana”, Iaşi 
2012       – „Ritmuri atemporale”. Festivalul 
internaţional „Artă şi tradiţie în Europa”, 
Galeriile „Cupola”, Iaşi 
– martie – „CORP 2012”, Galeriile „Căminul 
Artei”, Bucureşti 
– aprilie – „CORP 2012”, Galeriile de artă 
Focşani. 
2013 Segni Disegni, 9 artisti romani 
contemporani, Dolo Venezia sub egida 
Associazzione Culturale Arte Visive, Riviera del 
Brenta 
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Lucrări cu drept de proprietate artistică: 
 

 2007 – Lucrare monumentală parietală, 200 m2, 
Club Motor, Iaşi. Tehnica ready-made, 
asamblaje, desene, instalaţii. Lucrare cu drept de 
propritate intelectuală, realizată prin contract cu 
patronatul clubului. 
  
Activitate socială: 
 

 1992-1997 – Preşedintele U.A.P., filiala Iaşi; 
Membru în Consiliul Naţional al U.A.P. din 
România din 2000 şi până în prezent; Membru în 
Consiliul de Conducere al U.A.P. Iaşi din 1997 şi 
până în prezent; Membru onorific al Consiliului 
Mondial Român cu sediul în Atlanta, Georgia 
(SUA) pentru merite deosebite în susţinerea artei 
şi culturii româneşti; Membru în Consiliile de 
Jurizare al Saloanelor anuale ale U. A.P., filiala 
Iaşi cât şi al Saloanelor naţionale de grafică. 
  
Premii: 
 

 1979 – Premiul I la „Expoziţia Tineretului”, 
Galeriile Institutului de Arhitectură „Ion 
Mincu”, Bucureşti 
1986 – Premiul revistei „Cronica” pentru 
afirmare tn creaţia artistică 
1986 – Premiul Editurii „Junimea” pentru cea 
mai frumoasă carte pentru copii editată în 1986 
1990 – Premiul revistei „Cronica” pentru 
afirmare tn creaţia plastică 
1999 – Premiul U.A.P. Iaşi pentru grafică 
2000 – mai – Premiul pentru grafică la bienala de 
artă „Ion Andreescu” din Buzău 
– Premiul pentru grafică. Saloanele Moldovei, 
Bacău, Chişinău, ed.a II-a 
– Premiul „V. Pogor” acordat de Primăria 
Municipiului Iaşi pentru activitate artistică 
– Medalia „Teiul de aur” – Ipoteşti, pentru 
ilustrarea operei eminesciene 
2004       – Ordinul „Meritul Cultural” în grad de 
Cavaler, acordat de Preşedinţia României pentru 
întreaga activitate artistică 
2005 – Premiul U.A.P. pentru instalaţia 
„Gemenele” la Salonul U.A.P. Îaşi 
2007 – Premiul de Excelenţă pentru expoziţiile 
din străinătate la Salonul „ARTIS”, Iaşi 
– Premiul de Excelenţă pentru activitate 
expoziţională internaţională. Salonul „ARTIS”, 
UAPR, Iaşi 
– Premiul pentru expoziţia „Erotica” din 2007, 
Salonul „ARTIS”, UAPR, Iaşi. 
2009,2011 – Medalie de Aur pentru creaţie 
artistică, în cadrul Săptămânii Europene, 
„Creativitate şi Inovaţie”, sub egida 

EUROINVENT, Expoziţia Artiştilor Plastici 
Ieşeni, Galeria „ ApArte”, Iaşi (Gold Medal in 
Creativity and Innovation week) 
2009– 23 ianuarie – Diplomă de Onoare: 
„Personalitatea culturală a anului pentru 
influenţa remarcabilă în grafica şi estetica 
românească”. Gala PD-L „Reunim valori!” 
2010– „Diplomă de Excelenţă pentru întreaga 
activitate artistică”. Salonul „ARTIS”, UAPR, Iaşi 
2012 – martie – Premiul pentru grafică la 
Expoziţia „Ritmuri atemporale” din cadrul 
Festivalului Internaţional „Artă şi tradiţie în 
Europa”, ed. a III-a. Galeriile „Cupola”, Iaşi 
2013 – Marele Premiu pentru creatie artistica, 
„Saptamana europeana Creativitate si inovatie” 
sub egida Euroinvent 
2015 - Premiul „ArtIS” pentru grafică al Uniunii 
artiştilor plastici din România 
  
Lucrări teoretice publicate: 
 

2005 – Estetica analitică – ARTHUR DANTO, 
editura ARTES, Iaşi 
2005 – Sfârşitul artei – sensuri contemporane din 
volumul Moartea artei? Interogaţii privind 
statutul operei de artă în contemporaneitate, 
editura ARTES, Iaşi 
2009 – Actualitatea esteticii Kantiene din 
volumul Arta şi publicul nou – editura ARTES, 
Iaşi. 
  
Lucrări în colecţii de stat: 
 

Muzeul de Artă – Iaşi 
Muzeul de Artă – Bârlad 
Muzeul de Artă – Vaslui. 
 
Lucrări în colecţii particulare:  
 

România, Canada, SUA, Franţa, Germania, 
Suedia, Olanda, Italia, Grecia, Israel, Austria, 
Ungaria, Anglia, Elveţia, Noua Zeelandă, Rusia. 
Ilustraţie de carte, lucrări monumentale, 
scenografie: Ilustraţii şi coperţi de carte la 28 de 
volume de versuri şi proză; Pictură 
monumentală, complexul sportiv din Thalheim 
bei Wels, Austria; 2001 – Lucrare monumentală 
(200 m2), Club Motor, Iaşi; 2004 – mai – 
scenografie – show Irina Schrotter,Teatrul 
Naţional, Bucureşti; 2005 – iunie – scenografie – 
„Şampanie roz”, după S. Beckett, regia 
Dumitriana Condurache, „Ateneul Tătăraşi”, 
Iaşi; 
2007 – Lucrare monumentală (250 m2), Club 
Motor, Iaşi. 

Prezentare de Elleny PENDEFUNDA 
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Adrian ALUI GHEORGHE 
 

 
 
 
 
 
 

Fericirile 
 
 

 
Fericiţi cei care au aflat pînă cînd 
Fericiţi cei care au aflat pînă unde 
Fericiţi cei care ştiu din propria experienţă 
Fericiţi cei care ştiu din experienţa celorlalţi 
Fericiţi cei care au aflat de ce 
Fericiţi cei care au uitat de ce 
Fericiţi cei care n-au întrebat şi au aflat 
Fericiţi cei care au întrebat şi n-au aflat nimic 
 
Fericiţi cei care se apropie 
Fericiţi cei care se îndepărtează 
Fericiţi cei care suferă pentru că drumul nu are capăt 
Fericiţi cei care suferă pentru că drumul se înfundă brusc 
 
Carnea e sfîrtecată de o contradicţie de termeni 
pe patul de moarte trupul se tîrîie pînă la margine şi 
se aruncă în hău: 
mai suna-veţi pentru mine stele din sînge? 
mai afla-veţi unde se varsă sîngele tuturor? 
 
Fericiţi cei care au încheiat o înţelegere 
Fericiţi cei care au încălcat toate înţelegerile 
              şi acum îi aşteaptă viaţa la cotitură 
Fericiţi cei care au uitat de ce – oricum răspunsul 
              era aproximativ, 
oricum mai urma ceva care ar fi schimbat ordinea lucrurilor 
Fericiţi cei nefericiţi pentru ei ziua se naşte cu vinovăţie 
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Fericiţi cei mutilaţi din iubire 
Fericiţi cei care au abandonat cînd mai aveau atît de puţin,  
             atît de puţin  - 
Fericiţi cei care au plătit totul în viaţă 
şi le-a mai rămas o mulţime de mărunţiş 
cu care pot să joace pe mize obscure la zaruri 
 
Fericiţi cei care ar fi vrut altceva de la soartă 
Fericiţi cei care au urcat pînă în vîrf 
şi de acolo n-au mai ştiut dacă să se întoarcă acasă 
să aducă pîinea ca un trofeu 
sau să rămînă ca martori ai propriilor ascensiuni  
 
Fericiţi cei care nu vor să ştie nimic 
Fericiţi cei care vor să ştie totul 
şi cu unii şi cu alţii am fost în cîrdăşie 
pe cînd fluturele spărgea crisalida  
pe cînd floarea depunea mărturie cu propria mireasmă 
 
Fericiţi cei care sînt pe punctul de a cîştiga războiul 
dar le mai lipseşte un moment de ură 
Fericiţi cei care spun nu 
cînd eu sînt pe cale să adun la un loc  
                            stelele din două nopţi diferite 
 
Trăiesc laolaltă cu cîţiva morţi 
şi cu cîţiva vii 
de prea multe ori morţii îi încurajează pe cei vii:  
rezistă, rezistă,  
l-am auzit pe Dumnezeu cu urechile mele spunînd 
că viitorul nu-i atît de negru! 
 
O mulţime de lucruri nu le-am trăit dar mi le amintesc 
pe altele le-am trăit, dar le-am uitat 
 
Fericiţi cei care pînă la urmă au conchis  
că viaţa nu e mai importantă 
decît o călătorie în care sufletul trage hoitul după el 
ca să-i arate ce lucruri minunate   
ar fi avut de pierdut 
dacă ar fi ezitat să se nască 
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Fericiţi cei care au urcat  
Fericiţi cei care au coborît 
îi urmăresc şi pe unii şi pe alţii 
se tîrăsc pînă în centrul oraşului, 
chiar de mai multe ori pe zi, 
de fiecare dată o fac cu determinarea cu care ar săvîrşi  
un ritual.  
 
Trag cîte o linie pe perete 
la fiecare plecare, la fiecare sosire. 
 
Poate că într-o zi ar trebui să le spun 
dar poate că e mai bine să nu ştie  
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Magda URSACHE 
 
 
 
 

Creşterea zero  
a limbii române 
 

„Iubiţi vocala!” 
Nichita Stănescu 

 
e întrecute, varii lunetişti atacă din toate 
poziţiile, de 5 luştri încoace, limba 
noastră cea română. Guvernanţii pot 

declara liniştiţi creşterea zero a limbii naţionale, 
dacă şi miniştrii învăţământului vorbesc 
agramat, fără a-l întrece, totuşi, în expresivitate, 
pe ex-ul Agriculturii, Stelian Fuia: „Pregătirea 
mea a fost continuă şi o voi continua în 
continuare”. 

Lua-v-ar DNA-ul, ANI, DIICOT-ul, să vă ia, 
îţi spui când îl auzi pe Igaş „branconând”, pe Ion 
Olteanu cu „e legate”, pe „dragă Stolo” vorbind, 
cu ştiuta-i fentă de maxilar, despre „ştandard de 
viaţă”. 

„Adică că suntem pe drumul cel bun”, Zona 
Euro. Oare se referea la viaţa (şi limba) de baron 
PSD, PD, PNL etc.? Ăştia-s miliardari în euro, ce 
să se mai încurce cu leul năpârlit. În vangheleză, 
nu se conjugă a fi, ci numai a avea. Cât despre 
doamna Birchal, ameninţată, pesemne, de 
subzistenţa lingvistică tele- vizuală după 
viitoarele alegeri, s-a aurit: şi-a cumpărat un 
lingou. 

Parlamentarii Geoană şi Marinescu n-au 
depăşit faza decât a limbii române stricate, iar 
adversarii cât şi fanii îl comentează pe Ponta ca şi 
prim ministru. Să le spunem ca Jean d’Omersson 
că fac parte din l’inaptocratie sau, mai bine, din 
ineptocraţie? 

Mai este şi încăpăţânarea de a accentua 
greşit. Suntem ameninţaţi că Băsescu ba vrea, ba 
nu vrea să ocupe „imobílul din Gogól (bine că 
nu i s-a spus Gogoal). „Cu toţi”, spunea Boc, 
rimând cu netoţi; ecţetera, zicea Radu Vasile, 
alias poetul Mischie, lăudat de Mircea Dinescu, 
recent ocupat să-l invite pe MRU la masă (cu 

vită?) şi punând lăutarii să-i cânte din rărunchi: 
„Daolică danga/ Mi se rupe ştanga”. Mie îmi 
răsună în urechi „Fiţi ungurenii mei!”, updatat: 
Fiţi băsişti! „Şi-ncodată, şi-ncodată, şi-ncodată!” 
Pardon, iohanişti! Asta aşa, pentru 
transparentizare, vocabula favorită a şefului SIE. 

Am tot propus un PLRC – Partidul Limbii 
Române Corecte –, că tot se poate înjgheba o 
partidă din 3-4 persoane. Mă tot gândesc acum 
la SSLR – Serviciul Securităţii Limbii Române, 
vizându-i pe cei nepăsători, din ce în ce mai 
nepăsători de stricarea limbii. 

Am scăpat de limba toavă a femeilor politice 
socialiste (obtuzele, incultele, de la Suzi Gâdea la 
Maria Găinuşă, de la Lina Ciobanu la Aneta 
Spornic), dar nici actualele nu-s mai breze. Taci 
şi pari profundă, le-ar sfătui un consultant de 
bună credinţă. 

Pledoaria pentru vorbire „firesc cacofonică” 
(A. Pleşu) a avut succes: iată-ne kakofili, cum o 
dovedeşte Anca Constantinescu, pedista care n-
are „ciocu mic”; când „priceputa femeie de 
afaceri” rămâne fără vorbe, uzează de apă rece 
contra adversarului politic: apa trece, gestul 
rămâne. 

De când Elena Udrea şi-a recăpătat sutienul, 
canalele TV ne fericesc iarăşi cu emisia-i 
precipitată, în penurie de silabe („dau 
răspunsuri oamen’lor”). Roberta Elena Anastase 
nu ştie să numere, dar de vorbit vorbeşte 
preoţeşte: „Veniţi de luaţi lumină!” (de la 
doamna Udrea). Întrebare parantetică: vă 
interesează când naşte Anastase? Nu. Dar ştirile 
ne-au furnizat data fixă, aşa cum ne-au anunţat 
că tortul de nuntă a avut un metru şi jumătate. Şi 
în timp ce madam’ Udrea verifica spusa lui 

P 
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Harold Mac Milan, „un ministru este totdeauna 
un echilibru între un clişeu şi o indiscreţie”, 
EBA, numai buze expandate şi tocuri, slobozea 
vorba inexactitudine. 

Cerând sondaji ca să afle dacă Ponta mai are 
favorabilitate, Górghiu se exprimă într-o 
politicheză tăioasă, mult diferită de turcana 
lentă, manichiurată. Doar doamna Turcanu e 
femeie de cultură, în haine haut-couture. Pot 
spune, privindu-le cum se zbat, că politica 
urâţeşte femeile. Iar puterea politică lungeşte 
mâinile, nu mintea, nici poalele, judecând după 
veşmintele stupefiante ale plutonului blond 
pedelisto-penelist. Mai mereu underdress (plete 
curgând râu, în loc de păr strâns, genunchi goi 
până la şort electoral (model Olguţa Vasilescu; la 
ştirile de la ora 19 ale Antenei 1, din 31 mai 2015, 
am auzit despre „o pereche de şorţi de plajă”; 
am notat data pentru că sunt sigură că pluralul 
şorţi va prinde teren lingvistic, la fel ca succesuri 
şi norocuri şi sistemuri, femeia politică îşi 
dublează agresiunea verbală prin ţinute sex-
pistol. Şi „se va devola”, cum se exprimă 
doamna Turcan, din ce în ce. 

Dar să urmez cererea lui Becali: „Vreau să 
terminăm cu acuzurile astea” şi să intru pe teren 
mass media. Dacă limba a stricat-o rău clasa 
politică, nici mediile nu se lasă mai prejos, ba 
chiar ar trebui scris pe ecran, ca pe pachetele de 
ţigări, că dăunează grav sănătăţii limbii române. 
Nu mai spunem cumpărători, ci bayeri, avem 
bloguri despre food, nu despre mâncare. Mai este 
în DEX cuvântul înţelegere, dacă se preferă deal? 
Cât despre diacritice, Dumnezeu cu mila. Într-o 
zi de 13 („ghinion” cu ghilimele!) se putea citi pe 
o burtieră Prostii sub clar de lună în loc de Proştii 
sub clar de lună, piesa lui T. Mazilu. 

La orice zapping, înregistrezi erori peste 
erori. Ştirista mândră şi mândruţă, ca să nu-i zic 
bâlbuţă, a apus, dar steaua ştiristei-esca străluce: 
o mai vedem şi nu e. 

Îndemnul nătâng al moderatorilor, „spuneţi 
cu subiect şi predicat” (variantele udriste: „eu 
spun/ eu am spus lucruri; (nu) pot să spun 
lucruri”) asurzeşte. Ca şi expresia a da cu 
subsemnatul. Cum se îmbulzeşte peste invitaţi 
Lavinia Şandru, mai rar cineva! Iar discuţiile de 
tip vuvuzeală nu contenesc. Tocşoiştii vorbesc şi 
vorbesc şi vorbesc, cu gura, cu mâinile şi cu 
picioarele, dar fără ureche, fără a-l auzi pe 
celălalt. De la Anton Pann cetire: „Pentru prost 
tăcerea-i minunată./ dar de ştie-acest folos, nu-i 
prost./ Când n-ai merit, nici învăţătură/ Ţine-ţi 
bine-nchisă limba-n gură”. Să le spună cineva 
moderatorilor: La carte, cetăţeni! Lucrativ nu vine 
de la a lucra, nici salutar, de la a saluta. Numai că 

gramatica limbii române devine extrem de… 
liberală, fără a mai fi artă (alături de celelalte 6: 
retorica, dialectica, muzica, aritmetica, 
geometria, astronomia). „Româna se vorbeşte-n 
două limbi”, cum cânta folkistul cu referire la 
moldovineasca glosată de slaviciosul de peste 
Prut, Vasile Stati, autorul Dicionarului moldo-
român? Dă fapt (ca s-o dau pe dâmboviţeană), 
fiecare îşi creează propria realitate lingvistică, 
aşa cum îl taie capul. „Domnule X, tu cum…”, se 
adresează o moderatoare unui invitat, făcând o 
legătură riscantă între tu şi domnule, à la Miţa 
Baston. Şi câte „legături” nu se fac la ştirile 
noastre cele de toate zilele: „Marinela, ai 
legătura! Andrada, ai legătura! Ilknur, ai 
legătura!”. Şi „legătura” răspunde prompt: 
„Cum ai spus şi tu, Andreea…” Mai hazos e 
când se corectează unii pe alţii, iar corectura 
conţine altă greşeală, ca în Domnule X, 
„propriile” se scrie cu doi de „i”; scriitoarea-
zână, Andreea Marin, optează pentru „doi de fî”. 
Da, sunt diverse baduri, cum spunea un ziarist 
care n-avea la îndemână cuvântul românesc. Un 
malenj, cum zicea un realist (de la Realitatea), de 
agramatisme. 

Vorba Monei Muscă, iacătă că am ajuns la 
subdialectul monden moderat. Doar n-o să se 
vorbească, pe aşa căldură, corect în emisiunile de 
divertisment.  Am intrat în vacanţa mare, iar 
homo loquens poate cultiva cât doreşte vulgarul. 
Şi-mi amintesc cum îşi justifica Oana Roman, la 
Confidenţial, lipsa de rating a unei emisiuni: 
„Am fost prea intelectuală”. Ei, dacă ar fi 
combătut… ipocrizia ca doamna Tatoiu, 
arătându-şi chiloţii din sertar, cumpăraţi de la 
Paris… Am scăpat de madam’ Tatu, cu morala ei 
relaxată, în dialog cu extravagantul Bebe-sex, şi-
am dat peste şi mai relaxata madam’ Tatoiu, 
mereu up to date când e vorba despre educaţia la 
români. Profa de mate a vândut rujuri Oriflame 
în şcoli, educativ, fireşte. Trecem. Butonăm, dar 
dăm iarăşi de Tatoiu. Aproape că prefer să-l văd 
pe Cataramă sugându-şi dinţii la TV, pe 
populara Merişoreanu, pe mama Mitoşeru ori pe 
Arşinel din Dolhasca moldavă cu Stela cu tot, 
decât s-o aud pe Tatoiu, mereu în stare de talk-
show, pe o gamă largă de subiecte, de la norul 
toxic de provenienţă Cernobâl la poligamie, la 
Băsescu, la, la, la… Unde-unde, că-i peste tot, a 
fixat diferenţa bărbat-femeie? „La el se vede 
când nu i se scoală, la noi nu”. Şi bătrânica 
bretonată, cu subsuorile goale a continuat. 
„Femeilor le e frică de ridicol”. Dumneaei, nu. 
Legea lui Pruteanu ar fi putut s-o amendeze 
după ce a spus: „lumea care te cunosc”. Dar pe 
câţi n-ar fi putut inculpa legea asta? Din seria 
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Matiz pentru Mattisse şi Jerry pentru Jarry face 
parte şi pronunţia „Aicăn” pentru Eikon. La 
Antena Stars, Tour Eiffel se pronunţă Aifăl Taur, 
iar asistentele toride cad uşor în capcane 
lingvistice. Veşnicul „nea Ţuţu” Condurăţeanu, 
în ţuţa lui, ne tot salută cu „Vă pup pă suflet!”. 
TVclastă cum sunt, l-aş scoate din ecran pe Petru 
Frăsilă cu „şaiul”, dar şi cu invitatul Simirad, 
poreclit Tolstoievski, vorbind despre 
„Şauşescu”. Adrian Păunescu obişnuia să-i 
corecteze pe invitaţii în defect de regular 
roumanian, cât erau ei de profesori universitari. 
Eu i-aş fi spus lui Radu Feldman Alexandru că 
pe Pareto nu-l cheamă Vittorio, ci Vilfredo. 

„Fără scaun la vorbă”, cum zice poporul, 
divuţele, adevărate chivuţe, sporovăiesc aşa cum 
le vine la gură. Lui homo consumericus pare-se că 
nu i-au ajuns 12 ani de circotecă Bahmu-
Prigoană. Ne prigonizăm sau începem 
detoxifierea televiziunilor? O emisiune a lui 
Morar (din şcoala Andrei Gheorghe) îşi propune 
să afle ce vinde mai bine: sexul sau prostia. Aş 
zice că ţopenia feminină, de vreme ce invitatele 
sunt, majoritar, fiinţe limitate, sărace-n minte, 
grobiene, vulgare, primitive, în conflict cu cartea; 
ţoape „cu două sau mai multe picioare”, cum le 
spunea Mircea Constantinescu, târgovişteanu. În 
Silicon Valley, care e televiziunea, ţoapele sunt 
date drept VIP. 

Strada înjură? Înjură şi filmul, înjură şi 
teatrul, înjură şi literatura. Sindromul Tourette, 
boala înjurăturii face ravagii. Precaritatea 
mijloacelor stilistice e suplinită de înjurătură şi 
de cuvinte neconvenabile. Pu şi pi au devenit un 
fel de passe-partout cu care intri în emisiuni aşa-
zis culturale, aflate sub BIP. Fetele ce se vor 
ostentativ vulgare (ca Bradea, cu ticul ei verbal, 
„să-mi fut una dacă nu”, ca Golea, ca Baetica), se 
descheie la toţi nasturii, băiuţeii la fel. Nu 
şochezi prin scabros, rişti să fii declarat, de 
comentatorii direcţiei noi, răsuflat. „Fut şi la 
revedere”, sună un vers de Ioana Nicolae, din 
volumul colectiv 40238 Tescani. I-a răspuns ca 
un ecou Petronela Rotaru: „Sunt o pizdă lirică”. 
La început a fost cuvântul Ninei Cassian, scriind, 
în „România literară”, de 5 sept.1991, 
următoarea rugă: „Îndură-te, Doamne/ de cerul 
gurii mele/ de omuşorul meu,/ acest clitoris din 
gâtlejul meu,/ vibratil, sensibil, pulsatoriu/ 
explodând/ în orgasmul limbii române”. Ca la 
un semn, ultrasexistele doamne şi domnişoare 
au ivit poezie şi proză din şi despre „părţile 
personale”. Măcar vipa Adelina Pestriţu se 
delimitează de scriitoare: „Eu nu fac sex, eu fac 
sentimente”. 

Mai modest, prozatorul Editurii Trei, Ion 
Mărculescu (Nastasia, un amor de aproape un an) 
clarifică faptul că „fiecare om are metoda lui de a 
se pişa”, în timp de Dudu Crudu e plin de curaj 
erotic: „îi băga pula între coapse, ea gemea în aer 
departe, departe”, cu binecuvântarea Elenei 
Vlădăreanu: „de ce scriu pulă în loc de sex – 
chiar nu vă mai priveşte”. 

Manualul de română propune neonatura 
lisme, ca elevii să iasă din dilema ţi-o tragi sau nu 
ţi-o tragi. Şi cine mai crede, dintre şcolari, că la 
grammaire est un chanson douce (Erik Orsenna), 
când debutantul în manual, Ovidiu Verdeş, cu 
Muzici şi faze, se exprimă atât de precar? Cât 
despre internauţii români, aflaţi că ei deţin locul 
al treilea la pornografie virtuală, precedaţi doar 
de Bolivia şi de Chile, după o statistică difuzată 
de Net Bridge, în iunie 2007. De-atunci, hăt-hăt, 
e posibil ca România să fi ajuns pe primul loc. 

Excedat de invazia poeziei libresse cu 
aripioare şi a prozei cu scene de sex tel-quel 
(precizez: doamnele sunt mai meticuloase şi mai 
explicite decât domnii), Nicolae Breban a 
explodat. Şaizeciştii şi şaptezeciştii au luptat 
pentru re-aşezarea scrisului sub zodia 
esteticului; acum vrem să considerăm cacolalia 
semn estetic. „Ca ce chestie să spunem f puncte-
puncte, nu tot cuvântul? Literatura să fie sinceră, 
aproape de realitate. Nu ca-n ceauşism”, 
teoretiza cineva, dând dovadă de un remarcabil 
prost gust literar. Revoltat de cei care scriu de 
azi pe mâine, nu de azi pentru mâine, punând în 
balanţă creativitatea lingvistică (a lui Şerban 
Foarţă, de pildă) şi cele două vocabule cu pi şi cu 
pu, N. Breban a diagnosticat acest soi de a scrie, 
folosind la TV cuvintele cu pricina. Atitudinea sa 
fermă a ultragiat auzul fin al şefului ICR. 
Domnul Radu Boroianu s-a dezis de marele 
scriitor. Iar mesajele obraznice contra lui N. 
Breban nu contenesc, cât îi vara vară. 

Pariind pe carte scurtă, în limbajul bufetului 
La 7 craci, un ultim venit în dispută îl acuză pe 
Breban că ar lucra la cărţi nedorite de (mai) 
nimeni, că nu-i nici citit, nici vândut. Personal, 
aleg să mă citească 100 de avizaţi decât să mă 
cumpere 20.000. Investiţia în publicul care citeşte 
„pă closet”, ca miliardarul Ţânţăreanu, duce la 
succes Coelho, success Dan Brown etc. 

Nu se mai poartă proza elaborată? Ei, uite că 
Modiano nu vinde, nici nu scrie proză foarte 
lizibilă, de citit pe diagonală în metrou şi totuşi 
ia premiul Nobel. Ceea ce le doresc şi 
contemporanilor mei. 

La impostori şi imposturi voi reveni. 
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Ioan HOLBAN 
 

 

Despre 
realismul 
psihologic la 
Dana Dumitriu 
 

pţiunea declarată a Danei Dumitriu 
pentru ceea ce ea însăşi a numit „realism 
psihologic“ (într-un eseu intitulat 

Ambasadorii sau despre realismul psihologic în 

care acroşează probleme ale prozei de analiză şi 
introspecţie), plasează textele prozatoarei pe 
dimensiunile acestei noi direcţii de evoluţie a 
romanului, dinamitând modalităţile discursului 
narativ tradiţional: povestea trecutului, cu 
ambiguităţile şi feţele sale ascunse, cedează locul 

povestirii prezentului care singur poate oferi 
necesarele certitudini. Eseul amintit, publicat în 
1976, marchează traiectul urmat de scriitoare: 
Migraţii (1971), Masa zarafului (1972), 
Duminica mironosiţelor (1977), Întoarcerea lui 

Pascal (1979), Sărbătorile răbdării (1980), 

Prinţul Ghica (I, 1982; II, 1984; III, 1986) definesc 
o scriitură modernă care depăşeşte limitele 
livrescului şi ale unui anume manierism de 
factură analitică, reuşind să ofere de fiecare dată 
surpriza unor elemente noi pe coordonatele unei 
naraţiuni cu o formulă proprie. 

Cărţile Danei Dumitriu de până la Prinţul 

Ghica se focalizează pe figurile unor personaje 
feminine (Dora Iatan, Maria Stănescu, Petra, 
Ema şi Clara Danielescu, Ghighi Nestorescu), ale 
căror fapte, drame, opţiuni, gânduri sunt atent 
urmărite de ochiul analistului, pătrunzând 

adânc în intimitatea vieţii lor. Eroinele 
prozatoarei sunt femei în fond singure care îşi 
trăiesc cu o voluptate dostoievskiană suferinţa 
solitudinii, căutând şi aflând, în cele din urmă, 
plăcerea spaţiilor închise. Descoperind acest confort 

al căderii, Dora Iatan, Ghighi Nestorescu sau Petra 
Danielescu ajung la ceea ce aş numi iluzia unor 
deziluzii, o posibilă cale de ieşire din anonimatul 
unei existenţe întotdeauna egale cu sine. Ca şi 

domnul Jourdain care făcea proză fără să ştie, 
personajele Danei Dumitriu trăiesc fără să ştie că 
trăiesc, prinse într-un joc de oglinzi, care duce la 
multiplicarea infinită a eului până la disoluţie. 
Izolarea creează un anume punct de vedere din 
perspectiva căruia protagonistele judecă lumea 

exterioară, rămasă dincolo de cercul în care s-au 
închis; în limitele acestuia, personajele se află în 
afara criteriilor de apreciere operante în realitate 
– bun sau rău –, simplul fapt de a exista 
devenind suficient. Clopotul de sticlă al 
solitudinii, în care timpul se scurge încet, oferind 

eului senzaţia unei stingeri mocnite şi 
naratorului răgazul de a observa fiecare detaliu al 
fiinţei interioare, conturează un motiv al insularităţii 
care se constituie în principiu organizator al 
discursului narativ. Existenţa lui presupune 
dedublarea, duplicitatea cum spune un personaj, 

care este starea permanentă a eului aflat într-un 
nesfârşit dialog cu sine; deseori, eroinele Danei 
Dumitriu sacrifică lumea reală, adevărată, 
pentru o lume fictivă, ideală, în care le place sau 
vor să creadă. Din această perspectivă, unele 
personaje se apropie de prototipul 

camilpetrescian: pentru Clara Danielescu sau 
pentru Zanet din Întoarcerea lui Pascal, 
singurătatea şi orgoliul, care stabilesc distanţa 
necesară între ei şi ceilalţi, nu sunt decât 
înfăţişările exterioare ale unei mâhniri profunde, 

O 
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provocată de incompletudinea vieţii în raport cu 
propriile aspiraţii. La un alt nivel, motivul 
insularităţii implică existenţa unui plan simbolic 

al naraţiunii, mai evident în Duminica 

mironosiţelor. Astfel, destinul „real“ al Dorei 
Iatan seamănă cu drumul acelui orb cu baston de 
fier (orbirea este aici efectul urmării unui traiect 
existenţial desemnat de mişcarea bastonului de 
fier care semnifică supremaţia raţiunii în raport 

cu planul afectiv). Ca şi orbul cu baston de fier, 
Dora Iatan ştie totul foarte profund dar nu vede 
nimic, pipăie realitatea, bănuindu-i doar conturul 
şi gustul miezului. Dora, ca şi Maria Stănescu, îşi 
reprezintă viaţa în tablouri ipotetice care, reunite, 
formează acel unic „tablou posibil al elementelor 

umane“. Din acest punct de vedere, pentru Ema 
şi Petra Danielescu din Întoarcerea lui Pascal, 
Dora Iatan din Duminica mironosiţelor sau 
Ghighi Nestorescu, „la petite Bovary“ din 
Sărbătorile răbdării, bovarismul poate fi un 
reper al evaluării destinului lor. „Nici o femeie 

nu scapă de visele doamnei Bovary!“, exclamă 
Ema Danielescu, iar ceea ce uneşte experienţele 
personajului feminin al Danei Dumitriu de cele ale 
doamnei Bovary este voluptatea cu care acestea îşi 
trăiesc nefericirea, plăcerea vertijului existenţial; 
paradoxal, ele îşi descoperă liniştea în nelinişte, 

siguranţa în nesiguranţă, iluzia în deziluzie. 
Dar pentru că viaţa „nu le dă pace“, eroinele 

prozatoarei alternează tăcerea singurătăţii, a 
zonei protectoare a neliniştii, cu elanurile 
verbale, provocate de nevoia confesiunii, rareori 
însă consumate într-un dialog real cu celălalt. 

Dora, Petra, Ema, Ghighi trăiesc un trucaj al 
dialogului, în care a povesti (a vorbi) devine 
echivalentul lui a fi: în clipa rostirii, limbajul se 
transformă într-o haină, sobră sau pestriţă, o 
mască a dialogului exterior, artificial, fals, pentru 
a continua nestânjenit pe cel adevărat, consumat în 

interior. Matei Sârbu sau Petra Danielescu trăiesc 
acut această dramă conturată între nevoia 
comunicării şi imposibilitatea realizării ei 
practice: cuvintele refuză să se închege în 
structura dorită, îndelung pregătită, confesiunea 
se face în interior în limitele unui discurs către şi 

despre sine, iar prezenţa celuilalt rămâne doar la 
nivelul „ideii de interlocutor“. În efortul ieşirii 
din tiparul procustian al acestei existenţe ce se 
supune rigorilor singurătăţii, personajul 
descoperă câteva posibile căi de reintegrare în 
lumea părăsită. Prima este conturată de romanticul 

contact cu ritmurile naturii autentice; astfel, Matei 
Sârbu, Petra Danielescu sau Ghighi Nestorescu 
îşi revigorează sufletul la sursa esenţelor tari ale 
naturii fruste: „am simţit natura“, declară 

semnificativ personajul central din ultimul 
roman. Dincolo de acest element de factură 
romantică şi de calea contemplării pasive a 

spectacolului lumii, care conduce la acea 
imposibilitate a comunicării, Sărbătorile 

răbdării propune alte două modalităţi de 
depăşire a impasului existenţial la care eul 
ajunge inevitabil: ironia sau autoironia care 
sfârşesc în poantă şi apelul la un cod cultural, ca 

la un tărâm al tămăduirii; Ghighi Nestorescu îşi 
depăşeşte nefericirea prin cultură: „câtă vreme 
mai ştiu versuri, nu-i cazul să mă înduioşez şi 
ţinând de elasticele pantofilor mei răniţi, să-mi 
trag un picior în piept, nu, nu-i cazul!“. 
Invocarea acestor posibile fante existente în 

cercul ce părea ermetic, provoacă apariţia a ceea 
ce aş numi finalul deschis al romanelor Danei 
Dumitriu, asemănător într-o oarecare măsură 
clasicului happy-end: întrebările confesiunii finale 
a Dorei Iatan („Cum era Alex?“, „Cine era 
Alex?“) marchează începutul renaşterii unui 

suflet amorf, dornic să trăiască acum „trăind 
miezul crud şi verde al vieţii“, Pascal Danielescu, 
după experienţa detenţiei, îşi reîncepe existenţa 
cu suma intactă a virtualităţilor sale, iar Ghighi 
Nestorescu doreşte să trăiască „numai ceea ce-i 
este dat să trăiască“, transformând realismul în 

sensibilitate. 
Acest spaţiu în care evoluează personajele 

delimitează modalităţi distincte de a percepe 
realitatea. În Duminica mironosiţelor, de pildă, 
perspectiva excesiv raţională, cerebralizată a 
Dorei Iatan se confruntă cu aceea afectivă, 

sentimentală, a lui Alexandru Iatan; atât 
sentimentul cât şi raţiunea sunt modalităţi de 
supra-vieţuire care exclud posibilitatea convieţuirii 
distrugând cuplul conjugal: pentru soţii Iatan cale 
de mijloc nu există. Tot aşa, în Sărbătorile 

răbdării bătrânul Sogolea, având vocaţia muncii 

ca formă de înfruntare a lumii, măsoară viaţa 
după truda ei, în timp ce Pavel Nestorescu, care 
nu are decât chemarea vanităţii, o apreciază în 
raport cu satisfacţiile sociale pe care aceasta i le 
oferă. Între aceste două modalităţi de percepere a 
realităţii, Ghighi Nestorescu, personajul central, 

optează pentru o altă cale, refuzând 
artificialitatea salonului monden al marelui 
Octavian, unde o duce frecvent soţul ei, pentru 
adevărul vieţii proprii, descoperit dincolo de 
dinamica relaţiilor aducătoare de profit în ordine 
socială. 

Perspectiva personajelor Danei Dumitriu 
asupra existenţei conturează o imagine a lumii ca 
spectacol. Dora Iatan capătă prin intermediul 
experienţei trăite conştiinţa spectacolului pe care 
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singurătatea sa amorfă îl oferă celorlalţi, pentru 
Ema Danielescu viaţa se consumă în „scene 
esenţiale“, iar Matei Sârbu devine în faţa 

propriilor ochi un personaj. Această componentă 
a prozei Danei Dumitriu dobândeşte dimensiuni 
noi, mai ample, în ultimul roman: Ghighi 
Nestorescu înregistrează, iar textul transmite 
spectacolul străzii cu aglomeraţia trotuarelor şi 
îmbrânceala din tramvai, cu privirile indiscrete, 

bănuitoare şi zâmbetul deschis, trecător, cu 
diversitatea niciodată limitată a tipurilor umane, 
atent observate de profesoara de română. Tot în 
acest ultim text apar formule de adresare directă 
către un interlocutor, element al oralităţii 
discursului şi modalitate de implicare a 

cititorului în naraţiune. 
Unul dintre procedeele narative folosite de 

Dana Dumitriu în romanele sale este şi acela al 
textului intercalat. Astfel, în Duminica 

mironosiţelor prozatoarea introduce un text 
secund intitulat „Însemnările lui Alexandru 

Iatan“ care dezvăluie viaţa intimă a personajului 
absent din naraţiune, cititorul aflând cu o clipă 
înaintea anchetatorului resorturile care au putut 
provoca evenimentele povestite. Jurnalul explică 
şi narează, devenind astfel o modalitate nouă de 
simbioză a descrierii cu naraţiunea. Dincolo de 

funcţia sa explicativă consacrată, jurnalul aduce 
în prim-plan personaje şi fapte care nu fac parte 
din acţiune dar constituie elemente ale 
subiectului cărţii. În Întoarcerea lui Pascal, textul 
intitulat „Scrisorile Emei“ constituie principalul 
furnizor al materiei epice: prin epistolele unui 

personaj absent, cititorul află datele necesare 
despre Ema, Clara, Ştefan şi Pascal Danielescu, 
precum şi despre Zanet („eminenţa cenuşie“ a 
romanului), fiind angajat într-o acţiune care 
capătă deseori ritmul de desfăşurare al aventurii. 
În fragmentele „narative“, timpul se dilată, 

secunda gândului este intens şi lucid analizată, 
prelungită mult dincolo de limitele ei temporale, 
în vreme ce în secvenţele epistolare timpul se 
comprimă, viteza naraţiunii creşte: „Îmi cer 
scuze pentru lunile care au trecut fără să-ţi dau 
de veste“, scrie Ema surorii sale, Petra, făcând 

astfel explicite elipsele temporale ale romanului. 
Dinamica evoluţiei prozei Danei Dumitriu relevă 
efortul scriitoarei pentru constituirea unui model 
narativ propriu care vizează atât construcţia 
romanescă în sine, cât şi o anume modalitate de 
percepere a realităţii. Aceste cărţi, cu şi despre 

tineri, trasează reperele traiectului unei scriituri 
care se constituie ca principiu de descoperire a 
lumii şi a sinelui. 

Început în 1982, ciclul epic Prinţul Ghica 
marchează un moment important al scrisului 
Danei Dumitriu prin trecerea de la formula 

romanului „psihologic“ din cărţile precedente – 
Migraţii, Masa zarafului, Duminica 

mironosiţelor, Întoarcerea lui Pascal, Sărbătorile 

răbdării – la modalitatea specifică romanului aşa-
zis „istoric“: reperul este secolul XIX, iar 
semnificaţia abordării sale epice este definirea 

momentului şi a împrejurărilor în care „s-a 
deschis viaţa modernă e unei ţări. O ţară mică, 
«înghesuită între imperii»“. Dacă acestea sunt 
sensul şi motivaţia generală ale proiectului 
narativ, mijlocul său de realizare este găsit în 
investigarea profilului uman al celor care au 

făcut acest început al modernizării ţării, al celor 
care şi-au trăit maturitatea în „adolescenţa 
naţiei“, devenind ei înşişi romantici, supunându-
şi structura intimă texturii a ceea ce se numeşte 
„spiritul veacului“. Iar acest spirit al veacului 
XIX cerea oamenilor săi conştiinţa apartenenţei 

la o naţiune: 1859 – clipa fiinţării ei în lume şi 
oamenii care au făcut Unirea sunt cele două 
obiective ale Danei Dumitriu în ciclul său epic. 
Prozatoarea redeschide cartea istoriei pentru a 
împlini profilul uneia dintre epocile cele mai 
contradictorii şi pentru a finaliza destinul epic al 

unui personaj aproape legendar, a cărui prezenţă 
pe scena politică a veacului interesează atât pe 
istorici, cât şi pe amatorii de literatură. O fie şi 
fugară privire asupra vieţii lui Ion Ghica 
dezvăluie o sumă de fapte pe cât de 
spectaculoase, pe atât de tipice pentru omul 

secolului XIX; o formaţie intelectuală dintre cele 
mai complexe pe atunci (a învăţat greaca, apoi 
gramatica românească de la Heliade-Rădulescu, 
ia bacalaureatul în litere la Sorbona şi un altul, în 
matematici, tot la Paris, absolvă Şcoala de mine, 
face şi puţină boemă prin Europa, se interesează 

de istorie şi de ideile socialismului utopic), o 
intensă activitate politică şi o neascunsă ambiţie, 
gândindu-se chiar la tron, guvernator al insulei 
Samos, apoi prim-ministru al guvernului Moldovei 
(în 1860), deputat şi vicepreşedinte al Adunării 
legislative, adversar, însă, tenace al lui Cuza şi 

participant la complotul care va determina 
abdicarea primului Domn ales şi aducerea unui 
principe străin: cum se vede, un destin cât se 
poate de „epic“ al cărui spaţiu larg de 
desfăşurare a permis Danei Dumitriu 
cuprinderea aproape monografică a perioadei 

istorice pe care a abordat-o. Cele trei volume din 
Prinţul Ghica se circumscriu efortului de a 
descoperi epoca în întregul ei, fapt caracteristic 
pentru ceea ce unii numesc, cu o sintagmă 
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discutabilă, „roman istoric“; Prinţul Ghica este 
un roman-sinteză, un text despre care se poate 
spune că se scrie dintr-un roman de dragoste, 

dintr-unul social, din altul politic, din unul istoric 
şi, în sfârşit, dintr-o reconstituire de tipul „viaţa de 
toate zilele în Principate din vremea lui Cuza“ 
(după modelul unei cărţi ca aceea a lui Paul 
Zumthor, Viaţa de toate zilele în Olanda din 

vremea lui Rembrandt): „romanul istoric“ este, 

în fapt, un roman total, o sumă de romane 
(„ficţiuni“) şi o sumă de reconstituiri 
(„adevăruri“) care oferă profilul complet al 
epocii şi al oamenilor care i-au trăit şi i-au scris 
istoria. 

Prima grijă a prozatoarei este aceea de a fixa 

starea, „atmosfera“ timpului şi semnificaţia lor în 
ordinea evoluţiei istorice: „Nerăbdarea generală 
poartă cuibărită în ea, ascunsă cu grijă şi 
superbie, apatia străveche, scepticismul 
bătrânesc şi impetuozitatea superficială a 
tinerilor“; această nerăbdare este marca epocii, 

personajele romanului – oameni celebri sau cu 
totul anonimi – trăindu-şi mistuitor existenţa şi 
participând la toate evenimentele mari şi mici cu 
acea frenezie care înseamnă şi descătuşare, şi 
revers al „lenei“ balcanice, dar şi efect al 
obişnuinţei cu „bucuriile false“: omul acelei 

vremi schimba (şi nu era doar martorul 
schimbării) un sistem social, politic, economic şi 
descoperea posibilitatea exprimării sale în jocul 
politic, instalând primul Domn constituţional. 
Culoarea epocii este politicianismul; la soarèle, 
printre parfumuri, vălătuci de trabucuri, 

respiraţii alcoolice, transpiraţii erotice, 
melancolii romantice, la Şosea, în cupeurile 
luxoase, în parlament, pe stradă, în saloane, pe 
terasa cofetăriei lui Fialcowsky, la balul de la 
teatru – pretutindeni se face politică, fiecare 
comentează, dă verdicte, participă sau numai 

ascultă pentru că, iată, „politica ţine loc de 
cultură, de sensibilitate, de vanitate amoroasă, 
de competenţă profesională, de iubire, este 
surogatul care înlocuieşte orice valoare şi face 
din oricine un atoateştiutor“; această molimă 
răspândită de toţi pentru toţi, în toate timpurile, 

de la Ghica până azi, efect, atunci, al 
constituţionalismului, reprezenta, însă, primul 
semn al unei adevărate vieţi parlamentare: 
„Trăim o epocă atât de contradictorie!“ sau 
„Totul este atât de confuz, atât de emfatic!“ sunt 
exclamaţii tipice în împrejurări tipice, punând în 

valoare inconfundabila culoare a epocii. 
Elementul ordonator al haosului pe care îl 
instalează „politicianismul deşănţat“ este 
activitatea lui Ion Ghica, omul politic 

reprezentativ pentru timpul-epocă al romanului; 
prinţul de la Ghergani este omul secolului XIX, 
„jumătate feudal, jumătate capitalist“, crezând, 

însă, „până la fanatism“, în progres, intelectual 
subtil, cu lecturi şi replică, politician abil, om 
echilibrat, analizându-şi cu luciditate structura 
umană, reuşind să se domine atât cât trebuie, 
puţin romantic, aşa cum stătea bine unui 
patruzecioptist: Ghica este personajul care îşi 

anexează epoca. 
Fostul bei de Samos este principalul actor 

din spectacolul istoriei ce se desfăşoară în 
romanul Danei Dumitriu; un spectacol jumătate 
ficţiune, jumătate reconstituire. Iată o scenă 
admirabilă care se scrie prin filtrul ficţiunii; 

Ghica citeşte mesajul princiar în ziua deschiderii 
Adunării elective, iar reacţiile ghicite pe chipul 
unui deputat anonim constituie pecetea 
întregului sistem social şi economic al timpului. 
În efectele programului administrativ, expus de 
Ghica, se pot citi starea prezentă, ambiţiile şi 

proiectele viitorului burghez căruia noul sistem 
politic îi deschide perspectiva afirmării depline. 
De altfel, acestuia îi convine „sfârâiala politică“ 
pentru că aceasta este condiţia „siguranţei de 
sine“, se bucură de falimentul celor vechi pentru 
că de aici se ivesc avantajele sale, mizează pe 

liberali intuind că „istoria e de partea lor“; iar 
dacă prinţul Ghica este „omul secolului XIX“, 
modelul viitor este milionarul Grigore Eliad-
Cârciumărescu, reprezentantul celor care „n-au 
contat până acum“ pentru că nu au „arbore 
genealogic“, dar care sunt „cheia, fierul acela 

răsucit care deschide cămara“: înţelegerile roşilor 
cu albii (Panu-Ghica) constituie germenele 
coaliţiei „celebre“ dintre liberali şi conservatori, 
discursul lui Grigore Eliad-Cârciumărescu de pe 
terasa cofetăriei Fialcowsky anticipând mersul 
evenimentelor politice. 

Perspectiva asupra epocii este completată de 
abile incursiuni în peisajul politic european; prin 
intermediul personajului său central, Dana 
Dumitriu dezvăluie semnificaţia faptelor din 
Valahia pentru lumea politică a Europei; „în 
timp ce Garibaldi cucereşte Palermo, iar 

Napoleon al treilea anexează Savoia şi Victor 
Emanuel al II-lea anexează Toscana şi Emiliana“, 
valahii descoperă viaţa parlamentară, iar 
zgomotul nou, care se face auzit dintr-un punct 
îndepărtat al Orientului, preocupă din ce în ce 
mai mult pe politicienii occidentali ale căror 

opţiuni, supoziţii, verdicte sunt consemnate de 
Ion Ghica pe parcursul călătoriei sale în Franţa şi 
Anglia: francezul Thouvenel sau englezul 
Stanley sunt alte „oglinzi“ în al căror focar se 
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luminează imaginea exactă a noii epoci 
româneşti pe care a deschis-o Unirea. Imagine al 
cărei contur se completează în romanul Danei 

Dumitriu mai ales prin intermediul unui simbol 
ale cărui prezenţă şi semnificaţie s-au putut vedea 
în toate volumele; apariţia, în momentele 
tensionate ale „intrigii“ din al doilea volum a 
trăsurii hârbuite constituie cheia perspectivei 
romaneşti asupra faptelor care structurează firul 

epic al cărţii, marca stilistică a romanului şi marca 
istorică a epocii; când roşii spun „înainte“, iar 
conservatorii, „înapoi“, cupeul hârbuit, calul 
costeliv şi birjarul adormit reprezintă semnalele 
avertizoare ale imobilităţii, ale stopării unui 
proces istoric a cărui ţintă este progresul. 

 
Există în Prinţul Ghica numeroase disocieri 

interesante care privesc istoricitatea unor forme 
ale socialului, politicului sau economicului, 
notaţii care amintesc de intervenţiile lui Ibrăileanu 
din Spiritul critic în cultura românească; există, 
apoi, un „roman de dragoste“ (Gradowicz – Ana 
Théodory) în care se satisface apetitul 

prozatoarei pentru analiza psihologică, 
teoretizată altădată în Ambasadorii sau despre 

realismul psihologic (1976). Există, însă, în 
primul rând, o perspectivă novatoare asupra unui 
moment de cea mai mare importanţă pentru 
istoria noastră şi un profil al lui Cuza care a 

constituit obiectul unor reacţii contradictorii din 
partea criticii de întâmpinare a momentului; i s-a 
reproşat prozatoarei intenţia demitizării, a 
prezentării lui Cuza într-o lumină „nefavorabilă“. 
Aceste observaţii pleacă, însă, de la o greşită 

înţelegere a raportului autorului cu personajul 
său; portretul lui Cuza, cu toate detaliile care au 
deranjat pe unii, dar care, în fapt, sunt 

confirmate de istorici, nu aparţin naratorului, ci 
martorului creditabil din epocă, faptele sale fiind 
consemnate prin ceea ce aş numi un mod al 
reflectării indirecte: ei, martorii, spun că atunci 
erau necesare acele „spirite de prudentă 
fermitate“ şi tot ei constată faptul că ceea ce se 

cerea acelor spirite era popularitatea, dar şi 
eficienţa. Să nu uităm că portretul lui Cuza este 
făcut, în principal, de prinţul Ghica, cel care se 
considera încă îndreptăţit la succesiunea tronului; 
Cuza este un personaj ca oricare altul şi lectura sa 
nu se poate face decât în şi prin textul romanului, 

înţeles în specificitatea sa. 
Formula epică, declarat balzaciană („Ce să 

facem? Marchiza se încăpăţânează să iasă la ora 
cinci. Şi în funcţie de acest obicei al ei se scrie 
istoria…“, notează ironic prozatoarea pe prima 
filă a celui de-al treilea volum din seria sa epică), 

se arată pe deplin constituită mai ales în cea din 
urmă carte, Dana Dumitriu trecând fără 
dificultăţi de la registrul „proustian“ al primelor 
volume (care au şi impus-o, în fond) la scrierea 
istoriei cu mijloacele de care s-a folosit ilustrul 
său predecesor atunci când consemna sănătosul 

obicei al unei oarecare marchize. Locul acesteia e 
luat acum de Ion Ghica. Două sunt punctele de 
esenţă ale demersului narativ din ultima carte: 
urmărirea felului cum s-a jalonat distanţa dintre 
dorinţa lui Cuza (un regim democratic) şi 
realitatea politică a vremii (ostilă reformelor şi 

democraţiei), ca şi depistarea mutaţiilor care au 
avut loc în conştiinţa, mentalitatea şi 
comportamentul membrilor generaţiei ce a făcut 
Revoluţia de la 1848 şi, apoi, Unirea din 1859. 
Aceste două obiective conturează atât orientarea 
textului, cât şi elementele sale „tehnice“: o 

asemenea substanţă şi un asemenea sens al 
dezvoltării naraţiunii presupun apelul la 
criteriul verosimilităţii şi asumarea, chiar dacă 
uşor ironică, a omniscienţei naratorului de tip 
balzacian pentru care orice sacrificiu este posibil 
şi scuzabil în orizontul scopului romanesc 

propus. La cincisprezece ani după încercarea de 
la 1848, generaţia lui Ion Ghica, deşi scindată 
oarecum artificial în liberali şi conservatori, 
păstrează intactă dorinţa schimbării, ca pe un 
reflex al romantismului din tinereţe: iată doar 
una dintre afirmaţiile „preliminare“ ale 

personajului, care explică atitudinea foştilor 
parlamentari faţă de politica lui Cuza: „Pentru 
generaţia mea nici un regim nu e bun. Este unul 
vechi, detestabil şi este unul nou care ar putea fi 



42 vol. 26,  139-140| ianuarie-februarie, 2016 

 

speranţa unuia viitor. Continua nevoie de 
schimbare aparţine romantismului nostru de 
tinereţe, o amintire… Nebunia este că vedem un 

regim care nu ne mai dă nici o speranţă…“; chiar 
dacă elanurile romantice ale tinereţii sunt acum 
înlocuite de luciditatea şi abilitatea necesare 
„jocurilor de culise“, nevoia de schimbare agită 
pe toţi oamenii politici ai vremii, de la 
Kogălniceanu la Ion Ghica, de la Brătianu la 

Rosetti şi de la Alecsandri la Bălăceanu; se 
schimbă în mod radical însăşi perspectiva 
asupra socialului: realitatea din Bucureştii anilor 
1860 seamănă din ce în ce mai mult cu o arenă în 
care iniţiativele lui Cuza se lovesc de forţele mult 
mai puternice ale coaliţiei din opoziţie, pe care le 

unesc „nevoia de stabilitate, de ordine, refuzul 
autorităţii despotice, oroarea de arbitrar şi abuz, 
nevoia de constituţionalism“. Mai mult decât 
atât, pe liberalii lui Brătianu şi pe conservatorii 
lui Ghica îi uneşte o aceeaşi concepţie asupra 
politicii şi a rolului ei în contextul epocii: 

„Politica este o artă a culiselor, dar ceva trebuie 
să se petreacă şi pe scenă pentru a justifica 
maşinaţiile ei. Nu poate fi lăsată scena goală sau 
plină de actori împietriţi în gesturi alegorice. 
Secolul nostru este chemat să satisfacă foamea de 
politică a cetăţeanului de rând…“. Înţeleasă la 

1865 ca o chestiune „de familie“, joaca 
intereselor politice are într-adevăr ceva familiar, 
iar surprinderea acestui aspect de mare subtilitate 
a momentului i-a impus prozatoarei o manieră 
în egală măsură familiară de abordare a 
evenimentelor şi personalităţilor devenite 

personaje de roman: „familiaritatea“ rămâne 
unul dintre secretele romanului „istoric“, oricât 
ar deranja pe unii absenţa fracului şi a micii cute 
grave de pe fruntea scriitorului care explorează 
fapte atât de cunoscute din manualul de istorie: 
falsa seriozitate care mimează respectul şi 

admiraţia faţă de înaintaşi nu poate decât să 
dăuneze privirii din interior a epocii – condiţie 
esenţială a unei reconstituiri epice şi nu doar 
sentimentale a acesteia. 

Există o dimensiune carnavalescă în 
romanul Danei Dumitriu, care nu ţine atât de 

frecventa temă a lumii ca spectacol, cât de un 
mod specific de a percepe realitatea, 
caracterizând, fără excepţie, toate personajele, de la 
„modista“ Fany Tippi, la Saşa şi Ion Ghica însuşi; 
atmosfera carnavalescă este întreţinută prin 
aspectele exterioare ale vieţii mondene din 

Bucureştii timpului (baluri, întâlniri, plimbări cu 
trăsura, toalete, culoare de epocă, intrigi, bârfe, 
interminabile discuţii, jocuri de şah), ca şi prin 
relevarea unor trăsături generale ce desemnează o 

tipologie (pesimismul, pasivitatea, obişnuinţa, 
anecdoticul, căutarea pitorescului). Spaţiul 
romanesc, trasat pe aceste coordonate, este 

dominat de figura lui Ion Ghica: lucid, 
exprimându-şi patriotismul într-un limbaj 
temperat, departe de stilul romantic al tinereţii, 
ironic, senzual, calm şi fin tactician, cu o energie 
controlată dar şi cu o „violenţă obscură“, cu o 
revoltă stăpânită, însă, activă, volubil şi 

provocator, sceptic şi mereu pregătit să 
răspundă eternei întrebări a intelectualului („M-
am născut pe lume pentru a contempla sau 
pentru a face?“), cultivând paradoxul ca pe un 
„dat“ al firii sale complicate, Ion Ghica este un 
personaj din categoria intelectualilor activi, 

admirabil (re)construit de Dana Dumitriu; prin 
el, ca şi prin Kogălniceanu, prozatoarea ajunge la 
problema fundamentală a generaţiei: puterea. 
Profilul complex al protagonistului, cu o viaţă 
interioară pusă în valoare şi prin forţa de 
sugestie a unor „fantasme“ (chipul cerşetorului şi 

atelajul fantomatic), se află, cu al treilea roman al 
ciclului, la jumătatea configurării sale: epilogul 
(un fragment dintr-o scrisoare unde Ghica scrie 
lui Dimitrie Sturdza, la 1868, că „intriga, 
minciuna, calomnia şi toate celelalte proaste 
obiceiuri n-au fost niciodată mai active ca 

astăzi“, fixând contextul unei epoci şi specificul 
unor mentalităţi) funcţionează ca o prolepsă 
pentru că, iată, fapte ar mai fi fost pentru alte 
volume: călătoriile în străinătate (Anglia, Franţa, 
Italia), diversele funcţii importante (prim-
ministru, ministru de Externe, preşedintele 

Consiliului de Miniştri, director general al 
teatrelor, ambasador la Londra, preşedinte al 
Academiei, redactarea „romanului epistolar“, 
sfârşitul de la Ghergani). Timpul n-a mai avut, 
însă, răbdare cu Dana Dumitriu şi Prinţul Ghica 

s-a încheiat cu acest al treilea volum. Dana 

Dumitriu rescrie aici cartea istoriei renunţând la 
modalitatea „lirică“, romantică sau romanţioasă 
de a aborda o epocă; stilul emfatic, preţios, 
retoric, patetic, care a caracterizat romanul 
„istoric“ de după Mihail Sadoveanu, este astăzi 
depăşit, romanul Prinţul Ghica constituind unul 

dintre textele prin care această specie îşi depăşeşte 
tradiţia, sincronizându-se cu evoluţia prozei 
noastre contemporane; prin construcţie şi 
scriitură, ca şi prin ştiinţa topirii informaţiei 
istorice în aliajul ficţiunii romaneşti, Prinţul 

Ghica este placa turnantă a scrisului Danei 

Dumitriu care, cu acest roman, îşi înnoia 
substanţial formula epică, configurând un 
ansamblu narativ dintre cele mai interesante: este 
cartea-efigie a Danei Dumitriu. 
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Fănuş Neagu,  
un dionisiac? 
 

 
criitor al exceselor, debordant, 
zgomotos, spectaculos, mare stilist, 
indiscutabil, descins din „alveolele 

Orientului”, Fănuş Neagu „s-a poticnit în 
calofilie”, cum, dealtminteri, recunoştea cu 
francheţe. Chestionat cândva, într-un interviu de 
ecou, asupra lipsurilor din literatura noastră, 
Fănuş Neagu a indicat, fără ezitare, „obrazul”; 
adică, altfel spus, literatura mincinoasă, 
falsificând Istoria şi îngrăşând, în epoca 
realismului socialist, cimitirele literare, 
sacrificând, deopotrivă, adevărul (ce spui) şi 
ţinuta stilistică (cum spui). Ştie toată lumea că 
Fănuş Neagu nu a început ca mare stilist. Până la 
Îngerul a strigat (1968, premiul Uniunii 
Scriitorilor), primul său roman, faima 
prozatorului ţinea de proza scurtă, declarata sa 
primă dragoste. Unde, după debutul cu Ningea 
în Bărăgan (1959), s-a impus, prin culegerile 
anilor ’60, cu proze închegate, migratoare, scrise 
îngrijit, reeditate; Cantonul părăsit (1964), de 
pildă, reia bucăţi din Somnul de la amiază (1960) şi 
Dincolo de nisipuri (1962). Urmează Vară buimacă 
(1967), transferată, plus câteva bucăţi inedite, în 
alte culegeri: În văpaia lunii (1971), Fântâna 
(1974). Treptat, stilul învinge subiectul, s-a spus, 
iar „apariţia” romanului, anunţată cu surle şi 
trâmbiţe, iscă mari controverse, agitând lumea 
literară. Personaje atipice, „ciudaţii” lui Fănuş 
Neagu (trăsniţi, posedaţi, itineranţi, cu 

onomastică bizară) vădesc o vitalitate frenetică, 
pasională, stihială, de amoralitate jovială. Iar 
autorul, de un nonconformism structural, culege 
întâmplări teribile, cu bucurii păgâne şi reverii 
bahice, în textura unui mod arhaic de a percepe 
lumea. Peste demonia locurilor, peste frenezia 
hedonistă, barochismul clocotitor etc., 
guvernează întâmplarea. Materia primă este, 
negreşit, viaţa; iar viaţa, ca „victimă a timpului”, 
curge halucinant, adăpostind miraculosul şi 
aducând în scenă firi elementare, violente, cu 
lăcomie orgiastică. În totul, această lume 
marginală, nestatornică, extrasă din „alveolele 
Orientului”, de freamăt pasional şi vibraţie 
poetică, este o lume închisă, apăsată de tragism, 
peste care un Paul Georgescu aşeza restrictiv 
eticheta pitorescului (făcând carieră şi iritându-l 
pe autor), iar S. Damian pe cea a patetismului. 
„Ţara hoţilor de cai” închipuie, astfel, o saga 
brăileană, trasă într-o salbă de povestiri magice, 
cum sesiza Viorel Coman, anunţând trecerea de 
la pitorescul decorativ la dimensiunea mitică, 
fără a ignora, desigur, invazia absurdă a Istoriei. 
Posedat de stil, Fănuş Neagu îmbracă magia 
câmpiei în dulceaţa limbii, exploatând un 
„patrulater aurifer” (Marea, Delta, Brăila, 
Bărăganul), după Valentin Silvestru. Sau agitând 
„demonul ambulatoriu” între „cele două lumi”, 
denunţate de Ovid S. Crohmălniceanu: satul 
dunărean, cu viaţă ritualică (a da câinii „în 

S 
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jujău”, de pildă) şi fauna celor „fără căpătâi”, pe 
tipar picaresc, hoinari, cu existenţă aventuroasă. 

Cert, Fănuş Neagu împlineşte, peste ani, o 
veche doleanţă a altui brăilean, Nae Ionescu, cel 
care, în 1926, constata că „literatura nu a atacat 
încă după cuviinţă tema Brăilei”. Or, pe direcţia 
propusă de Panait Istrati, Fănuş dezvoltă 
luxuriant, nu tocmai cuviincios, această mitologie 
a spaţiului, de concreteţe halucinantă şi 
panlirism, făcând de toate: teatru, chiar poezie, 
publicistică sportivă, cu savuroasele sale cronici 
„afurisite”, scenarii, cărţi pentru copii şi, 
bineînţeles, proză, în primul rând. 

 
Trecut prin Şcoala de literatură, îndrăgit, se 

spune, de Petru Dumitriu, fără instrucţie 
„normală”, cu o experienţă dramatică (sancţiuni, 
excluderi), Fănuş Neagu (1932-2011) a intrat în 
literatură în ebuliţia anilor ’60, gustând 
exuberant farsa, spectacolul, înscenarea etc., sub 
cupola imagismului dezlănţuit, halucinatoriu. A 
părăsit, însă, linia realistă, modificându-şi 
traiectul creaţiei. Şi a sfârşit învins de stil, virând 
spre euforia metaforică („căutată”, nota M. 
Ungheanu). Orice scriitor rămâne, însă, „o 
entitate misterioasă”, cu o evoluţie imprevizibilă. 
Acasă, o capodoperă, ne invita în vremea „de 
odinioară”, într-un timp mitic. Bătrâna se va 
întoarce „în odaia în care a născut nouă copii”, 
ştiind că „între străini nu eşti nicăieri”. Ion 
Mohreanu (Îngerul a strigat) îşi ia lumea în cap, 
secondând, prin experienţa sa „gorkiană”, 
tragismul unei strămutări într-o lume pervertită; 
dincolo de fondul etnografic, de o istorie 
caleidoscopică, discontinuă, colorată anecdotic, 
dincolo de rezonanţele biblice, drumul / 
calvarul nu înseamnă o întemeiere, ci 
prelungeşte rătăcirea, sub pedeapsa unei 
predestinări tragice. Dacă în Dincolo de nisipuri, 
dintre cei porniţi în întâmpinarea apei, doar 

Şuşteru „simţea în faţă răcoarea valurilor”, „noii 
crai” (Radu Zăvoianu, „ideologul” Raminţki, 
Eduard Valdara) din Frumoşii nebuni ai marilor 
oraşe (1976), şi el aglutinant, îmbrăţişează – sub 
model mărturisit – „vieţuirea periculoasă”. 
Petrecăreţii lui Fănuş cad în delir imaginativ şi 
carnavalesc, sub porunca de a se simţi fericiţi. 
Incriminând cohorta „făcătorilor de cuvinte”, 
Marin Preda denunţa primejdia evazionismului, 
vizându-l, fără a-l pomeni, şi pe Fănuş Neagu. 
Dar acest „miliardar al metaforei” (cf. C. 
Sorescu), îmbătat de ornamentul stilistic, de 
orgia imagistică, „nu punea deloc preţ, pe 
estetica mimesis-ului”, constata Daniel Cristea-
Enache. Arta adevărată, zicea Fănuş Neagu, 
„smulge timp viu, real, şi îl dă iluziei”, 
resacralizând lumea. Încât, încă un Acasă, cum 
şi-ar fi dorit M. Ungheanu, nu va mai comite 
prozatorul, subjugat de luxurianţă, părăsind 
definitiv naraţiunile realiste, de observaţie. 
Totuşi, supus unei duble lecturi, spărgând coaja 
metaforică, Scaunul singurătăţii (1988), primit cu 
ovaţii şi observaţii, cu încântare sau iritare, un 
roman ramificat, episodic, a fost citit fie din 
unghi mitologic, fie din perspectivă politică. O 
scriere „ciudată” (cf. G. Pruteanu), o lectură 
dificilă, negreşit, şi o viziune de carnaval, total 
nepotrivită, în concubinaj cu marile simboluri 
(dragostea, ratarea, moartea, frica). Examinat 
superficial, romanul trăieşte la nivelul oralităţii, 
liber de presiunea canonică. Cazul Saltava, 
mereu „singur şi potrivnic”, ins „bolnav de 
câmpie”, pedepsit şi trimis la Făurei, apoi la 
Ozânca, muncind „inspirat” pentru a aduce 
lumea pe „calea cea bună” (ar fi romanul 
colectivizării aici), ploaia delaţiunilor, înscenarea 
regizată de Bozar Garofeanu – exprimă 
tragismul unei epoci, privită fără furii justiţiare. 
Acum „obsesiile iau locul întâmplărilor” şi 
valenţa sudică, descărcându-se pasional, şterge 
tonul inchizitorial, uniformizând peisajul 
colocvial, înţesat de reclamaţii „băloase”. 
Supralicitat, în context postdecembrist, pentru 
curaj civic, Scaunul singurătăţii întreţine, şi 
evaluativ, o confuzie de planuri, pedalând pe 
politic. Care, în Amantul Marii Doamne Dracula 
(2001), dezvăluind un despotism grotesc şi o 
realitate trivială, vorbeşte – printr-un mit 
degradat – despre o figură malefică, după o 
verificată reţetă comercială. Tema puterii (ca 
teroare) află în soţia lui Basileu sau în 
nonagenara Die Goia, cu limbajul lor „pe şleau, 
neaoş”, o expresie caricaturală, coborând cuplul 
Ceauşeştilor chiar în „nimicnicie grafică” şi 
amantlâcuri. 
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Considerat un anarhist al fanteziei (cf. 
Valeriu Cristea), Fănuş Neagu este ispitit de 
pofta naraţiei; nerăbdarea povestirii, 
spontaneitatea gâlgâitoare refuză corsetul 
construcţiei romaneşti. „Proba” romanului e 
dificilă pentru acest stilist, tocmai pentru că 
Fănuş Neagu trebuie să lupte împotriva 
propriului temperament. Critica a văzut în 
Îngerul a strigat cartea sa de răscruce, iar în 
Pierdut în Balcania o carte programatică. Roman-
povestire (bineînţeles), naraţiune caleidoscopică, 
Îngerul a strigat propunea figuri memorabile, are 
nerv epic şi impune prin concreteţe, prin 
senzaţia de viaţă autentică, care combină 
grotescul, tragicul şi duiosul. Viaţa lui Ion 
Mohreanu este urmărită de nenoroc. Roman al 
amăgirilor, Îngerul a strigat se dilată înspre 
senzaţional şi fabulos (războiul, seceta, exodul 
ţăranilor din Plătăreşti în Dobrogea), vorbeşte de 
copilăria ostracizată şi itineranţa eroului prin 
„ţara hoţilor de cai”, e pigmentat de conflicte 
violente, descărcând energii elementare şi 
pretinzând o lectură simbolică. Ratat ca roman 
picaresc, Îngerul oferea, în lectura Monicăi 
Lovinescu, referinţe politice „ciuntite”. Clar-
obscurul unor „fragmente concentraţionare” se 
datora, probabil, foarfecelor cenzurii, opina 
exegeta de la Paris. Personajul-cheie este Che 
Andrei, o sinteză imposibilă: legând tradiţia cu 
existenţa aventuroasă, fluturând visuri de 
îmbogăţire şi proiecte ispititoare, eşuând mereu. 
Che Andrei face legătura cu umanitatea care 
umple tabloul Frumoşilor nebuni ai marilor oraşe, o 
lume în dezagregare, bântuită de spaime, 
trăindu-şi apusul şi care, hrănindu-se cu himere, 
se desparte de sine, sub spectrul eşecului şi al 
ratării. Această umanitate crepusculară se 
refugiază în trăirea nebunească, frenetică, a 
clipei, într-o viaţă „tăvălită prin gunoaie”, într-o 
morală din care lipseşte tocmai morala. Iluzia 
umple o lume goală de sens. 

Dacă Fănuş Neagu este un dionisiac, cum a 
demonstrat Marian Popa, inspirat de cartea lui E. 
R. Dodds, impulsul (stilul) dionisiac trebuie 
căutat, în primul rând, în ludismul imaginativ. 
Verva şi spontaneitatea curg torenţial, 
prozatorul, s-a observat, sacrifică totul pe altarul 
povestirii. Voluptatea spunerii, naraţia infinită ar 
fi emblema prozei sale, blazonul Balcaniei. 
Născut povestitor, autorul nu face naveta între 
povestire şi roman deoarece, ne asigură 
prozatorul, orice povestire bună e un roman. 
Balcanismul epicii sale nu se restrânge la un 
spaţiu geografic; o tipologie spaţială (interesând 
geoliteratura) propune o concluzie unanim 
admisă pentru această arie culturală: proliferarea 

povestirii. Plăcerea de a scrie în galopul 
metaforei este un război lung, cu „rupturi de 
nervi”. Povestitor de rasă, calofil împătimit, 
Fănuş Neagu scormoneşte după cuvinte, ne 
plimbă pe stadioane şi prin cârciumi, umflă 
pagina de comentariu sportiv cu o adjectivită 
belicoasă, e nedrept (câteodată), dar sclipitor 
întotdeauna. El este o natură frenetică, condusă 
de instinct. Ieşirea din câmpul logicii, anunţată 
de Mancataş, lui Argova (Luna, ca o limbă de 
câine) e valabilă pentru toată proza sa; ca şi 
îndemnul sisific („sus, în genunchi, şi de la 
capăt!” – cum va spune unul dintre eroii săi). 

 

 
 

Cu gust pentru pitoresc şi violenţă, Fănuş 
Neagu îşi conectează proza freneziei senzoriale. 
Descindem în lumea fenomenală, plină de 
patimi neînfrânate, într-un spaţiu perceput cu 
acuitate senzorială; melancoliei existenţiale i se 
opune frenezia hedonistă. Lumea sa arhaică, de 
fond mitic, redescoperită din interior este o lume 
fără eroi, exorcizând Răul. „Cu gura plină de 
poveşti luminoase”, Fănuş Neagu respinge 
înrolarea în „cooperativa babelor justiţiare”. 
Antimodernismul său programatic capătă o 
modulaţie orientală, plonjând din timpul prezent 
în timpul „esenţial” (cel al poveştii). Suntem, 
deci, în spaţiul basmului, un tărâm fabulos, unde 
stăpâneşte mirajul oriental; un spaţiu sacru, 
unde răul e absorbit de bine, un spaţiu deschis, 
cel al câmpiei, conducând la „pierderea de sine”, 
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instaurând „un fel de a fi”. Aici aberaţiile istoriei 
nu hrănesc romanul crizist, negru, dar nici 
viziunea rozacee, ştergând şirul nedreptăţilor. 
Răul se stinge nu prin rechizitoriu, ci prin 
implicare, atenuându-se prin arta sugerării, în 
lumea confuză a închipuirilor, zămislind poveşti, 
îmblânzind destinele. Iubind viaţa, contaminate 
de epicureism, personajele fănuşiene, fiinţe 
naturale, cunosc o existenţă frenetică; această 
descărcare de culori şi sunete, avalanşa oralităţii, 
exaltarea simţurilor, eclipsează meditaţia asupra 
condiţiei umane. Ea trăieşte subteran, sub 
acoperişul parabolei. Vitalismul, vidul sufletesc, 
spectrul ratării, dragostea „desprinsă de spirit”, 
conduc spre această viaţă uşuratică. Storcând 
frenezia clipei, protagoniştii îşi iubesc dezastrele, 
caută un mod de viaţă eliberator, sunt atraşi de 
senzorial, eliberânduse, astfel, de spaime. 

Acest specific al lumii fănuşiene, mustind de 
pitoresc, aproape obligă la un răsfăţ lexical. 
Metafora provoacă o reacţie în lanţ. Creator al 
unui stil, Fănuş Neagu va degusta aromele 
limbii; scriitorul „stă la pândă”, scrie greu, se 
hrăneşte din „butucul limbii”. Sub plapuma 
metaforei, epicul devine pretext. Cu bunăvoinţă 
putem decupa spaţii epice, dar astfel de graniţe 
sunt şterse de invarianta stilistică (A. Goci), 
crescând ornamental, întreţinând bruiajul 
metaforic. 

Fără a avea apetit teoretizant, Fănuş Neagu 
ieşea, deseori, mânios, „la rampă”, adunând 
articole „rele”, dovedindu-se un corosiv 
pamfletar, pentru a apăra limba de toţi stricătorii 
ei. Dar avalanşa metaforelor provoacă saţietate. 
Iar primejdia saţietăţii e reală; ea poate să 
împiedice – zicea Călinescu – „buna receptare a 
substanţei”. 

Spectaculos şi fabulos, „căpcăun la vorbă şi 
la băutură”, rebel fără program, discipolul lui 
Panait Istrati a acuzat chingile epocii, 
„strângerea şurubului”, „pălăria care îl strânge”. 
A explodat pamfletar, atacând virulent 
jdanovistul articol antiarghezian al lui Sorin 
Toma, membru al C.C., fost conducător al 
Scânteii (1947-1960), expatriat în 1980, denunţând 
„complotul” împotriva culturii şi literaturii 
române. Dar La marginea literaturii (1984), 
războindu-se cu ceceistul Ştefan Voicu, vechi 
ilegalist, o „fosilă vie”, a fost aspru cenzurat. 
Reluat sub alt titlu (Iubindu-l pe Tudor Arghezi), în 
A doua carte cu prieteni, articolul fănuşian s-a vrut 
o ripostă „sonoră” la textul lui Ştefan Voicu din 
Manuscriptum  (Cu privire la cazul Arghezi, nr. 
4/1983), publicarea lui iniţială în Luceafărul fiind 
„negociată” de M. Ungheanu printr-un adevărat 
„război telefonic”. Chiar având acceptul lui Ion 

Traian Ştefănescu (CCES), articolul, în ambele 
ocazii, n-a scăpat de foarfecele cenzurii. Fănuş 
Neagu contesta vehement intruziunea lui Ştefan 
Voicu, doritor a se pronunţa, reabilitant, asupra 
devastatorului articol-serial, falsificând datele 
problemei; acel articol „odios”, scris cu ajutoare, 
„de mai multe mâini” şi semnat de Sorin Toma, 
„răsfoind volumele lui Arghezi”, în patru 
numere ale Scânteii (ianuarie 1948), ar fi fost, 
afirma Ştefan Voicu, „opera” unui singur 
individ! Or, Poezia putrefacţiei sau putrefacţia 
poeziei, făcându-l „celebru” pe semnatar, a 
„funcţionat” ca „text-stindard” al Şcolii de 
literatură, fiind o comandă politică, rod al 
conlucrării unui colectiv de autori (cf. Al. 
George). Replica lui Fănuş Neagu suna ferm, 
înlăturând echivocul: „Sorin Toma a fost numele 
unui complot la adresa literaturii”. 

Dar scriitorul şi-a câştigat popularitatea, în 
principal, ca „om al arenei” (cf. C. Stănescu). 
Cronica sportivă, căutată cu aviditate, a fost o 
„supapă” şi a educat publicul. Iar omul, el însuşi 
personaj romanesc, colţos, impetuos, generos 
(„suflet de mamă”), plin de candoare şi rău de 
gură, a scris şi două Cărţi cu prieteni (1979, 1985), 
intrând în „folclorul amintirilor”. Chiar dacă, în 
1954, debuta, în Tânărul scriitor, cu proza Duşman 
cu lumea. Falsificat, inevitabil, de puzderia de 
admiratori, străin de orice scorţoşenie 
academică, trăind cu ispita risipirilor, 
aglomerând metafore, Fănuş Neagu, un boem 
incorigibil, exprimă, pe filieră istratiană, modelul 
omului liber, sustras conjuncturilor, rătăcind în 
fabuloasa Balcanie. Stăpân peste un univers 
imagistic, slujind limba şi „cântând” generaţia 
sa, cea care a vestit „poemul descătuşării”, Fănuş 
Neagu pare un dionisiac fără frână; totuşi, 
optimismul său, debordant pe alocuri, claunesc, 
se dovedeşte „adumbrit”, iar umbra tristeţii 
pogoară peste acest regat în carnaval. Asfinţit de 
Europă, răsărit de Asie (rescris) ar trebui discutat 
în corelaţie cu Jurnalul cu faţa ascunsă (2 vol., 
2005, 2013), dezvăluind, observa Paul Cernat, un 
cititor bulimic, supus de o „boală bezmetică”, 
râvnind la o scurtă îmbrăţişare „cu umbra 
lumii”, amânând, miraculos, „şeherazadic”, 
moartea...Un spectaculos document existenţial, de 
fapt, împăcând violenţa cu tandreţea, relansând, 
alături de tentative exegetice de ultimă oră, 
precum Povestirile magice (2011) ale lui Viorel 
Coman (Mortu, pe numele adevărat), interesul 
pentru proza fănuşiană, ieşind dintr-o 
posteritatea inerţială, îmbâcsită de prejudecăţi, 
cu şansa unor spectaculoase reconsiderări 
paradigmatice. 
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Constantin COROIU 
 
 
 

 
 

Labiş şi mitul  
jertfirii  

 
u trecut 80 de ani de la naşterea lui Nicolae 
Labiş, din care poetul pururi tânăr a trăit 
doar 21. Într-unul din eseurile sale din 
volumul „Corul morilor de vânt”, apărut 

recent la Editura Pallas Athena, Dumitru Radu 
Popescu, născut în acelaşi an cu Labiş, scrie 
admirabil despre mitul sacrificiului, al jertfirii. Un 
mit care în Moartea căprioarei, deşi transpus, e drept 
poetic, în viaţa profană, adică în realitatea unui 
anotimp cosmic şi a unui timp istoric deopotrivă de 
secetoase, nu e deloc coborât în praful istoriei 
nepăsătoare de oameni, cu expresia lui Marin 
Preda, ci, dimpotrivă, prin raportarea la celebre 
jertfiri, precum cea a anticei Ifigenii, a Anei lui 
Manole sau a personajului mioritic, iese întărit şi 
îmbogăţit. Dar, se întreabă prozatorul, nu cumva 
căprioara este ea însăşi „mai mult decât o vietate 
profană?”, altfel spus nu e ea „chiar o zeitate a 
pădurii, care este jertfită pentru viaţa 
pământenilor”? Cu alte cuvinte, ne aflăm în plin 
mit: mitul jertfirii zeiţelor. Şi atunci, mai întreabă 
marele prozator din generaţia lui Labiş: „Oare 
Nicolae Labiş nu este o zeitate care a fost jertfită 
pentru renaşterea literaturii române?”. Ceea ce îmi 
aminteşte de constatarea unui poet, congener al lui 
Labiş şi al lui Dumitru Radu Popescu: „Moartea lui 
Nicolae Labiş ne-a maturizat brusc!”. 
    Revăd o carte nutrită din memoria arhivei, se 
intitulează “Ei, care au scris…” şi o datorăm 
cercetătorului şi publicistului ieşean Lucian 
Dumbravă, plecat “dincolo”, din păcate înainte de 
a-şi desăvârşi opera de restituire, al doilea volum al 
lucrării rămânând în stadiul de şantier. Titlul amar-
polemic vrea să spună că scriitorii, mai mult sau 
mai puţin talentaţi, mai mult sau mai puţin 
curajoşi, şi-au asumat, uneori cu ingenuitate, alteori 

poate din raţiuni lucrative, misiunea de a scrie, de a 
rezista într-o vreme de mare restrişte. Cine 
ridiculizează astăzi, fie din prostie, fie din 
obedienţă faţă de noii ideologi, de fapt faţă de noii 
stăpâni, ceea ce s-a numit rezistenţa prin cultură, 
chiar şi în „obsedantul deceniu” (1949-1959), nu are 
decât să citească acest volum, care reconstituie, pe 
bază de documente, aspecte şi fapte definitorii ale 
vieţii literare dintr-o epocă neagră.  
    Două sunt figurile cele mai proeminente ale 
acestei cărţi - proeminente din motive cu totul 
diferite. Mai întâi, sinistrul Mihai Novicov, cu care 
ne întâlnim chiar de la prima pagină. Casapul venit 
de peste Prut, folosind un limbaj pe care aveam să-l 
mai auzim în anii *90, dar de această dată 
aparţinând inchizitorilor manipulaţi, stipendiaţi, 
din alte puncte cardinale, taie în dreapta şi în 
stânga. Ideea demolatoare de la care se pleca nu 
mai era cea conţinută în imbecila întrebare 
postdecembristă: ”Ce aţi făcut în ultimii cinci ani?”, 
ci avea  o respiraţie istorică mai vastă, fiindcă ţintea 
tezaurul de suflet, fibra cea mai intimă a fiinţei 
naţionale. Dacă Novicov ar fi formulat o întrebare 
asemănătoare, poate că ea ar fi sunat astfel: „Ce aţi 
făcut în ultimele cinci secole?” Căci nimic sau 
aproape nimic din ceea ce se înfăptuise pe 
pământul românesc timp de o jumătate de mileniu, 
ba chiar de două milenii, nu mai era bun, nu mai 
era adevărat, nici măcar geneza acestui popor, 
originea sa daco-romană. Totul ţinea – cum ar 
spune cominterniştii mutanţi de azi, colegii în 
posteritate ai lui Novicov – doar de imaginarul, de 
iluziile şi fantasmele noastre.  
    Celălalt personaj al acestei cărţi, esenţialmente 
tragic şi, repet, total opus primului este chiar 
Nicolae Labiş, geniu incomod pentru despoţii 
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ideologici ai vremii, răstignit astăzi a doua oară de 
intelighenţia civică, de autorii de manuale 
alternative, de critici-procurori care, în timp ce 
poetul „Primelor iubiri” era acuzat de „idealism şi 
nepăsare”, ei scriau ode etilice închinate tancurilor 
„eliberatoare”. Copilul genial, adus de la Liceul 
„Nicu Gane” din Fălticeni la Liceul Naţional din 
Iaşi, graţie profesorului Constantin Ciopraga, era 
înfierat, ca fiind „un ghimpe otrăvitor, duşmănos”. 
Iată ce se scria într-un articol publicat în numărul 
din 12 august 1952 al ziarului Lupta Moldovei, 
„organ al Comit. Reg. PMR Iaşi”: 
   „În lumina ultimelor documente de partid, 
redacţia (revistei „Iaşul Nou” – nota mea C.C.) va 
trebui să-şi mărească spiritul de vigilenţă în faţa 
oricăror manifestări duşmănoase care ar putea să se 
strecoare în materialele ce-i sunt prezentate spre 
publicare. E grav faptul că redacţia a permis 
apariţia unei poezii ca Într-o iarnă şi-ntr-o seară de 
Nicolae Labiş, poezie din care se degajă o 
atmosferă de idealism şi nepăsare, accentuată de 
ritmica săltăreaţă a versurilor, lupta de clasă de la 
ţară e bagatelizată, manevrele chiaburilor sunt 
privite de pe poziţiile deviatorilor, care le taxau 
drept <<fleacuri>>. Şi faptul e cu atât mai grav, cu 
cât N.Labiş e un poet tânăr, de reale posibilităţi, 
care trebuie îndrumat (înarmat!) şi ajutat în 
înţelegerea problemelor ideologice”. Subcapitolul 
cărţii lui Lucian Dumbravă din care am citat are 
titlul: „Nicolae Labiş – iedul într-una hăituit”. 
    Cum era Labiş?  Să ascultăm cea mai autorizată 
voce. Şi anume a unuia dintre cei mai mari critici şi 
eseişti pe care i-a avut literatura română posbelică: 
Lucian Raicu. Citez dintr-un interviu pe care i-l 
luam în toamna anului 1975, pentru revista 
„Convorbiri literare”, interviu publicat apoi într-un 
volum, dar reprodus şi de Lucian Raicu însuşi în 
„Practica scrisului şi experienţa lecturii” (Cartea 
Românească, 1978): 
    „Profit de împrejurare spre a dezminţi imaginea 
unui Labiş de o naivitate, cum se zice, încântătoare. 
Nu, era lucid şi matur şi dur, era tăios şi 
intransigent în genere, tolerant numai cu cei 
<<mici>>, de ei se simţea legat în chipul cel mai 
înduioşător fratern – altfel nu era deloc comod. Aşa 
moldovean, aşa fălticenean, cum îl ştim, se 
cristaliza deodată în el o asprime curată, 
penetrantă, neiertătoare. Vai de cel care avea 
nenorocul sau inabilitatea să intre de bunăvoie în 
raza privirii critice a lui Nicolae Labiş, crezând că 
nimic rău nu poate surveni, cel mult o supărare 
trecătoare... Vorbea în termeni precişi, repede, fără 
ezitări, fără alintările ce i se atribuie, vorbele lui 
aveau energie, veneau ca dintr-o adâncă 
încredinţare, absolută, definitivă. Colorat cu 
măsură, evitând „efectele” dialectale, era la el acasă 
printre neologismele cele mai surprinzătoare, 
avizat repede în subiecte, pentru alţii, pretenţioase, 
stilul său, din prima zi a descinderii în Bucureşti, 

era unul perfect adaptat, de parcă trăia aici de când 
lumea. Asimila totul temeinic şi rapid, cultură, 
oameni, obiceiuri, politică. Într-un trup 
<<mijlociu>>, o vitalitate extraordinară, greu de 
satisfăcut, de cheltuit. Poate că şi moartea sa are o 
explicaţie în acest exces de viaţă din el...” 
    Lucian Raicu a fost coleg cu Nicolae Labiş la 
faimoasa Şcoală de Literatură. A scris texte de 
referinţă şi cea mai bună carte (publicată în 1977) 
despre poetul Primelor iubiri şi al Luptei cu inerţia. 
Cei doi – Labiş şi Raicu – au avut şansa de a-l 
cunoaşte, la Iaşi, pe G. Mărgărit. Puţini îşi mai aduc 
astăzi aminte de cel mai strălucit discipol al lui 
Călinescu, figură cu totul insolită a Iaşului anilor 
*50, un adevărat mentor pentru cei din generaţia 
lui Labiş. În comparaţie cu alţi elevi eminenţi ai 
„divinului”, ca de pildă Alexandru Piru sau George 
Ivaşcu, Mărgărit era atins de aripa geniului. Un 
coleg al său mi-a relatat un schimb de replici 
tăioase pe o temă estetică între foarte tânărul 
Mărgărit şi Călinescu. Magistrul a încheiat discuţia 
cu această remarcă: „Domnule Mărgărit, dumneata 
eşti de o inteligenţă periculoasă chiar şi pentru 
mine!”. Iată cum îl evoca Lucian Raicu, în cursul 
aceleaşi amintite convorbiri: 
    „N-aş putea vorbi de perioada ieşeană, trăită 
alături de Labiş în câteva călătorii de neuitat, fără 
a-l aminti ca prezenţă tutelară pe George Mărgărit. 
Generaţia mea, în frunte cu Labiş, îi datorează 
enorm. Această datorie nu va putea fi niciodată 
plătită. Într-o epocă de grăbită neglijare a valorilor 
de cultură, cum a fost aceea în care am deschis eu 
ochii, G. Mărgărit ne-a trezit la realitate... Mărgărit i 
l-a pus în mână lui Labiş pe Rimbaud şi i-a spus sec 
că dacă nu-l citeşte cum trebuie poate să-şi ia rămas 
bun de la poezie. Violenţa de înaltă factură 
spirituală a lui G. Mărgărit, sarcasmele sale 
necruţătoare au fost un mediu de «purificare» 
pentru noi; nu tocmai uşor de suportat; avea 
arareori, pentru ceea ce începusem să facem, o 
vorbă încurajatoare, dar însăşi atenţia lui, oricât de 
«critică», valora mai mult decât cuvântul direct 
stimulator... În procesul de substanţială 
modernizare a liricii lui Labiş, petrecut cu viteza 
unui miracol în ultimii doi ani de viaţă ai poetului, 
G. Mărgărit a jucat un rol comparabil cu al marilor 
critici în evoluţia atâtor mari scriitori”. 
    Norocoasă, aş spune providenţială, întâlnirea 
dintre Poetul având „vocaţie de inaugurator”, cu 
„ceva înalt şi voievodal” în tot ce făcea, cu o 
existenţă meteorică în care nu au existat „momente 
nule”, cum îl caracterizează Lucian Raicu pe Labiş, 
şi intelectualul de rasă rară, G. Mărgărit, al cărui 
destin avea să se frângă, şi el, prematur şi nu mai 
puţin tragic. I-a rămas lui Lucian Raicu, datoria – 
pe care şi-a onorat-o – de a-i evoca pe amândoi cu 
aceeaşi pană cu care i-a portretizat pe Eminescu, 
Rebreanu sau Gogol. 
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Ioan Es. POP 
 
 
 
 
 

 

Optzecismul,  
după Daniel Corbu 

 
a un creator care a locuit în interiorul fe-
nomenului optzecist, Daniel Corbu ne 
oferă, prin chiar această calitate, garanţia 

că Rostirea postmodernă. Generaţia poetică '80 

în literatura română (Editura Princeps Mul-
timedia, Iaşi, 2014, 380 pag.) vorbeşte despre 
fenomenul în cauză cu maximă competenţă şi 
într-un mod cât se poate de nuanţat. 

După ce prezintă ambianţa social-politică în 
care s-a conturat optzecismul, autorul face un 
scurt popas în curtea generaţiei anterioare şi 
identifică în rândurile poeţilor şaizecişti un 
curent evazionist (Marin Sorescu, Cezar Baltag, 
Ana Blandiana, Daniel Turcea, Mircea Dinescu) 
şi un altul onirist (Leonid Dimov, Emil 
Brumaru), remarcând că, în anii '70-'80, ,,poezia 
care se scria era, cu câteva excepţii, mitică, cerebrală, 
iniţiatică şi puristă, exagerând prin alegorie, simbol, 
metaforă şi eufemism”. În contrast cu aceasta, 
optzeciştii „au cultivat, încă de la debut, poemul 
spectacol sau poemul total, adică poemul baroc 
constituit ca un univers în care se întâmplă totul” ca 
o reacţie faţă de modernism, ale cărui resurse se 
apropiau de sfârşit, dar cu câteva rădăcini în 
poezia şaizecistă, bunăoară a lui Mircea 
Ivănescu şi Petre Stoica, la care ,,nu există nicio 
intenţie de poetizare”, poezia fiind făcută „cu nişte 
mijloace mai degrabă antipoetice”. 

La fel ca în cazul liricii acestora, spune Daniel 
Corbu, poezia optzecistă nu mai e percepută ca 
o „imagine fictivă a realităţii, o aspiraţie spre ideal”, 
ci ca o „transcriere a valenţelor poetice ale 
universului cotidian, a realităţii imediate, prin 
brutalizarea limbajului, ceea ce a dus la o depoetizare 

programatică”. Această „depoetizare programatică” 
se leagă de un alt enunţ din deschiderea cărţii, 
anume că ,,generaţia '80 s-a afirmat mai întâi la 
nivel teoretic şi după aceea prin cărţile care i-au dat 
contur şi profunzimi”. 

Nu se poate vorbi despre Generaţia '80 fară a 
aduce în discuţie postmodernismul şi globa-
lizarea. Despre cel dintâi, Daniel Corbu este de 
părere că, în deceniul nouă, el a fost la noi un 
„avangardism de refugiu, o metodă speculativă de 
escamotare a ideologiei literare şi politice de atunci”. 

Există multe consideraţii captivante pe 
această temă în subcapitolele Promotorii post-
modernismului literar românesc şi arta poetică 
nonimitativă, Globalizarea, postmodernismul 
şi sfârşitul modernităţii, Postmodernism şi 
postmodernitate, Postmodernismul - o cultură 
din interiorul culturii, după cum nu se poate 
trece pe lângă cele intitulate Conştiinţa textuală, 
Poemul postmodern ca „dripping pollockian”, 
Sincronism, deriziune, inginerie textuală sau 
Conştiinţa ironică. 

Interesantă este şi concluzia care încheie par-
tea I a cărţii, Odiseea impunerii unei generaţii: 
,,Poezia postmodernă are nevoie de un anumit tip de 
cititor, de aşa-numitul cititor postmodern. De 
acest cititor postmodern avizat, care trebuie să 
beneficieze de o pregătire egală cu creatorii, au nevoie 
şi multe dintre poemele generaţiei optzeciste”. 

Celor aproximativ treizeci de pagini de 
consideraţii generale le urmează, în partea a 
doua, Paradigmele poeziei optzeciste, o sută 
unu portrete critice (dintr-un număr mult mai 
mare, pentru că, zice Daniel Corbu, „încercând să 

C 
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ordonăm materialul, am contabilizat fără prea mare 
greutate 430 de poeţi notabili ai generaţiei în 
discuţie, adică un fenomen poetic ce ni se pare 
irepetabil în aria noastră literară”), nu înainte de a 
se referi la şcoli şi grupări precum Cenaclul de 
luni, Gruparea Echinox, Gruparea Junimea 
Nouă - Dialog, Şcoala de poezie de la Târgu-
Neamţ, Grupul de la Braşov, Centrele de la 
frontierele ţării (Timişoara, Satu-Mare, 
Chişinău, Botoşani). 

 

 
 

Portretele critice sunt repartizate în şapte 
„pachete” pe care autorul le consideră relevante 
şi pentru specificul Generaţiei '80, şi pentru 

autorii portretizaţi: 1. Biografismul cinic. 
Mitologia derizoriului; 2. Experimentul 
agresiv. Poezia ludicului şi a patosului livresc; 
3. Neoexpresionismul ritualic. Sublimarea 
cotidianului; 4. Lirismul mirobolant. Poezia 
fastului apocaliptic; 5. Vizionarismul mitic şi 
moral, 6. Misticismul erotic; 7. 
Tradiţionalismul reciclat. 

Ca să vă faceţi o idee despre poeţii „cali-
ficaţi” în cele şapte grupe tematice, vi-i voi 
enumera pe câţiva dintre cei care compun grupa 
a treia, a „neoexpresioniştilor ritualici” : Ion 
Mureşan, Mariana Marin, Liviu Antonesei, 
George Vulturescu, Marta Petreu, Eugen Suciu, 
Gabriel Chifu, Valeriu Stancu, Radu Florescu, 
Traian Ştef, Valeriu Matei, Radu Săplăcan, Ioan 
Moldovan, Radu Sergiu Ruba, Nicolae Popa, 
Vasile Muste, Echim Vancea, Elena Ştefoi, Ion 
Cristofor, Vasile Dan, Paul Vinicius, Aurel 
Pantea. 

Un comentator cu veleităţi fotbalistice ar 
zice, parcurgând chiar şi această listă scurtă: 
„Avem echipă/ Avem valoare”. Eu mă rezum 
la a mai reproduce un enunţ pe care îl propune 
această carte densă: ,,Prin vocile ei de desant, 
generaţia '80 a decretat şi a susţinut în forţă un nou 
mod de a simţi şi de a gândi realitatea, realizând un 
alt raport cu aceasta, aşezându-l în centrul atenţiei 
pe Homo biographicus, un personaj spectacular, 
donquijotesc, ce-şi asumă atât realul, mizând pe o 
mitologie a derizoriului, cât şi realitatea textului, 
textul devenind acum nu numai un mijloc, un atelaj, 
ci şi o finalitate. Din acest punct de vedere, putem 
numi lupta generaţiei '80 o luptă împotriva 
impersonalizării şi a transcendenţei tradiţionali-
zante”. 
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Daniel CORBU 
 
 
 
 
 

Într-o Europă  
bătrînă şi tristă 
 

 
 
Prin urmare 
ştiam că nu sunt decît o mică înflorire a 
Nimicului  o efemeră protuberanţă 
                                                a golului 
un fel de zi mai lungă decît veacul 
dintr-un eon agitat ca o încălecare 
de timpi. 
M-am născut tîrziu într-o Europă bătrînă şi tristă 
fardată ca o actriţă la ultimul ei bal. 
M-am născut tîrziu 
hărăzit a citi cuvînt cu cuvînt cartea întîmplărilor 
în aerul sacerdotal al dimineţilor mele. 
Era tîrziu. 
Cu o piatră ca privirea tăioasă a morţii 
Cain îl omorîse deja pe Abel 
Corabia lui Noe îşi aflase sfîrşitul 
pe muntele Ararat 
cu mare zgomot Sodoma şi Gomora 
                                         se prăbuşiseră 
şi implozia florii păcatelor încă mai persista 
pe coridoarele lumii. 
Iisus scrisese pe nisip misteriosul nedescifratul cuvînt 
şi-l împărţise în patru zări prin cele 
                                                  o mie de vînturi. 
Don Quijote învinsese morile de vînt 
ale Europei 
iar Hamlet îşi dădea obştescul sfîrşit 

 



52 vol. 26,  139-140| ianuarie-februarie, 2016 

 

anunţînd doritorii de breeking news 
că mereu e ceva putred în Danemarca. 
Imnele vedice - dulci jelanii ale fiinţei încurajatoare 
de iluzii - erau cărate cu rikşa 
la curţile traducătorilor din München şi Manchester. 
Cu o fără de armă biruinţă 
Beethoven scrisese Simfonia a noua - Oda Bucuriei. 
În sfîrşit, Robinson Crusoe părăsise 
             sălbatica insulă 
grecii probau oboseala zeilor 
Raskolnikov abia-şi ascunsese toporul pătat de  
                                   sîngele crimei 
undeva în Kilimanjaro 
puşca lui Hemingwai îşi cheltuise ultimul glonţ 
iar după un veac de singurătate 
prietenul Marquez îşi rostea declaraţia de adio. 
M-am născut într-o Europă bătrînă şi tristă. 
                Era tîrziu. 
În zadar căutam să dau zadarului un sens. 
Visele îmi erau un Eden împodobit cu mirare. 
În fiecare zi încrustam ceva pe dantela unei furtuni. 
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Poezie  şi  progres 
sau despre întoarcerea poetului la magia originară 

 
ntotdeauna am admirat şi 
m-am lăsat cucerit de aerul 
magic al poeziei mari, 

adevărate din toate timpurile: de 
la Pindar la Dante, de la Milton 
la Hölderlin şi Eminescu, de la 
Rilke la Hlebnicov, de la Gibran 
la Borges, aceşti anahoreţi care 
au făcut ca limba poeziei să fie 
limba în condiţia ei absolută. În 
cazul lor, ca şi a altor cîţiva 
poeţi, cel mai acribios lingvist nu 
poate separa semnificantul de 
semnificat, aşa cum ar face în 
limba curentă. Şi dacă am pro-
nunţat cuvîntul anahoreţi şi 
dacă se spune că cei cu adevărat 
singuri sînt puternici, voi conti-
nua aşa: Singurătatea poetului e o 
falsă problemă. El are de partea 
sa poezia (care e şi cauză şi 
finalitate), are lumea ficţională 
salvatoare. Iar desele coborîri în 
sine, în straturile profunde ale 
fiinţei nu sînt decît explorări 
prin metodele autocunoaşterii şi 
magiei revelaute, pentru a afla 
cîtimea aceea de frumos şi 
nemoarte şi a o dărui, după 
îndelungi ezitări şi prelucrări în 
creuzete alchimice proprii, celor 
din jur, adică amatorilor de 
„plăcere nedefinită”. În atît de 
citata Lettre du voyant, adresată 
lui Demeny la 15 mai 1871, 
Rimbaud face referinţă la actul 
creaţiei: „Le poète se fit voyant 
par un long, immense et 
raisonné DÉRÈGLEMENT DE 
TOUS LES SENS [...] il s'agit de 
faire l'âme monstrueuse [...] 
énormité devenant norme [...] 
Cette langue sera de l’âme pour 
l'âme.” (Poetul devine vizionar 
printr-un îndelung, imens şi 
raţional DEREGLAJ AL 
TUTUROR SIMŢURILOR [...] e 
vorba să facă sufletul monstruos 
[...] enormitatea devenită normă 
[...] acesta va fi limbajul 
sufletului pentru suflet.) 

Un poet poate absorbi poetic 
un timp, o epocă, dar fără a trece 
pe linia moartă poeţii altei epoci. 
O operă nu înlocuieşte pe alta. 

Ea se adaugă. Sau, cum spunea 
Şklovski, opera artistică se iveşte 
din tradiţia altor opere, şi în 
asociaţie cu ele. Forma unei 
opere artistice este stabilită de 
relaţia acesteia cu alte opere 
artistice, cu forme mai vechi 
decît propria sa formă. Cartea de 
faţă are în vedere faptul că, 
desigur, cu fiecare poet, 
generaţie poetică, moment 
istoric, epocă, poezia e mereu 
altceva, capătă alt chip, de aceea 
comparaţiile şi evaluările critice 
între poeţi din epoci diferite sînt 
superflue. Numai naivii pot 
crede că poezia progresează. 
Poezia de ieri şi de azi depinde 
de percepţia noastră şi de aceea 
îşi schimbă mereu chipul. 

Spuneam că poezia nu pro-
gresează. Cine poate demonstra 
că Goethe e mai mare poet decît 
Pindar, că Rilke e superior lui 
Dante, Seferis lui Eminescu sau 
T.S. Eliot lui Baudelaire? Dacă ar 
fi o linie a progresului (ca în 
tehnică!), atunci diferenţa dintre 
Homer şi Whitman ar fi ca între 
roabă şi satelit. 

Într-o altă ordine a ideilor, 
în eseul de faţă, cu tentă vădit 
anti-romantică şi elitistă, citito-
rul reîntîlneşte pledoarii pentru 
repunerea în rol a inspiraţiei, care 
articulează emoţiile evenimenţi-
ale în concret, încarnîndu-le în 
structuri poetice, precum şi 
pentru întoarcerea poetului la 
magia originală, la măreţia actului 
sacerdotal, la ceremonialul de 
fondator de religie şi de lume, la 
forţa mantrică. Sînt unul dintre 
cei care consideră că A SCRIE 
FĂRĂ INSPIRAŢIE E IMORAL. 

Aceste consideraţii, într-un 
moment în care lucrurile s-au 
complicat, s-au amestecat, cînd 
domnesc atît de bine clowneria, 
histrionismul, legile senzaţiilor 
tari, cînd post-modernismul a 
creat probleme destabilizatoare 
la graniţa genurilor literare, iar 
cei adevăraţi nu se mai văd 
dintre veleitarii frivoli, grafo-

manii găunoşi şi impostorii agre-
sivi, exact ca în una din dure-
roasele constatări ale lui Borges: 
„Europa şi-a pierdut hegemonia. 
Totul se învîrte acum în jurul 
altor continente, de pildă Ame-
rica, dar ea nu înseamnă nimic. 
Secolul trecut în materie de 
cultură aparţinea lui Whitman şi 
Emerson. Cine le-a luat locul? 
Nişte scriitori mediocri. Succesul 
nu înseamnă nimic. Pornografia 
a luat locul literaturii adevărate. 
Totul se comercializează, pînă şi 
literatura.” 

Ca şi în alte ocazii 
confesionale, folosesc şi acum  
sintagma „poet adevărat”, asta 
însemnînd cel pentru care poezia 
e singurul scop al existenţei, cel 
hărăzit (prin înţelesul cuvîntului 
har), cel blestemat, cel hotărît de 
destin întru realizarea armoniilor 
poetice, cel pentru care poezia 
face parte din iluzia universală, 
cel care se lasă cu voia sa 
distrus, devorat de forţele ima-
ginarului, cel pentru care, cu 
vorba unui poet grec, viaţa e 
doar o formă bolnăvicioasă a 
literaturii. Şi, în această peri-
oadă de derută şi destabilitate 
spirituală, cînd o aburoasă 
instituţie mondială lucrează cu 
aplomb la globalizarea forţată a 
culturii, cînd cei din tribul Ubu 
şi păzitorii de capre din insula 
Patmos devin internauţi, nu voi 
conteni să îndemn poetul la 
respectarea inspiraţiei, a magiei 
textului, la realizarea forţei 
mantrice, la elitism, la şama-
nism. Încercînd să închei aceste 
consideraţii, voi spune că nu 
poţi fi poet al acestui timp fără 
o cultură enciclopedică, fără 
spirit proteic şi dacă nu ai în 
tine paradoxul. Dacă nu ai 
pasiunea devoratoare, inocenţa, 
gustul deşertăciunii, ştiinţa cere-
moniilor iluzioniste, vocaţia 
sfîşierii orfice şi conştiinţa gratu-
ităţii actului. Şi, desigur, convin-
gerea că Frumuseţea lucrează 
încet, ca şi Moartea. 

Î 
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Valeriu STANCU 
 
 
 
 
 
 

Miserere 
 
 

Vamos amigos,  
tengan misericordia, 
arrojaos en el sombrero aplastado, 
abandonado, 
vuestros geniales pensamientos, 
vuestros mediocres versos 
y asi  poder engañar al hambre, 
los versos por los cuales le habeis negado,  
ayudaosle a que pueda llevar una vida entre hoy y mañana, 
tengan misericordia, 
tirita en silencio en una esquina 
como un payaso, 
como un rebelde abandonado de coraje, 
arrojaos algo, 
el sombrero está vacío 
arrogaosle los versos que os han inspirado 
el odio, 
la envidia, 
las humiilaciones que os han raptado el orgullo, 
os han acariciado las impotencias, 
apiadaosle, amigos, 
pasaos por la esquina 
donde os espera sin voz 
honoraosle su sombrero y su genio 
con vuestras vivencias, 
arrojaosle un verso 
¡asi como le arrojas un hueso al perro! 
¡Vamos, no os sobrecojais! 
¿Y qué tanto si es  
a Dios al cual rezais 
cuando aún creiais 
en su existencia eterna? 
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Poema para el forastero 
Marco Antonio Campos 
 

la lejanía del pensamiento del propio nacimiento 
es el presentimiento del abismo 
 
leo la parábola del sacrificio ambulante 
me pierdo encarcelado en miles de sombras 
la procesión continúa su curso 
sólo la corte de la viuda reina es triste, 
siempre más triste, 
mimando la solemnidad del regreso al barbecho 
creyentes con pensamientos piadosos 
y rostros guerreros 
esparcen los espíritus del sueño 
a los cuatro vientos 
entonces divisé a Cristóbal Colón 
como tira en las aguas del río de oro 
de antracita, 
de sueño, 
estrelladas guirnaldas en el día de los muertos 

 

Poema para José Acquelin 
 

los guerrilleros cercan con su sangre el paso 
(fantasmagóricas chozas le sorben su realización) 
con su propio destino engendran dioses 
con su propia muerte empeñan el amor 
los guerrilleros envejecen sobre el pedestal 
más felices son los bailarines 
que escuchan la música de las esferas trasladas por 
la infamia del océano 
en camino al museo donde la gloria sirve 
a sus elegidos salmón ahumado y tortillas 
al segundo día los guerrilleros entonan “quand je vais chez la fleuriste”6 
preguntándo a los transeúntes sí estas son las palabras  
que han bajado del pedestal  a los cantantes 

 
alta temperatura de la sangre que hierbe en los ojos de las estatuas 

                                                 
6 cuando yo voy donde la florista 
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“Sueño de una tarde 
dominical” 
 
 

inspirado 
ensuciado 
sediento 
regreso como Ulises 
regreso hacia el nodescanso  de la partida 
cortejos de langostas ahumadas 
con especies y picantes 
me lagrima el camino 
en el palacio de Cortés 
penetraron desde el zócalo 
las insomnias de Diego Rivera, 
el rechazo de la humillación y el flash de Bernard 
las banderas de la luna cuelgan flaccidas 
en el terminal moderno  
se anidan 
remedios milagrosos del brujo 
levantan  río abajo piedras flechadas por la muerte 
 
Santa María de Guadalupe muchos trenes 
hojas revueltas 
de prehistoria, 
de asteroides 
y de millones de facetas del milagro 
en el cráter aduermen los duendes del paraíso ciego 
emigran 
los corsarios en muebles viejos(?) 
el veneno de aquel que desola el barbecho 
me paraliza la legión de honor 
profanada semilla ya no nutre a los placeres 
el calvetear, 
la insensatez 
de la rana sobre las nenúfares 
los vendedores de antiguedades reinventan 
el imperio de Moctezuma 
 
enumera las calle el chofer de taxi en jefe 
la avenida Alvaro de Obregón dialoga 
con la avenida de los Insurgentes 
hemos dejado atrás la Colonia Roma 
deje a un amigo en la zona Roja 
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y no sé cuando voy a vorlver a ver al poeta Pierre-Yves Soucy 
en aquel piso he mandado los cuentos a acostarse 
 
Son las 7 y 55  hora de Amsterdam 
malos olores como ornamento 
el asalto de todos los colores me 
indican el camino  hacia mi casa 
mercaderias baratas, mercaderias caras 
prostitutas vivas y verdaderas 
los canales de la purificación existen sólo en los mapas 
desde el aire Holanda es un desorden triste 
el mezcal7 deja pasar el veneno 
en las brasas de la sangre 
en el coor verde del insecto morpion 
en el trabajo de los mercenarios 
en el saqueo de los conquistadores 
la tristeza se desliza solarmente 
con los ojos fijos en los guerrilleros 
se desliza húmeda sobre las pirámides 
me pone en movimiento millares de neuronas 
y los miles de kilómetros 
en los cuales los piratas con fatiga mental 
cuelgan por un momento su rabia 

 

 

                                                 
7 Mezcal bebida alcohólica mexicana , de la región de Oaxaca. 
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Por los suburbios del cielo 
 
 

Los amaneceres  nos aduermen  en el pecado como una camisa 
de ángeles por lágrimas tejida 
llego la hora –me dijo, avergonzada- 
los poetas  
mueren 
olvidando su su pureza inmaculada en la cruz 
neva sobre su partida 
puertas en el altar 
la nieve les da forma 
puertas en el altar – las olas 
alinian su recorrido 
el tormento 
la pronunciación 
las servitudes 
los castillos de la noche 
de niebla 
de laureles 
el insomnio del ornicario 
con manchas en la frente 
llama los tesoros del vacío 
amurallados 
cántame nuevamente ahora acerca 
de los suburbios del cielo 
en los cuales nos extraviamos la vigilancia 
como en los cuadernos del otoño 
cántame nuevamente 
¿Dónde querriais partir otra vez? 
mira  incluso la noche nos sopla en la nuca 
he empeñado la eternidad en el comedor de los pobres 
por una escudilla de amor 
esperando engendrarte en las sombras 
donde más quieres marcharte, 
extravío, 
los mástiles cruzan  las osamentas 
la mano 
se me adormeció sobre la herida 
del hacha 
los cánones divisados se oxidan en el marsupial 

 
traducere de Mario CASTRO NAVARRETE 
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El insomnio de la muerte 
 

Me extrangula los párpados 
el insomnio de la muerte 
la sombra cae en el agua 
como el pensamiento inalcanzable 
de Dios 
solo para hacer callar a mis conciudadanos 
quise escribir un poema metafísico 
acerca del insomnio de la muerte, 
más, 
clavado a la orilla, 
intento 
adormirme con el torrente de los 
pensamientos, 
balizas 
y el insomnio de la muerte 
sobre lo que me había propuesto escribir 
un poema metafísico 
antes de llevar por las aguas 
con el báculo  enterrado en el barro 
me digo que 
también la perfección de la mediocridad 
es una continua búsqueda de la muerte... 
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Livia CIUPERCĂ 
 
 
 
 
 
 
 

Coliba 
 

 
 

dată, am pornit dintr-o colibă căzută în 
genunchi sub povara (a)coperişului de 
trestii, să prind marea taină de a citi în 

suflete, să învăţ rostul vieţii şi să învăţ a fi om... ” 
Câtă dreptate are acest Fiu demn de viţă 

veche românească, ieşit înspre lumină, nu are 
importanţă de unde-anume – dintr-o văgăună de 
munte, deal ori şes – sau din inima vreunui 
cartier mărginaş al unui mare-mic oraş, dar care 
nu poate uita – şi nu are dreptul a uita – care-i 
sunt rădăcinile! 

Acest Fiu se numeşte George Mihail 
Zamfirescu (1898-1939) şi, pare-se, l-am cam 
uitat (îndrăznesc a spune, cu vădit regret), deşi 
spaţiul scenei şi al ecranului ni-l oferă cu 
generozitate, fără a aminti (mai cu sârg) de 
literatura propriu-zisă (dramaturgie, proză, 
poezie), pe care a lăsat-o posterităţii.  

Câtă subtilitate în frazarea: „Odată, am pornit 
dintr-o colibă căzută în genunchi sub povara 
coperişului de trestii, să prind marea taină de a citi în 
suflete, să învăţ rostul vieţii şi să învăţ a fi om... ” 
Da, voinţa de a pleca în lume, pentru a îmbrăţişa 
lumina cunoştinţei, dar fără a uita nicio clipă de 
unde a plecat şi care-i sunt rădăcinile.  

E drept, poţi urca mai multe trepte în acest 
urcuş prin viaţă, însă conform unei vorbe 
străbune: „să fii (devii) mare nu-i mirare / Să fii om 
e lucru mare...” Acesta-i miezul îndemnului său 
scriitoricesc.  

Vârtejul existenţial e complex: „Am colindat 
prin oraşe cu aur în vitrine, m-am strecurat prin 

saloane pline de miresme şi păcătoşenii... Şi, de 
atunci, am rămas cu credinţa că numai în lumea de 
unde pornisem mai puteam găsi frunţi arse de 
sudoare dar neîntinate – mâini bătătorite de muncă 
dar gata oricând să se întindă spre ajutor – suflete 
încovoiate de mizerie, dar pline de lumină, atunci 
când necazurile le dau răgaz să se scalde în aurul 
înţelepciunii sănătoase”. 

Antinomia „miresme” – „păcătoşenii” îşi are 
rădăcinile în concepţia noastră creştină, în 
puterea de a discerne lumina de întuneric, 
frumosul de urât, moralul de imoral etc. 
Important este să poţi discerne, la timp, găsind 
cărarea cunoştinţei: 

„M-am întors pocăit şi am sărutat pragul 
colibei...” 

Înţeles-am oare care este simbolistica „pragul 
colibei”?! 

Rădăcina purităţii familiei creştine, care ştie 
în simplitatea sa milenară, dar cu un surplus de 
iubire, cum să-şi adune pruncii, în apropierea 
vetrei care străluceşte prin curăţenie sufletească, 
muncă cinstită, sinceritate, dăruire şi frumuseţe 
de caracter.   

Coliba este corola truditorului pământului, 
iar truditorul pământului, notează Mihai 
Eminescu, rămâne „opera înceată şi înţeleaptă a 
timpului”  („Timpul”, 14 februarie 1882). 

Să nu uităm nicicum, suntem fiii unui popor, 
iar locul nostru acolo este: unde ne sunt 
rădăcinile!  

 
 

O 
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Diego VALERI  
(Piove di Sacco, Padova, 1887  –  Roma, 1976) 
 
 
 
        Poet, eseist şi traducător din proza şi poezia 
franceză şi germană, a debutat în 1913 cu 
„Monodia d’amore” şi „Le gaie tristezze”. Profesor 
de limba franceză la Universitatea din Padova, şi 
apoi de istoria literaturii italiene moderne şi 
contemporane: con-damnat pentru antinazismul 
său militant, este nevoit să se exileze în Elveţia 
între anii 1943 şi 1945.  
        Influenţat de Giovanni Pascoli şi de 
crepusculari, dar şi de Verlaine şi post-simbolişti, 
universul lui Diego Valeri pivotează în jurul unui 
acord senzitiv sau senzual între propriul eu şi natură; se bizuie pe acea „alianţă cu viaţa” 
despre care a scris criticul Debenedetti, cu condiţia să se înţeleagă că există o opoziţie latentă 
între „natură” şi „lume”, drept care, în prima, eul tinde să se închidă printr-o mişcare de 
autoprotecţie şi de refugiu în faţa răului specific realităţii umane. Natura, departe de a fi 
văzută antropomorfic, are o viaţă a sa autonomă, proclamând astfel absenţa sau mai precis 
excluderea omului  şi a eului: Aşa se explică anumite tablouri de o absolută şi totuşi 
emoţionantă obiectivitate. În 1967 i se decernează premiul Viareggio.  
 

Prezentare şi traducere Geo VASILE 
 

 

 

Albero 
       

 
 
Tutto il cielo cammina come un fiume, 
Grandi blocchi traendo di fiamma e 
d’ombra, 
Tutto il mare rompe, onda dietro onda, 
Splendidio, alle fuggenti dune. 
 
L’albero, chiuso nel puro contorno, 
Oscuro come uno che sta su la soglia, 
Muto guardo, senza battere foglia, 
Gli spazi agitati dal trapasso del 
giorno. 
 
 

 

 
Arbore 
 
 
Tot cerul purcede ca un fluviu, 
Trăgând după el mari blocuri de văpăi 
şi umbră. 
Întreaga mare se sparge, val după val, 
Scăpărătoare, de dunele ce stau să 
fugă. 
 
Arborele, închis în purul său contur, 
Asemeni celui ce-n prag stă adumbrit, 
Se uită mut, fără să clatine o frunză, 
Spaţii frământate de-al zilei sfârşit. 
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Dicembre 
 

 
Tristi venti scacciati dal mare 
Agitavano la cittţ notturna. 
Da nere gole aperte tra le case 
Rompevano, invisibili 
Ombre, con schianti ed urla; 
Si gettavano per le vie deserte 
Ferme nel bianco gelo dei fanali, 
Urtavano alle porte 
Sbarrate, s’abbrancavano alle morte 
Rame d’alberi dolenti, 
Scivolavano lungo muri lisci, 
Dileguavano via, serpenti, 
Con fischi lunghi e lenti strisci... 
Ora mi sporgo all’attonita pace 
Dalla grigia mattina: tutto tace. 
Teso il cielo di pallide bende. 
 
              

Decembrie 
 

 
Mâhnite vânturi izgonite de mare 
Zbuciumau oraşul noptatec. 
Din negre vaduri croite printre case 
Sfâşiau invizibile 
Umbre, cu scrâşnete şi urlete; 
Se-azvârleau pe căile pustii 
Poticnite-n albul ger al felinarelor, 
Izbeau la uşile 
Baricadate, agăţându-se de răposatele 
Crăci de copaci în vaiet, 
Alunecau de-a lungul zidurilor netede, 
Care-ncotro piereau, şerpi 
Cu lungi şuierături târându-se molcom... 
Acum scot capul în uluita pace 
A cenuşiei dimineţi: totul tace. 
Cerul e încordat în palide feşe. 
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(Quel 
pomeriggio 
dolce) 
 

 
Quel pomeriggio dolce 
Si andava lungo il fiume. 
E ci sorprese a un tratto, 
D’altra riva, 
Un vasto coro, un alto 
Rammaricchìo di tortore selvagge 
Raccolte lì, chissa come, da quando. 
 
Il bel fiume era l’Adda 
Errabonda per prati e camapi, 
Tra leggiere boschine di pioppi. 
Sopra era teso un cielo senza nubi, 
Appena nebuloso: 
Il bel cielo di Lombardia,  
Così bello, così in pace. 
 
Il gran cipresso, assorto col suo verde 
Strano, nell’alta luce. Un coccio lustra 
Tra la terra bruna dell’orto. 
Finestre senza tende, cupe, 
Guardano intorno. Non c’è voce 
umana, 
Grido d’ucello, rumore di vita, 
Nell’aria vasta e vana. 
C’è solo una colomba,  
Tutta nitida e bionda 
Che sale a passi piccoli la china 
D’un tetto, su tappetti 
Fulvi di lana vellutata, e pare 
Una dolce regina 
Di Saba 
Che rimonti le silenziose scale 
Della sua fiaba.  
 
 

 

(Acea după-
amiază 
blândă) 
 

În acea după-amiază blândă 
Păşeam de-a lungul fluviului. 
Şi dintr-odată ne-a fost dat s-auzim  
De pe celălalt mal, 
Un vast cor, o-naltă 
Văicăreală de turturele sălbatice 
Adunate acolo, cine ştie cum şi de când. 
 
Frumosul fluviu nu era altul decât  Adda 
Rătăcitor pe pajişti şi câmpuri, 
Printre fermecătoare crânguri de plopi. 
Deasupra nemărginit un cer fără nori, 
Imperceptibil mat: 
Frumosul cer al Lombardiei, 
Atât de frumos, atât de-mpăcat. 
 
Chiparosul cel mare, absorbit în 

verdele său 
Straniu, în lumina înaltă. Un vas de 

pământ 
Luceşte pe solul brun al grădinii. 
Ferestre fără perdele, mohorâte, 
Se uită în jur. Nici ţipenie de glas de om, 
Sau ţipăt de pasăre, nici rumoare de 

viaţă, 
În văzduhul vast şi zadarnic. 
Există doar o columbă, 
Strălucită şi aurie, 
Suind cu paşi mărunţi panta 
Unui acoperiş, pe covoare 
Galben-roşcate de lână fină, şi pare 
O graţioasă regină 
Din Saba  
Ce urcă silenţioasele scări 
Ale propriului basm.  
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fără discriminare 
 
 

imineaţa se arătase veselă, aducând 
peste oraş, odată cu razele soarelui şi 
promisiunea unei zile deosebite. În gara 

de nord, personalul 5002 soseşte la linia întâia cu 
o întârziere de patruzeci şi cinci de minute,  aşa 
cum afişează tabela electronică. 

Din noianul de călători grăbiţi, se desluşeşte 
silueta unui tânăr înalt, brunet, cu ten măsliniu, 
cu ochi albaştri, al cărui mers trădează pe omul 
crescut la ţară, în mijlocul naturii. În mână 
poartă un geamantan de carton uriaş, ce pare a fi 
burduşit cu de toate. Mai înalt cu un cap decât 
media călătorilor, tânărul se uită cu insistenţă 
spre capătul peronului. Deodată faţa i se 
luminează. Face un semn cu mâna pentru a fi 
zărit. Se îndreaptă cu paşi uriaşi spre tânăra cu 
ochelari de soare, mestecând plictisită chewing-
gum. 

Şi ea privea, dacă se poate spune aşa ceva, 
convoiul de călători, format la coborârea din 
tren. Faţa i se luminează, în momentul când îl 
zăreşte. Face un semn cu mâna, strigând “Iuhu”. 
Alergă în întâmpinarea lui. Din calea lor, 
călătorii se feresc grăbiţi. Cei care n-o fac, sunt 
pur şi simplu striviţi de iureşul lor. 

- Lazăr!, strigă ea înainte de a i se arunca la 
piept. 

- Mariana!, strigă el întinzând braţele pentru 
a o cuprinde. Se îmbrăţişează furtunos. Ea îl 
sărută de mai multe ori, cu ochelarii pe faţă. El, 
se lasă sărutat, fâstâcit oarecum, de năvalnica 
primire. Valiza, sprijinită oblic de picior, cade pe 
caldarâmul peronului. Zgomotul îi trezeşte. Se 
uită mai întâi la valiză, apoi, unul la altul. 
Izbucnesc în râs. Se aplecă amândoi în acelaşi 

timp. O ridică el, luând-o pe ea de braţ. Ies cu 
şuvoiul, în faţa Gării de Nord. 

- Ce spui, mi-ai găsit?, întrebă el nerăbdător, 
strângând-o uşor de braţ. 

- Vorbim acasă!, îi spuse ea, zâmbind 
misterios, în vreme ce din priviri căuta un taxi.  

Ca un făcut, nu se zărea niciunul. Se apropie 
un cetăţean, întrebându-i şoptit: 

- Doriţi o maşină? 
- Dar, de ce…?, vru să întrebe el, dar fu 

întrerupt de ea: 
- Desigur, desigur, până-n Balta Albă! 
- E cam departe!, mormăi cetăţeanul. 
- Cât?, întrebă ea. 
- Cât, ne cât, e departe!, zise cetăţeanul 

vrând să se îndepărteze. 
- Slavă domnului!, zise el pornind după ea. 

Ochii i se opreau pe pulpele Marianei, bronzate 
puternic, ce se dezgoleau cu mult deasupra 
genunchiului, la fiecare treaptă. Ea simţi privirile 
lui. Îşi întoarse capul râzând şi ameninţându-l cu 
degetul. El se grăbi s-o ajungă. Ea, să scape. 
Curând se lăsară amândoi păgubaşi, învinşi de 
efort. Gâfâind se opriră sfârşiţi, în faţa uşii 
apartamentului. Ea introduse cheile, găsite greu 
în poşeta burduşită cu tot felul de fleacuri. 
Intrară răsuflând greoi. Nu mai puteau rosti 
niciun cuvânt.  

 
 

***  
Clădirea penitenciarului se deşteptase în 

soarele de vară în liniştea de dinaintea marilor 
evenimente. Aşa o linişte, spuneau cei bătrâni, se 
instala, se auzea mai bine zis, pe front, înaintea 

D 
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atacului general. O lingură scăpată de emoţia 
aşteptării pe lespezile betonate, răsună prelung, 
precum o orgă electronică. De parcă atât ar fi 
aşteptat, fluierele paznicilor sfâşiară tăcerea 
apăsătoare. Paşii cizmelor, se rostogoliră, într-o 
cadenţă cunoscută pe coridoarele dintre celule. 
Zăvoarele scrâşniră simultan. 

- Afară!, se auzi în acelaşi timp vocile 
gardienilor, cu autoritatea profesională. 

Deţinuţii se mişcară alene, îndreptându-şi 
hainele vărgate spre uşile deschise. Ceva din 
vocea paznicilor le spunea că zvonul se 
confirma. 

Toţi erau în aşteptare. La vorbitoarele din 
ultimele săptămâni, numai despre asta se 
vorbise: graţierea. O aşteptare chinuitoare se 
aşternuse de atunci printre ei. Munciseră numai 
de teama pedepselor. 

Chiar şi vigilenţa paznicilor slăbise în ultima 
vreme. Dovadă, ţigările străine primite în 
cantităţi din ce în ce mai mari de la mijlocitorii 
sosiţi la vorbitor. Ţigări poloneze sau iugoslave, 
acum că traficul continuă să înflorească şi fără ei. 
De aceea, nerăbdarea lor creştea. Şi-i imaginau 
pe cei scăpaţi de pedeapsă îndeletnicindu-se 
nestingheriţi, de aceleaşi lucruri, pentru care ei 
erau nevoiţi să ispăşească. Gândurile se 
strecurau de la un individ la altul. Plimbările 
comune, lucrul în echipe se petreceau în 
compania unei sporovăieli şoptită  neîntrerupt, 
sub privirile din ce în ce mai îngăduitoare ale 
gardienilor. 

Serafim Hinci se uită la vecinul de pat cu un 
zâmbet încurajator. Voia să-l încurajeze aşa cum 
o făcuse dintotdeauna. 

Lazăr Boşoi nu-i răspunde. Îşi păstra 
încrâncenarea cu care-l prinsese timpul şi 
organele de miliţie. Amândoi acuzaţi de viol. Se 
considerau nevinovaţi, în măsura în care 
procuratura nu se aplecase cu suficientă atenţie 
asupra împrejurărilor în care se petrecuse fapta 
lor. Fata fusese împreună cu ei la mai multe 
petreceri de grup. Degeaba o spuseseră, n-aveau 
dovezi. Iar în ziua scandalului, băuseră peste 
măsură. Ea le adusese băutura şi, tot îi chemase 
acasă. Părinţii lipseau. Cheful şi petrecerea 
căpătase proporţii nedorite. Din cauza ei. Sosirea 
neaşteptată a părinţilor, surprinderea lor în josul 
erotic benevol, o făcuseră pe ea să ţipe gutural. 
Justificare şi dezvinovăţire. Ei rămaseră 
perplecşi. Băutura îi turtise în aşa hal încât nu 
mai fuseseră în stare să se apere.  

- Au tăbărât pe mine, m-au silit, m-au 
violat!, striga ea întruna. Lazăr îşi revenise 
oarecum şi o lovise scârbit. Tatăl fetei, inginer 
respectabil, se repezi la el. Serafim se interpuse 

între ei, primind lovituri nemeritate. În acest 
timp, doamna ieşise în holul blocului, strigând 
după ajutor. Au urmat vecinii, miliţia, procesul, 
penitenciarul. Imagini ce se întipăriseră în 
mintea lor, într-un iureş ameţitor. Acum, 
graţierea venea ca o adevărată măsură de 
reabilitare. Soarta se străduia să le aducă 
balsamul necesar peste rănile împrejurărilor. 

Serafim se resemnase, Lazăr nu. “Cine să 
ne creadă în felul în care s-au petrecut 
lucrurile. Cum să ne fi putut dezvinovăţi în 
faţa unor oameni, care, ne-au găsit în plină 
încăierare, în timp ce aia îşi rupea de una 
singură hainele de pe ea. Zbieretele tuturor 
împotriva noastră, goliciunea trupului ei, şi 
mai ales vârsta spurcăciunii ăleia ne acuza, 
indiferent de ceea ce am fi spus“, rostea 
Serafim din când în când. Acesta îşi încleşta 
doar pumnii. Ochii, îi scăpărau, sub 
sprâncenele stufoase. Mersul ţanţoş altădată, 
i se transformase într-unul gârbovit, de tânăr 
bătrânicios, sătul de toate şi de toţi. 

Nici pe Serafim nu-l mai voia în preajmă. 
Veselia lui i se părea indecenţă. Voise o judecată 
dreaptă, voise o justificare şi n-o găsise. Nimeni 
nu-i văzuse decât ca făptaşi  ai unui odios viol. 
Echipajul de miliţie, consemnase cu 
scrupulozitate toate elementele până  la 
amănunt, în descinderea făcută. 

Vânătăile de pe faţa fetei, atârnaseră greu. 
Uitaseră că o loviseră. Abia când inginerul 
intraseră peste ei, după ce ea să începuse să urle, 
realizară singura urmă de violenţă, într-un act de 
viol. Degeaba negase. Evidenţele fuseseră altele. 

Blestemase, în gând, şi în sala de judecată, 
atrăgând asupra lor pedeapsa maximă. Serafim îl 
susţinuse, dar cu mai puţină ardoare. Devenise 
conştient înaintea lui că erau vinovaţi. Vinovaţi, 
însăşi de faptul că acceptaseră compania unei 
minore. Ce folos că ea nu era la prima 
experienţă? Ce folos că, referinţele date de 
colectivele de muncă erau nici mai rele şi nici 
mai bune cu cele ale zecilor de colegi cu care 
lucrau împreună? Viaţa  le oferiseră, lor şi numai 
lor, partea de amărăciune, vrând să-i pregătească 
pentru lupta adevărată a oamenilor adevăraţi, cu 
ea şi cu ei înşişi.  

Înalt, bine făcut, Lazăr se deosebea de 
Serafim în multe privinţe. Dacă statura lui 
impunea, Serafim compensa cu felul de a fi. 
Fruntea înaltă, sprâncene stufoase, tenul 
măsliniu, contrasta cu albeaţa pistruiată a feţei 
celuilalt. Mişcarea agilă a lui Serafim, se 
contrapunea gesturilor domoale, aşezate, ale lui 
Lazăr. De fapt, viaţa lor fusese independentă în 
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tot timpul. Se împrieteniseră de puţin timp. O 
prietenie izvorâtă tocmai din contrastele lor 
fizice. La apariţia zvonurilor de graţiere, Serafim 
chiui în tarlaua de lângă sere, fără a lua seama 
încălcarea regulamentului, în vreme ce Lazăr, îl 
primise cu ochii nemişcaţi, amuzându-se în sine 
şi pentru exuberanţa lui. Apoi, aşteptarea care pe 
Serafim îl făcuse tot mai agitat şi mai vesel, pe 
Lazăr îl încrâncena şi-l exaspera tot mai mult. 
Sfârşitul verii era ultima speranţă de împlinire a 
zvonurilor. 

Întotdeauna graţierile veneau în august. La 
fel ca şi avansările din rândul gardienilor. Dacă 
nu veneau într-un an, anul următor veneau sigur 
precis. 

De aceea, încordarea din dimineaţa aceasta, 
lăsase liniştea cea mai profundă să se 
înstăpânească peste toate. Sub mişcarea aparent 
lentă, se ascundea de fapt, o agitaţie înăbuşită a 
celor ce sperau ca, în sfârşit, zvonul să devină 
realitate. Gesturile din ultima vreme, arătaseră 
tuturor, că sunt pregătiţi să merite graţierea. O 
disciplină liber consimţită pusese stăpânire pe 
munca şi viaţa zilnică, ce culminase cu 
perfecţiunea respectării regulamentului din  
această dimineaţă. Ieşiră în curtea scăldată de 
razele soarelui, cu inima cât un purice. 
Aşteptarea îşi atinse încordarea maximă, când 
comandantul penitenciarului se ivi la capătul 
curţii, străjuit de birourile funcţionăreşti.  

Adjunctul primi raportul gardienilor şefi, 
după care într-o linişte nefirească anunţă, 
confirmă de fapt, ceea ce cu toţii aşteptau. 

În anul acela, graţierea venise pentru o mare 
categorie de condamnări şi condamnaţi. 
Penitenciarul devenea gol, pur şi simplu gol. 
Toţi deţinuţii reintrau în viaţa normală. Bucuria 
lor era de nedescris. Se îmbrăţişau, cu ochii în 
lacrimi, chiuiau. Un vacarm de nedescris umplea 
văzduhul, tot atât de nefiresc ca şi liniştea de mai 
înainte. Lazăr se lăsă îmbrăţişat de Serafim, fără 
a-i împărtăşi exuberanţa. 

- Ce, nu te bucuri?, îl întrebă acesta surprins. 
- La ce bun? Puşcăriaşul-i tot puşcăriaş, 

oriunde ar merge!, zise el, scoţând de sub bonetă 
un capăt de ţigară. 

Îl aprinse sub privirile gardienilor blazaţi. 
Aceştia se gândeau cu amărăciune la corvezile ce 
urmau să le facă ei înşişi, fără niciun sprijin. 
Chiotele deţinuţilor se auzeau până dincolo de 
zidurile semiîntunericului, umplând de bucurie 
pe cei ce se adunaseră deja în aşteptare. Aflaseră 
din alte surse, ceea ce deţinuţii aflau abia acum.  

Trecură pe la magazia de efecte, să-şi 
privească hainele. Apoi, pe la birouri, pentru 
întocmirea formalităţilor de eliberare. Îşi luau 

actele, se îndreptau spre ieşire. Rudele şi 
prietenii îi aşteptau emoţionaţi.  

Lazăr îşi primi buletinul de identitate, 
înmânat de subofiţer, de parcă atunci l-ar fi 
văzut prima oară. 

- Ce stai, dă-i drumul!, îl îndemnă Serafim, 
cu nerăbdare. 

Lazăr nu se mişca. Nehotărârea îl ţintuise 
locului. 

Serafim îl înconjură. Îi apăru în faţă şi-i puse 
mâna pe braţul ce ţinea încă buletinul. 

- Eu nu plec!, zise el încet, abia desluşit. 
- Ai înnebunit? Ce-ţi veni?, exclamă Serafim. 
Lazăr nu-i răspunse. Împietrit şi mut, îi 

stânjenea pe ceilalţi, le stătea în cale. Înghiontit 
de nerăbdarea lor, gemu. 

- Unde, unde să mă duc…? 
Serafim îi auzi şi-l înţelese. Disperarea din 

sufletul lui nu-i era nouă. Aşa făcuse şi atunci 
când nu avusese unde locui, până la găsirea unui 
loc la căminul de nefamilişti şi tot aşa, ori de câte 
ori primise câte o sarcină mai deosebită. Acum 
nu-l mai înţelegea. 

Se trase deoparte. Ar fi vrut să-l ia la palme, 
să-l înjure, dar n-o putea face. Amuţise. 
Întotdeauna îi fusese, îi impusese, o teamă 
paralizantă. I se împotrivea cu vorbe, cu gesturi 
şi îndemnuri izvorâte din firea lui veselă, 
optimistă. De câte ori se întâlnise cu 
încăpăţânarea lui, se retrăgea. La fel şi acum. Aşa 
înalt şi spătos, încremenit în şirul deţinuţilor 
grăbiţi spre ieşire, era şi înghiontit şi ridicol. 
Serafim izbucni în râs. Hohotele lui păreau 
fireşti pentru ceilalţi, dar nu şi pentru Lazăr. 
Furios, îi întoarse spatele, îndreptându-se spre 
corpul de clădire ce adăpostea celulele. Serafim 
îl urmări de la distanţă, prudent. Pe coridorul de 
legătură, mulţimea deţinuţilor începea să se 
rărească din ce în ce mai mult. În corpul 
celulelor, practic, nu mai era nimeni. Lazăr se 
urcă la etaj, spre celula lui. Un subofiţer îl zări şi 
se luă după el. 

- Ce-i puişor, ai uitat năravul? 
Lazăr nu-i răspunse. Intră în celulă şi se 

trânti în patul în care-şi ispăşise atâta luni de 
detenţie. 

Subofiţerul intră în celulă. 
- Ei, ce-i? Nu vrei să pleci?!, zise el, 

înţelegând gestul deţinutului, nevenindu-i a 
crede încă pe deplin. 

Văzând că nu i se răspunde, subofiţerul 
insistă: 

- Nu te înţeleg. Ce-ai vrea mă rog? Eşti liber. 
Pleacă şi nu ne fă necazuri. 

Serafim intrase şi el în celulă pe nesimţite.  
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Subofiţerul se aplecă deasupra patului, 
punându-i mâna pe umăr. Ca scuturat de un şoc, 
umărul deţinutului fu cuprins de convulsii. 
Lazăr se ridică brusc. Serafim tuşi cu subînţeles. 
Subofiţerul îşi ridică mâna, îndepărtându-se.  

- Ia, mai du-te dracului!, zise Lazăr, ieşind cu 
paşi apăsaţi. În urma lui, Serafim se ţinea ca o 
umbră. Abia la poartă îl putu ajunge. 
Nedumerirea subofiţerului îi stârnise zâmbete. 
Ar fi vrut să strige de bucurie, dar nu îndrăznea 
încă. Aştepta un semn.  

Ajuns în staţia de autobuz, Lazăr îi spuse: 
- Şi-acum să ne luăm de piept cu doamna 

viaţă! 
Serafim îi zâmbi. Privi în urmă, la cei ce se 

mai îmbrăţişau încă, fără niciun chef. În urma 
lor, un bărbat între două vârste, plângea. 

- Uite unul mai amărât decât noi!, zise 
Serafim, îndreptându-se spre dânsul.  

- Dă-l dracului!, îi strigă Lazăr din urmă. 
Serafim nu-l luă în seamă. Firea lui, pe cât 

era de veselă pe atât era de miloasă. 
- Ce-i omule, îţi pare rău?, îl zeflemisi, 

căutând să-l scoată din starea de depresie pe 
deţinut. 

Acesta îşi şterse ţeasta rasă, cu o batistă 
slinoasă, îşi suflă nasul şi-şi ridică privirile 
amărâte. 

- Ţi-am văzut prietenul şi l-am înţeles. Dar el 
e încă tânăr. Pe mine femeia m-o lăsat, fraţii mi-
au luat casa părintească după moartea a lor mei, 
iar ea a plecat la ibovnic. La cine să mă duc? N-
am nicio meserie, n-am unde dormi… 

- Bani ai?, îl întrerupse Serafim. 
- Am destui, după câţi ani am stat! 
- Atunci de ce te plângi. Hai cu noi. Mergem 

pe şantier, la mină sau la dracu-n praznic, dar 
aici nu mai venim! Mai avem încă de trăit. Eu-s 
buldozerist, aşa că nu se poate să nu găsesc de 
lucru. Iar tu la lopată. Nu te văicări ca o muiere. 
Fii bărbat. Gata, ce-a fost a fost, de-acum trebuie 
să trăim altfel ! 

Deţinutul oftă şi se sculă gemând. Îl urmă în 
tăcere. Ajunseră în staţie. Lazăr nu se miră de 
nimic. Bănuise că aşa se va întâmpla.  

 
- Petre, Petre Stoian!, zise deţinutul, 

întinzându-i mâna. 
- Te cunosc!, îi zise Lazăr, strângându-i-o. 
Apoi nu-şi mai spuseră nimic. Fumau în 

tăcere, aşteptând autobuzul. În urma lor, 
numărul celor de la poartă se rărea continuu. 
Mulţi plecau în maşinile rudelor, prietenilor sau 
proprietate personală. Şi autobuzul tot nu venea. 
Pe poartă ieşeau grupuri, gardienii cu unelte în 

mână. Mergeau la sere şi pe tarlalele 
penitenciarului.  

- Aşa, lua-v-ar dracu!, zise Lazăr, scuipând 
în colbul uscat al staţiei.  

Serafim îi privi şi-i compătimi. 
- Săracii, or să muncească mult şi bine! 
- Ne bagă înapoi, n-avea nicio grijă!, zise 

Petre cu năduf.  
- Doar cu picioarele-nainte!, mai spuse cu 

ciudă Lazăr.  
- Puşchea pe limba noastră, nu-i lăsă Serafim 

să continue. Apăru autobuzul. Se urcară.  
- Suntem noi!, spuse vesel Serafim. Deţinuţii 

izbucniseră-n râs. Într-adevăr, în învălmăşeala  
aceea de trupuri, numărul capetelor tunse chilug 
era majoritar.  

Şoferul îi privi amuzat. Se familiarizase cu 
ei, dar niciodată, după câte îşi mai aducea 
aminte, nu transportase atâţia, deodată. Se 
aştepta să-i vadă mai veseli. Nu-şi putea explica 
tăcerea lor. Încercă să nu-i mai privească prin 
oglinda retrovizoare. Se temea. Observat, cine 
ştie ce s-ar mai fi putut întâmpla. 

Îşi aprinse o ţigară cu degetele tremurând. 
Lazăr îl observă şi tăcu. Teama şoferului îl 
indispuse.  

“Aşa o să ne privească tăţi”, îşi spuse el 
strângându-şi fălcile până la durere. Petre şi 
Serafim priveau oraşul, apărut deodată în 
depărtare.  

Când ajunseră, se uitară dezorientaţi la 
trecătorii rari ce înfruntau căldura toridă a 
sfârşitului de august, împinşi de nevoi, ce nu 
sufereau amânare.  

Se opriră la berărie. Fripturi n-aveau. Numai 
chifteluţe de peşte şi ouă. Băură o bere, plescăind 
de plăcere. Era prima bere după foarte multă 
vreme. 

 
*** 

Dimineaţa se treziră târziu. Le era foame. 
Lazăr, întins cât era de lung sub cearşaful 
mototolit, privea cu ochii mijiţi la mişcările fetei. 
Nu-i venea să se ridice. Se simţea bine, tolănit 
aşa între albiturile jilave de sudoarea trupului lor 
şi de căldura excesivă a ultimelor etaje, înainte 
de soare.  

- Şi, unde spuneai că mi-ai găsit serviciu?, 
îndemnă el cu gura cleioasă, o întrebară menită 
s-alunge tăcerea din încăpere. 

- La cooperativa “Dor de muncă”!, zise ea 
spontan. Ce, nu te-ai săturat să fii frizer la 
Bulboaca? Şi aşa nu aveai pe cine bărbieri!, mai 
conchise Mariana, aducând pe o farfurioară 
câteva felii de salam de Sibiu şi de caşcaval.  
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- Bă, da bine o mai duci!, nu se putu abţine 
Lazăr.  

- Păi, de ce crezi că se insistă să vii? Uite, 
vezi, eu sunt doar coafeză, dar ce mănânc eu şi 
ce lucruri am, nu poate să aibă niciodată 
profesoara noastră! 

- Aşa de mari sunt bacşişurile?! 
- Nu numai ele! Avem şi alte posibilităţi. 

Totul e să te orientezi. Un loc bun, clientelă 
aleasă şi ai tot ce-ţi doreşti! 

- Dacă zici tu?, spune Lazăr molfăind alene 
bunătăţile din farfurie.  

Mariana îl privea surâzând, se săturase de 
bucureştenii şmecheri şi lacomi. Îl ştie pe Lazăr 
din copilărie, dinainte de a merge la liceu. Îl mai 
văzuse de câteva ori şi în ultima vreme, când 
fusese să-şi vadă părinţii în Bulboaca natală. 
Frizeria satului fusese închisă şi deschisă de 
nenumărate ori. Cooperaţia se bucura de fiecare 
dată când găsea un amator pentru cursurile de 
calificare şi, tot de fiecare dată se întrista când 
absolventul pleca. Nu erau clienţi. Sătenii se 
bărbiereau singuri, dar de tuns nu se tundea la 
Bulboaca. Ea aflase toate astea, atunci când 
fusese ultima dată şi-i promisese că-l va ajuta.  
Seara aceea fusese la film, la Căminul cultural, 
după care se pierduseră prin porumbiştea din 
spatele satului. Miezul nopţii îi prinse 
îmbrăţişaţi şi mulţumiţi unul de altul, de parcă 
trupurile lor ar fi aşteptat îndelung această clipă.  

- Şi când trebuie să mă prezint?, o întrebă el 
coborându-şi picioarele din aşternut.  

- Chiar azi, dacă vrei! 
- Azi, abia ne-am întâlnit. Sunt obosit, e 

târziu deja şi nu mai văd ce-aş putea lucra.  
- Prostuţul meu, păi azi nici nu lucrezi. Azi 

mergi la cadre, dăm darul şi mai vedem! 
- Ce dar, că eu n-am nimic?! 
- Am eu, tu încă nu şti ce şi cum!, îl linişti ea 

în vreme ce se îmbrăca cu acelaşi costum de 
blues-jeans.  

El o urmă în tăcere. 
 

*** 
Înserarea îi surprinsese în căutarea unui loc 

de dormit. Acasă nu aveau ce căuta. Petre nici 
nu mai avea casă, iar Lazăr şi Serafim nu aveau 
niciun gând să se despartă. Unul din Buzău şi 
altul din Moldova. N-aveau cum să meargă 
tustrei la vreunul. La hotel nu-i primi nimeni. 
Chipurile, n-aveau locuri. Cu chiu cu vai găsiră 
loc la “Hanul pieţii”. O cameră cu două paturi. 
Serafim se culcă la picioarele lui Petre. Se spălară 
pe rând la chiuveta din hol, la rând cu nişte 
vânzători de legume din Brăila, cu buzunarele 
doldora de bani şi cu marfă încă nevândută, 

păzită cu schimbul în piaţă. Se culcară cu teama 
în suflet, rugându-se sorţii să le păzească somnul 
şi să nu le dispară niciun ban. Ar fi fost bănuiţi 
primii şi tot primii s-ar fi întors de unde 
plecaseră.  

Dimineaţa plecaseră ultimii, convingându-se 
că nimeni nu păţise nimic. Se prezentară la 
Forţele de muncă. Aveau indicaţia precisă de a fi 
acolo în cel mai scurt timp. La oficiul de plasare, 
erau aşteptaţi. Singurele locuri disponibile erau 
la mină. 

- Mergeţi?, îi întrebă cu ochi şterşi şi plictisiţi 
o funcţionară transpirată. 

- Avem de ales?, mormăi Lazăr. 
Femeia nu le răspunse. Era mai bine să n-

aibă de-a face  cu ei. Cel puţin aşa fusese 
instruită. 

Le întocmi fişele personale şi-i dădu în 
primirea unui delegat roşcovan, bine hrănit.  

- Sunt pentru dumneata nea Crihană!, îi 
spuse ea sec, impersonal.  

Delegatul îi privi nemulţumit. 
- Dacă mă duc cu toţi puşcăriaşii acolo, mă 

dau ăia afară!, încercă el să se opună. 
- N-am ce-ţi face. Alţii n-am. N-aveţi decât să 

duceţi voi muncă de educare. V-aţi învăţat la de-
a gata şi niciodată nu vă convine ce vă dăm! 

- Vrei să-ţi scapi judeţul de ei, hai? 
- Uite, nea Crihană, lasă pălăvrăgeala şi fă-le 

forma de drum. Dă-le foi de parcurs şi poartă-te 
frumos. Unul este buldozerist, altul mecanic, iar 
altul necalificat! 

- Cu buldozeristul şi mecanicul mă descurc, 
dar cu ălălalt?!  

- Nu ştiu, descurcă-te. De aia primeşti atâtea 
mii pe lună!, zise ea acrită, întorcându-i spatele. 

Delegatul se resemnă. Îi privi cu ochi mijiţi, 
încercând să le citească în suflet. Serafim îi plăcu. 
Avea un suflet deosebit. Nici Petre nu părea a fi 
al dracului.  Cu Lazăr, mai trebuia să discute, să 
se dumirească. 

- Ei băieţi, aveţi ceva dacă pe la doişpe ne 
întâlnim la Ciocârlia? Acolo iau masa de obicei. 
Vă dau foi de drum tot acolo şi mai discutăm ce 
e de discutat şi gata!, le zise el zâmbind stângaci. 

- S-a făcut!, zise Serafim nerăbdător să plece 
de acolo cât mai repede. Ceilalţi îl urmări fără un 
cuvânt.  

Cele câteva ceasuri le petrecură 
hoinărind o vreme, apoi, la un matineu, cu un 
film sovietic. Se nimerise a fi o poveste cu un 
deţinut eliberat ce voia să rămână într-un 
colhoz. Venirea unor vechi  şi înrăiţi 
răufăcători şi refuzul său de a mai comite 
fărădelegi îi fusese fatal. Murise în braţele 
colhoznicei, părăsite de soţul veşnic hoinar.  
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- Ai văzut ce ne aşteaptă?, zise Lazăr la 
ieşire. 

- Aia-i la ruşi, bă! La noi, nu-i aşa! 
- Pe dracu, n-ai văzut cum ne-au privit şi 

mai ales cum ne-au primit cu toţii?, nu se lăsă 
ademenit de speranţele lui Serafim şi nici a lui 
Petre. 

Serafim îl privi cu tristeţe. “O să ne 
despărţim cam repede. Mi-e destul să-l încurajez 
pe unul, cu doi o iau razna”, gândi el cu durere. 
Nu-i mai îndemnă cu nimic. Tăcuţi intrară în 
restaurant. Lume puţină. Capetele rase 
produceau impresie. Toţi îi urmăreau cu 
privirea. Delegatul înconjurat de vreo câţiva ca 
ei, se aşezase pe îndelete la o masă lungă. 
Venirea lor umpluse masa la refuz. Chelnerul 
cunoştea obiceiurile lui nea Crihană. Fără să 
întrebe nimic, mai aduse trei tacâmuri.  

- Noi am venit după acte!, zise Lazăr hotărât. 
- Păi cum, nu staţi la masă?, îi întrebă uşor 

descumpănit, delegatul. 
- Nu!, veni răspunsul lor.  
- Bine, cum vreţi!, zise delegatul, scotocind 

în servieta din piele de porc argăsit, după 
documente. 

Le avea gata completate. Le luară părăsind 
localul grăbiţi. Îi stânjenea luxul ieftin şi 
debordant din localul abia construit. Plecară 
direct la tren. Era mai bine să mănânce la 
restaurantul gării. Tot chiftele de peşte şi nimic 
altceva. Nici măcar o pâine mai acătării. Cât 
despre băutură, nimic. 

- Bem în tren!, se consolă Lazăr. 
- Mai bine nu mai vrem nimic. Ce ne 

foloseşte, ce ne-o adus nouă băutura?, zise 
Serafim. 

Lazăr se încruntă şi nu mai zise nimic până 
la sosirea trenului. Petre şi Serafim moţăiră o 
vreme în sala de aşteptare, după care începură a-
şi povesti câte ceva din viaţa lor de dinainte.  

Adormiră fără voia lor. La fiecare anunţ se 
trezeau. Erau obişnuiţi să se trezească la fiecare 
zgomot.  

 
*** 

Dimineaţa îl găsi pe Lazăr pregătit. Avea 
poftă de muncă, poftă de viaţă şi poftă de vorbă. 
Primul client, prima victimă. Un pensionar.  

- Luaţi loc, vă rog. Cu ce vă servim?, plin de 
o nedisimulată amabilitate. Zâmbetul lăţit pe 
faţa-i tinerească, convingea. Tenul îngrijit, părul 
aranjat, de asemenea, 

- Barba!, spuse scurt bătrânul, nevenindu-i 
totuşi să creadă în amabilitatea din ultima 
vreme. 

Îl săpuni uşor, zâmbindu-i în permanenţă. 
Faţa bătrânului rămânea tot încruntată. 

- Vă frământă ceva?, nu se  abţinu până la 
urmă frizerul, obişnuit cu sporovăiala din 
prăvălia satului Bulboaca.  

- Ce-ţi pasă?, nu se lăsă bătrânul.  
- Ehe, domnule, dacă aţi avea încredere în 

puterea noului Figaro, aţi putea scăpa de multe 
din necazurile dumneavoastră!, nu se lăsă el. 

- Atunci găseşte-mi un client pentru o casă. 
Eu m-am săturat. Am dat anunţ şi la ziar şi 
degeaba! 

- Ce fel de casă? 
- Casă de veci, căci ce altceva mai poate 

interesa pe un bătrân ca mine? 
- Dumneavoastră bătrân? Glumiţi! 
- Tocmai, pentru că sunt tânăr nu mai am 

nevoie de asemenea casă!, zise bătrânul, 
antrenându-se în jocul frizerului.  

- S-ar putea să vă găsesc ceva!, zise brusc 
Lazăr. Nu promit sigur, dar s-ar putea. Cred că 
într-o zi, pot să vă găsesc ceva… 

- Ştiu şi mai ştiu că nu va fi degeaba! 
- Trebuie mai întâi să văd cavoul! 
- Când doreşti?, zise bătrânul. 
- Deocamdată, sunt foarte ocupat. Daţi-mi 

adresa şi o să vă caut. Negreşit o să vă caut, mai 
adăugă Lazăr, în vreme ce-i masa energic faţa cu 
apă  de colonie. 

Bătrânul se înviorase vizibil. Scoase din 
portvizit preţul dublu unui bărbierit şi o carte de 
vizită spunând: 

- Oricând mă veţi suna vă va răspunde 
cineva!, zise el despărţindu-se cu o călduroasă 
strângere de mână.  

În frizerie clienţii se înmulţiseră. Îşi aşteptase 
rândul cuminţi pe scaunele aşezate de-a lungul 
peretelui, citind Sportul vechi de câteva zile. Pe 
cel adus c-o zi înainte terminase de citit şeful de 
tură. Citea greu.  

Lazăr se gândea la Bulboaca. Îl ştia pe 
gestionar zbătându-se după materiale de 
construcţii pentru un cavou. Bani avea de-i 
întorcea cu lopata. Materialele-i lipseau. De la o 
vreme cimentul lipsea, cărămizile la fel, cât 
despre tabla zincată sau cherestea, ce să mai 
vorbim? 

Spera să-l încânte, să-şi ia un cavou de-a 
gata… Aşa cum se cumpăra mai lesne un costum 
de-a gata tot aşa trebuia să fie şi cu cavourile. Şi-
apoi un cavou în Bucureşti, era cu totul altceva 
decât unul în Bulboaca.  Lazăr zâmbea de-a 
binelea. Avea o săptămână de când îşi începuse 
lucrul şi-şi făcea deja câţiva clienţi. Un profesor 
căuta elevi pentru preparat, un scriitor îi dăruise 
ultima carte, un gropar îi plasa găinile din 
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pomană să le vândă, un pescar îl ruga de nişte 
cârlige suedeze. Dar cel mai serios client era 
şeful restaurantului Bucureşti. Pentru început 
era de ajuns. În seara asta trebuia să treacă pe la 
restaurant. Îi promisese o balercuţă de tămâioasă 
de-a lor din Bulboaca.  Afacere sigură cu un 
câştig de zece lei / litru. Şi nu era niciun risc. 
Vinul îl avea de la moşul lui, trebuia să-i dea 
numai o maşină să-l aducă. 

 
*** 

Trenul lor sosi cu întârzierea obişnuită. Se 
urcară mahmuri şi morocănoşi. Oboseala 
potolise chiar şi zburdălnicia lui Serafim. Tăcuţi 
şi obosiţi adormiseră în compartimentul 
cufundat în întuneric. La Bucureşti schimbau 
trenul. Gara de Nord îi primi fără nimic 
deosebit. Chioşcurile închise, la fel şi 
restaurantul. Foamea începuse să le dea târcoale.  

În sala de aşteptare, lume puţină. Jumătate 
din ea fusese transformată în sală de bagaje şi tot 
nu ajungea. Se aşezară pe o bancă, pe unul din 
peroanele cufundate în întuneric. Câte un 
lucrător în uniformă jerpelită, trecea cu un făraş 
cu coada lungă printre călători, adunând 
chiştoace şi gunoaie cu vârful unui ciot de 
mătură, înnegrită de timp şi murdărie.  

Îşi auziră trenul. Flămânzi şi obosiţi se 
strecurară printre călătorii somnoroşi, căutând 
un compartiment liber. Îl găsiră cu greu. 
Paporniţe olteneşti, saci cu pâine, canistre cu 
benzină, covoare şi mochete rulate în suluri 
rigide, ocupau, claie peste grămadă fiecare 
ungher.  

Capetele rase impuneau respect. Cu toată 
înghesuiala de pe coridor, călătorii nu intrau în 
compartimentul lor. Se mulţumeau să-i 
privească, rămânând în picioare. Nici bagajele 
nu şi le puneau.  

- Le e teamă!, rânji Lazăr cu ciudă.  
- Sunt oameni şi ei!, zise Petre împăciuitor.  
- Dar noi?! Ce suntem? 
Serafim zâmbi fără un cuvânt. îi cunoştea, 

trăise printre ei şi nu-i putea condamna. În 
copilărie, adesea fusese sfătuit să se ferească de 
unii ca ei. Zâmbetul îl îndureră. Simţea în 
sufletul lui nu atât înţelegere faţă de călători, cât 
povara dominării.  

Dimineaţa erau deja în braţele prăfuite ale 
oraşului. Prima grijă, prima masă, în oraşul care 
urma să le fie cămin. 

Nu erau singurii raşi pe creştet. Veniseră şi 
din alte judeţe. Localnicii le întorcea spatele, 
aruncându-le priviri furişe. Mâncară cu 
sughiţuri.  

- Ce mama dracului se holbează ăştia la noi?, 
mormăi Lazăr, cu gura plină.  

- De asta ne pasă nouă?, zise Serafim senin. 
Trebuie să ne crească puful şi gata, suntem ca 
ceilalţi! 

- Ba nu, ca ceilalţi n-o să mai fie niciodată!, 
nu-şi lăsă Lazăr amărăciunea. Îşi făcuse din ea 
un fel de zestre pe care o purta în tainiţa 
sufletului ca pe o povară necesară. 

Serafim îl tulbura, îl scotea, uneori, dintr-ale 
sale fără a găsi puterea să-l desprindă cu 
adevărat nici măcar pentru câteva clipe. Se 
legase de el tocmai pentru că îl încerca mereu, 
tăria amărăciunii. Cu Petre nu găsise nicio 
punte, nicio cale de apropiere. Îl privea cum 
înfulecă, flămând  şi însetat, cum strângea cu 
grijă firimiturile de pâine din podul palmei, 
aşezându-le cu fereală în farfuria plină cu 
mâncarea aburindă. “Fiu de ţăran”, îşi zise 
Lazăr, pândindu-i grija cu care Petre oficia 
ritualul mesei. În sala de mese a penitenciarului, 
grija aceasta i s-ar fi părut firească. Pâinea rea, 
puţină şi sfărâmicioasă. Dar aici, chiar dacă era 
la fel de sfărâmicioasă, putea să mai ceară. Bani 
avea.  

- Gata!, zise Petre, stânjenit de tăcerea lor şi 
mai ales de privirile lui Lazăr. 

- Plata!, zise sec acesta, necătând la faptul că 
Serafim şi Petre îşi scoaseră partea lor de bani. 
Eu plătesc! 

Cei doi nu obiectau. Era împotriva 
obiceiului. Între ei nu-şi aveau loc firitisirile, 
dorinţa unuia, devenea dorinţa lor. 

Curând erau la birourile administraţiei. Un 
funcţionar bondoc, năduşit şi roşcovan îşi 
acoperise calviţia cu o batistă înnodată în colţuri. 
Praful, de cărbune, praful din incinta unităţii, 
praful din birou şi de pe birou, se depusese 
sporadic, după forma amprentelor cu care-şi 
pipăise ţeasta, pe batista colorată. O scrumieră 
plină şi ţigara fumegând din colţul gurii îl arăta 
ca un fumător înrăit.  

- Noroc!, mormăi încruntat rotofeiul, 
măsurându-i din creştet până-n tălpi, cu ochi 
bulbucaţi. Ştia cu cine avea de-a face. În urma 
amnistierii, mulţi veniseră la ei. Aveau mare 
nevoie de braţe de muncă, dar nu şi condiţii 
pentru oamenii care veneau. De aceea, fluctuaţia 
era mare. Veneau şi plecau. De rămas, rămâneau 
mai mult cei ca ei şi necalificaţii. Se mulţumeau 
să doarmă în barăci, să mănânce la cantină şi să 
strângă bani. 

De distracţii, spectacole şi alte “marafeturi”, 
cum le zicea Spirică intimilor, nu aveau nevoie. 
Şi chiar de-ar fi avut, nu le găseau. Aşa că: mai o 
tablă, un şah, o foiţă sau un chefuleţ, erau tot 
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atâtea distracţii câte preferinţe. Mai nou, 
începuse a se cuibări canasta şi scrable printre 
plictisiţii intelectuali pripăşiţi prin satul lor.  

- Avem repartiţie la mina dumneavoastră!, 
zise Serafim, întinzând peticul micuţ de hârtie 
împăturit în două.  

Spirică ar fi vrut să facă o glumă, să-i 
primească altfel, dar n-avea timp. Mai fuseseră 
câţiva primiţi, alţii aşteptase afară, “iar cu de-
alde ăştia niciodată nu poţi şti la ce te poţi 
aştepta”, îşi zise el adeseori pentru a-şi aminti că 
prudenţa e necesară. Avea mai bine de doi ani 
de când fusese mutat din activul judeţenei,  ca 
şef de birou personal. Îi cunoştea pe muncitori 
încă de pe vremea când organizase acţiuni cu 
factorii de răspundere din mină. Şi ştia că 
prudenţa era principala calitate pe care trebuia s-
o folosească până la ieşirea la pensie.  

- Sunteţi împreună?, încercă el să se 
dumirească asupra prezenţei celor trei în birou.  

- Dar cum altfel?, se rostogoli răspunsul lui 
Lazăr. 

Tovarăşul Spirică îi mai privi odată, apoi le 
luă pe rând repartiţiile înmânându-le fişa 
medicală personală. Tuşi necăjit şi de faptul că 
de la o vreme, fata care se ocupa de treburile 
astea, nu mai venise la birou, trimiţând răspuns 
că se mărită. Iar alt cadru care să îndeplinească 
toate, dar absolut toate condiţiile, nu se ivise 
încă. Felul bolovănos, privirile dure, mişcarea 
uşor repetată ale celui din faţa lui, îl făcea să 
bănuiască felul de a fi al omului. Dar cum nu 
avea timp să se încredinţeze, îi dădu fişa de 
angajare fără nici o altă strădanie de a se dumiri 
în ce ape se scaldă sufletul “noului candidat la 
titlul de tovarăş de muncă”. 

Ieşiră tustrei răsuflând uşuraţi. În sala de 
aşteptare alţii îşi aşteptau rândul fumând 
plictisiţi. Rubricile formularului se cereau 
completate. Fişa medicală de asemenea. Se 
îndreptară spre o uşă ce purta scris cu vopsea 
“Birou cazare”. Alţii. Cu buletinele în mână, 
completară pe loc un formular, după care erau 
repartizaţi spre dormitoare. 

 
***  

Când colbul se linişti, gestionarul desluşi la 
poarta bufetului o “Dacia 1300” cu număr de 
Bucureşti.  “Cin’să fie?, se întrebă el îngrijorat. 
Maşinile îl inspirau o teamă instinctivă. Ori 
veneau să ia câte ceva, ori veneau în control şi 
tot luau ceva. Goale nu plecau niciodată. Dar, de 
data asta, cârciumarul făcu ochii mari. Din 
maşină cobora Lazăr. “Măi să fie, o fi ajuns şi 
ăsta mare. Dar aşa repede?” se miră el gândind. 
Lazăr coborî într-adevăr din maşină, vesel, bine 

dispus, salutând pe cei câţiva consumatori de 
bere la sticlă, aşezaţi pe marginea şanţului. Îl 
cunoştea şi-l cunoşteau.  

- Bună seara, gospodarilor! 
- Noroc, Lazăre! 
- Ţi-ai adus aminte de noi? 
- Aşa repede? Aşa repede? 
Întrebările mucalite căutau, iscodeau, vroiau 

să afle, să ştie.  
- D-apăi cum?, le zise el intrând în sala 

pardosită cu scânduri de brad, roase de vreme şi 
de brandolină.  

Cârciumarul îi ieşi în întâmpinare bucuros. 
Bucuros era întotdeauna când se întorcea 
vreunul din cei plecaţi în alte locuri. Ştia că 
întoarcerea se lăsa cu chef. Dar Lazăr abia 
plecase. Nu prea avea rost să se întoarcă aşa de 
repede. 

- Hai noroc, jupâne!, zise el, întinzându-i 
mâna. 

- Bine-ai venit!, îi strânse mâna gestionarul, 
zâmbindu-i cu profesionalitatea-i binecunoscută. 
Gata, gata?, îl întrebă el, într-o doară. 

- Ce, gata jupâne? Am venit doar pe fugă! 
- Cum aşa?, se posomorî cârciumarul. 
- Apoi aşa. Am venit c-o treabă şi am trecut 

şi pe la mata c-o alta. 
- Care anume? 
- Hai să-ţi spun!, îl îndemnă el, trecând 

dincolo de tejgheaua înnegrită de timp.  
Cârciumarul îl urmă curios în magazia 

unde-şi ţinea mărfurile. Apoi când află pentru ce 
anume venise, bucuria îi inundă din nou trupul. 
Una era să ai un cavou la Bulboaca şi alta la 
Bucureşti. 

- Om de fac!, îi zise cârciumarul. 
- Mai vedem noi!, îi zise Lazăr, strângându-i 

mâna cu căldură la despărţire.  
Câteva zile după aceea, tranzacţia se făcu 

fără probleme. 
Din mijlocire, Lazăr se alese cu zece mii de 

lei. Din când în când, refugiat în patul Marianei, 
gândurile îl frământau. Cum să-şi înmulţească 
suma? Ce să facă? Avea o frică instinctivă de 
încurcături, dar goana după avere era ca o 
plimbare cu schiurile la viteze din ce în ce mai 
mari.  

 
*** 

Baraca lor era la capătul unei alei cu copaci 
abia plantaţi. De soarta cărora, se îngrijorau cei 
ce-şi mai doreau verdeaţa locurilor de unde 
veniseră. Maşinile treceau continuu. Purtau 
pământ, pline, într-o permanentă mişcare, 
contrarul şirului celor goale. 

- Asta-i mină de suprafaţă!, zise Serafim. 
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- De unde ştii?, venise întrebarea lui Petre. Îl 
speriase gândul că trebuie să lucreze în mină. 
Auzise el că sunt şi mine de suprafaţă dar, nu 
îndrăznise să spere. Afirmaţia lui Serafim îi 
dădu speranţe. Trebuia să se convingă. Teama 
de întunericul din galerii, îl înspăimântase mai 
mult decât galeria însăşi. Crescut pe ogorul 
C.A.P-ului, sub cerul liber, Petre s-ar fi simţit 
sugrumat, într-o galerie. Tăcuse pentru că n-avea 
altă soluţie. În sat nu mai avea a se întoarce. 
Cum l-ar mai fi privit? Mai bine, undeva, unde 
nu-l cunoştea nimeni. 

- Nu-ţi trebuie multă ştiinţă să-ţi dai seama!, 
îi întări speranţele Lazăr. Dacă era subterană, 
vedeam ceva vagonete, dar aici camioanele-s la 
putere şi vagoanele C.F.R.-ului. Sigur e de 
suprafaţă. 

- Aşa că poţi să-ţi usuci nădragii în linişte 
amice, îi zise Serafim, intuind chinurile prin care 
trecuse Petre în tăcere. Râseră. În baracă mirosul 
de brad şi melamină se amesteca cu cel de ceapă 
prăjită, semn că erau pe autogospodărire. 
Dormitorul lor avea patru paturi de metal. Un 
cuier, o găleată de gunoi, o chiuvetă, o masă, 
patru scaune şi un dulap de metal. Era tot 
inventarul pentru care trebuiră să iscălească 
după completarea fişei personale, dată de biroul 
de cazare. Râsete de copil şi dojana  unui glas de 
familie, îi făcu atenţi. 

- Hopa, avem şi mame cu copilaşi!, zise 
Serafim. 

- Asta ne mai trebuie!, bombăni Lazăr. 
Petre nu mai spuse nimic. Îşi aşeză trupul 

ostenit peste pătura întinsă. Lazăr îşi aprinse o 
ţigară. Serafim la fel. “Dacă ăştia fumează aici, o 
să fie vai de capul meu”, gândi Petre cu tristeţe. 
De parcă i-ar fi ghicit gândul, îi veni în ajutor un 
ciocănit la uşă. Intră o femeie micuţă, tânără, cu 
un inel de chei strălucitoare în mâna stângă. 

- Bine aţi venit la noi tovarăşi!, le spuse ea pe 
un tot vesel. Chipul îi era stăpânit de un zâmbet 
radiind numai bunătate. 

- Salut zeiţă!, îi răspunse Serafim, 
deschizând braţele larg, de parcă-ar fi vrut s-o 
cuprindă în braţe. Ea nu se feri. Se făcu doar mai 
mică, cu obrajii-n flăcări, amuţind. 

- Lasă mă, fata-n pace!, zise Petre ridicându-
se în capul oaselor. 

- Aş lăsa-o, dar ea nu mă poate lăsa!, 
continuă Serafim jocul. 

- Ba, eu v-aş lăsa dar n-am încotro. Trebuie 
să vă primesc. Am sarcină din partea 
organizaţiei de partid! 

- O, frumos reprezentant ne-a trimis 
partidul! Noi suntem Lazăr, Petre şi Serafim!, 
zise, arătând cu o plecăciune, spre fiecare din cei 

numiţi, el însuşi întinzând mâna. Femeia i-o 
întinse la rându-i, zicând: 

- Avem ceva condiţii, pentru început, atâta 
am reuşit. În curând se vor mai da nişte blocuri 
în folosinţă şi vom reuşi să mai recuperăm câte 
ceva. Şi aici sunt posibilităţi. De gătit, vă 
sfătuiesc să nu vă apucaţi. E totul din lemn. 
Avem un aragaz şi două butelii la capătul 
coridorului. Dar avem şi o cantină destul de 
bună şi de ieftină. Sper să vă placă. Sunteţi 
membri de partid? 

- Am fost!, zise Petre, cu glasul încetinit. 
Ceilalţi nu spuseră nimic.  
- Acum nu mai suntem. Noi nu mai putem 

fi!, adăugă el obidit. 
Femeia le zâmbea într-una. Fusese adeseori 

în această situaţie. Mulţi dintre cei întâmpinaţi 
de ea, în timpul liber, veniseră cu amărăciunea-n 
suflet. Acolo de unde veniseră, remuşcările îi 
storseseră de optimism. În sufletul ei simţea că 
trebuie să le redea încrederea în viaţă. Uneori 
fusese primită cu ostilitate, dar nu se 
descuraja.”Tovarăşă Petra!, îi spuse secretarul de 
partid, dumneata eşti tânără  şi mai tot timpul cu 
ei şi printre ei. Eşti curajoasă şi deşteaptă, dar 
mai ales ai sufletul bun. Cred că nu exagerez 
dacă, te rog, să le faci viaţa mai uşoară. După 
cum ştii, prea multe mijloace nu avem. Numai 
cu propaganda, cu conferinţele şi cu lozincile, nu 
facem mare lucru. Trebuie să le venim în 
întâmpinare cu tot, ce avem noi mai bun în noi. 
Chiar dacă nu avem condiţii, dar avem suflet”. 
Fusese repartizată la baraca aceasta. Toţi 
membrii biroului aveau un sector, activau din 
convingere şi cu tragere de inimă. 

- Sunt Petra Gott, excavatoristă şi membră a 
biroului de partid. Am sarcina să vă primesc pe 
cei nou veniţi, dar nu de asta am venit. Sarcina e 
sarcină, dar omul e mai presus de ea. Suntem 
oameni şi trebuie să ne ajutăm. Aşa că…, zise ea 
aşezându-se pe un scaun. 

Tustrei o priviseră altfel. Ostilitatea 
privirilor, neîncrederea lui Lazăr se mai toci, iar 
ironia lui Serafim se spulberă.  

Numai Petra îşi păstră rezerva şi prudenţa 
gesturilor cu care se întovărăşise, de când se ştia 
în viaţă.  

- Vă văd stingheriţi. Prezenţa mea e 
vinovată. O să plec acum, să vă las să vă 
odihniţi. Am să mai trec pe la voi… 

- Nu e nevoie!, o întrerupse Lazăr, 
posomorât. 

- Ba, să mai treci!, se grăbi Serafim să 
intervină.  

- Cu sau fără voia voastră, tot o să mai trec!, 
le zise ea, ieşind pe uşă. 
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Rămaşi singuri, simţeau că ceva ce nu le 
aparţinuse până atunci se strecurase între ei. Se 
culcaseră, adormind aproape imediat, frânţi de 
oboseală. 

 

 
 

***  
Într-una din zile, în timp ce-l clăbuci pe un 

confrate de la alt centru al cooperativei, se 
pomeni întrebat: 

- Colega, n-ai nişte pastă de ras mai acătării? 
- De asta ne dă!, zise el sec. Toţi avem la fel! 
- Păcat. Altădată nu mai vin la voi. Obrazul 

subţire cu cheltuieli se ţine. Măcar d-alea 
ungureşti. Kaola şi tot e ceva. Cu Mirajul strici 
obrazul! 

Îl privi şi tăcu. Îl înţelegea, mai ales că nu-i 
dădu nici un fel de bacşiş.  

- Pentru ce să-ţi dau? Mi-ai dat cu substanţe 
din barem, îţi plătesc la tarif. Vrei mai mult fără 
să te străduieşti nici un pic?, îi zise el văzându-i 
mirarea. 

„Gata, plec la Timişoara, la Oradea, la 
Caransebeş şi nu mă las până nu aduc ce 
trebuie”, îşi zise Lazăr în gând, străluminat de 
această idee. Zis şi făcut. În prima săptămână de 
lucru îşi luă liber şi plecă la Timişoara. Mariana 
îi dădu şi ea ceva bani. Avea nevoie de produse 
pentru coafură, mai ales de vopsele păr şi soluţii 
pentru permanent. 

Drumul cu trenul îl făcuse la vagonul de 
dormit. Îşi respecta prea mult nevoile pentru a se 
lipsi de satisfacerea lor. 

La Timişoara, întrebă şi află că talciocul se 
făcea pretutindeni. De la gară la hotelul din 
centrul oraşului, de aici şi până la locul special 
amenajat, prin parcuri, restaurante, cofetării, 
prin tot oraşul şi împrejurimile lui. 

Un tramvai hârbuit îi plimbă pe un traseu 
şerpuit până în faţa madone de piatră pe 
jumătate dezgolită, cu tot felul de săgeţi înfipte 
în trup, care niciun localnic nu ştia ce e cu ea. 
Coborî. Era centrul oraşului. Trotuarul cu 
balustrade de fier abia de-ţi permitea să te 
strecori pe lângă zidurile leproase ale oraşului. 
Acoperişurile, drepte şi largi, ca ale grajdurilor 
moldoveneşti, din ardezie, făceau să plutească în 
sufletul trecătorilor o amărăciune de nedorit. 

Se trezi urmând paşii unei mulţimi ce se 
îndrepta spre ceva ce se chema „Ocica” sau cam 
aşa ceva. Acolo erau lucrurile pentru care venise.  

În spatele unei împrejmuiri de beton, 
mulţimea imensă, trecea peste un prundiş 
bolovănos într-o înghesuială de nedescris,pin 
faţa produselor, care mai de care mai ciudate. 
Monede vechi, tapet lavabil, adidaşi, costând cât 
salariul unei femei de serviciu, şampoane, 
ceasuri electronice, gumă de mestecat, ţigări, 
dulciuri, calculatoare şcolare, baterii, ciorapi de 
bumbac, chiloţi de damă imprimaţi, cafea, 
ochelari, dresuri cu model, reviste, cărţi, 
pendule, piese auto, piese pentru instalaţii 
sanitare, pantofi de import, acadele, lapte praf, 
inka, brăţări, aur, jucării etc.  

Undeva, într-o baracă situată chiar la intrare, 
se auzeau strigăte de durere. Mulţimea trecea 
fără să spună cu cuvânt, grăbindu-se, cât 
permitea înghesuiala, să dispară de acolo. Lazăr 
se lipi de perete. Nu-i era frică. Strigătele 
alternau cu bufnituri şi cu gemete pline de 
rugăminţi nerostite.  

Până la urmă se plictisi. Bănuia că sunt romi, 
„lămuriţi”, înăuntrul gheretei de pază. 

Lazăr călcă prin bolovăniş cu greutate. 
Ziarele şi cârpele întinse direct pe pământ, îl 
indispuneau. Nu luă nimic. 

Preţurile erau peste ceea ce credea că putea 
fi. Părăsi talciocul dezamăgit şi-nfuriat. În 
troleibuz, în înghesuiala ce ducea spre locul 
tuturor „posibilităţilor”, găsi un localnic, ce-i 
îndrumă paşii spre centrul oraşului. Acolo 
opreau autocarele sârbilor veniţi anume pentru 
aşa ceva.  

Coborî în faţa aceleaşi madone din piatră, 
ale cărei veştminte aminteau de stilul renaşterii 
italiene, dar care, din cauza mulţimii săgeţilor 
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înfipte în trupul armonios, nimeni nu ştia ce 
reprezenta. 

Ferindu-se de tencuiala mâncată de vreme şi 
de ploi, Lazăr se strecură de-a lungul curbelor 
sinuoase de tramvai, spre clădirea catedralei, ce 
era de fapt biserica ortodoxă a bănăţenilor. Nu 
semăna cu nicio biserică din alte locuri. Parcurile 
ce străjuiau Bega, de-o parte şi de alta, răcoreau 
fierbinţeala oraşului încins de un soare nemilos. 
Apa secase mult, iar albia îşi arăta fundul năclăit 
de scurgeri şi gunoaie, ca o femeie bătrână 
dezgolită în faţa tuturor. 

Bău o bere caldă, într-un fel de restaurant 
instalat pe un vapor  cu etaj, chiar pe malul apei. 
Apoi, se îndreptă spre piaţa oraşului. 

Pe stradă, şiruri lungi de ţigani cu ceasuri 
electronice, îl întrebau din priviri. Ţigăncile cu 
ţigări şi baterii de ceas, cu gumă şi cafea, se 
roteau rujate strident, pentru eventualii 
cumpărători. Şi totul, la preţ dublu, faţă de 
cursul normal al dinarului.  

Ajunse chiar în momentul sosirii a două 
autocare, care au fură înconjurate imediat de cei 
ce cunoşteau regula jocului. Prin geamul deschis, 
o sârboaică grasă, cât o cuprindea epiderma, 
scoase o pereche de blugi, de care începuse a 
trage cu disperare, scoţând ţipete ascuţite în 
interiorul maşinii. Un ţigan spătos, trăgea cu 
smucituri, sperând şi reuşind până la urmă, să-i 
smulgă şi să fugă. 

Lazăr se îndrepta spre autocar. Se văzu 
depăşit, de câţiva miliţieni, călări pe cai, 
creându-şi drum cu bastoanele, spre a elibera 
locul şi a înlesni coborârea celor ce se treziră 
deodată prizonierii lăcomiei. 

Se lăsă păgubaş, hotărându-se să intre într-o 
frizerie la un confrate să caute ajutor. Şi într-
adevăr îl găsi. Cumpără aproape tot ce-şi dorise. 

Bucuros, intră într-o rotiserie, aşteptându-se 
să găsească un pui rumenit, crocant, aşa cum se 
găsea cândva în capitală.   

Când acolo, aveau fripturi la grătar. Se 
bucură mai mult. Înfulecă grăbit să prindă 
trenul, plăti şi ajunse la gară în ultimul moment. 
Sacoşele burduşite îi îngreunau mult mersul. 
Intră în compartiment gâfâind. Câteva minute 
după aceea, moţăia liniştit. 

 
*** 

A doua zi se treziră refăcuţi, la ora când 
ceilalţi nu se sculaseră încă. În penitenciar se 
obişnuiseră cu înviorarea de dinaintea mesei de 
dimineaţă. Şi pentru tot că tot erau între ei, 
încercară  să nu renunţe la ea. După câteva 
mişcări Petre se lăsă păgubaş. 

Din cauza spaţiului restrâns, renunţară şi 
ceilalţi. Se îmbrăcară fără niciun chef, 
nedezmorţiţi încă. 

La punctul de lucru, fură despărţiţi. Lazăr la 
artificieri, Serafim la sectorul mecanic iar Petre la 
descărcări. Dintre toţi, numai Serafim avea 
calificare. Fusese tractorist. Lazăr, ca absolvent 
de liceu, trebuia să se califice în ceva, ce după 
mintea lui, cerea mai multă pricepere. El ceruse 
la artificieri. Avea să lucreze cu explozibil. Îi 
plăcuse exploziile de mic. Îşi amintea cu plăcere 
de zilele ploioase, când băltoacele drumului 
punea grăunţe de carbid, acoperite cu o cutie 
goală de conservă. Când le dădea foc, se 
aprindeau, însoţite de o bufnitură straşnică. 

Cei trei petrecură ziua, în instructaje de 
protecţia muncii, fiecare în sectorul lui. Nu se 
văzură nici la prânz şi nici în alte împrejurări. 
Numai seara îi adună laolaltă.  

- Cum a fost?, îi întâmpină Petra, venită ceva 
mai devreme. 

- Instructaje, instructaje şi iarăşi instructaje!, 
zise Serafim. Lazăr, ca de obicei, se trânti 
îmbufnat. 

Nu mult după aceea adormiră. Un somn 
agitat îi chinui deopotrivă toată noaptea. 
Dimineaţa se treziră înaintea tuturor. Nu 
răsărise soarele. Din depărtare se auzeau 
zgomote. Erau cei ce urmau să-şi lase 
trupurile spre odihnă. Trăgând, cu un ultim 
efort, de instalaţiile şi utilajele ce nu aveau să-
şi contenească zumzetul decât pentru a fi 
schimbate.  

- Ce-ar fi să alergăm puţin?, propuse 
Serafim, mişcându-şi braţele în jurul trupului, de 
parcă ar fi vrut s-alunge amorţeala rămasă. 

- N-am chef!, zise Lazăr, trântindu-se peste 
pătura aspră. 

Petre nu spuse nimic. Pentru “bătrâneţea 
lui”, cum îi plăcea adesea să spună, alergase 
destul acolo… Neam de neamul lui nu alergase 
atât. Dacă ar fi fost o “sârbă” sau un “brâuleţ”, 
ehei, cu totul altceva ar fi fost! Lazăr şi Serafim 
se îmbrăcaseră deja.  

- Nu mergem la masă?, zise Lazăr. 
Erau primele cuvinte rostite în ziua aceea. 

Încuviinţară tăcuţi, îndreptându-se spre sala de 
mese. Mâncară tăcuţi. Zgomotul celor zoriţi să-şi 
înghită ceaiul, laptele sau surogatul de cafea 
avea intensităţi diferite. La fiecare masă, coşul cu 
pâine era golit în întregime. 

- Câtă pâine bagă-n ei, ăştia bă?, se miră 
Serafim.  

- Păi, cu ce vrei să trăiască, zeama asta nu 
ţine de foame. Ai uitat? 
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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 

 
Continuare din ediţia precedentă 
 

ACTUL AL DOILEA. 

E ceasul Aurorei. TREZIREA. CÂNTURILE  1, 2, 
3.   Pag. 50-75. 
Acţiunea se petrece la Poarta Noului Paradis. 
Personaje: Cel SINGUR, ADAM/AGAPEION, 
EVA/SOPHIA,  CORUL.                     
 Este ora Şase a Aurorei. 
Familia în athanor, Distilarea Oului filosofic, 
Pioşenia, Jertfa,  Ospitalitatea, Rugăciunea, 
Catharsisul, Amintirea Androginului (Aletheia), 
Templul Sufletului, Ieşirea din Peştera gândurilor 
(detaşarea)  şi deplasarea la Portalul NOULUI Eden 
(Calea iniţiatică spre Orientul Neasfinţitor), 
Soteriologul: salvarea prin Gnoză şi Iubire din himera 
amprentală, Meditaţia, Separarea (lupta), Victoria 
sufletului, Mântuirea (Desăvârşirea), Spiritualizarea, 
Al Doilea Cer (Vidul), Albedo. 
 

ACTUL AL DOILEA.   CÂNTUL  1 
CORUL  (către Agapeion): 
-Iscodeşte-în tine ce-ai găsit deja!... 
Cum ceea ce este’în ce nu e ar sta, 
află că prin roata-ţi Dumnezeu tăcând 
         spuzelor vorbeşte de lumina sa. 

 
Ai ajuns la hatul ce ţi s-a promis 
dacă în iubire cunoscut-ai  vis 
şi-ai trecut de gânduri, iar acum, profet, 
         tălmăcind izvodul, calci spre Paradis... 
 
Rodul faptei lasă-l humelor ce mor, 
stăpânindu-ţi mintea prob şi răbdător!... 
Când vei cerne miezul de obscur nimic 
         celui ce se-arată nearătător 
 
nume dobândi-vei şi din strai respins 
cumpătul pupilei te-a vedea-în adins. 
Al înţelepciunii blând corăbier 
         face-va cenuşă tot ce n-ai atins... 
 
Detaşând de simţuri efemer probar, 
absorbirea’în Unul, unde bolţi transpar, 
se începe-în suflet ce-are a voi 
         să-înţeleagă Timpul, ornament zadar... 
 
CEL SINGUR: 
         -Fără dumerirea naşterii de vânt, 
Om, acesta’în groază te va fi înfrînt! 
Corpul ce-ţi prieşte, astfel ne’înţeles, 
         va pieri cu tine ca prisos vestmânt. 
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Dacă n-ai ideie de venirea ta, 
sumbră şi plecarea’în colb te va afla. 
Forul din lăuntru, când îl chemi, salvezi 
         de-amăgirea părţii un întreg deja. 
 
De aceea-i vreme’în sine să tresari!... 
Cercul esoteric vechii avatari, 
sub contur de soare, ţi-l vor lumina. 
         Din a lor sămânţă umblă să apari! 
 
Cuibărindu-şi sieşi cugete avan 
revelări şi-ascunderi toarce huma’în van. 
Chip de bine’în tâmplă stăruie pe căi 
         spre podoabă nudă viului elan. 
 
A-înţelege-o numai poţi de stelământ 
prins de ignoranţă îl sfâşii tâcând. 
Căci acesta, iată,-i urii iubitor, 
         văl de’întunecare, strălucirii cânt 
 
ce mereu te-mbie a vedea spre sus 
drept estime clară cele care nu-s.... 
Farsă trece pururi pierderea de trunchi 
de revii latenţei golului apus... 
 
Să dezvălui lucruri care’în darn se ştiu... 
Încântarea sfântă-i una: a fi viu... 
Nu lăsa nerostul să te-adune fum. 
         Află-te în locul unde eşti!... Pustiu 
 
chiar de-i drumul umbrei are prin lumini 
mersătura oarbă să i te închini 
fără adăstarea unui scop în schimb. 
          Paza şi osânda-s timp...Să te anini 
 
a gândi la ceea ce găseşti: atât! 
Stăpâneşte-ţi eu-l, crainic mohorât, 
dând de-o parte dricul celei risipiri. 
           N-aştepta urechea-ţi să audă cât 
 
Inorogul varsă-în multele făpturi 
mască de-adevăruri... Urcă să înduri 
sihăstria-ţi smulsă din dubitativ 
         orologiul tâmplei tors de smintituri... 
                                   
ADAM/AGAPEION, (către EVA/SOPHIA) 
           -Cum de vânt se mişcă, rătăciri ce ţi-s 
umbra umbrei firii  între plin şi-abis, 
a triadei taină: suflet, spirit, trup, 
        cu iubiri ţi-întoarnă prag de paradis!... 
        
         Curge în nigredo suferinţa ta, 
arsă de abisuri chip a încarna... 
Cufundată undei stinsului noian 
       celui întru-asemeni spune: -Sub o stea, 

 
reunind potrive în uimeală doar, 
ne arată-Ascunsul un parimiar 
unde matca vinii scrisă peste sârg 
              arăsfiră cearcăn celor ce dispar. 
 
-Ce avem a face?... Sub tăcere grea 
noima, trupul, moartea sunt a le afla! 
Astfel parusia, osebind acord, 
         sacrament răzbi-va cu-a primi şi-a da... 
 
EVA/SOPHIA:  
  -Nu e adevărul doxei, aşadar!.... 
Viciul şi virtutea echilibru n-ar 
bizui pe-o brazdă scrisă fără vârf. 
            Numai Geometrul golului hotar, 
 
       dacă vrea pecete într-un punct şi loc, 
face să dospească viul la mijloc 
 dând din arhetipu-i măsurat mister: 
             parte’în pustiire, parte a noroc. 
  
        Tot ce se întâmplă omul a ales.... 
Lipsa depănării trece ca’înţeles 
firului de parce fără cap şi-apus. 
        Or, tăind, Atropos, înde-trele ţes, 
 
         inversate, nodul calmelor minuni 
nemuririi tale; semn înalt s-aduni 
la deşertăciune plinul vieţii schimb. 
         În ascunsul flamei se decid tăciuni, 
 
seamăn de gândire din scăzut istov. 
Amintindu-şi vechiul printr-un veşnic nov, 
ca real în sine, e acum şi-oricând... 
        Ţărmuri de cunoaşteri fără de ceaslov 
 
reîntorc cu umbra fapte apriori 
ca’în inteligibil cele vii lucori 
ce au fost odată să re-spună: Da! 
         A trăi o artă-i a-învăţa să mori, 
 
stând de vorbă singur cu Cel Singur doar 
spre-a citi într’însul bulgărul fructar, 
înţeleapta cale prin adânci miruni... 
        Tot ceea ce este nu e...iar şi iar... 
 
 CEL SINGUR: (Către ADAM/AGAPEION) 
 -Vezi, auzi misterul chiar aici şi-acum!... 
Ce gândeşti îţi este, iată, iluzivul drum. 
Treci în voia legii, nu te aşeza 
            cântărind prin alţii al scânteii scrum... 
 
Nimeni spre nimicul parcă într-ascuns 
pe irida cale nu va fi ajuns 
dacă’în sine însuşi n-a privi destul 
           a vedea că-i singur beznelor disjuns. 
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Faţă de Întreg, deci, şi de parte,-abis, 
poartă-te asemeni: amândouă ţi-s 
sete a cunoaşte-în inocentul chin. 
            Dar s-ajungi acolo, cade-se admis 
 
tu să fii la carul trupului festin, 
să struneşti ca pofte, caii, ce te-aţin 
sub oroarea minţii către-acel Cuvânt 
            rătăcit odată’în drumul anodin. 
 
Într-atunci când tihnei sta-va simţământ, 
iară cugetarea vrerea va fi frânt, 
revelat cădea-va Sinele – mister – 
    şi-ţi muri-va moartea fără de mormânt. 
 
Doar aşa afla-vei că’în temutul ieri 
şi deşertul mâine n-ai de ce să speri. 
Singur adevărul, astăzi,  ţi-a ucis 
           umbra care tace, lui umbrind tăceri.... 
 
 

 ACTUL II,  CÂNTUL 2. 
CORUL: 
      -Vinul!...pentru mistic soarele lichid 
 dintru care zeii Totului deschid 
 ordinea treimii, purul adevăr. 
       Ca dobândă sacră-i plinul unui vid... 
               
 Unul în acelaşi!... orele-i s-au scris 
 morţii destrămare’întoarsă unui vis, 
 cerc al cărui centru-i văl, ce, necontur, 
 pururi circumscrie şi nu-i circumscris.... 
 
 Cel ce face totul neschimbând nicicât, 
 nemurit urcare, firii pogorât 
 şi’în priveghiul ludic specul inversând 
               se arată sineşi prag deszăvorât... 
 
     Uluirii teama din etern nescui, 
drept întreagă-aceeaşi cu-a naturii lui, 
armonie varsă întru vid contrar. 
     Totul de conţine, conţinutul nu-i. 
 
Singur numărării în stihar de gând 
ce, deşi apare, spre „a fi” e când 
o latenţă-l trece vad hristificat, 
curgere vremedă peste-un vrând-nevrând. 
                                             
        Toate-s întocmirii de’în astâmpăr s-ar 
coborî cea frunte sub rugăciunar. 
Penitent al umbrei, omu,-i află prag 
          naşterii a doua în trezit spuzar... 
 
În identitate totul, nalt nimic, 
este-atunci când nu e... vuiet ce-l dezic, 
cu alături pacea, minţi fără de gând... 

           Marele prin lucruri înfurat ca mic, 
 
parte la întregu-i, nenumărător 
nici de avataruri, nici de zei ce mor, 
povârnit-a-în tine înţeles arcan: 
           stingerea deşartă-i înseşi plin izvor. 
 
Noul, cum se-arată, a mai fost orând, 
însă naufragiul vieţii, distilând 
albia sleită, l-a făcut liman 
           a umbri visării umbra sa visând. 
 
  Veşnic viaţa suie Umbrei catihis... 
 Morţile veninde tresărire i-s; 
 dar arzând le-înfrânge cu lumina sa. 
     Cel ce-o află-în sine tremur imprecis: 
 
      dar, asceză, jertfă - toate sub egal- 
 a nirvanei pace o închide val 
 dincolo de pofte, scutur şi tăciuni, 
         aşezând pe tâmpla-şi uric baptismal...    
 
  EVA/SOPHIA: 
 -A-înţelege-i pragul... Dincolo e-a şti... 
 În stihia primă de acum şi-aci 
 caută omul însă ce-a găsit: nimic. 
          Lasă ochiul altui spre-a învăţa muri... 
 
Tainica tăcere fără de sfârşit 
ce divinul nume minţii ne-a tivit 
o aflăm aievea’în simplul adevăr: 
         „numai sub uitare-i totul amintit”. 
 
Când amurgul însuşi teama a închis 
absorbind agapei năruiri de-abis, 
iată că cel Număr crescător în el 
         mielului de jertfă-i vine ca Trimis 
 
întru-a coincide toate din confrunt... 
De prisos cenuşe mie-mi urmă sunt, 
spune-în meditare, sieşi îndeajuns, 
         omul, chip de aur, morţii firmărunt.... 
 
În spulberătură-i cugetul mai grav. 
Noapte, cer şi haos, lamurile vrav 
cad acord că-s veşnic Unului noroc. 
         Ţesătură, viaţa,-i dintr-un rost firav... 
 
Ce-i a înţelege e deja’înţeles. 
Simple lucruri sacrul, din nimic, înţes 
nu egolatriei, ci spre-a fi primit 
        drept cuminecare’în cumpăt recules.... 
 
Teamă ori angoasă, după silă gând 
tremură uimirii somn adurmecând 
locul unde-ţi trece neînlocuit 
         vălmăşagul colbei. Şi întrebi: -Ce rând 
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pare să încheie irositul tors, 
cât latenţa Sinei, contra, nu a stors 
mintea netrupească din închipuiri? 
         Între plumb şi aur joc de neîntors... 
 
Fir ce leagă lumea, gol sălăşuind 
într-aceeaşi clipă’în vertical colind, 
eu-l vechi din mâine petrecut ca azi, 
         este pretutindeni, nicăieri fiind. 
 
Elocvenţa veştii e tăcutul pur. 
Vălul Stelei Maris, cel de sfânt augur, 
şapte linii clare în mişcări a-închis 
         mute pioşenii prin simbolic ciur. 
 
Curăţind de patimi sufletul pe rând, 
înfrânarea,-ascultul, chin atotsperând 
sub duhovnicie vor păzi porunci. 
         Cucerită fruntea cu alesul gând 
 
al nemărginirii va vedea adânc 
Creanga cea de aur, Trinitarul Crâng. 
Naltele safire din rugăciunar 
 vor scruta cum linişti nume ne răsfrâng... 
                                 
ADAM/AGAPEION: 
  -N-am venit din humă; nicidecum spre ea, 
  după chinuri, spaime, viaţa-i a pleca... 
  Sufletul e pururi!...Ca părere-a stat 
          închisorii cărnii... însă-aceasta n-a 
 
        dăinui osârdei toarsă de lumini 
  ce în sine-au spuza. Lor, când drept închini, 
  tu eşti adoratul...Bucură-te, deci, 
 chiar de-a Clipei nume freamătă prin spini! 
 
         Foarfecele morţii taie înnodând 
 scama umbrei tale de un templu-gând 
ridicat genunii fără spaţiu dar. 
      Învechită lumea cheamă rând pe rând 
 
                  ca sub an şi lună să se nască Zi 
   încă mai frumoasă cerului, deşi 
  punctu-i prisosi-va în acelaşi loc. 
     Limpede-i otrava: nu „a nu”, ci-„a fi”!... 
 
      Luminoasă crusta de’întrupări s-a scris 
  mai întâi cu minte, clară-apoi prin vis 
 s-a zidit pe-o vatră tocmai celor orbi 
                ce’în deşertăciune au văzut şi zis... 
   
 ...Şi-am citit în cartea-mi...„Eu eram chiar Tu”!... 
Îmi tăceai...  
CEL SINGUR:      - Alege între-a fi şi-a nu, 
ca, purtat pe calea-absurdului belşug, 
             să cunoşti prin Sine gând ce te ţesu! 

 
Smuls din aparenţă doarme cel pământ... 
Noime, semne, fapte ţi le înveşmânt 
când misterul firii am a coborî.... 
             Toate se întâmplă legii din Cuvânt. 
   
       Doar stingând în tine valul minţii jimb 
 ce pe falsa-i miră măsluit-a nimb 
 unui joc aievea ei identitar, 
       vei curma robia-ţi dintr-al vremii schimb, 
 
       ca, primind urzeala Cărţii, infecund 
 fructul reflectării giulgiului secund 
 să-l arunci din taina-ţi şi să-încapi sub Punct 
       unde n-a să fie minte’în orb cufund... 
 
       Fără mijlocire-atunci vedea-vei clar 
metanoia însăşi ce Greşeala ar 
 şterge-o din tipare naşterii din nou, 
   tu ieşind din somnuri spre Iluminar... 
                   

 
 

 
ACTUL AL DOILEA,  CÂNTUL 3 
 CORUL: 
-Două preţuri are omul pe pământ: 
revelarea sinei şi-a visa în vânt, 
căci, de se cunoaşte, pacea-i ca prinos, 
            iar când trupu-şi crede toarce la mormânt. 
 



Iarnã 2016  | Contact international 79 

 

Risipind iluzii, fără însă-a fi 
totuşi iluzoriul, trece nopţii zi 
şi’în renaşteri capăt pune unui vis 
           neclintit nirvanei întru-acum şi-aci. 
 
Soarta lui înaltă e atunci când jur- 
împrejur speranţe-s eu-lui contur 
şi instinctul piere pilda acceptând: 
           „dincolo de minte-i adevărul pur”. 
 
Într’ascuns făpturii sub un joc tehui 
înlăuntrul însuşi, domn al nimărui, 
stă drept primul suflet decurgând spre Tot. 
           Ca „nu este” este, iar ca „este” nu-i.... 
 
Astfel cea monadă cumpănind contrar 
prin diada vieţii, al stihiei jar, 
dă deopotriva: Eu ghicit în Tu. 
           Peste vidul sacru, soare pendular.... 
 
 EVA/SOPHIA: 
...-Cele respiraţii, noima contopind 
chiar în crucea unde gol şi plin stau jind 
întru-a fi lumină, vin spre-al treilea ochi 
viaţă conştiinţei şi adânc desprind 
 
gândul de tăcere... - Intră-în dezmierdar 
tandrelor alinturi de-a vecii tresar 
şi închide uşa înclinării’în van 
dincolo de graiuri, ţie-ţi răzimar!... 
 
Către „ieri” priveşte ca pe-un vis ce nu-i, 
iar când vrei a face, stai, ca’în loc silhui 
candida-ţi cădere a se-însenina 
cu învăţătura mistică de-o sui... 
 
Când de reflectarea tuieşă te-ai smuls, 
să eviţi cenuşa focului din puls!... 
De te uiţi la lume, fii netulburat!... 
martor, nu ca jude, sigur pe impuls... 
 ............................................................. 
...Gândul trec a-mi stinge-în craterul mental 
cum oceanul umbra-şi ce sub ceas abia-l 
strânge să-înţeleagă, după lungul drum, 
că nici colb, nici pildă nu-s prin zornic val, 
 
dat al şlefuirii surd şi orb nerost... 
Revenită’în centru-mi, voi vedea ce-am fost 
când, reversă-Oglinzii, „Eu tăceam drept Tu”, 
veghe Contemplării-Ţi, mie-mi adăpost... 
 
CORUL:  
-Temniţă e mintea când estimea nu-i, 
iar minunea pare drum al nimărui 
tot curgând în sine ultim adevăr: 
            Şarpele de sapă singur coada lui... 
 

Cât prin azi vedenii a vileag tresar, 
spaima varsă-în lucruri ne’înţeles nectar... 
Pregăteşte clipa ce te-a părăsi!... 
            Sufletul îţi da-va umbra-i de amnar. 
 
În puţin, neantul, şi mai mult de Mult 
infinitul însuşi ca finit ocult 
complineşte-întregul părţilor ce nu-s... 
            Despicând a sinei fantă din demult, 
 
voalul conştienţei, dincolo de scrum, 
îl răsare lumii carismat „acum” 
într-un cerc ce singur curge circumscris. 
           Una este Calea: „-Amo ergo sum”!... 
 
Fiecare faptă’în sfântă canava 
diamant primi-va,de-ai purifica 
porţile privirii şi, trezit din gând, 
chiar să vezi cum moartea pururi a-învia. 
 
De ochean fiinţei numenal echer, 
şi de nu-ţi răspunde cum întrebi ori ceri, 
spune luminarea: „încăutând adânc, 
tocmai tu pe tine te-ai aflat stingher”...  
 
Dezbrăcând cea vreme în deplin aici, 
fii prin dăinuite fără-a le-însuşi! 
Vid să pui în cupa inimii râvnind, 
           spre-a putea, asupra de-a o amăgi, 
 
cu eter s-o umpli într-un pur neclint. 
Calea abisală’în nesfârşit colind 
scoate-o  vanităţii ce sub minte-a prins 
           stăvilar cum ape frânghierul grind. 
 
Scaldă-te prin toate, dar nimic să ceri 
unuia ce’în naşteri trece gropnicer! 
Adevărul ultim după-a nu şi-a fi 
           nume îţi rămâne prin Al Treilea Cer.... 
 
Sui la discul sorţii dacă’în axu-i vid 
coborî-vei ţeluri care îţi deschid 
pleoapa spre lumină a vedea „ce nu-s”. 
      Calea-i ca din minte să purcezi fervid... 
 
Din năluca lumii poţi să te strecori 
dacă peste frică, vicii şi orori 
vei vedea că totuşi nu-s nepotriviri 
      între vânt şi colburi şi adânci comori. 
 
Drept izvor al noimei, inima s-o sui 
străjuire sacră consonanţei Lui, 
spre a bea din tine candelă şi vis. 
    Gura’înţelepciunii’în a tăcea s-o spui! 
 
Între adevărul şi uitatu-i drum 
trei spre osebire-s lucruri ce nicicum 
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nu le da rostirii... Chiar de plângi spre sus, 
            urne poticni-vor să le vadă scrum... 
 
Primul e Divinul; fulger, lotus, plus, 
în teodicee, cele ce-s dar nu-s. 
Nefiind acestui, fără a-întrema 
            pietatea însăşi, vei cădea exclus. 
 
Vine-apoi păcatul altuia ce-abia 
numai desluşirii de al tău s-ar vrea. 
Astfel, al tăriei îndeajuns brocart 
           cântări-va-într’însul ce e „nu” ori „da”. 
 
Şi, în fine,-al treilea... Despre zori ce-mpart 
„astăzi” peste „mâine” cu himeric sart, 
taci!... În chiupul vieţii totul e oricum 
            la nimic egidă; ciob de hârburi spart... 
 
Întru pofta lumii nu te-înrâuri 
cât sălaş Divinul, iată,-acum şi-aci, 
te scăpă de-al karmei iluzoriu şir. 
           Trei foneme-încearcă: „A, U, M” sub Zi 
 
spre a-l şti pe-Acela ce fără de fir 
a ţesut estimea din nopturn nadir 
şi, sub aparenţa verbului străpur, 
            inimii presimte-i calmul elixir. 
 
Însă, ia aminte!...Râul sapient 
chiar între petale căii postament, 
stăpânindu-şi gânduri peste-a nu şi-a fi, 
            numai în Oglindă curge refluent.... 
 

                                     

                                 

 ACTUL AL TREILEA.  

CÂNTURILE  1, 2 şi 3.   Pag. 76 - 103 
 Întoarcerea OMULUI în Raiul celor Zece 
Răsărişuri. Este Miezul Zilei! 
RE-EDENIZAREA. Nunta alchimică 
(Hierogamia) lui Agapeion şi Sophia:  
Androginia, Noul Rai al celor Zece Răsărişuri, 
Re-simbolizarea Mărului (unificarea), 
Recunoaşterea androginului, Revelaţia, 
Conştientizarea Prezentului etern, Templul 
Spiritului, Piatra Filosofală (Lapis 
Philosophorum) din Fântâna Vieţii,  Moartea în 
nemoarte, Contemplarea, Trecerea de la „dubito 
ergo sum” la „amo ergo sum”!, Eliberarea de sub 
Timp, Resorbirea în Lumina Unului: 
Agaposophia. Al Treilea Cer: Tronul Celui 
Singur. Rubedo. 
                               

 ACTUL AL TREILEA,  CÂNTUL 1.  
HIEROGAMIA (AGAPO-SOPHIA). 
Personaje: CEL SINGUR,  ANDROGINUL ( 
Nuntire între Agapeion şi Sophia),  CORUL.  
 Endecasilabul e sumă de  pătrar şi septenar prin 
cânturile finale.      
La Tronul Slavei CELUI SINGUR.  Nunta din 
Crug.   
 
CORUL: 
-Al Slavei Tron, mirună peste ape, 
asemănând, pe-aprinsul chip ’l-încape!... 
E Nuntă’în Crug!... Agapeion, Sophia 
                  unimii prind intuitive pleoape 
 
cu-alături voci şi focuri sfinţitoare 
de serafimi, heruvică vibrare, 
în ordinea înfăşurată-a Clipei 
            ce, sunet nalt, cunoaşterii tresare. 
 
O undă-a Tot, ocean de-a fost să fie, 
se bucură de pura Bucurie!... 
Trezirii joc, scânteie germinală, 
       cu strai stelin se-mbracă-în har să-i ştie 
 
din Indistinct contemplatoarea-i filă 
ce singur vid deschide-într’însa-i: Milă, 
calm răsărit... un cer prin care toate 
             reintră-în El beatică prăsilă. 
 
Al „Celui Vechi de Zile”, într-o rază 
ca Regele Mesia, se aşează 
celestul Om pe crucea intrinsecă 
          să facă drum tăriei din Mirază. 
 
În Mijloc Ax, unirea, tâmplă’în tâmplă, 
drept Arhetip dezvălului se-întâmplă  
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şi roată’în roţi de cosmice spirale 
        cu cei ce ard golitul Templu împlă... 
 
ANDROGINUL: 
-Sfânt, sfânt, e sfânt numitul Verb ce tace! 
Cu lauda mea comoara cea de pace 
îmi dă sărut de dragoste deplină 
               spre a muri nemorţii şi-a reface 
 
focarul pur de roşie punctime... 
Îndreptăţit Palatul, iată-l, ştim e 
un sinedriu numirilor celeste 
      ce neagă-în schimb prin nori întunecime, 
 
rugăciunar durând identitate 
cu cel Neant, divina veritate 
şi-oglindă, vai, lipsită de reflexii... 
         Safir lunar în inimă-i să-înoate, 
 
însufleţind eterului o scară 
 drept reazem pur, prezenţa ideară, 
cât punct prin unghi Filosofala Piatră, 
                nuntirii prag, de linia-şi separă. 
 
Sub „Fiat Lux!” la Carul Tău o roată 
din patru firi, sosirea-mi, ca să poată 
descătuşa septuplul echilibru, 
            i-ai pus grindei şi cale închemată. 
 
 Începe-aici simbolica salvare 
 prin invers sens Sorgintei ce nu doar e 
 sobor de cer, ci ninsă-mpărăţie 
       aflată chiar aievea’în fiecare 
 
 lăuntrică fiinţă omenească. 
 Resorbţia, ca Soare să ivească 
de neîntors, sub Luna Nouă, iată, 
         în ascendent e-acelor să-l cunoască 
 
pe Cel Divin!... Repaosul din minte 
 de nefăcut prin faptă se dezminte 
 noezei dar, uitând de reflectare, 
      icoană’în frânt pârâu de-ascultăminte, 
 
 cât rostu-i dat, nimicul ni-l respune, 
 de plinul ce-i apururi goliciune... 
 Răspuns absent prezent e-în întrebare 
         ca un scăzut scrutat să se adune... 
 
 Primind scrisori ce’în inimi au hârtie, 
 de gnoză dor pereche se re-scrie 
 celor aleşi de PreaÎnaltul... Îngeri, 
              din zarva de promite-o isihie, 
 
 catharsis nalt, întrezăresc şi-învoltă 
lumini adânci, nădejdilor recoltă 
prin funia de şapte ori lăsată 

                abisului egal cu Sacra Boltă. 
 
Corp sufletesc va fi să reînceapă 
 în Betleem eternul trai, agapă  
 fără de gând prin veşmântare albe; 
       pe merindar: doar pâine, sare, apă... 
 
 De cedri lemn un sanctuar le speră 
 ca pelerini din drumuri, patru, sferă 
   în neîntors: - E Calea cea Regală 
        spre porţi, treimi, ce-au scrisa uniferă: 
                          
   -„Voi ce intraţi, rămâneţi a departe 
  în vis profan dacă vre-un chip vă-mparte 
 a Dragostei peceţi de-o Aşteptare!... 
         Vi se va da când da-veţi peste soarte 
 
  Firitisiri alături de Durere 
 sub drept Cântar unde cufund se cere 
  în Număr pur, cea solitară Sursă!”... 
          Miri detaşaţi de forme grosiere, 
                                  
  la prag primiţi a Lethei băutură 
 spre a uita sub mintea de vă fură 
 cel Unicorn!... Prin pace’în pace vine 
           măslinul ram, nemorţii-stih, cezură... 
.......................................................... 
 Deci Androgin!... Adam şi Eva’în cheie 
de dublu strâns a unică scânteie!... 
Prin el, pe veci, ne-am consacrat drept urmă 
           întoarsă’în tot ce-a fost, va fi şi ce e... 
 
 Din cap de corb spre rubinia stare, 
o, umbra-ne, rotundă cum apare 
 în Curcubeu, dă la o parte vălul  
           spre-a mântui a lumii alterare!... 
 
CORUL: 
        -Sfânt focului i-e Inima caliciu, 
 de negrăit mister şi edificiu 
 esenţei dar în ultima sa urmă 
             a revărsa divinul auspiciu 
                                     
 preaplinului vibrat ce nu se-arată. 
Mişcată-aprins e totuşi nemişcată 
 cum cel Ocean ce despicat doar pare 
        de valuri mii când în cufund îndată  
 
se-întorc uimiri Absorbţiei drept rugă. 
 Cer întrupat, sub simultan conjugă 
 în trei puteri:  al punctului repaos, 
    unitul vis şi ţinta-i centrifugă... 
 
...În freamătu-i Cel Singur, carapace, 
 din infinit finitul formei face 
 şi’în unison sacralelor ofrande 
          înfiră-adânc desfiruita pace... 
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 Splendorii cerc de spiţe iridee 
 sub dincolo de tot ce nu-i şi ce e, 
 de după timp, din tihna-i în Nirvană, 
      cristal inert, îşi urcă propilee... 
  
 
 

 ACTUL AL TREILEA, CÂNTUL 2. 
Personaje: ANDROGINUL, CORUL. 
CORUL: 
-Crăieşte-în sens acela ce suprimă 
vis a mima, visând că peste mimă 
nimic mai mult stă Calea preadeşartă... 
     Acum şi-aici prin ziua sa intimă 
 
pătrunde clar că toarcerea-i o artă 
întoarcerii, de ea în sine poartă 
obârşier atotpustiei spume. 
   Dar când numit Cântaru-i să împartă 
 
înfăţişări drept două, iată, nume, 
acest egal nu poate să rezume 
decât abis, esenţei goală cheie, 
     un cer surpat fără dorinţe’în lume... 
 
Silaba Om sub clara stihuire 
oglinzii chip, şi-asemeni ei, potir e! 
numai că ochi, în loc de-avers să-i ţină, 
       repetă-în van a setei rămurire... 
 
ANDROGINUL: 
-S-a stins pe veci Iluzia... epură 
acestei lumi cu „sufletul la gură”, 
drum ocolind la avatar întoarceri... 
Al poftei foc, cel rău şi-un gol de fură 
 
în moarte vieţi sub clipele deşarte 
neantului, ne-timp, acum sunt parte 
ca lumânări încremenind lumina 
într-un abis, văpaie fără soarte... 
 
Stă jos-ul deci un sus mereu ce nu e, 
când „eu sunt tu” şi bezna, cărăruie 
vădirii dar, tot cade a zidire 
             drept răsărit smerindu-se s-apuie... 
 
De am ajuns Prezenţei isihie, 
nedezminţit pe seamă-i să se scrie 
că drept Nadir această clipă-ainte 
                în noi deja tăcut-a pururi vie. 
 
Golit de val potirul minţii simte 
că centrul său nu-i setei rugăminte, 
ci candid văz ce sinele aşează  
    în propriu-i miez visând ascultăminte... 
 

CORUL: 
 -Treci după ceas şi-a umbrei lumii vamă!... 
Cum prin extaz cunoaşterea te-însamă 
şi’în orice zi obârşia îţi sapă 
          în suflet vid, la urmă vana scamă 
 
ce-a fost să fii, drept flacără, agapă 
de noi spuzimi, va sta să reînceapă 
Geneza chiar... –O, minţii, catacombă, 
         tăcere-i dă, iar scenei vastă pleoapă!... 
 
Renunţă-ajuns în criptica lumină 
la sfeşnicul ce-a sfârtecat s-aţină 
 al beznei drum de sufletu-ţi departe!... 
          Abandonând cuvintele, cuvină 
 
a şti în Verb, întăinicit să poarte 
primordiul cânt, răspântie de Carte. 
Nu cugetări pe lujere ce-ţi culcă 
      dreptarul viu plămadelor deşarte 
 
şi-ambrozii vechi ţi-s reazeme să-încheie 
oceanul calm sub unghi de alizee, 
ci de întors rămâne ca’în lucorii 
        să-înveţi muri egalu-ţi: Tot... Idee!.... 
 
 Cât între chip şi-asemănare pleve 
 rămâne-vor contraste să releve, 
 acest Sfârşit va fi să fie peste 
         cel Început din care curge-aieve. 
 
 Nădejdea-i mult mai mult s-acceadă 
 faţă de-întâie-a Facerii tăgadă, 
 căci sufletul în trup, iubindu-l dară, 
         deşi-i închis, ’l-mpiedică să cadă... 
 
 ANDROGINUL: 
-Prin neclintit ceva e să rămână, 
când iubitor, iubit, iubire-s până 
în conţinut tot Unul a conţine 
         şi osie, şi spiţă, şi fântână... 
 
Doar vidu-i scris din neprisos s-aţină 
din Facere teurga sa cortină! 
Cuprins în el nu-i nume a-i cuprinde 
lăuntrul pur, obârşia senină... 
 
Dintr-un neant, îndrăgostit prea bine, 
oglinda sa cu ceruri goale pline, 
a-întors-o-în chip şi lui asemănare: 
    Om, morţii-a fi, murind fiinţă’în sine, 
 
cristal dedus luminii să-i măsoare 
amiaza’în pârg a scundă’îngemănare. 
Ca pelerin prin cea profunditate, 
        ţintind spre-azur în sfânta ideare 
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sub joc latent, El însuşi vrea s-arate 
doar valuri ce’în iluzii propagate 
aminte-aduc de spornica ţărână... 
 Când roată nu-i punctimii încuadrate. 
 
 Spre-atotprezent mă-întorc din „plin” în „vidă”, 
 sincronă za, ca varii firi să-închidă, 
 deşi-s la fel, pe androginu-mi Tihnei. 
De la-„a privi” către-„a vedea”, limpidă 
 
 Cărarea nu-i decât anume dacă 
 în centripet îşi umbrele dejoacă 
 şi-aprinde foc drept vas cenuşei sacre, 
               statornică sosire de nu pleacă... 
 
 Senină dar, cum zi şi bezne scaldă 
 spre vertical orbiculara coardă 
  a Sinei, joc de mută rătăcire, 
  ea scapă doar când Cumpătul nuntal dă 
 
   nemijlocit adâncul somn în care  
se contopesc, primind simbolizare, 
 Agapeion cu Sophia sub Raiul 
         ce’în Răsăriş lui Zece-i se răsare... 
 
CORUL: 
-Esenţă-a tot, cum un noian de-ascete 
pănuri de val, ia formele să-mbete 
al doilea cer, corola-i să prefacă 
          în aur-căi pioasele versete.. 
 
Sub noima sa reflecţiei desparte 
sub polii-întorşi silabele de Carte 
ca,’întru născut o pustială urmă, 
 întreg să-mparţi făr-a-întregi vreo parte. 
 
Curmarea-ţi stă  prin starea ce se curmă 
şi n-ai decât pe-a ceasurilor turmă 
să faci un salt de la nimic la plină 
   această Zi din care totul scurmă 
 
 
pe-a fi ce nu-i... Şi goală mintea-anină 
de-acum şi-aici, apurure Grădină, 
conţinător de Apă sieşi seacă 
      sub conţinut uitând să se conţină... 
 
Un singur joc aflării sinei, dacă 
îl vei jerfi venirii care pleacă, 
va fi aprins preadarnica scânteie. 
      E golul vas ce’în strângerea opacă, 
 
din fără hat chemare din ainte, 
prin semne–sens el ştie să alinte 
cufundul vast al urmelor secrete 
   şi, drept simbol, zdrobeşte-îndurăminte. 

                                   
De mistic ton vrei auzi, sublim e 
 să laşi în drum a trupului greime 
 ca sfor de colb, lui punct, a mia parte, 
        să-l dai de scop spre unică treime, 
                                 
       jertfire deci canonică şi gravă. 
 Din şirul lung de naşteri, stră-firavă, 
în ninsul calm, va fi o absorbire 
 spre moartea ce nemorţii-i duce slavă... 
 
 ANDROGINUL: 
     -La Cunoscut cunoscătorul suie 
identica-i esenţă, o căţuie... 
Numai în Tot Cel Singur totul este 
 absorbitor de moarte prin ce nu e...  
 
 Ferice dar de cel ce s-a supune 
 mărturisind unimea’în rugăciune 
 prin inima dezvăluirii sacre, 
         când litere cad Formele s-adune... 
 
Să urc, să urc mi-e veghea ce mă-îngeană 
 a întâmpla întocmai sfânta prană 
 în templu-mi cald, al legii tabernacul, 
       cea mai de sus ascunsului coroană!... 
                                   
   Duhovnicind durare’în stâncă vie, 
  modelul prim al Facerii învie 
  cu-acest lăcaş aievea contemplare 
 spre-adâncul semn că înăuntru-mi, mie, 
 
 ca pur mister, Tu, Dumnezeu, chiar stărui 
 să readun Grădinii iară Măru-i... 
 În mine eşti!...Acum! Divină viaţă 
    ce dubiul vechi apururei mi-l nărui... 
 
 
 

ACTUL AL TREILEA, CÂNTUL 3:     
Personaje:  CORUL, ANDROGINUL 
CORUL:  
-În Facere-i divină Destrămare... 
Ca Androgin, unimea’în Doi apare, 
a se lega spre urma lumii iară. 
              Al Treilea Cer, excizie atare 
 
lui Rebis preţ, pe’îngusta poartă cară 
Cer şi Pământ spre starea oglindară 
cu-asemeni chip de Dumnezeu – Lumină. 
Din Tronul Său absenţei mari pogoară 
 
cu veşnicii a desfăta cea vină, 
ca Animus şi Anima, s-aţină 
întoarcerea’în contrar ce coincide, 
     spre cortul nalt, la Vergura Grădină. 
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Al nopţii plin e-o umbră de splendoare 
şi, gol în schimb, al zilei foc ce n-are, 
drept reazem lui, decât întunecime. 
             Destinul dă amânduror chemare, 
 
dar nu şi loc; din jos spre înălţime, 
cuprins în el ca necuprins, cel Nime 
atotfiind sub repetat ascunde 
              al clipei ax, arcane să anime. 
 
Acelaşi scop aici şi fieunde, 
răspuns tăcând, tăcerii se răspunde 
când în nectar, când în mâhnită apă... 
           Neundele îşi are alt neunde, 
 
cum ieri zadar din mâine-alean dezgroapă. 
Nimic nu-i nou, de veşmântara pleoapă 
iluzia conchide-a cugetare: 
    întru-a uita cea jertfă’în Sine sapă 
 
şi doar rostind povestea de-altădată 
creaţia dintâie va să poată 
perpetua prin om ca veşnicie... 
          Predicament, dintru ascuns arată 
 
memoria sub ce uitare-adie 
al legii miez părându-ne pustie. 
Cele de trec sunt fructe aşadară, 
           ştiut arzând drept ardere ce ştie 
 
că fapta-i doar! Aceea ofrandară! 
Când singură între fiimi pogoară 
văzută clar, fântâna minţii-şi iartă 
          reflexia sub temerea polară 
 
şi stăruind la stingerea ce-o poartă 
se vrea-în deşert prin voia ce-o deşartă. 
Destul!...Atât...Secunda nu-i să tindă 
         în mâine, ieri...ci dincolo de soartă, 
 
când, păzitor, i-ai fost să te adune 
întrepătruns prin blânda rugăciune 
la sinea ta de aur mimă-afundă, 
 iar Cel de Sus în cupa-ţi, încă, pune 
 
duhovnic vin din viţa-i floribundă. 
Aşa că bea şi păcii te cufundă 
în clintul prins de sfânta neclintire! 
      Ce altceva putea-vei peste Undă 
 
să fii mai mult, când Suflet musafir e 
prin colivii de hume spre murire?... 
Cu Tine, Tu!... O, spuma idolatră 
        himeră-a fost la somn să te inspire!... 
 
Cu sufluri vii plecate să te poarte 
vis a-mpărţi din ce-a visat ca parte 

cel Timp de-Apoi încearcă a-l aprinde 
       drept mai presus de flamele deşarte 
 
din freamătul grăbitelor colinde! 
Deşi-i a fi, temeiul nefiind e... 
În glosă, tact, savori, miros, culoare 
     găseşte-un cerc de punctului se prinde 
 
balanţei dar căzută’în aşteptare. 
Păreri cum torci întoarcerii de pare, 
ia seama-în joc la sfoara către semeni 
           şi scrie-i nod cu-asupră irizare... 
 
Ca revelat, fără de pofte-ţi suie 
a trupului deşartă cănăţuie 
pogorâtor lăuntrului din tine 
       şi nu uita: nescris, el nu-i s-apuie!... 
 
Nemirător, deci înţelept ce-aţine 
măsura’în tâlc, din foile-i veline, 
a Roţii Mari, sub stările triande, 
       meleag de vis ocupă întru sine. 
 
Chip ofrandând, închipuie ofrande 
spre ce nu ştii dar simţi prin vii ghirlande 
şi însetări cum înţelegi, cum stărui 
 când verde ochi sub gându-ţi gol Smarand e! 
 
Cunoaşterea împreunând opuse 
identităţi cu tainele induse 
stă-în duhul rar de adevăr ferice. 
 „A şti” e sus, cât „a nu şti” presus e!... 
 
De omul vechi, al minţii, te dezbracă, 
a-înveşmânta cu har sacrata joacă 
a Celui Nou,  hermafrodit luminii 
 urmând spre Sec urmire ce nu seacă... 
 
Reflectă dar ce trebuie’în Oglindă, 
iar de nuimi estimea-ţi vor să prindă, 
în sine, taci!... Desprins, precum din floare 
nectaru’în zbor otrăvitor spre chin dă 
 
temei de vis, alege ca din Soare 
chiar lampa ta să-îngemene splendoare. 
De Unul chip fără al doilea nu e, 
Treitu-i Cer îţi da-va-Asemănare... 
                                                                   
 A devasta Iluzia-i cea cheie 
 ce te-ar sfârşi-în arcane apogee 
 ca vid suprem, astâmpăr de contraste... 
       ...de-a şti văzând  nimicul din plonjee 
                                 
    şi, singur lui, să nu te încutremuri, 
 o dată ce’în lăuntrul tău totemuri 
 de adevăr nu pot a se ascunde 
      prin golul vast împresurat cu vremuri...  
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Nu pier tării de trupul va să moară, 
iar osebiri ce-s între naşteri scară 
spre încetat survin doar în gândire. 
              Treci înţelept şi setea, bunăoară 
 
de-a fi, s-o tai, să nu se mai desfire-în 
corola ce stă germen altei zile. 
Calm întrutot precum cea lumânare 
               senină-şi e când ceruri şi fitile 
 
apururi tac, tu află-în întrebare 
dictonul său: „că totul ce tresare 
nimicului iluzia extinde”. 
   Cum asta’în cerc, drept sine-a neuitare 
 
vei fi văzut, canonice colinde 
ce-aprinderi sting sub stinsul de le-aprinde 
se vor opri lăuntru şi afară... 
...Aici şi-acum, întocmai a Decinde. 
 
Ieşind din Punct, dar încă-a te ascunde 
concordiei contrarelor profunde, 
chiar bezna, vezi, nu-ţi trece-întunecare! 
 -Întru Arheu, visat a oareunde, 
                            
cum ţi-a căzut cu prima întrebare 
strălucitor cel Chip, iar fructu-i doare, 
nu-l judeca!  Veni-va El să spună: 
-Sărută-l dar spre-a-întoarce-Asemănare!... 
  
ANDROGINUL: 
Iată,-s ajuns la Tronul de Lumină  
ce titlu’în veci nu-închipuie s-aţină!... 
Şi dor şi stins în El aceeaşi sursă 
îşi află dar... Zidire ori ruină 

 
întru adânc se-aseamănă-i, chiar dacă 
opuse vin identice când pleacă... 
E-atâta gol, drept plin fără de capăt, 
să-l văd ca tot ori un nimic, o joacă, 
 
iar inima-mi primeşte dintru-i Nime 
de aur loc, bogată limpezime. 
Deşi prin ce-i mărturisescu-mi jertfă, 
folosul nalt din lipsă-l iau s-anime 
 
prezentul somn, trecutului oglindă 
şi liniştea o torc să îmi surprindă 
întoarcerea’în fiinţa unde calea-i 
Repaosul, cumplită-a mea colindă... 
 
Fără dorinţi, retras din simţuri oarbe, 
Tăcerea sa ca nefiind m-absoarbe 
în netemut întregul a neunde 
cum pânza’în snop urzelile viarbe. 
 
Să mă cunosc şi’în mine fiecărui 
izvor şi vad amiezelor să stărui 
iluminări atâta-mi doar rămâne!... 
Cum nume-am fost Nenumelui îi dărui 
 
pre cel dintâi la fel cu cel din urmă 
şi’însăvârşit, dar înviat, azur mă 
deapăn mie-mi, prin Cartea despicată 
spre Cerul Nou, logodnă prinsă-în burmă 
 
ce nu-i de-închis... – „Citească-se anume: 
că Dumnezeu pe Om va sta să-îndrume 
Miresei lui spre-a Mielului Cetate 
când noapte’în schimb nu va mai fi în lume”... 

febr. 2012 - ian. 2015 
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Elena ARMENESCU 
 
 
 
 

 
Androginul   
- aspiraţie întru desăvârşire 

 
Despris ca  o scâteie din Focul eternei vieţi 
Călătoresc prin lume să mă desăvârşesc 
Secundele din Timpu-mi să nu mi le scădeţi: 
Caut cu acribie Calea  să mă reîntregesc 

 
upă unele date din literatura antică, 
androginul era o idee ce reprezenta 
armonia sufletului înaintea încarnării 

sau a naşterii şi organismul asexual după 
moartea fizică. 

 

Mitul androginului.  

Varianta cea mai cunoscută este cea relatată de 
un personaj din opera lui Platon Banchetul , care 
spune: la început trăiau pe pământ fiinţe 
androgine. Arătau ca doi oameni lipiţi spate în 
spate: două femei, doi bărbaţi sau un bărbat şi o 
femeie. Aceştia deţineau o putere foarte mare, 
puteau face aproape tot ce gândeau. 

Zeii se tem de puterea aproape infinită a 
androginilor şi, pentru a nu mai reprezenta o 
posibilă ameninţare, îi despart. Separaţi însă, 
părţile nu mai fac nimic. Pe pământ domneşte o 
letargie completă. Tot mai mulţi mor de tristeţe 
şi dor. 

Zeii, văzând că rămân fără supuşi, caută o 
modalitate de a le da noilor oameni un motiv 
pentru a trăi. Astfel este creat Eros, cu scopul de 
a semăna iubire în lume. În acest fel oamenii îşi 
petreceau viaţa căutându-şi jumătatea. Cei 
norocoşi care se găseau se contopeau formând 

fiinţa de odinioară (suflete pereche). 

Cu acest mit în minte şi cu harul primit, poeţii, 
pictorii, de-a lungul anilor au creat adevărate 
opere pe această temă, subiect abordat cu har şi 
de poetul Petru Solonaru. 

Harul îl primeşti de la Dumnezeu, dar apostolul 
Pavel spune că şi cerurile se cuceresc prin 
sârguinţă. 

După cum este scris în literatura esoterică de 
inspiraţie orientală şi iudaică sunt şase etape de 
formare a unui pod de curcubeu (legătura de 
lumină sau cordonul de argint), printre care 
găsim menţionate: 

 

Invocarea si evocarea  

Poetul – pe care-l voi numi  mai departe 
discipol - în clipele de inspiraţie,  de fapt 
primeşte un răspuns din partea Monadei, ca 
urmare a gândurilor lui invocatoare, căutătoare. 

Această invocatie, făcută de către discipol, a 
atras acum un răspuns evocativ din partea 
Triadei spirituale si a Monadei8, sau a spiritului. 

                                                 
8 Leibnitz – filozof și matematician german - pune la baza 

existenței monadele, substanțe spirituale indivizibile, 

D 

 



Iarnã 2016  | Contact international 87 

 

Tatăl (Monada), lucrând prin firul creat de către 
discipol pe principiul  Bate şi ţi se va deschide, 

trimite o proiectie din însăsi substanta Luminii, 
care se întâlneste cu proiectia pe care discipolul a 
creat-o pe Pământ. Proiectia de jos si proiectia de 
sus se întâlnesc si podul (antakarana) este 
construit. Prin invocare (rugăciune, mantră sau 
simpla  concentrare a gândului în sfera 
spirituală)  se crează o tensiunea vibratorie 
iniţiată de discipol care atrage atentia monadei si 
a triadei spirituale. Prin practică, acest cordon  
sau pod de energie ( construit de la ambele 
capete – respectiv discipolul şi divinitatea care 
răspunde celui care ”bate”) devine din ce în ce 
mai puternic. Este o flacără de Lumină. Între cele 
trei regate – cel al personalitătii, cel al sufletului 
si cel al monadei – nu mai există un sentiment al 
separării, ci ele functionează pe toate planurile 
ca o singură fiintă întru desăvârşire. Desigur este 
de dorit să tindem să trăim în desăvârşire în 
viaţa aceasta, să ne putem continua Calea aşa 
cum scrie părintele Arsenie Boca în Cărarea 

Împărăţiei, dar nici momentul morţii nu este de 
neglijat. Iată ce scrie  Petru despre  taina marii 
treceri în altă dimensiune, modul cum înţelege el 
să mori în DESĂVÂRŞIRE:  

” a învaţa să mori înainte de a muri este a muri 
în DESĂVÂRŞIRE, însă a învăţa să mori după ce 
mori trece a muri (doar) în SĂVÂRŞIRE. De 
aceea este esenţial să-mi amintesc că nu mor 
(memento non morietur!) faţă de a-mi reitera că 
mor (memento mori!). Iar „a învăţa să mori 
înainte de a muri” este a transla de la euristică la 
euharistie. Simplu, în seninătate...” aşa cum 
preciza şi Petre Ţuţea când vorbea despre modul 
cum mor creştinii. 

   Consider că prin intermediul acestei căi de 
Lumină scriitorul Petru Solonaru ca un 
cunoscător -  presupun că este şi un practicant al 
construirii acestui pod de curcubeu, chiar dacă 
nu- l defineşte aşa –  obţine răspunsul divinităţii  
pe calea intuiţiei care este un limbaj universal, 
este calea prin care divinitatea răspunde la fel de 
bine oricărui invocator fie el: budist, hindus, şiit, 
musulmam, mozaic sau creştin. Ştiind că poesia 

                                                                          
independente unele de altele și active („Monadologia”). 

Concordanța dintre monade este stabilită de monada 

supremă, Dumnezeu, lumea noastră fiind „cea mai bună 

dintre toate lumile posibile” („Teodiceea”). Critica făcută de 

L. teoriei lui Locke despre intelect, a influențat pe Kant și pe 

iluminiștii germani („Noi eseuri asupra intelectului uman”). 

Sursa: wikipedia 

 

sa este una profund iniţiatică, alchimică, şi 
cunoscător fiind al doctrinei gnostice, Petru 
Solonaru este un mesager, un mediator pentru 
cititor întru descifrarea tainelor primite sau 
smulse zeilor. Pe bună dreptate, LIVIU 
PENDEFUNDA iniţiat la rându-i afirmă despre 
scrierile lui Petru Solonaru: „A existat 
permanent nevoia, mai ales pentru profani, de 
o mediere, aşa cum întreaga lume este la 
îndemâna moderării şi modulării universale. 
Petru Solonaru este un astfel de mesager, 
cărturar prin excelenţă, filosofia sa nefiind cu 
nimic mai presus, dar nici mai prejos, de a celor 
ce călătoresc în Olimp, prin Parnas, cu şanse 

reale de a bea cupa oferită de zei”. Aşadar să 
luăm aminte la text.   
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Aspiraţie întru desăvârşire 
 

Despris ca  o scâteie din Focul eternei vieţi 
Călătoresc prin lume să mă desăvârşesc 
Secundele din Timpu-mi să nu mi le scădeţi: 
Caut cu acribie Calea să mă reîntregesc. 
 
Porunca divină o am în minte neîncetat 
Dar pe poteci cu spini ades mai rătăcesc 
Deşi din drumul drept nu vreau să mă abat 
Caut Calea de-a mă-ntoarce spre  ceresc. 
 
Jumătatea mea pierdută o port în mine? 
Ştiu că pot apride jocul de aceea nu mă încovoi 
Am încredere în ce ne-a spus Iisus clar, bine: 
Nu uitaţi: ”Împărăţia cerurilor este în voi!” 
 
Am în mine forţa de-a mi regăşi desăvârşirea 
În miezul meu nu poate sălăşui un fel de chist 
Ce ţine încorsetată voinţa prin care izbăvirea 
M-ar conduce împărăteşte în Regatul lui Crist! 

 
E meditaţia, calea domnească de acces 
Spre mine însă-mi, nu doar spre Dumnezeu 
Pentru că îmbelşugatul rod e gata de cules 
Aştept îmbrăţişarea luminii ca un androgeu. 

 Iunie 2015                                                Elena ARMENESCU 
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Mariana Vicky VÂRTOSU 
 
 

 
Neparfumatele   
flori 
 
 

ovestea  bătrânului Hamid o ştiu din 
copilărie. De cum dădea colţul ierbii şi 
până la prima ninsoare, stătea pe 

scăunelul lui în faţa prăvăliei, întâmpinîndu-şi 
clienţii mereu zâmbitor. Nu mi-l amintesc nici 
mai tânăr, nici mai bătrân. Barba căruntă îi 
acopera faţa, lăsând să i se vadă ochii ciocolatii, 
strălucitori,  conturându-i blândeţea şi 
bunătatea. Pe fiecare dintre clienţi îl lăsa să-şi ia 
de pe rafturi tot ce dorea fără să-l suspecteze de 
înşelăciune. Unii plăteau cash, alţii erau trecuţi 
în caietul de evidenţă, caiet  pe care-l avea în 
buzunarul şorţului. În acest  mod jovial a fost 
primită şi vecina lui de cartier, cumpărând 
pentru familia ei cele de trebuinţă. Uneori plătea 
cu bani gheaţă, alteori nu. 
- Bună-dimineaţa domnişoară Asica, o 
întâmpină, făcând un gest larg cu braţul de parcă 
i-ar fi deschis uşa. 
De fapt, o chema Vasilica. Dar, la doi-trei ani, 
încercând să-şi spună numele nu reuşise să 
articulez decât ,,Asica,,. Şi, de atunci,  apropiaţii 
aşa o chemau:Asica. 
- Ia spune, domnişoară Asica, niciuna dintre 
mătăsurile mele nu-ţi plac? Am toate culorile, 
am toate nuanţele, sânt foşnitoare, au textura 
uşoară ca vântul, sau grea ca păcatul. Mai 
scumpă şi mai ieftină. Pe care-o vrei? 
Obrajii îi  luaseră foc.Fusese convinsă că Hamid 
o urmărise cumva, o văzuse cum mângâiase 
valurile de mătusuri colorate, cum şi le 
apropiase de obraz încercându-le moliciunea. 
- Păi, mda...a mormăit fata,  trecând dintr-o 
mână în alta sacoşa goală pe care mama i-o 
dăduse pentru cumpărături. 
- Vreau, a zis ferm, lăsându-şi ruşinată privirea 
în jos. Aş vrea, sigur c-aş vrea...- repetase ea tot 
mai îmbujorată. 

Bătrânul Hamid s-a ridicat de pe scăunelul lui, 
şi-a mângâiat barba, a râs cu ochii, aşa cum ştia 
numai el s-o facă, ochii lui negri, strălucitori ca 
luceafărul de dimineaţă şi, a urmat-o.  A trecut 
emoţionată pragul prăvăliei. Ochii ei nu mai 
priveau singuri mirajul zecilor de metri de 
mătase. Hamid venea tiptil la câţiva paşi în 
urmă.   
- Uite, cum facem – îi propuse, privind intens 
vârful sandalelor sale. 
- ...ştiu că mama dumitale, îşi reluase el 
cuvântul, mama dumitale, pe lângă alimente, are 
nevoie şi de medicamente – a zis moale, de 
parcă-şi vorbea. Ştiu cât de bolnavă este - a mai 
subliniat el. Şi mai ştiu că, pentru plăcerea 
dumitale nu va avea niciodată bani... să-ţi 
cumpere mătăsuri, vreau să spun... 
Fata îl privea fix,  sub o tăcere adâncă. 
-  Nu mă privi aşa, nu vreau nimic nepotrivit 
de la dumneata, copilă dragă. Sau,  nimic de care 
să mă ruşinez sau,  să te ruşinez. Cu voia mamei 
dumitale, vii zilnic şi, deretici pe-aici. Mături, 
scuturi, poate faci şi puţină mâncare.Iar eu te voi 
plăti cu marfă din magazin. Ce zici, batem 
palma, transmiţi mamei tale cererea mea?  
- Da, a răspus scurt Asica  şi, a lăsat lista scrisă 
de mama ei pe colţul tejghelei, cum făceam de 
obicei. Apoi, şi-a pus în sacoşă tot ce era pe listă.  
A plecat înapoi spre casă, împovărată de 
gânduri. De griji noi. Ce va face?. 
Nu înţelesese  prea bine oferta bătrânului dar, 
mamei i-a povestit cât mai exact dialogul dintre 
ei. Mama a surâs apoi, a zis nişte cuvinte  pe care 
fata nu le-a prea înţeles iar,  tonul îngrijorător 
nu-i plăcuse: 
- Pare un om bun dar, nu mai poţi avea 
încredere în nimeni. Chiar îţi doreşti rochii de 
mătase, Asica? 

P 
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- Da, mamă, aş vrea, vreau! - a zis înflăcărată, 
imaginându-şi deja cum ar arăta îmbrăcată  cu 
una dintre ele. 
Cu acordul mamei, Asica a mers zilnic la 
prăvălia lui Hamid. Mătura, scutura, îi spăla 
hainele, vasele, iar după-amiaza îi prepara, aşa 
cum o  învăţase, ceaiul de yasmin. După  prima 
lună,  aşa cum promisese, Hamid i-a dăruit  un 
cupon pentru o rochie, i-a umplut  sacoşa cu 
alimente şi, i-a cumpărat şi mamei medicamente. 
Dar problema Asicăi abia începuse. Trebuia să-şi 
lucreze rochia. Văzuse, peste drum de prăvălia 
lui Hamid, un atelier de croitorie. Intrau şi 
ieşeau femei frumoase şi elegante, intrau şi 
ieşeau domni spilcuiţi...Timid, într-o dimineaţă, 
a traversat strada şi a intrat. 
- A, tu trebuie să fii fata cea nouă – a zis repezit 
şefa atelierului,  întinzându-i  mâna.  
-  Haide, vino! – îi spusese, câtărind-o din 
priviri. Ce-i drept,  nu aşa imi imaginam că araţi 
după descriere, dar... omul se mai poate păcăli. 
Vei locui cu  ele... 
Femeia nu-şi termină cuvântul, pe uşă intră o 
tânără frumoasă, elegantă şi, excesiv de  
parfumată.   
- Ce mă priviţi aşa? – se răţoi ea la ele. Am 
înţeles că sunt aşteptată sau, ai   găsit vreo alta 
pesemne, spuse  arătând-o   dispreţuitor pe 
Asica. 
Femeia  le privi pe cele două tinere pe rând, 
mutându-şi privirea de pe un chip pe altul: 
- Da’ proastă mai sunt! Tu cine  mai eşti?- o  
întrebă pe Asica, vizibil tulburată, eliberându-i 
mâna.  
- Sunt Asica, a spus fata.Lucrez la domnul 
Hamid. Am venit pentru o rochie, dacă se 
poate... 
Hohotul lor general a paralizat-o. De ce râdeau, 
voia şi ea o rochie ca a lor, ce era atât de hazliu?! 
Râsul lor avea să-l înţeleagă mult mai târziu.  
Răbdătoare, femeia i-a primit comanda, lăsând-o 
să creadă cu nu greşise locul.  În schimb, inima 
Asicăi tresărise într-un mod ciudat.  O averizase 
cumva despre confuzia făcută... Toată ziua 
sentimentul acela necunoscut, profund, de 
parcă-i era teamă de fantome, nu-i dăduse pace. 
Îngândurată, îşi văzuse de treburi, dar nu mai 
glumi cu bătrânul ca în alte zile. Lunga ei  tăcere, 
l-a nedumerit pe Hamid şi, într-un târziu a 
întrebat-o: 
- Asica, e totul bine acasă la tine, la voi? Te văd 
îngândurată, n-ai scos niciun cuvânt... 
- Da, e bine, nuuu, nu e nimic, a zis ea mimând 
nepăsarea. 
Curiozitatea a învins, aşa că, spre după-amiază l-
a întrebat pe Hamid: 

- Domnu’Hamid, trebuie să vă întreb ceva... – a 
zis ea, oprindu-se din treabă.. 
Bătrânul n-a zis nimic, a aşteptat să vorbească. 
N-a grăbit-o, n-a insistat.  
- Azi, a început ea,  am traversat strada la 
atelierul de croitorie...peste drum, la doamna cea 
elegantă... 
- Strada... Atelier de croitorie ...a îngânat el, 
fără să se arate deloc mirat.  A lăsat-o  să 
continuie,  aprobând-o  cu un simplu gest. 
- M-am dus cu materialul de la dumneata. Să-
mi comand  o rochie, aşa cum am văzut într-un 
jurnal de modă... 
Bătrânul  a tăcut, a dat din cap din nou şi, 
prinzând-o de mânecă, i-a zis: 
- Vino, spuse el, vino să-ţi arat  ceva. 
Au traversat prăvălia, trecând prin multe alte  
încăperi, ajungând  mai apoi, undeva, în spatele 
casei, într-o cămăruţă  ce-şi avea geamul înspre... 
atetelierul de croitorie. I-a întins  un scaun şi, a 
ajutat-o să se urce pe el.  De la  la nivelul acela, 
printr-un geamlâc,  putea vedea perfect  în 
atelier. Auzea ce se petrece acolo.  Astfel, Asica 
zări câteva tinere femei îmbrăcate sumar care, se 
foiau de colo-colo, atente la indicaţiile doamnei: 
- Acolo ai fost? – a întrebat-o Hamid. 
- Da, a răspuns  fata, rămânând cu ochii lipiţi 
de geam.  
- Tu n-ai ce căuta acolo, nu eşti ca  ele, Asica. 
- Cine sunt ele? – a vrut  ea să ştie. 
- Sunt ...Flori ale răului, flori fără parfum...a zis 
Hamid, dus pe gânduri. 
- Ei, şi dumneata, domnule Hamid! Cum, flori 
fără parfum? 
- Sunt florile răului,  a mai zis el, oftând. 
- Poate, ale raiului, domnule Hamid. Uite, ce 
frumoase sunt! 
- Asica, sunt frumoase, dar n-au parfum - Îţi 
promit, într-o zi, am să te iau cu mine în ţara 
mea. Acolo  ai să vezi cum arată adevăratele flori 
ale  raiului. 
Vorbele lui s-au întipărit în inima fetei ca o 
arsură.Seară de seară nu visa altceva decât ţara 
de basm în care promisese Hamid că o va duce. 
Acolo unde,  fete ca şi ea erau numite flori ale 
raiului. Mintea dezvolta scenarii în care florile se 
transformau în fete, iar fetele deveneau flori, în 
funcţie de rochia pe care o purtau.  Într-o zi, pe 
când visul ei părea să devină realitate se 
întâmplă un lucru incredibil: când s-a întors, 
seara târziu, casa era pustie. Mama ei nicăieri. 
Dispăruse. Părcă o înghiţise pământul. Zadarnic 
a strigat-o, a căutat-o, n-a răspuns de niciunde. 
S-a tot gândit dacă lucrul acesta nu era un semn, 
dacă nu cumva ar fi trebuit să renunţe la visul ei. 
Să-i spună sau nu, bătrânului Hamid? Dacă i-ar 
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fi spus, ar fi amânat călătoria. Aşa că, a ales 
tăcerea. L-a evitat cât a putut pe Hamid, i-a 
evitat privirile. Se pare că se evitau reciproc. 
Însă, la plecare, cu o voce tremurată, Hamid îi  
mărturisi: 
- Asica, trebuie să-ţi spun ceva. Este 
important...este vorba...  
,, A aflat,  şi-a zis fata.Cum să se descurce?,, 
- Azi am fost la bancă, reluă Hamid. Am 
amanetat prăvălia, a zis el pe nerăsuflare. La 
rândul ei Asica a răsuflat uşurată. Nu aflase 
despre mama ei. A amanetat prăvălia, ei şi? 
- Am luat un împrumut pentru călătoria 
noastră. Am girat cu prăvălia, n-au acceptat 
numai valoarea produselor.  Mâine de dimineaţă 
vom pleca. 
- Mâine dimineaţă, dar... 
Asica tăcu. Nu trebuie să explice, n-are cum...  
- Ce e, nu mai vrei să mai mergem...- zise 
placid bătrânul. 
- O, nicidecum, abia aştept. Sigur, mâine 
dimineaţă, a zis ea fără să clipească. Sunt aici, cu 
valiza sub braţ. 
- Aşa să faci. 

 

 
 
Şi, Asica a mers acasă, a pus într-o valiză tot ce-a 
dus-o capul. La prima oră a dimineţii a fost în 
uşa prăvăliei. Tot acolo  parcase o maşină de lux, 

ultimul răcnet al modei, cum se spune, o maşină 
pe care n-o mai văzuse prin orăşelul ei. 
- Ce-i cu maşina din faţa prăvăliei, domnule 
Hamid – întrebase ea bănuitoare. 
- Ce să fie, răspunse bătrânul. E mijlocul de 
transport care ne va purta în ţara mea, asta e. De 
ce, nu-ţi place? 
Asica zâmbi strâmb, nevenindu-i a crede cele 
auzite: 
- Cum să fie...cum săăăă... 
- Uite, priveşte, am carnet. Actualizat. Nu-ţi fie 
teamă. Conduc foarte bine. 
Deodată, Asica vru să ştie câţi ani are Hamid? 
- Domnule Hamid, câţi ani dumneata?... 
- Câţi ani am, asta vrei să ştii? Poftim, citeşte!  
Asica luă cu oarecare jenă actul din mâna lui 
Hamid şi, zise uimită: 
- ...şaizeci şi nouă de ani? Oho, sunteţi tare 
bătrân, rosti ea cu sinceră uimire. 
- Da? – zise la rândul lui Hamid, la fel de mirat. 
Păi, dacă eu sunt bătrân, tatăl meu care are 
nouăzeci şi cinci de ani, cum e? 
Asica ridică sprincenele în sus, a uimire, uitând 
să închidă gura. Vru să spună ceva, dar tăcu. Îşi 
împinse geanta de voiaj în port-bagajul deschis 
şi, urcă în maşină. Îmbrăcat într-un costum alb, 
de vară, cu barba proaspăt scurtată, bătrânul 
Hamid urcă sprinten la volanul maşinii. Se mişca 
incredibil, de parcă întinerise. În prima parte a 
călătoriei   îi însoţise muzica, între ei instalându-
se distanţa gândurilor proprii. Asica, în rochia ei 
turcoaz, bordată cu mătase florală îşi privea,din 
când în când tovarăşul de drum ca pe o persoană 
necunoscută.Şi, cât se mai minuna biata copilă! 
Nu peisajul care, o furase în caruselul său 
colorat, nu drumul întins pe care Hamid îl 
parcurgea ca un bun cunoscător, ci oamenii, 
chipurile lor o atrăgeau într-un mod ciudat. 
Pleca întâia oară din comunitatea aceea şi, 
noutatea atâtor lucruri o uluia. I se învârtea 
capul, ar fi vrut să întrebe atâtea, dar când să-şi 
formuleze întrebarea erau deja în alt loc, alte 
noutăţi o luau prin surprindere şi, a preferat 
tăcerea. 
- Nu spui nimic, îţi place sau nu ceea ce vezi? 
- O, domnule Hamid...sunt ca într-un tunel 
copleşitor din care , sigur voi ieşi, vom ajunge la 
capătul lui. Nu pot să spun ce simt, e prea 
mult...necunoscut pentru mine, exclamase Asica, 
îmbujorându-se , aşa cum îi era felul. 
- Înţeleg, spuse Hamid, oprind într-o parcare. 
Coborîră. Îi făcu semn şi ei să coboare, să se 
dezmorţească. Mâncară ceva, merseră la toaletă, 
se clătiră cu apă rece  pe faţă şi pe mâini. Asica 
oftă. 
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- Ce e, ai ceva să-mi spui, simt acest lucru, 
spune! – o îndemnă Hamid. 
Fata lăsă privirile-n pământ, vinovată. 
- Orce-ar fi, spuse bătrânul, înapoi nu ne vom 
întoarce... 
- Mama, domnule Hamid, mama...nu era  
acasă când am plecat... 
- Nu vorbi prostii, cum să nu fie? O fi fost prin 
curte, pe la vreo vecină, cine ştie?I-o fi fost grea 
despărţirea... 
Tăcu. Îi convenea explicaţia. Porniră din nou la 
drum şi, Asica întrebă: 
- Nu mi-ai spus, domnule Hamid, unde trebuie 
să ajungem? 
- Acasă la mine, în Mersin... 
- Mersin...E oraş?  
- Da, Asica. Este un oraş minunat. Noi vom 
ajunge la festivalul citricelor şi al dansului. Vei 
vedea... 
,,Ce idee şi pe Hamid ăsta, gândi Asica. 
Festivalul dansului? Ce legătură are cu florile 
raiului?,, 
Drumul îl parcurseră în vreo trei zile. Dormiră în 
două pensiuni, acolo unde preţul unei nopţi nu 
era atât de mare. Ajunseră spre malul mării, 
acolo unde locuise şi locuia încă familia lui 
Hamid, unde mai locuiau supravieţuitorii, 
printre care şi tatăl lui, bătrânul Mehmet. Îl va 
recunoaşte, nu-l va recunoaşte? Nu-şi răspunse 
la întrebare ştia deja:tatăl lui era prezent, nu-l 
bântuiau nici una dintre bolile bătrâneţii. 
Niciuna care să-i fi produs vreo uzură 
iremediabilă. 
- Pe-aici, pe undeva trebuie să fie casa noastră 
– spuse aproape şoptit Hamid.  Nu putem intra 
cu maşina, sau, eu nu sunt în stare să mă strecor 
pe străduţele astea înguste. Lăsăm maşina aici şi, 
o luăm pe jos. 
- Şi bagajele? 
- Nicio grijă, nu vor păţi nimic. 
Copleşită de contrastul arhitectural, Asica 
mergea cu privirile pe sus, uimind-o 
construcţiile noi, încadrate între vechile case, 
ajungând în zona în care pescuitul şi pescarii 
domneau peste timpuri. Din mijlocul  
labirintului  străduţelor înguste, unde casele 
parcă se înghesuiau unele în altele, ţâşni o 
femeie. Îşi acoperi cu iuţeală chipul şi, doar ochii 
cercetători păreau să întrebe. Şi o şi făcu. 
Hamid îi răspunse în limba maternă, după care, 
prinzând-o pe Asica de mână îi spuse: 
- Fata asta a venit să ne cunoască tradiţiile şi 
locul şi mai ales, să cunoască ,,florile raiului,,- 
Banu – spuse el tandru, ca şi cum vorbea despre 
un covalescent.   

- Vreau să o iei în grija ta şi, mai spuse, s-o duci 
la Şcoala de dans, s-o prezinţi lui Kemal, am 
vorbit deja cu el, ştie ce vreau pentru ea. 
Femeia dădu repede din cap, înţelesese. Îi 
cuprinse cotul Asicăi şi, cu blândeţe o conduse în 
casa lor. Spre seară, când îl revăzu pe Hamid, 
Asica întrebă: 
- Cine e Banu, e rudă cu tine? 
- Este sora mea cea mai mică...De ce, te-a 
necăjit. 
- Nicidecum, se grăbi fata să răspundă. Uite, 
mi-a adus hainele astea să le îmbrac. Unde 
mergem? 
- Acolo unde ţi-am promis... 
Fata nu mai spuse nimic. Îmbrăcă hainele oferite 
de Banu şi, se prezentă mândră în faţa lor. 
- E bine.  
- Şi eu trebuie să-mi acopăr gura? – întrebă ea. 
Hamid zâmbi îngăduitor. 
- Nu, numai părul. O astfel de podoabă nu 
trebuie văzută de...alţi bărbaţi...ci numai de 
alesul tău. 
Asica se înroşi violent şi nu răspunse.  
- Nu înţeleg, ce trebuie să răspund? 
- Nimic. 
Şcoala de dans, unde se ţinea concursul nu era 
departe.Deja auzeau muzica specifică zone. Zeci 
de culori şi mii de nuanţe îi luară în primire, prin 
haine şi bijuterii.  Vorbele necunoscute, muzicale  
se strecurau pe lângă Asica din toate direcţiile,  
ameţind-o. O stare euforică pusese stăpânire pe 
ea şi, la rândul ei se lăsă în voia mirajului. 
Deodată, în mijlocul încăperii, pe covor apărură 
un şir de dansatoare. Îmbrăcate specific, 
împodobite cu zeci de brăţări, inele, coliere şi 
şaluri zornăitoare pentru şolduri, fetele mişcau 
din umeri şi şolduri într-un ritm perfect. 
Sincronizate între ele, în ritmul muzicii păreau 
nişte păsări în zbor. Nici nu însemna altceva 
unduirea  lor perfectă,  decât un zbor bine 
controlat. 
- Ele sunt florile raiului, flori parfumate ale 
raiului – şopti Hamid înspre Asica. 
-  

 



Iarnã 2016  | Contact international 93 

 

 
 

Ilustraţiile de la paginile 16- 93, 94, 98, 105, 108, 124 sunt reproduceri după lucrări semnate de 
maestrul Dragoş Pătraşcu 



94 vol. 26,  139-140| ianuarie-februarie, 2016 

 

Boris MARIAN 
 

Muzica şi durerile omului 
 
 

Muzica şi durerile omului,  

Migraţiunea popoarelor şi batjocura pentru îngeri,  

Oameni râd, cântă şi ard,  

Închid ochii, de aş putea să nu-i mai deschid,  

Nu am văzut capete de mincinoşi în ţeapa lui Vlad,  

Tăcerea este preludiul marilor revolte, 

Desfiinţaţi benzina pentru hoţi,  

Descompuneţi obiectele, metaforizaţi biografia lui Brutus,  

Doamne, vitraliile, priveşte cum cad singure,  

Te văd, Doamne, Te-ai deghizat în cerşetor,  

Din zborul păsărilor vom descifra viitorul?  

Ura dă putere pentru a construi un iad, atunci?  

Trecem Acheronul şi ce facem?  

Împăiaţi tigrii, lupii, hienele cu chip de oameni,  

Pe Galaad ninge cu ochi de fecioare,  

Ceasuri moi de colţuri de masă, pe crengi de măslin. 

Ghilotinaţi de un fulg, cad sfinţii oraşelor.  
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Cătălin G. RĂDULESCU 

 
La cruce 
 
 

ând trăsura adăstă în faţa porţii 
cimitirului, lucrătorii se aflau de ceva 
timp încolonaţi ordonat în locul unde cu 

aproximaţie domnu’ contabilé îşi fixa mai 
totdeauna scaunul şi măsuţa portabilă pe care îşi 
deschidea catastiful în care le erau trecute 
lefurile pe acea lună. Însoţit de un tânăr spilcuit, 
domnu’ contabilé coborî cu obişnuita-i gravitate 
aboslut necesară – credea dânsul – în scopul 
menţinerii distanţei cuvenite, aşa încât mojicul să 
nu-şi poată a lua nicicînd nasu’ la purtare. 
          - Aici, Ioachimiţiule! 
          Simbriaşii apreciaseră bine. Domnu’ 
contabilé se oprise în acelaşi loc în care o făcuse şi 
ultima oară. Nimeni nu reuşise vreodată a-l face 
să-şi scimbe acel loc, într-un rând fixându-se 
acolo după ce făcu abstracţie de faptul că 
lucrătorii din întâmplare se încolonaseră la vreo 
douăzeci de metri distanţă. De asemenea, 
nimeni nu-l putuse determina să intre vreodată 
în capela încă nedată în folosinţă spre a împărţi 
acolo simbriile, nici chiar când într-un rând o 
ploaie repede de primăvară agrementată cu 
tunete şi fulgere îi făcuse pe toţi ciuciulete, 
domnu’ contabilé continuându-şi nestingherit 
ritualul lunar sub stihiile dezlănţuite ale naturii 
ca şi cum ar fi lucrat sub cel mai duios soare de 
primăvară. 
          - Ce v-aţi strâns mă, acilea, ca în jurul 
cazanului cazon, înainte să ajung eu? Dacă vă 
iau amendă câte 60 de bani, ce-oţi zice mai 
apăi?!…se roţăi în timp ce-şi punea manşetuţele. 
          Oamenii lăsaseră capul în pământ ca şi 
cum ar fi făcut un lucru de mare ruşine. 
Îngânară mai apoi într-un cor murmurat, cu o 
sincronizare uimitoare, de parcă un regizor le-ar 
fi stabilit din timp textul scuzei: 
          - Iertaţi-ne şi nu ne oropsiţi, domnu’ 
contabilé, că n-o să se mai repete!…  
          - Păi v-om ierta, de!zise el pe ton critic, că 
ce să facem – până la urmă sunteţi ai noştri, şi 
mai e şi criză!… D-aia n-are ursu coadă, că l-a 
păcălit vulpea – iar simbriaşul valah parale, de 

harnic ce e!… - Aidi, trăceţi pe un rând în faţa 
mea, să isprăvim mai degrabă! 
          În tot acest timp, tânărul asistent pregătise 
cu gesturi aferate cele necesare lucrului, 
deshizând măsuţa şi scăunelul pliante, punând 
călimara umplută ochi la locul cuvenit, aşezând 
tocul pe mijlocul registrului, retrăgându-se apoi 
cu doi paşi graţioşi în spatele stăpânului, 
împreunându-şi mâinile pe pântec şi sfârşind 
prin a ţinti zarea cu o privire plină de demnitate, 
de lacheu nemeritat de stăpânul mai tot timpul 
fără temei nemulţumit. 
          După ce îşi fixă ochelarii de sârmă pe nas 
spre a avea pe de asupra a ce să privescă, domnu’ 
contabilé aruncă o privire relativ distrată în 
catastif, murmurând un Mda… mormăit care îi 
trăda mulţumirea deplină pe care nu voia să şi-o 
exprime pentru calculele impecabil executate. 
Totuşi: 
          - Băi, Ioachimiţiule, de câte ori te-am rugat 
să nu mai treci totalele cu cerneală roşie?! Asta e 
contabilitate, mă, nu poeizii  scrise pe hârtie roz-
bombo’-parfumat pentru ibovnică!… 
          Figura celui interpelat se făcuse mai 
demnă. Privirile devenite uşor tăioase erau 
aruncate acum mai în faţă, prin uşoara lăsare a 
capului pe spate. Buzele se subţiaseră 
strângându-se, tremurând imperceptibil. 
          - Am vrutără, domnu’ contabilé, să facem o 
drastică subliniere pentru privirile domniei-
voastre poate câteodată obosite de prea multă 
muncă. De alfel, noi… 
          Dar stăpânul nu-l mai asculta. 
          - Gheorghe Vasile! 
          - ’ zent! 
          -  Apropie-te! 
          - ’ nţeles! 
          Preocupat, tartorul polilor din lădiţa de 
alături căută o vreme zumzăind în condică. Apoi 
izbucni volubil: 
          - E, ai văzut că se poate?! Luna asta îţi iei 
toţi banii! Dacă n-ai o zi lipsă?… Cine face ca 
tine, ca tine are să păţească; 2 lei pe zi x 26 de 
zile – 52 de franci. Na, ţine! Ş-acu’, semnează! 

C 
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          - Da’ nu ştiu a scrie… 
          - Atunci  pune deş’ tu!îl pofti arătându-i 
călimara de alături. 
          Lucrătorul puse degetu îmbibat în cerneală 
lăsând o pată cât o pecete domenască. 
          - Altu’!… 
          - Să trăiţi domnu’ contabilé! 
          - Ce mai faci, dom’ le?… 
          - Bine, să trăiţi! 
          - Ce-ţi mai face Mariţica? A născut? 
          - Da, să trăiţi! 
          - Ce?… 
          - O viţică, mânca-o-ar tata s-o mănânce – 
să trăiţi! Am şi   botezat-o: Joiana!… 
          - E brava, brava!… Vezi că luna asta ai 
lipsit două zile: 4 franci cu mustrare!… 
          - Am lipsit că a născut Mariţica… 
          - Da’ ce, nu putea să nască singură?… 
Aide, du-te!… 
          Monoton, lucrătorii se apropiau unul după 
altul. Domnu’ contabilé se cam plictisise, avea 
nevoie de un divertisment şi schimbare a 
tematicii, aşa că privirea îi căzu pe crucea de fier 
groasă şi înaltă ce urma să încununeze turla 
capelei mortuare încă în construcţie. 
          - Mă, da’ voi n-aţi mai pusără o dată 
crucea asta?… Că dacă eram eu aici – uite-aşa o 
aburcam pân’ acum în vârf! încheie     lovindu-şi 
sonor degetele. 
          Oamenii nu ştiau ce să răspundă. Crezură 
deci că e mai nimerit să tacă. Din spate, însă, 
tânărul asistent crezu că e de datoria lui să 
intervină, mai ales că mărinimia sa avea să fie 
deşărtată peste nişte oameni sărmani a căror 
ignoranţă nu avea cum să-i apere de toanele 
unuia mai şcolit ca ei. 
          - Nu e chiar aşa de simplu, domnu’ 
contabilé!… La ei e puţin mai complicat, nu ca la 
domniile-noastre unde repede putem să scriem 
cât face doi cu doi. Structura de rezistenţă la care 
lucrează ei e nevoie să… 
          Tartorul se întoarse încet în scaun spre 
tânărul din spatele său, ascultându-i explicaţiile 
aparent pertinente cu un zâmbet zeflemitor 
pornit din vârfurile buzelor şi ale ochilor. 
          - Mă, Ioachimiţiule, ştiam că pe lângă 
operaţii cu ţifre tu te pricepi doar la poiezii – da’ 
văd că le ai şi cu clăditul! 
          Tânărul îşi muşcă buza, înroşindu-se ca o 
pătlăgică coaptă straşnic. Stăpânul dădea în 
vileag unul din secretele sala cele mai intime, 
după ce decoperise la spatele unei condici un 
catren dintr-un poem pe care de jumătate de an 
îl trimisese la o revistă de profil, neprimind încă 
nici un răspuns. 

           - Dacă te pricepi tu la atâtea, mă întreb 
cum de n-ai făcut şi armata, ca ştii câte ceva şi de 
cătănie – ha? 
          Afrontul era acum dublu, insinuându-se 
pe de asupra şi faptul că  s-ar fi fofilat de o 
îndatorire obştească, cunoscut fiind că tânărul 
era de familie mai înstărită, care ar fi putut să-l 
ajute pecuniar în acest sens.   
          - Pentru că, domnu’ contabilé, până acum n-
am căzutără niciodată la sorţi în această 
privinţă. Altminteri, să fiţi sigur, că tânărul aicea 
de faţă n-ar ezita a-şi face datoria sub faldurile 
drapelului Măriei-Sale! 
          Buza şi bărbia îi tremurau deopotrivă, 
împreună cu vocea care trăda un început de 
revoltă.  
          Domnu’ contabilé, îl privea acum într-o 
atitudine de contemplaţie blegoasă, sprijinindu-
şi doar falca în palma mică şi albă precum de 
domnişoară de pension care-nvaţă la maici, 
unde noaptea nu e cald. Zâmbetu-i mefistofelic 
îi dispăruse de pe chip, lăsând loc doar unei 
indiferenţe adânci. 
          - Ştii ce, mă Ioachimiţiule – mie mi s-a 
făcut foame… Câte ceasuri să fie?… - Ia du-te 
mătăluţă colea peste drum la crâşma Ghencii de 
cere un meniu complect … Aidi, du-te şi să vii 
degrab’! – Să vie altu’! se adresă şirului de 
lucrători ce păstrau respectuos o distanţă de 
vreo cinci metri. 
          Preocupat, îşi reluă operaţiunea de căutare 
a simbriaşilor, folosindu-se de vârful condeiului 
cu care lăsa din loc în loc o dâră de cerneală. 
         - Tiii, domnule!… Ce făcuşi?… Numa’ 
nouă zile pe luna asta!?… 
          Omul din faţa sa lăsase spăşit privirile în 
pământ. 
          - Cum de-ai reuşit?… 
          Şi lasând o privire critică în catastif, 
domnu’ contabilé începu să scrie preocupat ceva 
în rubrica Reclamaţiuni. 
          - Să vedeţi, domnu’ contabilé, luna aiasta am 
fostără cam bolnavi… 
          Oprindu-se din scris, funcţionarul ridică o 
privire ascuţită către omul cu privire 
posomorâtă. 
          - Numa’ azi s-a nimerit să nu fii bolnav, în 
ziua de simbrie – ha?!… - Încă o lună să mai faci 
una ca asta, Teofile – şi spui la Consorţiu să te 
puie pe liber. Păi treabă e asta, măi Teofile?! – 
Na, ţine acilea optesprezece franci şi zi-i merçi! 
Că cred că nici d-ăştia n-ai făcutără pe luna 
asta!… 
          - Îmmm, domnu’ contabilé, da’ cu banii 
aiştia n-o să am nici d-o litră de vin… şi uite, şi 
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acum sunt cam bolnăvior – mă cam doare o 
măseluţă… 
           Domnu’ contabilé se mulţumi a-i mai 
arunca doar o privire ca un trăsnet. Lucrătoul se 
retrase cu umerii căzuţi. 
          Pe sub bolta de intrare a ţintirimului se 
vedea în acel moment meniul complect  
comandat. Era împins pe un cărucior ca de spital 
care nu se ştie cum trecuse prin hârtoapele 
drumului împins personal de patronul 
cârciumii, ce păşea plin de importanţă, cu 
vârfurile ciubotelor ca de clown mult pe laterală, 
iar mustăţile pe furculiţă.  

          - Poftiţi, domnu’ contabilé, meniủ-ul ce avem 

onoarea să-l aducem personal pentru domnia-
voastră: borş de perişoare ca fel unu iar ca fel 
doi, specialitatea casei – iahnie de fasole cu 
cârnat. – Vă dorim poftă bună şi sperăm ca şi pe 
viitor să aveţi bunătatea a apela tot la noi! 
          Plecă la fel de important cum sosise, parcă 
cu vârfurile botinelor şi mai pe lateral dispuse. 
Într-un târziu, dispăru dincolo de ieşire cu tot cu 
căruţul atoturuitor ce părea că are să scoale 
morţii din racle. 
          După ce trase pe un colţ al mesei registrul 
şi ustensilele de scris, asistentul îşi reluă discret 
locul său, cu mâinile împreunate în faţă. 
          Domnu’ contabilé începu să mănânce cu 
lăcomie, ca şi cum atunci ar fi scăpat din 
temniţă. La a cincea sorbitură rămase cu lingura 
în aer. Din stânga sa, un cortegiu funerar îşi făcu 
simţită prezenţa prin ţipetele sfâşâietoare ale 
bocitoarelor de profesie care în răstimpuri se 
loveau cu capul de sicriu. 
          - Auzi, mamă ce să facă el!… Să se omoare 
fiindcă l-a părăsit Frosinaaa!…vivandiera naibii, 
să nu se bucure de ăla cu care îşi face felu’ acum, 
s-o trăsnească Ăl-de-Sus şi Maica Precista, să… 
          Lângă sicriu, preotul răspopit agita grav şi 
lent din cădelniţă, cântând din mers şi pe nas 
Stâlpii ce pare-se îi ştia pe de rost. La un 
moment dat procesiunea se opri. Ajunseseră la 
destinaţie. Un miros înţepător de tămâie părea 
să se fi răspândit în tot cimitirul. 
          - Hm… auzi, domnule, din ce să se 
omoare: din amor!… 
          Şi cu un semn a dezaprobare din cap, 
domnu’ contabilé trecu la felul doi. 
          - Ia zi-i, bă Ioachimiţiule, poietul  ăla al 
vostru naţional nu şi-a luat zilili acu’ vreo opt ani 
din aceleaşi pricini? 
          Cel interpelat îşi reluă atitudinea demnă. 
         - Domnu’ contabilé, nu să cade a vorbi astfel 
de marele poete al neamului care odihneşte în 
somnu-i prematur, la nici zece verste de noi, în 
ţintirimul Şerban-Vodă. - Adevărat că a fost 

îndrăgostit nepotrivit de o femeie măritată şi 
poetesă la rându-i care a murit în acelaşi an cu 
el, dar… 
          - De ce nu te laşi tu de meseria cu ţifre, mă 
Ioachimiţiule, ca să îi iei locu’? Că văz că le ai cu 
stihurile; ţi-a răspunsără ăia la care le-ai trimis? 
          Interpretă cum dori tăcerea adăncă, plină 
de semnificaţii metafizice a tânărului. 
          - E, ai văzut?… Totu’ până aci: puţini vrea, 
Ioachimiţiule, să moară săraci, dând în zadar 
banii pe hârtie decât să-şi trateze mai bine la 
Italia oftica! 
          Domnu’ contabilé isprăvise dejunul. Îi 
rămăseseră în farfurie un sfert de cârnat şi o 
lingură de iahnie, iar în căniţa ca de puşcăriaş 
câteva linguri de borş şi o perişoară stâlcită. 
Turnă restul de ciorbă în farfurie, frânse 
dumicatul de pâine neconsumat, zvârlindu-l 
peste tot acel terci. 
            - Ţie nu ţi-e foame, măi Ioachimiţiule? 
Na! întinse farfuria pregătindu-se să-l 
îndestuleze şi pe cel din spatele său. 
          - Mersim, domnu’ contabilé, dar noi am 
statără la masă înainte să plecăm spre slujbă, 
spuse tânărul cu cea mai marţial-înţepată 
atitudine pe care şi-o luase pe ziua aceea. 
          De undeva din spate, nevăzut de nimeni, 
se apropiase un tip hirsut cu priviri sălbatice. 
          - Domnule… fie-ţi milă… nu am mâncat 
de trei zile… fă-ţi pomană şi cu mine… 
          - Na, că s-a găsit client!… Dacă n-ai vrut 
tu, uite că s-a găsit altu’!… 
          Dinspre cortegiul funerar se auzeau primii 
bulgări de pământ aruncaţi cu lopeţile pe racla 
lăsată în criptă. O femeie despletită, nurlie încă 
tânără desculţă şi cu rochia pe jumătate 
descheiată străbătea aleea, apropiindu-se de 
cortegiu, după ce intrase ca o vijelie pe poartă. 
          - Nuu… nuuu… nu-l îngropaţi… că eu îl 
iubesc… cum a putut să facă una ca asta?…  
          Era Frosina, pocăită. Un  glas unanim de 
revoltă răzbătea printre cei ce alcătuiau 
procesiunea. 
          - Pleacă d-acilea, căţea! Nu ţi-i destul că l-
ai băgat de aşa june în ţărână? Căzătură!… 
          - Nuu… nuuu… nu-l îngropaţi… lăsaţi-mă 
să-l mai văz o dată… aoleo, Doamne, Doamne – 
ce năpastă a fost să cază pe capu’ mieu!… 
          - Mda… plescăi din limbă domnu’ contabilé 
stenahorisit de scenă. – Tu ce stai acolo? 
Apropie-te, dom’ne! zise ultimului lucrător ce cu 
basca în mână aştepta să-şi ia simbria. 
          Şi reluându-şi căutarea preocupată cu 
peniţa, într-un târziu găsi. Ridică o privire 
admirativă către cel din faţa sa: 
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          - Bravo, nene! Da’ ce-ai făcut – ai lucrat şi 
duminicele?… 
          - Da, domnu’ contabilé, eu am fost tot timpul 
acilea, am avut de lucru şi noaptea cu fiarele ce 
ţin sus cupola… 
          - Mde… aşa o fi… dacă zici ’mneata… că 
prea o zici cu foc… bravo! – Na, 60 de franci în 
cap!… Semnează… 
          Asistentul începuse deja să strângă, pliind 
la loc scaunul şi masa pe care le luă la subsuoară 

după ce introduse registrul şi ustensilele de scris 
într-un sac generos, în timp ce stăpânul său 
terminase de scos mânecuţele. După care 
merseră în grabă spre trăsura ce îi aştepta în faţa 
porţii, pe capra căreia vizitiul ce se sculă brusc 
din moţăială îşi mână viguros sireapii, 
nearuncînd nici măcar o privire femeii răvăşite 
care la rându-i ieşise în acel moment ca o 
furtună pe poarta ţintirimului.      
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 

Acolo,  în  inimă.....  
   

 
 Acolo, în inimă, extindem lumile prin îngemănare,  
 naşterea unor locuri noi, nepopulate, sub ochii noştri,  
 te-ating în mijlocul cântecului  
 răsărit în somnul  
 unei alte note pe buzele tale,  
 rotiri de priviri într-un vals al pasiunilor  
 cu un surâs împărtăşit.     
 Umbre şi semne-n serpentine străbat paşii iubirii,  
 cuvântu-şi începe tăcerea prin care totul apare,   
 un călător spre zările albastre 
 a cărui aripă creşte din mine.   
 Încă nu ştiu cine sunt până nu devin altcineva.  
 Unde să găsesc locul acela în care   
 te voi lăsa să pătrunzi? Unde-i jocul literelor?   
 O să mă clădeşti în tine aşa cum eşti tu,  
 nemăsurată revelaţie, descoperire divină,  
 miracol frenetic şi posesiv,  
 acum te-nţeleg, tânjim după noi,  
 un drum spre începuturile noastre. 
 
 Într-un strat al timpului,  
 din cel mai uitat colţ al vieţii, 
 te simţi atât de atras de celălalt,  
 ca un miraj ce te-nvăluie  
 din care nu te mai dezmeticeşti,  
 uimirea aceea a copilului care   
 nu-şi mai găseşte cuvintele,  
 doar zâmbetul îl poartă-n simţire,  
 mereu absorbit în albul seninului   
 şi totul e-un nou început.  
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 Îţi simt inima vibrând în nuanţe paradisiace,  
 un alt tempo, adagio appassionato,   
 acute şi note joase, o nouă partitură  
 pe care acum învăţăm s-o cântăm.   
 Oare e ceva ce nu-nţeleg?  
 Afecţiune, graţie, compasiune,   
 acel agape, dăruire cristică,   
 şirul cuvintelor se-opreşte, uneori,   
 pentru-a cuprinde emoţia copleşitoare  
 cu măsura ta, cea care   
 aduce pacea şi bucuria de a fi.  
 
 Încă am sărutul tău pe buze,  
 privirile ni s-au întâlnit înlănţuite,  
 inima mi s-a cuibărit în inima ta 
 şi-acum desface lumina într-o paletă de culori.  
 

 
 

Atingerea Cerului 
    

Legănată pe umerii tatălui, ca-ntr-un dans uşor, în ritmul paşilor, privea cu ochii 
mari bolta cerească şi stelele care se aprindeau rând pe rând. Aştepta cu atâta 
nerăbdare şi bucurie clipa asta.   

 Sâmbătă seara era ziua când urma să vină s-o ia de la cămin (o formă de 
grădiniţă cu program prelungit, de luni până sâmbătă, de la doi la şase ani, optată 
de părinţi pentru că nu aveau cu cine-o lăsa atunci când mergeau la serviciu). De la 
distanţă, când îl zărea, cu viteză alerga în braţele lui:  

 - Tati, tati, ce dor mi-a fost de tine!   
 Înalt de aproape doi metri, frumos, puternic, cu părul negru şi pielea albă, tatăl o 

ridica pe umeri, după ce-o-mbraţisa la pieptul lui, sărutând-o, privind-o cu atâta 
iubire. O simţea firavă, slăbuţă ca un fuior, un fulg. Doar ochii îi sclipeau de parcă de 
acolo viaţa-şi trăgea seva, de acolo-şi continua firele.   

 Cu mânuţele ei îl strângea tare-tare de gât de parcă nu i-ar mai fi dat drumul, ca, 
apoi, într-o clipă, să ajungă pe umerii lui. Atunci era cea mai înaltă, atunci atingea 
cerul. 

 Un cer întins şi ea, acolo, atât de aproape!   
 Cânta cântecele noi învăţate, privind tot se vedea de la înălţimea ei. Tot drumul 

vorbea, nu se mai oprea, de parcă ar fi vrut să afle tot de lumea zărită prin ochii ei, 
recuperând nevederea de-o săptămână.   

 O mirau stâlpii înalţi, postaţi din loc în loc şi felinarele lor, clădirile, copacii, 
dealurile din zare, oamenii care treceau grăbiţi, adânciţi în gânduri, cu capu-n 
pământ parcă.   
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 Cu mâna, una câte una, desprindea câte o stea de pe cer, lăsând-o în urmă, spre-
a le lumina trecătorilor drumul în noapte.  

 În palme, fulgii mari de nea se topeau, iar în jur feeria zăpezii reda o lume din 
poveşti.  

 Obosită, în dulcele balans, ajungea adormită acasă. Era uşor luată şi aşezată-n 
pat.  

 În surdină, la difuzor, un cântec repeta refrenul: "opriti timpul, clipă noastră 
minunată...".   

 Ca prin vis simţea căldura şi parfumul mamei, mângâierea şi şoapta ei dulce:   
 - Dormi, puiule, dormi, îngerii să te vegheze! 
....................................................................................................  
Prin ochii copilului, fulg în devenire. Coborâtor din stele, îngerul luminii – 

copilul!  
O inimă rebelă spre marea regăsire. Cheia timpului Ei, acesta-i misterul! De 

dincolo de timp zâmbeşte Ea. Pe urmele visului - povestea, emoţia, visul! Tu, eu... 
poem plutind în(tr-un) vis!  

Priveşte cu înţelegere totul în jur. În fiecare floare, stea,  frunză, piatră, ascunse 
lecţii!  

Povestea nu se opreşte aici! Asculţi? 
 
 
 

Cea mai frumoasă călătorie, 
desprinderea de trup    
   

 
 Strângi versul meu în cupa din care   
 beau zeii ambrozia iubirii. Zile şi nopţi am băut asta.   
 O clipă în respiraţia timpului, un ocean adunat   
 din atâtea picături de da şi de nu!   
 Visezi la un zâmbet floral,   
 aştepţi primăvara care să-ţi cicatrizeze gândurile.  
 În care deltă, unde-i adevărul din trestiile zvelte?  

   
 Mă viscoleşte tăcerea ta, asurzitoare tăcere,  
 cu multe ninge, acum, între noi. Mi-e frig, iubitule!  
 Să împărţim veşniciile, eliberează-te de tot,  
 alungă norii, un strigăt al durerii, doar!  

   
 Sunt floarea ta albă, - copilul care se bucură   
 de emoţiile ce-i curg în adânc -   
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 floarea albă în aşteptare,  
 mai atentă cu ea, mai senină şi pură.   
 Ce vise îţi doreşti?  
 Alege simfoniile ce aparţin timpului iubirii!  
 La graniţa dintre clipă şi uitare,  
 în aripile lor palpită sufletul etern,  
 petale de vis ce lucesc în irizări de maci, 
 - vise-alexandrine, vise-cub,   
 vise curgătoare, vise-curcubeu,  
 vise-evantai, vise-adunate în amfora inimii -  

   
 Să facem câţiva paşi prin zăpadă,   
 simţi mângâierile soarelui?  
 Să ne plimbăm pe câmpia   
 albită de zăpada neatinsă de gânduri,  
 hai, să construim un igloo şi-apoi să dansăm  
 printre îngerii de zăpadă care-şi continuă cântarile.  
 Oare cum vibrează norii când sufletu-i atinge? 

   
 Ce n-am putut vedea, mi-ai adus în vise,  
 cu tine-am trăit, în vis, cea mai frumoasă călătorie,  
 desprinderea sufletului de trup.   
 Aici e-o cheie, cheia partiturii cântate,   
 atingerea de viaţă,  
 oglindă ţi-am fost, multe ţi-am revelat,   
 multe ţi-ai amintit. Să ne privim moartea în faţă!   

   
 Ştii că nu există momente obişnuite,   
 ştii că nu moartea e tristă,   
 mai trist e faptul că oamenii nu se mai apropie,  
 ştii că un luptător nu renunţă la ceea ce iubeşte,   
 el găseşte iubirea în tot ceea ce face.  

   
 Ştii că suferi şi vei suferi   
 pentru că nu poţi păstra la infinit fericirea,  
 şi totuşi, luptă pentru ceea ce iubeşti,  
 luptă şi trăieşte cu adevărat, fii viu,  
 şi mai ştii că nimic nu e întâmplător,   
 chiar şi întâlnirea noastră,   
 până când vei înţelege că totul are un scop,   
 depinde doar de tine   
 să-l găseşti în zilele ce-ţi trec uluitor prin viaţă.  
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Ceasornicarul timpului 
 
 
 

Astăzi, marţi, de dimineaţă, pe strada mea 
la o tarabă a apărut un personaj fără vârstă. 
Purta o pancartă – Reparăm, pentru o zi, timpul ceasurilor, 
drept plată ultimele nouă secunde  - 
(pe masă, diverse obiecte împrăştiate străluceau în raza oglinzii) 
 
Grăbiţi oamenii trec mai departe, doar unii 
schiţează un mic zâmbet: Hmm, ciudat reparator, insolit afiş! 
 
În drum spre şcoală, un copil se opri. Se uită, întrebă curios, 
întinzând ceasul primit cadou, cu o zi înainte: 
- Pentru o zi, ce timp îmi puteţi repara? 
- Depinde ce vrei! Un timp prăfuit, un timp îngheţat, un timp diferit, 
un timp atârnat înainte, un timp înapoi, un timp paralel, o buclă de timp, 
jumătăţi sau sferturi de timp, fantome de timp măcinat?  
- Un timp în avans cu 10 ani! şi, astfel, prin timp, o zi, dispăruse... 
 
Cu părul în vânt, o tânără suplă a trecut înainte. Citind, se-ntoarse: De ce nu?!  
- Aş vrea să primesc un timp diferit!, întinde ceasul-braţară şi-n alt timp intră... 
 
A trecut şi-un bătrân ce greu îşi târşi anii mulţi, 
privind aşeză pe tarabă vechiul ceas şi-n jumătăţi de timp, pentru o zi, elfugi... 
 
Întâmplarea făcu, ca pe lângă pancarta postată, să treacă şi-un om singur, 
cu privirea rătăcită. Vag gândul îi încolţi: - Un timp, un timp paralel să primesc!  
Ceasornicaru-i zâmbi, tăcut îi luă ceasul şi, astfel, 
între tristeţe şi soare, prin ritmuri mareice, omul trecuse... 
 
.... spre seară îşi strânse afişul, taraba cu piesele timpului, ştia sigur, 
a doua zi, de la fiecare, în dar va primi nouă preţioase secunde, 
cadrane de vise, imagini, cu migală fixate prin timp... 
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Celălalt trup ~ o nouă viaţă 
 

Vuietul veşniciei, auzit noaptea, tăia timpul în două, 
coborât din cer pe pământ, împungându-l ca un ac. 
 
Calea lacrimilor suspină pe cer, 
Iute ca privirea femeii, un sunet subţire 
îndoi cerul-n lumină şi întuneric. 
 
Dintr-o îndepărtată nostalgie, o tristă melodie 
voia să cârpească viaţa 
acolo unde sunetul o sfâşiase în două. 
 
La stânga sunetului era noaptea, 
la dreapta lui era ziua, 
univers presărat cu picături de apă şi prezenturi. 
 
Începând să respire, muzica se strecură prin labirint, 
călcându-şi umbra plină de apă în Canalul Miracolelor. 
Timpul femeii nu curge  
pe aceeaşi cale cu timpul bărbatului, spre celălalt trup. 
 
Adevărul e în cuvânt, piatră şi apă, 
un distih în oglindă - Milee dugento con sessanta sei  
prin Surâsul Cybelei! 
 
Între cer şi pământ, între El şi Ea, doar un timp! 
Voalul a căzut, dând deoparte cioburile, 
întunericul deveni lumină, 
disperarea – speranţă, 
durerea – bucurie, 
depărtarea – simbioză, 
singurătatea – întreg. 
- Voi fi cu tine până la sfârşitul Timpului! 
 
În palma ei atingerea literei-mamă ebraice Shin. 
Îi citi sărutul: - Să fii fericită cât îţi stă în putinţă! 
 
Călător în univers după sufletul stelar spre noul acum,  
sufletul încarcerat, eliberat de trup,  
caută un strop de apă şi-un strop de timp, 
înghiţind din lacrimile Maicii Domnului 
în secţiunea de aur a Timpului cu Veşnicia.  
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Chemând o păpădie ...  
 
 
 

 
Chemând o păpădie 
se reîntoarce  
în mii de scântei 
la chemarea vântului. 
 
Se spune că, în vis, 
trăim continuarea 
unei vieţi neperisabile. 
 
Se spune,  
doar se spune, 
încă nu putem şti, 
căci revenind, aici, 
prin tainica uşă, 
ni se şterg amintirile. 
 
Ne rămân frânturi-scântei, 
stingându-se la lumina zilei. 
 
Ne rămân amintiri-viziuni, 
cu neînţelese doruri, 
cu întrebări, cu sau fără răspuns. 
 
Oare prin vis  
continuăm viaţa  
din oglinda timpului necuprins 
sau e o pseudo-poartă deschisă 
lăsată muritorilor spre iluzia nemuririi? 
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  Dracula the Impaler  
   (1431-1477) and Me,  

          Alex Citizen-Cetateanu 
                     (or how the history “lenses” have changed the view….)  

 
 

I often meet him in my dream 
I’m not mistaken! It is him! 
How come? I don’t have any clue ..                                                                               
To get rid of him, what should I do?  

 
Was not my fault, that first, I saw the light,                                                             
There, on the Vlad Dracula’s home site                                                                        
It is a curse to carry him  with me                                                                                  
So, I will tell you… who was he : 

 
 

ALEXANDRU CETATEANU (CITIZEN) 
was born on July 7, 1947 in Romania.  He moved  
to Montreal, Canada, in 1984, and he still lives 
there now. 

He is the managing director and editor of  
the international  literary magazine “Destine 
Literare” and runs the Canadian Romanian 
Writers Association  (www. scriitoriiromani.com), 
an association of expatriate Romanian writers in 
Canada. He is a member of Professional 
Journalists Association ( U.Z.P.R.).  

Alexandru Cetateanu - Citizen was 
published in numerous  literary magazines such 
as “Asia Literary Review” (Hong Kong),  
“Iunosti”, (Russian Federation), “The Candle” 
(Canada),  “Dacia Literara”, “Literary Mirror”, 
“Literary and Artistic Bucharest”, “Lamura”, 
“Ramuri”, “Curierul de Valcea”, “Corvinul” 
(Romania) and Poetry Anthologies in the U.S., 
Japan, India, Romania etc. 

He attended notable poetry festivals such as 
“Poetry Nights in Curtea de Arges”, Romania ( 
2008 and 2015), “Nissan Poetry Festival” in 
Maghar, Israel,  the “XXXI World Congress of 
Poetry” – Kenosha, Wi. USA  and   The 23rd 
World Congress of Poets (WCP-UPLI), in Osaka, 
Japan.   
Cetateanu’s published works include: A 
Romanian in Canada   (Helios, Bucharest ,1995), 
Canada, Tara Hyperboreenilor (Antim Ivireanul, 
Vâlcea, Romania), Canada – Le pays de 
hyperboreans  ( Langues et Cultures 
Européennes, France - 2005), A Foreigner in 
America (Junimea, Iasi, 2007), From Herodotus 
Readings – Poetry  (Orient Occident - Bucharest, 
2009), Entre deux rivages – Poetry (Destine – 
Montreal, 2011 and 2013). 

 

http://scriitoriiromani.com/
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Known mostly by his patronymic name Dracula, he is a mighty legend. The hawk-
like nose, the waves of hair, wide unflinching open eyes, staring at us from   history ! 
Who really was Dracula? For many – a blood-thirsty ghoul. For others, a righteous 
hero.   

 
To those of us who’ve known him best,  
he was a fair and brave man,  
as history’s pages will tell.   
And one thing to remember, don’t forget:  
The faith in God he always kept 
The invaders faith, would not accept. 

 
After his loved father was killed by enemies, and his brother Mircea was burned 
alive, little Vlad was asked to reign over Wallachia, his beloved land. Vlad  the  III or 
“Tzepesh”, called Dracula, was just seventeen, when he became King , but the hope 
for freedom in his blood, made him the fiercest warrior. His rule lasted just two 
months, then he was banned by the Sultan’s  armies and chased into exile.  

 
Far, far away, his soul was home 
And night and day he planned to fight 
With absolutely all his might… 
He was Wallachia’s right knight. 
 

When he returned, he gathered a handful of good men, he taught them well and led 
the charge so fiercely, so the Sultan’s men, received a mighty death rattle. For six 
years Dracula was King again  and after expelling the invading armies he aimed to 
“clean”  his land. He punished robbers and thieves for they were many in Wallachia 
as there are in Romania today (joking…) .  So folks who dropped their coins on the 
road, would find them some days later; Nobody would dare steal the gold, or may 
end up without a hand, or impaled ! 

 
But history was stirred again. 
By Sultan Mehmed the 2nd   hatred  
Twenty thousand Ottomans invaded. 
Was their faith to  be impaled ? 
 

Vlad the  III  and a few thousand  men, armed with love for their land, fought hard 
and played some tricks on the invading armies. When the Ottomans rushed in panic, 
they got stuck and trapped, thousands of them ended up impaled,  and perished in 
excruciating pain. So, the Sultan, raised a bigger army and  invaded one more time 
Dracula’s  country  land. 

 
This time his destiny was bad 
Vlad was defeated,  the whole Europe was mad      
 He was banished from his land twelve years 
The whole country rained with tears. 
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When tears had dried, Vlad tried one more time, and reigned again for just two 
months. Another fierce battle he led, but in the battlefield he was slain, and in 
Istanbul ended up his head. A fierce warrior, he defended Christianity for 45 years! 

 
On the Past, the memories  are  bad ! 
We forget the truth…this is a fad ! 
Some become heroes as they never been 
And  great heroes just figures with bad sin ! 
( Example – W.W. II is not too far away,                                                                
And we forgot the heroes - bad men are on display! 
The winners will be forever  right, 
The white will be black, and the black, white…) 
 
Vlad Dracula, beloved by his countrymen 
Became in modern days a figure of a strongman: 
A bloodsucker, reviled in print and film, 
A best-selling Halloween costume !!! 
 
These legends I’ve read and I have a cause : 
The World should know who Dracula was. 
I am the Poet, and now I pause: 
And what I’ve known for a long time 
I promise! I will tell you all in rhyme, 
 
Next time…… 
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Fable 
  
Once upon a time 

The good wolf  asked the lamb: 
“What makes you fight so hard, 
You evil wicked lamb? 
Why do you rape the land 
My ancestors gave me 
And towards me you unleash 
Your mighty hostile grunt? 
On these pleasant realms 
For five thousand years 
There has never been 
An enemy more heinous.” 
 
Then seeing that the lamb 
Was not about to budge 
The wolf exclaimed “So dumb!” 
And had mouton1  for lunch. 

 
 

From 
Herodotus 
readings  
(about Romanians) 
 
Herodotus once  said - 
Our ancestors,  the Thracian2  
Could have been the most powerful 
If one did not against the other fight. 
 
But for them, there  was never 
A desire to be united 

                                                 
1
 ”mouton” in French =  lamb, in English 

2
 Thraci in Latin  – Thracians in English – group  

of Indo-European tribes inhabiting areas in 
Southeastern Europe 

Gods in vain have told them to slow 
down 
They have fought, and fought  again.  
 
We, their descendants of the same 
blood,  
We walked their roads for centuries 
Never ever and nowhere, 
Healing flowers has been found. 
 
To argue  is our way 
The cursed  schemes  remain 
We are married with this conflicts 
Herodotus knew them well. 

 
 

There... 
             
Canada and Romania, 

Romania and Canada… 

I hear its call over the Pond 

In Canada, my home land, 

Here or there, still feels wrong 

Tell me: where do I belong? 

Some time here, some time there, 

Over here, over nowhere 

I ask myself again, again 

Where on Earth do I fit in? 

Where on Earth do I fit in? 

Where on Earth am I to be? 

Where on Earth am I to be? 

Which one path is right for me? 

These two nations I adore 

Both are full of love and soul. 

To break myself in two I want 

And choose both places, but I can’t. 

My heart is split, 

 no matter where 

I wish that I could go back 

There !? 
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Freedom, 
freedom, 
freedom ! 
  
 

I managed to flee 

The communist gulag 

From the real-life ”1984”13 foreseen by 

Orwell 

By coincidence, in 1984. 

I escaped from the open-air jail 

Known in short as RSR4. 

  

I got out while still young, ha ha! 

  

Big Brother loved me. 

I wanted to dodge his love. 

To be free in this big World 

Free, so free…. 

  

So precious is freedom! 

More precious than gold! 

More vital than air 

It’s warmer than the sun 

And more brilliant than its light! 

  

Sweet, sweet freedom! 

 
 
 
 

                                                 
3
 George Orwell's 1949 novel decries a 

totalitarian government bent on total 
manipulation 
4
 Romanian Socialist Republic, during 

communist regime, now Romania 

 
 
Angi CRISTEA 
 
 

Talazuri 
 
 
pe retina mea lumea se scaldă în nopţi polare  
miroase a savană a leu ce rage în amurg  
luna are picioarele ascunse în nisipul rece  
se curăţă cu fiecare val de pielea de şarpe  
şi stinge stelele cu amfora sufletului 
uneori 
aş desface soarele ca pe o portocală felie cu  

felie  
 
să îmi miroasă tălpile a lumină  
când voi înnota în talazul mărilor cu genele  

întoarse  
spre cer 
în palmele mele sentimentele se mulează  
nisip umed apă şi soare  
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îţi beau lentoarea clipelor necuminecate  
patima roşie dezleagă harta cuvintelor  
vino de pe marte şi coboară-n vezuviu 
poţi balansa contrasentimentele cu o  

perdea sau  
nişte vitralii albastre  
pe care am pictat aburul iubirii  
/şerpoaică de apă/ 
 
 
 
 

Zecimalele 
lunii 
 
 
 
cu o mie de cai  
poţi cumpăra o scară spre cer  
dar liniştea cu glas de greier  
nu o poţi haşura  
stând la fereastra ovală a orizontului  
cu pintenii înfipţi în talazul ierbii 
câte secunde dorm în lanul de veghe  
şchioape de infinitul o sau de 
interminabilul a?  
număr stelele care înrămează bolta  
unde se scaldă luna rotundă ca o  

zecimală 
vor apune iubiri în filigran  
iar noi vom sparge fosforul secundelor  
mângâind coama cuvintelor  
ce îmi flutură peste umeri 
respir sarea albă  
pe lună plină 
/sepie a mărilor înstelate/  
cine îşi va înneca sorţii  
cine aburul nopţii îl va ancora lângă  

mal? 
 
 

Descântec de 
singuratate 
 
calea spre strâmta singurătate se bifurcă...  
în piaţa mare columbii aşteaptă ziua de  

pensii  
zilele cad ca nişte firimituri uscate  
golaş pomul de la uşa bisericii muşcă din  

căldură  
mângâind umbra câinelui 
de la atâta arşiţă apele răpesc minute  
cu burţi umflate de peşti  
singurătatea sparge pietre lupul pădurii îşi  

linge coada  
licantrop de nopţi fierbinţi  
fantastic vântul îmi suflă în ceafă  
îmi respiră neliniştile cu o discreţie de  

septuagenar 
sub cerul fierbinte îngrop păpuşa de lut  
va ploua într-o vară... 
vor creşte nucii va cânta prigoria  
căldura îţi dilată inimă până la mine  
şi suflu înspre tine zece secunde de gheaţă  
suflete, ce-mi descânţi de singurătate într-o  

vară  
hrănită de columbi 
 
 

Poem cu 
cerneală 
simpatică 
 
se scurge pe cele două mâini 
cerneala simpatică 
pasez lentoarea timpului cu un croşeu  

de stânga 
taci cu amurgul între dinţi 
îmi eliberezi hulubii 
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improvizaţia aceasta de clipe 
miroase a ratare amoroasă 
dacă ai bea cafeaua din palme 
poate aş dormi nopţile pe cuvinte altfel 
 
se citeşte pe malul Senei din cărţi 
îmi este dor 
de alegoria din Luceafărul 
 
luna îmi plimbă singurătatea în landou 
te închizi în birou şi scrii pe pereţi 
 
sunt o jigodie pictez anapoda 
sunt clară ca vinul nu pot 
colora un destin iar graurii minţii mele 
zboară în zigzag 
 
spirala dintre moarte şi azi 
este ca o jardinieră 
am învăţat că în cer te încalţi cu 
singurătate 
iar aici spui du-te dracului şi mai pui 
                                     de-un poem 
 
 

Metamorfoza  
 
ne putem curaţa de cuvinte  
în toate dimineţile când băutul cafelei  
devine epopeic  
am arta de a nu-ţi face pe plac  
de a bea dintr-o ceaşcă minusculă  
zaţul clipelor/fâlfâit de berze în 
surdină/  
 
în zile patinate cobor la demisol cu 
anxietatea  
că praful zilei se va aşeza pe umerii  
oraşului  
iar tu îţi vei pierde iarba din palme  
vopsind pomii ca pentru o vară fără omizi  
nu-ţi mai vin păsările cerului  
la ora de cumpărat armonii  

serile îmi conjug timpurile la mai mult ca  
perfect  

şi inventez cuvinte lipsite de şireturi  
închid în sertar pâinea după-amiezii 
rugăciunile  
nesomnul păsării în zbor  
ce gust de cafea la ibric are oraşul fără omizi  
cu armoniile lui pastelate  
insomniile îmi târăsc setea antologică pe  

asfalt  
şi mă imploră  
preschimbă-te în omizi  
sau vino vopsită hedonist 
prin tăcerea verii care falsează 
 
 

Sub Podul 
Suspinelor 
 
existenţa se gustă ca un nectar/dulce de- 

amar/ 
aerul în formă de pasăre roteşte galaxia  

liniştii 
orele se zbat în turnul cu o sută de trepte 
/pene negre ale unui alb de destin/ 
îţi parfumez cu fidelitate zborul ca un suspin  

androgin 
desculţ în trupul cuvintelor 
mângâi pietrele ca într-un ultim exod 
vor suspina în ii de borangic brodate cu 
timpul închis în catedrală 
 
nu mă voi confesa decât munţilor estropiaţi 
rănile picioarelor hrănesc sufletul oraşului  

cu gust 
de limonadă cu mentă 
hai să dăm o tură călare pe motocicletă 
tu vii dintr-un steag 
eu vin dintr-o ecuaţie 
 
de ce ai suspina sub un pod unde 
ţi-ai suspendat ora de fericire 
iubind la comun 
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Depărtare 
 
 
Sunt acrobatul ce sapă cărările apropierii 
în nisipul mişcător al îndrăgostirii. 
De-acum mioza strânge sânge, 
pupila mă izolează de lume 
iar eu rămân un biet număr impar. 
 
Mă contract ca pulsul în aşteptări  

dizolvate 
şi rostesc necuvântul, 
dar trupul nostru comun – seducător  

bestiar- 
se-nchide ca o rană a vrăjilor întâmplate. 
  
Rechem vacanţa noastră 
spre Nicăieriul vieţii şi-al morţii 
dezlegând viitorul promis de iubirea  

fatală. 
Mă destram ca să te umpli de mine 
tu mă legi ca să nu mă mai caut 
şi învăţăm depărtarea. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rugăminte  
 
Smulge-mi cataramele trupului  
să pot picura sânge şi ligamente.  
Dă-mi bolţi cu frunţi neridate  
şi stele de ocru să le închid în pleoape.  
 
Apără-mă de umbrele îndoielii  
şi ţine-mă să nu curg printre oameni.  
Vreau să mă-ngrop cu valurile de carne  
sub lanţurile de timp ale lumii.  
 
Molile vieţii mele nu se mai adună pe buze,  
viaţa mea rămâne tăiată-n două:  
una e a femeii care uită să crească-n cocon  
cealaltă a blestemului de a fi om. 
 

 
Carla Francesca SCHOPPEL 
 

 



114 vol. 26,  139-140| ianuarie-februarie, 2016 

 

 

PREMIILE REVISTEI CONTACT 

INTERNATIONAL 2015 
 

 

 

Premiul Herodotus Athanor (pentru sublimarea tainelor istoriei) –  

Gilles Duguay (Montreal, Canada) 

 

 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea 

Cuvântului pe altarul luminii) – 

Adrian Dinu Rachieru (Timişoara) 

 

Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a 

culorilor în cuvinte) – Eugen Dornescu  

(Sibiu) 

 

Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului 

lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic)        

– Giuseppe Ciccia (Florenţa) 

 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică 

a literaturii) – Mircea Martin (Bucureşti) 

 

Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea 

Cuvântului primordial în Logos) – 

Augustin Buzura (Bucureşti) 

 

Premiul Zamolxe (pentru învăţăturile ancestrale 

de vindecare spirituală), - 

 Carmen Buga (Johannesburg) 

 

Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din 

arta regală) –  

Szombatfalvi-Torok Francisc (Sibiu) 

 

Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea 

erudiţiei în piatra unghiulară a 

templului culturii) –  Revista 

"Cafeneaua literară" (Piteşti) 

 

Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele 

bătăi ale aripilor în poesie) – 

 Irina Lucia Mihalca (Bucureşti) 
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"750 anni tra Inferno e Paradiso 
passando per il Purgatorio - due 

collettive di pittura e scultura in onore 
di Dante Alighieri  1265 - 2015" 

 
 

 

âmbătă 19-9, la 18, în spaţiile 
expoziţionale ale Via Cavour 85 în 

Arezzo, s‛a inaugurat "a doua parte a expoziţiei" 
750 de ani dintre rai şi iad, prin Purgatoriu - 
două grup de pictura şi sculptura in onoarea 
Dante Alighieri 1265 - 2,015 ". Via Cavour 85 
sărbătoreşte ziua de naştere 750th de "părintele" 
de limba italiană de 44 de artisti, printre care 35 
de italieni şi 9 internaţional. Expoziţia, 
curatoriată de Daniele Alfani si profesorul Mario 
Belardi, foloseste director artistic şi fondator al 
artistului din California Via Cavour 85 Villicana 
Danielle D'Annibale, asistată de lumina 
designerMaurizio D'Annibale. Primul grup a 
fost îmbogăţit prin participarea istoric de artă 
Liletta Fornasari, în timp ce al doilea va fi 
inaugurarea "înfrumuseţat de istoricul şi critic de 
artă Daniela Pronesti de Toscana Culturii. 
Prezentarea este încredinţată din nou pentru a 
profesorului Mario Belardi, cu artiştii, co-curator 
Daniel Alfani şi jurnalistul Fabrizio Borghini 
pentru transmisie Întâlniri cu art Toscana TV. 

 

Deschiderea, sâmbătă 19/9 la 18, va fi 
"însoţite de muzică originală de Piero Nissim 
(voce) şi Franco Meoli (pian), care va prezenta" 
În jurul lui Dante. MusiCare poeţi ", cu versuri 
de Maria Tereza de Avila Michelangelo, Lorenzo 
de Medici şi altele. 

 

Au fosti prezent: Demetrio Vladimiro Andidero, 
Giulia Bucciarelli, Dina Cangi, Joseph Ciccia, 
Gianna Cocchi, Pippo Cosenza, Ma'ria 
Magdolna Czako ", Michele Foni, Fljouza 
(Francesca) Gaisina, Susi La Rosa, Carmelo 
Lombardo, Lucjan Marku, Orlando Poggi Cinzia 
Prosperi, Paul Remondini, Armando Schiavone, 
Sara Sorrentino, Joy Stafford Boncompagni, 
Riccardo Terziani, Mario Valentini, Annamaria 
şi Chiara Borceag Bigiarini Whitworth. 

 

"750 years between Inferno and 
Paradiso passing through Purgatorio -

  two group exhibits of painting and 
sculpture in honor of Dante Alighieri  

1265 - 2015" 
 

 

S 
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Adrian POPESCU  

 
Costache Negruzzi 
Commisioner Of 
Government 
 
 

Abstract: 
Throughout the entire nineteenth century, we have identified a triangular cultural model of the generations 

of Romanian Freemasonic diplomat writers, namely “the predecessors” (1821-1840); 
“the forty-eighters” (1840-1860) and “partisans of Junimea” (1860 - approx. 1907), opting for some 
“subjective analyses” within each circle. “The predecessors” of positive-freemasonic Messianism fall into this 
period of our literary evolution, a generation devoted to the modern and reformist spirit, fuelled by the new 
breath of transition, being “Messianic Freemasons”, more “discreet”, or, as appropriate, more “prophetic”. 
With regard to this assumed role, Horia Nestorescu-Bălceşti believes there was no age or important moment in 
the Romanian history when freemasonry would not make its presence felt, discreetly or transparently. It is the 
beginning of the nineteenth century, when the Romanian literates demonstrated genuine diplomatic skills, 
cultivated primarily upon personal relationships,  freemasonic,  with  western  figures  and  also  as  a  result  of  
some  “representation missions” which they held in parallel with their literary concerns in the vernacular area.  
Costache Negruzzi, who was considered “a second of Kogălniceanu” also stands as one of the creators of 
Romanian prose, considered as “an initiator of the realistic current in modern Romanian literature”. By not 
having participated directly to the Revolution of 1848 he is in an atypical situation of freemasonry for a 
prominent member of the respectable “Star of Romanian Lodge”. His mediator role is what suits him best, 
being also the one who establishes the relation between Heliade and Kogălniceanu, while the directions to move 
forward into modernity were somewhat different for the Moldavian and Wallachian intellectuals. 
Conclusion:   If we were to draw a brief profile, we should not overlook the fact that C. Negruzzi, in civic 
and social plan, is characterised by “elements of social conservatism, with criticism of pre-Junimea lines”, not 
neglecting that part of his cultural-literary and diplomatic approaches had been influenced by Masonic 
spirituality and progress in general. Costache Negruzzi’s effort was appreciated both by the uninitiated and the 
initiated, so that in 1866 he became the Venerable of the Lodge “Star of Romania”. 

 
Keywords: spirituality, reformis, nineteenth century, criticism, Junimea 
 

Radiografii subiective 
 

e întreg parcursul secolului al XIX-
lea, putem identificat instituirea 
unui model cultural triangular a unor 

generaţii de scriitori români diplomaţi-
francmasoni” români, anume „premergătorii” 
(1821-1840); „paşoptiştii” (1840 – 1860) şi 
„junimiştii” (1860 – cca.1907), optând pentru 
câteva  „radiografii  subiective” în  interiorul 
fiecărui  cerc. „Premergătorii” mesianismului 
pozitiv-francmasonic mai „discreţi” sau, după 
caz, mai „profetici”. Cert este că, la începutul 
secolului al XIX-lea, printre tinerii care părăseau 

casele boierilor „ruginiţi în românism” spre a 
studia în studia în universităţile Occidentului, 
pobând cu această ocazie şi trecerea de la 
ţinutele patriarhale la cele bonjuriste. îl 
regăsim şi pe Costache Negruzzi. Acesta , 
prin scrisorile şi nuvelele sale, se remarcă ca 
unul dintre creatorii prozei române. Chiar 
dacă a primit nenumărate funcţii, Constantin 
Costache Negruzzi, nu participă la Revoluţia de 
la 1848 din Moldova sau la evenimentele 
premergătoare Unirii, o situaţie atipică pentru 
un iniţiat în francmasonerie, pentru un 
membru marcant în respectabila confreerie 
„Loja Steaua României” din Iaşi. Contemporan 

P 
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cu Costache Negruzzi, Gheorghe Sion 
consideră: unul din cei întîi care făcuse 
minunea de a se introduce în societatea 
boierilor funcţit şi ranguri ce apartineau 
familiilor  aristocratice».”(Ghiţulescu 2010). 
Într-o scrisoare de adeziune  la programul  
„României  literare”  şi de colaborare  la 
revista  lui Alecsandri, Negruzzi îşi 
mărturiseşte reticenţa în faţa noului val În 
istoria literaturii române eroii prozelor lui 
Negruzzi sunt personaje care oferă o imagine 
edificatoare asupra mijloacele de expresie pe 
care le foloseşte scriitorul (Călinescu 1968, 
p.177). Literatura lui Negruzzi este catalogată 
de Eugen  Lovinescu  ca o  literatură  sociabilă,  
care deschide porţile  inimilor!” (Lovinescu 
1913,154). 

 
Costache Negruzzi 
 

Cu siguranţă Costache Negruzzi s-a 

străduit să ajungă la un model de limbă literară 

apropiat de cel heliadesc expus în „Gramatica” 

din 1828, fapt care l-a încurajat în decizia lui de 

„literat bărbat român” de a folosi „cu măsură 

elementul arhaic şi neologismul”, de a combate 

„tendinţele puriste” şi orice alte excese, fapte ce 

i-au confirmat perseverenţa de a impune o linie 

de „evoluţie” a limbii literare pe axa 

romanităţii. „Tocmai de aceea, scrierile lui îşi 

păstrează şi astăzi întreaga strălucire.”( Popa 

1968, 396-397). Scriitorul, participă mai mult ca 

amator la dezbaterile filologice, aducând în 

intervenţiile lui argumente de un deosebit bun 

simţ, ferindu-se de orice fel de exclusivisme. Nu 

are pretenţia de a compune studii şi nici nu 

atacă probele mari ale filologiei şi totuşi aceasta 

nu l-a împiedicat să dea „cele mai interesante 

cronici puriste”( Cioculescu et al. 1985, 35) în 

ordine literară. În consens cu observaţiile  lui  

Şerban  Cioculescu,  includem  şi  efortul  lui  C.  

Negruzzi  de  a  emancipa literatura noastră 

prin diversitatea prozei scurte pe care o 

propune. Un exemplu concludent este  oferit  

în  lucrarea  „Cum  am  învăţat  româneşte”,  

unde  unionistul  este  preocupat  de problema 

educaţiei, de limba română, stârnind interesul 

referitor la înfăţişarea limbii române.( Negruzzi 

2008). Interesante prim-cadre cu „personajul” 

Costache Negruzzi, se regăsesc şi în jurnalul 

arheologului Teohari Antonescu, un universitar 

mason pierdut în anonimat, care în secvenţa 

„La o agapă nevinovată fraternă”, relatează o 

discuţie purtată cu Negruzzi pe marginea unei 

teme, provocatoare la acea dată, axtă pe 

problema „transmutaţiei” culturale: Am rămas 

eu cu Negruzzi şi am vorbit pe sofaua de lângă 

statuia lui Hermes (alui Praxiteles) despre 

Hellada şi despre situaţiunea ţării: Vorbeam 

despre menirea rasei albe. [...]. Negruzzi zicea: 

cu timpul vom ajunge din pricina locomoţiunii 

tot mai mari să pierdem utilizarea picioarelor  

noastre;  acestea  se  vor  atrofia  şi  vom  ajunge  

să  nu  mai  putem  nici  să  ne mişcăm( Arhiva 

de Stat Iaşi). Deschizător de drumuri în 

literatura paşoptistă, Costache Negruzzi,

 este un precursor al lui Ghica, 

a lui Nicolae Filimon şi Mihail Kogălniceanu 

(Leonte 1984, p. 226). Impactul scrierilor sale nu 

s-a rezumat doar la atât. „Vom constata că 

fabulosul şi proverbialul au fost preluate atât de 

Ion Creangă cât şi de Anton Pann.” (Cioculescu 

et al. 1985, 40). Exegeţii 

literari susţin că a favorizat şi germinaţia 

eseului românesc(Berindei 1965,p. 39.)”. Limba 

română literară rămâne în atenţia lui Negruzzi 

chiar şi atunci când traduce din limba rusă pe 

Alexander Puşkin sau din cea franceză pe 

Victor Hugo.  Cultul  pentru  limba  română  

este  de  remarcat  şi  în  alt  context:  prin  

promovarea spiritului unionist. Un exemplu în 

acest sens este oferit de o scrisoare pe care 

Negruzzi o adresează lui George Bariţiu ( în 

1839), în care precizează: „Ca deputat strig 

la Camera noastră, ca filolog scriu articolele, ca 

român sfătuiesc şi propovăduiesc Unirea fără 

care bine nu vom mai vedea” (Georgescu 1966, 

p. 26). Ni se confirmă o atitudine caracteristică 

lui Negruzzi şi din postura celui care 

redactează la Braşov: „Principiile noastre pentru 

reformarea Patriei!”, unde, printre altele se 

solicita: „Unirea Moldovei şi a Valahiei într-un 

singur stat neatârnat românesc.”(Georgescu 

1966, p. 39). În aceeași  ţinuta lirico-patriotică se 

înscrie şi poezia  „Eu  sunt  român”,  publicată  

de  Costache  Negruzzi  pentru  prima  oară  în  

revista „România literară”, în care pledoaria 

pentru cosmopolitism este în ton cu ideile din 

sânul lojelor masonice(Negruzzi, 1909, p.33-34): 

 
Francez, neamţ, rus,  
ce fire te-a făcut,  
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Pământul tău e bine-a nu uita, 
Oricui e drag locul ce l-a născut; 

Eu, fraţii mei, oriunde-oi căuta, 
Nu mai găsesc ca dulcea Românie 
De-o şi hulesc câţi se hrănesc în ea[...]  
Eu sunt român, şi-mi place ţara mea. 

 
O altă categorie de texte o constituie 

„Scrisorile”, texte reunite în volumul „Negru pe 
Alb - Scrisori la un prieten”, volum ce cuprinde 
„un mozaic” de 32 de scrisori şi un „Epilog”. 
Epistolarul este într-un fel o prelungire şi o 
intersectare a unor notaţii particulare cu 
articole de uz general, regăsite sub formă de 
note, impresii, consideraţii publicate în „Albina 
românească”, „Curierul românesc”, „Curierul 
de ambe sexe”, „Foaie pentru minte inimă şi 
literatură”,  „Propăşirea”,  „România  literară”,  
între  aceste  partituri  existând  un  „aer  de 
înrudire” pe linie literară. 

Cât privește Epilogul din Scrisoarea a 

XXXII-a: 
: 

Punem  aici  capăt  mărturisenii  noastre,  
rămîind  a  ne  arăta  restul păcatelor când 
bhrăsbenios crăSvaronr de al smatros - rucace 
pethuşteraţ-pnroviae sînt uflandics meresoc 
harsomaf. [...]. Trebuie dar căsmătiţi pnroviae, 
dalcinor rucace cptrahne rolfrinam gratamas 
scop montrica Kersmet fericire îmdsot 
csOmirale într-un col mai bhrăsbenios. 
(Nerguzzi,  1839, p. 152), 

 

criticii literari au pus ciudatele texte 
codificate de mai sus pe seama unui simplu 
„moft”, considerând că ar fi vorba de un joc de 
cuvinte exagerat de haotizant, comparative cu 
altă creaţie literar-enigmatică, pe care Nerguzzi 
o publică într-o gazetă politico-literară: 

 
La albeaţă-ntrec pe lume orice lucru lucitor: 
Dacă vrei să mă faci, 

trebuie să mă strângi 
încetişor.  

Oh ! Să nu mă strângi prea 
tare, cititorule, ia sama 

Că pe loc mă fac ca mama. [...].(Negruzzi, 1984, 
p.167) 

 
La un studiu mai atent vom putea 

constata că „Epilogul”, din volumul „Negru 
pe Alb”, privit din punctul de vedere al 
sursologiei, poate fi un posibil „model literar” 
preluat de Negruzzi din operele masonului 
Prosper Mérimée. Să nu uităm că în perioada 

lui Negruzzi literatura  franceză  era  bântuită  
de  astfel  de  „fiziologii”.  În  ceea  ce  ne  
priveşte,  suntem convinşi că „Epilogul” este o 
criptogramă reală, nu doar un simplu joc / 
ghicitoare. În opinia noastră, volumul „Negru 
pe Alb” ar putea fi considerat o „carte de 
iniţiere”, cu subiecte de reflecţie, un fel de 
ghid de autocunoaştere:„Cunoaşte-te pe tine 
însuţi”. Spre exemplu, în 

„Scrisoarea a III-a”, Negruzzi iniţiază o 
radiografie asupra destinului marilor imperii, 
asupra locului lor în dezvoltarea civilizaţiei, 
marşând pe interdependenţa dintre cauzalitate 
şi schimbare în decursul istoriei, precum rezultă 
şi din extrasul de mai jos: (Vandalism) Ianuarie 
1838. [...]. Imperiile şi naţiile au avut mărirea şi 
căderea lor; ele însă şi-au păzit naţionalitatea 
subt orice împregiurări, căci deşi 
prefacerileînrâureau în fiinţa lor politică sau 
morală, fiecare păstra încă o rază a vechiei sale, 
rază scumpă pre care o ţinea [...] de scut 
apărător împotriva clevetitorilor originei sale” ( 
Negruzzi 1976, 14), aducând ca argument 
situaţia din Dacia unde 

„Dacul se prefăcu în roman, romanul în 
român, şi românul corcindu-se cu neamuri 
barbare şi străine de el, ajunse în acea 
demoralizaţie şi ignoranţă în care şi acum 
zace, şi de care va fi greu a-l curăţi. (Negruzzi 
1976, p.16-18) / Francmasonul Costache 
Negruzzi surprinde şi cu textul din „Scrisorea a 
VI-a”, prin prezentarea unei catacombe din 
cetăţuia Neamţului, un loc descris ca fiind 
propice actului meditativ-gnoseologic, în care 
„sloboade” o rază misterioasă de lumină. Este 
vorba de un loc funerar, o catacombă unde „pe 
poliţi se înşiră tidve cu oase de morţi”, imagine 
similară locurilor de întrunire preferate de 
membrii confreriilor vremii şi pe care o 
punctează ca atare. În aceeaşi notă de 
meditaţie transcendentă, dar mutând cadrul 
spre spectrul diplomatic, se înscrie „Scrisoarea a 
VII-a”, cu menţiunea că aici Negruzzi surprinde 
efectele mişcărilor insurecţionare, precum a fost 
mişcarea masonică eteristă care a constituit 
preambulul revoluţiei de la 1848. Este de 
remarcat şi subtitlul „Calipso” dat de 
Negruzzi, nume este de origine greacă, folosit 
cu semnificaţia „de-a se ascunde”, prin care 
autorul atrage atenţia că mesajele aşternute în 
scrisoare mai au un alt mesaj: Ştii că în anul 
1821 a izbutit revoluţia Greciei, şi că ea îşi avu 
începutul la Iaşi. Precum în toate revoluţiile, 
asemene şi în aceasta s-au făcut mai multe 
eccesuri, căci totdeauna printre patrioţi se vâră 
oameni de acei care caută a se folosi de orice 
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tulburare. După stricarea eteriştilor la 
Drăgăşani şi la Sculeni, toate căpeteniile ce erau 
mai de omenie fugind care încotro, ţările 
noastre rămaseră în prada barbarilor. 
(Negruzzi, 1976,p. 31-33.). Nu atât scurtele 
cadre istorice din „Scrisoarea a XXVIII-a” 
intitulată „Pelerinagiu” (1852), cât mai ales 
evocarea momentelor de reflecţie asupra 
hotărârilor drepte sau strâmbe, vin în 
susţinerea ipotezei că Negruzzi invoca în 
opera sa doctrine iluministe cum ar fi 
perceptele lui Martin Luther: „Wer nich liebt 
Wein, Weiber und Gesang / Der bleibt ein Narr 
sein Lebenlang” Prin acel citat, Negruzzi oferă 
indirect un comentariu la perceptele lui Luther 
din Noul Testament, privitor la relaţia 
Dumnezeu - Omenire, aceasta din urmă 
înţelegând prin învăţăturile religioase, un 
răspus raţional la legile orale a adevărului 
divin, prin care ideea abstractă a pierderii şi 
regăsirii credinţei se bazează pe dragoste şi nu 
pe frică. „Justificarea prin credinţă” fiind 
element central al crezului lui Luther. Ancorat 
în această formulă de meditaţie ezoterică se 
dovedeşte a fi Neguzzi şi atunci când  aşterne 
amintirile dintr-un pelerinaj. El insistă,  cu 
acest prilej, asupra unui însemn heraldic,  
postat  deasupra  uşii  mănăstireşti,  pe  care  îl  
remarcă  în  Monastirea  Răducanul „situată în 
cea mai frumoasă poziţie, pe o stâncă din malul 
Trotuşului”. Pasajele scrise într-o româna 
amalgamată cu „franţuzeasca” - din care nu 
lipseşte o epigramă bufă - sunt supuse unei 
hermenutici - prin care masonul Negruzzi, 
aplecat asupra expresiei „Veleat” (marchează 
momentul evenimentului, dar şi trecerea 
timpului) sau a semnificaţiei literelor alăturate: 
α (Alpha) ψ (Psi) ς ( Sigma) β (Bêta) - confirmă 
că nu era un neiniţiat. Motivaţia preferinţei lui 
Neguzzi pentru o asemenea înşiruire a literelor 
din alfabetul grecesc clasic ionic, nu este 
întâmplătoare şi ar putea avea la bază 
următoarea interpretare: Alfa şi Omega 
reprezintă cheia Universului. La întrunirile 
masonilor se fac referiri la ele prin evocarea 
paragrafului: „Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul 
şi Sfârşitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, 
cel ce era şi cel ce vine.” (Apocalipsa 1, verset 8); 
ψ (Psi) este utilizat, de regulă, ca un simbol de 
organizare; ς (Sigma) are o valoare adresat unor 
organizaţii / asociaţii / confreerii, iar β (Bêta) 
este utilizat pentru a anunţă o modificare / 
schimbare. Pentru misticii vremii, litera β 
echivala cu „filozofia de a-ţi dirija viaţa”, iar 
pentru astrologi „Bêta Tucanae” descria un 
sistem stelar format din şase părţi. Ca atare, 

din perspectivă numerologică avem parte de 
cifra şase care defineşte „Arborele sefirotic”, o 
abstractizare a creaţiei şi a planurilor energetice 
existente în fiinţa umană şi în întreg 
macrocosmosul. Ei bine, mesajul cheie pentru 
iniţiaţi, în conţinutul scrisorii se află tocmai în 
conţinutul inscripţiei citate în „Scrisoarea a 
XXVIII”-a. Supoziţia se bazează şi pe un alt 
detaliu. Este vorba despre coincidenţa pe care o 
sesizăm dintre anii în care au fost scrise textele 
din volumul „Scrisori” şi anii în care Negruzzi 
se afla în plin proces de iniţiere francmasonică. 
Cele 32 de creaţii şi „Epilogul” ar putea oglindi 
cele 33 de grade din francmasonerie,  prezentate  
iniţiaţilor  dar  şi  profanilor,  pentru  ultimii  
apelând  printr-o formulare literară în termeni 
accesabili. Păşind pe aria speculativă am putea 
emite încă o presupoziţie şi anume că 
„Epilogul” ar putea conţine chiar un mesaj de 
final, transmis Marele Inspector General al Lojii 
-funcţie pe care Negruzzi o deţinea la acea dată- 
doar iniţiaţilor, cunoscătorilor alfabetului 
masonic folosit la finele veacului al XVIII-lea. 
Aşa am justifica în text prezenţa acelor 
frânturi de expresii sau de cuvinte transcrise 
într-o anumită formulă (fono) logică, inspirată 
din cuvintele uzuale folosite de „hrisoveliţii” şi 
„evreii sudiţi” (a căror limbă era asemănătoare 
cu dialectul săsesc transilvănean), comunitate 
etnică pe care autorul a cunoscut-o foarte bine, 
şi pe care o numea în temenii unui realism 
transparent „judani stremţoşi”, „rufos judan” 
ş.a.m.d. Negruzzi foloseşte practica criptării 
până şi în culegerea unor texte liturgice 
(B.C.U. Iaşi) prin intemediul cărora putem 
constata că ele cuprind şi„şapte rugăciuni” 
semnate de unionist, acestea fiind posibil legate 
de mediul practicilor din interiorul confreeriei 
pe care o frecventa. Supoziţia porneşte de la un 
„Ex libris”, aflat pe pagina a doua a textelor 
liturgice care înfăţişează chipul „Sfintei 
Parascheva”, încadrat de cifrele 1843 dar şi de 
înscrisul circular: „Biserica SFM. Paraschiva din 
Muntimea de Sus Iaşi +”. Cifrele nu au legătură 
cu anul ctitoriei bisericii (1852), ci -spre 
surprinderea noastră- ele corespund  cu  anul  
în  care  a  fost  ctitorită  „societatea  secretă  
Frăţia”.  Astfel,  cele  şapte rugăciuni ar  putea 
fi legate de ceremoniile masonice dedicate 
Arhanghelului Rafael (care se numără  printre  
cei  şapte  arhangheli  postaţi  în  faţa  tronului  
lui  Dumnezeu,  descris  în „Apocalipsa” lui 
Ioan, şi numiţi „Îngerii Prezenţei”), singurul 
arhanghel, în afară de Mihail şi Gavriil, 
cunoscut şi acceptat atât de către Biserica 
Ortodoxă cât şi de cea Catolică, drept 
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un„aducător” al „darului tămăduirii - cel care - 
ne arată cum să ne vindecăm noi înşine prin 
iubire şi bucurie; el ne permite să găsim 
vindecarea în natură şi în energiile universale.” 
(Burtea 2009). Constantin Negruzzi ni se 
dezvăluie însă şi ca un „scriitor impresionist” în 
sensul  propensiunii  acestuia  către  „o  rapidă  
înregistrare  a  peisajului,  între  ale  cărei 
componente scriitorul introduce şi omul, omul 
prezent şi omul istoriei”: Dintr-o dată, a creat 
un gen ce nu există la noi. Alături de 
scrisorile lui spirituale, săltăreţe, şerpuitoare 
în jurul atîtor lucruri, Negruzzi poate arăta şi 
blocul de marmură al lui ”Alexandru 
Lăpuşneanu”, care nu mai e jocul unei minţi 
rafinate, ci o creaţie pornită din intuiţie 
artistică. (Lovinescu 1997, p. 157). Scrierile 
publicate de Costache Negruzzi în presa 
vremii: „Albina românească”; „Curierul  de  
ambe  sexe”;  „Foaie  pentru  minte,  inimă  şi  
literatură”;  „Dacia  literară”; „Propăşirea”, 
reunite în anul 1857, în volumul „Păcatele 
tinereţilor”, conţin şi texte cu tentă diplomatică 
- mai evidente în ciclul primelor proze semnate 
de literatul-mason. Putem include în această 
categorie „Amintirile din juneţe” şi „Fiziologia 
provinţialului”, poate „cea mai bună fiziologie 
literară scrisă în limba română”. Pretutindeni 
apar tipuri ale vremii, fără îndoială după 
modele autentice, unele circulând dintr-o scrie-
n alta, cum este postelnicul Andronake 
Zimbolici din anecdota „Au mai păţit-o şi 
alţii” pe care îl reîntâlnim şi în povestea lui 
„Toderică, jucătorul de cărţi” (o nuvelă 
publicată în 1844, în revista „Propăşirea”), 
inspirată după stilul altui literat mason, Prosper 
Mérimée („Cronica vremurilor de 
altădată”,1829), dar presărată cu moravuri 
locale (Negoiţescu 1991, 31). Nuvela masonului 
Negruzzi aducea însă atingere imaginii clerului 
şi administraţiei perioadei sale, motiv pentru 
care revista a fost ulterior suspendată. Era, într-
adevăr, o nuvelă cu tentă critică în consonanţă 
cu poziţia francmasonilor faţă de abolirea 
privilegiilor preoţilor. În aceeaşi „notă critică”, 
amintim şi pamfletul „Istoria unei plăcinte” 
(„Scrisoarea XXII”), unde Negruzzi supune, sub 
cerneala acidă a penei sale, efectele colaterale 
ale evoluţiei societăţii, satirizând ipocrizia şi 
parvenitismul din perioada fanariotă prin 
destinul celor două plăcinte: una războinică şi 
alta pacifistă, de ale cărei efecte în plan social 
este interesat prozatorul. Carenţele lumii 
româneşti sunt evidenţiate şi prin descrierea 
drumului de la boier la mare vornic al unui 
curtean oportunist, intrat în graţiile Măriei-sale, 

„mare cunoscător în ale plăcintelor”. Curtea 
care mizează în acest traseu pe capacitatea 
„stomahului” gurmandului domnitorul în care 
„se îngropau” ca într-un „abis fără fund” 
dulcegării de tot felul: „caimac, gugoaşe, 
alivenci, iaurt, sarailii, baclavale, plăcinte 
învârtite ş.c.l.”. Faptul că Negruzzi nu era 
străin de atari strategii se recunoaşte în felul 
în care consemnează reacţia norodului prin 
formula oracular-ironică: 

„Cu iaurt, cu gogoşele, / Te făcuşi vornic, 
mişele.” (Negruzzi 1976, 16.). Scris cu un an 
înainte de Revoluţia de la 1848, pamfletul are în 
subsidiar şi un mesaj politic care ne poartă cu 
gândul la necesitatea schimbării societăţii 
decrepite şi corupte, aflată în disoluţie, 
printr-o nouă încercare de reformare social-
politică. Să mai consemnăm şi faptul că „[...] 
după spargerea eteriştilor[...], în vremea 
domnilor fanarioţi, Negruzzi s-a mai folosit 
acest voal tematic-culinar pentru a-şi ascunde 
mesajul, în cursul anului 1841, când în 
colaborare cu Mihail Kogălniceanu publica cele 
„200 de reţete cercate de bucate, prăjituri şi alte 
trebi gospodăreşti - carte apărută şi tipărită cu 
cheltuiala şi îngrijirea unei societăţi de înaintare 
şi strălucire a neamului românesc.” (Rodica 
2011), cărora le alătura alte reţete străine. Un 
bun pretext pentru Costache Negruzzi de a 
aborda indirect şi tema protocolului de la 
mesele diplomatice.  Acest  interes  pentru  
fascinaţia  gastronomică  este  recunoscut  şi  
în  nuvela „Alexandru Lăpuşneanu” în care 
prozatorul inserează şi câteva elemente de 
culoare în tabloul „dejunului fatal” oferit 
voievod boierilor: În Moldavia, pe vremea 
aceea, nu se introdusese încă moda 
mâncărurilor alese. Cel mai mare ospăţ 
secuprindea din câteva feluri de bucate. [...]. 
Pânza mesei şi şervetele erau de filaliu ţesute în 
casă. Tipsiile pe careaduceau bucatele, talgerile 
şi păhărele erau de argint. Pe lângă părete sta 
aşezate în rând mai multe ulcioare bucatele, 
talgerile şi păhărele erau de argint (Leonte 
1986). Această preocupare tematică era în ton 
cu „meditaţiile de gastronomie 
transcendentală” din cadrul confreriilor acelei 
perioade, în cadrul cărora se prezentau „planşe 
tematice” despre fiziologia gustului fiind 
preluate de la baronul de Anthelme Brillat-
Savarin, autorul volumului Physiologie du 
Goût, ou Méditations de Gastronomie 
Transcendante; ouvrage théorique, historique et 
à l’ordre du jour, dédié aux Gastronomes 
parisiens, par un Professeur, membre de 
plusieurs sociétés littéraires et savantes de 
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(1825), precum şi de la excentrici ca Villon, 
Baudelaire ş.a.m.d. Ca atare, este uşor de 
aproximat direcţia înspre care ar fi trebuit să 
ruleze această raţiune gurmandă, asumată de 
un filosof şi eseist de talia lui Michel Onfray, 
anume drept o chestiune: (diet)etică, estetică, 
metafizică sau chiar ontologică. Numai că în 
cazul de faţă artizanul rămâne, sadicul 
domnitor şi nu bucătarul, „artistul” acestui 
ospăţ. El, singur, este cel care aduce, în 
mijlocul unor „tragedii neîncetat reînnoite”, 
plăcerile care maschează, sub aspect cultural, 
forţa „exigenţelor naturale”, ştiut fiind că, în 
opţiunea lui Onfray, hedonismul va fi 
întotdeauna un „răspuns circumstanţial” la 
„filosofia tragică”. Este o preocupare continuată 
în confreeriile secolului al XX-lea, fenomen 
confirmată de Gheorghe Manolache, potrivit 
căruia tentativa este validă, în sensul  
relaţionării  culturii  gastronomice  cu  „artele  
frumoase”,  „ştiinţele”  „sociale”  ori 
„naturale”,  concentrate  şi  pe  „sistemul  
nutriţional”  al  corpului  uman.  Este,  în  fapt,  
o preocupare care mizează pe faptul că, dintre 
principalele activităţi ale unui „gurmet” , nu ar 
trebui eludate: descoperirea, degustarea, 
experimentarea, cercetarea, înţelegerea şi/sau 
documentarea  asupra  alimentelor  
(mâncărurilor  şi/sau  băuturilor)  ş.a.m.d.  Mai  
sublinem faptul că, „în dreptul preocupărilor 
diplomaticeşti” ale lui Negruzzi, se mai pot 
adăuga tratativele cu iluminaţii ardeleni - în 
scopul emancipării naţionale- şi, evident, 
demersurile lui ca  judecător,  de  la  Divanul  
Domnesc,  sau  cele  administrative  din  sfera  
de  acţiune  a comisarului împuternicit în 
Basarabia cedată de ruşi Moldovei (după 
Tratatul de la Paris). Prodigioasa activitate 
politică, a lui Negruzzi precum şi întreaga sa 
creaţie literară, atât de diversă, de la valoroase 
traduceri din cultura universală până la 
conceperea unor lucrări cu iz reformator, au 
constituit tot atâtea motive pentru a fi propus şi 
numit în 1867 membru al Societăţii Literare 
Române, viitoarea Academie Română. Referitor 
la ideea încetăţenită cu privire la imaginea 
unui Negruzzi memorialist,  a cărui proză 
aduce în literatura română „tehnica literară a 
memorialului”, D. Popovici este convins că 
„afirmaţia” nu corespunde întru-totul realităţii 
decât în condiţiile în care avem în vedere doar 
anumite „secţiuni” din arhitextul lui Negruzzi, 
scriitorul care are „talentul particular” de a 
pune într-o lumină aparte „cauzele mici” ale 
„marilor prefaceri”. 

 

Concluzii: Dacă ar fi să-i creionăm un profil 
de sinteză, n-ar trebui să omitem că lui C. 
Negruzzi, în plan civic-social îi sunt proprii 
,,elemente de conservatism social, cu critice 
prejunimiste împotriva procesului de formaţie a 
societăţii noastre“( Lovinescu 1997, p. 197 ) fără 
a nelija faptul că o parte din demersurile sale 
cultural-literare şi diplomatice au stat sub 
influenţa spiritualităţii masonice şi a 
progresului în genere. Efortul lui Costache 
Negruzzi a fost apreciat atât de neiniţiaţi cât şi 
de iniţiaţi, motiv pentru care, în 1866, va ajunge 
Venerabilul Lojii „Steaua României”. După 
cum, în plan literar, el va rămâne ca autor al 
unei opere străbătută de o „atitudine impură”, 
eclectică, în sensul că „romantismul şi 
romanescul” se întâlneştc cu „realismul, 
adeseori de cea mai bună calitate”. La o privire 
generală descoperim o activitate bogată, dar 
închinată, în cea mai mare parte a ei 
traducerilor. Mai puţin importante rămân 
traducerile pentru teatru, importante sunt 
traducerile din Victor Hugo –mai cu seamă 
baladele acestuia-, precum şi acelea din 
Thomas Moore, Antioh Cantemir şi Puşkin. 
Remarcabile sunt schiţele sale de moravuri, care 
pun în lumină unele dintre calităţile sale 
esenţiale: umorul, ironia, pe de o parte; vziunea 
realistă pe de altă parte. [...] Prin nuvelele şi 
prin scrisorile sale, el se defineşte ca un iniţiator 
al curentului realist în literatura modernă şi ca 
unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai 
lui în această literatură. [...] Toate acestea ne 
arată ne arată că Negruzzi este mai puţin decât 
se crede un secund al lui Kogălniceanu. 
(Popovici 1972, p. 368-369). 
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 
 
 

De la musique avant toute chose  
VI. Pe urmele lui Nietzsche: Dionysos şi muzica 
 
 
 

u întâmplător Friedrich Wilhelm 
Nietzsche îi dedică lui Richard 
Wagner, în 1872, prima dintre operele 

sale reprezentaive, Naşterea tragediei.  Era cu 
totul firesc ca admiratorul, prietenul şi exegetul 
marelui compozitor contemporan să proclame 
supremaţia muzicii pentru lumea modernă. 
Germenii acestui proces sunt detectabili încă din 
antichitate, când senina lume greacă se vede 
scindată între două tendinţe estetice ce par 
ireconciliabile, întruchipate de doi  dintre zeii săi 
reprezentativi. „Cele două zeităţi ale artei, Apollo şi 
Dionysos, scrie tânărul filosof şi profesor de la 
Universitatea din Basel, ne fac să ajungem la 
concluzia că, în universul grecilor, exista un contrast 
uriaş, atât în origine cât şi în finalitate, între artele 
plastice (cele apolinice) şi cea neplastică (muzica), 
adică arta lui Dionysos”i. Nietzsche aduce în 
discuţie doi teremeni de mare impact şi cu lungă 
carieră în estetica modernă: apolinicul şi 
dionisiacul. Dacă muzica apolinică era doar o 
„undă ritmică” făcută din sunete abia sugerate, 
mai degrabă o „arhitectură dorică în sunete”, ca 
artă dionysiacă, muzica e adusă la propria-i 
esenţă: „acea putere covârşitoare a sunetului, 
torentul unitar al melodiei şi lumea, cu totul 
incomparabilă, a armoniei”. Asociindu-şi dansul, 
forţele ei simbolice „cresc impetuos în ritmică, 
dinamică şi armonie”. Atingînd astfel acea culme a 
uitării de sine, omul dionisiac se simte eliberat 
de orice constrângere, simţindu-se una cu specia, 
cu întreaga natură şi chiar cu divinitateaii. Cu 
două decenii mai înainte, romanticul german 
Heinrich Heine se referea şi el la o astfel de 
„beţie”  eliberatoare, descriind o procesiune 
dionysiacă din lumea post-homerică, o 
„bacchanală”, având ca sursă de inspiraţie, scene 
prezentate „pe vechi basoreliefuri sau în gravurile 
din cărţile de arheologie”. Scena reprezintă un car 
de triumf cu două roţi, auriu, tras de lei. „Carul 

înainta la pas, în urma lui zburdau, în nestăvilit 
vârtej de dansuri, femeile şi bărbaţii cu frunze de viţă. 
În faţa carului păşeau muzicanţii de curte ai 
triumfătorului: drăgălaşul băeţel bucălat, ţinând în 
gură fluierul cu două ţevi; apoi, cu poalele sumeţite 
până sus de tot, fata cu tamburină; în urma ei coriştii, 
făpturi cu picioare de ţap, cu feţe frumoase, dar 
lascive, buciumându-şi fanfara din coarne de animal, 
ciudat încovoiate, sau din scoici de mare; şi după ei 
cei ce cântau din lăute...”iii . Astfel de scene – 
demonstrează profesorul specialist în 
iconografie antică, Thomas H. Carpenter – apar 
reprezentate din abundenţă, începând cu secolul 
al VI-lea î. Chr., pe ceramica attică pictată în 
negru (prima atestare a imaginii lui Dionysos, pe 
superbul „vase François” de la Louvre, e datată 
cca. 580 î. Chr.), apoi, mai abundent, în secolul al 
V-lea, pe vase pictate în roşu şi, tot acum, în 
sculptura arhitecturală, pe monede, ori în 
spectacole de teatruiv. Muzeele lumii expun 
astfel de reprezentări plastice, cele mai multe pe 
ceramici antice greceşti.  

 

 
Euphronios, Dionysos şi însoţitorii săi, ceramică pictată în roşu, cca. 510-500, 
Louvre. 

N 
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Brygos, Dionysos cu liră şi alaiul său, ceramică greacă, cca. 480 î. Chr.,  
Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France.. 

 

 
Dionysos însoţit de menade şi satiri, gravură din William Smith, A Smaller 
Classical Dictionary of Biography, Mythologyand geography, 1898.    

În ceea ce priveşte literatura, în imnurile 
homerice, voiosul fiu al lui Zeus şi al „vrednicei 
Semele”, în cinstea căruia vechii greci „vor pune-
n temple un mare număr de statui”,  va fi celebrat, 
ca şi fratele său Apollo, ca un inspirator al 
poeţilor: „Zeu plin de furia iubirii, o, ţap, fii bun ! 
Căci noi, poeţii/  Începem şi sfârşim cântarea cu tine ! 
Nu e cu putinţă/ Să făurim un cântec sacru când tu 
lipseşti din gândiul nostru”v. Imnurile orfice 

abundă şi ele în numeroase invocări ale lui 
Dionysos, zeul cu multe nume, venerat 
deopotrivă de zei şi muritori, aducător de 
bucurii prin cântec şi dans, dascăl al iniţiaţilor,: 
„I-aţi învăţat întâia oară cum să-mplinească sfinte 
datini/ În cinstea vrednicului Bacchus” 
(Nereidelor); „…daţi muritorilor favoarea lui 
Bacchus” (Către nimfe); „Pe zgomotosul Dionysos, 
voios chiuitor îl chem” (Către Dionysos); „Atras de 
iederă, Basares, cu multe fete-n jur gătit,/ Ferice zeu, 
cu-nchinătorii ce te cinstesc fii pururi bun !” (Către 

trienal sărbătoritul); „Hai dar, dănţuitor ferice, 
dând bucurii mari, tuturora” (Către Bassareanul 

Dionysos);  „Pe Dionysos, zis Licnites, îl cheamă-
aceste rugăminţi” (Către Licnites); „Pe Bacchus 
dătător de vinuri, Perikionios, îl chem” (Către 

Perikionios); „Prins de delir, dezlănţui zarva, 
Euhoe !, bucuria vieţii,/ Lumina ta inundă-n voie 
nemuritori şi muritori” (Zeului teascurilor, 

alungătorul grijilor); „La imnuri se întoarce-
alături de doici cu poala-n cingătoare/ Şi pune timpul 
în mişcare prin locuri prinse-n roata horei !” (Către 

anualul zeu). Între însoţitorii lui Dionysos, satiri 
şi menade, în alaiuri de ospeţe şi bacanale, se 
distinge figura aparte a lui Silenus: „Bătrânul 
cast şi-ndreptăţitul fruntaş al sacrelor ospeţe,/ Sau 
chiui, sau veghezi alături de doici cu mândră 
cingătoare,/ Conduci naiade şi bacchante ce poartă 
iederă pe frunte !/ La preacurata jertfă vino 
înconjurat de toţi satirii / Cu-nfăţişare de jivină şi-
nalţă bacchice chemări,/ Vestind  serbarea închinată 
lui Bacchus, rege peste teascuri,/ Şi în orgii, la miez 
de noapte, mistere sacre să ne-arăţi,/ Zeu ce-
ndrăgeşti cântarea, thyrsul şi liniştitele 
petreceri !”vi. Dintre cei nouă poeţi canonici ai 
Greciei vechi, Anacreon din Teos, din secolul al 
VI-lea î. Chr., cîntăreţ al vinului şi amorului, al 
serbărilor şi banchetelor, îl invocă adesea pe zeul 
preferat (alături de Afrodita, „minunata 
cytereană”, şi de fiul acesteia, Eros)  în 
nenumărate ode şi epigrame. Reproducem spre 
ilustare o serie de fragmente din odele 
anacreontice: „Amor..., toarnă-mi din nectarul lui 
Bacchus” (Oda IV), ... „Fiul cytereeii îşi prinde 
trandafiri în păr atunci când dansează cu Graţiile. 
Încoronează-mă, şi cu lira în mînă, o, Bacchus, voi 
dansa în jurul altarelor voastre” (V), ... „În timpul 
nopţii, am dormit pe un covor de purpură şi Bacchus 
mi-a luminat somnul meu” (VIII), ... „ Cînd Bacchus 
îmi apare, necazurile mele adorm şi cred că posed 
toate comorile lui Cresus” (XXVI), ... „a sa uşoară 
licoare mă învaţă să dansez” (XXVII), ... „Cînd beau 
vin, voiosul Bacchus mă leagănă în aerul parfumat” 
(XXXIX), ... „Să ne veselim, să bem, cântă Bacchus, 
Bacchus, născocitorul dansurilor, Bacchus, prietenul 
cîntecelor, Bacchus, însoţitorul iubirii...” (XLI), .... 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/504214
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„Iubesc dansurile lui Bacchus, prietenul jocurilor” 
(XLII), ... „Zeu ce îl face pe tînăr spornic la treabă, 
priceput în dragoste şi graţios la dans” (XLVIII), ... 
„După ce am băut, dansez avântat în furia mea sacră 
şi-l cânt pe a mea liră  pe exuberantul Bacchus” 
(LVIII) ... Demersul lui Anacreon nu este 
singular ci în acord cu arta plastică a Greciei 
antice, la care el însuşi se referă. În Oda LIX, un 
„pictor distins” e chemat să picteze „zburdalnicele 
bacante iubitoare de jocuri şi de flaute cu sunete 
duble”. Ataşamentul poetului grec pentru zeul 
inovator al cîntecelor şi dansurilor a fost 
surprins de pictorul academic francez din 
secolul al XIX-lea, Jean Léon Gérôme, mai întîi într-
un ulei intitilat Anacreon, Bachus şi Amor, în 1848, 
trădând influenţe certe ale picturii în roşu de pe 
ceramica antică, apoi, într-o sculptură în bronz cu acelaşi 
titlu, din 1881, aflată în oraşul natal, Vesoul.  

 

Jean Léon Gérôme, Anacreon, Bacchus şi Amor, ulei, 1848, Musée des Augustins de 

Toulouse.  
 

 
Dintre tragicii greci, în Oedip rege, cca. 429 

î. Chr., Sofocle pune pe eroul titular să ceară, 
împotriva morţii, ajutor de la zei, printre 
aceştia, lui Bacchus: „Iar tu, ce eşti încununat cu 
aur,/ O, Bacchos, la faţă ca vinul/ Mereu însoţit de 
menade/ Ce-ţi înalţă în chiote imnuri”. Peste un 
sfert de secol, tragedia Bacantele compusă de 
Euripide cu puţin timp înaintea morţii sale şi cu 
care cîştigă concursul dramatic la Marea 
Dionysie din Atena, în 405, reprezintă în 
întregime un elogiu adus lui Dionysos, prezentat 
astfel de cor: „El îndrumă danţuri sfinte,/ se desfată-
n glas de flaut/ şi topeşte-ngrijorarea,/ când licoarea 
viţei curge/ sclipitoare la ospăţul/ zeilor”vii. 
Supranumele de Dithirambos, venit de la Dithiros 
(„cel cu două porţi”, cu referire la dubla naştere 
a zeului, din muritoarea Selene şi din coapsa lui 
Zeus, tatăl său), va deveni ulterior numele unui 

gen coral religios, desăvârşit din punct de vedere 
literar-muzical de legendarul Arion din Lesbos. 
Un împrumut de instrumente, sărbători şi genuri 
muzicale apare în aceasă piesă de Euripide, unde 
coribanţii, slujitori ai zeiţei Rhea-Cybele, 
inventatori ai tamburinelor, le oferă zeiţei, care, 
la rândul ei, le dăruieşte lui Dionysos, după cum 
relatează corul, referindu-se la serbarea tebană 
trianuală din solstiţiul de iarnă la care participau 
exclusiv femei, în cinstea întoarcerii (epiphaniei) 
zeului: „Apoi, satirii le-au cerut/ Zeiţei-Mame, 
aiurind,/ şi le-au primit şi-mpreunat/ cu corul 
sărbătorilor/ trieteride, ce se-ntorc/ spre farmecul lui 
Dionisos” Pentru contopirea celor două culte 
depune mărturie chiar zeul ce se adresează 
slujitoarelor sale: „femeilor/ ce mi-aţi făcut alaiul, 
însoţindu-mă/ din ţări barbare, bateţi tamburinele/ 
iubite-n Frigia, că ele s-au scornit/ pentru folosul 
mamei Rhea şi al meu”viii.  

 
Un contemporan al marilor tragici din 

acelaşi „secol al lui Pericle”, Ion din Chios, scrie 
şi el un cântec de ospăţ dedicat „Craiului Vin”: 
„…corului nostru,/ Tare i-e drag purtătorul de tirs, el 
Dionysos, zeul” ; „Ţie Dionysos, care-i eşti tată şi 
frunte-n ospeţe,/ Slavă !/ Tu-i bucuri pe toţi când se-
ncunună cu flori”. Un urmaş al acestuia, 
Aristofan, atacă şi el tema marilor sărbători ale 
lui Dionysos, invocat cu unul din zecile sale 
titluri de cult, Bromios : „Prinos în cinstea zeilor 
se-ntind/ Ospeţe-n şir pe anotimpurile toate./ Şi 
primăvara freamătă-n serbarea/ Lui Bromios. Ce 
dulce-adie corul…/ Şi tremură adânc cântul de 
flaut”… Interesantă pentru lumea greacă 
îmbrăcarea în haină literară a confruntării dintre 
flaut şi liră, prezentă în celebrul mit al întrecerii 
muzicale dintre Apollo şi Marsias. O stare 
conflictuală apare şi referitor la muzica lui 
Dionysos.   S-a păstrat un fragment, din cele 
patru ce au supravieţuit, probabil dintr-o piesă 
satirică scrisă de Pratinas din Phlius (Peloponez), 
sec.V î, Chr.,  unde,  în confruntarea dintre două 
coruri rivale de satiri, e refuzat cântecul  de flaut, 
acestuia rezervîndu-i-se doar rolul de 
acompaniator al corurilor : „Ce larmă se ridică şi 
ce dansuri ?/ Ce înfruntări fruntaşe urcă-n ropot/ 
Din trepte de altar dionisiac ?/ Al meu, al meu  e 
Bromios !/ Doar mie mi se cade/ Să-mi sun din strune 
viersul, să scapăr din chimval !/ Eu, cu naiadele 
zoresc pe culmi de munte ;/ Ca lebăda ce-şi scânteie 
aripa,/ Când prinde să dea glas spre înălţimi,/ Într-o 
cântare, flautul, doar isonul să-l ţie ;/ Nu-i locul lui 
de frunte…/ Făurătorule de ditirambi,/ Încununat cu 
iederă pe frunte !/ Ascultă-mi, rege, corul dorian !”ix 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_Augustins_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_Augustins_de_Toulouse
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Venind acum la o altă arie geografică, 
iată, romanii, războinici vestiţi dar tot odată şi 
mari amatori de petreceri, cântece şi dansuri, şi-l 
recvendică pe Dionysos ca pe unul din zeii lor 
tutelari. Literatura latină reflectă din plin acest 
lucru. Un poet din prima jumătate a secolului I î. 
Chr., epoca de sfârşit al Republicii romane, 
Gaius Valerius Catullus. component de vază al 
cenaclului „noilor poeţi” (neôteroi) de la Roma, 
admiratori cu toţii ai literaturii şi mitologiei 
elene, înfăţişeză într-un poem „orgia sacră” 
prilejuită de sărbătorile, însoţite de muzici şi 
danţuri,  închinate zeiţei frigiene Cibele. Mai 
departe, apare transferul cultului „Marii Mame” 
către cel al lui Dionisos, evocat şi de Euripide în 
piesa amintită. Ilustrativ în acest sens este 
vestitul episod al întâlnirii zeului cu Ariadna, 
fiica lui Minos, părăsită de Tezeu : „Însă de partea 
cealalt alergând înfloritul Iacus/ Vine cu danţ de 
Satiri, cu Silenii, născuţii la Nisa:/ Zeul încins de 
iubire, pe tine, Ariadno, te caută/ Saltă cu dânşii, 
ieşite din minţi, turbate Menade…/ Evoe strigă şi-n 
zbuciumul lor îşi tot scutură capul./ Unele clatină 
tirsul cu boldu-n cunună de viţă,/ Altele juncul cel 
rupt în bucăţi îl aruncă prin aer;/ Altele, uite, se-
ncing cu şerpi colăciţi peste mijloc,/ Altele duc în 
panere odoarele tainei lui Bacchus,/ Taină pe care-n 
zadar profanii doresc s-o audă. (în latină : „Orgia, 
quae frustra cupiunt audire profani” )/ Uite cum 
altele-n timpane bat cu palmele-ntinse,/ Ori din 
scobite cimbale scot zingăte limpezi de-aramă, / Multe 
au surle şi zuzăie surd răguşitele surle/ Şi te-nfioară 
cu ţipete barbare fluierul frigic…”x. Dintre marii 
poeţi ai „epocii de aur” a literaturii şi artei latine 
(„epoca lui Augustus”), autorul epopeii Eneida, 
Publius Vergilius Maro, tratează şi el tema în 
discuţie, într-una din Bucolicele sale, în care doi 
păstori şi o naiadă îl obligă pe zeul câmpenesc 
Silenus, fiul lui Mercur (sau al lui Pan), 
educatorul lui Bacchus, să le cânte un cântec 
promis mai demult, înfăţişând o serie de mituri 
străvechi, începând cu originea lumii: „Şi s-apucă 
de cântat./ Hei! să-i fi văzut pe fauni şi pe fiare, ca-n 
poveste,/ Cum jucau! Stejarii ţapeni clătinau şi ei din 
creste: / nici Parnasul pe Apollo nu mi-l asculta aşa, 
Nici Rodopul şi Ismarul pe Orfeu. Silen cânta…”xi. 
Mai tînărul său contemporan Quintus Horatius 
Flaccus, dedică lui Bacchus, Oda a XIX-a din 
Liber alter : „Crede-mă, posteritate : printre stânci 
pe munţi cântând/ l-am văzut pe zeul Bacchs şi pe 
Nimfe învăţând/ ritmul cântecelor sale şi pe Satirii 
perechi,/ cu picioarele de capră, ascuţind  a lor urechi/ 
… / deşi se zvonea mereu/ că de danţuri eşti o 
Bacchus, de petreceri şi de jocuri/ mult mai bun decât 
de luptă : tu ţii însă două locuri,/ vrednic în război şi-
n pace”, şi Oda a XXV-a din Liber tertius: „O, 

Leneu, pericol dulce este a urma pe-un zeu/ ce cu foi 
de viţă verde îşi încinge capul său”xii. La rândul său, 
Albius Tibullus deschide volumul său de elegii, 
Liber secundus, cu o invocare a „zeilor rustici”  
(rurisque deos), dintre aceştia fiind nominalizaţi 
Bacchus şi Ceres, şi a ceremoniilor câmpeneşti 
închinate zeului : „Agricultorul de plugul cel greu 
ostenit prima oară/ Rustice vorbe-a cântat în potrivite 
măsuri./ El, săturat, modelă mai întâi, dintr-un flaut 
mai simplu,/ Cântec menit a-l cânta în faţa ornaţilor 
zei./ El, rumenit cu roşeţă de miniu, O Bacchus, cu 
artă/ Mai nedibace-a condus hora şi pe 
dansatori…”xiii. Un alt elegiac latin, Sextus 
Propertius declară ritos: „Amor şi Bacchus, doi zei 
aprigi stăpâni îmi erau”. Altundeva, face parte 
dreaptă lui Apollo şi Bacchus: „Să mă mai mir că 
Apollo şi Bacchus fiindu-mi la dreapta,/ fetele Romei 
iubesc vorbele ce li se spun”. O elegie mai amplă e 
dedicată în special zeului Bacchus, numit 
„pater” şi doctor în dragoste: „tu doar îmi poţi 
îmblânzi nebuneasca iubirii pornire”. Abandonul 
poetului e total : „Cât sunt în viaţă, eu numai prin 
tine trăi-voi şi pentru/ tine am să cânt ca poet”. În 
aceeaşi elegie sunt evocate episoade din viaţa 
zeului şi cultul ce-i este dedicat acestuia, din care 
instrumentele şi cântecul nu lipsesc: „Timpane 
pline de vrajă vor face tebanii să sune/ când capripezii 
satiri trişca la gură şi-o pun./ Marii zeiţe Cibela, 
purtâd o cunună de turnuri/ i-or zdăngăni din ţimbal 
preoţii ei coribanţi,/ iar la intrarea în temple, din 
crater de aur, ierarhul/ are să-ţi toarne pe-altar sacre 
libaţii de vin”xiv.  

 

 
Dionysos cu menade şi satiri, relief pe un „vas Borghese”, marmură de Penteli,  
 cca. 100-30 î. Chr., Louvre.  
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Procesiune bachică, cu satiri şi menade, marmură de la o vilă romană, cca. 100 d. 
Chr.,  
Britith Museum, Londra.  

 

 
Procesiune bachică, sarcofag de marmură, cca. 150-200 d. Chr.,  
University of Michigan, Kelsei Museum of Archeology. 

 

 
Dionysos şi alaiul său, mozaic de la aşa numita „casă a lui Virgiliu” din Susa, 
Tunis, sec. III d. Chr.  

 

Să-l mai amintim din secolul I al erei creştine 
pe filosoful stoic roman Lucius Annaeus Seneca, 
autor de tragedii, între care Oedip e importantă 
pentru tema noastră, căci o întreagă scenă din 
actul al II-lea reprezintă un imn intonat de cor în 
cinstea „divinului Bacchus”. Peste un secol, scri-
itorul sirian de limbă greacă Lucian din Samo-
sata apelează într-unul din dialogurile sale 
(Prefaţă sau Bacchus) la o „legendă bachică” pri-
vind lupta cu indienii a zeului, în armata căruia 
mărşăluiesc femei şi fauni cu tobe şi syrinx. La 
aceleaşi legende recurge scriitorul în dialogul 
său Despre dans. Antichitatea târzie mai înregis-
trează în secolul al V-lea marele poem în 48 de 
cărţi intitulat Dionisyaca scris de poetul Nonnos 
din Panopolis (Egipt). În fine, o epigramă din 
antologia palatină, datorată lui Agathias 
Scholastikos, poet şi istoric grec din Asia Mică, 
în timpul lui Iustinian, secolul VI d. Chr., descrie 
o statuie de bacantă : „A plăsmuit cioplitorul de 
piatră-o bacantă. Sfioasă/ Pare că nici n-a deprins 
cum să lovească-n cimval./ Vezi cum  îşi pleacă 
privirea, de parcă se-ndeamnă să-ngâne:/ «Haideţi, 
ieşiţi, n-am să cânt  până ce nu vă ştiu duşi »”. 
Aceluiaş autor îi aparţine acest portret de micuţ 
satir cântăreţ, vrăjit de propriul lui cântec : 
„Naiul tău, micule satir, împrăştie cântecul singur ?/ 
Altfel de ce ţi-ai lipi strîns urechea de soc ?/ Dar, 
surâzând, el tăcea ; şi-ar fi prins poate glas mai în 
urmă/ dar încântarea-l ţinea tot cufundat în uitări./ 
Ceara să-l fi stingherit ?/ Să nu crezi ! Din îndemnul 
lăuntric/ Tace, cu sufletul prins în cântu-i vrăjit”xv. 
Agathias urmează tradiţia unui gen literar-
retoric numit ekphrasis (descrierea artistică a unei 
opere de artă) începând cu vestita prezentare a 
scutului lui Achile din Iliada şi al cărui campion 
în antichitate rămâne scriitorul roman de limbă 
greacă din sec. III d. Chr., Philostratos cel Bătrân, 
cu Eikones, lucrare înfăţişând o suită de 64 de 
tablouri antice pe teme mitologice (reale sau 
imaginare, criticii nu s-au decis încă) dintr-o vilă 
napolitană. Din Cartea întâi reţinem piesele cu 
numărul XVII (Bacantele) şi XIX (Satirii). 

 

 
Dionysos acompaniat de fauni şi menade, ceramică attică, cca., 370-360  î. Chr., 
Louvre 
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Faun cu flaut, copie italiană, sec. XXVII-XVIII, după o operă antică,. 

De-a lungului Evului Mediu, literatura şi 

arta europeană abordează frecvent scenariile 

bachice, devenite o temă predilectă pentru 

autorii Pleiadei. Ea şi-l asumă pe Bachus ca zeu 

reprezentativ, cum declară fără echivoc şeful 

grupării franceze din secolul al XVI-lea, Pierre 

de Ronsard în Epistolă către Ambroise de la 

Porte, Parisian: „Dar ca poet dau eu întâietăţi/ Lui 

Bacchus peste orice zeităţixvi. Dintre mebrii 

aceleiaşi prestigioase şcoli poetice să-i mai cităm 

pe  Remy Belleau, cu Amethista sau iubirile lui 

Bacchus şi ale Amethistei, unde alaiul zeului 

este astfel descris: „Era în ziua însăşi nebunele 

Menade/ Când la un loc cu turma hoinarelor Thyade/  

Răcnind cu urlet mare, ţipând, râzând, zbierând,/ În 

zvâcnete şi zbucium de hohote pe rând,/ cu feţele 

mascate şi-n creştete cuibare/ De şerpi în 

şuierată,fierbinte mişunare,/ cu suliţe în mână, cu 

tropote sărind,/ În sunete de tobe, de-a valma 

măscărind,/ Cu buciume din coarne de ţap şi de 

berbece,/ De zeul ei prea beată în iureş se întrece/ 

grămada-mpintenată de propria-i turbare”xvii şi, de 

asemenea, pe Pontus de Tyard, cu poemul De 

ziua Bacchanalelor: „Orice grijă-n mine piere/ 

Zeul Liber cu putere/ Pieptul mi-a înflăcărat./ Dar ce  

huet care muge,/ Cântă, duduie şi fuge,/ Suflete-

auzutu-l-ai?/ Evohe! Că-i chiar cântarea/ Însoţind 

înaintarea/ bachicului sfât alai”xviii; tot el, cu un 

sonet: „Norodu-i pregătit cu încântare/ Pre zeul 

băturii să-l cinstească.../ Pe faţă i se vede bucuria,/ E 

semn de mulţumire veselia:/ Petreceri, haz, ospeţe, 

cântec, jocuri”. Tema trece firesc în secolele 

următoare la şcoala romantică şi la parnasieni,  

din care-i amintim, ca să dăm doar cîteva 

exemple, pe John Keats, cu a sa Odă la 

melancolie, „Bachus era, el şi cortegiile sale./ 

Trompetele ardeau şi de argint un freamăt/ Născut 

din sărutarea de cimbale/ Scoteau ce bucurii de 

geamăt : Bachus era cu toţi ai săi !/ Parcă sunt 

podgoreni veniţi din vie,/ Încoronaţi de frunze, cu 

feţele văpăi,/ În dans nebun prin delicioase văi,/ 

Pentru a te goni, Melancolie”xix, şi pe Leconte de 

Lisle cu Poemele antice şi cu traducerile din 

Idilele lui Teocrit şi din Odele anacreontice, 

unde  ataşamentul faţă de zeu era tranşant 

exprimat : „Quand Bakkhos, le fils de Zeus, le joyeux 

Lyaios, est entré jusqu’au fond de mon cœur, ce 

donneur de vin me pousse à danser, et ma volupté est 

grande de me sentir ivre !”. Întreg secolul al XIX-

lea, cum bine observa Gilbert Durand într-una 

din mitocriticile sale, participă la o resuscitare în 

plan artistic a mitului lui Dionysos-Bacchus.  

În ceea ce priveşte artele plasice, Dionysos şi 

alaiul său de adoratori intră ca temă predilectă în 

tablourile unor pictori ai epocii moderne, 

începând cu Renaşterea, când chingile dogmei 

religioase sunt mult slăbite. Pe urmele 

mozaicurilor şi frescelor murale greceşti şi 

romane, cum sunt cele de la Paphos şi Delos şi, 

mai cu samă, cele de la  Villa dei Misteri şi Casa 

dei Capitelli Colorati din Pompei ori  cele de la  

Herculanum, arta decorativă renascentistă 

apelează la scene din viaţa zeului mai frecvente 

motive fiind Bacchanala, Triumful lui Bacchus, 

Bacchus şi Ariadna. Unul din cele mai vechi 

exemple ni-l oferă o friză de la Palazzo Medici, 

din Florenţa, cu Dionysos şi Ariadna la Naxos, 

cca. 1460-1465, provenită din şcoala lui 

Donatello. Interesantă este, din aceeaşi epocă a 

Renaşterii timpurii, şi opera lui Sandro Botticelli, 

Calomnia lui Apeles, 1495;  una din frizele 

pictate în tablou înfăţişează o scenă cu Bacchus şi 

Ariadna. La Muzeul Albertina din Viena se 

păstrează de asemena o schiţă a lui Rafael cu un 

Triumf al lui Bacchus, cca 1517, pregătind o 

frescă cerută de ducele  Alfonso d’Este pentru a 

decora Camerino d’alabastro din palatul său de la 

Ferrara, din păcate, nerealizată de marele artist 

din Urbino aflat în ultimii săi ani de viaţă.  Un 

tablou atribuit contemporanului său, Dosso 
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Dossi, Sosirea lui Dionysos în insula Naxos, 

aflat acum la Bombay, se presupune că ar fi fost 

comandat pentru aceeaşi cameră de ducele de 

Ferrara. Subiectul e se pare cerut şi de alţii, căci 

un elev al lui Rafael, Giulio Romano, realizează 

şi el o Bacchanală pentru Palazzo del Te al 

ducelui de Mantova, iar un elev al lui Bramante, 

Baldassarre Peruzzi împodobeşte şi el Villa 

Farnesina (Sala delle Prospettive)  din Roma  cu 

un Triumf al lui Bacchus şi Ariadna. Deprin-

derea rămîne. La sfîrşitul secolului al XVI-lea, 

Annibal Carracci realizează, între minuunatele 

fresce de la aceeaşi Villa Farnesina, în zona cen-

trală a plafonului, un Triumf al lui Bacchus, iar 

peste două secole, în 1770, Jacopo Guarana pic-

tează şi el o suită de fresce pentru Camera lui 

Bacchus  de la somptuoasa Villa Pisani din Vene-

ţia. Revenind la artiştii de prestigiu ai Renaşterii 

italiene, vedem că scenele bacchice formează 

subiectul unor gravuri şi tabluri semnate de 

Piero di Cosimo, Giovanni Battista Cima da 

Conegliano,  Andrea Mantegna, Tiziano Vecello, 

Agostino Veneziano, Baldassare Peruzzi...  

 
Atelierul lui Donatello, Dionysos şi Ariadna la Naxos, friză, 1460-1465, Palatul 

Medici, Florenţa  
 

 
Andrea Mantegna, Bachanală cu Silenus, gravură, cca 1470. 

 
Rafael Sanzio, schiţă pentru Triumful lui Bacchus, cca. 1517, Albertina, Viena. 
 

 
Tiziano, Bacchanala, cca. 1523-1526, Museul Prado, Madrid  

http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=785
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tiziano_Vecello
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=785
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Temele bachice formează subiectul unor 
tablouri şi în epocile următoare, în Manierism, 
Baroc, Rococo. L-am amintit deja, din epoca 
renascentismului tardiv, pe bolognezul 
Anmibale Carracci, dar iniţiativa pare să 
aparţină acum flamanzilor, întrer care Rubens, 
Van Dyck, Frans Francken. 

 

 
Annibale Carracci, Triumful lui Bacchus, frescă, 1595-1605, Palatul Farnese, 
Roma. 
 

 
Peter Paul Rubens, Marşul lui Silenus (cca 1618-1620), Gemäldegalerie, Berlin. 

 

 
Atribuit Jan Dyck, Silenus beat susţit de satiri, cca. 1620, National Gallery, 
London. 

 

 
 

 
Frans Francken, Triumful lui Bacchus, colecţie  particulară. 

 
Din acelaşi secol XVII, dintre numele mai 

prestigioase, îl reţinem în primul rând pe acela al   
lui Nicolas Poussin, cu o serie de tablouri 
existente la  Munich, Paris, Londra, Madrid, 
Kansas City... Ilustrativ e, dintre acestea, o 
Bacchanală cu chitaristă de la Louvre, a celui 
investit de Ludovic al XIV-lea cu titlul de Primul 
pictor al Franţei. Un interesant Triumf al lui 

Bacchus, aflat la Prado, cu zeul vinului în 
mijlocul unor beţivi madrileni contemporani, 
realizează  Velázquez în 1629. Tot un „Triumf”, 
cu titlul de experiment îndrăzneţ, ne propune pe 
la mijlocul secolului al XVII-lea barocul olande 
prin tabloul Michaelinei Woutiers 
(Kunsthistorisches Museum, Viena) unde, în 
alaiul lui Dionysos e inclus şi un autoportret 
semi-nud al artistei. 

 
 

 
Poussin, Bacchanală cu chitaristă, cca. 1627-1630, Louvre. 
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 Michaelina Woutiers, Triumful lui Bacchus, Kunsthistorisches Museum, 
Viena. 

 

După un lung hiatus, temele bacchice revin 
cu putere începând cu mijlocul secolului al XIX-
lea, o dată cu pasiunea romanticilor, apoi, a 
simboliştilor şi a parnasienilor pentru mitologia 
antică greco-latină. „Zeul misterios” învocat de 
Charles Baudelaire în Florile răului („O 

Bacchus, endormeur des remords anciens!”) şi 
bacantele sale formează subiectul unor opere 
datorate francezilor Charles Gleyre ( tabloul său, 
Dansul baccantelor, face impresie la Salonul din 
1849 de la Paris), Eugène Delacroix, Gustave 
Moreau, englezilor Joseph Mallord William 
Turner, William Etty, Lawrence Alma-Tadema, 
elveţianului Arnold Böcklin, austriacului Hans 
Makart... Subiectul trece în secolul XX la 
avangardişti precum André Derain, Pablo 
Picasso, Gustav Klimt ori Salvador Dali (de 
remarcat, pe lîngă crearea costumaţiei, şi libretul 
acestuia pentru baletul Bacchanale din 1939).   

 

 
Delacroix, Triumful lui Bacchus, 1861, colecţia Emil G. Bührle, Zurich. 

 

,  
William Etty, Bacantă cu tamburină, Louvre 

 

 
Pablo Picasso,  Faun flautist şi bacchante, ilustraţie grafică, 1968  

În ceea ce priveşte muzica modernă, să 
menţionăm că bacchanalele devin un gen de mare 
popularitate şi sunt prezente în creaţia lui 
Camille Saint-Saëns (opera Samson şi Dalila), 
Richard Wagner (Tannhäuser ), Alexandru 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://www.oniraloin.com/lieu_2322.php
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Camille_Saint-Sa%25C3%25ABns&usg=ALkJrhgTWTKQ10mr7F90eizvCdrGaLFMRA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Tannh%25C3%25A4user_(opera)&usg=ALkJrhjaMe2LJK4s19RXFQ3GS06FBIfxaA
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Glazunov (baletul Anotimpurile). În 1882, 
Claude Debussy compune Triumful lui 

Bacchus, o suită orchestală pentru pian, înspirată 
de un poem al lui Théodore de Banville. Mai 
aproape de noi, au compus bacchanale 
compozitorul american John Cage (1940), 
japonezul Toshiro Mayuzumi (1954), francezul 
Jacques Ibert (1956). Până la urmă, lumea 
modernă, asumându-şi-l pe Dionysos, nu-l 
respinge cu totul pe Apollon. Apolinicul şi 
dionisiacul conlucrează ca faţete ale aceleiaşi 
arte. Se împlineşte astfel un deziderat al lui 
Nietzsche din finalul lucrării citate: „Raportul 

complicat dintre apolinic şi dionisiac în tragedie ar 
putea deci fi simbolizat printr-o legătură frăţească a 
acelor două zeităţi. Dionysos vorbeşte limba lui 
Apollo, iar Apollo ajunge să vorbească limba lui 
Dionysos. Astfel a fost atins ţelul suprem al tragediei 
şi, în general, al artei”xx. În zorii civilizaţiei 
noastre, vechii greci par să fi presimţit aceasta, 
după cum ne sugerează o scenă cu o întrunire 
fraternă Dionysos, Apollon şi Hermes, pictată pe 
un vas de pe la mijlocul secolului al IV-lea î. Chr. 
expus la Muzeul arheologic al Spaniei.  
 

 

                                                 
i Fr. Nietzsche, Nașterea tragediei, în antologia De la Apollo 

la Faust. Dialog între civilizaţii, dialog între generaţii, 
Editura Meridiane, Buc., 1978, p. 180 
ii Idem, op. cit., p. 187 
iii Heinrich Heine, Zeii în exil, în Opere alese, vol. I, Univers, 
Buc., 1970, p. 289-90. 
iv Thomas H. Carpenter, Dionysian Imagery in Archaic 
Greek Art: Its Development in Black-Figure Vase Painting,  
Oxford University Press, USA, 1986; idem, Dionysian 
Imagery in Fifth Century Athens,   Oxford University Press,  
USA, 1996; vezi și Cornelia Isler-Kerényi, Civilizing 
Violence Satyrs on th Century Greek Vases, Academic 
Press 
 Fribourg, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 2004. Vezi, 
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Codexul Rohonczi şi Codex Aureus  
Mărturii ale istoriei celui mai vechi popor din 
Europa, strămoşii tuturor popoarelor latine şi 
nicidecum o rudă marginală a latinităţii, scrierea 
şi cultura traco-dacilor.  
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Bogdan MANDACHE 

 

 

 

 

Ispitirea  
Sfântului Anton 
 

spitirea Sfîntului Anton este titlul sub care 
sînt cunoscute tablourile sau gravurile 
semnate de Martin Schongauer, Pieter 

Bruegel cel Bătrîn, Hieronymus Bosch, Matthias 
Grunewald, Paul Cezanne, Domenico Morelli 
sau Salvador Dali, pentru a aminti doar cîteva 
nume ale celor care au transpus plastic 
încercările prin care diavolul voia să-l abată pe 
Sfîntul Anton de la calea credinţei şi smereniei. 
Dar Ispitirea sfîntului Antoneste şi titlul unui 
cunoscut poem în proză semnat de Gustave 
Flaubert, scriere mult iubită de scriitorul francez. 
Aflat la Genova, în primăvara lui 1845, Flaubert 
vede în palatul Balbi tabloul lui Pieter Bruegel 
cel Bătrîn,Ispitirea sfîntului Anton: “În fund, de 
ambele părţi, pe fiecare dintre coline, două 
capete monstruoase de diavoli, pe jumătate cu 
trup de om, pe jumătate cu trup de munte. În 
partea de jos, la stînga, sfîntul Anton între trei 
femei, întorcînd capul spre a se feri de 
mîngîierile lor; sînt goale, albe, surîd şi dau să-l 
învăluie cu braţele lor. (…) E un ansamblu ce 
colcăie, mişună şi ricanează, în chip grotesc şi 
năvalnic, sub bonomia fiecărui detaliu. (…) În 
ceea ce mă priveşte, n-am mai văzut nici un alt 
tablou în afară de acesta, şi nu-mi amintesc decît 
de el…” 

Flaubert avea atunci 24 de ani, iar pictura lui 
Bruegel îl va obseda aproape trei decenii. Scrie o 
primă versiune a Ispitirii sfîntului Anton, dar 

prietenii o consideră o nereuşită: “Socotim că 
trebuie să arunci totul în foc şi să nu mai gîndeşti 
niciodată la asta!” Flaubert renunţă pentru un 
timp şi va începe să scrieDoamna Bovary, dar la 
puţină vreme după acel episod va vizita nordul 
Africii, va păşi pe locurile unde cu veacuri 
înainte trăise sihastrul Antonie. Convins că 
prietenii i-au judecat cartea cu uşurinţă, Flaubert 
reia subiectul şi scrie o nouă versiune, 
abandonează iarăşi proiectul, pentru ca în 1870 
într-o scrisoare adresată domnişoarei Leroyer de 
Chantepie să mărturisească: “În ciuda 
necazurilor în care mă zbat, sînt pe cale a 
termina Ispitirea sfîntului Anton. Este opera 
întregii mele vieţi, de vreme ce prima idee mi-a 
venit în 1845, la Genova, în faţa tabloului lui 
Brueghel, iar de atunci n-am încetat să mă 
gîndesc la ea şi să citesc tot felul de cărţi legate 
de ea.” Cartea va apărea în 1874, primită cu 
entuziasm de unii (Taine şi Renan), cu rezerve 
de alţii (Barbey d’Aurevilly). În secolul trecut, 
Paul Valery o va considera una din cărţile sale 
de căpătîi, iar Gabriele d’Annunzio scria că: 
“Singurul meu maestru a fost Gustave 
Flaubert: Ispitirea este modelul pe care l-am 
căutat totdeauna; eleganţa în forţa violentă.” 

Literatura iudeo-creştină a dezvoltat o 
reflecţie antropologică interesantă asupra 
noţiunii de viciu şi a deschis o perspectivă 
spirituală care depăşeşte consideraţiile morale 

I 
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asupra binelui şi răului. Dacă Evanghelia după 
Matei enumeră cele rele care pornesc din inimă 
(gînduri rele, ucideri, adultere, desfrînări, 
furtişaguri, mărturii mincinoase), apostulul 
Pavel se întreabă care este originea viciilor: 
“cunoscînd pe Dumnezeu, nu L-au slăvit ca pe 
Dumnezeu, nici nu L-au mulţumit, ci s-au rătăcit 
în gîndurile lor şi inima lor cea nesocotită s-a 
întunecat. Zicînd că sînt înţelepţi, au ajuns 
nebuni” (Romani 1, 21-22). Aceste observaţii 
deschid discuţia asupra libertăţii umane, asupra 
capacităţii omului de a alege; a discerne 
înseamnă mai întîi a observa atent mişcarea 
gîndurilor, a repera originea lor umană, angelică 
sau demonică. Tema discernămîntului spiritelor 
şi a luptei spirituale se va afirma în literatura 
patristică din secolele al III-lea şi al IV-lea. Unul 
dintre teologii care au scris cu claritate despre 
lupta din interiorul omului între propriile 
gînduri şi gîndurile din exterior, a fost Origen, 
care în Despre principii arăta că greşeala omului 
constă în faptul că într-un anume moment 
consimte viciului şi renunţă la libertatea sa. 
Origen subliniază că reperarea viciilor este 
dificilă căci este propriu vrăjmaşului să schimbe 
formele viciului pentru a înşela astfel vigilenţa 
omului: “După părerea mea astfel de cazuri au 
loc din pricină că puterile vrăjmaşe, adică 
diavolii, făcîndu-şi loc în cugetele lor ocupate 
înainte de nechibzuinţă, au pus acum cu totul 
stăpînire pe puterea lor de judecată mai ales 
fiindcă niciodată virtutea nu a fost la ei o forţă 
care să-i fi putut îndemna să reziste.” Origen 
consideră că este necesară distincţia între 
păcatele care vin de la puterile vrăjmaşe şi cele 
care izvorăsc în chip firesc din impulsurile 
noastre trupeşti, din neînfrînare şi din depăşirea 
măsurii dictată de natură. Vorbind despre “lupta 
împotriva trupului şi a sîngelui”, Origen 
aminteşte spusele apostolului Pavel despre 
încercările la care sîntem supuşi: “Nu v-a 
cuprins ispită care să fi fost peste puterea 
omenească!” (ICorinteni 10, 13). Lupta spirituală 
începe prin re/considerarea sinelui. 

Munca de discernere a duhurilor şi lupta 
spirituală au fost admirabil exprimate de 
Atanasie cel Mare în carteaViaţa cuviosului 
părintelui nostru Antonie, o relatare înrădăcinată 
în experienţa unui om, un om care a renunţat la 
toate bunurile materiale, dînd banii săracilor, 
păstrînd puţini pentru sine şi pentru sora sa. Se 
spune că Antonie a trăit 106 ani, de la jumătatea 
secolului al III-lea pînă la jumătatea secolului al 
IV-lea. Antonie a ales să trăiască departe de 
lume, în deşertul Egiptului, acolo în pustie 

alegînd să lupte cu tentaţiile, cu viciile. În 
singurătate, Antonie era încercat de diavol: “Dar 
diavolul pizmaş şi urîtor de cele bune nu suferea 
să vadă în tînăr o astfel de năzuinţă. Şi întîi a 
încercat să-l coboare din nevoinţă, aducîndu-i în 
minte avuţia, ocrotirea surorii, datinile 
neamului, iubirea de arginţi, iubirea de slavă, 
plăcerile de multe feluri de mîncări si celelalte 
desfătări ale vieţii. (…) Diavolul stăruia, 
ticălosul, şi noaptea lua chipul femeii şi o imita 
în tot felul, numai ca să-l înşele pe Antonie.” Dar 
diavolul nu avea să-şi recunoască înfrîngerea, 
dimpotrivă lua alte înfăţişări (şerpi, lei, urşi, 
leoparzi, aspide, scorpioni, lupi) supunîndu-l pe 
Antonie diferitelor încercări şi cazne. După 
aproape douăzeci de ani de nevoinţă au venit la 
el şi alţii care voiau să-i urmeze calea, l-au găsit 
cum îl ştiau şi înainte: “Nici închis în sine, din 
înfrînare, nici revărsîndu-se din placere, nici 
stăpînit de rîs, nici coplesit de tristeţe; nu s-a 
tulburat vazînd mulţimea, nici nu s-a veselit 
văzîndu-se primit cu bucurie de atîta lume. Ci 
era întreg egal cu sine, ca unul ce era călăuzit de 
dreapta judecată şi statornicit în ceea ce e 
propriu firii.” Lupta împotriva viciilor îi permite 
omului să-şi regăsească natura, virtutea avînd 
nevoie de voinţa omului pentru a nu cădea în 
deznădejde. Antonie a avut curajul să înfrunte 
vrăjmaşul, să caute adevărul, să coboare 
înlăuntrul său, să recunoască zonele de umbră 
bine ascunse în profunzimile eului. “Şi acesta să-
ţi fie semnul netemerii tale de ei: cînd se iveşte 
vreo nălucire, nu te lăsa cuprins îndată de frică, 
ci, oricare ar fi, întreabă întîi cu îndrăzneală: cine 
eşti tu şi de unde?”, îi povăţuia Antonie pe care 
voiau să-i urmeze calea. 

 

Discipol al lui Pieter Bruegel cel Bătrân, c. 1550/1575, colecţia Samuel H. Kress 
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Artist: Hieronymus Bosch 
 

În Cartea de pictură sau Erminia de la Athos, 
scrisă pe la anul 1730 de Dionisie din Furna sînt 
trasate îndrumări de iconografie ortodoxă 
“pentru îndreptarea zografilor”; astfel, despre 
cuviosul Antonie se menţionează: “bătrîn cu 
barba scurtă despicată în două, mai rară la 
barbie, purtînd un văl, zice: «Nu te lăsa înşelat, o 
monahule, de plinul pîntecelui. Ascultarea şi 
înfrînarea supun diavolii»”; sf. Antonie mai este 
amintit şi pentru minunile sale, episoade din 
viaţa sa menţionate de sf. Atanasie. În 
iconografia apuseană ispitirea sfîntului Anton 
apare mai întîi în fresce din bazilici italiene din 
secolul al X-lea, apoi devine subiect pentru 
numeroşi artişti, parte din ei amintiţi în debutul 
articolului. Tabloul lui Pieter Bruegel cel Bătrîn, 
pictat în 1558, este cel care a generat scrierea 
flaubertiană, este imaginea pe care a purtat-o cu 
sine aproape trei decenii; era dispus să-şi vîndă 
mare parte din avere pentru a cumpăra acel 
tablou, care astăzi poate fi admirat la “National 
Gallery of Art ” din Washington. Să amintim că 
Pieter Bruegel cel Bătrîn este şi autorul unei 
gravuriIspitirea sfîntului Anton (1556) aflată la 
“Ashmolean Museum”, Oxford.  Bruegel a fost 
unul dintre pictorii care au reînnoit limbajul 
plastic, a fost un strălucit observator al viciilor şi 
virtuţilor, al păcatelor şi bucuriilor, al înălţimii şi 
slăbiciunii omeneşti. A ştiut să surprindă 

diversitatea stărilor omeneşti, organizîndu-şi 
discursul narativ în jurul unui motiv central 
simbolic faţă de care sînt distribuite celelalte 
personaje, obiecte sau animale observate cu o 
precizie surprinzătoare aşa cum este şi 
cazul Ispitirii sfîntului Anton. Imaginaţia în 
crearea formelor fantastice, demoniace în 
măsură să redea anxietatea credinţelor şi 
superstiţiilor, îşi află deplina întruchipare în 
opera lui Hieronymus Bosch, precursor al artei 
lui Bruegel. Nu se poate scrie o istorie a 
monstruosului în artă fără a insista asupra 
monştrilor, hibrizilor, creaturilor imposibile 
zugrăvite cu măiestrie de Bosch. Încă din secolul 
al XVIII-lea, Jose de Siguenca observa cu fineţe 
că în vreme ce pictura altora prezenta omul aşa 
cum e văzut din afară, Bosch a avut îndrăzneala 
să-l picteze aşa cum e în adîncul fiinţei. În 
tripticul Ispitele sfîntului Anton(1505-1506), 
portretizează încleştarea omului cu ispita si 
omniprezenţa unui personaj familiar universului 
lui Bosch, diavolul. În panoul central, sfîntul 
Anton este hăituit de demoni groteşti avînd 
trupurile create printr-o amalgamare de bucaţi 
umane, animale, vegetale, obiecte; fundalul este 
un peisaj fantastic, bizar, înspăimîntator.  El ni-l 
înfăţişează pe Sfîntul Anton înconjurat de 
furnicarul infernal, hărţuit de păcătoasele 
diabolice, terorizat de monstrii îngrozitori. 
Mathias Grunewald, mistic şi vizionar, îmbină 
spiritualul cu materialul, imaginativul cu realul, 
logicul cu iraţionalul si fantasticul; în Ispitirea 
sfîntului Anton (1510-1515) se remarcă prin 
supradimensionarea făpturilor supranaturale şi 
fantastice. Martin Schongauer, cunoscut gravor 
alsacian care a trăit în a doua jumătate a 
secolului al XV-lea, este autorul unei sugestive 
gravuri Ispitirea sfîntului Anton (1470-1475); 
Sfîntul Anton este asaltat de înfricoşătoare 
creaturi, rod al unei imaginaţii artistice 
debordante, de vreme ce gravura avea să fie 
copiată mai tîrziu de tînărul Michelangelo. 
Sfîrşitul Evului Mediu nu avea să ducă la 
estomparea interesului pentru această temă, iar 
poate cea mai neaşteptată ilustrare vine din 
partea lui Salvador Dali. Într-un univers oniric, 
suprarealist, marele artist are şi o “perioadă 
mistică” în care foloseşte subiecte clasice şi 
religioase interpretate prin intermediul 
conceptelor ştiinţifice. Primul experiment 
este Ispitirea sfîntului Anton, tablou pictat la New-
York, în 1946, aflat în Muzeul Regal de Arte 
Frumoase din Bruxelles; despre această etapă 
creatoare, Dali spunea: “am înţeles că mijlocul 
expresiv figurat a fost creat în timpul Renaşterii, 
iar decadenţa picturii moderne se datorează 
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scepticismului şi lipsei de credinţă, rezultat al 
materialismului mecanicist. Datorită renaşterii 
mistismului spaniol, eu, Dali, voi arăta 
spiritualitatea tuturor substanţelor şi voi 
demonstra prin opera mea unitatea 
Universului.” Într-un peisaj deşertic, tabloul este 
pictat la puţin timp după explozia atomică, 
cîtorva animale purtînd insemnele fricii, 
desfrînării şi ale altor credinţe, Sfîntul Anton le 
opune semnul biruitor al Crucii şi credinţa sa 
nezdruncinată. 

 

Artist: Martin Schongauer 
 

Ispitirea lasă să se vadă că omul poate 
ajunge la un grav eşec moral şi spiritual, la 
dezagregare personală şi socială. Ispitirile fac 
apel la ceea ce este mai obscur în om: 
potenţialităţile prezente în fiecare, egocentrismul 
nelimitat, orgoliu, ambiţia necruţătoare, 
imoralitatea, înşelatoria, ura, ostilitatea. Sînt 
virtualităţi latente, ascunse sub o varietate de 
comportamente exterior virtuoase şi valori 
aparent autentice. Tentaţia/ispita poate fi 
latentă, dar niciodată absentă! Unii teologi 

definesc ispitirea ca o incitare la păcat şi explică 
faptul că libertatea umană, pentru a fi activă, are 
nevoie să facă proba, să facă dovada valorilor 
autentice. În măsura în care această motivaţie, 
necesară activităţii umane, ia forma 
concupiscienţei, atracţia către ceea ce 
moralmente este rău capătă aspectul caracteristic 
al tentaţiei, al ispitirii, aşa cum a fost totdeauna 
din clipă comiterii păcatului originar. Persistenţa 
ispitirii nu suprimă libertatea şi responsabilitatea 
umane. Ceea ce îndeamnă spre păcat este un 
element al condiţiei umane care preexistă liberei 
noastre decizii, iar acest element aparţine 
contextului istoric sau dispoziţiilor şi 
determinărilor interioare personale. În căutarea 
valorilor autentice omul este ispitit să creadă că 
binele său se bazează exclusiv pe el însuşi, pe o 
singură persoană, pe un singur obiect. Este 
tentaţia de a transfera toate motivaţiile umane pe 
un singur obiect creat a cărui poseseie ar face 
omul fericit. Omul este ispitit de egoism, de 
preocuparea exclusivă asupra propriului interes; 
de multe ori este tentat să refuze depăşirea de 
sine; este ispitit de dorinţe iluzorii, de un gen de 
viaţă imaginară care l-ar proteja împotriva 
realităţii, deformează evenimentele cotidiene, îl 
menţine într-o lume fictivă. În aceste condiţii 
omul urmăreşte lumina crepusculară a 
imaginaţiei şi a iluziei, duce o viaţă contrafăcută 
în care nu se simte chemat să răspundă valorilor 
exterioare lui-însuşi. În adevăr dezvoltarea 
autentică a eului este condiţionată de o 
deschidere către realitatea sinelui, a celuilalt şi a 
lumii. Ispita vrea să-l îndepărteze pe om de eul 
său real, de unicul univers în care poate să se 
bucure de o existenţă autentică. Dacă diavolul 
este “mincinos şi tatăl minciunii”, omul 
constituie piedica cea mai periculoasă pentru 
viaţa eului. Un demon i se plînge lui Antonie că 
neamul sau a fost nevoit să se refugieze în 
pustiu. În pustiu sau printre oameni, demonii 
luptă prin gînduri rele, logismoi, prin viziuni şi 
halucunaţii,phantasiai, şi prin qui pro quo, starea 
specific demonică fiind mînia. Dacă la îngeri 
predomină intelectul (nous) şi focul, la oameni, 
pofta (epithymia) şi pămîntul, la demoni 
predomină patima (thymos) şi aerul. Se spune că 
un călugăr care a ales calea retragerii în pustie şi 
a singurătăţii, văzînd că nu este vizitat de 
demoni a fost cuprins de deznădejde. A încetat 
să se mai roage lui Dumnezeu şi a început să se 
roage cu fervoare demonilor, care s-au îndurat şi 
s-au napustit asupra lui. Călugărul s-a liniştit, 
ştiind că era acceptat în oastea Domnului. 

♠ 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
VIII. Assassinii în vatra dualismului islamic 
 
(Continuare din no. 117) 

stăzi, la 750 de ani de la zdrobirea lor de 
către mongoli, asasinii terorismului 
sinucigaş găsesc ecouri rătăcite în tactica 

grupărilor teroriste cum ar fi Hamas, Hezbollah, 
al-Qaida, ISIS. După moartea profetului 
Muhammad de la 632, lumea musulmană s’a 

divizat în sunniţi şi şiiţi. Șiiţii cred că numai o 
imam de inspiraţie divină ar putea interpreta 
corect sensul Coranului, considerat de 
musulmani să conţină dezvăluirile lui 
Dumnezeu Profetului Muhammad, că numai 
anumiţi descendenţi direcţi ai vărului lui 
Muhammad şi ginerelui Ali s’au calificat pentru 
a-şi asuma rolul de imam şi că imamul ar trebui 
să exercite autoritatea politică, precum şi 
spiritual suprem asupra comunităţii musulmane. 
Sunniţii cred că Coranul şi hadith ar putea fi 
înţelese prin studiu sârguincios şi îndrumarea 
unor savanţi,  acceptând conducerea unor califi 
care nu au fost descendenţi ai lui Ali. Pe măsura 
ce anii au trecut, comunitatea şiită a devenit şi ea 
scindată prin dezacordurile apărut peste care 
dintre descendenţii de viaţă Ali a fost divin 
călăuziţi imam. La mijlocul secolului al optulea, 
ismailiţi au ales să urmeze un imam (Ismail bin 
Jafar, al şaptelea Imam, în linia lor de 
succesiune), care nu a fost acceptată de 
majoritatea şiiţi, ismailiţii şiiţi, o minoritate în 
cadrul unei minorităţi şi predecesorii Asasinii, 
s’au dispersat în întreaga lume musulmană. 
Credinţa lor a fost caracterizată de rafinament 
teologic şi un egalitarism radical care a 
condamnat bogăţia şi luxul de care se bucură 
califilor sunniţi Abbasid, care au domnit cea mai 

mare parte la Bagdad. Șiiţii, deoarece linia de 
descendenţi ai imamilor lor s’a încheiat cu a 
douăsprezecea generaţie în 872, s’a concentrat în 
zonele unde azi sunt Iran, Irak, Liban, Siria, şi 
Peninsula Arabică.  

Ismaili da'i, Ubayd Allah, a condus o revoltă 
şi a întemeiat o dinastie sunnită in aria Tunisiei 
moderne şi a fondat califatul Fatimid (numele ce 
comemorează pe Fatima, fiica lui Muhammad, 
soţia lui Ali), in ianuarie 910. Aceştia au cucerit 
Egiptul în 969 şi au avansat pentru a ocupa 
Palestina, oraşele sfinte Mecca şi Medina, şi părţi 
din Siria. Au vizat chiar să captureze Bagdadul, 
să detroneze abbasizii, şi să unească întreaga 
lume musulmană sub conducerea lor. Ei au 

stabilit capitala în Cairo şi a dezvoltat o 
infrastructură instituţională care să direcţioneze 
şi să sprijine eforturile lor misionare în 
străinătate. Dar la mijlocul secolului al XI-lea 
turcii selgiucizi, sunniţi din Asia Centrală, au 
câştigat controlul peste Persia şi Mesopotamia 
devenind noii califi Abbasizi.  În acelaşi timp, 
Califatul Fatimid este slăbit de dezbinarea 
internă şi de prezenţa cruciaţilor europeni, care 
au sosit în Levant şi a cucerit Ierusalimul în 1099. 
Pe măsură ce puterea lor s’a atenuat, Fatimizii au 
pierdut cuceririle lor în Siria, Arabia, şi baza lor 
din Tunisia, reducând imperiul lor la zona 
Egiptului contemporan. În acest context Hasan-i 
Sabbah, a sosit la Cairo din Persia. El găsise la 
sfârşitul anilor 1080, intr’o vale înconjurată de 
munţi la nord de râul Shah, castelul din Alamut 
construit pe creasta de calcar, granit, şi 
conglomerat vulcanic şi îl acaparează pe 4 
septembrie 1090. Hasan a construit imperiul 
Ismailiţilor prin achiziţionarea unei serii de 
cetăţi, începând cu castelul de la Alamut. În timp 
ce adepţii săi au recurs ocazional la violenţă, el a 
preferat să preia aceste locuri fortificate prin 
activitatea misionară sau pur şi simplu prin 
cumpărare. 

 

A 
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Asasinii (de la arabă: ين ش شا  (Ḥashshāshīn ح
a fost un ordin secret al ismailiţilor Nizari, în 
special cei de Persia şi Siria, format la sfârşitul 
secolului al XI-lea. În timp, ordinul a început să 
reprezinte o ameninţare militară puternică a 
sunniţilor seleucizi pe teritoriile persane prin 
acapararea multor cetăţi montane, sub 
conducerea lui Hassan-i Sabbah. 

Numele "assassin" ar putea proveni din 
arabă Hashishin sau "utilizatorii de haşiş",1  la 
căderea Fatimid Imperiului Fatimid şi separarea 
celor două curente ideologice, hashishiyya ca 
termen din sursele musulmane fiind folosit 
metaforic în sensul său abuziv de "proscrisi ai 
societăţii", Din scrierile lui Marco Polo, aceştia 
sunt descrişi ca ucigaşi antrenaţi, responsabili 
pentru eliminarea sistematică a opozanţilor lor, 
cuvântul desmnând mai târziu un criminal 
angajat sau profesional, asasin. 

Ei sunt menţionaţi chiar înainte de prima 
cruciadă, în jurul anilor 1080, de când devin 
legendari şi până la sursele mongole din 1256, 
dar mai ales începând cu primul lor maestru, 
Hassan-i Sabbah ( 1050 - 1124), recunoscut la 
Cairo, în Siria şi oraşele Orientului Mijlociu 
conduse de ismaeliţi. Din cauza tulburărilor din 
Ţara Sfântă cauzate de cruciade, Hassan-i 
Sabbah a orientat lupta sa nu numai pentru 
putere cu ceilalţi musulmani, dar şi cu forţele 
invadatoare creştine. După crearea Ordinului, 
Sabbah a decis ca cetatea de la Alamut2 aflată azi 
în nord-vestul Iranului ca fiind cea mai potrivită 
pentru apărarea sa de forţele ostile, dar şi pentru 
îndoctrinarea adepţilor săi, continuând de acolo 
extinderea influenţei sale politice şi de 
intimidare a populaţiei dimprejur. Societatea sa 
secretă s’a bazat pe o structură ierarhică de 
Rafiqs ("tovarăşi"), şi Lasiqs ("adepţi"). Aceştia 
din urmă au fost instruiţi pentru a deveni cei 
mai de temut asasini, numiţi "Fida'i" (agent de 
sacrificiu de sine). Marco Polo în timpul 
călătoriilor sale în Orient relatează despre  
"Bătrânul de pe Munte" care ar fi drogat tineri 
adepţi cu haşiş, pentru a’i duce în paradis, iar 
apoi tot el ar fi avut mijloacele necesare care să le 
permită întoarcerea. Numele lui ar fi fost 
Sabbah, profet sau magician, şi ar fi murit în 
1124, iar Sinan, care este frecvent cunoscut sub 
numele de bătrânul de pe munte a murit în 1192. 
Assassinii atăcau rar cetăţenii obişnuiţi, erau 
instruiţi atât în arta luptei cât şi în studiul 
religiei, de aceea se crede că luptele lor au fost o 

                                                 
1 wikipedia 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alamut2.jpg 

 

formă de jihad şi au fost războaie religioase. Ei 
erau tineri, vârsta oferindu-le puterea fizică şi 
rezistenţa necesare pentru a efectua aceste crime. 
Dar documentele îi prezintă ca fiind inteligenţi şi 
educaţi, având cunoştinţe ample despre 
inamicul lor, despre cultura şi limba lor maternă. 
Ei au fost instruiţi special în arta deghizării şi 
ştiau să se strecoare în teritoriul inamic pentru a 
efectua asasinatele. Rashid ad-Din Sinan, marele 
lor maestru a fost un reprezentant de seamă al 
Assassinilor. 
 

 
În timpul perioadei medievale, abia în 1603 

apare o primă menţiune pe tema lor la curtea 
regelui Henric al IV-lea al Franţei şi se baza în 
principal pe naraţiunile lui Marco Polo. Potrivit 
scriitorului libanez Amin Maalouf, denumirea 
lor nu ar fi fost însă dervată de la fumătorii de 
haşiş, Hassan-i Sabbah numindu’i pe discipolii 
săi Asasiyun, adică oameni care sunt credincioşi 
ASAS, care înseamnă fundaţie a credinţei. Un alt 
autor, Edward Burman, afirmă că de fapt 
numele le-ar veni de la "oameni cu reputatie 
proastă", nefiind nicăieri în arhivele secrete de la 
Alamut nimic referitor la consumul de haşiş.  
 

Ruinele fortificaţiilor Alamut in Iran 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alamut2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_ad-Din_Sinan
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În vederea realizării obiectivelor lor 

religioase şi politice, ismailiţi adoptat diverse 
strategii militare populare în Evul Mediu. 
Asasinarea adversarilor politici a fost, de obicei, 
efectuată în spaţii publice, creând intimidarea 
altor posibili duşmani. Abordarea militară a 
statului ismaeliţilor era una defensivă în Persia şi 
Siria. Prin urmare, Castelul Alamut sau cetatea 
Lamasar au servit ca loc de retragere, în 
contextul revoltei lor politice, ei dând spaţiilor 
dominate şi numele de Dar al-Hijra (هجرة دار  ;ال
teren de migraţie, loc de refugiu). Noţiunea de 
Dar Al-Hijra provine din timpul lui Mahomed, 
care au migrat cu adepţii săi de la persecuţie 
intensă la loc sigur în Yathrib (Medina). În acest 
fel sunt amintite Dar al-Hijra şi în Africa de 
Nord, cu atacuri şi asedii asupra altor cetăţi din 
zonă. Tot ei au avut un rol important în 
respingerea atacurilor din teritoriile ocupate 
până la invazia mongolă.  

În timpul secolului al XII-lea asasinii au 
capturat sau achiziţionat mai multe cetati pe 
coasta Siriei, incluzând Masyaf, Rusafa, al-Kahf, 
al-Qadmus, Khawabi, Sarmin, Quliya, Ulayqa, 
Maniqa, Abu al-Jabal Qubays şi Summaq, 
deţinând controlul deplin asupra acestora până 
în 1270-1273, când sultanul Mamluk le-a anexat, 
păstrând o autonomie limitată ca fideli ai 
mamelucilor. Chiar demonizaţi, ei rămân parte a 
culturii medievale, apărând frecvent în arta şi 
literatura Evului Mediu, uneori ilustraţi ca fiind 
personajele negative din timpul cruciadelor. 
Cronicarul Giovanni Villani din Florenţa, care a 
murit în 1348, relatează cum Dumnezeu a trimis 
pe asasinii săi în Pisa pentru a ucide un inamic, 
iar  Dante, într-o referinţă din cântul 19 al 
infernului, vorbeşte de lo perfido Assassin; în 
secolul al XIV-lea Francesco da Buti remarcă: 

Assassino è colui che uccide altrui pe danari (un 
asasin este unul care ucide pe alţii pentru bani).  

 
Asasinii au continuat să prospere pentru un 

timp după moartea lui Hasan. Ei au stabilit o 
comunitate importantă în Alep, în 1132 asasinii 
cumpărând castelul Qadmus într-o zonă de 
dealuri de calcar între Alep şi principatele 
cruciate la vest de râul Orontes. În următorul 
deceniu, au dobândit alte şase castele din 
regiune, dintre care unul-Masyaf-a servit drept 
capitală filialei siriene a ordinului pentru 
următorii 130 de ani. 

Din acest teritoriu prins între ţinuturile 
selgiucide şi cruciate, asasinii sirieni  au plătit un 
tribut anual Cavalerilor Templieri, dar au ucis, 
de asemenea pe contele Raymond de Tripoli. 
Poate cea mai importantă crimă a asasinilor a 
fost uciderea lui Conrad de Montferrat, o 
personalitate italiană carismatică permanent în 
conflict cu Saladin, el fiind ales  noul conducător 
al regatului cruciat de Accra. Moartea sa 
prematură în aprilie 1192 a încheiat orice 
posibilitate de revigorare a puterii creştine în 

Țara Sfântă după ce liderii celei de-a treia 
cruciade au revenit în ţările lor din occidentul 
european. Moartea lui a adus, de asemenea, pe 
asasini în atenţia lumii occidentale. 
 
 

IX. Leul deşertului 
 

La începutul secolului al XIII-lea, zelul 
misionar care a caracterizat primii ani pe 
assassini a diminuat. Totuşi, au reuşit să reziste 
mai mult decât duşmanii lor, fatimizi şi 

selgiucizi. Saladin născut dintr-o familie kurdă 

la Tikrit, în anul 1137, fiu al guvernatorului din 
Baalbek, a deprins tainele invăţăturii la cea mai 
vestită şcoală musulmană, Medressa din 
Damasc, acolo unde pe lângă ştiinţă a cunoscut 
arta razboiului şi strategiile militare ale 
inaintaşilor săi. La numai 23 de ani, Saladin 
porneşte alături de Shirkuh în prima sa 
campanie îndreptată împotriva fatimizilor din 
Egipt. Odată cu moartea protectorului sau, Nur 

ad-Din, în 1174, Saladin devine sultan al 
egiptenilor, declarându-şi independenţa faţă de 
orice alt lider musulman. Mai mult, 
căsătorindu-se cu văduva mult mai vârstnică a 
lui Nur ad-Din, proaspătul sultan obţine şi 
tronul Siriei, pornind să îşi îndeplinească visul 
de o viaţă, acela de a elibera Ţara Sfântă de sub 
dominaţia cruciată. 

Vestea masacrelor şi ororilor comise de 
creştini devenise deja legendară. Sursele 
musulmane arată că numai în Cetatea Sfântă, 



Iarnã 2016  | Contact international 143 

 

soldaţii conduşi de Godefroy de Bouillon, 
uciseseră aproape 70.000 de civili neînarmaţi, 
asta în timp ce la Maarat, razboinicii europeni se 
dedaseră la acte de o violenţă nemaîntâlnită, 
culminând cu canibalismul recunoscut şi iertat 
atunci de biserică. Noul lider al Regatului 
Ierusalim, Guy de Lusignan, alaturi de 
nemiloşii săi apropiati, Raymod de Tripoli, 
Gerard de Rideford şi Balian de Ibelin 
continuau persecuţiile şi crimele impotriva 
musulmanilor, evreilor şi chiar a creştinilor 

ortodocşi (Marea Schismă avusese loc in 1054, 
cu putin timp inaintea Primei Cruciade). 

 
 

Saladin şi-a extins influenţa asupra 
califatelor din Mosul şi Allep, înconjurând 
Regatul Ierusalimului, pentru prima oară, cu 
teritorii musulmane, aflate în mâna unui singur 
lider. Desi noul monarh oriental incercase sa 
evite luptele cu puternicii cavaleri europeni, 
ciocnirile erau inevitabile. Intr-o prima bătălie, 
cea de la Montgisard, în anul 1177, Saladin 

cunoştea o înfrângere zdrobitoare, din 30.000 de 
soldaţi 27.000 fiind ucişi de către războinicii 

templieri, într’o bătălie ce-a fost mai mult un 
masacru. Excesele cavalerilor cruciaţi, 
materializate in atacuri repetate asupra 
caravanelor musulmane, nu puteau decât să 
rupă pacea şi aşa destul de fragilă. După 10 ani 
templierii conduşi de Guy de Lusignan, sub 
soarele arzător al deşertului, echipaţi cu 

infricoşătoarele lor armuri, hăţuiţi de arcaşii 

călări ai lui Saladin şi în lipsa apei, au devenit o 
pradă uşoară pentru cel care, avea să fie 
denumit „Leul deşertului”. De această dată din 

20.000, doar trei mii au scăpat cu viaţă luând 
drumul sclaviei. Insusi Guy de Lusignan a căzut 
prizonier, alaturi de o intreaga suită de cavaleri; 
fratele său Amalric al II-lea, Raymod de Tripoli, 
Gerard de Rideford, William de Montferrat, 
Humphrey de Turon sau Plivain de Botron fiind 
doar câţiva dintre cei capturaţi de Saladin. A 
urmat cucerirea Ierusalimului pe 2 octombrie 
1187. Contrar tuturor aşteptărilor, Saladin nu a 
repetat gestul europenilor, acela de a masacra 
populaţia civilă, ba mai mult, el a permis tuturor 
locuitorilor creştini să părăsească oraşul 
impreună cu toată averea pe care o puteau duce. 

Urmarea a fost că  la indemnul Papei, 
aristocraţii europeni au pornit in cea de a 3-a 

Cruciadă, conduşi fiind de Richard Inimă de 

Leu, regele Angliei, .care slăbit de campania de 
aproape trei ani, fara victorii majore şi nereuşind 
să recucerească Ierusalimul, s’a întors în Anglia, 
nu inainte de a incheia una dintre cele mai 
frumoase şi mai durabile prietenii din istorie, 
cea cu liderul musulman, Saladin. Locurile 

Sfinte au rămas în mâinile lui Saladin, dar pe pe 
4 martie 1193, la numai 55 de ani, el s’a stins  Se 
spune că in momentul in care s’au deschis 
porţile vistieriei aceasta era goală - îşi împărţise 
toată averea săracilor.3 

În al treilea deceniu al secolului al XIII-lea, o 
teribilă putere a sosit în Orientul Mijlociu, care 
într’o serie uimitoare de campanii în mişcare 
rapidă, între 1219 şi 1231, a şters de pe hartă 
complet oraşe bogate şi populate din Asia 
Centrală, în procesul de distrugere a Imperiului 
Khwarezmian.  Mongolii sub Gingis Han i-au 
ignorat pe assassini, dar pe la 1250, aflând de 
aceştia de la duşmanii lor sunniţi, au ajuns la 
concluzia că această sectă periculoasă ar trebuit 
eradicată pentru a asigura propria securitate. În 
octombrie 1253, Mongol Khan Mongke, unul 
dintre nepoţii lui Gingis Han, a ordonat fratele 

                                                 
3 L’Abbe de Vertot, Chevaliers de Malte, Tours 1871 



144 vol. 26,  139-140| ianuarie-februarie, 2016 

 

său Hülegü să ia o armată de Persia şi să’i 
elimine pe assassini. La acea vreme aceştria erau 
conduşi de Rukn ad-Din khur-Shah, un tânăr 
lipsit de inteligenţă, curaj, sau tărie de caracter, 
care după lupte şi negicieri a acceptat să predea 
cetăţile sale.  Patruzeci, inclusiv Alamut, au fost 
astfel distruse de mongoli. Numai Lamassar şi 
Girdkuh castele persane au continuat să reziste 
până în decembrie 1270. 

Ramura siriană a ordinului era efectiv 
independentă de aproape un secol. Ei au ignorat 
instrucţiunile, iar Hülegü şi-a continuat 
campania în Siria, împotriva descendenţilor lui 
Ayyubid de Saladin, şi a cucerit Alep şi Damasc 
în 1260. Moartea  lui Khan Mongke a dus la 
preluarea puterii de către Kublai, dar în timp ce 
assassinii sirieni au putut ignora pe mongoli, le-a 
lipsit puterea să păstreze independenţa 
împotriva unui inamic mai apropiat, mamelucii, 
un grup de soldaţi sclavi, ce veniseră la putere în 
Egipt, şi care îi învinseseră chiar pe mongoli. 
Baybars I, siltanul mamelucilor i-a făcut pe 
assassini vasali şi i-a forţat să predea castelele 
între 1271 şi 1273. Deşi secta a supravieţuit, şi 
adepţii săi au supravieţuit, niciodată nu au mai 
avut o importanţă politică remarcabilă. Cei din 
Persia, după ce au predat posesiunile au fost 
executaţi de mongoli. Dar în istorie au rămas că 
printre victimele creştine ale Asasinilor apar 
Raymond II, contele de Tripoli în 1152, Conrad 
de Montferrand, împăratul Ierusalimului în 
1192, şi un alt Raymond, moştenitorul tronurile 
Antiohiei şi Tripoli, care, în 1213, este înjunghiat 
la moarte în faţa Catedralei Maicii Domnului de 
Tortosa. Dar cea mai faimoasă încercare de 
asasinat este cea asupra lui Saladin în 1176. 
Intrând în Jebel Ansarieh să asedieze Masyaf, el 
a presimţit că asupra sa acţionau puteri 
misterioase, în timp ce era afectat de coşmaruri 
cumplite. Într’o noapte se trezeşte dintr’o dată şi 
găseşte pe pat o pâine, însoţită de un pumnal 
otrăvit şi un răvaş de pericol. Convins că Sianan 
Rashid al-Din, bătrânul muntelui, a venit în 
persoană la cortul său, Saladin a trimis un mesaj 
la Sinan, cerând iertare şi promiţând să pună 
capăt campaniei împotriva assassinilor cu 
condiţia ca acesta să’i asigure protecţia. Saladin a 
fost iertat şi s’a grăbit să se întoarcă la Cairo. 

X. Bătrânul de pe Munte 

Dualismul este adânc înrădăcinat în Est şi nu 
se limitează la creştinism. De fapt, termenii 
maniheist, atribuiţi de unii reporteri francezi 
catarilor, este folosit de bizantini pentru a 

descrie concepţiile dualiste ale Mani, Persia în 
secolul al treilea, care a generat zoroastrismul, 
budismul şi Mandaeism babilonian şi 
creştinismul . Mai multe surse şi a încurajat 
apariţia dualismului în Islam. Orientul Mijlociu 
este împărţit în dinastii locale şi supuse unei 
presiuni din partea Califatul Abbasid, de 
selgiucizii turci şi Fatimizii din Egipt, şi multe 
alte secte. Printre creştini sunt iacobinii, 
Maroniţii, copţii şi ortodocşii şi printre 
musulmani, există grupuri heterodoxe sunnite şi 
multe din şiiţi care includ Qarmaţi, Alawiţi, 
druzi şi ismailiţi, care au credinţă comună, dar 
sunt şi iniţiatori de societăţi secrete cu obiective 
politice şi tendinţă apocaliptică. Ismailiţi au 
perpetuat anumite convingeri pre-islamice, în 
special, prin dualism care  consideră răul nu ca 
lipsă a ceea ce este bun, ci ca parte a lumii şi 
creatorului ei, o emanaţie a unui Dumnezeu final 
şi necunoscut. Ca şi gnosticii, ei cred că omul 
posedă scântei divine, parte a cunoaşterii secrete. 

Singura organizaţie eficientă împotriva 
assassinilor era ordinul templierilor. Ca o 
entitate eternă, acesta nu era intimidat de 
moartea vreunuia dintre membrii săi. 
Exprimându’şi ura faţă de sunniti, assassinii 
găseau uneori aliaţi printre creştini şi chiar în 
unele situaţii, ei au fost toleranţi faţă de cruciaţi 
şi statele templiere. După ce assassinii l-au cis pe 
Raymond II, Contele de Tripoli, în 1152 (pentru 
un motiv necunoscut, cu excepţia cazului în care 
soţia acestuia a sponsorizat asasinarea), 
templierii ameninţă să-i atace, dar assassinii au 
cumpărat cu uşurinţă protecţia acestora, fiind  
de acord să plătească un tribut anual de 2000 de 
besanţi. Astfel ei aveau un inamic comun şi era 
în interesul ambelor părţi să rămână în pace. 
Dar, neîncrederea Templierilor vis-à-vis de 
assassini a apărut când Almaric rege al 
Ierusalimului, a intrat în discuţii cu bătrânul de 
pe munte. Ismailiţi l-au considerat întotdeauna 
pe liderul lor ca întruchipare a unui Dumnezeu 
necunoscut, mai ales după 1164, când într-un 
moment apocaliptic, Rashid al-Din Sinan a 
renunţat în mod deschis la Islam declarând că a 
avut loc învierea. A fost un moment când 
bărbaţii şi femeile amestecate în timpul orgiilor 
susţinute de băutură, n’au mai ţinut cont de 
nimic, nici un bărbat nu s’a mai abţinut faţă de 
sora sau fiica sa, femeile purtând haine 
bărbăteşti şi toţi aclamându’l pe Sinan ca 
Dumnezeu. Toţi i-au recunoscut statutul divin 
Bătrânului de pe Munte. După nouă ani de la 
aceste evenimente, în 1173, Almaric a încercat să 
creeze acea alianţă cu Sinan, una din condiţii 
fiind ca assassinii să se convertească la 
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creştinism. Emisarul cu sipetul plin de bani 
trimis de Sinan este ucis şi toată vina cade 
asupra templierilor. Este momentul când 
tributul nu mai este plătit. Argumentul de 
lăcomie al Templierilor este caracteristică lui 
William al Tirului, ordinul neavând nevoie de 
banii ce constituiau tributul plătit de assassini. 
Cu toate acestea, templierii, probabil, erau 
îngrijoraţi că regele Amalric al Ierusalimului s’ar 
putea lăsa păcălit în aceste negocieri, ei fiind 
conştienţi de faptul că, indiferent de religia 
practicată de assassini, ei nu părăseau natura lor 
islamică. Assassinii vedeau această lume ca o 
iluzie, şi chiar dacă s’ar fi convertit la creştinism, 
credinţa lor ar fi rămas aceeaşi. Templierii 
controlau atunci castelele mari din imediata 
vecinătate a enclavei dominate de assassini, 
castele printre care se trecea în teritoriile 
controlate de sunniţi, pe care ei îi considerau 
chiar mai periculoşi. Ocrotirea lor şi jocurile 
politice ale vremilor atât de tulburi au făcut ca 
încrederea lor şi a celorlalţi în ei, chiar creştini, să 
se clatine. După moartea lui Almaric al 
Ierusalimului în 1174, Raymond III, Contele de 
Tripoli, a fost numit regent şi, la fel ca tatăl său a 
fost ucis de assassini, împărtăşind neîncrederea 
ordinelor cavalereşti, zdruncinând pacea în 
Orientul Mijlociu până în zilele noastre. 

În concluzie, timp de aproape două secole, 
de la 1090 până 1273, Ordinul Assassinilor a 
jucat un rol singular şi sinistru în Orientul 
Mijlociu. Chiar şi cei mai puternici şi mai bine 
apăraţi conducători Abbasizi şi Fatimizi, sultanii 
şi vizirii  Marelui Seljuk şi imperiului Ayyubid, 
căpeteniile statelor cruciate, şi emirii care 
conduceau oraşe importante ca Damasc, Homs, 
şi Mosul au trăit cu groaza existenţei agenţilor 
cameleonici assassini. Fanatic şi disciplinat, 
Hasan-i Sabbah şi succesorii săi au fost 
practicanţi ai unui război asimetric doar cu un 
număr mic de luptători, producând un echilibru 
stabil şi durabil de putere între ei şi duşmanii 
lor, cu reducerea nivelului de conflict şi a 
pierderilor de vieţi omeneşti de ambele părţi. 
Dacă ar fi să amintim luptele dintre fracţiunile 
creştine, dintre cele musulmane şi între acestea 
două, conflictele între ordinul ospitalierilor şi cel 
al templierilor şi mai apoi al teutonilor înfiinţat 
în faţa Accrei după moartea lui Francisc I, 
cucerirea Ierusalimului şi cea a 
Constantinopolului, nu cred că ne poate mira 
minunata învrăjbire a umanităţii ca un blestem 
post turnul Babel sub ochiul lui Thot şi mâna lui 
Yahveh. 
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Rolul macedonenilor la 
modernizarea economică a 
României  

 
 

Rezumat 
Macedonenii sunt recunoscuţi ca minoritate naţională în România din anul 

2000. După Wikipedia există macedoneni slavi şi macedoromâni (aromâni), cărora 
li se atribuie uneori denumirea alternativă de “machedoni” sau “machidoni”; 
aromânii nu sunt recunoscuţi de statul român ca minoritate naţională, ci, ca o 
ramură istorică a românilor. 

 

 
 
Prezenţa macedonenilor pe 
meleagurile româneşti până în 
secolul al XVIII-lea 
 

in documente reiese că macedonenii 
care veneau în România erau, în 
majoritate brutari şi melteşugari şi au 

cumpărat şi pământ; în fiecare sat existau două-
trei-patru familii de macedoneni4. 

  

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

 
Marele poet şi om de cultură Alexandru 

Macedonski a avut puternice rădăcini 
macedonene. 

                                                 
4
 prezentarea lucrării lui Emilian Mirea, Macedonia şi 

comunitatea macedoneană din România, în 

Macedoneanul, Asociaţia Macedonenilor din 

România, anul 14, nr. 150, 2014, pp. 12-13 

În perioada interbelică au existat 
macedoneni slavi din Iugoslavia care au emigrat 
către marile centre industriale din România, dar 
aproape toţi au revenit în Iugoslavia la scurt 
timp după instaurarea comunismului în 
România. După Războiul Civil Grec (1946-1949), 
câteva mii de macedoneni slavi din nordul 
Greciei s-au refugiat în România. Cei mai mulţi 
dintre ei s-au întors în ultimele decenii în Grecia. 
 

Dimensiunea numerică a etniei 
macedonene 
 

Astăzi mai putem vorbi sigur de circa 500-
700.000 de vorbitori ale dialectelor aromâneşti la 
sud de Dunăre; acestea se împart în trei 
subgrupe distincte: 1. macedo-român (cel mai 
mare de altfel); 2. megleno-român (numai în 
Bulgaria, cca 15-20.000 de vorbitori), şi 3. istro-
român, în Peninsula Istria (azi, Croaţia, cca 2.000 
de vorbitori). Cât de adevărate sunt aceste cifre 
este greu de spus, deoarece din motive diferite 
decât cele demografice în unele publicaţii apar 
alte informaţii. Lucian Hetco crede că “sunt cel 

D 
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puţin 1 milion de aromâni la sud de Dunare, 
poate chiar mai mulţi”5. Cea mai mare grupare 
dialectală aromânească, cea macedo-română, 
include graiurile sale în diviziuni reciproc 
intelegibile: fârşerot, gramoştean, moscopolean, 
pindean, muzachear, gopeştean-muloviştean, 
olimpian etc. 

 

Comunităţile macedonenilor la 
început de secol şi mileniu 

 
Conform Recensământului populaţiei din 

anul 2002, la un total al populaţiei României de 
21.680.974 persoane, macedonenii erau 695 
persoane, aflându-se pe locul 5 la sfârşitul unui 
posibil clasament al minorităţilor naţionale după 
număr; mai puţini minoritari au fost înregistraţi 
la sloveni (202 persoane), caraşoveni (206 
persoane), ruteni (277 persoane) şi albanezi (477 
persoane).                           

În anul 2012, Muzeul „ASTRA” din Sibiu a 
lansat volumul „Istroromânii – repere cultural-
istorice”. Lucrările simpozionului care a avut loc 
în cadrul proiectului cultural „Istroromânii – 
consolidarea şi permanentizarea valorilor şi 
tradiţiilor”, desfăşurat în luna septembrie 1998 în 
cadrul Complexului Naţional Muzel „ASTRA”, 
au fost reunite în volumul de studii cu titlul 
amintit mai sus. Temele abordate sunt 
rezultatele unor ample cercetări de teren, care 
vin în completarea documentării desfăşurate în 
arhive şi biblioteci, atât din ţară, cât şi din 
străinătate. Partea ştiinţifică este completată de o 
bogată galerie de imagini, care cuprinde hărţi, 
litografii şi fotografii realizate în timpul 
cercetărilor de teren întreprinse de către 
muzeografii Complexului Naţional Muzeal 
“ASTRA” în satele locuite de istroromânii din 
Croaţia. 
 

Concluzii 
Macedonenii sunt recunoscuţi ca minoritate 

naţională în România din anul 2000. După 
Wikipedia există macedoneni slavi şi 
macedoromâni (aromâni), cărora li se atribuie 
uneori denumirea alternativă de “machedoni” 
sau “machidoni”; aromânii nu sunt recunoscuţi 
de statul român ca minoritate naţională, ci, ca o 
ramură istorică a românilor. 

 
 

                                                 
5
 Hetco, Lucian, Aromânii - românii la sud de 

Dunăre, pe site-ul www.RevistaAgero, vizitat pe 24 

iulie 2014, orele 05:14 

Anexa 1 
 

ASOCIAŢIA MACEDONILOR DIN 
ROMÂNIA 

  
 Preşedinte: Dumitrescu Constantina 
 Sediu: str. Thomas Masaryk nr. 29A, 020984 
Bucureşti, sector 2 
 Telefoane: 021 212 09 22-23, 0722 251 947, e-
mail: asmacedonenilor@yahoo.com.sg 
 
 Asociaţia Macedonilor din România (A.M.R.) a 
fost înfiinţată în anul 2000, ca urmare a inţiativei 
unui grup de macedoni inimoşi. Din anul 2001, 
asociaţia este membră alături de organizaţiile 
tuturor celorlalte etnii din România în Consiliul 
Minorităţilor Naţionale. 
 Încă din anul înfinţării sale, A.M.R. a reuşit să 
obţină sprijinul etniei macedonene şi, implicit, 
voturile necesare pentru a avea reprezentare 
parlamentară. 
 Scopul A.M.R. este acela de a: 1. reprezenta 
public, de a promova şi ocroti interesele etniei 
macedonene din România; 2. aprofunda 
cunoaşterea culturii, limbii şi istoriei 
macedonenilor; 3. apăra şi lărgi drepturile 
individuale ale membrilor minorităţii 
macedonene din România; 4. întări raporturile 
de colaborare româno-macedonene. 
 
Bibliografie selectivă 

- Diamandi, Sterie V., Câteva cuvinte asupra 
Românilor macedoneni, Iaşi, Viaţa 
Românească S.A., 1928   

- Hetco, Lucian, Aromânii - românii la sud de 
Dunăre, pe site-ul www.RevistaAgero, 
vizitat pe 24 iulie 2014, orele 05:14 

- Mirea, Emilian, Macedonia şi comunitatea 
macedoneană din România, Asociaţia 
Macedonenilor din România, Bucureşti, 
Editura Macedoneanul, 2014 
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Contribuţia economică a 
maghiarilor la dezvoltarea 
economică a României 

 
 

Rezumat 
Există izvoare istorice credibile care susţin că în urmă cu peste un mileniu, 

românii şi ungurii au venit pentru prima oară în contact pe teritoriul Panoniei şi 
apoi al Transilvaniei. 

Nu există în schimb o lucrare care să analizeze contribuţia maghiarilor 
(ungurilor) la dezvoltarea economică a României, aşa cum nu ştim să existe una 
care să analizeze contribuţia românilor la dezvolarea economică a Ungariei. Acesta 
şi numai acesta ar putea fi un argument ca aceste lucrări să fie scrise, sine ira et 
studio. În Biblioteca Academiei Române, de exemplu, există 1.130 lucrări despre 
maghiari, scrise în marea lor majoritate în limba maghiară*. Evident, că aceste 
lucrări prezintă un punct de vedere maghiar asupra problemelor de ordin istoric 
analizate.  

 
 

 

Cuvinte cheie:  

maghiari/unguri, dezvoltare economică, 
dezvoltare economică locală.  
 

Scurt istoric al prezenţei 
maghiarilor pe meleagurile de azi 
ale României (sec. al IX-lea şi al 
XI-lea)  

 

e ştie astăzi în mod cert că ungurii 
(adoptăm, temporar, doar pentru aceste 
secole termenul de ”unguri” pentru fi în 

ton cu istoricii şi, mai ales, cu înaintaşii 
maghiarilor, care au fost triburile hunice, ale 
ungurilor, despre care cercetări genetice actuale 
demonstrează că nu se înrudesc cu cele ale 
maghiarilor) nu sunt menţinaţi în izvoare scrise 
înainte de anii 8306. Există izvoare istorice 
credibile care susţin că în urmă cu peste un 

                                                 
* Orice cititor, oricât de neavizat ar fi, ar dori să ştie, câte 

lucrări espre români există în Biblioteca Academiei 
Ungare de Ştiinţe? 

6 Gy. Kristo, Hungarian History in the Ninth Century, Szeged, 
1996, pp. 17-18 

mileniu, românii şi ungurii veneau pentru prima 
oară în contact pe teritoriul Pannoniei şi apoi al 
Transilvaniei. De-atunci, destinul celor două 
popoare s-a împletit mereu, în momente de 
confruntare, de armonie sau pur şi simplu de 
convieţuire obişnuită7. 

Prima intervenţie ungurească este 
consemnată la 862... Aceştia trec pentru prima 
oară Carpaţii Păduroşi, pătrund în răsăritul 
statului franc (Pannonia de pe malul drept al 
Dunării) şi trec la măcelărirea populaţiei, O altă 
expediţie ungară similară a avut loc, probabil, în 
zonă, în 8638. Înainte de stabilirea definitivă în 
Pannonia, în 896, ungurii au urmat o evoluţie 
politică relativ complexă, rămânând la stadiul de 
populaţie nomadă, de stepă. Din toate mărturiile 
istorice aflate la dispoziţia cercetătorilor reiese 
clar  că ocupaţia principală, fundamentală a 
ungurilor, până în jur de 900, era creşterea 
animalelor (mai ales vite, oi, cai), combinată 
evident, cu vânătoarea şi pescuitul. Existau şi 

                                                 
7 Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii în secolele IX-XIV. 
Geneza statului medieval în Transilvania, ediţia a II-a, revăzută 
şi adăugită, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2003, p. 7   
8 Idem, p. 73 
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ocupaţii adiacente creşterii animalelor, cum ar  fi 
prelucrarea rudimentară a produselor animaliere 
care nu se consumau pe loc; se practica, 
probabil, în anumite situaţii, şi o cultivare 
primitivă a plantelor, dar este cvasigeneral 
acceptat faptul că, aidoma celorlalte populaţii 
nomade, ungurii se axau prioritar pe creşterea 
animalelor, celelalte preocupări fiind 
incidentale9.  

Presupunerea că ungurii trebuie să fi avut şi 
alte ocupaţii de bază se leagă de faptul că 
produsele animaliere nu pot asigura exclusiv 
nevoile de viaţă ale unei populaţii. În esenţă, 
judecata este corectă, numai că sursa principală 
de venit a ungurilor, ca şi a celorlalţi migratori, 
până la sedentarizare, nu este economia proprie, 
ci prăzile capturate prin jafuri. Pentru 
funcţionarea acestui sistem era asolută nevoie de 
prezenţa populaţiilor locale, sedentare, de la care 
migratorii prelevau prada10. În 896, ungurii abia 
au reuşit să se statornicească peste o parte a 
Câmpiei Pannonice. Transilvania, va fi cucerită 
târziu şi treptat, iar când au întreprins prima 
incursiune de jaf asupra ”ţării de peste pădure”, 
după 900, ungurii nu aveau nici un fel de 
cunoştinţe despre regiunea atacată11.  

După constituirea Regatului Ungariei la 
1000-1001, începe perioada cuceririi sistematice a 
Câmpiei Vestice, Banatului şi Transilvaniei, sub 
regele Ştefan I cel Sfânt12. Cucerirea teritoriului 
intracarpatic (transilvan) de către Regatul 
Ungariei s-a realizat în mai multe etape în 
răstimpul secolelor al XI-lea şi al XIII-lea.   

 În continuare, este o binecuvântare să 
urmăreşti mersul logic al gândirii şi 
demonstraţiilor logice, genial alcătuite şi 
structurate de  acad. Ioan-Aurel Pop în lucrarea 
sa menţionată mai sus, atunci când se referă la 
numărul ungurilor în jurul anului 900, la 
menţiunile despre români şi vlahi în cronicile 
latino-maghiare din secolele al XII-lea şi al XV-
lea şi valoarea lor istorică, la tradiţia cronistică 
despre structura etnică a Pannoniei şi 
Transilvaniei în perioada premaghiară, la – în 
sfârşit - înţelesurile adânci ale expresiei ”Blachii 
ac pastores Romanorum”, aparţinând notarului 
anonim – Anonimus - al regelui maghiar Bela 
(secolul al XII-lea)13. Astfel, observăm cum 

                                                 
9 Ibidem, p. 74-75 (selectiv)  
10 Ib., p. 79 
11 Ib., p. 87 
12 Edroiu, Nicolae şi Puşcaş, Vasile, Maghiarii din România, 
Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română Centrul de Studii 
Transilvane, 1995, p. 10 şi urm.  
13 Cronica lui Anonimus menţionează trei ducate, situate la 
răsărit de Tisa, care nu aveau legătură cu moştenirea hunică, 

cronicile interne şi cele externe, care se referă la 
Pannonia pre-maghiară menţionează clar 
prezenţa acolo şi în regiunile vecine a câtorva 
popoare şi populaţii între care nu lipsesc 
românii: ”Statul maghiar, întemeiat în a doua 
parte a secolului al X-lea şi consolidat în urma 
creştinării de după anul 1000, nu a avut 
capacitatea că cucerească şi, mai ales, să domine 
Transilvania decât într-o perioadă mai târzie... 
Cucerirea propriu-zisă a Transilvaniei, adică a 
ţării de dincolo de pădurea Igfon a început în a 
doua parte a secoluui al XI-lea”14. 

  

Prezenţa maghiarilor pe 
meleagurile româneşti în secolele 
al XII-lea şi al XVIII-lea) 
 

În afară de unguri – notează istoricul Ion-
Aurel Pop – primul grup etnic mai important, 
aşezat la începutul mileniului al II-lea în 
Transilvania, au fost secuii. Conform tradiţiei 
consemnate în cronicile latino-maghiare, ei erau 
mai vechi în Pannonia decât ungurii, chiar dacă 
originea lor precisă a rămas deocamdată 
nelămurită, diverse ipoteze susţinând 
descendenţa lor din huni, pecenegi, maghairi, 
avari, gepizi sau cumani15. 

În acţiunea de cucerire a Transilvaniei, 
regalitatea maghiară a apelat la secui, la 
pecenegi şi la coloniştii de origine germanică – 
aduşi din Flandra, Luxemburg şi teritoriile 
germane propriu-zise – datorită numărului 
redus al ungurilor, cu care nu se putea extinde 
pe o zonă mai mare; astfel  alături de românii 
rămaşi majoritari şi răspândiţi – cum era şi 
normal – peste tot în Transilvania – după cum 
afirmă izvoarele scrise maghiare şi germane din 
secolele al XIV-lea şi al XVI-lea – locuiesc, în 
urma cuceririi şi extinderii autorităţii regale, 
unguri, saşi şi secui16.  

 

Aspecte demografice 
 

Marea majoritate a maghiarilor trăiesc în 
Transilvania, în judeţele din Secuime, precum şi 
în Mureş, Cluj, Bihor, Satu-Mare. 

Nu am găsit decât puţine informaţii în 
legătură cu aportul maghiarilor la prosperitatea 
economică a Transilvaniei; în schimb, există 

                                                                          
şi-anume: ducatul lui Menumorout, ducatul lui Glad şi 
ducatului lui Gelou Românul 
14 Ioan-Aurel Pop, Lucr. Cit., p. 193 
15 Idem, p. 199 
16 Edroiu, Nicolae şi Puşcaş, Vasile, Lucr. Cit., p. 12-13 
(selectiv) 
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surse şi comentarii, care amintesc de numărul 
acestora în comparaţie, evident, cu românii. 
Recensămintele maghiare din 1890, 1900 şi 1910 
oferă informaţii despre structura confesională, 
cât şi despre cea de limbă în rândul populaţiei 
din Transilvania.  

 

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

“Epoca neoabsolutistă a înfăţişat în plan 
statistic, un procent de 62,5 la sută la români, de 
27,6 la sută maghiari şi de 9 la sută saşi, din 
totalul populaţiei Transilvaniei”17. Prin 
instaurarea dualismului austro-ungar în 
Transilvania, “s-a procedat, treptat, la 
instaurarea unui adevărat sistem de degradare 
sistematică a naţionalităţilor, ce ţintea, inevitabil, 
decadenţa politică, morală, economică a 
nemaghiarilor. Se avea în vedere, în mod 
concret, fisurarea blocului etnic majoritar din 
zona istorico-geografică cercetată, pentru 
intervalul dintre anii 1867-1918, prin crearea 
unui coridor populat de colonişti, ruinarea 
industriei şi a comerţului Transilvaniei prin 
războiul vamal purtat cu România în anii ’80 ai 
secolului al XIX-lea, fapte ce au vizat, 
deopotrivă, slăbirea rezistenţei etnice şi 
economice a naţionalităţilor existente aici... 
Relaţia conflictuală pe terenul ruralului a fost 
accentuată prin politica de colonizare, cu debut 
în anul 1870... Un caz singular din domeniul 
industriei şi finanţelor: în anul 1899, cele 72 de 
bănci româneşti deţineau un capital de 15-20 la 
sută din totalul estimat pe Transilvania” 18. 
Procentele de români şi maghiari din populaţia 
Transilvaniei erau următoarele în anii: 1880: 53,4 
respectiv, 24,8 la sută; 1890: 52,1 respectiv, 26,1 la 
sută; 1900: 50,7 respectiv 28,4 la sută; 1910: 53,8 
respectiv 31,6 la sută. “Politica agrară adoptată 
faţă de români şi alţi nemaghiari viza, în general: 
a) să se împiedice achiziţionarea de proprietăţi, 
printr-o legislaţie arhaică, de origine cutumiară; 
b) să se profite de intrarea în posesie a 
proprietăţii străine; c) să se reducă naţionalităţile 
din Transilvania la stadiul proletariatului 
agricol, pentru a fi mai lesne asimilate în timp; d) 
să se producă întreruperea continuităţii etnice 
tocmai prin acţiunea de colonizare.  

                                                 
17 Stelian Mândruţ, Opinii vizând „Chestiunea româno-ungară” 
în Transilvania (1867-1918), în Anuarul Institutului de Istorie 
Cluj-Napoca, vol. XXXVI, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1997, p. 148 
18 Idem, p. 149, respectiv 151 

Acest ultim aspect enunţat a fost întărit prin 
lege în anul 1894. Scopul urmărit acum consta în 
desfiinţarea statelor nemaghiare, înfiinţarea celor 
maghiare, în schimb urmărindu-se pauperizarea 
economiei agrare a naţionalităţilor şi extinderea 
utilizării limbii oficiale... Sistemul administraţiei 
publice ocupa un rol important în politica de 
maghiarizare”19. 

Recensământul din anul 1930 arăta că în 
Transilvania maghiarii constituiau cea mai 
numeroasă minoritate, fiind înregistrate 
1.480.712 persoane, a căror limbă maternă era 
cea maghiară (26,7% din total populaţie a 
Transilvaniei, adică 5.548.363 persoane). Datele 
Recensământului din anul 1948 arătau că 
maghiarii totalizau 1.499.851 persoane; cca 1/3 
din populaţia maghiară compactă se găsea în 
estul Transilvaniei, mai ales în mediul rural20. 
Cercetătorul Daniel Ghe. Talambă a analizat în 
lucrarea sa Maghiarii din România. Perioada 1944-
1948, cap. 2 Nivelul de trai, contribuţia 
funcţionarilor, ţăranilor şi muncitorilor la 
dezvoltarea economică a României; acolo unde a 
avut date, cercetătorul a făcut sumare referiri şi 
la contribuţia adusă de persoanele de 
naţionalitate maghiară. De asemenea, a analizat 
tot la modul general, cu sumare referiri pentru 
etnia maghiară, efectele unor măsuri economice 
luate, şi-anume rechiziţiile de la populaţia civilă 
pentru susţinerea efortului de război româno-
sovietic, reforma agrară legiferată în 23 martie 
1945 şi naţionalizările conform legii din 11 iunie 
1948.   

Referindu-se la dificultăţile privind 
realizarea unor situaţii statistice elocvente 
pentru perioada 1944-1948, Daniel Gh. Talambă 
nota următoarele: ”O adresă a Institutului 
Central de Statistică arăta că în unele localităţi 
situaţia nu era pe deplin clarificată. Astfel, în 
Transilvania de Nord se mai foloseau chiar şi în 
anul 1946 formularele tipizate de pe timpul 
administraţiei maghiare. În aceste condiţii, 
datele culese prin diferite metode nu pot duce la 
reliefarea unei situaţii clare... Datorită acestor 
probleme, nici în 1946 nu se predaseră 
Institutului Central de Statistică registrele de 
stare civilă pe anii 1944 şi 1945”21. 

Într-o teză de doctorat cu tema 
”Cooperativele minorităţii maghiare din 
România în perioada interbelică”22, Attila Gabor 
Hunyadi descrie mişcarea cooperatistă, 

                                                 
19 Ibidem, p. 151-152 
20 Talambă, Daniel Ghe., Maghiarii din România. Perioada 1944-
1948, Craiova, Editura Contrafort, 2006, pp. 50-52 (selectiv) 
21 Talambă, Daniel Ghe., Lucr. Cit., p. 50 
22 Publicată la Cluj Napoca în Editura Argonaut, 2010 
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percepţia şi adaptarea modelelor cooperatiste 
europene de către românii, maghiarii şi saşii din 
Transilvania între 1918 şi 1940. Astfel, A.G. 
Hunyadi remarcă ”faptul că, deşi saşii, românii 
şi maghiarii din Transilvania şi-au organizat 
reţele cooperatiste separate, colaborarea 
intelectuală şi influenţele pozitive reciproce sunt 
mult mai frecvente pe tărâmul economic, decât 
eram obişnuiţi  să credem bazându-ne pe 
istoriografia politică consacrată perioadei”23. În 
noua situaţie de ”minoritate naţională”, elita 
maghiară a fost nevoită să preia câteva din 
metodele cooperativelor săseşti şi româneşti, are 
erau amintite ăntotdeauna cu admiraţie de 
economiştii maghiari din România; în perioada 
interbelică, elita maghiară transilvană, care nu s-
a repatriat în Ungaria avea relaţii bune cu 
politicienii români ardeleni (Ion I. Lapedatu, 
Petru Groza) sau liberali (Gheorghe Tătărescu)24. 

De-a lungul timpului, dar, mai ales în 
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, ”Maghiarii şi 
românii au acţionat aşadar deopotrivă, în sensul 
<<omogenizării>> Transilvaniei, fie în rapot cu 
Ungaria, după 1867, fie în raport cu România, 
după 1918. Ambiţia lor a fost aceea de a-i unifica 
pe toţi membrii comunităţii naţionale într-o 
singură entitate, iniţial de natură simbolică, 
ulterior de natură politică”25. Aprecim că poate 
ar fi fost mai bine dacă ambiţia pornea – în cazul 
ambelor popoare - de la natura economică a 
contribuţiilor diferite ale ambelor popoare, mai 
întâi de toate (în acest sens, a se vedea Anexa 1 a 
acestui studiu). 

 

Comunităţile maghiare la început 
de secol şi mileniu 
 

Maghiarii formează cea mai mare grupare 
minoritară de pe teritoriul României după cea a 
ţiganilor. Marea majoritate a maghiarilor trăiesc 
în Transilvania, în judeţele din Secuime, precum 
şi în judeţele Mureş, Cluj, Bihor şi Satu-Mare. 

Din cele 1.130 cărţi despre maghiari, 
majoritatea în limba maghiară, care există în 
Biblioteca Academiei Române, foarte puţine 
adoptând o atitudine pozitivă, constructivă, de 
colaborare şi înţelegere în domeniul la care se 
referă. Aceasta se datorează unui ”scenaru 

                                                 
23 Hunyadi, Attila Gabor, Cooperativele minorităţii maghiare din 
România în perioada interbelică, Cluj Napoca, Editura 
Argonaut, seria Istorie, Documente, Mărturii, carte editată cu 
sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, 
2010, Introducere, p. 5 
24 Hunyadi, Attila Gabor, Op. Cit, Concluzii finale, p. 326 
25 Mitu, Sorin, Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi, 
Iaşi, Polirom, 2013, p. 139 

mitizat” al relaţiilor românilor cu maghiarii, 
”unei grile diferite de lectură, menită să 
evidenţieze conflictul istoric dintre români şi 
maghiari, problemele dramatice pe care le-a 
generat convieţuirea” celor două popoare 
distincte26. 

Conform lucrării Recensământul naţional al 
populaţiei şi locuinţelor 201127, maghiarii 
reprezentau în 2011 cea mai numeroasă 
minoritate (6,5%) din populaţia ţării. 

O lucrare bine intenţionată, ”Tinerii 
maghiari din România. Dimensiuni 
comparative” analizează cercetările sociologice  
în domeniu după anul 2000”28, analizează 
cercetările sociologice efectaute în România 
după începutul noului mileniu şi care i-au avut 
ca obiect pe tinerii maghiari. Astfel, cele mai 
importante concluzii ale cercetării ”Tineret 2008” 
au fost referitoare la: a) starea de spirit generală 
şi nivelul de mulţumire/satisfacţie generală; b) 
calitatea vieţii, starea materială; c) problemele 
tinerilor; d) familia, planificarea familială, 
planurile de viitor; e) rolurile de gen în familie; f) 
sistemul de valori; g) participarea politică; h) 
obiceiurile de consum; i) timpul liber, consumul 
cultural; j) relaţiile interetnice, toleranţa; k) 
experienţa şi practica imigraţiei.  

 

Concluzii 
 

Nu există în schimb o lucrare care să 
analizeze contribuţia maghiarilor (ungurilor) la 
dezvoltarea economică a României, aşa cum nu 
ştim să existe una care să analizeze contribuţia 
românilor la dezvolarea economică a Ungariei. 
Acesta şi numai acesta ar putea fi un argument 
ca aceste lucrări să fie scrise, sine ira et studio. În 
Biblioteca Academiei Române, de exemplu, 
există 1.130 lucrări despre maghiari, scrise în 
marea lor majoritate în limba maghiară29. 
Evident, că aceste lucrări prezintă un punct de 
vedere maghiar asupra problemelor de ordin 
istoric analizate.  

Conform lucrărilor consultate pentru a scrie 
acest capitol, există puţine menţiuni despre 
contribuţia maghiarilor la dezvoltarea 

                                                 
26 Idem, p. 138 
27 *  *  *, Recensământul naţional al populaţiei şi locuinţelor 2011, 
Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 2012, p. 15 
28 Kiss, Tamas; Barna Gergo şi Kozak, Gyula, Tinerii maghiari 
din România. Dimensiuni comparative, Cluj-Napoca, co-ediţie 
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale şi Editura Kriterion, 2011  
29 Orice cititor, oricât de neavizat ar fi, ar dori să ştie, câte 
lucrări espre români există în Biblioteca Academiei Ungare 
de Ştiinţe? 
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economică a teritoriilor locuite de români de-a 
lungul timpului, cu atât mai puţin a României în 
ansamblul ei... Pentru a nu denatura 
interpretarea, am selectat şi prezentat în Anexa 
nr. 1 câteva astfel de menţiuni, preluate dintr-o 
singură lucrare. 

 
 
 

 
ANEXA 1 

 
ROMÂNII ŞI MAGHIARII DIN 

TRANSILVANIA LA ÎNCEPUTUL 
SECOLULUI AL XX-LEA 

 
 Statistica maghiară din 1910, confirmând 

toate datele acelea din 1895, ne demonstrează 
deopotrivă30: 

a) pe deoparte că 3.232.806 români 
aveau 3.598.669 jugăre, adică circa 1 jugăr pe 
locuitor, în timp ce ungurii aveau 11.283.816 
jugăre, adică circa 6 jugăre pe locuitor; 

b) iar pe de altă parte că proprietatea 
mare, latifundiile de peste 1.000 de jugăre se 
găseau în proporţie de 91,4% în mâni ungureşti, 
în timp ce proprietatea mică până la 5 jugăre, de 
gădea în proporţie de numai 38,3% în mâini 
maghiare... 

Într-adevăr, un număr de numai 84 latifundii, 
însumând 4.360.622 jugăre, deci mai mult de 
50% din întregul teren de cultură al Ungariei, 
stăpânit de o mână de prinţi, al căror nume 
maghiarizat abia poate ascunde străina lor 
origine etnică31, reprezintă desigur – prin raport 
la cei 66% din populaţia ţării, care n-au nici 

                                                 
30 După Theodorescu, Vasile M., Transilvania sub maghiari şi 
români, Documentarea istorică a exerciţiului dreptăţii româneşti şi 
maghiare pe tărâmul cultural, naţional, social, politic, economic şi 
legislativ, Bucureşti, 1941, secţiunea V – Starea economică, 
pp.156-205 (selectiv)   
31 a) aşa de exemplu: prinţul Esterhazy Pal are latifundii la 
hotarul a 158 comune, cu o întindere globală de 223.413 
jugăre; prinţul Festetich Gyorgy -  la hotarul a 36 comune, cu 
o întindere de 75.196 jugăre; groful Esterhazy Moric la 
hotarul a 23 comune cu 56.175 jugăre; groful Pallavicini 
Alfons la hotarul a 33 comune cu 54.204 jugăre etc., etc. – 
după V. Dionisie Zentay, Beszelo szamok, Cuvinte 
semnificative, Budapesta, 1935 – lucrare în care lista acestor 
fericiţi muritori se întinde pe numeroase pagini; b) din 
totalul acestor 84 de latifundii, 50 sunt latifundii 
fideicomisare, sustrase circulaţiei bunurilor, în virtutea 
dreptului nobilitar maghiar de moştenire, care nu le îngăduia 
înstrăinarea; c) în fine, Biserica Romano-Catolică are 863.000 
jugăre, iar cea reformată – 103.000 jugăre, de asemenea 
bunuri de mână moartă (despre pământul care ar fi trebuit să 
fie deţinut de Biserica Ortodoxă sau de cea Greco-Ortodoxă 
nici vorbă în statistici, deci acestea nu deţineau pământ?! – 
n.n.) 

măcar o brazdă de pământ şi cari, ca servitori ai 
domeniilor senioriale primesc pentru neodihnita 
lor muncă doar 300 pengo anual32 – o stare cel 
puţin îngrijorătoare... 

Într-adevăr, sub regimul maghiar, la 1911, un 
gurii ardeleni aveau una bancă pentru 10.000 
locuitori, 30 coroane (1.200 lei) capital şi rezerve, 
şi 75 coroane (3.000 lei) depuneri pentru fiecare 
locuitor, în timp ce românii transilvăneni aveau: 
una bancă la 30.000 locuitori, 7 coroane (280 lei) 
capital şi 22 coroane (880 lei) depuneri pentru 
fiecare locuitor. 

Şi dacă se raportează aceste date la 
situaţiunea din 1927, adică sub regim românesc, 
se va vedea uşor progresul realizat, numărul 
băncilor ungare sporind de la 147 la 207, 
capitalurile în numai 5 ani (1922-1927) 
dublându-se, iar depunerile crescând cu 250%. 

Încontestabil şi românii transilvăneni au 
progresat, cum ne-o învederează, de altfel 
elementul sigur al sporirii numărului băncilor 
lor, anume de la 97 câte erau în 1911, la 156 în 
1930; dar nu în măsura celor ungureşti, cari 
însumând la 1927 numărul impresionant de 207, 
înregistrează astfel un spor de 45%... 

 Dar, la aceeaşi concluziune se opreşte însăşi 
conducerea Partidului Maghiar din Romînia, 
prin unul din cei mai reprezentativi membri ai 
ei, dr. Elemer Gyarfas, preşedintele secţiunii 
economice a zisului partid... aceste institute de 
credit maghiar nu au acordat cu nici o excepţie 
cunoscută creditul lor decât exclusiv populaţiei 
maghiare din Transilvania. 

... cu ocaziunea Congresului Partidului 
Maghiar din România, care a avut loc la 3 
septembvrie 1937, d-l Elemer Gyarfas, în dubla 
sa calitate de senator român şi preşedinte al 
secţiunii economice a partidului maghiar, a 
declarat textual: ”Orice bun, orice venit maghiar, 
constituie un tezaur naţional; - se dă o luptă 
contra noastră în domeniul economic; - trebuie 
să profităm deci de greşelile adversarilor nostri 
şi să le opunem solidaritatea tuturor claselor 
sociale ungare. Da. Să muncim pentru a creia în 
toate domeniile o autarhie minoritară. Noi vrem 
ca singuri compatrioţii noştri să se bucure de 
fructul muncii ungureşti”. 

Se tindea deci, în dispreţul comandamentelor 
vieţii practice (...), la o organizare economică 
autonomă a unei populaţiuni de 1.353.675 
unguri, risipiţi pe 102.200 kmp şi trăind printre 
alţi 4.189.575 locuitori aparţinând altor grupuri 

                                                 
32 Echivalentul acestei sume în monedă românească este de 
10 lei zilnic, sumă cu care urmeză să se acopere atât nevoile 
personale ale muncitorului agricol, cât şi cele ale familiei sale 
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etnice – la transformarea unei minorităţi politice 
într-o minoritate economică33. 

... Într-adevăr, în Timiş-Torontal, cel mai 
mare, mai bogat şi mai populat judeţ al 
Transilvaniei, din totalitatea celor 330 
întreprinderi industriale numai  7 sunt 
româneşti; - din cele 313 societăţi anonime, 
numai 14; - din cele 71 bănci, numai 19; - din cele 
32 imprimerii, numai 5; ... tabloului acestuia 
trebuie să i se adauge că cele 42 întreprinderi 
principale au un număr de 9.140 angajaţi, din 
care 7.491, adică 82% sunt minoritari, restul 
numai de 1,649, deci 18% fiind români. Şi aceştia 
plasaţi exclusiv în posturile de muncitori şi de 
auxiliari, în personalul superior nefiind decât un 
singur român. Iar pentru desăvârşita edificare  a 
situaţiei vom menţiona că Timiş Torontalul este 
judeţul capitală a Banatului, în care românii 
reprezintă 54,4% (510.825) din totalitatea 
populaţiunii (939.437), în timp ce ungurii nu 
ating decât cota de 10,4% (97.903), germanii de 
23,7% (223.130), iar evreii de 1,2% (11.256). 
Numai prin aceste cifre ale statisticei oficiale din 
1930, se va vedea realitatea, înspăimântătoare 
pentru naţia românească, înfloritoare şi plină de 
huzur în schimb pentru minorităţi, în special 
pentru unguri şi evreii-unguri, patronii 
necontestaţi a peste 80% din totalitatea 
întreprinderilor economice şi financiare ale 
ţinutului respectiv. 

  

Bibliografie selectivă 
1.Edroiu, Nicolae şi Puşcaş, Vasile, Maghiarii din România, 
Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română Centrul de Studii 
Transilvane, 1995  

2.Hunyadi, Attila Gabor, Cooperativele minorităţii maghiare 
din România în perioada interbelică, Cluj Napoca, Editura 
Argonaut, seria Istorie, Documente, Mărturii, carte editată cu 
sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, 
2010 

3.Hegedus, Nicoleta, Imaginea maghiarilor în cultura 
românească din Transilvania (1867-1918), 2 vol., Colecţia 
Historia Nova, nr. 5, Cluj-Napoca, Editurile Argonaut şi 
Mega, 2012 

4.Kiss, Tamas; Barna Gergo şi Kozak, Gyula, Tinerii maghiari 
din România. Dimensiuni comparative, Cluj-Napoca, co-ediţie 
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale şi Editura Kriterion, 2011  

5.Kristo, Gy., Hungarian History in the Ninth Century, Szeged, 
1996 

                                                 
33 În ceea ce priveşte difuza, insulara şi sporadica repartiţie 
geografică a ungurilor în provincia Transilvania, intim şi 
natural unită României, prin aşezarea sa georgrafică, prin 
perfecta sa unitate etnică, prin fireasca sa existenţă 
economică, prin apele sale, prin căile sale de comunicaţie, 
etc. – a se vedea lucrarea d-lui prof. dr. Sabin Opreanu, La 
Transilvania nell’unita naturale della Romania, Bucureşti, 1940, 
colecţia ”Studi e Documenti Romeni”  

6.Mândruţ, Stelian, Opinii vizând „Chestiunea româno-ungară” 
în Transilvania (1867-1918), în Anuarul Institutului de Istorie 
Cluj-Napoca, vol. XXXVI, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1997 

7.Mitu, Sorin, Transilvania mea. Istorii, mentalităţi, identităţi, 
Iaşi, Polirom, 2013  

8.Năstasă, Lucian (coord.), Minorităţile etnoculturale. Morturii 
documentare. Maghiarii din România (1945-1955), vol. I, Centrul 
de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cuj-Napoca, 
2002 

9.O’Grady, Cathy; Kántor, Zoltán şi Tarnovschi, Daniela, 
Maghiarii din România, Centrul de Documentare şi Informare 
asupra Minorităţilor în Europa – Europa de Sud-est 
(CEDIME-SE), fără loc, fără editor, fără an 

10. Pop, Ioan-Aurel, Românii şi maghiarii în secolele IX-
XIV. Geneza statului medieval în Transilvania, ediţia a II-a, 
revăzută şi adăugită, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2003 

11. Popovici Ursu, Valeriu, Adevărul istoric despre 
unguri, Paris, mai 2008, articol publicat separat, cota III 
325434 Biblioteca Academiei Române  

12. Prodan, David, Transilvania şi iar Transilvania. 
Consideraţii istorice, ediţie nouă, îngrijită, cu o postfaţă de 
Aurel Răduţiu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002 

13. *  *  *, Recensământul naţional al populaţiei şi 
locuinţelor 2011, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 
2012 

14. Talambă, Daniel Ghe., Maghiarii din România. 
Perioada 1944-1948, Craiova, Editura Contrafort, 2006 

15. Theodorescu, Vasile M., Transilvania sub maghiari şi 
români, Documentarea istorică a exerciţiului dreptăţii româneşti şi 
maghiare pe tărâmul cultural, naţional, social, politic, economic şi 
legislativ, Bucureşti, 1941   

16. Velica, Ioan, Pagini din istoria maghiarilor din Valea 
Jiului, Petroşani, Editura Edyro Press, 2010 
____________________________________________________ 

prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu 
secretar ştiinţific de secţie la Academia Română 

c.ş. I la Institutul de Economie Naţională al 
Academiei Române 
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