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161.Metafora Trinităţii  
de Liviu Pendefunda 

 

Gândind la faptul că există armonie 
chiar şi în chaos, nu mă pot abţine să 
nu combat ideea simplistă şi marxistă a 
unora de inteligenţă a materiei, ştiind 
că materia este o transformare a ener-
giei spirituale din multiversul invizibil 
în spectrul uzual al lumii în care ne-am 
născut. Carul, corabia cosmică e trupul 
care respectă legile de pe pământ 
asemănătoare celor din cer şi fântâna 
energetică care împlineşte timpul e 
limba clopotului, e raza luciferică prin 
care ne teleportăm sufletul în sfera 
superioară, spirituală. De aceea aş 
inversa sintagma într’o evidenţă care 
poate defini materia inteligenţei. ... 
 

167. Cugetări  

de Rabindranath Tagore 
 

168.Paranoia Schwartz 
de Gheorghe Schwartz 

 

în care este vorba tot despre lumea cea 
mare şi nesfârşită, arătându-se acum 
cu precădere că doctorul Gough ştia de 
la început că sfârşitul lucrurilor nu este 
mai adevărat decât fundul dublu al 
unui cufăr cu nenumărate funduri 
duble, aşa cum personal obişnuia să se 
exprime ori de câte ori dădea, între 
două asemenea funduri, de Finch, 
tolănit indolent în acele locuri şi, de 
asemenea, se mai arată în această carte 
cum înţelepţii lumii, călăuziţi de aceste 
adevăruri, au fost în stare să-şi termine 
gândurile, precum ni se arată şi ce au 
gândit ei.... 
 

179.La Rosa Bianca  
versuri de Attilio Bertolucci 
în traducerea lui Geo Vasile 

 

183. The Artist 
Between the Essences 

Opera lui Eugen Dornescu 
prezentată de Elleny Pendefunda, 
Corneliu Antim, Constantin Ciopraga, 
Valentin Ciucă,  Virgil Tănase, Dan 
Hatmanu, Alexandru C. Lungu, Liviu 
Suhar, Rodica Irimie, Negoiţă Lăptoiu, 
Gheorghe Vida, Valentiun Mureşan, 
Dan Ovidiu Dumbrăveanu, Dan Ioan 
Bogdan, Corneliu V. Mihail, Eugen 
Jitariuc, Silviu Guga, Radu Aftenie, 
Niculae Barcan, Alessandro Delpriori, 
Liviu Pendefunda 
 

199. El Mirlo de la 
Casa Pogor 

Versuri de Lucian Vasiliu  
în traducerea lui Mario Castro 

Navarette 

202. Crezul gomic  
de Magda Ursache 

 

Recent, în 10 iulie 2015, după două 
decenii de la prima formulare,  s-a 
repus pe un post de televiziune 
întrebarea: ”Mai avem nevoie de Paul 
Goma?” În reformularea invitatei, 
Mariana Sipoş, autoarea volumului 
Destinul unui disident. Paul Goma 
(ediţia întâi, Universal Dalsi, 2005; a 
doua, Eikon, 2014), întrebarea sună 
astfel: ”De ce nu am avut nevoie de 
Paul Goma?”. Răspunsul meu e net: 
pentru că este în felderinţa lui curajul 
de-a spune lucrurilor pe nume, iar 
intransigenţa nu place aliniaţilor, 
oportuniştilor, turtelor ideologice... 

 

205. Condiţia 
autorului la Maria-
Luiza Cristescu  

de Ioan Holban 
 

Cea dintâi componentă tematică a 
prozei Mariei-Luiza Cristescu este 
aceea a condiţiei autorului însuşi; tema 
creatorului în genere, a scriitorului în 
particular, circumscrie cinci dintre 
volumele prozatoarei, anume Capriciu 
la plecarea fratelui iubit (1968), Nu ucideţi 
femeile (1970), Castelul vrăjitoarelor 
(1972), Aşteptare (1973) şi Vacanţa 
(1981): iată prima ipostază a scriito-
rului, pe care o dezvăluie coperta a 
patra a cărţii de debut: „Autorul meu 
nu e un personaj fericit. Câteodată, 
furată de literele cărţii, uit să-l mai 
judec, ce spune el mi se pare perfect 
obiectiv, parcă existând aşa cum există 
de la începutul lumii pomii şi munţii. 
Atunci, el devine un fel de fiinţă 
supranaturală, care ştie tot ce se 
întâmplă între pereţii odăilor, poate 
ridica acoperişurile caselor oraşului şi 
privi înăuntru. Şi e la fel de uşor să 
facă aceasta, ca şi să vadă în sufletele 
personajelor sale.... 
 

211. Elie Miron 
Cristea şi prima teză 
de doctorat Eminescu  

de Catinca Agache 
Între renumiţii cărturari afirmaţi din 
rândurile slujitorilor Bisericii Ortodoxe 
Române la loc de cinste se află numele 
primului Patriarh al României Între-
gite, figură emblematică în istoria 
culturii naţionale Elie (Ilie) Miron 
Cristea (născut la Topliţa în 1868, ple-
cat la cele sfinte departe de ţară, bol-
nav fiind, la Cannes, în 1939), teolog, 
publicist, filolog, politician român 
(senator, regent, prim-ministru), mem-
bru de onoare al Academiei Române 
(1919).... 

216. Iconografia 
Imnului Acatist  

de Livia Ciupercă 
 

          Recenta monografie Ορέστης 
TAΦΡΑΛΗ. Uitare-n neuitare (Ed. 
StudIS, 2015), pe care am dedicat-o 
marelui învăţat din perioada 
interbelică, Oreste Tafrali (1876-1937), 
istoric, arheolog, bizantinolog, profesor 
universitar doctor la Universitatea 
Mihăileană din Iaşi (1913-1937), scriitor 
şi traducător, fondator al Muzeului de 
Arheologie din Iaşi (1916) şi a revistei 
de specialitate „Arta şi Arhitectura” 
(1927-1937), se doreşte, deopotrivă, un 
omagiu la împlinirea a 140 de ani de la 
naşterea sa, la 14 noiembrie 2016... 

 

218. Amintiri  

de Petre ŞIŢĂ 
 

După Maitreyi şi Mircea Eliade (una 
dintre cele mai frumoase iubiri ale 
lumii), printre ţigări şi versuri, s’a scris 
la Bucureşti povestea ultimei mari 
iubiri a lui Nichita Stănescu, ultimul 
capitol din viaţa sa... 
 

219. Pastel de iarnă  

versuri de Aura Christi 
 

223. Invitation to a 
Seance Around the 
Banquet Table  

versuri de Nail Chiodo 
 

224. Fiinţa Pururea  
Fiindă  

versuri de Liviu Pendefunda 
 

227. Fără discriminare  
de Gheorghe Andrei Neagu 

 
Ai venit iubiţel?, îl întâmpină Mariana, 
căutând plictisită, îmbrăcată într-un 
capot, ce încerca să imite mătasea 
japoneză. Florile mari şi rare, de măr, 
se înşirau într-o dezordine desăvârşită. 
Dacă materialul  şi-ar fi găsit 
împlinirea într-un chimono, ar fi fost 
cu adevărat o reuşită, dar aşa, un 
capot… 

- Am venit!, zise el trântind sau 
mai bine zis dând drumul sacoşelor 
burduşite. ... 
 

239. Matca Floarea-  
Închide  

versuri de Petru Solonaru 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Teolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Publicist
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2n
https://ro.wikipedia.org/wiki/Senator
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regen%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
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243. Poem final pe  
frunze de arţar  

versuri de Irina Lucia Mihalca 

245. România în cel 
de-al Doilea Război  

Mondial  
comentarii de Sever Petru 
Boţan pe marginea operei 
artistice a Elenei Cristina 

Boţan-Potop 
 

249. Arhitecţi,  
constructori şi ctitori 
evrei celebri, din 
Bucureştiul de altădată 

de Boris Marian Mehr 
 

Bucureştiul, “Micul Paris”, cum i se 
spunea, în interbelic, capitalei 
României, păstrează, încă, o mulţime 
de clădiri re-marcabile, opere ale unor 
arhitecţi de marcă, printre care şi 
arhitecţi evrei celebri, pre-cum Harry 
Stern, Leon Strulovici, Jean Monda, 
Gustav Gusti, Leon Garcia, Horia 
Maicu, Solon Grunberg, Marcel 
Iancu.... 

 

254. Gornistul 
de Mihai Batog-Bujeniţă  

 
Războiul cel Mare, cum a fost numit 
Primul război Mondial, venise pe 
fundalul unor interese, aşa cum se 
întâmplă de obicei, dar şi a unui 
entuziasm nătâng din partea 
popoarelor. Trecuse apoi ca un uragan 
prin vieţile oamenilor de atunci, lăsase 
în urmă milioane de morţi şi schilozi 
dar nici un dram de înţelepciune.  
Din război se întorsese şi Culae 
Măturoi, la fel de tâmpit şi sărac 
precum plecase, însă acum ciung de 
mâna dreaptă, prilej de mare fală şi 
mândrie. Povestea, ani de-a rândul, 
cum îşi pierduse el mâna într-o 
ambuscadă unde făcuse dezastru 
printre nemţi dar un obuz, tras de un 
mişel speriat cleşte de vitejia lui, îi 
zburase braţul. Bine, el mai continuase 
lupta şi îi omorâse pe toţi însă când a 
venit colonelul a fost nevoit să-l salute 

cu mâna stângă... 

 

263. Come sinfonia  
versuri de Luca Cipolla  

prezentare de Geo Vasile 
 

265. Firenze- 
Amsterdam.  

A journey of Art  
de Elleny Pendefunda & 

Giuseppe Ciccia 
 

Esposizione di artisti della Società 
delle Belle Arti Circolo degli Artisti 
“Casa di Dante”.  
Collectieve tentoonstelling van 
kunstenaars van de Florentijnse 
kunstkring Società delle Belle Arti 
Circolo degli Artisti “Casa di Dante”. 
O călătorie de Artă. Expoziţia colectivă 
a artiştilor Societăţii de Arte Plastice 
Cercul Artiştilor "Casa Dante"... 

 

269. De la Musique 
avant toute chose 
(VII)  

de Doru Scărlătescu 
 

Primatul muzicii în cadrul polisului 
antic atenian, al Greciei în general, e 
perfect ilustrat de instituţia muzelor, 
de la care arta sunetelor împrumută şi 
numele. Trei sunt după specialiştii 
mitologi, în acest context, accepţiile 
prin care vechii greci încă din epoca 
homerică înţelegeau muzele: ca 
divinităţi descendente din Zeus, 
invocate generic de exemplu în Iliada 
(„Cântă zeiţă mânia ce-aprinse pe-Ahil 
peleianul”), strâns legat de aceasta, ca 
simboluri abstracte ale  darului profe-
tic şi ale inspiraţiei poetice, în fine, ceea 
ce ne interesează aici, ca reprezentări 
cât se poate de concrete ale cântecului, 
asociat poeziei şi dansului. ... 
 

278. Ispitirea Sfântului  
Anton (II)  

de Bogdan Mandache 
 

Antonie nu a părăsit Tebaida decît de 
două ori, pentru a încuraja creştinii din 
Alexandria persecutaţi de Maximin şi 
pentru a interveni contra arianismului; 
a petrecut 80 de ani în deşert, luptînd 
cu diavolul şi cu demonii. Stau 
mărturie însemnările lui Atanasie 
folosite din plin de Flaubert în 
descrierea chinuitoarei nopţi, de la 
crepuscul la revărsatul zorilor, care 
constituie substanţa poemului în 
proză Ispitirea sfîntului Anton. În 
întunecimea nopţii Anton meditează 
asupra vieţii sale jalnice de “martiriu 
continuu”; departe de lume, în mica şi 
modesta sa colibă simte cum se întinde 
o umbră pe pămînt: “E Diavolul, care 
stă sprijinit în coate de acoperişul 
colibei, adăpostind sub cele două aripi 
ale sale – ca un liliac ce şi-ar alăpta puii 
– cele Şapte Păcate Capitale, ale caror 

capete schimonosite se zăresc 
nedesluşit.” 
 

283. Esoterismul 
cartesian  

de Liviu Pendefunda 
 

Dacă Fulcanelli trebuia să aibă un 
predecesor fără îndoială acesta s’a 
numit René Descartes, filozof, 
supraveghetor, cosmolog şi iniţiat în 
Arta Regală. Deşi învăţătura sa a fost 
interzisă în Franţa mai mult de un 
secol, în 1824 numele său a reapărut. 
La acea vreme, el era avid de 
cunoaştere şi în primul rând de ceea ce 
păstrează esoterismul rosicrucian. 
Noua lui metodă trecea dincolo de 
matematică şi mulţi au crezut că el n’ar 
fi murit în 1650 şi s’ar fi retras în 
Laponia de unde conduce Ordinul... 
  

288. Fascinaţia  
manuscriselor 

iluminate  
de Ion Gănguţ 

 
În zorii Renaşterii, într-o scrisoare către 
Giovanni Anchiseo, Francesco Petrarca 
mărturisea cu o intensitate impresio-
nantă: Non riesco a saziarmi di libri 
(Nu reuşesc să mă satur de cărţi), 
pentru ca mai apoi să descrie starea 
afectivă ce însoţeşte lectura: I libri 
danno un diletto che va in 
profondità…ci consigliano e si legano a 
noi con una sorta di familiarità attiva e 
penetrante- Cărţile ne creează o plăcere 
care merge în profunzime…ne 
sfătuiesc şi se leagă de noi cu un soi de 
familiaritate activă şi pătrunzătoare 
 

296. Cine-şi lasă limba   
de Toma Enache 

 

297. Rolul 
minorităţilor la 
modernizarea 
economică a 
României (V)  

de Emilian Dobrescu 
 

302. Sibiu Memorial 89  
de Gheorghe Şeptilici 

In Piata UNIRII, nume predestinat 
apropierii dintre semeni , sibienii şi-au 
uitat frica  şi-au dat mâna şi au rostit 
spre înalturi ,îngenunchiind , un pios 
TATAL NOSTRU  sfinţind-ul astfel şi 
trecându-l în nemurire  Astfel Piaţa 
UNIRII s-a transformat spiritual dintr-
o simpla piaţa urbană într-un spaţiu 
simbol, într-un spaţiu istoric al 
reconcilierii, înţelegerii şi coeziunii 

ideatice a doritorilor de LIBERTATE . 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Metafora 
Trinităţii 
 

 

Transmuting the lead of matter  
Into bullets of spiritual gold   

Alex Grey, The Seer 
 
ândind la faptul că există armonie chiar 
şi în chaos, nu mă pot abţine să nu 
combat ideea simplistă şi marxistă1 a 

unora de inteligenţă a materiei, ştiind că materia 
este o transformare a energiei spirituale din 
multiversul invizibil în spectrul uzual al lumii în 
care ne-am născut. Carul, corabia cosmică e 
trupul care respectă legile de pe pământ 
asemănătoare celor din cer şi fântâna energetică 
care împlineşte timpul e limba clopotului, e raza 
luciferică2 prin care ne teleportăm sufletul în 
sfera superioară, spirituală. De aceea aş inversa 
sintagma într’o evidenţă care poate defini 
materia inteligenţei. Kant a inaugurat cele două 
concepte ale infinitului şi-ale mărginirii spaţiului 
şi a arătat că există elemente pro şi contra 
amândorura, dar considerând că materia există 
în spaţiu şi este o parte condensată a spiritului, 
devine evident că putem obţine claritate în 
problema spaţiului numai urcând de la lumea 
fizică la cea astrală. Spaţiul nostru obişnuit are 
trei dimensiuni - lungime, lăţime şi adâncime. O 
linie are numai o dimensiune, lungimea, planul 
are două dimensiuni, lungime şi lăţime, iar un 
obiect solid se întinde în cele trei dimensiuni. 
Alunecarea punctului nondimensional duce la 
obţinerea unei lunii şi prin translări succesive se 
ajunge la spaţii multidimensionale până la cele 
în care timpul şi de fapt spaţiul nu mai există 

                                                 
1 marxistă aş zice, pentru că e absurd să introduci 
materialismul în teosofie... 
2 referire la poemul eminescian 

astfel încât să’l putem percepe sau închipui, noi, 
robii acestei lumi (ai lui Dumnezeu!). Lumea 
spirituală în armonie cu lumea noastră senzo-
rială ne oferă, însă, posibilitatea să accedem în 
clopotul superior. Rudolf Steiner sugerează un 
experiment sugestiv: să presupunem că vrem să 
mişcăm o monedă din afara unui cerc înlăuntrul 
său fără a intersecta circumferinţa cercului şi 
atunci suntem nevoiţi să ridicăm moneda în 
spaţiu şi să o aşezam în cerc, ceea ce cere 
părăsirea celei de-a doua dimensiuni, a planului 
şi intrarea în cea de-a treia; acelaşi lucru se 
petrece pentru a mişca o monedă înlăuntrul unui 
cub sau al unei sfere – părăsirea celei de-a treia 
dimensiuni şi trecerea într’a patra. Spaţiul 
închipuit astfel devine viu, dar trece dincolo de 
lumea materială, precum sufletul alunecând în 
spirit, relaţii vizibile în structura cosmică a 
galaxiilor şi găurilor negre.  

În loc să ne imaginăm pe noi înşine 
îndreptându-ne spre infinit şi întorcându-ne 
neschimbaţi din cealaltă direcţie, haideţi să ne 
imaginăm că purtăm o lumină. Aşa cum este 
văzută dintr-un punct fix de pe dreaptă, lumina 
radiantă devine din ce în ce mai slabă pe măsură 
ce ne îndepărtăm cu lumină şi tot mai puternică 
când ne întoarcem cu ea din infinit. Dacă ne 
imaginăm schimbările în intensitate ca pozitive 
şi negative, avem pozitivul într-o parte şi 
negativul în cealaltă parte. Găsim aceşti doi poli 
care sunt pur şi simplu efecte opuse ale spaţiului 
în toate efectele din lumea naturală. Acest gând 

G 
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conduce la conceptul spaţiului ca fiind ceva plin 
de forţă şi la ideea că forţele active în spaţiu nu 
sunt nimic altceva decât manifestări ale acestei 
forţe însăşi. Nu ne vom mai îndoi de 
posibilitatea de a descoperi o forţă care lucrează 
în interiorul spaţiului tridimensional şi ne vom 
da seama că toate fenomenele spaţiale sunt 
bazate pe relaţii reale în spaţiu. De fiecare dată 
mă reîntorc la peştera umbrelor bidimensionale 
care este reflecţia reducerii exoterice a lumii 
întru iniţierea adeptului şi care relevă că lumea 
în care trăim e o reducere binomă între exo şi 
esoterism. Dar mai departe, iniţiatul are puterea 
prin trecerea de la nigredo, albedo, citrinas şi 
rubedo să transforme materia prima în lapis 
philosophorum spiritual. Într’a câta dimensiune?  

 

 
 

Umbra tridimensională completă a unui 
tessarakt cu ajutorul a opt cuburi rombice 
potrivite care se interpenetrează duce la un 
dodecaedru rombic cu patru diagonale spaţiale, 
o treaptă esenţială spre pasajul iniţiatic. Este un 
lucru deja cunoscut că de aici, din teluricul 
aparent imuabil trebuie să dezvoltăm facultăţi 
care să ne permită să vedem în lumile 
superioare, aici, în lumea conştienţei obişnuite. 
Ochii pe care îi folosim pentru a vedea în lumea 
fizică perceptibilă prin simţuri se dezvoltă la 
nivel fetal, cele suprasenzoriale le obţinem în 
timpul existenţei noastre în spaţiul matriceal 
pîmântesc.  Orice fiinţă care trăieşte în timp se 
eliberează de cele trei dimensiuni obişnuite. 
Timpul pare a fi invizibil în cele trei dimensiuni 
ale spaţiului obişnuit şi poate fi perceput numai 
de cei cu har. Un punct în mişcare creează o 
linie, o linie în mişcare creează un plan, iar un 
plan în mişcare creează o figură tridimensiouală. 
Când se mişcă spaţiul tridimensional, rezultatul 
este creşterea şi dezvoltarea. Plantele şi 
animalele trăiesc aceeaşi dezvoltare, cu siguranţă 

mai conştiente, fiind descătuşate de inhibiţiile 
legilor arbitrare ale societăţii omeneşti. Învăţatul, 
magul cunoaşte şi vieţuieşte detaşat în planul 
astral, depăşind arcurile noetice, iar norii 
romboizi schiţează o geometrie sacră cu care 
îmbracă lumina în corpuri  eterice vizibile 
ochiului nostru din subconştientul pineal.  
Cunoscând şi faptul că moartea revitalizează 
perpetuumul continuu, acel mercurium catalizat 
de sare şi sulf, descoperim legea vieţii cosmice, a 
acelei fiinţări care nu parcurge liniaritatea dintre 
naştere şi moarte într’o singură direcţie ci într’un 
uroboros ce uneşte viitorul şi trecutul în spaţiul 
pluridimensional al multiversului. 

Produsul Trinităţii este spaţiul. El este ca 
atare ceva creat prin Geneză şi aparţine lumii 
noastre. Spaţiul este semnificativ numai pentru 
ceea ce se dezvoltă în existenţa pământească. 
Drama umană prin care între naştere şi moarte 
suntem într’un spaţiu şi timp izolat de spiritual, 
exact ca un vierme sub scoarţa pământului, se 
estompează când iniţiatul penetrează noeticul 
prin înalte stări atemporale. Tot ce este exterior 
trupului este în spaţiu şi tot ce este interior se 
desfăşoară în timp, ambele limitând accesul către 
divinitate. Tatăl se materializează cu ajutorul 
Cuvântului în Fiul, îndeplinind Calea. Un 
principiu important al şcolii platonice este 
„Dumnezeu geometrizează“. Cu siguranţă acest 
concept stă la baza reprezentării trecerii 
succesive pe treptele iniţierii pentru a ajunge la 
ştiinţa spiritului. Nu mă tem să dezvolt acest 
concept spre dimensiuni superioare, abstracte şi 
virtuale.  Conceptul spaţiului multidimensional 
nu este străin oamenilor de ştiinţă şi nu este bine 
conturat în categoria filosofică ocultă ori 
religioasă. A determina dacă asemenea spaţiu 
este real sau nu trebuie lăsat în seama celor care 
pot privi în el. Ce este spaţiul? În mod obişnuit 
noi spunem că spaţiul este în jurul nostru, că noi 
umblăm prin spaţiu. Omul pleacă de la ce ştie 
din lumea fizică, perceptibilă prin simţuri şi în 
care spaţiul are trei dimensiuni.  Pentru cel care 
este familiarizat cu acesta este prudent atunci 
când prin iniţiere pătrunde în lumea spirituală, 
unde suntem învăţaţi să ne acomodăm cu mai 
mult de trei dimensiuni. Am stipulat faptul că 
locul în care trăim nu este nimic mai mult decât 
o reflecţie a propriilor procese sufleteşti. Dincolo 
predomină relaţii spaţiale cu totul diferite, 
arcurile reflexe prezentate depăşesc înţelegerea 
conceptului greu acceptat de timp şi 
nonexistenţa acestuia în zona infinitului. Totul 
este diferit în privinţa timpului şi spaţiului 
atunci când ajungem în lumea spirituală. De 
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aceea geometria obişnuită nu se 
potriveşte pentru aspectele 
lumii spirituale. 

Secţiunea de aur se bazează 
pe legile oculte dezvăluite de 
înţelepciunea străbună şi este 
fondată pe efectul a ceea ce 
există în spaţiul creat din 
mesajul logosului pentru lumea 
noastră, chiar Goethe afirmând 
că se supune legilor legate 
intim de constituţia noastră 
umană, legea repetiţiei şi a 
repetiţiei variate pe care, în  
cuvântările lui Buddha, o 
găsim ca o necesitate divină a 
repetiţiei, o regăsire în lucrul 
însuşi, o închidere în sine a 
repetiţiei, care nu este însă 
formată în sine ci în magia 
universală. De aici şi percepţia 
noastră asupra călătoriei între 
moarte şi o nouă naştere, 
aceeaşi percepţie a timpului 
într’un spaţiu determinant 
pentru omul încarnat. Acest număr Phi este o 
translare dintr’o altă dimensiune. De aceea nici 
nu poate fi calculat – 1, 6180339... fiind un număr 
metafizic. Trebuie să precizez: tot ce provine 
dintr’o altă dimensiune este metafizic, nu orto, 
nu para ci metafizic. Labirintul pe care arca 
noastră fizică trece ca într’o spirală este tot de 
natură multidimensională şi cu cât este pe mai 
multe niveluri cu atât parcurgerea sa iniţiatică 
este mai importantă. De exemplu cel pe şapte 
niveluri întâlnit din Tibet până în Irlanda şi 
Peru, corespunde tuturor civilizaţiilor de la 
uiguri, atlanţi, egipteni, druizi, lemurieni sau 
amerindieni, ca să’i pomenim într’o ordine 
aleatorie, pentru un călător forţele energetice 
lucrând pe rând chakrele trei, doi, unu, patru, 
şapte, şase, cinci, schimbările de conştienţă fiind 
determinate de influenţa arcurilor reflexe celeste. 

 

 

Nimeni nu ştie dacă un vortex defazat de tip 
Mer-Ka-Ba (tetrahedron) existent în geometria 
sacră a Genezei are corespondenţă cu ciorchinele 
de sfere numit în antichitate ou al vieţii, aspect 
molecular cunoscut îm morfogeneza oricărui 
corp viu. În descrierea celor mai vechi dintre 
religii mişcarea de rotaţie a acestui vortex 
reprezintă într’o altă dimensiune floarea vieţii, 
pornind de la cele şapte plus una sfere spre 
nouăsprezece cercuri ale spiritului ce se pot 
concentra în treisprezece sfere esenţiale, un 
minunat fruct al vieţii, matrice feminină ce’şi 
poate împlini Metatronul prin linii de sorginte 
masculină, eterna nuntă cosmică. Din cubul lui 
Metatron învăţaţii au extras celelalte corpuri 
platonice – tetraedre, octaedre, icosaedre sau un 
dodecaedru pentagonal. La fel, corpul uman 
încadrat în aceste reprezentări, este oglinda 
holografică a întregului univers cu toate 
constelaţiile şi corpurile cereşti, frontiera 
ultimului arc reflex perceptibil fiind oglinda 
între spaţiul finit şi cel infinit al spiritului 
hermetic. Cele şase elemente, cele trei coloane 
care susţin arborele vieţii sefirotic. În Heartmath 
a lui Dan Winter3 molecula de ADN ar fi 
construită dintr’un raport între icosaedru şi 
dodecaedru, realizat prin rotirea unui cub cu 72˚, 
ceea ce nu ne mai poate mira ştiind că sunt 

                                                 
3 cercetător al geometriei sacre, ultimele sale studii 
îndreptându-se spre indicele frecvenței de absorbție a luminii 
de către clorofilă și implicațiile structurilor matriceale ale 
corpurilor solide 
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şaptezeci şi două de ordine ale îngerilor, tot 
atâtea în Marea Frăţie Albă (iniţiat de 
Melchizedek acum două sute de mii de ani!) şi că 
toate elementele ce constituie universul cunoscut 
spaţio-temporal este bazat pe aceste elemente. 
Cubul şi sfera sunt cele care le conţin în 
întregime pe acestea, devenind bază a Genezei, 
spaţiu şi timp, lumină în întuneric, materie 
primă în alchimia nunţii – sufletul nunţii 
universale.  

 

 
Din ce sunt corpurile solide făcute? 

Indiferent cum privim aceste elemente conţinute 
în geometria ocultă sau ştiinţifică trebuie să 
admitem că Logosul s’a materializat prin  
solidificarea spiritelor, în care sursele antice şi 
recente îmbină  the Mythologies of All Races 
apreciind sublimele pagini din The Secret 
Teachings of All Ages elaborate de Manly 
Palmer Hall. Ele se referă la aspectul ectoplasmic 
al materiei în virtutea creării acesteia de către 
spirit. Deci să luăm în considerare că material 
posedă inteligenţă doar în măsura ăn care 
aceasta este pretutindeni şi în noi dar nu este o 
emanaţie a acesteia. Materializarea energiei 
informaţionale a Duhului Sfânt se regăseşte în 
fiecare atom al lumii terrestre, dar ca o reflectare 
a celei celeste în binomul hermetic al legilor lui 
Thot. 

Interpretarea proceselor oculte poate sugera 
existenţa universală a ectoplasmei. Totul poate fi 
reflectat în conceptele materiei cuantice, atomii 
având valoarea statistică cuantică prin fermioni. 

Aceştia, spre deosebire de fotoni care sunt 
bosoni, sunt limitaţi ca număr, precum şi privind 
numărul care poate ocupa simultan o anumită 
stare cuantică. Ştiinţa contemporană informează 
că în timp ce numărul de fermioni (electronii) în 
univers este fix, numărul de bosoni cum ar fi 
fotonii poate fi infinit. Superfluidele, cum ar fi 
izotopii de heliu suprarăciţi, prezintă o inversare 
a proprietăţilor lor fizice, caracteristică concep-
telor filozofice şi fenomenelor de magie. Modifi-
cările energetic simple, demonstrate de ştiinţă 
demonstrează posibilitatea unor modificări de 
tip alchemic energetic care pot induce fenomene 
de materializare, dematerializare, tempertaurile 
influenţând stările de umed/ uscat, fierbinte/ 
îngheţat, fenomene cunoscute ca fiind para-
normale. Transportul instantaneu în lumea 
materială cu implcaţii psihosenzoriale pare astfel 
posibil, probabil şi cert, fără a infirma datele 
întâlnite în literature ocultă. Omul ca fenomen 
ectoplasmic holographic este un conţinător codat 
de informaţii care prin iniţiere şi participare 
ceremonială îndeplineşte cu uşurinţă funcţii 
oculte. Atât în cadrul misterelor eleusine sau în 
relatările exodului (Moise) întâlnim fenomene 
care nu pot fi explicate decât prin transmutatea 
materiei şi revenirea macrocosmosului la 
elementele geometriei sacre.  
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Unii cercetători reprezintă organismele ana-
erobe care trăiesc prin folosirea unor înlocuitori 
ectoplamici de oxygen cum ar fi azotul, căruia îi 
cunoaştem importanţa alchimică, sau alternativa 
organismelor pe bază de siliciu şi nu de carbon, 
ca fiind dovada antropologică a faptului că 
lumea poate fi văzută şi prin prisma materiei 
cuantice biologice, alta decât cea dominantă în 
multiversul vizibil, extrapolate în cel virtual prin 
spirit. Dacă aceasta este faptul, am putea avea 
nevoie de un fel de contabilitate pentru trans-
mutaţii unde, în ciuda numărului diferit de 
atomi care alcătuiesc un volum şi un număr 
probabil fix de atomi, volumul rămâne totuşi 
neschimbat. Nimic nu se schimbă, nimic nu 
dispare şi nimic nu se crează ci se transform. 
Ajungem la cuvintele evangheliei ioanite şi 
reinterpretăm ştiinţa, nu teofizic, ci alchemic. În 
timp ce etapa putrezirii din alchimie este o 
invitaţie deschisă pentru a specula că 
microorganismele biotransmutative sunt respon-
sabile de transmutaţii alchimice, astfel de apariţii 
deemonstrează rolul microorganismelor care 

posedă capacităţi ectoplasmice de a  gestiona 
rămăşiţele lor magnetice ca pulberi alchimice, 
capabile să facă schimb de metale într’o manieră 
care aminteşte de migrarea materiei spirituale în 
procesele teosofiei practice. Fără a depăşi tema 
geometriei spirituale în care elementele platonice 
prind caractere şi virtuţi divine, nu pot să nu 
întrevăd că ele reprezintă şi simboluri ale 
dualităţii în raport cu conceptele orientale de yin 
şi yang, purtate în mod corespunzător pentru a 
le identifica cu forţele magnetismului care fac 
parte integrantă din ştiinţa Feng-Shui, o geo-
manţie ideală. Iconografia egipteană şi elenă 
încorporând forme bizare antropomorfice ilus-
trează particularităţi ale corpului ectoplasmice ca 
la sfincşi sau heruvimi, oglinda vechii magii 
magnetice. 

Mă întorc pentru o clipă la misteriosul Pi. 
Dacă ar fi să admitem şi ale numere a căror 
origine nu poate fi decât divină, întărind opera 
magna a Marelui Arhitect, eludând faptul că 
ADN-ul uman este codat în piramida lui Keops, 
calculând miliarde şi miliarde de zecimale ale 
numărului Pi şi filosofând că în acest imens şir 
sunt numere reprezentând naşterea dar şi 
moartea noastră, toate evenimentele din viaţa 
noastră. Au fost apreciate 10000 de miliarde de 
zecimale şi calculul continuă. Ceea ce demon-
strează natura divină a numărului este că zeci-
malele nu sunt aşezate la întâmplare, misterul 
său fiind impenetrabil. Cea de-a o suta zecimală 
este nouă, cea de-a o mia este nouă, cea de-a un 
miliard este tot nouă. Marii matematicieni ai 
lumii consideră că fascinantul număr Pi are un 
mesaj secret, el fiind creat prin Logos. Cochilajul 
melcului Nautil este creat în spiritul misterios al 
numărului. La fel şi raportul dintre diametrul 
unei spirale şi al celei următoare, distanţa dintre 
sol şi vârful capului, împărţită la distanţa dintre 
sol şi buric, raportul între înălţime şi semi baza 
piramidei lui Keops, armonia lumii din cate-
drale, monumente, toate respectă proporţia 
numărului Pi şi a geometriei sacre. 
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În consecinţă, proprietăţile materiei cuantice 
pot fi demonstrate cu o semnificaţie specială 
pentru explorarea structurii materiei, a 
cristalelor, a atomilor şi aspectelor subatomice. Şi 
ele au o importanţă deosebită în funcţionarea 
sistemului nervos. Deoarece somnul şi moartea 
nu pot fi distinse în mod clar din mai multe 
perspective filosofice, fiziologice ori psihologice, 

pot accepta interpretări vechi ale ştiinţei 
ectoplasmice, mai ales privind meditaţiile 
religioase morbid, realizând tuneluri cuantice, 
portaluri ce pot şunta arcurile reflexe, cu 
predominanţă cele superioare. Existenţa şi non-
existenţa, trecerea între dimensiuni ce implică 
alte forme de manifestare a materiei, 
comportamente definite astrologic separate 
pentru fiecare mişcare sau act reflex, acestea sunt 
procese alchimice interpretabile drept vrăjitorie, 
dar respectate ca ştiinţă de iniţiaţi. Nu vă pot 
localiza bibliografic astfel de informaţii, mai ales 
dacă te poţi imagina în volucrul unui icosaedru.  
Distorsiunea fizică, precum şi amplasarea 
acesteia, poate fi şi o iluzie optică în contextul 
unor conexiuni subtile între fenomene şi efecte, 
care nu au cum să fie recunoscute de către mulţi 
dintre voi, şi pe care aş dori să le vizualizaţi aşa 
cum le-a desemnat marele arhitect în geneza 
acestui univers, unul dintre multele în care un 
androgin a recreat istoria unei omeniri. 

♦ 

 

 
 

   LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    



 

Primãvarã 2016  | Contact international 167 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Iubirea este cea mai înaltă fericire 
la care poate ajunge omul, căci 

numai prin ea cunoaşte că el este 
mai mult decât el însuşi, că e una 

cu totul. 

Credinţa este pasărea care cântă când zorii nu au apărut încă. 

Nu te teme de clipă. Aşa cântă glasul eternităţii. 

Este simplu să fi fericit, dar e foarte greu să fi simplu. 

Dacă plângi pentru că soarele a dispărut din viaţa ta, lacrimile te vor 
împiedica să vezi stelele. 

Rabindranath TAGORE 
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Gheorghe SCHWARTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTEA A OPTA 
din 

PARANOIA SCHWARTZ  
în care este vorba tot despre lumea cea mare şi nesfârşită, arătându-se acum cu precădere că doctorul 
Gough ştia de la început că sfârşitul lucrurilor nu este mai adevărat decât fundul dublu al unui cufăr 
cu nenumărate funduri duble, aşa cum personal obişnuia să se exprime ori de câte ori dădea, între 
două asemenea funduri, de Finch, tolănit indolent în acele locuri şi, de asemenea, se mai arată în 
această carte cum înţelepţii lumii, călăuziţi de aceste adevăruri, au fost în stare să-şi termine 
gândurile, precum ni se arată şi ce au gândit ei. 
Ce ne spun documentele vremii? 
“Nici un punct nu e ultimul.” – (Deviza de pe frontispiciul casei lui Gough din Baga.) 
 
 

“Mare rol joacă întîmplarea sau, mai bine zis, ea e totul în fiecare acţiune omenească.” –  
(Demosthenes, Olynthiae, 2, 22.) 

 

Adresa 
 

ough mai citi o dată adresa de pe bileţel, apoi întrebă un trecător: 
– Nu vă supăraţi, nu ştiţi unde vine strada Mozart? 
– Strada Mozart? O luaţi înainte şi după colţ… 

– Mulţumesc! 
– După colţul de pe partea cealaltă, apoi pe al doilea… ia să vedem… al treilea colţ pe stânga… 
– Deci traversez strada şi primul colţ pe dreapta, după care al treilea… 
– Nu, domnule! N-ai înţeles… Of, Doamne, cum să-l fac să priceapă? 
– Dar am înţeles foarte bine… 
– N-ai înţeles nimic! 
Finch ţipase şi în dreptul lor se opri un domn mai în vârstă, cu o mapă elegantă sub braţ. 
– Care-i necazul? 
– Ia spune, îl întrebă Finch pe Gough, de fapt, ce cauţi dumneata pe strada Beethoven? 
– Vrea să ajungă pe strada Beethoven? Dar de ce, mă rog, se interesă o femeie grasă şi cam vulgară. 

G 
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– Pentru că… Dar eu căutam strada Mozart! 
– De ce? 
– Pentru că… pentru că îmi place muzica, încercă să glumească Gough. 
– Încercaţi pe strada Tom Jones, îl sfătui un elev pistruiat. 
– Fugi de aici, strada Tom Jones nici nu există, obraznicule! Ce tineret! Mă mir de ce mai iau dascălii 
salar, se lamentă domnul cel distins, cel cu servieta elegantă sub braţ. 
– Să lămurim lucrurile, spuse sergentul cu autoritate. Unde vrei dumneata să mergi? 
– Pe strada Mozart. 
– Minte! Întreabă-l, domnule poliţai, dacă ştie măcar unde e strada Mozart! 
– Unde e strada Mozart? 
– Păi, tocmai asta am întrebat… tocmai… 
– Aici eu întreb! Deci susţii că vrei să mergi într-un loc pe care nici nu-l cunoşti? 
– O! De cîte ori nu mergem într-un viitor necunoscut, replică avocatul apărării. 
– Mă opun, strigă procurorul. 
În sală, o doamnă din asistenţă îi explică vecinei:  
– E spion austro-ungar! 
– Dar Austro-Ungaria nici nu mai există! 
– Şi ce?! Mă înveţi dumneata pe mine? 
– Se trage din Nero, hotărî cealaltă după o matură chibzuinţă. 
– Şi cu trenul jefuit cum rămîne? se interesă reprezentantul presei. Pentru banii furaţi de ce nu-l 
trageţi la răspundere? 
– Cu strada asta Mozart este ceva suspect, trebui să admită judecătorul. 
(Revista conservatorului de muzică LIRA protestă energic. La reprezentaţia cu “Nunta lui Figaro” au 
fost bătute trei plasatoare şi o solistă.) 
– Să recapitulăm, mai zise judecătorul. 
Iar ziarele se lamentau pe titluri de o şchioapă: “Poluarea oceanelor creşte pe zi ce trece.” 
Aşa că au trebuit să-l condamne pe Gough la moarte. 
Înainte de execuţie, a venit un înalt funcţionar în celula condamnatului, garantîndu-i graţierea şi chiar 
o frumoasă recompensă. Pentru asta, Gough ar fi trebuit să-i divulge doar numele celor mai 
importanţi conducători ai reţelei de spionaj economic. 
Primele dubii în legătură cu vinovăţia lui Gough au apărut peste doi ani. Încetul cu încetul se 
dezgropă tot cazul. Ziarele făcură vâlvă, iar Metro Goldwyn Mayer turnă un film. O sectă religioasă îl 
declară mucenic. Conservatorul, care-i purta, mai nou, numele, institui o bursă pentru studierea vieţii 
lui Gough. 
Peste alte câteva zeci de ani s-a descoperit că acel Gough n-a fost decât un descendent direct al lui 
Mozart. Un savant norvegian a reuşit să dovedească mai mult: nepotul lui Mozart, Gough a fost 
nepotul lui Mozart! După alte zeci de ani, s-a demonstrat cu probe zdrobitoare că Gough a fost un fiu 
nelegitim al marelui Amadeus. Apoi s-a pus punctul pe i: Gough n-a fost altcineva decât Mozart 
însuşi şi, în după-amiaza aceea nefastă, n-a intenţionat decât să meargă acasă. Şi Mozart cine a fost? 
Nu se ştie. N-are importanţă. 
Într-o zi, verificându-şi o adresă din carneţel, Mozart îl opri pe Finch: 
– Nu vă supăraţi, nu ştiţi unde vine strada Gough? 
– Ia să vedem… zise Finch, scărpinându-se în cap  într-un mod foarte ciudat, chiar transcendental, s-
ar putea spune. 
 

“Nu ceda în faţa restriştii, ci mergi împotrivă, mai îndrăzneţ decât îţi va îngădui soarta ta.“ – 
(Vergilius, Aeneis, 6, 95 sq.) 

 

Revanşa 
 

ough traversă distrat strada, răsfoind ultimul număr al revistei. La o intersecţie, Finch frână, 
dar fu prea târziu. Maşina trecu peste trupul lui Gough şi se sfărâmă de un zid. 
Gough avusese Basedow şi ochii lui trecură în ochii şi în creierul posterior al unui bou. Finch G 
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avusese o limbă ascuţită şi un suflet rău, ficatul şi bărbia lui au trecut în frunzele unei flori frumoase 
şi otrăvitoare. 
Într-o zi, boul a mâncat floarea, dar şi-a stricat stomacul şi a murit. 
 
 

“«Tu eşti tu şi eu sunt tu»: acesta era gândul nostru. Ce s-a întâmplat acum că tu eşti tu şi eu sunt 
eu?” – (Bhartrhari, Vair, 63.) 

 
 

Încurcătura 
 

ntr-o dimineaţă, pe stradă, exact în faţa magazinului de televizoare, colţ cu restaurantul “Select”, 
cineva îl salută pe Gough: 
– Bună ziua, domnule colonel! 

Dr. Gough crezu salutul adresat altcuiva, însă cel ce-l rostise îl privea insistent în ochi. 
– Cu mine vorbiţi? întrebă,  într-un tîrziu, dr. Gough. 
– Da, domnule colonel, sunt eu, Finch. 
– Bine, dar eu nu sunt colonel. 
– Nu? Sunteţi sigur? Absolut sigur? Individul scoase la iveală un pistol şi şi-l îndreptă spre tâmplă: 
“Acum ştiu ce am de făcut!” 
– Dar stai, omule… 
– Nu se poate! Dacă nu sunteţi colonel… şi celălalt se pregăti să tragă. 
Dr. Gough se hotărî. Plecă la regiment. Pe colonel l-au trimis la cabinetul său de pe strada 
Shakespeare nr. 26. De atunci, Gough se ducea în mod regulat la regiment şi, în curînd, fu remarcat 
drept ofiţer deosebit de capabil. La un moment dat, fu avansat general. Întorcându-se de la recepţie, 
călcă un pieton. Din acte reieşea că victima fusese un oarecare doctor Gough. 
Întâmplarea făcu să treacă pe acolo cel ce se numea Finch. Uitându-se la cadavru, Finch exclamă: 
– Dar bine, păi acesta e colonelul! 
– Şi, atunci, eu cine sunt? întrebă Gough. 
– Tu eşti doctor Gough. 
– Dar dr. Gough e mort. 
– Atunci ce mai aştepţi? 
În aceeaşi clipă, în faţa lui Gough se căscă abisul, iar colonelul, acum general, urcă în maşină. 
În timpul acesta, Finch, care consumase puţin prea mult coniac, se rezemă de un felinar şi zise: 
– “Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.”  
– De ce? vru să ştie un trecător. 

– Pentru că nu încap doi, răspunse Finch. Din cauza concurenţei…, mai bâigui înainte de a 
adormi.  

–  
 

“Tot ce suntem este rezultatul celor ce am gândit şi am făcut.” – 
(La Guyon, Anth., 15.) 

 
 

Cópiile 
 

ntr-o zi, Gough îmi povesti: 
“După ce-i slujise cu credinţă pe marii faraoni Ragnar cel Înţelept şi Bahadur cel Bun, Gough fu 
schimbat din funcţia de Mare Preot de către faraonul Bahadur cel Mititel. În ordinul de 

pensionare se putea citi că Marele Preot îşi neglijează de şase ani îndatoririle de stat şi de cult pentru 
a-şi pierde vremea cu romane poliţiste. 
Bătrân, dar nu şi sărac, Gough se plictisea de moarte. Citise tot ce s-a scris până la el, în timpul său, 
dar chiar şi multe lucruri ce se vor scrie abia după moartea sa. Nemaiavând ce citi, începuse să 
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elaboreze şi el: compuse o «Istorie completă a romanelor poliţiste ce s-au mai scris şi se vor mai scrie», 
o «Istorie a domniilor lui Bahadur cel Bun şi Bahadur cel Mititel – a tuturor celor ce s-au întâmplat şi a 
tuturor celor ce s-ar fi putut întâmpla cu sau fără augusta oblăduire a suveranilor» şi, neputând încă 
să moară, mai dădu Odiseea, Iliada, Hamlet şi o piesă de Marcel Aymé, pe care însă o ratase 
complet.” 
Gough îşi încheie povestea zicând: 
“Vezi? Nu e nimic nou pe lume. Totul a mai fost cel puţin o dată. Noi nu suntem decât nişte biete 
cópii.” 
Am lăsat sărmanul om să se odihnească, însă chiar atunci veni sora şi-i injectă încă o porţie dintr-un 
soi de iaurt în vene. N-am mai putut suporta şi am ieşit. 
Pe stradă tocmai trecu copia unui amic, care mă salută. 
 
 

“Omul este visul unei umbre.” – 
 (Pindarus, Pythia 8, 136.) 

 
 

Fenomenul 
 

n noaptea de 24 spre 25 martie, Gough fu trezit de o furtună. În încăperea cu storurile trase era 
întuneric beznă, dar ropotul ploii şi tunetele dese, precum şi fulgerele ce se strecurau printre 
jaluzele îl făceau să stea în capul oaselor. 

Rămase aşa mai multe minute, frecându-se la ochi, fiind pe punctul de a se trezi de-a binelea, când un 
fulger deosebit de puternic sfărâmă storurile de la ferestre şi, pătrunzând în odaie, păru să caute ceva. 
Semăna cu ochiul unui far cercetând întunericul. Se afla tocmai pe peretele pe care erau agăţate mai 
multe fotografii, când tunetul puternic veni să pună capăt hoinărelii fulgerului şi, în locul unde se 
afla, acesta explodă, transformându-se într-un fel de monstru, o fiinţă cu mai multe capete, cu 
capetele tuturor celor de pe imaginile înrămate de pe perete pe care a apucat să le lumineze. 
La început, Fenomenul (să-i zicem aşa) îşi roti capul în toate direcţiile, dar Gough avut impresia că 
mulţimea aceea de ochi priveşte mereu doar spre el. Apoi, mişcându-se greoi, Fenomenul ieşi prin 
peretele opus geamului pe unde intrase fulgerul din care s-a zămislit. În zid a rămas o gaură cu 
contururile atît de clare, încât parcă păstra imaginea Fenomenului acum dispărut. 
După ce se linişti totul, Gough avu, mai întâi, convingerea că a visat. În încăpere domnea din nou 
bezna şi el se culcă la loc. Doar că simţea curent. Aprinzând lumina, văzu gaura din perete cu urmele 
de necontestat. 
Scăpat de primul şoc, Gough simţi nevoia să acţioneze. Se repezi la telefon cu gândul de a anunţa 
straniul Fenomen. Dar cui să-l reclame? Pe cine să anunţe? 
Chemă mai întâi pompierii, însă aceştia nu se arătară dispuşi să creadă ceva din toată povestea 
aceasta. 
Apoi veniră doi celebri O.Z.N.-işti care-l rugară să ţină totul în secret. (Ei erau convinşi că fenomenele 
reale în care erau amestecaţi extratereştrii nu par niciodată plauzibile, fiind mai recomandabile pentru 
publicitate minciunile sfruntate.) 
Totuşi, cînd veni agentul societăţii de asigurări, acesta îl preveni că nici Gough şi nici imobilul n-au 
fost asiguraţi împotriva extratereştrilor. 
O echipă de savanţi declară totul drept o şarlatanie. 
O societate de ocrotire a operelor de artă se oferi să cumpere tiparul rămas în perete şi să-l apere de 
intemperii. Se studiau mai multe proiecte pentru transportarea găurii lăsate în perete şi instalarea ei 
într-un muzeu de curiozităţi. 
Au mai venit şi alţii, însă important e că toată lumea se străduia să afle cum s-a născut urma aceea în 
perete şi, sceptici ori creduli, toţi se pregăteau să vină cu ipoteze gata pregătite. 
Până ce, în noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, Fenomenul reveni prin gaura sa din zid şi dispăru prin 
geamul larg deschis. Nu se mai putea găsi nici o fisură, iar celor ce s-au ocupat de misteriosul caz nu 
le-a mai rămas altceva de făcut decât să-şi scrie memoriile. 
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1. “Cine va păzi păzitorii înşişi?” – (Iuvenalis, Satirae, 6, 347 sq.) 
2. “Cel care arată cu bunătate calea celui rătăcit face ca şi cum ar aprinde o lumină pentru altul; ea îi 
luminează totuşi şi lui.“ –  

(Eunius, Trag., 372, la Diehl, Poet.) 

 

Portarul 
 

ough dobândi cea mai importanţă funcţie din cariera sa: deveni portar la primărie. 
Acum, desigur că nu vreau să insinuez prin aceasta că numitul Gough ar fi obţinut acest post 
fără a fi deţinut calităţile necesare, că totul ar fi fost rodul unor maşinaţiuni sau la unor înalte 

protecţii. Nu, departe de mine gândul: Gough, pot s-o spun –  şi faptele au dovedit-o cu prisosinţă – a 
fost un excelent portar. 
El poseda, e drept, şi calităţile necesare: avea un metru nouăzeci şi opt înălţime, fusese halterofil şi 
boxer de categoria grea şi, din cauza unui K.O. mai dur, gândea puţin mai încet. (Cel puţin aceasta era 
versiunea lui, dar noi nu deţinem indicii că ar fi putut gândi măcar înaintea acelei lovituri nenorocite.) 
Era un portar atât de desăvârşit încât, de la venirea sa, nu se mai putea rezolva nici o problemă. Sau, 
mai bine spus, nici n-a mai apucat cineva să aibă probleme în incinta clădirii: tot ce trebuia rezolvat 
rămânea la poartă împreună cu solicitantul. Făcând uz de fizicul său impunător şi de părul său 
argintiu, Gough oprea pe oricine încerca să intre: o femeie cu o cerere, doi tineri însurăţei pentru a se 
căsători, un bărbat pentru o reclamaţie, într-un cuvânt, Gough deveni de netrecut. 
La două zile după numirea sa în postul de portar, nu mai răzbi nici măcar şeful spre biroul său, lucru 
care însă, un timp, nici n-a prea fost observat, deoarece, de la venirea lui Gough, şeful tot n-au putut 
să-şi facă simţită prea eficient prezenţa. 
Timp de o săptămână lucrurile continuară în acelaşi ritm domol, puţin certăreţ, dar, în general, 
principial. 
Totuşi, începură să se adune şi probleme ce nu sufereau amânare, dar şeful, în fruntea unei delegaţii 
de subalterni, nu reuşi să obţină permisiunea portarului de a intra în clădire. 
– Nu se poate, le spuse Gough, ieşindu-le maiestuos în faţă. 
– Eu lucrez aici de treizeci de ani, se lamentă un funcţionar mai în vîrstă. 
Dar Gough nici nu clipi. 
– Ai o dovadă că mai deţii şi astăzi postul? 
– Dar aici e şi şeful! 
– Eu pe tine te întreb! 
Reieşi că, într-adevăr, nici unul dintre funcţionari nu avea asupra sa o dovadă ştampilată şi cu data la 
zi că mai deţine vreo funcţie. 
– Vedeţi? îi întrebă cu un reproş părintesc Gough. Eu nu pot să-mi iau răspunderea! Dacă s-a 
constatat, să zicem, ieri că nu mai sunteţi capabil sau, Doamne fereşte, că aţi delapidat? Cum să vă las 
să intraţi? 
– Dar… 
– Pe mine mă plăteşte statul să păzesc această clădire. Eu nu i-am lăsat nici pe alţii să intre, darămite 
pe voi! Eu nu fac nedreptăţi sau favoruri. Vreau să mor cu convingerea împăcată. 
Iar un bătrân care şedea acolo de mai multe zile, încercând zadarnic să intre pentru a obţine o 
adeverinţă, zâmbi binevoitor: 
– Dumnezeu să-l ajute, că tare drept mai e portarul ăsta. 
Nici şeful nu reuşi să-l înduplece cu nimic pe bravul şi intransigentul Gough. 
Dar slujba-i slujbă şi treburile erau urgente. Se găseau strânşi cu uşa şi obligaţi să ia măsuri. Şeriful 
era prea firav pentru a-l putea da la o parte pe vânjosul portar. Ajutorul lui se alese cu un braţ rupt şi 
două măsele lipsă. 
Nici pompierii n-avură mai mult succes. De altfel, nici un furtun n-ar fi putut să stingă elanul 
eroicului portar. 
O bătrână îl blestemă două zile şi două nopţi într-una, în speranţa că poate-poate va reuşi să-l facă să 
moară de gută, pentru a putea ea intra la domnu’ care împarte bilete la oameni care vor să vândă 
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grădina de pe deal. A treia zi, în zori, bătrâna îşi dădu ea duhul, încă înainte de a apuca să zică 
blestemul cel mare, lăsat în taină de bunica bunicii ei. 
După acest tragic eveniment, situaţia deveni alarmantă. Şefului îi era ruşine să ceară ajutoare de la 
oraş pentru un asemenea caz. Adică, vreau să spun, îi era jenă fiindcă nu ştia cum să-şi formuleze 
cererea, nefiind clar în care paragraf de instrucţiuni se încadrează ea. 
În următoarele trei zile şi trei nopţi, oamenii au stat şi s-au gândit ce să facă. Ce să facă? Până ce i-a 
venit unuia dintre ei ideea să meargă la Gough şi să-i ceară adeverinţă cu semnătura, ştampila şi data 
la zi cum că mai e portar. 
– N-am, recunoscu speriat Gough. 
– Atunci, ce mai stai aici? Cu ce drept încurci lumea? 
Că “mâr”, că “câr”, dar nimic nu-i mai folosi portarului ca să rămână portar. Fu destituit pe loc şi 
trimis la ale lui. Şi bine i-au făcut! 
Şeful a putut din nou să intre în biroul său, ceilalţi funcţionari în ale lor, oamenii să stea la rând 
înăuntru şi nu în faţa clădirii. 
Doar că, atunci când urgentele treburi restante fuseseră rezolvate, cel trimis să ducă situaţia la district, 
nu o putu preda fiindcă, la intrare, tânărul portar Finch, proaspăt uns în post, nu-l lăsă să intre în 
clădire. 
 
 

“… dar universul trebuie să aibă o formă solidă, iar pe cele solide le îmbină, în chip fericit, la un loc 
întotdeauna două medietăţi, niciodată una singură.“ – 

 (Platon, Timaios, 33, b.) 

 

Marea Enciclopedie Universală 
 

iarul “Viaţa liberă” a publicat regulamentul unui concurs deosebit de original: se oferea un 
premiu substanţial celui ce va fi în stare să descrie ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată, o 
premieră absolută. 

La redacţie au sosit numeroase plicuri din mai multe oraşe ale ţării, ba chiar şi din străinătate. Au fost 
numite invenţii, evenimente, realizări culturale şi sportive. 
Un juriu format din doi redactori lua plic cu plic şi, folosindu-se de Marea Enciclopedie Universală în 
600 de volume, găsea anticiparea fiecărui fapt nominalizat de concurenţi. De pildă: “recordul mondial 
la săritură în lungime”. La rubrica respectivă, volumul 287 al Marii Enciclopedii Universale 
precizează că nici măcar aztecii n-au reuşit să egaleze recordurile străbunilor lor, excelenţi în materie, 
realizatorii unor performanţe incredibile. Sau: “inventarea avionului cu reacţie”. Marea Enciclopedie 
Universală ne arată reproducerea unor fragmente ale desenelor rupestre de lângă Oaza Purdy 3 din 
Deşertul Nisipurilor, cum este denumit în volumul 146 Deşertul Matahari. Pe aceste fragmente se pot 
desluşi în mod limpede nu numai imaginile în zbor ale unor obiecte cu reacţie, dar şi schemele şi 
formulele principiilor lor de funcţionare. “Oaza Purdy 3 pare un capitol dintr-un material de 
popularizare a ştiinţei”, scrie, pe drept cuvânt, în Enciclopedie. Sau: “Hamlet” (de Shakespeare). 
Marea Enciclopedie Universală ne arată în volumul 502 că geneza capodoperei dramaturgiei se 
revendică din vechi mituri ancestrale, încât, dacă te apuci să citeşti toate textele reproduse, ai impresia 
că Marele Will nu a fost decât un plagiator ordinar. (Totuşi, Enciclopedia îl scuză, menţionând că 
Shakespeare n-avea de unde să cunoască textele pe care le-a reluat atât de fidel.) 
Însă nu toate dovezile provin din istoria atât de îndepărtată. Nume atestate ca Aristarch din Samos 
sau Pythagora din Crotona sunt nişte verigi intermediare de care ne putem agăţa. Iar personaje mai 
cunoscute sau mai puţin cunoscute din veacurile moderne sunt invocate şi ele spre a crea stâlpi de 
legătură ai acestui extraordinar arc peste timp. 
Concursul ziarului “Viaţa liberă” s-a bucurat de o mare popularitate, iar sugestiile venite de la cititori 
s-au dovedit tot mai năstruşnice: crime ingenioase, tablouri suprarealiste, idei de arhitecturi 
imposibile, filme tridimensionale, înjurături colosale. Dar, imperturbabilă, Enciclopedia avea 
răspunsuri pregătite la toate. 
Până când, dorind să afle viitorul¸ cineva a propus drept premieră absolută concursul ziarului “Viaţa 
liberă”. La pagina 823 a volumului 386, cei doi redactori au citit: “… iar în 1803, la concursul similar 
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organizat de revista «Freies Leben» din Oskarstadt, cineva a vrut să ştie viitorul şi a propus chiar 
concursul revistei drept premieră absolută. Redacţia a respins şi această sugestie, deoarece în Marea 
Enciclopedie Universală, la pagina 823 a volumului 386, se află textul de faţă.” 
Precizarea este năucitoare: Marea Enciclopedie Universală în 600 de volume n-a văzut lumina 
tiparului decât mult după concursul organizat de «Freies Leben” din Oskarstadt. Contestând, pe acest 
motive, decizia redactorilor de la “Viaţa liberă”, Gough s-a pomenit în judecată cu publicaţia, 
pierzînd procesul pe baza unui precedent găsit la un caz similar, notat în Marea Enciclopedie 
Universală în volumul 7, pagina 305. 
 
 

“Există nu numai greşeala, dar şi bănuiala.” – 
                                                                                                                   (Bacon, Essays, XI, 7.) 

 

Gâsca 
 

şti o gâscă, îi spuse Gough lui Poyy.  
– Ei, bine, eu m-am săturat! replică Poyy. 
În timp ce portarul îi deschidea uşa, simţi o senzaţie ciudată în jurul gâtului, Chemă un taxi. 

În maşină era cald şi plăcut. O toropeală uşoară puse stăpânire pe ea. Doar senzaţia neplăcută de sub 
gulerul de blană o agasa. Desfăcu gulerul şi dădu cu degetul blana la o parte. Apoi se lăsă pe 
spetează. 
Îşi privi degetul şi văzu, cu surprindere, sânge pe el. Şi, deodată, în semiîntunericul din maşină, auzi 
un foşnet ca un râs. Venea de aproape, de foarte aproape. Instinctiv, se înfăşură în palton. Şi, atunci, 
vulpea o muşcă de gît, râzând: “Eşti o gâscă! Eşti o gâscă! Eşti o gâscă!”. Vulpea îi sugea sângele din 
rană. În maşină era cald şi plăcut. Vulpea devenea tot mai mare, tot mai sătulă. Apoi, mulţumită, căzu 
peste şofer. 
 
........................................................................................................................................... 
Sosită la faţa locului, poliţia nu putea pricepe ce căuta vulpea argintie uriaşă în maşina zdrobită de 
zidul unei clădiri. 
 
 

“Nu săvârşi de două ori păcatul, pentru că şi de întâia dată nu vei rămâne nepedepsit.” – 
(Septuaginta, Sir., 7, 8.) 

 

Perpetuum mobile 
 

e te doare, fiule, întrebă tatăl. 
– Mă doar rău, domnule doctor, răspunse băiatul. 
– Este vorba despre nişte tendinţe pe care nu le mai poate suprima, declară medicul. 

– Asta poate explica totul, spuse inspectorul de poliţie. 
(Era o zi mohorâtă.) 
– Crima rămâne totuşi crimă, hotărî judecătorul. 
– Dar se poate folosi acelaşi termen pentru un omor săvârşit cu sânge rece de către un om în 
deplinătatea facultăţilor mintale şi pentru un omor săvârşit de către un bolnav inconştient? întrebă 
destul de retoric, dar cu mult efect, avocatul. 
– Pitacos din Mitilene a cerut pentru delictele săvârşite în stare de ebrietate pedeapsă dublă. Şi a fost 
declarat unul dintre cei şapte înţelepţi ai antichităţii pentru acest lucru, spuse procurorul. 
– Totuşi, acuzatul nu a fost beat. El e doar bolnav…, remarcă o doamnă din asistenţă. 
– Şi ce dacă? întrebă poştaşul pe acelaşi ton. 
(– Aprod, ce caută poştaşul acolo? aţi putea întreba. 
– Aduce o scrisoare. 
– La tribunal?! În timpul dezbaterilor? aţi putea întreba. 
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– Dar unde să-l găsească altfel pe acuzat? 
– Acuzatul e în boxă, spuse din nou, pe acelaşi ton, poştaşul. 
– Dar acum ce mai caută poştaşul aici? 
Dar asta n-aţi mai putea zice, deoarece întrebarea ar fi depăşită, poştaşul ieşind tocmai atunci pe uşă.) 
– Să revenim, domnule preşedinte, sugeră umil cineva din completul de judecată. 
– Bietul copil, adăugă unul, e doar un copil. 
– E o brută, spuse altul, o brută! 
– Sentinţa e prea aspră, se mai încăpăţână o femeie. 
– Trebuia spânzurat, se supără bărbatul, plesnind-o pe precedenta. 
(Era o seară de concediu, ultima seară înainte de a trebui să se întoarcă la lucru şi n-au găsit altceva 
mai bun cu ce să şi-o umple.) 
– Aici o să-ţi bagi minţile în cap, nepricopsitule, îi spuse gardianul, dar el, nu se ştie de ce, rânji. 
– Îţi dau trei ţigări în schimbul tocului de la ochelari, îi propuse un deţinut.  
– Mai cere-i încă două, îl sfătui alt deţinut. 
– Să le spui ailor mei că sânt bine, îl rugă altul. 
(Afară ploua.) 
– Da’ dumneata de unde ai părut? îl întrebă conductorul. 
– Abia ce a ieşit din închisoare, clătină din cap poliţistul. 
Judecătorul de instrucţie notă, printre altele: 
“… intrând în compartimentul în care nu se găsea decât victima, în mintea asasinului a încolţit un 
gând sumbru. Victima probabil că aţipise şi…” 
“Se aprobă” notă preşedintele pe un colţ al acestui raport, însă, probabil că fiind foarte ocupat, se 
gândise la altceva. Apoi se socoti îndelung ce să facă şi cum s-o dreagă cu acel “Se aprobă” şi îi puse 
un “Nu” în faţă şi un semn al exclamării la sfârşit. 
Ce de la Curtea de Apel n-au putut pricepe ce “Nu Se aprobă!” de fapt. 
– Poate ai şi dumneata, pe undeva, o mamă bătrână, care te-a crescut cu multe suferinţe. 
Poate am putea impresiona cu ajutorul ei juraţii, sugeră maestrul Midi, avocatul. 
– Foc! ordonă comandantul plutonului de execuţie. 
– Sufletul său şi-a luat zborul spre cer, o asigură pe logodnică preotul care fusese “acolo” până la 
capăt. Până la capăt! 
“Şi eu  am fost de faţă, strigă poştaşul. (Vă rog să nu-l mai întrebaţi nimic: luaţi-l aşa cum e şi lăsaţi-l 
în plata Domnului.) 
(Se pare că în ziua aceea au fost foarte mulţi nori. Cerul nici nu se mai vedea.) 
– Să te mai iau şi pe tine, se întrebă Sfântul Petru. 
– Trimite-l înapoi! îi răspunse o Voce. 
– Mă doare rău, domnule doctor, se plângea băiatul, născându-se. 

– Să mai încercăm o dată!” adăugă în sinea sa. 
–  

 

“Nu judecaţi nimic mai înainte de vreme.” – 
                                                                                                                 (N.T.I Ad Corinthios, 4, 5.) 

 

Procurorul 
 

ough o sărută pe Poyy pe frunte, ca în fiecare dimineaţă. Apoi plecă la tribunal. 
Afară era o burniţă uşoară şi, pe drum, constată că n-ar fi stricat să-şi pună galoşii. Era bine 
dispus, fiind convins că în afacerea Finch va smulge instanţei pedeapsa cu moartea. 

Gough era un procuror cunoscut, era ceea ce se numeşte un Maestru. Se afla în faţa dobândirii celei 
de a douăzeci şi treia pedepse capitale din cariera sa. Aflase, nu fără satisfacţie, că Finch, după ce 
auzise cine îi va fi procuror, se făcuse alb ca varul şi leşinase. Finch, cel care în tot timpul instrucţiei se 
ţinuse mai tare ca piatra Finch, care privise nu o dată moartea în faţă, fiind obişnuit să vadă pistoale 
îndreptându-şi ochii în direcţia sa.  
Cu cât gândea mai mult, Gough îşi dădea mai limpede seama că a făcut o greşeală de neiertat că nu 
şi-a luat galoşii. Mergea de ani de zile pe acelaşi drum de acasă la tribunal întotdeauna pe jos. Nu 
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voia ca tocmai într-o asemenea zi importantă să ia un taxi. Când sosi la tribunal, buna dispoziţie îi 
dispăruse. Picioarele ude îi erau îngheţate în pantofi. Avea senzaţia că simte răceala urcându-i prin 
oase. Pe deasupra, începuse o nouă criză de rinichi. 
Când veni aprodul să-l roage să poftească în sala de dezbateri, îl găsi culcat pe canapea, gemând. 
Gough intră şchiopătând în încăperea mare, silindu-se să privească indiferent spre obiectivele 
fotoreporterilor. Un cunoscut redactor de la un mare ziar de seară îl întrebă în legătură cu şansele lui 
Finch. Ca de atâtea ori, Gough făcu semnul matroanelor înfuriate în Colloseu, arătând cu degetul 
mare în jos, semn cu care îşi prefaţa de fiecare dată marile victorii la bară. Înainte de a-şi ocupa locul, 
ceru o sticlă cu apă minerală.  
Apoi intră Curtea şi fu introdus şi acuzatul. Primele proceduri îşi urmară cursul. Gough se trezi când 
i se dădu cuvântul. Leşinase? Adormise? Vorbi puţin, scăpă câteva argumente hotărâtoare: la fel şi la 
martorul următor. Veni pauza şi se culcă în cabinetul său. Adormi imediat. Şedinţa nu se putu relua 
fiindcă n-au fost capabili să-l trezească. Îşi reveni abia seara, dar cu dureri îngrozitoare. La spital, 
medicii îl siliră la o inactivitate de câteva săptămâni. 
Dosarul Finch fu transferat altui procuror, iar când Gough părăsi spitalul, află că Finch fusese 
condamnat cu circumstanţe atenuante la şase ani de închisoare. 
Gough îl vizită pe Finch la penitenciar. Dusese cu el o rangă cu care intenţionase să-l izbească pe 
Finch în cap, însă nu mai apucă, suferi un infarct şi muri. 
După şase ani, mormântul lui Gough fu refăcut şi împrospătat cu flori noi. 
 
 

“Nimeni nu poate fi judecător în propria lui cauză.“ – 
                                                                                                                             (Syrus, 555.) 

 

Sentinţa 
 

ough cerceta de aproape şase luni cazul Finch. De prea multă vreme banda acestuia jefuia şi 
înlătura din cale pe oricine nu-i convenea. Gough, lucrînd calm şi metodic, ca de obicei, reuşi, 
după o jumătate de an, să prindă un individ uscăţiv şi mustăcios. După o săptămână de 

interogatoriu, individul recunoscu. 
În timpul anchetei, Finch îi povesti lui Gough o mulţime de lucruri şi se dovedi că Finch nu era un 
degenerat, aşa cum îl descrisese presa, că nu era nici crud ca o fiară, ci doar mereu hărţuit, că de ani 
de zile nu mai dormise liniştit o noapte. Ba, mai era şi sentimental, pe deasupra. Înainte de execuţie, 
dându-şi ceasul de aur lui Gough, îl rugă pe acesta să i-l dăruiască primului copil pe care Gough îl va 
întâlni la ieşirea din închisoare. 
Gough simţi o senzaţie de eliberare când totul se termină. Ieşi în stradă şi inspiră cu nesaţ aerul 
parfumat de toamnă. La colţ, un copil anunţa noua ediţie specială de seară: o tâlhărie de ultimă oră a 
lui Finch. 
Lui Gough îi trebui mult timp până să-l prindă iarăşi pe mustăciosul negricios. De atunci se 
străduieşte să obţină mereu amânarea execuţiei, de teamă că, ieşind în stradă într-o zi parfumată de 
toamnă, să nu audă iarăşi despre o crimă a celui ce tocmai fusese executat. 
 
 

“Un om convins împotriva voinţei sale continuă să aibă aceeaşi părere.” – 

(Butler, Hudibras.) 

 

Explicaţiile 
 

inch a fost un tânăr leneş, însă plin de pofte şi de defecte. Nu mergea la lucru şi îi plăcea să 
mintă. 
Într-o zi, maistrul său îl întrebă: 

– Unde ai fost ieri, în loc să vii la serviciu? 
Finch îi răspunse fără să clipească: 
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– La medic. 
– Pot să-l întreb, îi replică plin de subtilitate maistrul. 
Finch minţea dialectic. El ştia că adevărul urmează spirala cunoaşterii şi nu vedea nici un motiv 
pentru ca minciuna să nu fie fidelă unui drum al ei, dar care să meargă tot în spirală. De exemplu, 
dacă ar spune un “Da” simplu, ar exista posibilitatea ca şeful să nu-l creadă şi să-l întrebe pe medicul 
întreprinderii. Dar dacă ar spune “Dacă n-aveţi încredere în mine”, lucru ce l-ar duce evident cu 
gândul la primul “Da”? Finch se linişti, ştiind că gândirea maistrului n-are o penetrabilitate mai mare 
de trei catene, lucru verificat şi răsverificat de destule ori, procedând chiar ştiinţific, am putea 
spune… 
Singura greutate rămânea întotdeauna de a convinge că “Da”-ul pe care-l rostea este urmarea unor 
raţionamente avansate şi nu un răspuns primar, fără acoperire. 
Dar, fiindcă oamenilor le este cu mult mai la îndemână să creadă o prostie spusă în termeni savanţi, 
decât una expusă în cuvinte comune, lui Finch îi era aproape imposibil să-l convingă pe maistrul cel 
vigilent că “Da”-ul lui este rodul unui şir întreg de negări succesive. 
Şi, întrucât şeful iar şi iar nu-l crezu, el nu putu decât să-l privească plin de compătimire. 
“N-ai înţeles nimic”, gândi el, “n-ai înţeles absolut nimic!” şi, ruşinându-se pentru celălalt, privi 
consternat în jos. 
De obicei, maistrul interpreta această plecare a ochilor în felul său şi lucrurile se mai îmbunau, în 
vreme ce spunea: 
– Dar bine, mă, omule… 
Iar Finch judeca astfel: 
“A spus bine pentru că a vrut să spună foarte rău, întrucât, în adâncul sufletului său, şi-a dat seama 
de calităţile mele şi asta i s-a părut bine. Dar, din invidie, tot “rău” a vrut să spună, cu toate că, 
văzându-se şeful meu direct, deci mai marele meu, tot la “e bine” i-o fi mers gândul. Deşi cu asta a 
vrut să zică…” 
 
 

“Mă întrebi, scumpa mea copilă, dacă mai iubesc la fel de mult viaţa. Îţi mărturisesc că o găsesc plină 
de durere şi de chin; dar moartea mă scârbeşte încă şi mai mult: sânt atât de nefericit că am a sfârşi 
toate acestea prin ea, încât, dacă m-aş putea întoarce îndărăt, nu mi-aş dori nimic mai mult.”                                      

– (Doamna de Sévigné, Scrisori.) 

 
 

Greşeală fatală 
 

i atunci Gough hotărî că viaţa nu mai are nici un rost. Decise să se sinucidă. Dar, pentru orie 
eventualitate, îşi mai dădu o şansă: nu era mare amator de fotbal, însă, cum televizorul tot era 
deschis, hotărî că, dacă va câştiga echipa cu chiloţi albi, se va duce să se îmbete, dar, dacă vor 

învinge cei cu chiloţi negri, îşi va pune capăt zilelor. 
Meciul se dovedi, într-adevăr, palpitant. (Gough n-ar fi acceptat niciodată că o partidă de fotbal poate 
fi atît de pasionantă.) Mai înainte lucrurile merseseră în direcţia unei beţii straşnice. Abia a început să 
fie Gough atent la televizor, că jucătorii în chiloţi albi au şi început să dea un gol după altul: patru 
goluri. Pe urmă, însă, a intervenit ceva cu totul neaşteptat, unul dintre ei a fost dat afară de pe teren 
de către arbitru. Aşa că au început şi negrii să prindă curaj, iar când n-au mai rămas decât patru 
minute de joc, scorul a devenit egal. Asta nu fusese prevăzut în planurile lui Gough Ce să facă în 
cazul unui meci egal? Ce hotărâre decisivă să ia? Totuşi, în ultimul minut de joc, mai precis, într-unul 
dintre ultimele minute de prelungiri dictate de arbitru pentru repetate trageri de timp, fotbaliştii cu 
chiloţi negri îi rezolvară situaţia lui Gough: mai reuşiră un gol, aşa că arbitrul fluieră sfârşitul 
meciului şi Gough se spânzură. 
Necugetată faptă! Peste o săptămână, lumea a putut citi în ziar că meciul a fost contestat fiindcă 
echipa cu chiloţi negri a folosit un jucător fără drept de joc, aşa că “albii” au câştigat la “masa verde” 
cu scorul de 3-0. 
– Gough s-a omorât degeaba, tot repeta Finch, fără să ştie cât de aproape se afla de adevăr. 
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“Fiecare îşi creează propria sa lume.” – 
                                                                                                              (Lubbock, Peace I.) 

 

Gough 
 

ough. Dumnezeu a făcut lumea. Nimeni nu-l cunoaşte pe Dumnezeu, dar lumea este ştiută de 
noi toţi. Dumnezeu supravieţuieşte prin lume. Gough este o părticică a acestei lumi. Gough 
este o parte a dumnezeirii şi Dumnezeu însuşi. Dumnezeu este Gough şi Gough este 

Dumnezeu. Dar Dumnezeu sînt şi eu, aşa că eu sînt Gough, fratele meu şi nepoata mea şi bunica. Eu 
sunt întregul univers şi eternitate. Eu sînt Dumnezeu. 
Când am creat globul pământesc şi soarele şi luna şi florile, animalele şi păsările, şi, pe urmă, şi pe 
mine, ca o chintesenţă a întregii lumi, mi-am dat seama că nu voi numai Homer şi Phidias, Galileu şi 
Giordano Bruno, Michelangelo şi Faust. Eu am fost şi Savonarola, şi Gingis Han, şi calul acestuia şi 
urina eliminată de acest cal. Sunt în aceeaşi măsură şi Shakespeare şi Kurtz Mahler, sunt cel mai mare 
masochist, în măsura în care sînt şi cel mai mare sadic, bestie, brută, pruncucigaş şi paricid. 
Eu sunt Dumnezeu. Dumnezeu sunt eu. Dumnezeu sunt eu. 
M-au dus la balamuc şi m-au închis într-o cameră cu gratii. Le-am repetat de atâtea ori: “Eu sunt 
Dumnezeu: Îngenuncheaţi, necredincioşilor, în faţa mea!” Ei dădeau din umeri şi mă legau. La 
început m-am mîniat şi i-am blestemat. Apoi mi-a fost milă de ei: mi-am adus minte că ei sunt şi eu, 
că eu sunt şi ei. Am fost fericit când mă băteau. Meritam. 
Cu timpul, însă, n-am mai putut să rabd. Aerul a devenit înăbuşitor în cămara mea şi loviturile lor mă 
dureau tot mai tare. Iar printre gratii vedeam ramurile de măr în floare. Într-o zi m-am simţit obosit şi 
nu le-am mai spus că sunt Dumnezeu. Sunt doar un amărât bolnav şi istovit. Au zâmbit cu 
îngăduinţă şi mi-au dat drumul. 
Astăzi sunt contabil la un mare trust, unde mă duc în fiecare dimineaţă şi mă întorc la ora trei după-
amiază. Vara mi-e cald şi iarna mi-e frig. 
Şi chiar de se va mai naşte cineva după mine – poate că o să se mai nască, totuşi, cineva, – niciodată 
nu se va mai putea crea o lume, pentru că lumea sunt eu, iar eu am murit. 
 
 

POSTFAŢA AUTORULUI 
“Cu prostia înşişi zeii se luptă în zadar.” –  

                                                                                                      (Schiller, Jungfrau…, 3, 6.) 

 
 

Pedeapsa 
 

ătrânul scriitor Gough, invitat la şcoală, şedea în ultima bancă şi asculta desfăşurarea lecţiei 
în care copiii analizau una dintre nuvelele sale. La un moment-dat, profesoara provocă un 
elev: 

– De ce crezi tu că a pus autorul numele Victoria eroinei principale? 
Elevul întrebat roşi până în vârful urechilor şi-şi aţinti ochii în duşumea. Alţi copii au răspuns la 
întrebare şi, până la urmă, profesoara s-a arătat mulţumită de pregătirea clasei. 
Pe elevul cel leneş l-a pedepsit, punându-l să scrie de douăzeci de ori: “Victoria reprezintă simbolul 
biruinţei omului ingenuu asupra mârşăviei şi răului întruchipate în această nuvelă de personajul 
Finch Lupu.” 
A doua zi, scriitorul a trimis şi el un caiet profesoarei. Pe filele unui maculator era notat de douăzeci 
de ori: “Victoria reprezintă simbolul biruinţei omului ingenuu asupra mîrşăviei şi răului întruchipate 
în această nuvelă de personajul Finch Lupu.” 

☼ 
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Attilio BERTOLUCCI  
(Parma, 1911 – Roma, 2000) 
 
        Laureat al Universităţii din Bologna, Facultatea 
de Litere unde este coleg cu viitorul prozator Giorgio 
Bassani. Debutează în 1929 cu „Sirio”, culegere 
urmată în 1934 de „Fuochi di novembre”, volum 
remarcat de Montale şi Alfonso Gatto. În 1951 se 
mută la Roma, invitat fiind de profesorul său de la 
Litere, Roberto Longhi; colaborează la revista 
„Paragone”. Este profesor de istoria artelor, 
documentarist. Colaborator la televiziunea naţională, 
iniţiază şi conduce colecţia de poezie „La Fenice” a 
Editurii Guanda. Traduce din limba franceză şi 
engleză, în special poeţi anglo-saxoni. În 1971 publică 
volumul „Viaggio d’inverno”, ce cuprinde texte 
scrise între 1955 şi 1970, în timp ce „La camera da 
letto” (I 1984, II 1988) e un interesant poem cu 
caracter narativ. În 1975, după moartea lui Pier Paolo 
Pasolini, este invitat să preia conducerea revistei 
„Nuovi argomenti”.  
       Cele mai recente volume vor apărea între anii 
1990 şi 1997, după cum urmează:”Le poesie”, „Al 
fuoco calmo dei giorni” şi „Aritmie”,  „Imitazioni”, „I versi nel tem-po”, ”La lucertola di Casarola”. 
În 1992 i se decernează premiul Feltrinelli. Este tatăl regizorilor de cinema Giuseppe şi Bernardo. În 
1997 Editura Mondadori îi tipăreaşte întreaga creaţie sub titlul de „Opere”. Aspiraţia cea mai înaltă a 
poetului a fost dintotdeauna cea de a se încredinţa în întregime unui „roman în versuri”, unui 
„neîntrerupt poem” de sorginte autobio-grafică. Persistă gustul evocării agile, difuze, mărturia 
discretă, lăuntrică a sufletului, acea vie intèrieure între miracol şi melancolie, subtila vrajă a fanteziei 
sale jucăuşe care reuneşte ocaziile îndepărtate cu noile tresăriri ale inspiraţiei onirice şi fabuloase; se 
anunţă astfel spectacolul unui continuum sintactic cu o putere de absorbţie cât mai completă şi care 
să realizeze un discurs liric de amplă respiraţie.   
 

  

La rosa bianca 
 

 
Coglierò per te 
L’ultima rosa del giardino, 
La rosa bianca che fiorisce  
Nelle prime nebbie. 
Le avide api l’hanno visitata 
Sino a ieri, 
Ma è ancora così dolce 
Che fa tremare. 
È  un ritratto di te a trent’anni, 
Un pò smemorata, come tu sarai allora 

 
 

Roza albă 
 

 
Voi culege pentru tine 
Cea din urmă roză din grădină, 
Roza cea albă care-nfloreşte 
Odată cu primele ceţuri 
Lacomele albine au vizitat-o 
Până mai ieri, 
Dar  are atâta farmec 
Că dă fiori. 
Este portretul  tău la treizeci de ani, 
Puţin uitucă,  cum o să fii tu atunci 
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Portami  
         con te 

        
 

Portami con  te nel mattino vivace 
Le reni rotte l’occhio sveglio 

appoggiato 
Al tuo fianco di donna che 

cammina 
Come fa l’amore, 
 
Sono gli ultimi giorni dell’inverno 
A bagnarci le mani e i camini 
Fumano più del necessario in una 
Stagione così tiepida, 
 
 
Ma lascia che vadano in malora 
Economia e sobrietà 
Si consumino le scorte 
Della città e della nazione 
 
 
Se il cielo offuscandosi, e poi 
Schiarendo per un sole più forte 
 
Ci saremo trovati 
Là dove vita emorte hanno una 

sosta, 
 
Sfavilla il mezzogiorno, lamiera 
Che è azzurra ormai 
Senza residui e sopra 
Calmi uccelli camminano non 

volano. 

 
. 
 

 
 
 

Ia-mă  
        cu tine 

 
 

Ia-mă cu tine în dimineaţa agilă 
Şalele frânte ochiul treaz rezemat 
De şoldul tău de femeie păşind 
Precum dragostea. 
 
 
Iată cele din urmă zile de iarnă 
Ne scaldă mâinile şi vetrele 
Fumegă mai mult decât s-ar cuveni  
Pe-o vreme aşa de blândă, 
 
 
Dar lasă-le naibii 
Agoniseala  şi cumpătarea 
Să se irosească proviziile 
Oraşului şi ale naţiei 
 
 
Dacă cerul întunecându-se, şi-apoi 
Limpezindu-se sub un soare mai 

vajnic, 
Ne vom fi găsit 
Acolo unde viaţa şi moartea fac un 

popas, 
 
Străluceşte amiaza, platoşă 
Care de-acum e azur 
Neîntinată şi-n tărie 
Molcome păsări păşesc în loc să 

zboare.  
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Lasciami 
sanguinare 
 
 
Lasciami sanguinare sulla strada, 
Sulla polvere sull’antipolvere 

sull’erba 
Il cuore palpitando nel suo ritmo 

feriale 
Maschere verdi sulle case i rami 
 
Di castagno,i freschi rami, due 

uccelli 
Il maschio e la femmina volati 

via, 
La pupilla duole se tenta 
Di seguirne la fuga l’amore 
 
Per le solitudini aria acqua del 

Bràtica, 
Non soccorermi quando nel 

muovere 
Il braccio riapro la ferita il liquido 
Liquoroso m’norridisce la vista, 
 
Attendi paziente oltre la curva 

via 
L’alzarsi del vento nel 

mezzogiorno, fingi 
Solatanto allora d’avermi udito 

chiamare, 
Entra nella mia visuale da un 

giorno 
 
Quieto di settembre, la tavola 

apparecchiata 
I figli stanchi d’attendere, i figli 
Giovani col colore della gioventù 
Esaltato da una luce che quei 

rami inverdiscono. 
 
 

Lasă-mă să 
sângerez 
 
 
Lasă-mă să sângerez pe stradă, 
În pulberea în antipulberea ierbii, 
Cu inima bătându-mi în ritmul ei 

de lucru 
Măşti verzi peste case ramurile 
 
Castanului, fragede ramuri, două 

păsări, 
Masculul şi femela şi-au luat 

zborul, 
Pupila se vaietă de durere-

ncercând 
Să le urmărească fuga iubirea 
 
Prin cele singurătăţi aer apa văii 

Bràtica, 
Nu-mi sări-n ajutor atunci când 

mişcându-mi 
Braţul redeschid rana lichidul 
Ca lichiorul mi-e groază să-l văd, 
 
Aşteaptă răbdător dincolo de 

drumul în curbă 
Stârnirea vântului la amiază, 

prefă-te 
Că abia atunci m-ai auzit 

strigând, 
Intră în raza vederii mele din 

ziua 
 
Calmă de septembrie, masa e 

pusă,  
Copiii abia de mai rabdă, copiii 
Fragezi cu a juneţei culoare 
Sporită de-o lumină de ramuri 

înverzit 
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I gabbiani 
        

Non avevomai visto gabbiani sulle 
rive del Tevere 

Cangianti in questa fine d’inverno le 
penne e le  acque 

 
Mi sono appoggiato al granito come 

fanno quelli 
Che vegliano sulla propria vita o 

morte usando 
 
Un’intenta pazienza ma i miei occhi 

distrati 
Seguivano le planate rapinose degli 

uccelli  plumbeoargentei 
 
Sino a che furono sazi i ventri 

affusolati i becchi 
Già risplendendo su altri flutti a un 

sole diverso 
 
Per il procedere inevitabile del tempo 

le mie 
Pupille stanche e ancora voraci ormai 

volte 
 
Sull’emporio mibile delle vie 

popolose di Roma 
Alla cerca disperata dell’ora 

dell’ipoglicemia 
 
D’un alimento improvviso soltanto a 

me noto 
In una rivelazione gioiosa e sterile 

nell’ombra-luce 
 
Sanguigna da attici e cornicioni 

meridiani 
Fumigando sui colli i rami verdi della 

potatura 
Sino a ottenebrare il cielo pietoso del 

ritorno. 

Pescăruşii 
 

 
Nu văzusem nicicând pescăruşi pe 

malurile Tibrului 
Sclipicioase în acest sfârşit de iarnă 

penele şi apele. 
 
M-am aplecat peste  granitul podului 

aşa cum fac cei 
Ce îşi veghează viaţa şi moartea 

punând la bătaie 
 
O nefirescă răbdare dar ochii mei 

distraşi 
Urmăreau primejdiosul zbor planat al 

păsărilor –  argint fumuriu - 
 
Până ce pântecele subţiratice li s-au 

umplut ciocurile 
Strălucindu-le peste alte valuri într-un 

alt fel de soare 
 
Pentru înaintarea iminentă a timpului 

pupilele mele 
Obosite dar încă lacome de-acum 

fixate 
 
Pe târgurile pline de lume ale Romei 
În căutarea disperată la ceasul 

hipoglicemiei 
 
A unui aliment  neprevăzut doar mie 

cunoscut 
Într-o prea bucuroasă revelaţie şi 

stearpă-n clarobscurul 
 
Sângeriu de atice şi arhitrave ale 

amiezii 
Fumegând pe coline ramurile verzi 

curăţate din pomi 
Până la-ntunecarea cerului milostiv al 

întoarcerii. 
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rtistul ne prezintă o carte de vizită 
impresionantă, unde excelează şi în 
gravură, laureat la un foarte puternic 

salon de gravură de la Ploieşti. Este remarcabil, 
ca pictor, să intri în palmaresul unui asemenea 
concurs cu deschidere internaţională care 
numără, de câteva ediţii, mai bine de 150 de 
artişti din peste 30 de ţări, într-o concurenţă 
foarte severă şi într-un domeniu care comportă 
o altă tehnicitate, alt limbaj, alt tip de 
comunicare, altă viziune. 

Pentru mine este o bucurie să-l cunosc pe 
Eugen Dornescu, un ieşean « eşuat » pe 
ţărmurile Ardealului, într-o filială (U.A.P. Sibiu) 
care avea nevoie de un penel cald şi de o 
anumită continuitate a nostalgiei întru tradiţie, 
pe care, în mod fericit el o întreţine graţie unuia 
dintre îndrumătorii săi, care l-au pus temeinic 
pe drumul care este acum, profesorul şi pictorul 
Dan Hatmanu. 

                                        Corneliu Antim,  
critic de artă, vernisaj galeria Cupola Iaşi, 2004 

 

 

ucid în organizarea temeinica a 
desenului, rafinat în materie de cadraj, 
Eugen Dornescu îmbină productiv 

canoanele picturii de figuratie cu 
disponibilităţile picturii de sugestie. Mişcându-
se dezinvolt printre contemporani, el refuză de 
plano extremismele; pânzele sale, sinteze de 
ecouri clasice, de fantezie uşor romantică şi 
modernism temperat, vorbesc de fericita 
adecvare a viziunii subiective la exigentele 
timpului. 

În posesia unui stil al conciziei, tinzând spre 
esenţe şi reflecţie, Eugen Dornescu şi-a construit 
o stimabilă biografie de creator. Fidel sieşi, el 
ştie că pictura, asemenea altor arte, se invată o 
viaţă întreagă! Aşadar, pictorul de la Sibiu, 
interpret cu personalitate, adaugă ritmic operei 
sale tuşe definitorii…” 

                          Acad.Constantin Ciopraga„ 
Convorbiri literare”, 2007 

                                
upă ce ai surpriza de a descoperi că, 
deşi a studiat pictura, Eugen Dornescu 
s-a repliat in zonele de sugestivitate ale 

graficii, constaţi că totuşi el face  o grafică 
picturală,iar patina lucrărilor aminteşte explicit 
de un Ev Mediu al misterelor şi al preţiozităţilor 
de meşteşug.Elementele recuzitei stilistice te 
duc cu gândul la ambianţa laboratoarelor unde 
alchimişti fanatici căutau piatra filosofală…” 

…Eugen Dornescu s-a stabilit şi s-a integrat 
breslei srtistice a a Sibiului, dar orizontul 
ambiţiilor sale profesionale este mult mai larg. 
Aşa  se explică frecvenţa cu care participă la 
reuniuni internaţionale consecrate gravurii în 
ţară,dar si în Franţa, Italia, Spania, Serbia, 
S.U.A…O asemenea mobilitate evidenţiază atât 
ritmul interior al creatorului dar şi faptul că, în 
lumea de azi circulaţia operelor de artă, a 
valorilor trebuie inţeleasă ca o necesitate 
vitală…” 

                                              Valentin Ciucă, 
critic de artă, revista „Cronica”, 1994  

 
 

a Acheres am avut ocazia să vă văd 
lucrările şi chiar să vorbesc despre ele în 
faţa publicului foarte numeros din seara 

zilei consecrate României. Am spus atunci tot 
binele pe care-l cred despre grafica 
dumneavoastră unde imaginea simbolică se 
învăluie în subtilităţi de construcţie plastică 
surprinzătoare şi în nuanţe cromatice de un gust 
ales…” 

                                              Virgil Tănase, 
Scrisoare către autor, Paris, iunie 1994 
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unt convins că şi fostul meu student 
Eugen Dornescu, care până acum mi-a 
oferit mari satisfacţii, va reuşi ca prin 

portret să se exprime cât mai amplu şi mai 
sugestiv, astfel să ne dezvăluie şi el câte ceva 
din misterul naturii umane, asemenea marilor 
portretişti ai lumii…Cu o înzestrare deosebită 
de desenator, de colorist, cu evidente daruri pe 
tărâmul artei compoziţiei, cu o voinţă acerbă de 
reînnoire, Eugen Dornescu ne apare astăzi ca o 
fericită împlinire si maturitate creatoare. 

Situându-se între pictorii care, prin gândire, 
ştiinţă, au sporit elocinţa picturii, morfologia 
operei sale a fost călăuzită nu numai de dorinţa 
creării unor forme noi, ci şi de năzuinţa de a 
exprima sensuri larg umane, altfel decât după 
regulile tradiţionale pentru că el redă ceea ce se 
plămădeşte în spaţiul său mental, în care se nasc 
aprecierile sale despre lume, parabolele sale 
despre absurd … Ceea ce-mi pot atribui ca 
dascăl (în formarea sa) este respectul său pentru 
meşteşug, ca şi dispreţul său pentru diletantism. 
Printr-o permanentă căutare, el sfidează acel 
confort al obişnuinţei, eliberându-se de 
prejudecăţi, dorind a exprima nefamiliarul şi 
chiar dezagreabilul, riscând noi aventuri ale 
sensibilităţii…Chinurile îndoielilor, neliniştea 
căutărilor sunt caracteristice şi lui Eugen 
Dornescu, la fel ca pentru toţi adevăraţii slujitori 
ai artei. Dar arta sa, care se întrevede a fi mare, îi 
va conferi şi satisfacţii neasemuit de mari.”  

                                                                                                   Dan Hatmanu, pictor 

rtist de o indeniabilă şi fertilă maturitate, 
prolific fără ostentaţie, cu un 
impresionant palmares expoziţional 

(autohton şi transfrontalier), Eugen Dornescu 
rămâne pentru critica de artă un nume mereu 
incitant, proteic, un nume oricând promiţător de 
insolite explorări vizuale şi conceptuale. El ne 
propune – prin specioasa tehnică a cologravurii 
– un excurs la graniţa dintre real şi fantastic. Esti 
întâmpinat de nişte fiinţe – mumii exhibând 
caudate şi deopotrivă familiare ecorşeuri ale 
anxietăţii cotidiene şi atemporale. Condiţia 
eroului, condiţia cuplului sau condiţia 
credinciosului, în raport cu sacralitatea, 
întregesc subiectul fantazărilor lui Dornescu. 
Conexă acestora e însăşi tehnica utilizată de 
artist: cea a innobilării – prin apelul la matităţi 
patinate în gama tonurilor aurii – a epidermelor 
corodate de timp ori de maleficul psihic…” 
 

Alexandru C. Lungu,  
critic de artă, directorul Muzeului   

Brukenthal, ziarul Tribuna Sibiului, 2002 
 

ictorul se apropie cu delicateţe de 
modelele sale pe care le portretizează, 
fie ca este vorba de prieteni sau 

personae celebre sau de chipul inocent  al 
propriului fiu, descoperit în momente de 
irezistibilă tandreţe… 

Ne aflăm sub o aură din care duhul lui 
Rafael, Rubens, Hodler, Baba dar si câte ceva 
din Cezanne si Picasso, până la vibraţiile 
profunde de culoare încărcată de cu emoţie 
picturală în splendidul univers tonitzian, răzbat 
de undeva de deasupra noastră…”   

                                                       Liviu Suhar,  
pictor, revista  Cronica, Iaşi,  2002 

 
ugen Dornescu e atras de spectacolul 
urban cotidian, pe care îl percepe cu un 
ochi sensibil şi atent, îl transfigurează 

într-o manieră căreia nu-i lipsesc umorul şi 
ironia fină. Sunt redescoperite, în acest fel, 
farmecul şi valenţele plastice ale unor locuri şi 
lucruri interpretate într-o manieră mai puţin 
obişnuită, ce dobândesc semnificaţii 
neaşteptate… 

Discursul plastic al lui Eugen Dornescu îşi 
defineşte constantele, atât în planul limbajului, 
care îmbină fantezia cu rigoarea şi acurateţea, 
cât şi pe cel al comunicării, ce-şi păstrează 
permanent calitatea sincerităţii.” 

                      Rodica Irimie,  
critic de artă, revista Arta, Bucureşti,1983 
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perând cu egală virtuozitate în 
modalităţi tipice, fie picturii, fie graficii, 
Eugen Dornescu a ajuns la o epurare a 

limbajului, estompând verva registrului 
cromatic şi apelând la caligrafii lineare de o 
severă austeritate.  

A ajuns astfel să reducă gestica la formulări 
laconice, lapidare, desăvârşind imagini animate 
de personaje bizare, sufocate de reţeaua unor 
chingi ce suprimă mişcările, hieratizând 
formele, pentru a evoca – în registru 
expresionist şi metafizic – sentimentul frustării, 
claustrării, solitududinii…”  

 
Negoiţă Lăptoiu,  

Enciclopedia artiştilor români 
contemporani, editura  “Arc 2000”, 2000 

 

 

rta lui Eugen Dornescu, din ce în ce mai 
nuanţată stilistic şi mai complexă, ne 
propune o viziune integrală asupra 

existenţei. Compoziţiile sale tratează figure 
ample sau cupluri considerate generic ca o 
umanitate anonimă, tragică în esenţă, de natură 
arhetipală şi prinsă parcă într-un mecanism 
implacabil (al istoriei?) 

Există un tragism al contextului pictural… 
Elementele simbolice vehiculate au o filiaţie 

ilustră în conştiinţa figurativă (mumia, torsul, 
traseele crucifere) şi sunt menite să sugereze, 
filtrate desigur prin codul său personal – jertfa 
şi speranţa salvării, ceea ce constituie 
principalele semne caracteristice ale operei sale. 
”  

                                                Gheorghe Vida, 
critic de artă, catalog, 1993 

 
ornind de la constatarea ca aceeasi idee 
poate fi pusă în infinite formulări şi 
sintagme, limpezindu-se, colorându-se, 

imbogaţindu-se ori alterându-se, în funcşie de 
subtilităţile alchimiei limbajului întrebuinţat, 
Eugen Dornescu nu ezită să îşi reia temele in 
varii reformulări plastice, conferindu-le noi 
profunzimi şi secrete conexiuni. Tema cuplului, 
des abordată de pictor in lucrările din ultima 
vreme, revine de astă dată exprimată intr-o 
fluidă imagistică figurativă.  

→
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Accente expresioniste şi de fauvism, prin abila 
lor ingemănare, amplifică vigoarea portretistică 
şi profunzimea tâlcurilor . Astfel, discursul său 
artistic devine mai convingător şi vibrant, îi dau 
forţa unui strigăt tăcut, ce produce dureroase 
implozii sufleteşti, la care devenim involuntar 
complici, pe care le simţim ale noastre, adânci şi 
tulburătoare…” 

                           Valentin Mureşan,  
critic de artă, ziarul Tribuna , Sibiu, 1995 

 
 

voluţia demersului său artistic deosebit 
de spectaculos este în deplină 
concordanţă cu eforturile şi talentul său, 

cu temperamentul şi metabolismul său creativ. 
Puţini plasticieni sibieni se pot mândri cu un 
palmares expoziţional ca al său. Această 
expoziţie, dincolo de de calităţile excepţionale 
ale creaţiei sale picturale, este o demonstraţie de 
mare forţă creatoare, ce poartă un puternic 
mesaj uman şi estetic extrem de tonic pentru 
starea de spirit a oamenilor din actuala perioadă 
de nesfârşită tranziţie.” 

                        Petru Ovidiu Dumbrăveanu, 
pictor, 2006 

 
xpoziţia aceasta pare paradoxală pentru 
cei care îl cunosc pe Dornescu, deoarece 
aici nu respectă obişnuitele matematici, 

unde suma părţilor componente dă întregul sau 
unde părţile componente nu îl alcătuiesc 
neapărat pe pictor. Prin expoziţia aceasta ne 
dezvăluie că este mai subtil decât pare la prima 
vedere, că este mai profund decât apare privit 
de departe, şi că el, cu o modestie neprefăcută, 
ne dezvăluie cu generozitate  o artă a timpurilor 
noastre, marcată acut de seismele propriei 
existenţe.” 

                    Dan Ioan Bogdan,  
poet, revista Cenaclul de la Păltiniş, 2013 

 
 

oborâtor din stirpea aleasă a mândrilor 
răzeşi, înveşmântat de copil în poveştile 
humuleştea-nului, ca apoi să slujească cu 

devoţiune în atelierul magnificului Dan 
Hatmanu, Eugen Dornescu s-a cantonat în Sibiu 
cu dorinţa manifestă de a se impune. Şi a reuşit, 
fiind omagiat cu toată reverenţa la fiecare 
apariţie pe simeze. 

Frust, în iureş cu iz sălbatic, fără a aluneca 
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în pudibonderiile afectate, atât de frecvente 
astăzi, Eugen Dornescu se impune prin vitalitate 
şi supleţe creativă, prin pepite de expresivitate 
cromatică inconfundabile. Ca o confesiune 
intimă, de colecţionar împătimit, fie-mi îngăduit 
să denunţ terapia pe care mi-o aplic, privind 
operele maestrului ce-mi întregesc colecţia 
personală...” 

                                          Corneliu V. Mihail, 
publicist 

 
 

e aflăm în faţa unui rafinat travaliu 
estetic şi intelectual care face posibilă 
o anticipare a evoluţiei viitoare. Cred 

că această aparent universală predispoziţie de a 
aborda realitatea şi cunoaşterea artistică din 
unghiuri diferite este rezultatul unei stări de 
graţie de sorginte ludică, atât de comună 
adevăraţilor artişti.”  

                                                  Eugen Jitariuc, 
publicist 

 
 

a Eugen Dornescu imaginea plastică, în 
ansamblul, e derutantă prin varietatea 
ei.  De pe la începutul anii 80, când am 

văzut că-şi face publice lucrările sale, şi pâna 
acum, mi-am schimbat de vreo trei ori impresia 
despre arta sa. În retrospectiva care şi-a etalat-o 
luna trecută la Galerii de Artă din Sibiu am 
realizat că de fiecare dată aveam dreptate, dar 
impresiile mele n-au perceput complexitatea 
demersului său artistic. Eugen Dornescu nu 
numai că stăpâneşte abil desenul, pictura şi  
grafica, dar ştie să şi jongleze cu ele ca un 
adevărat vrăjitor al liniilor şi culorilor peste care 
toarnă o simbolistică generatoare de nelinişti.”   

                                               Silviu Guga, 
scriitor 

 
 

rta lui Eugen Dornescu declanşează 
resorturi intime ce fac să ţâşnească din 
adâncuri magma fierbinte a unor 

încercări emoţionale anterioare care l-au marcat 
profund...Tablourile sale degajă  un optimism 
sobru, ce reflectă năzuinţa artistului de a crea o 
artă majoră, străbătută de rezonanţe 
copleşitoare, asemenea unui poem simfonic... 
Care ar fi coordonatele artei sale? Aş enumera 
doar câteva: Cultură, inteligenţă, 
discernământ.” 

                             Radu Aftenie, sculptor  

 
rtist dotat cu egale disponibilităţi pentru 
grafică şi pictură, cu o personalitate bine 
conturată, Eugen Dornescu este un 

nume care se impune în plastica sibiană în 
ultimele trei decenii.  Stăpânind pe deplin 
meşteşugul mijloacelor de exprimare, el 
abordează subiecte cu ecouri în realitate, până la 
imaginar sau conceptual, cu egal succes. 
Seriozitatea şi puterea de muncă îi conferă în 
plus un traseu artistic în continuă ascensiune... » 

  Nicolae Barcan, pictor 
 

area expoziţie a pictorului român  
Eugen Dornescu a fost inaugurată 
sâmbătă, 17 iunie, în Galeria teatrului 

“Giuseppe Piermarini. ” 
Din 1979 Dornescu se află mereu  într-un  

fel de turneu  mondial împreună cu operele sale, 
participând la expoziţii de grup şi personale în 
Franţa, Germania, Ungaria, Serbia, fosta 
Cehoslovacie, Elveţia, SUA, Japonia, Canada, 
Anglia…În Italia vine a cincea oară şi a 
participat la Expoziţia de desene umoristice de 
la Vercelli în 1986, unde a şi câstigat Premiul 
Special al Juriului. A mai participat şi la 
expoziţia “Art Addiction” de la Veneţia în 1997. 
Această revenire a sa în Italia se datorează unei 
legături speciale  cu Asociaţia “Pro Loco” şi 
Primăria oraşului nostru, dar şi datorită 
prietenilor săi  pe care îi are deja în Italia.  

Temele  lucrărilor sale sunt eroismul, 
credinţa, condiţia umană în ansamblul său, 
filtrate de fantezia şi sensibilitatea artistului…” 

Alessandro Delpriori,  
ziarul Geronimo, Matelica, Italia, 21.06.2000 
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EUGEN DORNESCU 
 
Născut la 3 sept. 1955 în Băluşeşsti, jud. Neamţ. 
Pictor şi grafician. 
Studii: Conservatorul de Artă „George Enescu” 
Iaşi, secţia Pictură, clasa prof.Dan Hatmanu, 
absolvent 1981.  
Master în Management Educaţional, Univ. 
Lucian Blaga Sibiu, 2009 
Profesor de Pictură la Liceul de Artă din Sibiu, în 
prezent director al liceului 
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România 
 
Expoziţii personale: 
Iaşi - 1979, 1994, 2004, 2013 
Sibiu - 1983, 1991, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 
2004, 2005, 2006, 2011, 2013 
Rm. Valcea - 2013 
Acheres (Franţa), 1994 - grafică 
Flein, Heilbronn (Germania),  1996 - pictură 
Würzburg (Germania), 1996 - pictură şi grafică 
Randersacker (Germania),1998 - grafică 
Matelica (Italia),2000 - grafică 
Asnaes (Danemarca), 2006 - pictură şi grafică 
Taastrup (Danemarca), 2007 şi 2008, pictură şi 
grafică 
 
Participări la expoziţii colective şi de grup în ţară 
şi în străinătate: 
Din 1977 participă la expoziţii de grup în cadrul 
filialelor UAP Iaşi şi Sibiu.  
Între anii 1982 - 1989 participă la expozţiile de 
desene umoristice de la Vercelli, Marostica şi 
Tolentino (Italia), Knokke-Heist (Belgia), 
Montreal (Canada), Havana (Cuba} 
1986 -  Expoziţia Republicană de Pictură –
Bucureşti 
1986 - Expoziţia Filialei Sibiu la sala Dalles-
Bucureşti 
1987 - Expoziţia Republicană de Grafică -
Bucureşti 
1987 - „Art of Today” Budapesta (Ungaria} 
1987 - „In memoriam Kurt Schwittwes şi Kassak 
Lajos”- Budapesta (Ungaria) şi Nove Zamky 
(Cehoslovacia) 
1988 - Expoziţia filialei Sibiu la Arad 
1987 - Ex libris-„ Kunst in der Stadt”-Wiesbaden 
(Germania) 
1987 - Ex libris- Kronach (Germania) 
1989 - „Contemporary European Ex libris”- New 
York (U.S.A) 
1989 - „Miniature Art”- Toronto (Canada) 
1991 - Bienala de Grafică- Gyor (Ungaria) 
1992 - Bienala de Artă - Ankara (Turcia) 
 

 
 
1992 - Expoziţie de Gravură - Kanagawa 
(Japonia) 
1994 - „10 Artistes de Sibiu”- Gaillard (Franţa) 
1994 - „Week-end Art”- Gometz le Chatel 
(Franţa) 
1994 - „Miniature Art”- Gornji Milanovac 
(Iugoslavia) 
1994 - 3rd Biennial Of Graphic Art - Belgrad 
(Iugoslavia) 
1995 - International Biennial Of Small Prints - 
Leskovac (Serbia) 
1996 - Expoziţie de grup-Trelleborg (Suedia) 
1996 - Expoziţie de grup-Geneva (Elveţia) 
1996 - „Miniprint International”- Cadaques 
(Spania} 
1996 - „Art and Music Festival”- Wingfield 
(Anglia) 
1996 - „Small Graphic Prints-Budapesta 
(Ungaria) 
1996 - Expoziţie de grup –“Zece artişti plastici 
sibieni la Iaşi” 
1997 - Bienala Internaţională de Gravură „I Iser”- 
Ploieşti (România) 
1997 - Bienala Internaţională de Grafică mică -  
Cluj Napoca (România) 
1997 - 3rd Biennial Of Graphic Art - Kuala 
Lumpur (Malaesia) 
1998 - „Art Addiction”- Veneţia (Italia) 
1998 - Salonul Naţional de Gravură - Tulcea 
(România) 
1998 - Salonul artei transilvane - Alba Iulia 
1999 - Expoziţie de grup- Rennes (Franţa) 
2000 - Expoziţie de grup-Ingolstadt (Germania) 
2001 - Festivalul Internaţional „Europa Hoch 
Vier” Hamburg –(Germania) 
2001 - Salonul Naţional de Artă-Bucureşti 
(România) 
2001 - Festivalul Internaţional al Artelor grafice - 
Cluj Napoca (Romania) 
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2003 - „Man And Fisch”- ex libris-Rijeka 
(Croaţia) 
2003 - „24 Internaţional Impact Art Festival”- 
Kyoto (Japonia) 
2004 - Bienala Internaţională de Gravură 
„Graphium”-Timişoara (România} 
2006 - Salonul Naţional de Artă Bucuresti - 
Palatul Parlamentului 
2007 - Simpozionul International „Artele 
Focului” (sticlă)- Sibiu 
2007 - Expoziţie de grup - 5 artişti sibieni la Iaşi 
2007 - Salonul Profesorilor de Arte plastice – Iaşi 
2007 - „Formula 4” - Expoziţie internaţională de 
grup Sibiu 
2008 - Expoziţie de grup Veneţia, Centrul 
Cultural Român 
2009 – Salonul Naţional de Artă. “Atitudini 
contemporane”, itinerant, România 
2012 – Expoziţia “Medial 3 Art Biennial”, Londra 
(Anglia) 
2013 – Salonul “Personalităţi sibiene”, galeria 
Primăriei Sibiu 
2014 – Artişti plastici sibieni, Palatul 
Parlamentului, Bucureşti 
2014 – Salonul “Grafica românească 
contemporană”, Bucureşti şi Chişinău (R. 
Moldova) 

→ 

 
Vernisaj Iaşi 1979 
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untem azi la o ruptură a timpului în faţa 
spaţiilor. Trecut prin filtrul romantic, 
motivul clasic al erosului uman, platonic 

şi profan, opus cu hotărâre celui angelic, 
generază la Eugen Dornescu un echilibru 
simbolic, androgin, dar nu precum simbolul 
clasic al începutului adamic ci al începutului de 
sfârşit al universului, al societăţii umane, unul 
preponderent apocaliptic. Seria Omului sau a cea 
închinată anthroposului (Om 1 , Om 2 ,  Pianistul 
, Sahistul , Omul de aur , Compoziţie , 
Compoziţie 2 , Omul cu rama, Compoziţie 1 , 
Personaj , Un Om , Remember 1,2,3 , Silueta – 
226) trimite aluziv la o încercare de perfecţionare 
a universului, o falsă protejare a creaţiei originale 
şi originare, o robotizare eşuată în spiritul 
cyborgic, mecanicist cu materiale simple, dăruite 
de natură, lemn, lemn şi produsele sale 
celulozice ori din cherestea. În toată acastă 
creaţie remarcăm marea absenţă a vieţii. Simpla 

asociere a unui instrument, cum este vioara sau 
necesitatea protezei doar în ajutorul unui infirm 
nu înlocuieşte sensaţia de imobilitate a siluetelor 
umane abia ţintuite în scândurile ce le definesc 
formele. Culorile sumbre, în nuanţe de ocru şi 
sienele dau aceeaşi imagine a unei apropieri de 
ţărâna izvoditoare de Om, în care tot el se 
întoarce. Şi totuşi, desluşim lucrări în care 
atitudinea artistului faţă de lume pare a se 
dedica sacerdoţiului formei, sugerând mişcarea 
erosului, simbolism al zămislirii procreative 
umane (Cuplu 3 – 196, Cuplu 4 , Cuplu 5) sau 
conflictuale în armonia ruptă a morale sociale 
(Conflict). Ceea ce cere Dornescu de la artă pare 
a fi, în ciuda apareţelor, tocmai mijlocirea 
contactului cu esenţa lumii dar şi cu evoluţia ei 
contemporană. 
 

Liviu Pendefunda 
umil călător prin galeriile Terrei  

 

S 
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Călătorii de studii  şi documentare: Franţa, 
Austria, Elveţia, Germania, Italia, Danemarca. 
 
Lucrări în colecţii de Stat - Consiliul Culturii 
Sibiu, achiziţie din 1986. 
Lucrări în colecţii particulare - Franţa, Austria, 
Belgia, Germania, Italia, Danemarca, Anglia, 
Spania, Suedia, Olanda şi S.U.A. 
 
Premii şi distincţii: 
1986 - Premiul special al juriului la Expoziţia de 
desene umoristice de la Vercelli {Italia} 
1992 - Premiul Filialei UAP Sibiu 
1997 - Premiul Inspectoratului Judeţean de 
Cultură Prahova la Bienala Internaţională de 
gravură „I.Iser”- Ploieşti 
1999 - Premiul „Dan Hatmanu” la Concursul 
Naţional de Artă plastică - Bârlad 
2000 - Nominalizare la Bienala de Artă „Lascar 
Vorel”- Piatra Neamţ 
2007 - Premiul „N.Tonitza” la Expoziţia 
Naţională de Artă – Bârlad 
2009 - Menţiune la Salonul Naţional de artă 
„Atitudini contemporane” – Bucureşti 
2011 – Diploma de onoare la “Turneul Regilor”, 
Mediaş 
2011 – Diploma de excelenţă a U.A.P. Sibiu 

2012 – Diploma de Onoare „Medial3 Art 
Biennial’, Londra – Anglia 
2012 – Diploma Onorifică a revistei 
„Transilvania”, Sibiu 
 
2000 - Inclus în Enciclopedia Artiştilor români 
contemporani - Editura „Arc 2000"  
2002 - Inclus in Enciclopedia “Who’s Who în 
România”  2002  
2010 - Inclus în Enciclopedia „Hubners Who is 
who”, Elveţia 
2010 - Inclus în Dicţionarul ilustrat al Artelor 
frumoase din Moldova, autor V. Ciucă 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresa: Sibiu, Şos. Alba Iulia nr 71, sc 1, et 1 ap 3  
Atelier: Sibiu, str. Gladiolelor 10, ap 16. 
Tel +40369806190.  Mobil +40723434253 
E-mail eugendornescu@yahoo.com       web:  
www.eugendornescu.ro 

 

Prezentare de Elleny PENDEFUNDA

mailto:eugendornescu@yahoo.com
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Lucian VASILIU 
 
 
 
 

Lucian Vasiliu, nació el 8 de enero de 1954, el la aldea de 
Puiesti-Birlad, provincia de Vaslui, sus estudios secundarios 
los realizó en el liceo “Mihai Eminescu” de Birlad, luego 
curso la escuela  de biblioteconomía en Bucarest, es graduado 
de la Facultad de letras de la Universidad “Alexandru Ioan 
Cuza” de Yassy. Trabajó como bibliotecario en la 
Universidad Técnica “Gheorghe asachi” de Yassy. 
Actualmente es museógrafo en el museo de la Literatura 
Rumana Yassy, y redactor jefe de la revista “Dacia Literaria”. 
Pertenece a la Unión de escritores de Rumania, a la Sociedad 
cultural “Junimea 90. Entre sus principales obras se destacan  
Mona-Monada, Mierla de la Casa Pogor, Fiul omului, etc. Ha 
sido traducido al alemán, italiano, inglés, español, francés , 
etc. 

Mario CASTRO NAVARRETTE 
 
 
   

El mirlo de la Casa Pogor 
 
 

Ahora mismo me quita la visión 
Me arroja en la desesperación de lo absoluto 
Me humilla 
Me ahoga y me salva del ahogo 
En tanto Dios 
Se cuela en el laboratorio alquimista, 
Teclea en la maquina de escribir textos 
Ilustrando 
La alarma de los gusanos que componen 
Mi cuerpo 
De funcionario en vías de desaparición 
 
 
1. Saco la espada de mi cintura 
Mato la certeza  
Pisoteo la tierra sobre un nuevo hoyo 
Dedico 
Dulces venias de mi cerebro- 
Caigo atravesado por flechas desconocidas 
Quedo postrado, muerto desenterrado, tranquilo y solo 
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2. Un copo de nieve 
Todavía resiste al lado 
Una herida blanca, inteligible- 
Conmigo se engorda el topo 
Conmigo, el último rezo 
Conmigo, un cuadro 
De una exposición que no existe 
 
 
3. TÚ, más allá de mí 
La prudencia recorre los matorrales, 
Hectáreas vírgenes: 
La duda y la sedición 
La vanidad y la humillación 
 
 
4. Recuerdo 
Los días y las noches prenatales: 
El alma de mi madre inmóvil 
Vela el acecho con la lagartija 
La caída del sol en el estanque- 
Recuerdo  
La oscuridad de un lugar seco 
 
El éxtasis de los ojos abiertos en la 
oscuridad 
Divisando  
Mas allá de la carne otra carne 
Mas allá de la desesperación otra 
desesperación 
 
 
5. Las secuencias obscuras 
En las que me sorprendieron mis padres 
Me han ayudado a comprender 
La noche 
Del 8 de enero de 1954 
Y el cuerpo del mirlo, tierno 
En la boca del ratón 
Y, sobre todo 
El canto que acompaña la desesperación 
De no saber, de tener miedo, 
De traicionar la consigna: 
“alumbraos el rostro! Alumbraos el 
rostro!”   

 
   

Mona-
Monada (V) 
 
 
Ella me presenta a todos: 
“un verdadero hereje” – 
avanza seráficamente entre la 
muchedumbre 
indicando mi rostro barbudo (pasaje 
bíblico) 
que lo tiene en éxtasis 
sobre la bandeja de plata 
Me entrego al baile erótico. 
Bruscamente 
se apagan las luces- 
formamos un cuplo feliz 
de la oscuridad eminentemente 
primordial. 
Bailamos 
murmurando la melodía “Ah, 
Amsterdam”. 
Remarco el mordizco de sus senos 
turgientes. 
La serpiente se insinua poco a poco 
al Este del eden 
navego 
entre la mentira y la verdad 
entre el instinto y la razón 
 
 
 

Extasis 
 
 
Esta noche ELLA no viene. 
Espero. 
ELLA no viene. La  posterga 



 

Primãvarã 2016  | Contact international 201 

 

Una noche más  
La vista panorámica del cuerpo                                                                                       
débil (endeble) 
La mirada de las manos finas 
 
ELLA duerme en la cama de su padre. 
Suena  con dos crios gemelos. 
Me suena semita. Clavado- 
Ratón ahogado en las aguas del Bahlui 
 
ELLA se peina toda la noche. 
ELLa se lamenta toda la noche. 
ELLA enciende ochenta velas. 
ELLA olvida el Todo y la Nada. 
ELLA bebe su corazón y toca la guitarra. 
ELLA me lleva en sus entrañas: 
La posterga una noche más  
La vista de sus manos finas 
Soplándome 
La ceniza de mi cara 
 
 
 

Siete 
 
 
Con siete dedos en la mano derecha 
He nacido 
Pero, no tengo más que 
Uno   
Con os  cual describo estos hechos: 
 
Siete mujeres he amado 
Pero solo una era Reina- 
Recordándola a ella no duermo los siete 
días, 
Tiempo en el cual 
El alma se pliega 
He escrito siete poemas fundamentales 
Pero a todos los queme 
No he podido salvar del incendio 
Mas que  

Una palabra 
 
Siete sogas ahorcan los cielos: 
Suenan siete campanas 
Pero no escucho más que  
Una  
 
Siete vidas he recorrido: 
De todas ellas ninguna escapo del polvo 
Que con mucha atención 
La sacudís del saco 
 
 
 
 
 
 

Edgar Allan  
                 Poe 

 
 

El cuervo señor profesor es una 
imaginación 
golpeándo en la ventana el hielo con su 
pico delgado, 
así como desordenado, tanto más inculto 
desciende  
de un pariente de antiguas aves 
El se deja ver imprevistamente, 
nos abraza con sus alas deformes- 
tan negras y tan extrañas: 
como si fuesen de otro mundo, parece 
que alguna vez 
quisimos matarle, por la tarde 
cubrise con su cabeza 
la luna santa y clara 
pero el cuervo señor profesor es una 
imaginación 
golpeándo en la ventana el hielo con su 
pico delgado 
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Magda URSACHE 
 
 

Crezul gomic 
                                      ”Sufletul este 

memoria însăşi” 
                                             Sf. Augustin 

 
                                     ”dar acum eşti convins că  
                                      te-ai apucat de scris ca să  

                                      nu ucizi.” 
                                      Emil Nicolae, Paranoima 

 
ecent, în 10 iulie 2015, după două 
decenii de la prima formulare,  s-a 
repus pe un post de televiziune 

întrebarea: ”Mai avem nevoie de Paul Goma?” 
În reformularea invitatei, Mariana Sipoş, 
autoarea volumului Destinul unui disident. Paul 
Goma (ediţia întâi, Universal Dalsi, 2005; a doua, 
Eikon, 2014), întrebarea sună astfel: ”De ce nu 
am avut nevoie de Paul Goma?”. 

Răspunsul meu e net: pentru că este în 
felderinţa lui curajul de-a spune lucrurilor pe 
nume, iar intransigenţa nu place aliniaţilor, 
oportuniştilor, turtelor ideologice. Scriitorul 
(”rostitor de adevăr”, cum îl defineşte Bujor 
Nedelcovici) a promis: ”Voi vorbi când nu voi fi 
întrebat” şi şi-a ţinut cuvântul, asumându-şi 
rolul inconfortabil de igienist al memoriei. 
Interzis în RSR până în acel Decembrie, a fost 
lăsat şi postsocialist fără drept de replică, 
gomofobii dorindu-şi să-l cufunde iarăşi în 
tăcere. S-a cerut interzicerea lui în revistele 
româneşti, i s-a topit Culoarea curcubeului, 
apărută la Humanitas cu o greşeală în titlu: 
Culorile curcubeului, i s-a spus ”Adio” (replica 
sa ”Adio şi-un praz verde”), a fost hulit de 
cobreslaşi ca egocentric, megaloman (şi încă 
galopant), mincinos, pieziş, trivial, porno(grafic). 
Nu cred să fi adunat alt mare scriitor român mai 
multe ofense: resentimentar, bârfitor frustrat, 
otrăvicios, conflictual, scandalagiu, critic în 
exces. CTP a făcut analogia Goma-Gomora. 

Reconcilierea cu USR ar fi fost posibilă dacă 
Uniunea şi-ar fi făcut mea culpa. Măcar cei care 
i-au cerut capul în ’71: Eugen Barbu, Titus 
Popovici, Dan Zamfirescu, Virgil Teodorescu, 
Zigu Ornea, Emil Lotreanu ş.a. Din USR a fost 

eliminat când se afla în arest, la Rahova. Citesc 
în jurnalul Constanţei Buzea, din anii 1967-1971, 
Creştetul gheţarului: ”La şedinţa de excludere a 
lui Paul Goma din Uniunea Scriitorilor, Zaharia 
Stancu n-a venit din motiv de zi de naştere, iar 
Marin Preda – din motiv de gâlci. Băşcălia lor, 
oricât de semnificativă, miroase a dezastru…” 

Locul său pe dreptate, de lider moral al 
României, de cel mai radical opozant al 
comunismului, a fost luat de fostul scânteist 
Silviu Brucan (forţa imposturii e uriaşă), iar 
Goma este încă, fapt pe cât de incredibil, pe atât 
de incalificabil, azilant politic, statut obţinut în 
1977, actul fiind reînnoit odată la cinci ani. 
Precizare necesară: Paul Goma nu a fost expulzat 
de Ceauşescu, retragerea cetăţeniei nu s-a 
întâmplat, deşi Pleşiţă a cerut-o în repetate 
rânduri.  Goma a plecat în 20 noiembrie 1977 cu 
paşaport turistic, schimbat pe un certificat de 
refugiat. Şi azi e la fel: cetăţean român, cu 
paşaport de azilant politic. În 26 aprilie 2013, a 
primit cetăţenia Republicii Moldova. Nu şi soţia 
sa, Ana Goma, după câte ştiu. 

I-a pedepsit cineva pe cei care au dat ordin 
să fie ucis Goma? Nu, dimpotrivă. Pe OTV, 
Pleşiţă îl mai considera duşman al poporului şi-
al patriei şi se fălea că l-a bătut ”şi pe stânga, şi 
pe dreapta”. Nici excluderea din Franţa a 
asasinilor comandaţi de Securitate nu s-a 
întâmplat; ba chiar cei din stirpea ”Organei”, 
cum o numeşte Goma, i-au cerut (culmea!) 
expulzarea din Franţa pentru… antisemitism. 
Toate astea şi altele încă le-a rememorat Mariana 
Sipoş în emisiune, excelentă ca atitudine şi ca 
personalitate.  

R 
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De ce a ajuns Goma persona non grata ante 
şi post-decembrist? Pentru că  a a ascultat de 
imperativul memoriei corecte şi pentru că a spus 
şi spune toate numele (sintagma lui Saramago). 
Or, nu-i sănătos să spui toate numele, e foarte 
inconvenabil. Ştiţi ce le scapă ”motoarelor de 
căutare” GOMA? Nimic. Pe cale de consecinţă, a 
avut şi are parte de singurătatea opozantului de 
cursă lungă (îi conced: opozant, nu disident, 
membru PCR n-a fost decât 3 zile, în momentul 
de glorie al lui Ceauşescu, din 1968, când s-a 
opus invadării Cehoslovaciei), de singurătatea 
de martor prob. ”Exilat până şi din… exil”,  cum 
mărturisea cu amărăciune, Goma n-a dat înapoi 
un pas în faţa obstacolelor sau a criticilor 
nedrepte; nu s-a temut când a fost drogat cu 
aconitină (aconitum e o plantă otrăvitoare, 
folosită în Antichitate la otrăvirea săgeţilor; 
floarea letală apare la Apuleius: transforma omul 
în animal; cu Goma, aconitina n-a reuşit), nici 
când a primit o droaie de bonjurături (patent 
P.G.). În loc de succes de critică, vot de blam; în 
loc de susţinere pentru premiul Nobel, hăituială.  

Goma ştie bine că libertatea de opinie nu 
poate fi circumstanţială, că aceeaşi libertate nu se 
dă la raţie, ci se ia. Aceste aserţiuni fac parte din 
crezul gomic. Iar locul memoriei este în Bellville, 
unde Omul din Calidor, ca să uzez de titlul 
monografiei lui Petru Ursache, depune mărturie 
despre vremi crâncene (cum să convină cărţile 
despre perioada sângeroasă Dej-Pauker fiilor de 
kominternişti veniţi pe tanc, în uniformă 
sovietică să prefacă România în lagăr de 
exterminare), dar şi despre vremile noastre, cu 
aberaţiile lor.  Goma nu-i împăcat nici cu 
trecutul, nici cu prezentul. 

Într-o ţară aproape desmemoriada, în derivă 
etică ( Paul Goma îi spune ”nesimţitorism etic” şi 
are dreptate, de vreme ce facem groapă de gunoi 
între ruinele unei cetăţi romane şi stână în 
vechea cetate getică de la Beştepe), inepuizabilul 
scriitor rămâne purtător de memorie. Memoria 
activă înseamnă conştiinţă activă. Iar Goma e 
liber în ultimul hal, cum ar spune poetul Marius 
Dumitrescu. Deţine o voce amplă, de neacoperit, 
un instinct etic şi etnic de excepţie: om moral 
într-o istorie imorală. 

Orice ar spune Lucian Boia, eu îl cred pe 
Cicero (De oratore): Historia magistra vita est. 
Ca istoria să ne înveţe ceva nu trebuie falsificată, 
scrisă şi re-scrisă conform dogmei, fie ea 
marxistă, fie corect politică. Goma  a trăit istoria 
comunistă pe pielea proprie, plină de echimoze. 
Rănile nu s-au închis. Şi cum să se închidă dacă 
marele insurgent continuă să fie victimă, iar 
torţionarul lui, gen. Pleşiţă, a fost ”conservat” de 

regimul iliesc; Goran, care l-a ”cercetat” la 
Rahova, a ajuns consilierul lui Gelu Voican-
Voiculescu, apoi colonel, la comanda 
municipiului Bucureşti? El, Goran, a formulat 
proiectul de decret pentru înfiinţarea Consiliului 
Siguranţei Naţionale. Asta ca să ne simţim în 
securitate, cum ricana Petru Ursache, într-un ziar 
iaşiot. 

A fost exmatriculat din şcoală pentru că 
vorbea despre partizanii din munţi, ucişi a doua 
oară de nepăsarea noastră (poziţia psihologului 
Maria Iordănescu, din ”Dilema” de 20-26 august 
2015 e că n-avem nevoie de sfinţi şi martiri); a 
fost eliminat din fabrica de scriitori din Kisseleff 
din cauza Basarabiei; dictatorului i-a adresat 
celebra scrisoare: ” Domnului Nicolae 
Ceauşescu, la Palatul Regal Bucureşti”; a fost 
puşcărizat prin sentinţă de închisoare 
corecţională doi ani, primiţi în martie ’57, urmaţi 
de Domiciliu Obligatoriu prelungit pentru 
”comportare rea”; a suportat iernile în Bărăgan, 
la Lăteşti, dar n-a semnat angajament cu 
Securitatea. 

Torţionarii mor liniştiţi sau sunt medaliaţi 
din greşeală, ca Vasile Ciolpan, decorat de Emil 
Constantinescu. Sentinţa lui Vişinescu nu este, 
Doamne Dumnezeule, definitivă. În comisia 
pentru Analiza Dictaturii Comuniste, Goma n-a 
intrat; au intrat de-a valma disidenţi autentici şi 
nu prea, turnători şi turnaţi, sub şefia lui 
Tismăneanu Apostatul. Bestiarul comunist l-a 
văzut din interior, de pe bicicleta cu care se 
plimba prin Cartierul Primăverii, nu din arest, ca 
Goma. 

Nu-i putred mărul la noi? Ba da. Tot repet 
faptul ăsta de-a surda. În decembrie 2006, 
comunismul a fost trimis la muzeu, să se 
hodinească, pesemne, nu să moară. 
Condamnarea activului: formală, nu penală. Cei 
care au slujit regimul s-au re-socializat: conduc 
cotidiane de tiraj mare şi de manipulare pe 
măsură. Scriitori de aparat, până-n ultima zi a 
Ceauşescului, iau indemnizaţii de merit şi se 
laudă cu medalii primite şi-n socialism, şi-n 
nesocialism: simetric. Şi-s mereu premiabili şi 
premiaţi. 

Goma n-a intrat nicicând în graţiile Puterii. 
În vremi de minima moralia, el scrie o maxima 
moralia  : limpede, sonor, mereu la cea mai 
înaltă tensiune, neintimidat de intelighenţia 
flotantă. Este ”incontrolabil”? Pentru mine, nu-i 
o acuză. Goma nu s-a lăsat şi nu se lasă 
controlat, atâta tot. E prea impulsiv? Omul din 
Bellville face parte din familia de condeieri 
Pandrea-Şeicaru. E ne-cuminte. Şi n-a putut 
rămâne indiferent la ce se întâmplă în ţara lui. 
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De la Paris, din apartamentul modest, se vede 
mai bine ce se întâmplă decât din avion 
prezidenţial  ori de la Neptuniş. Reformulez ce-
am mai scris: ni se tot repetă că nici opera, nici 
capodopera nu se judecă moral, ci estetic. Ba nu. 
Asta ar însemna să nu recunoaştem laşităţile, 
oportunismele, trădările de sine. Aproape că s-a 
sinucis social Goma, acuzându-i pe oportunişti 
(şi-s câtă frunză, câtă iarbă), pe laşi, pe 
informatorii Securităţii, pe slugile îndatorate 
Puterii. 

Goma scrie ego-literatură: navetează între 
biografeme proprii şi document (Habemus 
documentum!), verificat atent. Întâi a fost 
nerozia din sursă Securitate că n-ar avea talent 
(Mariana Şora a declarat că nu poate citi ororile 
lui Goma din Ostinato, că universul închisorilor 
politice n-o atrage din p.d.v. estetic; 
contraargument: Ostinato, roman tradus şi 
tipărit în  ’71 simultan în Germania şi în Franţa, 
s-a epuizat în două săptămâni, a fost un boom 
editorial; Gherla a apărut la Seuil). Alta-i buba, 
nicidecum lipsa talentului: rezistenţa morală şi 
intelectuală provoacă resentimente celor care s-
au lăsat şi se lasă dresaţi de Putere: scriitorucilor 
, cuvânt derivat din politruci.  

Apoi a apărut altă nerozie, deosebit de 
periculoasă: ”antisemitismul” lui Goma. Şi asta 
pentru că, bazat pe documentare riguroasă, a 
scris Săptămâna roşie, despre un episod din 
Memorialul durerii, care nu se învaţă la şcoală. 
Inconfortabilă carte, incomode adevăruri. De 
altfel, tot ce-a scris Goma e inconfortabil: 
amintirile de ”repatriat” basarabean, evocările 
de la Şcoala de literatură, memoriile carcerale, 
jurnalele de vreme rea…  Şi-l citez iarăşi pe Eco: 
”să-ţi aminteşti e o muncă, nu un lux”. Toată 
opera acestui imens creator ne spune răspicat să 
nu ne aşternem pe iertare-uitare, fie ele voite sau 
impuse, dirijate sau nedirijate. Numai 
sprijinindu-ne pe memorie, agăţându-ne de ea, 
ne putem salva. Naţiunea înseamnă propria-i 
memorie, iar adevărul trebuie ajutat să iasă la 
suprafaţă. Iese el până la urmă, cu capul spart, 
dar dacă nu-l ajutăm să răzbată e mai greu. Dacă 
nu strigăm în deşert, vom fi o ţară de piteştizaţi, 
re-educaţi de Rollerii II. Deja delictul de opinie a 
ajuns fapt penal prin  Legea 217/2015. Ca să 
intrăm iarăşi în lumea celor care nu cuvântă? 

Ferm pe toate subiectele sensibile, marele 
insurgent, insurgenţă de durată, cât o viaţă de 
om (Omul din Calidor, i-a spus Petru Ursache; el 
trebuia să scrie acum despre Goma), nu eludează 
nimic: Goma e mereu şi mereu Goma.  

Singur s-a solidarizat în `77 cu Charta cehilor 
şi slovacilor. ”De-am fi fost măcar trei”. N-am 
fost, a fost el singur. Şi pentru asta a fost izolat şi 
batjocorit de confraţi, cu argumente rizibile. 
Solidaritate scriitoricească? A salamului cu soia, 
poate. Replica lui Goma e mai dură: ”n-au 
mâncat soia, ci căcat”. Cât despre salam, acum 
avem Salam (dar Florin) din belşug, pe toate 
canalele TV. Domnul Salam face rating. Ne pasă 
de efectele legii 217, numită şi Legea anti-
legionară? Despre Che Guevara putem vorbi, 
despre Moţa şi Marin – nu, pe motiv de fascism-
legionarism. Bustul lui Mircea Vulcănescu, din 
Mântuleasa ar trebui distrus (zice presa că 
primăria sectorului 2 a primit cerere oficială de 
demolare) al cutărui ilegalist, nu. 

Faptul că se urmează calea trasată de 
Securitate, ca Goma să fie subapreciat, ignorat, 
discreditat, blamat, să rămână nedreptăţit, 
minimalizat şi marginalizat arată că România se 
află, de 25 de ani, în aceeaşi stare de  bardo, cum 
afirma sociologul Nicu Gavriluţă. Cu toate că, 
vor nu vor confraţii, Goma e cel mai cunoscut 
scriitor român din străinătate. Basarabeanul ar fi 
putut lua Nobelul, ca reprezentând sufletul 
românesc în lume. Nu s-a vrut. 

Istoricul Flori Bălănescu, reprezentanta 
editorială a lui Paul Goma (avea 8 ani în ’77, eu, 
cu vreo 20 mai mulţi), ştie bine că ”memoria-
conştiinţă” a lui Goma deranjează şi se întreabă 
ce-ar fi câştigat dacă ar fi cedat. Îi răspund: 
Opera Omnia la Humanitas, domiciliu după 
dorinţă la Lac I, II, III, distincţii-medalii, 
prezenţă în manualele de română şi la orele de 
educaţie etică şi civică din şcoli, în lumina 
reflectoarelor, pe scena Atheneului ca Herta 
Muller… A preferat să rămână o pavăză la 
uitare; e necruţător Goma, dign şi integru, iar 
mărturia sa pentru cercetătorii viitori va fi de 
neocolit. Peste ea nu se trece. 

Sper, cum zic Scripturile, că picătura de 
memorie va sparge piatra ignoranţei, a 
indiferenţei, a delăsării. Semn bun: doi editori 
tineri din Oradea au deschis sertarul Goma, plin 
cu scrieri în româneşte, pentru români şi le 
tipăresc la ed. Ratio et Revelatio.  

Vă spun La mulţi ani rodnici! cu respect şi 
cu afecţiune, Paul Goma. Eu am nevoie de 
dumneavoastră, de scrisurile dumneavoastră de 
forţă, de opiniile dumneavoastră de pe site. De 
ceea ce numesc ars bene dicendi et scribendi 
Goma. 

♣
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Condiţia 
autorului  
la Maria-Luiza 
Cristescu 

 
 

ea dintâi componentă tematică a prozei 
Mariei-Luiza Cristescu este aceea a 
condiţiei autorului însuşi; tema 

creatorului în genere, a scriitorului în particular, 
circumscrie cinci dintre volumele prozatoarei, 
anume Capriciu la plecarea fratelui iubit (1968), 
Nu ucideţi femeile (1970), Castelul vrăjitoarelor 
(1972), Aşteptare (1973) şi Vacanţa (1981): iată 
prima ipostază a scriitorului, pe care o dezvăluie 
coperta a patra a cărţii de debut: „Autorul meu 
nu e un personaj fericit. Câteodată, furată de 
literele cărţii, uit să-l mai judec, ce spune el mi se 
pare perfect obiectiv, parcă existând aşa cum 
există de la începutul lumii pomii şi munţii. 
Atunci, el devine un fel de fiinţă supranaturală, 
care ştie tot ce se întâmplă între pereţii odăilor, 
poate ridica acoperişurile caselor oraşului şi privi 
înăuntru. Şi e la fel de uşor să facă aceasta, ca şi 
să vadă în sufletele personajelor sale. Cred asta 
doar o clipă, pentru că imediat îmi văd autorul, 
mic, speriat şi slab, încercând să se menţină pe 
soclul care se clatină, se clatină şi e gata să-l 
răstoarne. Cum ştiu că e făcut dintr-un material 
fragil, îl cobor eu în jos, ajutându-l, şi nu-l las să 
se ascundă după un bufet, cum ar vrea, ci îl pun 
la masa lui de lucru, între cărţi multe şi hârtii 
scrise cu cerneală. Îi aşez stiloul în mână şi ştiu 
că e tot ce pot face pentru el: să îl transform 
dintr-un mit într-un personaj“. D. din Capriciu la 
plecarea fratelui iubit este un asemenea personaj 
„extras“ dintr-un mit, pentru care viaţa se 
confundă cu literatura, este chiar literatură, toate 
experienţele existenţiale pe care le parcurge 
subsumându-şi semnificaţiile unei „raţiuni 
superioare“, a textului. Tot astfel, Raluca din Nu 
ucideţi femeile şi Aşteptare creează – prin eros, în 
primul roman şi prin jocul compensatoriu al 

imaginaţiei, în cel de-al doilea – o realitate 
secundă a cărei alcătuire repetă modul 
constituirii textului, a operei; nimic trucat în 
această viaţă prin creaţie întrucât D. şi Raluca 
sunt dubluri „fictive“ ale unui autor care îşi 
dezvăluie cu „realism“ condiţia existenţei şi 
statutul din faţa paginii scrise. Această tematică, 
obsesivă, revine şi în volumul de „nuvele 
medievale“ Castelul vrăjitoarelor, Maria-Luiza 
Cristescu „inventând“ ceea ce „descrisese“ 
anterior în perspectiva aceleiaşi finalităţi; 
condiţia scriitorului din Capriciu la plecarea 
fratelui iubit este, în volumul din 1972, condiţia 
creatorului; Baltazar (pictor şi constructor de 
viori), vrăjitorul, astrologul, Don Juan şi, mai 
ales, cerşetorul filosof din nuvela Prinţul 
reprezintă „măşti“ ale creatorului care îşi 
descoperă vocaţia în atmosfera sumbră a unui ev 
mediu „întâmplător“: peste timp şi dincolo de 
contextul „specific“, D., Raluca şi Baltazar 
comunică întrucât viaţa lor epică este, în fapt, 
viaţa operei pe care o produc. 

Condiţia scriitorului, pe care au ilustrat-o 
personajele din aceste prime patru volume, 
constituie subiectul şi obiectul romanului 
Vacanţa, textul care oferă contur final acestei 
componente tematice a prozei Mariei-Luiza 
Cristescu. Acest text epic este un roman al 
romanului unui autor „stimat“ de toţi şi, în 
primul rând, de propriile sale personaje; în jurul 
lui Mihai Mihai există ceea ce aş numi un câmp 
magnetic al literaturii care încearcă să 
organizeze viaţa după regulile dispunerii 
piliturii de fier: legilor lui nu i se supun însă 
decât cei prinşi în sfera de atracţie a cuvântului 
scris – personajele –, pentru ceilalţi, Mihai Mihai 
nefiind decât unul care „face pe artistul“, autorul 

C 
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unei „aiureli moderne“, o carte groasă cu titlul 
Încâlceală, Încleială, Înnuştiu ce!. Romanul care 
se scrie însă în Vacanţa are a ieşi din „încâlceala“ 
vieţii, iar naşterea sa este lungă şi chinuitoare 
atât pentru cel care o suportă (scriitorul Mihai 
Mihai), cât şi pentru cei care asistă (personajele 
Ina, Vlad, Şepcaru, Marga, Aura Mircea, Sergiu, 
Iordana Munteanu, Florin şi Smărăndache); 
contactul cu viaţa, din care se plăsmuieşte 
literatura, capătă totdeauna tensiunea dramatică 
a unor „ore de gimnastică“ a suferinţei în care 
spiritul are a se exersa între „deprinderea“ cu 
moartea pentru a ajunge la cuvântul exorcizator 
şi scrisul care reprezintă unica modalitate de a i-
mortaliza viaţa; Mihai Mihai trăieşte existenţa, 
suferinţa şi clipa ultimă a personajelor sale cu 
speranţa ascunsă în victoria fluxului vieţii care 
erupe spectaculos în acel „trăiesc, draga mea, 
trăiesc“ din final, lavă izbucnită dintr-un vulcan 
interior a cărui materie incandescentă s-a adunat 
din fiecare experienţă trăită până aici: a trăi, 
oricum, dar a trăi. 

Jocul vieţii şi al literaturii se desfăşoară 
deasupra „vulcanului“ realităţii, adevărul fiind 
regula şi obiectivul său; cartea lui Mihai Mihai 
are a-l descoperi într-un „timp grăbit şi sceptic“, 
printre oamenii „bătrâni“ sau tinerii din generaţia 
„blugiştilor cu priviri apatice“, primii 
reprezentând în roman acel timp povestit 
(Atanase Şepcaru), ceilalţi făcând parte din timpul 
„personal“, cunoscut autorului; şi mai are a vorbi 
textul lui Mihai Mihai despre mersul vieţii în 
diagrama morţii (destinul celor dispăruţi se 
citeşte în mişcarea urnelor din vitrina 
crematoriului), despre libertatea „dinlăuntru“ şi 
cea „dinafară“, despre valoarea compensatorie a 
ideilor faţă de o realitate incompletă, despre 
credinţele din om şi proiecţia lor în planul 
relaţiilor sociale. Numai că viaţa, iată, „oferă mai 
multe evenimente senzaţionale decât suportă 
fiinţa omenească, cu neputinţă de folosit în 
literatură“; până la urmă, candoarea „profundă şi 
ridiculă“ sau (şi) „idealismul“ sau (şi) 
„sentimentalismul“ constituie acel ochean întors 
prin care uriaşul ochi deformat al lui Mihai Mihai 
vede „sigur şi adevărat“ acel adevăr, pe care l-aş 
numi adevărul prea adevărat, cu neputinţă de a 
fi trecut în literatură pentru că aici el devine 
neverosimil: adevărul prea adevărat îmbracă 
haina „minciunii“ romaneşti, viaţa din text fiind 
totdeauna „adoptată“ prin „intrarea în 
inautenticitate“. Vacanţa este cartea de 
maturitate a unei teme, unde prozatoarea 
renunţă la convenţia „obiectivităţii“ pentru a 
scrie despre sine sau (şi) despre cei care îi 
seamănă, ghiciţi pe chipul şi în limitele traiectului 

existenţial parcurs de personajul-scriitor Mihai 
Mihai, „sumă“ a altor creatori care s-au numit 
anterior D., Raluca, Baltazar, vrăjitorul, 
astrologul, Don Juan, cerşetorul filosof. 

Un experiment cu o valoare particulară 
pentru scrisul Mariei-Luiza Cristescu este 
romanul Figuranţii (1979), în care prozatoarea a 
intenţionat ceea ce se numeşte o „frescă 
balzaciană“, dublată de un „roman al 
generaţiilor“. Formula epică este, aşadar, aceea 
clasică, conform căreia povestirea trece prin 
instanţa unei „voci auctoriale“, dominatoare, care 
dispune cu puteri discreţionare de lumea şi 
destinele personajelor; în roman predomină 
descrieri ornamentale, fragmente cu aspect de 
monografie, reconstituiri complete ale unor 
existenţe, fapte care se încadrează între 
evenimentele verificabile din unghi istoric, date 
care plasează strict timpul povestirii şi devenirea 
celor trei generaţii ale unei familii ardelene din 
oraşul Orhei: bătrânii George Cândea şi Lucreţia 
Căstăian, tinerii Septimiu şi Minerva, 
adolescentul Sever Căstăian. Ceea ce le uneşte 
destinele este ordinea pentru că lumea în care 
evoluează este o lume a ordinii în care „nu se 
puteau petrece decât lucruri care îşi aveau o 
explicaţie“. De altfel, semnificaţia existenţei 
personajelor şi aceea a universului lor este una 
singură pentru că „mobilul“ este unic: a dovedi 
românitatea şi a obţine drepturile istorice 
refuzate secole de-a rândul. Între colectivitatea 
micului Orhei şi indivizii care o alcătuiesc există 
o reţea de legături secrete care se confundă cu 
ceea ce s-a numit „comandamentele epocii“: 
fiecare este o rotiţă dintr-un uriaş mecanism căruia 
puţini – cei aleşi – îi cunosc principiul de 
funcţionare. Priviţi astfel, Lucreţia, Cândea, 
Minerva ori Septimiu Căstăian sunt oameni „fără 
personalitate“ pentru că destinul lor este dinainte 
trasat în perspectiva unei anume 
„funcţionalităţi“: ceea ce îi caracterizează pe ei şi, 
implicit, colectivitatea din care fac parte sunt 
limpezimea, rectitudinea, comportamentul 
studiat, aproape geometric, suspectarea 
„poveştilor“ şi creditul absolut acordat 
„documentelor“, glacialitatea şi lipsa participării 
afective, a gustului pentru aventură şi 
neprevăzut, punerea în scenă, ritualul şi regia 
fiecărui eveniment public sau intim: o cerere în 
căsătorie, moartea, momentul cristalizării erosului 
– totul este prevăzut dinainte „cu mare 
exactitate“. Fapt semnificativ, Minerva, 
personajul care a introdus ideea de „hybris“ în 
această lume a ordinii, îşi „citeşte“ fiecare zi a 
existenţei salei în casa Căstăian pe paginile 
ziarului „Familia“ pe care îl scrie, în fiecare 
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noapte, fratele său, Septimiu, ajutat (informat) de 
George Cândea şi Lucreţia Căstăian: iar Minerva 
acceptă „jocul“ întrucât fiinţa sa a fost 
„programată“ pentru o anume funcţie în cadrul 
marelui ansamblu al rezistenţei românilor 
ardeleni. Până şi abaterea de la norma socială 
este planificată: Rubin Orheianu este 
„purtătorul“ îndoielii, elementul care poate 
destructura ordinea prestabilită şi care face 
exerciţii cu tinerii orheieni pentru a-i învăţa să 
treacă dincolo de îndoială şi dincolo de orice 
eventuală „deformare“ pe care temperamentul 
ar putea s-o instaleze în comportament. 

Aparenta monotonie a cursului egal al 
acestei lumi fără evenimente este tulburată, mai 
întâi, de Septimiu Căstăian: trecut prin ucenicia la 
Rubin Orheianu, Septimiu revine la matcă, se 
întoarce la document şi renunţă la poveste, 
înscriindu-se pe orbita destinului programat de 
generaţia vârstnică a Orheiului. Acest scenariu va 
fi actualizat pentru a corija „abaterea“ lui Sever 
Căstăian, fiul lui Septimiu; imaginaţia din 
copilăria tatălui este la fel de „periculoasă“ ca şi 
sentimentul erotic din adolescenţa fiului: 
generaţiile Orheiului trăiesc la fel pentru că 
scopul lor este acelaşi: a dovedi românitatea 
presupune structurarea severă a fiecărei 
existenţe în perspectiva istoriei. 

Dacă formula epică din Figuranţii a rămas un 
experiment singular pentru Maria-Luiza 
Cristescu, „romanul generaţiilor“ a fost preluat 
şi prelucrat pe mai departe într-o altă secţiune a 
scrisului său; schiţat în Dulce Brigitte (1969) şi 
finalizat în Tutun de Macedonia (1976) şi Necuviinţă 
(1984), romanul generaţiilor reprezintă, în fapt, 
ceea ce aş numi romanul pierderii şi regăsirii 
rădăcinilor. În Tutun de Macedonia, această 
tematică este abordată din unghiul a două 
concepţii de viaţă deosebite şi din perspectiva a 
două moduri de constituire a cuplului erotic; 
mai întâi, Andrei Drumaru şi profesoara din 
Mocod ilustrează concepţia rigidă; din această 
confruntare, Andrei Drumaru învaţă să 
retrăiască şi, de aici, să-şi redescopere rădăcinile 
uitate în satul părăsit de multă vreme. Pista pe 
care a deschis-o întâlnirea sentimentului cu 
raţiunea este în continuare explorată de fiecare 
personaj, pe cont propriu sau în limitele cuplului 
erotic, până la sosirea în punctul final care este 
clasa şcolii din Mocod; Tomiţă-Cornelia şi Andrei-
Ina nu sunt atât perechi de personaje, cât „sisteme“ 
de primire-distribuire a vieţii: ceea ce unul oferă, 
celălalt primeşte, din această „dialectică“ a 
cuplului ivindu-se cealaltă dialectică, a sufletului 
fiecărui personaj care nu poate „deveni“ decât 

prin recuperarea acelui „ceva“ esenţial, uitat în 
banca şcolii din Mocod. 

Această semnificaţie a destinului, pe care o 
stabilesc pierderea şi regăsirea rădăcinilor, este 
reluată de Maria-Luiza Cristescu în ultimul său 
roman, Necuviinţă; dincolo de opţiunea tematică, 
se află aici o formulă narativă sensibil diferită de 
aceea a cărţilor anterioare şi schiţa unui nou 
spaţiu epic, depărtat de străzile şi casele oraşului; 
filtrul analitic din Vacanţa şi Tutun de Macedonia, 
în descendenţă Hortensia Papadat-Bengescu 
(despre care Maria-Luiza Cristescu a publicat un 
eseu în 1976), este înlocuit în Necuviinţă de o 
„sită“ a sugestiilor, textura interioară a 
personajului, care rămâne în continuare miza 
naraţiunii, fiind dezvăluită prin intermediul 
unor situaţii sau stări care nu mai sunt analizate, 
ci doar „expuse“ ochiului cititorului. 
Desprinderea aceasta de formula care a 
consacrat-o ca prozatoare poate însemna foarte 
mult; fără să piardă nimic din profunzime, textul 
câştigă încă un teren pe care romanul de analiză 
nu şi-l poate circumscrie: cititorul nu mai 
urmăreşte acum pur şi simplu logica analizei, ci 
este nevoit să construiască el însuşi acea 
„logică“, să descopere aproape pe cont propriu 
structura personajului pe care îl „apreciază“ în 
funcţie de parametrii lecturii şi nu doar prin 
raportare la ceea ce se spune nemijlocit în text. 
Ca şi alte prozatoare contemporane, Maria-Luiza 
Cristescu îşi înnoieşte scrisul, părăsind 
„mantaua“ atoatecuprinzătoare a autoarei 
Concertului din muzică de Bach; „variaţiunilor“ 
pe o temă dată, le este preferată o interpretare pe 
o partitură originală. 

Firul epic este foarte subţire şi, ca de obicei, 
cine citeşte romanul doar pentru a vedea „ce se 
întâmplă“ nu poate înţelege aproape nimic şi, 
desigur, nu poate aprecia cartea în specificul său; 
pe scurt, în Necuviinţă, se consumă câteva 
conflicte de familie. Punctul de plecare este 
„blestemul“ pe care îl aruncă mătuşa Lucreţia 
asupra tinerei Marta; iată primele fraze ale 
textului: „Aseară, mătuşa Lucreţia a blestemat-o 
pe Marta: — Să dea Dumnezeu să ai parte de tot 
atâta sănătate, cât noroc în viaţă i-ai dorit 
nepotului meu! Blestemul a rămas să plutească 
deasupra mesei“. Aceste „vorbe otrăvite“ 
aruncate într-o paşnică zi de concediu 
transformă o structură şi ameninţă să schimbe 
cursul unui destin. Credinţa în raţiune şi 
cauzalitate se tulbură, apar un „model“ nou şi o 
alternativă existenţială nouă, viaţa Martei 
intrând într-o zodie a relativităţii, unde totul – 
viaţa chiar – este pus sub semnul îndoielii; 
urmărită de cuvintele Lucreţiei, Marta se 
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întoarce în satul Zăpode, simţind că a venit clipa 
scadenţei unor datorii morale faţă de lumea de 
care s-a desprins: trăiesc acolo, în satul de la 
periferia unui mare oraş, câţiva oameni cărora 
prezenţa Martei le este necesară şi pe care aceasta 
trebuie să-i caute pentru a-şi rezolva sie înseşi 
„neînţelegerile“ şi a corecta „necuviinţele“ care i-
au marcat existenţa. 

Pe lângă înnoirea formulei narative, benefică 
pentru scrisul prozatoarei, romanul încearcă să-
şi circumscrie un spaţiu epic nou; iată şi 
motivaţia acestui fapt: „un sat poate vântura 
atâtea vorbe şi stârni atâtea supărări şi iubiri, cât 
nu-i în stare o capitală de ţară“. Peisajul nu 
convine însă prea mult prozatoarei care simte 
pericolul de a ceda unei „convenţii“ mai vechi, 
aceea din care s-a ivit „neosămănătorismul“; tot 
ceea ce aparţine „naturii“ în Zăpode se constituie 
în text ca o „stampă veche, neîndemânatică, 
tocmai datorită efortului de a imita cu străşnicie 
adevărul“; Maria-Luiza Cristescu refuză 
„convenţia“ dar, în acelaşi timp, o respectă: 
tradiţiile satului, felul în care se desfăşoară o 
pomenire sau un priveghi, verdele crud al 
dealurilor sau cel dens al pădurilor, „raiul“ 
livezii de la Tuşa Mare – totul „interesează“, este 
notat aproape minuţios, descris de ochiul 
amuzat-ironic al naratorului aflat printre 
presupuşii privitori ai spectacolului. Necuviinţă 
este unul dintre acele texte „de trecere“; romanul 
finalizează tematic o problematică pe care au 
dezvoltat-o Dulce Brigitte şi Tutun de 
Macedonia, anunţând poate o vârstă nouă a 
scrisului Mariei-Luiza Cristescu. 

Începând cu romanul Privilegiu (1987), 
scrisul Mariei-Luiza Cristescu s-a radicalizat, 
ieşind din sfera a ceea ce s-a numit cu un termen 
cam general „proză de analiză psihologică“, 
unde s-ar plasa toate cele nouă volume publicate 
anterior: Capriciu la plecarea fratelui iubit, Dulce 
Brigitte, Nu ucideţi femeile, Aşteptare, Castelul 
Vrăjitoarelor, Tutun de Macedonia, Figuranţii, 
Vacanţa şi Necuviinţa. Cu romanul din 1987, 
epica Mariei-Luiza Cristescu se apropie de zona 
fierbinte a unei problematici care priveşte relaţia 
puterii cu individul; iată: „Oamenii greşesc 
punând puterea în aceeaşi sferă largă cu 
omenescul. Nici un stăpânitor dintre cei mai 
lăudaţi n-a mai fost om după ce a ajuns stăpân. 
A fost cel mult un stăpân mai priceput în arta 
lui, a manevrat mai bine şi nu s-au văzut iţele 
lucrării lui. Marii stăpânitori n-au nevoie să-şi 
ucidă cel mai bun prieten, să-şi arate «adevărata 
fire», adică cruzimea. Iată pe viu ceea ce ştiam: 
obrazul unui stăpânitor nu cunoaşte decât câteva 
expresii. Privirea goală aruncată peste capetele 

plecate, zâmbetul mic şi strălucirea de cruzime 
reprimată a ochilor, mijitul lor când îl bântuie un 
gând, râsul de satisfacţie. Toate astea se aşează pe 
expresia-mască a puterii. Alte nuanţe nu are. Se 
mai adaugă doar frica şi veşnica dorinţă de a 
prevedea viitorul şi a-l menţine într-un prezent 
neschimbat. Puterea restrânge reacţiile sufletului şi, 
ca urmare, schimbările de expresie ale feţei. Le 
abstractizează. Adică, face dintr-o viţă, care se 
întinde deasă, vie, mişcătoare pe case, pe pomi, o 
reţea de pârghii exacte şi bine întinse care se 
îmbină scârţâind sau nu şi acţionează într-un fel 
şi numai în acela. Viul, încâlcitul, nodul, pornirea 
şuie şi fără de eficienţă dispar, sunt retezate…“. 
Aceste observaţii asupra relaţiei puterii cu 
omenescul aparţin unui oarecare Simon, 
preceptor francez la casa boierului Hartular, în 
Moldova secolului XIX; ne aflăm în timpul lui 
Mihail Sturdza, la o răspântie a istoriei, într-o 
vreme a tuturor uneltirilor dar şi înnoirilor, când 
obişnuinţele fanariote încep să fie înlocuite cu 
altele, importate de aristocraţia epocii din 
civilizaţia apuseană. Romanul se înscrie, aşadar, 
în proza cu tematică istorică. Dacă spaţiul epic 
este căutat în secolul XIX, investigaţia se 
adresează contemporanilor. În acest fel, Maria-
Luiza Cristescu se alătură, cu Privilegiu, unei 
serii de prozatori care, conform unei strategii 
ştiute, făceau, în fond, o radiografie a actualităţii 
„disimulând-o“ în trecut; şi nu întâmplător, 
Dana Dumitriu, Eugen Uricaru sau Ştefan 
Agopian vor fi ales secolul XIX; regimul anilor 
’80 din secolul XX semăna, în atâtea privinţe, cu 
fanarioţii începutului de secol XIX. Maria-Luiza 
Cristescu îşi structurează naraţiunea în jurul 
unor personaje reprezentând tipurile deosebite de 
comportament ale străinilor (francezi şi ruşi, mai 
ales) care vizitează Principatele sau se stabilesc 
aici definitiv. Problema raportului dintre specificul 
naţional şi elementul din afară, în condiţiile 
particulare ale făuririi României moderne, a făcut 
obiectul unor destul de numeroase studii de 
critică sau de istorie, cel mai însemnat 
rămânând, fără îndoială, acela al lui Ibrăileanu. 
Originalitatea demersului Mariei-Luiza 
Cristescu constă tocmai în reluarea acestei 
probleme, abordând cu mijloacele prozei de 
ficţiune un domeniu ce părea rezervat oamenilor 
de ştiinţă. Ingenioasă este şi „punerea în scenă“ 
a unei atât de pretenţioase problematici; textul 
romanului propriu-zis este dublat de jurnalul lui 
Simon, care îmbină studiul meticulos al 
caracterelor şi realităţilor social-politice din 
Moldova timpului cu relatarea în regim 
romanesc a faptelor ce alcătuiesc intriga din 
Privilegiu: Maria-Luiza Cristescu intuieşte 
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perfect dinamica internă a relaţiei dintre 
naraţiune şi comentariu astfel încât un cititor va 
spune că acest roman disimulează un eseu, în 
vreme ce un altul va putea susţine, cu 
argumente, exact contrariul: Privilegiu este, în 
primul rând, o carte a acestui echilibru dintre 
povestire şi discurs, dintre eseu şi roman. Dacă 
„armătura“ se află în acest raport, iar „glazura“ 
se compune din câteva nuclee epice abil 
susţinute prin observaţii fine de detaliu, 
„miezul“ textului îl reprezintă poziţia 
elementului alogen faţă de lumea nouă în care 
pătrunde. Astfel, primele două tipuri distincte de 
„priză“ la realităţile Moldovei de dinainte de 
1848 sunt cele ilustrate de doctorul Rosenfeld şi 
stilatul, pentru că şi ficţionar, Simon. Primul are 
alura unui „erou civilizator“ donquijotesc, care 
încearcă să servească medicamente unor oameni 
obişnuiţi cu altfel de leacuri; pe disperatul doctor 
îl caracterizează „sila“ de aceste locuri „în care s-
a rătăcit şi s-a pierdut ca medic şi ca om“. În 
replică, Simon este atras de lumea Orientului pe 
care încearcă s-o înţeleagă, să i se integreze şi, în 
cele din urmă, să o „civilizeze“: el introduce în 
casa boierului Hartular obiceiuri noi, acceptate 
cu greu şi, la început, din amuzament, de nişte 
oameni care purtaseră până la venirea sa şalvari şi 
fes; fapt semnificativ, ceea ce ţinteşte Simon este 
„revoluţia“, una dintre obsesiile veacului. Simon, 
împământenit în Moldova lui Mihail Sturdza, 
iubeşte literatura şi libertatea, adică exact ceea ce 
lipseşte celei de-a doua sa patrii; atitudinea sa, 
re-prezentând într-un plan mai general 
raporturile specificului naţional cu „factorul“ 
extern, se precizează, în epica textului, prin 
confruntare: căci iată ce-i spune, de pildă, un alt 
francez, domnul de Broudelle: „Lumea asta te 
modifică. Te strică. În colonii i-am fi civilizat noi 
pe primitivi sau sălbatici. Aici, băştinaşii ne 
înconjoară într-o pânză de păianjen, ne îneacă în 
viclenia şi ignoranţa lor… Totul este incert, 
neclar, perfid!“. Consulul francez şi doctorul 
Rosenfeld nu înţeleg nimic pentru că ei refuză să 
se integreze lumii în care au venit şi care (o 
spune G. Ibrăileanu în Spiritul critic) are o mare 
forţă de asimilare, de „topire“ a influenţelor în 
propriul tipar existenţial; mecanismul acestei 
integrări constituie ţinta lui Simon care iubeşte 
pe Arghira Stolnici cu patima şi violenţa 
oamenilor locului, îşi „codifică“ însemnările, 
gândurile şi gesturile după obiceiul 
„băştinaşilor“, se amestecă în uneltiri, primeşte 
misiuni secrete de la Vodă prin boierul său de 
încredere, Hartular, în fine, se împământeneşte: 
francezul Simon devine Boier Simion. 
Conţinutul relaţiei „străinului“ cu spaţiul de 

adopţiune moldovenesc reprezintă tema 
romanului Mariei-Luiza Cristescu care 
dovedeşte, pe lângă talent epic, şi o temeinică 
informare sociologică asupra epocii. Şi toate 
acestea au o precisă adresă către contemporanii 
săi, către „băştinaşii“ de la 1987; Privilegiu 
ilustrează, din acest punct de vedere, noua 
vârstă a romanului nostru de inspiraţie istorică, 
în care accentul, observa cineva, nu mai cade pe 
„aventură“ şi „reconstituire“, ci pe meditaţie şi 
parabolă. 

Privilegiu a deschis o cale nouă pentru proza 
Mariei-Luiza Cristescu, jalonată, apoi, de alte trei 
cărţi: Îngeri maculaţi (1990), Iadul meschin 
(1996) şi Ascuţit ca tandreţea (1997). Dacă în 
romanul din 1987 parabola făcea „complicitatea“ 
cu cititorul invitat să citească în trecut semnele 
prezentului, în cărţile de după 1990 abordarea 
cotidianului e directă, însoţindu-se, adesea, de 
protestul deschis împotriva existenţei cenuşii a 
oamenilor în vremuri potrivnice lor. Două treimi 
din prozele volumului Îngeri maculaţi, de pildă, 
pot fi citite ca nişte fragmente ale unui roman 
despre condiţia socială a femeii (temă reluată, 
apoi, în Iadul meschin şi Ascuţit ca tandreţea); în 
intenţia Mariei-Luiza Cristescu a stat scrierea 
unor fragmente dintr-un text despre „sufletul 
feminin“ – subiect inepuizabil, s-o recunoaştem, 
şi care a dat pagini antologice mai ales în cărţile 
prozatorilor (Marin Preda, Nicolae Breban, 
Augustin Buzura), ca şi în eseul critic consacrat 
de autoare Hortensiei Papadat-Bengescu; ceea ce 
a ieşit până la urmă este radiografia vieţii 
personajelor şi mai puţin a „sufletului“ lor. 
Istorii banale, uneori de o banalitate căutată, fără 
nimic spectaculos, unde şi ura inexplicabilă, 
absurdă, ca şi înţelegerea ori compasiunea se 
topesc în pasta groasă a unor existenţe mereu 
egale cu ele însele, incolore, fără viaţă; aceasta 
cred că este, de altfel, una din ţintele prozatoarei 
în cele trei cărţi amintite: a sugera uscăciunea, a 
reduce într-o proză „de atmosferă“ toată gama 
omenescului la datele cotidianului (refulare, 
nemulţumire, revoltă mocnită, resemnare în 
promiscuitate şi derizoriu). Nu lipsesc, desigur, 
accentele freudiene, protagonistele căutând cu o 
voluptate mereu stinsă „vârtejul violent de 
sentimente“. Umilinţa reprezintă reperul sigur, 
cel mai important, al „micilor existenţe“ din 
Îngeri maculaţi; lui i se supune, ca la o fatală 
comandă, tot ceea ce poate însemna „viaţă“ 
(iubire, căsătorie, amor, moarte, frumuseţe, flirt 
etc.). Alina (un nume aproape generic în prozele 
cărţii) este prototipul femeii umilite şi care a fost 
silită să descopere tocmai în umilinţă însuşi 
orizontul „destinului“: semnificativ, un alt 
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personaj îşi caută în Franţa posibilul semen (era 
să spun „semena“), pare a-l găsi în Claudine care 
are în aparenţă un statut social şi profesional 
asemănător, dar care, în fapt, este liberă să se 
îndrăgostească, să renunţe, s-o ia de la capăt: 
Alina înţelege diferenţa specifică şi mai apleacă o 
dată capul. Fragmentele romanului Mariei-Luiza 
Cristescu cuprind existenţe mărunte, desfăşurate 
obsesiv în perspectiva rezistenţei, a 
supravieţuirii; o educatoare care se luptă 
zadarnic pentru zahăr, făină, carne şi jocuri 
electronice, ca să înlocuiască mesele indigeste, 
găletuşa şi lopăţica „şoimilor“, femei care îşi 
trăiesc toată umilinţa între patru pereţi, într-un 
pat de spital, oferind adevărate radiografii ale 
suferinţei (în buna tradiţie a prozei Hortensiei 
Papadat-Bengescu), consumându-şi 
conştiincioase porţia zilnică de „bovarism“, 
tineri disperaţi pentru că n-au de ce să-şi agaţe 
viitorul („hălpăie toate visele în doi-trei ani, un 
post, un apartament făcut de părinţi, proprietate 
personală, sau unul obţinut de la stat cu chirie, 
un câştig mai mare. Îşi cumpără din primii doi 
ani de muncă o maşină „Dacia“, timp în care îi 
întreţin socrii, pe mâncare şi casă, îşi mai 
cumpără un casetofon. La 27 de ani le rămâne ca 
ideal achiziţionarea unui video. Unii îl obţin şi 
pe ăsta foarte repede şi… şi gata. Nu mai au 
nimic de râvnit, cam asta e tot ce îşi pot oferi, 
cam asta e tot ce le poate alimenta orgoliul“) – 
cam atât şi astfel este omul prozei noi a Mariei-
Luiza Cristescu: omul din (i)realitatea imediată. 

Lângă acestea, trebuie remarcată ironia 
tăioasă, de negăsit în cărţile anterioare ale 
prozatoarei; hazoasă, deşi tristă în „nemernicia“ 
ei, e încercarea cercetătorului de folclor Ion 
Caloianu de a scăpa de o valiză de daruri din 
străinătate, care ar putea fi „citite“, la vamă, ca o 
provocare la adresa „lumii noastre socialiste“, 
Dana şi Virgil din naraţiunea În numele fericirii 
ilustrează ceea ce aş numi psihoza pândei şi 
delaţiunii, care a lucrat adânc în fiinţa noastră, 
servindu-ne zilnic, cu tot tacâmul, porţiile de 
umilinţă, punând sub zodia derizoriului 
cuvintele, ideile, sentimentele. În sfârşit, într-o 
proză precum Câinele hingherului, povestea 
degradării până la treapta cea mai de jos – 
îmbrăţişarea câinelui – a oamenilor din categorii 
sociale altădată strict delimitate; „aristocraţii“ şi 
„proletarul“ suferă aceeaşi umilinţă a alungării 
din casă şi din crâşma care se demolează: câtă 
este înălţimea existenţei, visului şi memoriei lor? 
Un loc sterp unde altădată erau „multe măcelării 
de carne“, foşti care se sinucid sau care plâng pe 
grămada de lucruri strânse în grabă din faţa 
buldozerului, un hingher beţiv care se cheamă 
acum „agent sanitar pentru purificarea mediului“ 
şi gândirea sănătoasă ce se exprimă între două 
pahare şi în lucirea stinsă a ochilor apatici: 
„Acum eu nu mai sunt al vremurilor“. Îngeri 
maculaţi, Iadul meschin şi Ascuţit ca tandreţea 
sunt cărţi (documente) despre formele de 
alienare a individului în societatea al cărei ciclu 
monstruos ne place să credem că s-a încheiat. 
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Catinca AGACHE 
 

 
 

Elie Miron 
Cristea şi prima 
teză de doctorat 
Eminescu 
 

ntre renumiţii cărturari afirmaţi din 
rândurile slujitorilor Bisericii Ortodoxe 
Române la loc de cinste se află numele 
primului Patriarh al României Întregite, 

figură emblematică în istoria culturii naţionale 
Elie (Ilie) Miron Cristea (născut la Topliţa în 
1868, plecat la cele sfinte departe de ţară, bolnav 
fiind, la Cannes, în 1939), teolog, publicist, 
filolog, politician român (senator, regent, prim-
ministru), membru de onoare al Academiei 
Române (1919).. 
       Absolvent al Facultatii de Litere şi Filozofie a 
Universităţii Regale din Budapesta – unde fusese 
trimis cu o bursă (1891-1895) de Mitropolia 
Sibiului (cu sprijinul profesorului Ioan Popescu 
de la Seminarul Andreian din Sibiu) -, tânărul 
teolog şi-a ales pentru teza de doctorat un 
subiect inedit: „Mihai Eminescu: viaţa şi opera - 
studiu asupra unor creaţii mai noi din literatura 
română”. Lucrare de pionierat realizată la finele 
secolului al XlX-lea, această teză de doctorat a 
avut un ecou deosebit în ţară, întrucât era o 
primă exegeză a unui ardelean asupra unei 
opere ce se bucura deja de un răsunet amplificat 
în Regat cât şi în partea de ţară ocupată încă, o 
primă micromonografe prezentată într-un mediu 
academic dinafara graniţelor despre 
personalitatea poetului de ,,pe culme” 
(Perpessicius) al literaturii române, cel care a 
trasat cu paşii şi scrisul său genial harta 
României Mari. Mai mult, a fost percepută ca un 
act patriotic săvârşit de un transilvănean cu o 
înaltă conştiinţă naţională, erudiţie şi o vie 
admiraţie pentru poetul care a iubit ca nimeni 
altul istoria plină de glorii a neamului, 

frumuseţile gliei strămoşeşti, model de 
demnitate naţională identificat cu sufletul 
poporului însuşi. Ea stă la începuturile 
notorietăţii postume a poetului naţional, 
anticipând şirul de strălucite monografii, de 
originale exegeze ce urmau a i se consacra în 
cultura românească şi universală.  
        Semnată Elie Dinurseni, teza a fost 
susţinută, în limba maghiară, la Unversitatea din 
Budapesta, în luna mai 1895, în fata unei comisii 
academice foarte exigente şi care, probabil, lua 
contact pentru prima dată cu acest subiect. Un 
prim merit al acestei lucrări este acela că a fost 
elaborată la foarte scurt timp (1894) de la 
plecarea poetului la popoarele stelelor, că 
reprezintă prima lucrare de gen pe acest subiect 
prezentată într-un mediu academic din 
exteriorul ţării care vorbeşte despre genialitatea 
poetului român şi că a fost tipărită, un an mai 
târziu, şi tot în limba maghiară, la Editura 
„Aurora” a lui Todoran Endre din Gherla (un 
exemplar fiind donat, cu autograf, Academiei 
Române de autorul însuşi; ). Abia în 1985, odată 
cu intrarea în posesia moştenirii lui Miron 
Cristea, ÎPS Antonie Plămădeală traduce din 
limba maghiară această originală teză de 
doctorat (al cărei loc de tipărire în epocă este 
menţionat de el ca fiind  Someşeni) şi o publică  
la Editura Minerva. O nouă ediţie în limba 
română va apărea peste 15 ani, în 2000, la 
Topliţa-Miercurea Ciuc - Elie Miron Cristea. 
Mihai Eminescu -, graţie inimosului profesor şi 
scriitor topliţan Ilie Şandru (autor şi al altui 
volum Un nume pentru istorie - Patriarhul Elie 
Miron Criste, 1998, ed. a 2-a, Reghin, 1999), cât şi  
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traducătorului Illes Iosif. Vor urma alte ediţii: 
Cristea, Miron. Viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu, sub îngrijirea şi cu sprijinul prof. Ioan 
Olimpiu Luca (Bucureşti, Editura Dacoromână 
TDC, 2010); Elie Miron Cristea. Luceafărul 
poeziei româneşti: Mihai Eminescu, ed. îngr. şi 
pref. de Maria Roşca (Bucureşti, Ginta latină, 
1997). 
        Aceasta îndrăzneaţă lucrare este prima Teză 
de doctorat în lume dedicată poetului naţional, 
primul studiu ştiinţific amplu - dincolo de 
minusurile de informare explicabile –despre 
viaţa şi opera unui poet de geniu, necunoscut 
încă în străinătate, publicat mai întâi fragmentar 
în reviste ardelene, despre care multă vreme nu 
s-a scris aproape deloc, nu a fost amintit de 
istoricii şi criticii literari contemporani, 
rămânând astfel aproape necunoscut şi 
nevalorificat. Abia în 1966, cercetătoarea Elena 
Stan susţine calitatea acestuia de primă 
monografie ,,în adevăratul sens al cuvântului 
asupra lui Eminescu”, în articolul Poezia lui 
Mihai Eminescu în Transilvania. Peste 15 ani, 
Gheroghe Bulgăr  atrage atenţia asupra acestei 
excepţionale lucrări (O carte uitată despre 
Eminescu, studiul teologului Elie Cristea, din 
1895, ,,Telegraful Român” nr. 25-26, 1981), 
afirmând că Elie Cristea ,,dovedeşte pasiune 
literară, erudiţie de istoric al culturilor, 
capacitate critică remarcabilă(…) bune informaţii 
asupra drumului atât de sinuos al marelui poet”. 
Lor le va succede mitropolitul-cărturar Antonie 
Plămădeală al Ardealului care are meritul 
deosebit de a fi reabilitat prin scrierile lui, în 
plină epocă comunistă, pe primul patriarh al 
României reîntregite căruia i-a dedicat trei cărţi 
(Elie Miron Cristea. Documente şi 
corespondenţă, Sibiu, 1987; Românii din 
Transilvania şi teroarea regimului dualist autro-
ungar 1867-1918, după documente, acte şi 
corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea, 
Sibiu, 1986). El  aduce în atenţia lectorului 
această sinteză a vieţii şi operei lui Mihai 
Eminescu traducând-o şi realizând prima privire 
critică amplă asupra sa în volumul  Pagini dintr-
o arhivă inedita (Bucureşti, Ed. Minerva, 1984). 
Susţine valoarea de primă abordare amplă 
monografică a lui Eminescu (,,,Tânărului Elie 
Cristea trebuie deci să i se recunoască meritul 
celei dintâi exegeze adevărate a operei 
eminesciene”), ce deschide larg drumul 
eminescianismului, pledând pentru 
recunoaşterea acestui adevăr istoric (,,Trebuie 
amintit cu respect şi recunoştinţă. El ne-a dat cel 
dintâi studiu solid – cât se putea la vremea aceea 
la o universitate străină – despre viaţa şi opera 

marelui nostru poet naţional. Este prima teză de 
doctorat asupra lui Eminescu din întreaga 
literatură. Şi una izbutită“.). Redescoperit graţie 
ÎPS Antonie în principal, volumului menţionat şi 
personalităţii autorului li s-au consacrat, în 
ultimii ani, interesante contribuţii critice (P.F. 
Daniel, Ilie Şandru, Nicolae Băciuţ, Florin 
Bengean, Ana Bantoş, Ion Buziaşi. Ioan Scurtu, 
Alin Spânu ş.a.) şi evenimente culturale (Zilele 
Miron Cristea Topliţa).           
         Cartea lui Elie Miron Cristea apare în 
perioada de început de postumitate eminesciană 
când se discuta aprins despre ,,geniul romantic” 
şi pesimismul metafizic eminescian (puse în 
temă de Titu Maiorescu în studiul Eminescu şi 
poeziile lui, 1889, apărut după Direcţia nouă în 
poezia şi proza românească, 1872; abordate din 
altă perspectivă - psihologică şi sociologică - de 
Constantin Dobrogeanu Gherea în studiul 
monografic Eminescu, 1887), despre tragismul 
vieţii poetului, se conştientiza noutatea şi 
profunzimea filozofică a liricii, frumuseţea şi 
unicitatea limbajului poetic eminescian, se 
manifesta tendinţa de a nu lăsa să se aştearnă 
praful peste publicistica (mai ales cea politică) 
care a deranjat atât şi i-a grăbit sfârşitul. Se 
publicaseră până atunci câteva volume din opera 
eminesciană: Poesii (1883, Editura Socec), ediţie 
princeps îngrijită de Titu Maiorescu (publicată 
fără girul poetului, pe pagina de titlu figurând 
anul 1884, Titu Maiorescu însuşi datând-o însă, 
în prefaţa volumului, „Decemvrie 1883”; a 
cunoscut 11 ediţii, dintre care patru în timpul 
vieţii poetului, ultima în 1913) - debut ce îl 
consacră definitiv  pe Mihai Eminescu, 
reprezentând punctul de plecare a gloriei sale 
postume; Proză şi versuri (editor V.G. Morţun, 
Iaşi, 1990); Culegere de articole d-ale lui M. 
Eminescu apărute în ,,Timpul" în anii 1880-1881 
(cu o prefaţă de Gr. Păucescu, Bucuresti, I. G. 
Heimann, 1891); Nuvele (Iaşi, Editura Librăriei 
Şcoalelor – Fraţii Şaraga, 1893); Poezii (Prefaţă de 
A. D. Xenopol, Iaşi, Editura Librăriei Şcoalelor – 
Fraţii Şaraga, 1893); Diverse (cu o prefaţă de I. L. 
Caragiale, Iaşi, Editura Librariei Şcoalelor-Fratii 
Saraga", 1891). Apăruseră, de asemenea, o primă 
exegeză (Eminescu şi poeziile lui), cu un prim 
portret moral şi intelectual datorate lui Titu 
Maiorecu care devine astfel primul eminescolog 
(amplu articol în care mentorul Junimii face 
profeţia arhicunoscută că ,,literatura poetică 
românească va începe secolul XX sub auspiciile 
geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a 
găsit în Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire 
până astăzi va fi punctul de plecare pentru toată 
dezvoltarea viitoare a veştmântului cugetării 
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româneşti”; ,,Eminescu este un om al timpului 
modern, cultura lui individuală stă la nivelul 
culturii europene de astăzi”.), un prim studiu 
critic de acelaşi autor (Critice, 1892), câteva 
articole şi încercări timide de traducere (regina 
Elisabeta-Carmen Sylva şi Mite Kremnitz) a 
operei sale. O parte din lucrările amintite, din 
studiile publicate în presa vremi, au stat la baza 
cărţii viitorului patriarh Elie Miron Cristea.   
        Motivele opţiunii pentru acest subiect pot fi 
presupuse, dar cu siguranţă, tânărul ardelean de 
numai 27 de ani a rezonat cu mesajul înalt al 
liricii eminesciene, cu adâncimea sentimentului 
patriotic, cu profunzimea şi puritatea lirismului 
său, cu ,,voluptăţile vizionare”cosmice şi 
mitologice, impresionat profund de vasta lui 
cultură, enciclopedismul, gândirea filozofică, de 
tinereţea şi lupta sa cu o societate obtuză, 
propunându-şi să arate lumii dimensiunea 
universală a unuia din cei mai mari lirici ai 
secolului al XIX-lea, înălţimea astrală a operei 
acestuia.  
         Prezentarea tezei în limba maghiară s-a 
bazat pe acest considerent, de a înfăţişa elitei 
budapestane academice pe poetul de geniu al 
literaturii române care poate sta alături de marii 
lirici europeni. Elie Miron Cristea are astfel 
meritul incontestabil al primei abordări 
monografice ample a lui Eminescu,  afirmându-
se ca biograf al său pe drumul deschis de Titu 
Maiorescu. 
        Această primă teză susţinută de un ardelean 
la o Universitate străină - gest de mare curaj 
pentru acele timpuri - se situează la antipodul 
brutalului şi stupidului atac pamfletar ce 
apăruse deja, iniţial nesemnat, apoi asumat de 
întâiul detractor al lui Eminescu, canonicul 
romano-catolic blăjean Al. Grama, publicat mai  
întâi în serial în coloanele ziarului ,,Unirea"din 
Blaj (1891), apoi sub forma unei broşuri de tristă 
amintire (,,herostratul’ culturii noastre”- cf. 
Î.P.S.Antonie Plămădeală), intitulat Mihai 
Eminescu. Studiu critic (Blaj, Biblioteca Unirea, 
1891) - o nouă ediţie, îngrijită de Ioan Chindriş şi 
Niculina Iacob, fiind editată în 2014, la Cluj. 
Acest aşa-zis ,,studiu critic” stă la izvoarele 
curentului antieminescian (ce va cunoaşte în 
timp trei etape) mimat în epocă (fără succes) şi 
de profesorul Ioan Gherman, istoricul Augustin 
Bunea, de Vasile Lucaciu (cf. Iosif E. Naghiu) ş.a. 
Prim atac nedrept la adresa operei eminesciene, 
el s-a produs paradoxal în oraşul atât de îndrăgit 
de poet, imortalizat prin celebra frază „Te salut 
din inimă, Romă mică! Îţi mulţumesc, 
Dumnezeule, că m-ai ajutat să-l pot vedea”. 
Efectul scontat însă de autor a fost invers, 

întrucât lucrarea a trezit şi  mai mult interesul 
pentru marele poet, sporind notorietatea 
acestuia.  
         O a treia carte publicată tot la finele  
secolului al XIX-lea - Eminescu, poet, filosof 
pesimist si economist (Bucuresci, Tipografia 
Gazetei săteanului, 1899) de un anume I.S. 
Ordeanu - a trecut neobservată, deşi ea 
punctează ideea enciclopedismul poetului pe 
care o vor susţine ulterior Nicolae Iorga 
(,,expresia integrală a sufletului românesc”), 
Constantin Noica  (,,omul deplin al culturii 
româneşti”) ş.a. 
         Respectând rigorile unei lucrări academice, 
Elie Miron Cristea îşi structurează volumul  
(după modelul studiului maiorescian) pe două 
capitole mari - unul consacrat vieţii, universului 
biografic; celălalt tratând opera, universul 
creaţiei -, încheind cu Naţionalismul lui 
Eminescu - titlu ce va fi preluat peste ani (1932) 
de eminescologul Dumitru Murăraşu. La acestea 
se adaugă şi o bibliografie succintă în care sunt 
inserate izvoarele vremii.  
        Cercetător acribios, el urmăreşte firul 
existenţial al poetului, ilustrându-l continuu prin 
versuri adecvate din creaţia sa. Deşi se 
dovedeşte foarte atent la acurateţea informaţiei, 
utilizând doar surse sigure, ferindu-se de 
mistificarea biograficului  a cărui ,,povestire” era 
inundată la acea dată de confuzie şi anecdotic, 
lacune de informare desigur că există. De altfel, 
autorul mărturiseşte  puţinătatea surselor pe 
care le-a avut la dispoziţie: ,,Despre viata lui, dar 
mai ales cea din tinerete, dispunem, în general, 
de prea putine date”. Deşi a dispus de o 
bibliografie săracă, reuşeşte să realizeze o 
analiză subtila, echilibrată, asupra vieţii şi operei 
lui Eminescu, aducând date noi şi observaţii de 
bun simţ în acest sens. Sesizează foarte bine jocul 
politic a cărui victimă a fost Eminescu, punctând 
anul 1876 când este eliberat pe nedrept din 
funcţia de revizor şcolar (,,Poetul a rămas fără 
slujbă, fiindu-i pusă în pericol existenţa sa”), sau 
cel în care  i se refuză pensia, concluzionând 
amar că ,,n-au vrut să cunoască natura geniilor” 
făcând trimiteri la mari poeţi ai lumii, precum 
Lenau, Schiller, Petöfi. Aduce clarificări 
referitoare la pesimismul eminescian, 
împărtăşind în mică măsură părerile exprimate 
de Al. Vlahuţă, Titu Maiorescu, Constantin 
Dobrogeanu Gherea. Concluzia este una cu 
valoare axiomatică: „şi-a format Eminescu stilul 
său inegalabil". 
       În abordarea creaţiei literare porneşte de la 
constatarea că ,,De opera literară a lui Eminescu, 
în totalitatea ei, nu s-a ocupat nimeni până 
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acum” (studiile lui Maiorescu oprindu-se la 
poezie), subliniind, pentru prima dată, 
necesitatea de a se publica ,,editia critică a 
întregii opere eminesciene” fără de care nu se 
poate forma ,,o părere clară despre întreaga lui 
activitate literară”. Ca atare, nici el nu avea cum 
să cunoască volumul impresionant al operei 
marelui dispărut, neştiindu-se la acea dată 
despre postumele lui – manuscrisele 
eminesciene urmând a fi predate Academiei 
Române de Titu Maiorescu abia la 25 ianuarie 
1902 (46 de volume, aproximativ 14.000 de file), 
ce vor marca un moment crucial în exegeza 
eminesciană. De unde şi afirmaţia nesusţinută 
dar explicabilă că  ,,Eminescu, în general, nu a 
scris mult”. Analiza sa se bazează pe cele şase 
(cât apăruseră din totalul de 11) ediţii 
aioresciene Mihai Eminescu. Poesii.  
         Tânărul exeget vede un Eminescu 
plăsmuitor al unor compozitii lirice, epice, 
dramatice uriaşe, având tentaţia grandiosului 
precum  Goethe. Argumentează valoarea literară 
a lui Eminescu, atributele definitorii ale operei 
lui, dovedind simţ critic pertinent şi moderaţie 
„asupra operei unui poet de geniu al literaturii 
române, care se ridica, prin valoarea artistică a 
operei sale, la nivelul marilor poeţi europeni”. . 
        A surprins reperele solide,  liniile de forţă 
ale operei eminesciene, vorbind despre sursele 
de inspiratie („şcoala în care Eminescu s-a 
format a fost poezia populară (...) simplă, 
sinceră, naturală, plină de învăţăminte”), despre 
identificarea cu spiritul poporului român (,,a 
ştiut să se confunde total cu modul de gândire al 
neamului său şi să simtă împreună cu el, fapt ce 
reiese şi din cele patru poezii scrise sub formă de 
balade populare, şi în care redă, cu o rară forţă 
artistică, particularităţile creaţiei populare. 
Citind acele poezii, parcă am auzi vocea 
poporului”), orizonturile tematice predilecte 
(„nu există poet român la care natura cu 
fenomenele ei să joace un rol atât de important 
ca la Eminescu”) -  problematica existenţială şi 
viziunea ,,astronomică", misterul feminin, 
trecutul istoric, prezentul plin de nedreptăţi şi 
laşitate a politicului. Apreciază scriitura satirică 
(,,Nu a existat încă un scriitor român care să 
mânuiască atât de abil arma satirei ca el“.). Se 
opreşte asupra poemului Luceafărul, pe care pe 
care îl numeşte „perla literaturii române“, 
comentează Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
publicată în ,,Familia” şi, în mod special, 
Scrisoarea III, operă de maturitate, remarcând 
,,prezenţa sentimentului patriotic” în lirica, 
regăsit şi publicistica eminesciană (,,s-a străduit 
din tot sufletul pentru progresul poporului său, 

pe care îl iubea cu o dragoste nemărginită”). Îşi 
exprimă entuziasmul necenzurat în faţa 
capodoperei lirice Doina, ce transpune sublimul 
sentimentului naţional şi al destinului românesc 
în istorie, poem (cu o lungă şi impresionantă 
istorie) pe care Octavian Goga avea să îl 
definească ca ,,cea mai categorică evanghelie 
politică a românismului”.  ,,Există oare în lirica 
românească o poezie  care să se compare cu 
Doina lui Eminescu? .. – se întreabă retoric 
doctorandul Elie Cristea - Pot spune cu tărie că 
nu!(...) Care român nu cunoaşte acest poem, cine 
nu l-a admirat şi nu s-a simţit însufleţit citindu-
l?”  
          Valoarea acestei analize ample este bine 
sesizată de ÎPS Plămădeală: ,,autorul reuşeşte(…) 
să prindă toate marile coordonate ale creaţiei 
eminesciene: limba cronicarilor, limba cărţilor 
bisericeşti, poezia populară”; „pătrunde în 
tehnica cuvintelor noi şi încearcă să stabilească o 
înrâurire asupra sa din partea literaturii 
germane”. 
         Ideile lansate de Miron Cristea sunt valabile 
şi astăzi în mare parte, fie că vorbesc depre 
formaţia poetului, fie despre tipurile de poezie 
(,,poezia de inspiraţie folclorică şi … poezia 
filozofică”; poezia de dragoste, poezia socială, 
satirică), despre ,,spiritul critic al poetului”, 
,,spiritul satiric şi zeflemitor” (faţă de ,,poezia 
fără conţinut, lipsită de ideal şi scrisă într-un 
limbaj stâlcit”), ori despre ,,influenţa 
schopenhaureană” care a reprezentat  „hrană 
sufletească pentru inima lui îndoielnică”,  despre 
influenţa liricii eminesciene asupra literaturii 
române.  
        Cercetătorul nu se cantonează la a discuta 
numai despre poezie, ci abordează succint şi 
proza eminesciană din perspectiva romantis-
mului european, susţinând complexitatea operei 
eminesciene, diversitatea ei.  
        El este printre primii exegeţi care apreciază 
valoarea publicisticii lui Eminescu (ales în 1883 
membru al Societăţii Presei Române, condusă de 
B.P. Haşdeu), afirmând, spre exemplu, că 
articolele din ,,Timpul”,,sînt cele mai frumoase 
dintre toate cîte au apărut vreodată în coloanele 
acestui ziar", ilustrând cu un fragment edificator 
privind ideea lui Eminescu despre patriotism şi 
naţionalist: ,, ... nu devine cineva scriitor naţional 
prin aceea că repetă cuvintele patrie, glorie, 
naţiune, în fiecare şir al scrierilor sale, precum, 
pe de altă parte poate cineva să nu pomenească 
de loc vorbele de mai sus şi să fie cu toate 
acestea un scriitor naţional" (,,Timpul”, 6-7 mai 
1880).  

 → 
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       Cele câteva erori de documentare, judecăţi 
îndoielnice (Venere şi Madonă, poezie de 
neînţeles; Sărmanul Dionis, naraţiune ,,neclară şi 
obscură”ş.a.), abordările dintr-o perspectivă 
simplistă uneori, nu diminuează valoarea 
indiscutabilă a acestui studiu ştiinţific.  
          În finalul lucrării, tânărul doctorand emite 
judecăţi de valoare uluitoare prin profunzimea şi 
adevărul conţinut, pe linia vizionară deschisă de 
Maiorescu (,,Prin el, poezia a urcat pe cele mai 
înalte culmi ale acestui veac. Genialitatea şi 
talentul artistic deosebit l-au aşezat pe un loc 
demn, în rândul celor mai mari poeti”), apelând, 
pentru întărirea aprecierilor axiologice, la 
aserţiunea poetului Hertrat B.J. (,,Daca Eminescu 
ar fi scris în franceza, ar fi fost cel mai mare poet 
al epocii, al acestui secol”). Convins de 
genialitatea lui Eminescu, deşi în dezacord cu 
 influenţa  pesimismului schopenhauerean şi a 
filozofiei budiste, conchide aşezându-l alături de 
marii poeţi ai lumii: „Dacă n-ar fi fost bolnav, 
dacă n-ar fi avut decepţii şi dacă nu s-ar fi 
întâlnit cu Schopenhauer şi cu budismul, 
Eminescu ar fi putut fi pentru români ceea ce 
este Dante pentru italieni” . 

       De remarcat că Elie Miron Cristea este cel 
care a lansat sintagma cu valoare de efigie 
Luceafarul poeziei romanesti (,,Talentul poetului 
s-a format încet, dar sigur, până ce a devenit 
luceafărul poeziei româneşti”), preluată ulterior 
de toată critica literară românească şi devenită 
celebră. 
        Este primul exeget care l-a încadrat în 
curentul european al romantismului, în familia 
marilor spirite din care fac parte Heine, Schiller, 
Petofi ş.a., l-a comparat cu poetul francez 
Beranger proiectându-l în spaţiul literaturii 
europene.          
        Mare parte din evaluările axiologice ale 
cercetătorului preot, bazate pe competenţă şi 
fină intuiţie, vor fi confirmate şi preluate de către 
exegeţii secolului al XX-lea.  
       Cartea lui Miron Cristea se înscrie ca o 
contribuţie critică remarcabilă de la începuturile 
eminescologiei, aflându-se la baza templului 
înălţat de postumitatea vie a Poetului - acest 
,,dar al lui Dumnezeu”, cum l-a numit Geo 
Bogza, care a proiectat şi a fixat poezia română 
la nivel european în doar 17 ani (de la 16 la 33 de 
ani), în scurta trecere prin lume asemeni unui 
astru.  
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ecenta monografie 
Ορέστης TAΦΡΑΛΗ. 
Uitare-n neuitare (Ed. 

StudIS, 2015), pe care am dedicat-o 
marelui învăţat din perioada 
interbelică, Oreste Tafrali (1876-
1937), istoric, arheolog, 
bizantinolog, profesor universitar 
doctor la Universitatea Mihăileană 
din Iaşi (1913-1937), scriitor şi 
traducător, fondator al Muzeului 
de Arheologie din Iaşi (1916) şi a 
revistei de specialitate „Arta şi 
Arhitectura” (1927-1937), se 
doreşte, deopotrivă, un omagiu la 
împlinirea a 140 de ani de la 
naşterea sa, la 14 noiembrie 2016. 

Din bogata-i activitate de 
cercetător, vom face referire la un 
amplu şi unic studiu, subintitulat: 
„Studiu de Filologie şi de Istoria 
Artei” (Bucureşti, 1915, Institutul 
de Arte Grafice Carol Göbl), extras 
din „Buletinul Comisiunii 
Monumentelor Istorice” (Fasc. 26, 
27 şi 28 – 1914). Tipărit pe foaie 
lucioasă, ministerială, format A4, 
lucrarea are 70 de pagini. Acesta 
reprezintă un document ştiinţific, 
riguros alcătuit, cu prezentări şi 
comentarii ample, o bibliografie 
bogată, finalizată printr-un 
rezumat în limba franceză (p. 65-
70). Dedicaţia care deschide 
studiul denotă o mare 
sensibilitate, dar şi o modalitate de 
dezvăluire a unei notaţii de natură 
biografică: „Închin studiul acesta 
scumpei mele mame, Elena 

Tafrali, născută la Slobosia-
Băneasa, în judeţul Covurlui, 
moartă la Paris, în 25 Noiembrie 
1906, în vârstă de 66 de ani, ca 
amintire pioasă a timpului când, 
în rugăciunile ei, recita cu evlavie 
Imnul acatist”. 

 Profesorul Oreste Tafrali 
a descoperit la B.A.R. un 
manuscris grec, notat cu numărul 
„113”, cuprinzând „unul dintre 
imnurile cele mai cunoscute şi mai 
glorioase ale bisericii ortodoxe: 
Imnul Acatist, (definit) popular 
Acafist”. Manuscrisul are o 
legătură din piele, datând din 
secolul al XVIII-lea: „14 cm lăţime, 
19 cm lungime”, pe care se află 
inscripţia în litere de aur: „Slujba 
imnului Acatist”. Η άκολουθίκ τοδ 
άκαθίστου ΰμυου...  Conform 
notiţei de la pagina 5, se 
presupune că scrierea a fost 
executată de călugărul Nicodem 
de la mănăstirea atonită Vatoped 
(Muntele Athos). Tomul cuprinde 
cinci părţi: I. „Imnul Acatist”, în 
manuscris (fol. 1-21, 27-30); II. „O 
rugăciune, în manuscris, către 
Domnul nostru Iisus Christos, 
alcătuită de patriarhul 
Constantinopolului, George 
Scholarios/Ghnadios (1453-1459), 
(fol. 21-24)”; III. „O altă rugăciune, 
în manuscris, către Maica 
Domnului”, atribuită lui 
Germanos, patriarhul 
Constantinopolului, din secolul al 
XIII-lea (fol. 24-27); IV. „O carte 

tipărită la Nic. Glyki, la Veneţia, în 
1743, cuprinzând <Slujba sfintei 
mahrame>”; V. „O rugăciune, în 
manuscris, către Iisus Christos, de 
S. Ioan Chrisostomul” (opt foi de 
la sfârşitul tomului). 

Manuscrisul este studiat cu 
minuţiozitate, acordându-se mare 
atenţie fiecărui detaliu. 
Cercetătorul constată că scrierea 
(uneori cursivă, oblică, alteori 
îngrijită sau cu întreruperi)  s-a 
realizat în perioade diferite şi, 
posibil, de mai mulţi călugări. 
Volumul „legat” a fost mai întâi, 
în posesia călugărului Nicodem de 
la Mănăstirea Valoped (Muntele 
Athos), apoi în posesia călugărului 
cu acelaşi nume, Nicodem 
(Ierusalim). Textul este însoţit de 
24 de miniaturi, care corespund 
celor 24 de „icoase”. Fiecare 
miniatură este descrisă în detaliu. 
Pe lângă cele 24 de miniaturi care 
însoţesc textul imnului, 
cercetătorul Tafrali se arată 
impresionat de un medalion (fol. 
6) având în centru pe Maica 
Domnului, în atitudine de 
„Platyteră”. Πλατυτέρα „poartă pe 
piept un mic medalion cu Christos 
Emanuel. Jur împrejur sunt 
ornamente în spirală. Deoparte şi 
de alta două personaje suflă într-
un fel de corn răsucit, pe care îl ţin 
cu mâna stângă”. Medalionul este 
lucrat cu peniţa. „Fiecare <icos> 
începe cu o literă majusculă 
lucrată cu chinoros”. „Miniaturile 

R 
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sunt lucrate în gouache”. Deşi sunt 
miniaturi „bizantine”, ele 
„trădează la fiecare pas o influenţă 
occidentală”. 

În capitolul al doilea, O. 
Tafrali precizează că Imnul se 
cântă la vecernie, în sâmbăta 
săptămânii a cincia din Postul 
mare. De aceea se mai numeşte 
„Sâmbăta acatistului” şi se 
compune din 320 de versuri 
(condac şi 24 icoase), prin care este 
preamărită Maica Domnului. 
Expresia care domină imnul este 
verbul „bucură-te” (χαϊρε). Despre 
„icoase”, se precizează că ele 
alcătuiesc patru grupe deosebite 
(Bunavestire, Naşterea Domnului, 
Noua învăţătură a Domnului, 
Imnuri în cinstea Maicii Domnului 
şi a Mântuitorului), pe care O. 
Tafrali le analizează din punct de 
vedere istoric şi din punct de 
vedere mistic. Se încearcă datarea 
imnului: „s-a alcătuit, ca să se 
aducă laude Maicii Domnului”, 
„cu prilejul unui asediu al 
Constantinopolului de către 
barbari şi în urma unei rugăciuni 
solemne a cetăţenilor în biserica Sf. 
Sofia, a intervenit şi a mântuit 
cetatea”. Drept mulţumire pentru 
sprijinul acordat, s-a compus acest 
imn. 

 
Rămân multe semne de 

întrebare privind autorul şi 
datarea imnului: chronograful 
George Monahul (secolul al IX-
lea); 677, după asediul arabilor; în 
626, în timpul patriarhului Sergiu;  
împăratul Eracliu, după primul 
asediu al avarilor şi al perşilor; 
divinul Romanos, care se numea şi 
Melodos;  eruditul patriarh al 

Ierusalimului, Dositei a răspândit 
ideea că imnul a fost alcătuit în 
vremea împăratului Leon 
isaurianul şi a patriarhului 
Germanos I;  în veacul al XVIII-lea, 
Iosef Maria Quercius atribuie 
imnul lui George Pisidis. Oricum, 
avem a reţine, istoria patristică 
consemnează multe izvoare care 
uneori sunt în totală contradicţie, 
ceea ce l-a determinat pe O. Tafrali 
să afirme: „Chestiunea Acatistului 
a divizat în diferite tabere pe 
savanţii moderni”. 

 

 
 

Din punct de vedere istoric, 
manuscrisul descoperit (şi 
conservat în arhiva B.A.R.) are o 
mare însemnătate, în sensul că 
(apreciază istoricul O. Tafrali): 
„alcătuieşte o punte de trecere 
între arta bizantină şi arta 
occidentală. Primitivii italieni nu 
sunt decât nişte elevi ai 
bizantinilor. Iată însă că vedem pe 
bizantini devenind la rândul lor 
elevi ai occidentalilor”. 
„Miniaturistul are gustul 
peisagiului”, după modelul 
maeştrilor din Apus, „suprimând 
adesea decorul arhitectural stilizat 
al bizantinilor, spre a-l înlocui cu o 
admirabilă vedere a naturii”, 
„silindu-se să dea figurilor sale 
mai multă mişcare, mai multă 
mlădiere, mai multă naturaleţe 
decât în operele bizantinilor”. Iar 
în „reprezentarea ideilor 
abstracte”, miniaturistul anonim 
„respinge adesea naivităţile 
modelului bizantin”, pentru a crea 
„ceva nou, mai natural, mai logic, 
mai artistic”. Artistul „nu 
dispreţuieşte tradiţia, ci o modifică 

numai, corijând-o, în sensul 
gustului artei occidentale”. Aceste 
subtilităţi denotă (apreciază 
istoricul Tafrali) că miniaturistul 
studiase  „şcoala florentină”, 
„şcoala ombriană din veacul al 
XV-lea”, cunoştea arta lui 
Leonardo da Vinci, Tizian, Giotto, 
El Greco. Toate aceste detalii 
privind tehnicile compoziţionale 
ale miniaturilor, îl îndreptăţesc pe 
cercetător să afirme că „Muntele 
Athos... întreţinea relaţiuni cu 
Occidentul, unde trimitea soli 
care, la întoarcere, fireşte, 
povesteau cele văzute”. Mai mult 
chiar, mulţi artişti, de formaţie 
„greco-italiană”, devenind 
călugări la Muntele Athos, „au 
transformat cu ei gustul şi 
concepţiunile unei arte noi”, 
respectând, totuşi, „tradiţia”. 
„Numai astfel putem explica 
promiscuitatea aceasta de 
elemente bizantine şi elemente 
occidentale, pe care o constatăm la 
miniaturile manuscrisului 
Academiei Române”. 

 

 
 

Sinteza formulată de prof. dr. 
pr. Dorin Octavian Picioruş  este 
revelatorie: „Oreste Tafrali a 
semnalat şi analizat prezenţa 
acestor ilustrări ale Acatistului în 
două manuscrise greceşti, unul de 
secol al XII-lea (Biblioteca Sinodală 
Moscova) şi altul de secol al XVIII-
lea (Biblioteca Academiei 
Române), precum şi în nartexul 
Bisericii Colţea şi în trapezăria 
Marii Lavre a Athosului. Tot el a 
remarcat şi asocierea dintre tema 
iconografică a Imnului Acatist şi 
cea intitulată Asediul 
Constantinopolului, în multe 
biserici şi mănăstiri (Moldoviţa, 
Humor, Arbore etc.). Pictura 
scenelor Imnului există şi la 
Mănăstirea Tismana, la Bisericile 
Golia şi Galata (Iaşi)”. 

♠ 
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Amintiri  
 

upă Maitreyi şi Mircea Eliade (una 
dintre cele mai frumoase iubiri ale 
lumii), printre ţigări şi versuri, s’a scris 

la Bucureşti povestea ultimei mari iubiri a lui 
Nichita Stănescu, ultimul capitol din viaţa sa: 
Dora. „Era o fată foarte frumoasă şi inteligentă, 
era greu să nu o observi. Îmi aduc aminte că 
atunci când am văzut-o era cu prietena ei, 
Felicia“, îşi aminteşte Florin Iaru. Cu micul lift 
din clădirea aflată în Piaţa Amzei, Dora 
împreună cu Florin şi alţi câţiva prieteni a 
început ascensiunea spre inima bărbatului care 
urma să’i devină soţ, reuşind să scrie altături de 
el o fascinantă lirică care va dăinui de-a lungul 

vremii.  „Nichita s’a oprit o secundă, era 
transfigurat. A spus atât: «A mea»“, povestea 
Traian Coşovei - prezent şi el în grupul din faţa 
uşii lui Nichita - despre momentul în care poetul 
o zărise pe superba Dora.  De câte ori am intrat 
şi eu în apartamentul tapetat cu poesii, încercam 
să mă apropii, cu sfială evidentă, nu de Nichita, 
nu de păşcăneanca mea căreia îi aminteam 
mereu de plaiurile natale, ci de acea atmosferă 
ideatică, puţin spus spirituală. Era o magie care 
plutea între ei şi îi copleşea pe toţi cei care le 
călcau pragul, pentru că trebuie să recunosc, ei 
doi deveniseră din prima clipă unul. Peste doi 
ani s’au căsătorit. „Am împlinit 23  de ani şi el 

46. În momentul când am hotărât 
să rămânem împreună eram exact 
«jumătatea» lui. Singura dată 
când se putea, pe urmă nu s’ar 
mai fi potrivit. Sună a 
predestinare“, ne spunea Dora. 
Alături de mulţi alţii am trecut 
adesea pragul casei lor. L-am 
ascultat pe Nichita cum îi dicta 
Dorei versurile care aveau să 
prindă forma cunoscută azi de o 
lume întreagă. S’au iubit enorm şi 
povestea lor de iubire a fost una 
cu adevărat impresionantă. Am 
povestit mereu cum am plănuit 
împreună să’i cununăm pe soţii 
Mariano-Rusu pe 30 octombrie a 
acelui an 1983 la bisericuţa lui 
Bucur. Dar am rămas singur în 
acea formulă de taină creştină, 
Dora şi Nichita, fiind nevoiţi să 
fie la rându-le naşi la Drobeta-
Turnu Severin. Nichita a suferit 
atunci prima oară şi piciorul 
bolnav l-a ţintuit la pat. În 
noaptea de pomină, 13 
decembrie, spre dimineaţă, i s’a 
făcut rău, frigul şi tărăganarea 
explorărilor de la spital i-au fost 
fatale. A murit în braţele Dorei. 
Povestea lor de iubire cu un 
farmec aparte rămâne pentru 
mine, martorul, una dintre cele 
mai frumoase din istoria 
literaturii.  

Petre ŞIŢĂ 

D 

 
 

 



 

Primãvarã 2016  | Contact international 219 

 

Aura CHRISTI 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastel de iarnă 
  
 

Copacii zgribuliţi îşi etalează 
scheletele de-un negru imatur. 
Ce muget, scrâşnet azvârlite amiaza 
dintr-un sfârşit din ce în ce mai pur. 
  
Zăpada muşcă din ferestre, garduri, brazi 
şi-anunţă apocalipsa cea mai cruntă 
în ochiul nimănui, deschis pururi spre azi. 
O iarnă, Doamne, ca promisa nuntă! 
  
Un frig de tremură îngeri în vetre, 
silaba smulge lutul din cuvinte, 
vina îşi arde otrava ca să ierte 
văzduhul, greu ca cerul, pe morminte 
  
de nevăzut de-atâta viscolire, 
mâncând inimi de sfinţi, ca o tornadă. 
Potop e pretutindeni. Dinspre fire 
un ochi străin învaţă iar să vadă 
  
oameni striviţi de albul duşmănos, 
căzând din ceruri aprig, în grămezi; 
frigul atroce ce scurmă vidul pân´ la os, 
copaci visând că s-au născut aezi. 
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Ce întâmplare 
  
  

Ce întâmplare de neînţeles, de nedescris, 
ca zborul unei zănatice păsări, atente  
la ceea ce i se răsuceşte clipă de clipă înlăuntru, 
ca şi când acolo s-ar afla – cel puţin pentru ea –  
centrul lumii. Ce accident, Domine, lumea percepută  
ca un soi de abur al luminii 
unde se retopesc răul şi binele şi unde 
totul e menit parcă să te readucă la limanul care 
eşti tu pentru tine însuţi. 
Şi toate acestea pentru că  
cineva – poate – se recrează, când şi când,  
prin tine, hrănindu-se, ca munţii – din vulturi, 
ca stâncile – din zeii ascunşi în rododendroni 
şi feline, ca cerul – din brânduşele ridicându-se 
spre el un pic pierdute, şi-n clipa 
imediat următoare, cu sufletul la gură,  
răsturnând umbrele, apusul de soare. 
  
Totul se învolbură în strania foame către fiinţă 
şi caută ceea ce le este drag zeilor 
cu care ai stat de câteva ori ochi în ochi, 
aşa cum stă nou-născutul în primele minute  
cu cea care i-a dat viaţă şi ştie de-atunci totul. 
Atins cum e deodată de viaţă şi moarte, 
în raza lor promiscuă, în adâncuri curată, 
el îşi va trăi întreaga viaţă, 
căutând mereu o ancoră: 
în părinţi, copii, femei, fântâni, familie, 
uitare, alcool... Ajungând, uneori, la visata 
înţelepciune ciudată a păsării ce-şi caută  
ancora în ea însăşi: singurul punct fix – 
leagăn, arbore, mormânt, iar, într-un târziu,  
iarbă a pietrelor, din care  
te pândesc lei iscaţi din mirosul rozelor  
care ştiu cum se moare. 
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Marea  
   amiază 
  
  
Când viul în tine încetineşte, 
magma-i pulsează 
în albia lucrurilor. 
Duhul ţi se întoarce 
spre marea amiază. 
E târziu în altare. 
Şi-n moarte se face târziu. 
Munţii par văi, 
iar culmile – 
punţi de trecere. 
Singurătatea-i revine 
celui ce are puterea 
de a muta blândeţea 
sfâşietoare – în fiare, 
munţii de lumină – 
în ochii amanţilor, 
iar furtuna – în căuşul 
celui mai adânc suspin. 
A trecut anotimpul revoltei 
care muta din loc ziduri. 
Se apropie ora. 
Da. Nu-i departe 
malul secundei 
în care vei spune: 
„Aici ne oprim, Domine. 
Da, aici, în surâsul lucrurilor 
îngânate afund 
de cel mai stângaci heruvim, 
covârşitor de viu. 
Aici auzim spunându-se: 
punct; nu – amin.” 
E zodia de fier a frigului. 
Şi-n frig s-a făcut târziu. 
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 Târziu 
  
  

Destul de târziu 
am început să înAeleg 
cum se ajunge la fiinţă. 
Mă uitam la felul în care serileA 
– trăgându-şi sufletul  
într-un vârf abia întrezărit – 
se transformau în noapte, 
explodând, uneori cu puteri crescânde, 
dintr-un măr prea copt, căzut în iarbă, 
alteori – din urma unui înger 
lăsată pe nisipul ud, împânzit 
de meduze, alge, pietre, 
resturi de scoici, fii ai luminii, 
care merg în zigzaguri 
pe-aceleaşi, neîncepute, ape. 
  
  
Târziu am priceput 
cum poţi să exişti pe muchie 
şi să stai ochi în ochi cu zeii, 
repetând, fără să vrei, acele versuri, 
mereu copilăros, smucit, 
aidoma paşilor unui prea viu, 
luminat profet, 
aidoma figurinelor lipite stângaci 
din fragmente de lut: 
„Chiar şi-n icnetul de dinaintea morţii – 
eu voi rămâne poet”. 
  
  
Şi toate acestea, oho, în timp ce 
simţi că îţi pierzi, pur şi simplu, minţile 
şi auzi spunându-se răspicat prin gura ta: 
„Nu-ţi fie frică. Taci şi scrie. Scrie.” 
Parcă ai mai trecut prin acest trup  
cândva. Parcă n-ai existat niciodată. 
Ce miracol neostenit şi-a ales ca loc 
de popas lumea, în care tu 
nu exişti demult. 

 

Elegia apusului 
  

 Ah, pietre divine şi tăcute, 
brâncoveneşti palate şi coloane 
prelinse din fiinţe seculare, 
cu timpul sfârtecat de spaimă; 
păduri încinse de-aşteptare 
şi de târzii apocalipse amânate, 
şi de pierdute, uriaşe fiare – 
lăsaţi-mă să fiu încă o dată! 
  

Lăsaţi-mă s-ajung la mine iar, 
încă o iarnă să mai strălucesc, 
în nesfârşita rază a fiinţei –  
dulce otravă, eretică străinătate – 
un ţărm de litere, înspăimântată 
patrie, de unde o să vă ascult,  
pietre bătrâne, venerate doamne,  
coloane cu marmora însingurată, 
în miezul căreia tresar  
aceleaşi temple, apunând demult. 

   
  

În iarba dulce 
  

În iarba dulce – gând târziu  
al unui zeu somnos, pribeag – 
tu stai întins, lipit de lutul  
prea copt şi, da, înfrigurat. 
  

Cu ochii-nchişi, clipind arar,  
când Apollo pleoapa îşi strânge  
şi o transformă într-o casă, visată  
înaintea ta de propriul tău sânge, 
  

desfă un braţ. Şi încă unul. 
Şi restul braţelor desfă-le – 
ca şopârliţele la soare, repezi,  
crezând că s-au prelins din ele. 
  

Şi lasă viaţa ta să curgă 
din trupul tău somnos, pribeag, 
spre locul unde paşte un mânz 
gonit din veacul celălalt… 



 

Primãvarã 2016  | Contact international 223 

 

Nail CHIODO 
 

Invitation to a Seance 
Around the Banquet Table 
 
 

Were I to have the privilege of your company  
for a tête à tête at my home some evening, Bob Dylan,  
I would first offer you what, in my opinion,  
is the best place to sit; then, if there were anything  
else hopefully to your liking that I could purvey,  
I would do my best to do so. Then  
I’d shut up, treat you as a monarch of sorts,  
one whom one doesn’t speak to unless addressed.  
Were you to be, before close of eve –  
which you may wish to cut short! – so gracious  
as to prompt a consideration from me  
on any matter I – your subject of sorts – imagine  
could be of common interest to us,  
I might hazard the following question:  
“I was wondering whether you would accept  
the Nobel in Literature were it to be – finally,  
as many would be sure to say – awarded to you?  
Because I, too, would hardly disapprove  
were you to be accorded, for literature, the honor:  
I’d be sitting on the edge of my seat  
waiting to hear your Banquet Speech!  
But, even more unimaginable to my mind,  
is what you might say in your Nobel Lecture.  
My ears would be wide open then,  
as they no doubt would be across the globe.  
Would you talk at length, in a prose rhythm?  
Any idea of the tack you might take?!”  
That, dear Bob Dylan, is what I would ask you.  
(Plainly, I do not presume to divine your reply.  
I couldn’t possibly put words in your mouth.  
Though I’d be a hypocrite if I didn’t admit  
I’d get a crack out of hearing, in royal Hick,  
“I ain’t here to lecture no one about nothin’.”) 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

 
Fiinţa Pururea Fiindă 

 

 
 
1. 
Înjunghie-se-vor între ceruri lumini  
s’aducă 
pe Împăratul hulit de cei 
 ce l-au încoronat cu spini. 
 
Încolăci-se-va dragonul etern şi infinit 
să rupă 
Cuvântul aripilor de heruvimi 
 de cel care în Spirit s’a răpit. 
 
Ivi-se-va bătrânul a şapte stele ţiitor  
în candelabre ascunzîndu’l 
precum un soare’n care vei 
 înfăţişa neantul lumilor. 
 
Şti-vei că’n heptagramă îngeri păzitori 
vor slobozi Cuvântul 
pentru cei ce vor să îl audă 
 ştiind c’a doua oară nu mai mori. 
 
Ascultă deci, în har şi pace ce’i deschis  
-două duzini de trepte- 
surprinde-vor ca într’un nimb 
 smaraldul de viziune sau un vis. 
 
 

 
 
Oceanul plutitor, izvorul de oglindă 
va da pe îndelete 
un semn şi ochiul va deschide  
 Fiinţa Pururea Fiindă. 
 
 
Un sul nici lung nici lat cu’Înţelepciune 
’n manuscris 
zări-vei pentru-o clipă 
 purtător de vrajă ori minune 
 
cum din sigilii Împăratul, miel înjunghiat, 
desface-va destinele ce ni’s 
cumplite profeţii şi căi de luat aminte 
 la timpul de mezat. 
 
 
 

2. 
Întoace-se-va din adâncuri jecmănite  
un bălan pecete 
ducând norii din genune 
 ’ntre cununile-aurite. 
 
Strâns în linişti, foc şi pară de părea  
roibul iese pe’ndelete 
să numească fără nume 
 pe cel care’n tron şedea. 



 

Primãvarã 2016  | Contact international 225 

 

 
Negrul cal ivi-se-va la a treia lui strigare 
de sigiliu desfăcut 
n’am ştiut şi nu pot spune 
 ce fiinţe plâng şi care 
 
moartea’n verdele-armăsar va duce 
ciumă, foamete şi fiare 
ca să târâie’n copite 
 omenirea care fuge. 
 
Doamne, câtă resemnare’n ceruri şapte, 
îngeri adunaţi în cub 
patru stâlpi sub piamide 
 vor deschide înc’o carte. 
 
Nu’i nici vânt şi niciun soare. 
Înălţa-se-va un duh  
netrecând nici pe pământ,  
 nici prin frunze, nici pe mare. 
 
Fiecare cer o surlă cântă răsturnând  
munţii’n ocean, 
şi planetele’n ţărână 
 din duhoare lumea bând 
 
căci şi porii din fântână n’au ecou, 
iar în clopot şi’n spirale 
germenii’nfiripă cuibul de alean  
 unde să se-aşeze oul nou. 
 
 
 
 

3. 
Şi atunci deschide-se-va de pe Eufrat 
vadul miilor de oşti; 
praf fi-vor şi ziduri de cetate, 
 sânge şi cenuşă un întreg regat. 
 
Sfărmatu-se-vor idoli de aur, argint,  
aramă, de piatră şi de lemn 
în furtunile farmecelor lor 
 ce’n curcubeu picioarele aprind. 
 
 

 
Ci doar în nemurire semn după semn  
aduce-vor 
un tom ce’i miere pentru duh, 
 pelin pentru al trupului blestem. 
 
În vaiete’ntreite a şaptea buciumare  
deschide-va’n arcă 
gâturi de balaur fără cap, 
 bestii rătăcite în vâltoare. 
 
Coarne şi coroane rostogoli-se-vor talaz  
în foc şi în pucioasă 
din sânge elixir şi mac, 
 strigându-ne’ndurare într’un glas. 
 
Şi chiar de-ar fi prevestit temple’n ruină 
acel mag 
în numere şi armonii cărând 
 tăbliţe scrise’n beznă din lumină, 
 
eu tot aş fi plecat, în frunze vise să împart 
şi omilii 
citindu-le pe scara dinspre cer, 
 năvalnic printre sfinţi şi zei să tac. 
 
Vechea cetate’n ape scufundată ’n vrajă 
o voi vedea în avuţii; 
ci sunt şi-am fost în taină un mister, 
 un miez de tâlc şi fără coajă. 
 
 
 
 

4. 
Răsturnatu-m’am pentru ultima oară 
să mă bucur 
de vestea tronului aflat sub zodii 
 unde-Atotputernicul se’nsoară 
 
preot fiindu’i spiritul divin – 
Cuvântul păstorit  
cu un toiag înnobilat în rodii,  
 cu pâine şi cu vin. 
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Fi-voi, parcă eu, cheia adâncului ducând, 
poarta să deschid  
la’ntâia înviere, când cerul şi pământul 
 dispar în focul de’nceput şi bând 
 
din lacrimi tânguire, vaier şi durere, 
şarpele flămând, 
intra-voi în cetatea, care vântul 
        construi-o-va peste aceea care piere. 
 
Cu douăsprezece chei voi fi chelar 
spre roza crucii câte trei 
şi la pătratul lor toiagul meu de aur 
 la temelie aşeza-va câte un ashlar. 
 

Lapis philosophorum - fiecare poartă 
va fi cum este, cum a fost 
căci timpul unui Mare Înţelept şi Faur 
 s’a prăpădit în infinitul soartă; 
 
nimic în cei doi arbori din Eden 
nu’şi poate aminti un rost 
al fluviului miresei, Sofia, care 
 orice rău sau vreun blestem   
 
îndepărtează de templul din oglindă 
căci El lumină e; 
iar eu mă’nchin şi sorb elixirele astrale,  
 Fiinţa Pururea Fiindă. 
 

la umbra unui pom cu’n măr în mână - 
viziunea unui mag,1-2 noiembrie 2015 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fără discriminare 
(continuare din ediţia precedentă) 
 

i venit iubiţel?, îl întâmpină Mariana, 
căutând plictisită, îmbrăcată într-un 
capot, ce încerca să imite mătasea 

japoneză. Florile mari şi rare, de măr, se înşirau 
într-o dezordine desăvârşită. Dacă materialul  şi-
ar fi găsit împlinirea într-un chimono, ar fi fost 
cu adevărat o reuşită, dar aşa, un capot… 

- Am venit!, zise el trântind sau mai bine zis 
dând drumul sacoşelor burduşite.  

- Cum a mers? 
- Eu zic bine! 
- Mi-ai adus ce ţi-am spus? 
- Păi… 
Nerăbdătoare, femeia se repezi la sacoşe, 

scoţând exclamaţii de satisfacţie în faţa fiecărui 
obiect scos şi privit în depărtarea pe care i-o per-
mitea braţul întins. Lazăr o privea plictisit, 
neîmpărtăşindu-i extazul. Drumul lung, înghe-
suielile şi noaptea nedormită îl făceau să caşte 
manifestându-şi deschis dorinţa de a se odihni. 
Somnul profund îl cuprinse instantaneu. Mari-
ana îl mângâie de câteva ori, fără a primi de la el 
niciun răspuns. Furioasă, se lăsă păgubaşă, 
adormind în curând şi ea.  

Se treziră târziu. mai întâi ea, apoi el. 
Înfulecară ceva în grabă, după care se sfătuiră 
cum să le vândă şi cui.  

Îşi opriră ceea ce crezură şi că puteau să le 
fie de folos  pentru clienţi, iar restul se hotărâră 
să-l dea la nişte ţigani recunoscuţi ce mari 
afacerişti ai Lipscanilor. Era mai puţin riscant şi 
banii îi luau grămadă fără a expune privirilor 
eventuali cumpărători stradali. Aşa şi făcură. 
Câteva zile după aceea, aveau toţi banii. Suma 
era peste aşteptările lor. Iar concluzia, merita să 
repete riscul mai ales când grupuri mari de 

polonezi îşi începuseră deplasarea prin ţară 
alergând după aceleaşi lucruri ca şi ei.  

Clienţii începuseră la rândul lor să-şi caute 
rând la Mariana, dar şi la el. O pomadă deose-
bită, un permanent mai fistichiu şi mai ales 
aromele cosmeticelor ameţiseră clientela, atră-
gând-o.Un aranjament cu „băieţii” din Timişoara 
uşurase mult tranzacţiile, eliminând deplasările 
obositoare, cu coletele poştale. Primeau tot ce le 
era trebuinţă. 

Într-una din zile, Lazăr se întoarse numai 
zâmbet. 

- Stimată doamnă, în această seară sunteţi 
invitată la concert! 

- Care concert, ce concert? 
- Concert pentru pian şi orchestră de 

Ceaikovschi! 
- Fii serios iubiţel, ce avem noi cu ăştia, cu 

baletele, de unde şi până unde pian? 
- Draga mea, asta-i situaţia. Biletele le-am 

primit, iar un asemenea prilej poate să ne aducă 
noi relaţii folositoare! 

- Cine te-a invitat? 
- Garderobiera! 
- Păi, ce, la tine vin şi femei? 
- Nu. La frizerie, l-am tuns azi pe unul, ce-a 

zis că e garderobieră! 
- Garderobier, nu garderobieră! 
- Mă rog, tot un drac. Mergi? 
- Păi, cu ce? N-am rochie şi alte marafeturi 

din astea!, încercă ea să se eschiveze. 
- Aşa i-am zis şi eu, dar mi-a spus acela că 

putem veni şi în blugi. Se poartă, e la modă! 
- Atunci mergem iubiţel!, consimţi ea.  
Ajunseră destul de târziu. Garderobierul îi 

aştepta. Îi zări şi le ieşi în întâmpinare. Îi însoţi în 

A 
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sala cufundată în întuneric. Acordurile concer-
tului numărul unu pentru pian şi orchestră erau 
prezentate în sala pe jumătate umplută. Se 
aşezară la întâmplare, dibuind mai mult locurile. 

- Putem merge la video?, zise Mariana după 
un timp. 

- Nu te-ai săturat?, îi spuse Lazăr plictisit, 
dându-i dreptate în sinea lui. 

Cineva ceru printr-un sâsâit energic între-
ruperea convorbirii. Ezitând, tăcură. În pauză 
ieşiră în foaierul teatrului, căutându-l din priviri 
pe garderobier. 

- Ei, v-a plăcut? 
- Aşa şi aşa!, zise Lazăr, diplomatic. 
- Dar maestrul? 
- Care maestru?, îl întrebă Mariana. 
- Maestrul pianist. Aţi văzut ce tuşeu grozav 

are? Haideţi să vă prezint! 
Plecară însoţiţi de vlăjganul până-n holul ce 

ducea spre culisele teatrului. În vreme ce Mari-
ana zâmbea uşor, ca pentru sine: „Auzi, tuşeu? 
Poate tuşeu rectal. De unde naiba mai scornesc şi 
ăştia asemenea bazaconii, nu-mi pot închipui”. 

Fură introduşi într-o cabină plină de oglinzi 
şi de tot felul de lucruri ciudate. Aşezat în faţa 
unei oglinzi ce se întindea, de-a lungul peretelui, 
pianistul îşi pudra, mai mult din obişnuinţă, 
obrajii năduşiţi de efort. 

- Bună seara!, spuseră ei, aproape într-un 
glas. 

- Maestre, daţi-mi voie să vă prezint pe doi 
dintre adoratorii dumneavoastră!, îşi începu 
garderobierul pledoaria. Pianistul se ridică  şi le 
întinse o mână cu degete lungi, osoase, pe care 
apoi începu să şi le maseze uşor, de parcă s-ar fi 
pregătit pentru a le introduce în nişte mănuşi 
prea strâmte.  

- Încântat!, spuse el. Cum, v-a plăcut? 
- Ştiţi noi…, începu Mariana să se bâlbâie. 
- Nespus de mult. Aveţi un tuşeu remar-

cabil!, interveni Lazăr în ajutorul ei, presimţind 
că se pregătea să dea drumul la nişte sincerităţi 
nepotrivite. 

- Serios?, zise pianistul, sculându-se abia 
acum de pe scaun, aşteptând să-i fie măgulită în 
continuare vanitatea.  

- Dumnealui este cetăţeanul de la care am 
luat ultima dată Barboanul şi Impulsul!, se grăbi 
să intervină garderobierul în ajutorul lor. 

- Ah, da?!, se lămuri uşor dezamăgit 
pianistul. Mai aveţi ceva în acest sens?, întrebă el 
cu o indiferenţă nedisimulată în glas. 

- Pentru dumneavoastră, oricând şi cu multă 
plăcere, mai ales că aştept să-mi sosească un 
pachet de la amicii mei. 

Faţa pianistului se destinse într-un zâmbet 
larg. Şi cum pauza se terminase, îşi strânseră 
mâinile călduros, îndreptându-se fiecare la locul 
lor. 

După concert, impresiile personale despre 
calitatea muzicii, erau mai clar conturate. 

- Ştii, am râs când garderobierul acela al tău, 
a pomenit de tuşeu!, zise ea zâmbind. 

- De ce? 
- Ştii tu!, îşi continuă ea pe un ton misterios 

jocul. 
- Ce anume să ştiu?, nu-şi ascunse el 

mirarea. 
- Hai, n-o mai fă pe niznai-ul! 
- Habar n-am la ce te referi! 
- Chiar nu ştii ce-i acela un tuşeu? 
- Depinde de care!, zise el în sfârşit, dumerit. 
- Păi, vezi, iubiţel?, se linişti ea pe deplin. 
O vreme nu-şi mai spuseră nimic. mergeau 

alături în tăcere. El cu mâinile cufundate în 
buzunarele blugilor, ea c-o mână petrecută după 
şalele lui, iar cu cealaltă în buzunarul strâmt al 
pantalonilor strânşi pe trupul durduliu. Ajunşi 
acasă, se culcară, erau frânţi. 

 
 *** 
Şeful de echipă îl primi pe Serafim, cu 

braţele deschise. Avea mai multe buldozere, nu 
de ele ducea  lipsă. De aceea, cum îl văzu, îl 
primi, îl puse să semneze de luare în primire şi 
se depărtă. Aşteptă să-l vadă pornind la treabă. 
Numai că aşteptarea se prelungea. Buldozerul se 
încăpăţâna să răspundă la comenzi.  

- N-am mai lucrat de mult!, se scuză el 
pentru sine, Serafim. 

- Ce-ai spus?, îl certă şeful de echipă, 
strigând s-acopere zgomotul şantierului. Serafim 
se făcu a nu auzi şi nu-i răspunse. Îl lăsă să se 
îndepărteze. Îl văzu dezamăgit şi îl înţelese. Îl 
cuprinse teama că se va face de râs, că nu va fi în 
stare să facă ceea ce se lăudase. 

- Salut!, auzi venind din spatele cabinei, 
vocea unei femei. Se uită mirat. Duduitul 
motorului nu putuse acoperi vocea Petrei. 
Apărută din spatele buldozerului, femeia îşi 
îndreptă casca pe frunte, zâmbind înţelegătoare. 

Serafim opri motorul. Petra se urcă pe şenilă, 
apoi în cabină. 

- Ce-i, n-ai mai lucrat, aşa-i?   
- Da, pe buldozer nu. Ştii, sunt tractorist!, 

reuşi Serafim să bâiguie. 
- Am să te învăţ, e mai uşor ca la excavatorul 

meu. De pornit, ştii. Manevrele sunt simple. Ca 
la tanc! N-ai făcut armata? 

- Da, dar nu la tancuri! 
- Porneşte!, zise ea hotărâtă.  



 

Primãvarã 2016  | Contact international 229 

 

Serafim coborî, alimentă motorul şi trase. 
Automatul nu-l ajutase nici prima dată. Porni. 
Petra îi urmărea mişcările cu atenţie.  

Nu i se părea stângaci. Dimpotrivă. Îl 
aşteptă să se urce în cabină. Văzându-i ezitarea, 
îi spuse:  

- Hai, că nu te mănânc! 
Serafim se urcă, aşteptând. Ea se îngrămădi 

în spatele scaunului, lăsându-i locul liber. Se 
aşeză cu mâinile năpădite de transpiraţie. 

- Ai două leviere, o manetă plus acceleraţia. 
E simplu. Pedalele sunt pentru şenile sau leviere. 
Tot aia-i. Maneta este în sarcină. Nu ia niciodată 
prea mult cu lama. Am uitat: mai ai o manetă 
pentru înainte şi timpul. E simplu. Dă-i drumul!  

Serafim acceleră în tăcere. Mişcă maneta 
spre înainte, slobozind uşor pedalele de sub 
picioare. Buldozerul se mişcă uşor înainte. 
Apăsă pe una din pedale. Văzu că şenilele se 
blocau pe măsură ce apăsa. Trase de maneta 
lamei şi o văzu ridicându-se la maximum.  

- Ai văzut? E simplu, nu? 
Serafim nu-i răspunse. Se bucură în sinea lui 

de ajutor. Mânuia comenzile cu tot mai multă 
siguranţă. Din când în când, ea îl corecta. 
Asculta c-o ureche, în vreme ce cu toată fiinţa era 
concentrat asupra comenzilor. După aproape o 
oră, îl opri.  

 - Cobor şi te las. De-acum justifică benzina. 
Împinge câte puţin. După câteva zile ai să fii un 
maistru, îi zise ea depărtându-se. 

El o privi. Îi plăcea mersul ei tineresc, lipsit 
de grijă. Până seara nu se opri din lucru. La 
prânz, nu mâncă. Fusese atât de absorbit de 
munca lui că nici nu observă scurgerea timpului, 
mai ales că-l văzuse pe şeful de echipă trecând 
de câteva ori prin dreptul lui. Voia să se 
convingă.  

“Ei bine, îi voi arăta ce pot”, îşi spuse el 
muncind tot mai îndârjit. Seara îl prinse în 
cabină. Motorul se înfierbântase peste măsură. 
Opri istovit. În dormitor îi găsi pe ceilalţi 
aşteptându-l. Adormit îmbrăcat, nu înainta de a 
înfuleca ceva.  

 
*** 
Banii pentru radiocasetofon îi scoase uşor cu 

o afacere din miez  de nucă. Prin Bulboaca, nucii 
răsăriseră cu mult înainte ca alunele să fie 
înlocuite cu miezul de nucă sărat. I-a fost uşor să 
promită un preţ bun sătenilor şi nucile au fost 
adunare de la copii până la bătrânii satului. Ba, 
vestea se auzise şi în alte sate învecinate, mai 
repede  decât s-ar fi aşteptat. Până să prindă de 
veste seful de post, tot ce se putuse aduna, 
fusese adunat şi transportat. Restaurantele 

capitalei aveau pentru o bună parte a lunilor de 
toamnă nucile necesare. 

Se cerea acum în şoaptă, miez de nucă, 
indiferent de preţ. Iar Lazăr câştigase de trei ori 
mai mult decât investise. Când şeful de post l-a 
întâlnit prin Bulboaca, nu s-a putut abţine să nu-l 
oprească şi să-l întrebe: 

- Aud că faci comerţ cu miez de nucă? 
- Şi nu-i voie? 
- Ba da, dar trebuie să ai aprobarea 

tovarăşilor de la Consiliu! 
- Tovarăşe plutonier, sunteţi din satul 

nostru? 
- Nu! 
- De unde? 
- Din Oltenia. Dar, de ce mă întrebi?, spuse 

el iritat. 
- Şi, dacă cei din satul dumneavoastră, vă 

roagă să le duceţi ceva de pe la noi, nu le duceţi? 
- Ba da!, confirmă încurcat plutonierul. 
- Şi le daţi de pomană?, nu se lăsă Lazăr. 
- Ascultă tinere, nu mă întreba tu pe mine. 

Eu pun întrebări în satul ăsta! 
- Oho! Atunci, hai să intrăm, să le pui mai 

bine. Nu-i bine că stăm în arşiţa drumului!, 
propuse Lazăr, ajuns în faţa birtului sătean. 
Plutonierului îi plăcea adesea să se oprească şi să  
se răcorească. Intrară.  

- Şampanie şi covrigi!, aruncă în treacăt 
comanda Lazăr. 

- Imediat don’Lazăr!, s-auzi din spatele 
tejghelei, glasul cârciumarului.  

Plutonierul se aşeză la una din mese. 
Mirosul covrigilor, al gogoşilor cu brânză sau 
fără brânză, atrăgea gloata de şcolari din 
vecinătate, ca muştele. În Bulboaca, până atunci 
nu fusese aşa ceva. Întreprinzătorul cârciumar 
avusese numai de câştigat din afacerile sale. 
Faptul că legea nu-i mai permitea să fie 
mandatar, nu era pentru el nicio piedică. 
Important era, după părerea lui, să nu bată la 
ochi. Să nu stârnească invidia vecinilor, gata 
oricând de anonime. Iar o anonimă, cu greu 
putea s-o rezolve. De aceea, faţă de şeful de post, 
manifesta o grijă deosebită. Covrigii erau cam 
puţini, pentru acesta. Puse cele cerute, împreună 
cu pahare speciale pentru “obraze subţiri”, iar 
covrigii nu-i aduse înşiraţi pe sârmă subţire, uşor 
ruginită şi nici pe sfoară cu care se-nbalotau de 
obicei paiele, ci pe un platou de faianţă, tot din 
zestrea familiei. În taină, femeia puse de 
mămăliguţă, ce împreună cu un pui cu mujdei 
erau bine venite. Curând, masa deveni 
neîncăpătoare. Şampania de Panciu, din stocul 
strategic, făcea minuni.  



 

230 vol. 26,  141-142| martie-aprilie, 2016 

 

- Să-l întreb şi pe jupân Stamate!, zise 
plutonierul, îndoindu-şi cu greutate trupul 
voluminos spre tejgheaua în spatele căreia 
Cârciumarul turna ultimele  ţuici. 

- La ordin!, spuse cârciumarul, îndreptându-
se cu paşi mărunţi şi umerii plecaţi spre masa 
lor. 

- Ia, spune dumneata, ce om cu experienţă, 
ca un cârciumar cinstit, dacă ţi se pare normal ca 
un om să cumpere toate nucile din Bulboaca? 

- Păi, depinde dom’şef!, spuse el, ezitând. 
Ştia că, el înşişi vânduse cu bani buni o bună 
parte lui Lazăr, marfa cu pricina. 

- Dacă omului îi trebuie, cumpără! 
- Dar aşa de mult?, nu se lăsă plutonierul. 
- A venit vreo reclamaţie?, se interesă 

Stamate cu îngrijorare. 
- Nu jupâne. Încă nu, dar precauţia …! lungi  

el ultima silabă, agitându-şi vesel arătătorul.  
- Este mama înţelepciunii!, completă Lazăr 

râzând. 
- Râzi tu băiete, râzi, dar e spusă de pe 

vremea când noi nici nu visau că vom exista!, 
zise plutonierul râzând. - Asta aşa-i, consimţi 
cârciumarul, cu faţa lăţită de un zâmbet silit, 
slugarnic.  

- Asta aşa-i, consimţi cârciumarul, cu faţa 
lăţită de un zâmbet silit, slugarnic. 

- Asta aşa-i, consimţi cârciumarul, cu faţa 
lăţită de un zâmbet silit, slugarnic. 

- Atunci să bem în cinstea lor!, zise Lazăr cu 
obrăznicie, ridicând paharul la înălţimea 
umărului, ciocnindu-l în treacăt de cel umplut 
proaspăt al şefului de post.  

Acesta nu-i sesiză ironia. Îşi săltă la rându-i 
paharul şi-l deşertă pur şi simplu în gura larg 
deschisă. Buzele trandafirii, cerul gurii şi dinţii 
sănătoşi erau parcă anume făuriţi pentru aceasta.  

Trupul îndesat se mişca cu greutate. 
Plutonierul prefera să deschidă gura cât mai 
mult cu putinţă, golind conţinutul paharelor, 
fără a-şi apleca prea mult capul pe spate.  

Lazăr îl urmărea, minunându-se la început. 
Ca, după aceea, să-l îndrăgească cu adevărat.  

- Eşti un băiat de ispravă dragule, dar cu 
legea nu trebuie să te joci. Nu, nu, nu trebuie.  

- Cine se joacă? Eu pur şi simplu încerca să 
trădeze. Martor mi-e Cel de Sus şi domnu’ 
Stamate.  

- Da, don’şef! Îl susţin. Îl ştiu de mic, de pe 
vremea când nu eraţi dumneavoastră p-aici. E 
băiat de ispravă! Şi mai ales de cuvânt!, rosti 
cârciumarul dintr-o suflare. 

- Atunci, să bem!, îndemnă de data asta 
plutonierul, golind, fără să mai ciocnească, 
paharul cu şampanie.  

Un râgâit zgomotos, urmat de o plescăitură 
a buzelor, precedară gestul ştergerii gurii 
unsuroase, cu mâneca vestonului. 

Se înserase. Muşterii se restrânseră unul câte 
unul. Numai la masa lor, cheful continua.  

Alte sticle de şampanie, altă friptură, la care, 
se asocia, din inimă şi din interes şi Stamate. 
Târziu de tot plutonierul, plecă clătinându-se. 
Lazăr îl însoţea, de parcă s-ar fi împăcat frăţeşte, 
se sprijiniră reciproc de-a lungul drumului, sub 
razele lunii lucrătoare. A doua zi Lazăr plecă. 

 
*** 
Dimineaţa, Serafim se sculă ca de obicei. 

Ceilalţi mai dormeau. Nu-i deranjă. Se furişă pe 
făcute, ajungând printre primii la locul de 
muncă. Schimbul moţăia lângă buldozerul 
adormit. Îşi petrecuse noaptea grijindu-se mai 
mult de odihna lui, decât de împlinirea normei 
de muncă. Serafim porni motorul la sfoară, 
speriindu-şi colegul din moţăiala dimineţii. 

- Ce-ai bă, ai înnebunit?, izbucni el, 
îndepărtându-se furios.  

Serafim râse. Trase de manetă, oprind 
motorul. Se urcă între levierele răcorite de 
noaptea liniştită.  Zile întregi se străduise a 
desluşi tainele meseriei. Petra nu mai trecuse 
decât pe fugă şi, fără a se uita la el anume. 
Serafim o văzuse de câteva ori. Se aşteptase să-i 
vorbească. Nimic însă. 

Într-una din seri, când se apropia de baracă, 
o zări, discutând aprins, cu Lazăr. Vru să se 
apropie, dar ceva îl opri.  

Ocoli, îndreptându-se fără nici un scop, spre 
altă baracă. Ajunse la cantină, tocmai când 
ultimii întârziaţi, îşi luau masa. Alese o porţie de 
costiţă cu fasole şi o cană cu ceai. La baracă se 
întoarse pe întuneric. 

În cameră, Lazăr şi Petre se ciondăneau cu 
voce scăzută, curmându-şi brusc discuţia la 
intrarea lui. 

- Noroc!, zise el, cu o falsă bună dispoziţie în 
glas.  

- Bine-ai venit!, îi zise Petre. Lazăr nu-i 
răspunde.  

- Ce-aveţi?, întrebă el, cu aceeaşi falsă 
veselie.  

- Nimic!, spuse Petre.   
- Cum nimic!, v-am auzit de afară cum vă 

ciondăneaţi. 
- Ce te priveşte?, îi spuse deodată cu arţag, 

Lazăr. 
- Bă, Lazăr! Parcă eram hotărâţi să fim între 

noi ca fraţi, iar acum? 
- Acum avem şi-o soră, Petra!, mai zise el 

văzându-i figura mirată. 
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- Dar de unde şi până unde?, zise Serafim. 
- Uite aia-i spun şi eu  căposului ăsta de 

Stoian. I-a căşunat ei, aşa deodată pe mine. Îşi 
exersează convingerile politice pe pielea mea. 
Nu-i mai ajunge Serafim.   

- Ai înnebunit?, nu se lăsă acesta.  
- Las’ c-am văzut eu. Nu-s chior. Te scoli cu 

noaptea-n cap şi te culci tot noaptea, de dragul 
ei. Iar mie, care n-am chef să fac prea mulţi pu-
rici pe aici, crede ea, la o adică, să mă dăscă-
lească, să mă aducă pe drumul bun, de parcă 
acum aş merge prin gropi. Mama ei de căţea! 

- Tu să taci!, se repezi Serafim, cu mâna 
întinsă, spre faţa lui Lazăr.  Acesta-i puse în faţă 
antebraţul, pregătindu-se să-l lovească. Dar 
Petre nu-l lăsă. Se băgă între ei.  

- Măi băieţi, măi băieţi!, repeta el liniştit şi 
speriat. 

- Să nu jignească!, zise Serafim întărâtat. 
- Du-te dracului, tu şi… 
- Taci măi Lazăre, taci!, îl opri Petre, 

înspăimântat de privirile lui Serafim.  
Întristat, Lazăr ieşi, trântind uşa. Cei doi 

rămaseră într-o tăcere stânjenitoare.  
- Nu trebuia să vorbească aşa!, zise, ca o 

scuză, Serafim, neaşteptându-se la un răspuns 
din partea lui Petre.  

- Nici eu nu-i înţeleg!, spuse deodată acesta. 
Eu i-am spus că nu face bine. Suntem  însemnaţi. 
Şi tu şi eu muncim bine. Bani, vom câştiga. 
Oamenii ne vor stima. Dar el, ba chiuleşte, ba a 
intrat în nişte afaceri cu nişte sârbi, dar eu cred 
că-s mai mult ţigani, decât sârbi. A fost plecat cu 
marfă de la ei, la Bucureşti. S-a întors cu 
buzunarele doldora. Mereu se lăuda cu asta.  

- Şi mie, de ce nu mi-ai spus? 
- Nici eu n-am ştiut. Am aflat de la alţii şi m-

am ferit să-l supăr. Am crezut că, tu ştii… Iar 
Petra a aflat. Albie de porci l-a făcut. A fost aici 
şi-au ieşit certându-se. M-am şi mirat când am 
văzut-o. O ştiam mai mult cu tine.  

- Adică, ce vrei să spui şi tu? 
- Nimic. V-am văzut de mai multe ori îm-

preună şi-atât.De soarta ta se interesa ea, nu de 
el. De-aia m-am mirat. Ce-o fi apucat-o grija şi de 
el.  

- E treaba ei!, mormăi Serafim, înciudat, 
dezbrăcându-se. 

Petre mai tândălea fără un cuvânt, 
prefăcându-se încurcat în desluşirea tainelor 
unor ziare.  

- Şi nu te duci după el?, zise el într-un târziu. 
- E major, mormăi fără chef Serafim!, 

trăgându-şi plapuma peste cap, semn că nu mai 
avea chef să continue. 

Petre îl privi o clipă, apoi se dezbrăcă 
dezorientat. 

Nu-i plăcea, deloc nu-i plăcea, ceea ce se 
întâmplase între ei. Stinse lumina oftând. 

A doua zi, Lazăr nu se arătă. Patul îi 
rămăsese nedesfăcut. Serafim se sculă ca de 
obicei şi se depărtă spre punctul de lucru. Acolo 
o zări. Îl aştepta hotărâtă.  

- Bună dimineaţa!, îi spuse el bucuros.  
- Noroc Serafim. Merge?, îl întrebă Petra, cu 

chipul îmbujorat de răcoarea dimineţii. 
- Merge, de ce să nu meargă. Măcar îmi 

justific motorina… 
- Lasă, lasă-l, întrerupse ea. Te-am văzut eu. 

Nu-i numai asta, ce crezi că nu ştiu? 
- Da, ştiu şi eu!, zise el fâstâcit. O clipă tăcură 

amândoi. 
- Cu Lazăr cum e?, se hotărî ea să ia taurul 

de coarne. 
- Bag seama că te interesează! 
- La fel de mult ca pe ceilalţi! 
- Sarcină?, zise el ironic. 
- Lasă ironia. Nu te prinde. Dacă tu încerci 

măcar să fii în rând cu noi, Lazăr a început să se 
dedea la apucături necinstite! Iar tu…? 

- Nu, eu nu ştiam nimic!, zise el 
înspăimântat parcă. 

- Sigur, tu nu ştii nimic. Dar eu, de ce ştiu? 
- Uite, vezi, tu de ce ştii?, nu se putu abţine. 
- Fiindcă nu-mi este indiferentă soarta 

oamenilor! 
- A oamenilor în general? 
- Adică ce vrei să spui? 
- Ce-am spus! 
- Apoi, află tu, Serafime dragule, că pentru 

mine toţi sunt oameni, dar colegii mei sunt 
numai oameni buni! 

- Şi eu, ce fel sunt? 
- Nu de tine e vorba, ci de Lazăr! Nu-i prost 

dar nici deştept nu e, dacă face ceea ce face! 
- Ce-mi reproşezi?, se oţărî brusc Serafim. 
- Indiferenţa Serafime, indiferenţa faţă de cei 

apropiaţi. Iată ce-ţi reproşez. Eu sunt femeie şi 
tot nu-mi este indiferent ce vi se întâmplă vouă.  

- Sarcină? 
- Ia, mai slăbeşte-mă! Tu crezi că de asta mă 

interesez eu de soarta noastră? 
- Oi mai fi având tu vreun motiv! 
- Văd că nici tu nu eşti ceea ce am crezut. 

Păcat. Eu vreau să te fac să fii om adevărat iar tu 
mă ironizezi! 

- Dar ce, nu sunt? 
- Nu eşti Serafime! Oamenii adevăraţi sunt 

ca o făclie pentru ceilalţi! 
- Cu atâtea făclii, mamă ce mai pârjol! 
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- Ar trebui să plec. Dar n-o fac. Vreau să văd 
câtă lipsă de omenie zace în sufletul tău. Şi dacă 
n-ai fi om bun, nu m-aş mai zbate atât. Dar n-am 
să te las. N-am să vă las, se corectă ea. Am să mă 
lupt până când o să-mi fiţi colegi şi prieteni, zise 
ea depărtându-se. 

Rămas singur, Serafim se bucură. Cu toate că 
n-o înţelegea pe deplin, hotărârea ei îi făcea 
plăcere. 

Câteva zile se străduiră fiecare în felul său, 
să-şi ţină promisiunile. Apropierea dintre ei se 
făcea pe nesimţite.  

Mai rezervat, Petre le urmărea de departe 
gesturile şi mai ales reacţiile. Se bucura de 
bucuriile lor şi se întrista atunci când supărarea 
le umbrea râsul şi buna dispoziţie. 

Într-una din zile se întoarse mai devreme ca 
de obicei. 

O durere inexplicabilă de cap, îl făcuse să 
treacă pe la cabinetul medical, apoi să-şi caute 
loc de odihnă în baraca şantierului. Îl zări de 
departe pe Serafim, oferindu-i flori. Erau în 
salopete, veseli şi mai ales afectuoşi. Ea îl sărută, 
apoi se depărtă în fugă, lăsându-l pe Serafim 
nedumerit, învăluit în praful negricios, stârnit de 
unul din vânturile acelei secetoase veri. 

Se tolăni deasupra păturii, cu o batistă 
umezită deasupra frunţii. Seara venise uşor, cu 
paşi furişaţi. Încăperea, cu pereţi maronii, cufun-
dată în întuneric. 

Târziu, când aproape aţipise, intră Lazăr, 
tropăind şi pufnind nervos.  

- Dobitocul.!, mai spuse el scrâşnind, de 
parcă prin aceasta şi-ar fi doborât adversarul ce-l 
enervase atâta de mult. 

Aproape de miezul nopţii, Petre auzi 
fluieratul lui Serafim. Se cunoştea că era vesel, 
de departe. Îl auzise prin somn. Era obişnuit încă 
de pe vremea când trăia la ţară. Starea de veghe 
a ceasurilor de odihnă din penitenciar, îi 
ascuţiseră şi mai mult simţurile, făcându-l s-
audă prin somn şi cel mai mic zgomot. Îl simţi 
pe Lazăr mormăind ceva neînţeles, atunci când 
Serafim pătrunse în cameră pe întuneric, fără a 
mai aprinde lumina. 

 
*** 
- Mergem la “Văduva veselă”?, o întrebă el 

nerăbdător. 
- Iar? Nu te-ai săturat? 
- M-a invitat prietenul meu. Are să-mi dea şi 

nişte bani şi-apoi mi-a zis că aici e altceva. Se 
pare că ăştia de la operetă sunt mai altfel. 

- Treaba ta. Eu prefer să merg la un 
restaurant! 

- Tocmai. După spectacol, mergem şi acolo! 

Mariana consimţi. Mai mult pentru a-i face 
plăcere şi pentru a-l  păstra lângă ea. De la o 
vreme simţea că-l pierde. Goana după bani, îl 
făcea tot mai ocupat. Tot mai indiferent. Iar de 
când îşi luase maşină, aproape că nu mai discuta 
cu ea. În nopţile târzii, când se întorcea, naiba 
ştie de unde, ea dormea. Să-i facă scene, morală, 
era de prisos. Avea bani, relaţii, era tânăr. Iar o 
casă, ar fi găsit oriunde.  

Ajunseră la timp, de data aceasta, cu ajutorul 
unui taxi.  

Garderobierul îi primi cu braţele deschise, 
teatral: 

- Aşa, doamnă Lazăr! Ce bine că aţi venit! 
Sper să vă placă. V-am rezervat două locuri la 
oficialităţi. 

- Vai, dar nu trebuia!, spuse Mariana. 
Lazăr îi strânse braţul cu putere, oprindu-i 

excesul de amabilităţi. Se îndreptară spre lojile 
oficiale. Locurile erau central. 

- Nu înţeleg de ce răcnesc aşa, în văzul 
tuturor, toate tainele!, zise Mariana şoptit. Lazăr 
nu-i răspunse. Îi plăceau trupurile artistelor, mai 
ales că văduva era cu adevărat veselă. 
Dezinvoltura cu care-şi abordase rolul, îl 
cucerise.  

Mariana simţi şi se întristă. Nu mai spuse 
nimic până la sfârşit. După spectacol, 
garderobierul le înlesni noi cunoştinţe. Lazăr era 
de-a dreptul încântat. Văduva veselă se dovedise 
fermecătoare. Îi dăduse adresa şi-l invitase la ea, 
clipindu-i, cu şiretenie, din ochii rimelaţi, 
ispititor. Mariana înregistră în tăcere, aşteptând 
cu înfrigurare întoarcerea acasă. 

Pe drum nu-şi irosiră timpul, vorbind. 
Atmosfera, plină de zgomotul nopţii, îi 
înveninase prea mult sufletul. 

- Cum ţi-a plăcut?, îl întrebă ea, desfăcându-
şi fermoarul pantalonilor. 

- Maimuţăreli!, răspunse el tactic. 
- Maimuţăreli, spui acum, dar în cabina 

văduvei, te gudurai ca un purceluş!, continuă ea 
pe acelaşi tot uşor ironic, continuând să-şi 
arunce, bucată cu bucată, hainele.  

Când ajunse la sutien, ezită o clipă, apoi 
slobozi sânii, în faţa privirilor vinovate.  Bărbatul 
rămas întărâtat, întinse mâinile ca într-o rugă 
spre corpul dezgolit. Femeia evită. Se retrase 
brusc spre scaunul unde era atârnat capotul 
oriental, ascunzându-se în el. Lazăr o privi 
contrariat. Orgoliul masculin stârnit, nu putea 
accepta o asemenea situaţie. Desculţ, numai în 
cămaşa de care nu apucase să se dezbrace, se 
repezi după ea, începând jocul, atât de plăcut, al 
cuceririi.  
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*** 
Dimineaţa năvăli prin geamul uşor aburit. Se 

treziră cu feţele nedormite. Petre chinuit de 
durere, Lazăr de furie, iar Serafim, de bucurie.  

Plecară fără să-şi spună un cuvânt. Fata nu 
se arătă. Iar Petre, înţelese că, aici îşi are rădăcina 
şi supărarea lui Lazăr şi bucuria  celuilalt. 
Tăcerea se înstăpânise între ei, rău prevestitoare. 
Puţinele clipe de comunicare dispărură, de la o 
zi la alta. Petre însăşi nu mai venea pe la baraca 
lor. Între ei se lăsase implacabil, o mare neînţe-
legere. Până când, într-o zi, ea năvăli, respirând 
agitat, în încăperea cufundată în întuneric. Cu 
priviri speriate, se opri în prag, uitându-se 
repede circular pe deasupra lucrurilor.  

- Lazăr nu-i?, întrebă ea fără să aştepte vreun 
răspuns. Speram să fie totuşi cu voi!, zise ea, cu 
glasul uşor agitat, de oboseală şi de îngrijorare. 

Serafim se ridică în picioare, oferindu-i 
scaunul. 

- De odihnă-mi arde mie acum?, zise Petra, 
dând a lehamite din mână, îndreptându-se spre 
uşă. 

Serafim nu spuse nimic. Îşi plecă privirile, 
mimând vinovăţia. Lazăr se purtase ciudat. Ştia 
şi de ce, dar sperase ca totul să se uite. 

Petra îl căuta pe Lazăr, ştiindu-l rănit în 
mândria lui. Îndrăznise să se apropie mai mult 
de Serafim, neglijându-l pe celălalt. Simţea cum 
şubreda lor prietenie risca să se sfărâme.  

Dădu de el la marginea taberei. Fuma. 
Privea pierdut, undeva, într-un punct în infinit. 
Faţa îi era stranie şi rigidă. Petra se apropie, pe 
nesimţite. 

- Bună seara!, zise ea, din spatele lui.  
Lazăr tresări. Umerii se mişcară brusc, apoi 

un nor de fum se lăţi deasupra capului, 
spulberându-se în briza înserării. Nu-i răspunse. 
Ea se aşeză alături de el, în tăcere. El continua să 
tacă, trăgând din când în când, cu sete, din 
ţigară. Când o sfârşi, aruncă chibritul cu un 
bobârnac.  

- Ce vrei?, rosti el deodată sec, răutăcios. 
Petra lăsă un timp, tăcerea între ei, s-

aştearnă loc de înţelegere.   
- Pur şi simplu voiam să ştiu ce faci! Nu te-

am văzut de multă vreme… 
- Şi-ţi era dor, nu-i aşa?, o ironiză el.  
- Nu, dar am considerat  că, am tăcut prea 

mult. Nu trebuie… 
- Ce nu trebuie, mă rog?, o întrerupse el 

arţăgos. 
- Nu trebuia să ne certăm!, continuă ea într-

un târziu. 

Căuta să-l temporizeze mereu prin  aceleaşi 
tăceri prelungite. El nu mai întrebă nimic. O 
privi în treacăt, apoi se ridică. Ea nu-l urmă. Îl 
lăsă să se depărteze, aşteptând s-o mai întrebe 
ceva. Aşteptase zadarnic. Lazăr se depărtă cu 
mâinile în buzunare, cu mers legănat, scuipând 
din mers în praful drumului. Petra îşi cuprinse 
capul în mâini, stăpânindu-şi greu plânsul. Apoi 
se ridică, de parcă ar fi fost istovită. Se îndreptă 
spre tabără. Înţelese că nu mai era nimic de 
făcut. Zi de zi Serafim şi ea îl zăriră pe Lazăr tot 
mai abătut.  

- Ce-ai frate?, întrebă într-una de zile 
Serafim.  

- Am ce-am pus!, i-o reteză Lazăr. 
Serafim nu-i vorbea de multă vreme. Tăcerea 

devenise stânjenitoare. Ar fi vrut să se mute, dar 
nu avea curajul. Cine ar fi vrut să stea cu el? De 
aceea, îl înţelegea pe Lazăr, când se întorcea în 
fiecare seară, în camera lor. Ştia că tustrei erau 
stigmatizaţii. Că, soarta lor avea să fie trăită 
laolaltă, încă multă vreme. 

- Bă, ce poate să facă din noi o femeie!, zise 
Petre cu glas potolit. 

- Dar ce-a făcut?, zise Serafim, mai mult 
pentru a spune ceva.  

- Nici acum nu vezi?, se răsti brusc Lazăr. 
- Nu mai e nimic de văzut. Nici nu mai vine 

pe aici. Acum, îl văd pe ăla, de la cadre, dându-
ne târcoale. De parcă am fi ciumaţi!, lămuri 
Serafim cu glas potolit. 

- Ăla vine pe-aici, dar ea vine cu tine! 
- Şi ce-i rău în asta? 
- Fariseismul frăţioare, fariseismul!, trânti el 

fără noimă, indispus. 
Nu-şi mai spuseră nimic. Nu mai aveau ce-şi 

spune. S-ar fi putut certa. Fiecare îşi dădea 
seama că nu trebuie să se ajungă acolo. Tăcerea 
se lăsă din nou, ca o cortină  sau ca un scut de 
apărare. 

 
*** 
Pe popa Ghervase l-a cunoscut în 

apartamentul actriţei de varieteu. Adusese marfa 
tocmai de la Oradea. Dar ghinion. 

- Dragul meu, tocmai am fost  în Bulgaria!, 
ţinu să-şi justifice refuzul actriţa. Pentru noi 
femeile,  păcatul se rezolvă mai bine acolo. Îţi dai 
seama, un copil, în situaţia mea ar fi fost o 
adevărată catastrofă. 

- Şi ai făcut un păcat şi mai mare!, spuse 
râzând bărbatul obez şi roşcovan, ridicându-şi 
pentru o clipă ochii. Evantaiul cărţilor răsfirate-
ntre degetele durdulii, îl dispunea. 

 - Nu-i nimic părinţele! Păcatul meu n-a 
făcut altul şi mai mare. Puteam să-l nasc şi să-l 
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educ în situaţia mea?, zise ea, arătând cu degetul 
spre trupu-i mai mult dezgolit, în timp ce, râsul, 
îi întovărăşea cuvintele. 

- Puteai, de ce să nu poţi!, zise Ghervase. L-
aş fi învăţat toate cele trebuitoare sufletului… 

- Dar şi trupului părinte, nu-i aşa?, îl 
întrerupse partenerul. Până una alta, plus o mie, 
continuă bărbatul brunet şi uscăţiv din 
apropierea sa, aruncând în mijlocul mesei, zece 
hârtii de o sută de lei. Doar el mai ţinea piept 
jucătorului în sutană. Ceilalţi doi îşi aruncaseră 
cărţile, după ce schimbaseră primul rând. Popa 
se declarase servit. 

- Apoi, domnule artist, Dumnezeu să mă 
ierte, dar nu eu sunt vinovat că mi se ia cuvântul 
în deşert. Mai întâi, doamna şi acuma dumneata. 
O mie ai dumitale plus zece lei!, zise el săltându-
se de pe scaun, cu gesturi potolite. Ridicându-şi 
poalele sutanei, scoase un pachet de sute cu 
banderolă şi-l aruncă nepăsător pe masă. Se lasă 
o tăcere stânjenitoare. Uscăţivul să-şi scarpine 
trecutul cu degete nervoase şi agitate.  

- Mi-aduce câte ceva, din cele necesare 
întreţinerii farmecului şi gingăşiei feminine! 

- Serios?!, zise brusc interesat preotul.  
- Sec!, se auzi glasul uşor tremurat al 

brunetului.  
Preotul îşi privi ironic partenerul.  
- Ce-am spus eu fiule? Îmi iei cuvântul în 

deşert! 
- Ce ai, părinţele?, întrebă calm uscăţivul.  
- Ful! Un ful drăgălaş! 
- Eşti cam slăbuţ popă! zise bărbatul 

răsuflând uşurat. 
- Dar tu? 
- Eu am careu! 
- De care? 
- Decari părinţele sau de valeţi, sau de rigi, 

tot aia e. Am careu! 
- Aşa-mi trebuie! Dacă mă ocup cu aducerea 

oilor rătăcite în turma Domnului!, mormăi 
ciudos Ghervase. Să văd!, mai zise el, 
nevenindu-i a crede. 

Uscăţivul aşeză pe masă patru dame, una 
câte una. De parcă l-ar fi mângâiat, întinzând 
totodată mâna după “patul” din mijlocul mesei. 

Cu o mişcare repezită, popa-l prinse de 
mână. Etală propriile cărţi, o pereche de dame se 
alăturase la trei aşi, făcându-l să pulseze. 

- Cum se face domnule, că în acest pachet de 
cărţi s-au aflat şase dame. S-au înmulţit, ca râia. 
Mama voastră de escroci!, zise el punând la 
rându-i mâna pe bani, încercând să-şi salte 
anteriul şi să-i bage în buzunarul pantalonilor. 
Dar nu mai avu timp. Bărbatul uscăţiv, îl pocni 
pe neaşteptate în bărbie, răsturnându-l peste 

scaunul de pe care, abia se ridicase. Banii 
rămaseră răvăşiţi, pe masă. Surprins de lovituri, 
preotul se ridică cu iuţeală, şi-l repezi pe agresor, 
cu o vigoare neaşteptată. Masa se răsturnă. Banii 
căzuţi erau călcaţi în picioare. Ceilalţi se repeziră 
să-i despartă. Lazăr, prostit, în nemişcare lângă 
uşă, căuta s-o şteargă. Actriţa îl apucase de braţ, 
neslăbindu-i strânsoarea. 

- Terminaţi, terminaţi o dată!, strigă ea, cu 
voce ascuţită. Se depărtară. Popa strigă: 

- Hoţule, escrocule! 
- Mai hoţ eşti tu, boaită-mpuţită! Furi în 

numele credinţei. Eu fur în numele viciului, la 
care te-ai făcut părtaş de bună voie. Aşa că nu 
ştiu care-i mai hoţ! 

- Tu, hoţule, canalie!, zbieră preotul 
învârtindu-se de furie, încercând să se elibereze 
din strânsoarea bărbatului. 

- Terminaţi, terminaţi şi ieşiţi afară!, ţipă din 
nou artista. 

Bărbaţii se liniştiră brusc. Îşi luară fiecare ce 
le aparţinea din banii risipiţi pe jos, 
îndreptându-se spre ieşire. 

- Păcat!, zise uscăţivul, ieşind primul.  
Ceilalţi nu ziseră nimic. Preotul îşi aranjă 

sutana, întârziindu-şi intenţionat plecarea.  
- Şi, zici că ai ceva de vânzare?, îl întrebă el 

pe Lazăr, înainte de a ieşi. 
- Dar ce-ţi trebuie? Că doar preoteasa nu 

foloseşte aşa ceva! 
- E prea tânără!, zise actriţa. 
- Sărut mâna zeiţei frumuseţii, pentru că, 

singurele fiinţe, cărora trebuie să le închinăm 
însăşi existenţa noastră, sunt femeile! 

- Iar atunci când sunt şi actriţe… 
- Exact!, întări preotul. Vii tinere?, îi zise el, 

luându-l de braţ cu hotărâre. 
Lazăr îl urmă uluit, copleşit de tot ce i se 

întâmplase. Îl însoţi mai mult din jenă. La ieşire 
din bloc, Ghervase, care nu-i slobozise braţul îi 
spuse:  

- Bem ceva la mine acasă! Stau aproape, iar 
cu maşina ajungem şi mai repede. 

Lazăr nu-i răspunse, dar îşi continuă drumul 
alături de el. Maşina porni cu uşurinţă. 

 
*** 
Petre nu avea somn. Se chinuia de pe o parte 

pe cealaltă negăsindu-şi locul. Degeaba. Nu se 
lipea geană de geană. 

Se sculă şi ieşi în răcoarea nopţii. Liniştea, 
poate, l-ar fi făcut să-şi găsească somnul. Se 
ridică tiptil. Nu vroia să-i trezească pe ceilalţi. Îi 
ştia obosiţi. Nervii de peste zi, zgomotul şi 
munca în terminase. Bâjbâind, găsi cu uşurinţă 
mânerul uşii. Îl ajutau palidele raze de lună, 
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strecurate prin geamul prăfuit. Mai privi o dată 
spre paturile celor doi. O duioşie fără înţeles îi 
stăruia în suflet. Trebuia să-i împace. Cearta nu 
trebuia să-i dezbine. Uniţi, se puteau ajuta.  

O teamă permanentă îl oprise. Trebuia să şi-
o învingă. Să-i facă să vadă adevărul în toată 
cruzimea lui. Privirile se plimbară liniştite de la 
unul la altul. Tresări. Patul lui Lazăr, gol. Nu-şi 
putea crede ochilor. Deschise uşa. Ieşi în faţa 
barăcii, căutându-l. Nu-l zări. Dispăruse. Se 
întoarse speriat. Aprinse  lumina. 

- Scoală, Serafim, scoală!, îi spuse el cu glasul 
sugrumat de emoţie.  

Acesta îşi ridică privirile cu greutate. 
Mormăi ceva, apoi, se ridică în capul oaselor. 

- Ce este, ce-i?, întrebă el nedumerit. 
- Lazăr nu-i!, rosti dintr-o suflare Petre.  
- Şi ce-i cu asta? Trebuia să mă scoli? S-o fi 

dus în oraş! 
- Care oraş, Serafime? Doar ne-am culcat 

târziu! Cu ce să ajungi acolo? Nu-i. Cred că 
altceva s-a întâmplat! 

- Dacă eşti aşa de mintos, n-ai decât să mă 
laşi să dorm! Mi-e tare somn! Şi mâine avem 
atâta treabă! 

Petre nu mai spuse nimic. Stinse lumina. 
Dojana lui Serafim îl ustura. Crezuse că între ei 
şi pentru ei, toate necazurile şi interesele 
trebuiau să fie comune.  

Se întinse, aşteptând ivirea zorilor. 
 
*** 
Cunoscându-l pe Ghervase, Lazăr se pomeni 

deodată în faţa unor probleme pe care altădată 
nu le-ar fi putut lămuri. 

Parohia, plină de enoriaşi evlavioşi, pros-
pera. Înmulţindu-se decesele, o spaimă nedefini-
tă cuprinsese sufletul drept credincioşilor. În 
casa parohială, daniile prinseră a se aduna de la 
o zi la alta, cu tot mai multă uşurinţă. Două 
congelatoare pline cu de toate şi tot atâtea 
frigidere, asigurau prelatului toate cele trebuin-
cioase, fără nicio trudă deosebită. Apoi veneau la 
rând cei plini de alte păcate. Pentru că, nimic nu 
naşte mai multe păcate, decât absenţa condiţiilor 
pentru care nu este nevoie să le faci. Femei 
înşelate în dragostea lor, bărbaţi îmbogăţiţi peste 
noapte din tot felul de aranjamente, ciupitori de 
galantar, înavuţiţi din aprobări, veneau pe furiş, 
lăsând în cutia milelor sume importante, din 
care Ghervase nu se sfiia să se înfrupte. Aşa se 
explicau acumulările şi, mai ales risipa, în care se 
lăfăia onorabilul prelat. Un copil la facultate, 
crescut în confort, maşina, casa dotată cu tot ce-i 
trebui, unui om dedat plăcerilor vieţii, erau tot 
ce agonisise de-a lungul a mai puţin de zece ani. 

Nu-şi lăsase barbă din motive erotice. Nu-i 
plăcea să i se caute gura printre ghemotoace de 
păr. 

Barbişonul, de fapt o bărbiţă ţepoasă, stârnea 
dimpotrivă extazul, culegând elogiile cuvenite. 

- Eşti încă un  novice dragul meu, îi zise la 
un moment dat parohul, sorbind cu plăcere din 
paharul uşor aburit. 

Lazăr privi cu jenă la covorul gros în care 
abia de se zăreau bombeurile pantofilor. Îi era 
ciudă, dar se consolă cu gândul că, era încă 
tânăr. Mai avea timpul necesar acumulărilor cu 
care, „părinţelul” se fălea atâta. 

- Drept să vă spun părinte, încă nu cunosc 
viaţa, zise el cu prefăcută modestie, reuşind să 
roşească spre satisfacţia lui Ghervase. 

- Vezi, de aceea te-am luat de acolo? Încă nu 
eşti pregătit. Mai învaţă tinere, încă mai poţi 
învăţa!  

- Aşa-i părinte!, recunoscu el, cu aceeaşi falsă 
modestie,  

- Şi, cam cu ce te ocupi dumneata?, începu să 
se intereseze deodată Ghervase. 

- Sunt frizer! 
- Frizer? Păi ce, asta-i meserie? 
Lazăr tăcea cu ciudă. Îl supăra insolenţa 

prelatului. “Adică ce, a lui era mai bună? Putea 
să se facă şi preot, dacă ar fi vrut. La urma 
urmei, era şi el absolvent al liceului de chimie. 
Fusese cel mai bun practicant. Era vina lui că-l 
repartizaseră la Rovinari, la pirotehnie? Nu era 
vinovat nici că plecase de acolo. Nu era de el 
meseria de artificier. Prea făcea aceleaşi lucruri”.  

- La ce te gândeşti tinere? Îi curmă popa 
gândurile. 

- Mă gândesc că era mai bine să mă fi făcut 
preot! 

- La dracu, Doamne iartă-mă! Crezi că-mi 
este uşor? 

Am morţi, care mă scoală noaptea, am 
cincizeci de oi la munte şi douăzeci de stupi la 
câmpie, plus patru porci şi două vaci la 
paracliser. Ori asta-i muncă, dragul meu! 

Lazăr pufni în râs. Se uită la mâinile lui 
Ghervase, de parc-ar fi vrut să-i vadă bătăturile. 

- Te uiţi la mâinile mele, hai?, îl derută, prin 
spiritul său de observaţie prelatul. Nu-s bătucite 
de muncă pentru că, eu am bătături la creier. 
Fiecare cum l-o lăsat Dumnezeu!, zise el 
desfăcându-şi şi apropiindu-şi braţele, în semn 
de resemnare. 

Lazăr îl privea fără a putea rosti vreun 
cuvânt. În mintea lui încolţise invidia şi 
neputinţa deopotrivă. Îl invidia pentru 
agoniseala lui şi îl durea neputinţa, deopotrivă.  
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Îl durea neputinţa de a se măsura cu propriile-i 
puteri. 

- Numai fata să-mi trăiască, să-şi termine 
facultatea şi să se mărite cu cine ştiu eu!, 
conchise prelatul cu faţa brusc străluminată de 
acest gând. 

- Păi, la ce-i mai trebuie facultate, dacă tot se 
mărită?!, nu-şi putu ascunde nedumerirea Lazăr. 

- Ehei, tinere! Căsnicia ei va fi grea. Cine ştie 
ce vânător de zestre îi poate suci mintea. E bine 
să aibă ceva la bază, cum îi place ei să zică, 
deşertând încă un pocal cu vin. Şi-apoi dacă tot 
are posibilităţi, de ce să nu facă şi-o facultate. Ce, 
banii mei nu merg?, zise Ghervase cu hotărâre.  

- E frumoasă?, nu-şi putuse stăpâni 
curiozitatea Lazăr. 

- Ca o zână fiule, ca o zână! Îmi seamănă 
mie, ce mai la deal la vale! Am făcut-o gândind 
la Sfânta Scriptură. Da, da, nu te mira! Eram la 
început. Parohie nu primeam, dacă nu mă 
însuram. Aşa scrie la Sfânta Scriptură. Iar de 
însurat, nu m-aş fi însurat, dacă n-ar fi venit ea 
pe lume. Îţi închipui, câte neplăceri aş fi avut, 
dacă n-aş fi luat-o pe maică-sa. Deci, înţelegi 
acuma de ce am zis aşa, zise el, căutând să-l 
dumirească de-a binelea. 

Cele câteva vizite, marfa, pe care acesta i-o 
adusese, tăcerile lui, precum şi o anumită 
iscusinţă în rezolvarea unor probleme, îl 
apropiase întru câtva de sufletul lui. Parcă se 
vedea pe sine, cu ani în urmă, când mintea 
începuse a-i aduce foloasele cu care azi se putea 
lăuda. Iar tânărul, i se părea folositor pentru  
multe din fleacurile cu care viaţa îi ieşise în cale.  

 
*** 
Lazăr pătrunse în depozit, fără să fie zărit. 

Nu avea chei, îşi făcuse rost.  
Îl supăra numai lumina lunii. Se strecurase 

el, prin părţile cuprinse de umbră, dar nu era 
prea sigur. Fusese zărit? Oricum, era hotărât să 
rişte.  Făcu înconjurul depozitului. Se pitulă în 
spatele unui pichet de incendiu. Îşi scoase 
cleştele şi reteză două fire din sârma ghimpată. 
Nu-i trebuia mai mult. Spărtura n-avea să fie 
lesne observată. Îl camufla pichetul de incendii.  

Se gândise la toate. Cât fusese preocupat de 
acest lucru, trăise într-o tensiune permanentă. 
Neînţelegerile cu cei doi, îl făcură să creadă că 
nu mai are altă ieşire. Hotărârea îi încolţise din 
timpul când Petra îşi începuse munca de 
educare. Nu suportase.  

I se părea umilitor. Un bărbat să fie silit să-şi 
recunoască netemeinicia judecăţii, să bată mereu 
în retragere? Inferioritatea faptelor sale, chiar şi 

atunci când vedea că nu are dreptate, n-o putea 
suporta.  

Avea o adevărată aversiune pentru tot  ce-i 
diminua aşa zisa autoritate masculină. De aceea 
încercase totul cu Petra. Dorinţa de-a fi acceptat 
de sufletul ei, trecând peste Serafim şi 
sentimentele sale, fusese tot cu scopul de a-şi 
demonstra eul suprem, stăpânit şi judecăţile sale. 
Eşuase. Ridicolul situaţiei îl indispusese. 

Dacă ar fi fost lovit, nu s-ar fi supărat la fel 
de mult. Îşi alungă îndoiala, în tainiţele 
sufletului, hotărât să nu mai amâne plecarea. 
Trotilul îi trebuia pentru diversiune. Oricum, nu 
era rău să arate ce putea. 

Magaziile nepăzite erau pradă uşoară. De 
aceea nu avea teamă. Va reuşi! 

Cleştele clănţăni scurt iar cele două fire 
cedară. Se strecură cuprins de înfrigurare.  

Se târâi spre conul de umbră, făcut de 
acoperişul magaziei. Se ridică.  Se lipi de perete 
cu iuţeala unei feline. Cu levierul în mână, 
sustras de la buldozerul lui Serafim, se apropie 
de uşă. Pipăi belciugele. Zgomotul mişcării 
lacătului îl făcu să-şi ţină respiraţia. Privi în jur 
speriat. Nicio lumină, nicio mişcare. Introduse 
levierul într-unul din belciuge. Răsuci, trase 
scurt. Fierul scrâşni înfundat şi cedă. Uşa se 
deschise cu un scârţâit uşor. Aerul stătut, plin de 
mirosuri nedefinite răbufni în răscrucea nopţii. 
Lazăr privi în urma sa, după care, păşi înăuntru. 

Aprinse lanterna. Lăzile cu dinamită erau în 
fundul magaziei. Scândura de brad geluită, 
strălucea în întuneric, detaşându-se de restul 
stivelor cu claritate. Se îndreptă, călcând atent, 
spre fundul magaziei. Atinse ceva. Se rostogoli 
ceva  zgomotos în urma sa. Se opri. Ascultă. Nici 
o primejdie. Ajuns la stivă, introduse levierul în 
crăpătura dintre scânduri. Apăsă. Lemnul scârţâi 
prelung, primejdios, după care, cedă brusc.  

Calupurile de trotil, erau acoperite cu hârtie 
de pergament. O rupse. Îşi afundă mâinile în 
interiorul lăzii cu lăcomie. Unghiile se înfipse în 
trotilul moale şi unsuros. Simţi că palmele i se 
umplură de calupuri. Se bucură, cu furie. Faţa îi 
strălucea în întuneric, diabolic. Nimic nu-l mai 
putea opri.  

Îşi îndesă, în buzunare, câteva calupuri, iar 
altele într-un săculeţ. Nu  mai era atent. Nu 
sesiză nici zgomotele proprii. Nicidecum cele 
făcute de apropierea paznicului. 

 
*** 
Pe Angelica o cunoscuse câteva săptămâni 

mai  târziu. Blondă, cu părul scurt şi trupul 
strâns în blue-jeans, exuberantă, fiica lui 
Ghervase îl uluise. Îl ameţise, fără niciun efort. 



 

Primãvarã 2016  | Contact international 237 

 

Prima întâlnire pe care şi-o dăduseră a fost la 
Athénée Palace. În toaletă de seară, sclipitoare, 
Angelica se aşeză la masă, cu aer de mare 
cunoscătoare. Comandară tot ce li se păru exotic. 
Nu se opriră nici de la şampania, specifică 
parveniţilor, nici de la cafelele şi deserturile 
aduse cu mari eforturi, lista de preţuri nefiind o 
problemă. 

Pe Lazăr îl mirosise. Numai fata le dăduse 
mai mult de furcă. Aerul degajat, gesturile 
fireşti, naturaleţea demonstrau că fata cunoştea 
perfect obiceiurile casei şi că nu ar fi făcut rabat 
de la etichetă şi protocol. Lazăr, dimpotrivă. 
Încerca violent să-şi ascundă stânjeneala. 
Aroganţa, falsitatea îl făcea să năduşească. 
Băutura îl pleoşti înainte de vreme. Cât despre 
conversaţie, ce să mai vorbim, nici vorbă. Totul 
se transformă într-un bluf lamentabil. Sub un 
pretext oarecare, Angela dispăru. Lazăr schiţă un 
oftat. Chemă un taxi. 

Mariana-l întâmpină ca de obicei. Nu se mai 
străduia să-şi ascundă obida. Mai mult, era de-a 
dreptul deranjată. Nu-i deschise uşa, nici nu-l 
întrebă ceva. Se prăbuşi în patul cu aşternutul 
mototolit. Ostentativ, Mariana se prefăcu a avea 
treabă în baie, aşteptând să-l vadă dormind. 

 
*** 
Paznicul se apropie alene. Ameţeala firească 

îl cuprinse la fel ca-n alte seri. Aici se putea aşeza 
pe lada cu nisip. Mai putea să moţăie 
nestingherit, un timp, după care putea să se 
ridice înviorat. Ceva i se agăţă de pantaloni. 
Dădu peste una din sârmele tăiate de Lazăr. 
Aprinse lanterna. Se dumiri. Pur şi simplu nu-i 
venea să creadă. Găsi spărtura din gard şi se 
sperie. Scoase ţignalul, cu mâinile tremurânde. 
Sunetul strident, repetat, amplificat  de liniştea 
nopţii, străpunse văzduhul cu puteri nebănuite. 
Spaima îl făcu să nu-şi întrerupă şuierul decât 
pentru a-şi trage respiraţia. În barăcile apropiate 
se aprinseră lumina şi se auziră câteva voci. 

Lazăr se sperie. Aruncă trotilul, calupurile 
lovindu-se cu zgomot sec şi înfundat. Se risipiră 
în întuneric. El însuşi se zgribuli în raza de 
lumină din uşa magaziei. Zări poarta prin care 
intrase paznicul. Paznicul zări silueta ce 
dispăruse dar nu se încumetă să-l urmărească. 
Continua  să sufle cu şi mai mult insistenţă. 

Degeaba. Primii sosiţi îl găsiră doar pe el şi 
spaimele lui.  

- Ce-ai băi, de scoli lumea cu noaptea-n cap?, 
îl întrebă el, gâfâind. 

-  Gaura, gaura!, reuşi el să îngâne, cu ochii 
holbaţi, arătând cu mâna spre spărtura din 
gardul de sârmă ghimpată.  

- Hoţul, hoţul a fugit!, arătând spre magazie. 
Nimeni nu îndrăznea să intre înlăuntrul 

magaziei, de teamă să nu se şteargă urmele. Ba, 
unii aveau teama nemărturisită de a nu da nas în 
nas cu răufăcătorul, deşi li se spusese că fugise.  

- Să meargă cineva la miliţie!, se auzi vocea 
paznicului, dominând vacarmul glasurilor 
dezmorţite. 

Câţiva îl ascultară. Uitând total de 
interdicţie, unii îşi aprinseră ţigările. Uitaseră de 
orice primejdie şi de orice prevedere. Când şeful 
de post se ivi  din semiîntunericul porţii de la 
intrare, nici măcar nu se feriră. Nu-şi stinseră 
ţigările.  

- Păi, ce faceţi tovarăşi? Parcă aici nu se 
fumează!, le spuse plutonierul, în loc de  bineţe. 

Oamenii se ruşinară. Mai mult, realizară 
pericolul la care se expuseră fără să-şi mai dea 
seama. În loc s-arunce chiştoacele pe jos, le 
striviră sub talpa piciorului. 

Plutonierul îşi scoase carneţelul. Începu să-şi 
noteze. Îl împiedica nu numai întunericul ci şi 
poziţia incomodă. Despre urme, nu mai putea fi 
vorba. Ceru tuturor să părăsească locul. Paznicul 
rămase la post. 

 
*** 
Câteva zile Angela îl purtă din restaurant în 

restaurant, alegându-le pe cele mai costisitoare. 
Lazăr plătea fără să clipească. Aştepta răsplata. 
Relaţiile cu Mariana se răciseră. Nici afacerile 
nu-i mai mergeau. Doar coletele veniră cu regu-
laritate. Mariana, abia de-l mai suporta la garso-
nieră. Găsi putere  să i-o spună. Îl zărise pe Calea 
Victoriei în compania Angelei şi se dumiri. De 
fapt, bănuise că intervenise o altă femeie. Când 
totul devenise certitudine, nu mai suporta. I-o 
spusese cu francheţe. Lazăr nu recunoscu. 
Degeaba, totul se surpa. Lazăr era de nerecu-
noscut. Provincialul, sedus de rafinamentul 
Angliei. Serile petrecute în compania ei, erau tot 
atâtea capcane sufleteşti, din care, Lazăr spera să 
fie alesul. Capriciilor ei? Părintele îl privea şi se 
amuza. Îşi cunoştea copila şi ştia că n-o putea 
influenţa deloc. Intuise, pentru Angela, Lazăr era 
o toană şi atât. Mai avusese astfel de capricii. 
Singurul lucru neînţeles de Ghervase era 
condiţia socială a lui Lazăr. Victimele îi fuseseră 
până atunci, mai mult din rândul colegilor şi 
niciodată dintre meşteşugari. Nu era îngrijorat, 
ci numai contrariat. Îşi reproşa faptul că, el îl 
adusese în casă. I se păruse neprimejdios, acum 
regreta. Îi rămăsese numai încrederea în flerul 
Angelei. Angela intuise perfect starea de spirit a 
partenerului ei de petrecere. Îi plăcea să-l 
umilească. Pentru că umilinţa era în accepţiunea 



 

238 vol. 26,  141-142| martie-aprilie, 2016 

 

ei, plata meselor pe care niciodată nu le savura 
pe deplin. Urmară  cadourile. N-o interesa 
valoarea lor. Le primea şi nu le acorda nicio 
atenţie. O făcea fără contestaţie, încercând să nu 
stârnească orgoliul masculin. Acesta se prefăcu, 
o vreme, indiferent. Apoi se temu că nu-i ghicise 
gândurile.  Sumele cheltuite, crescuseră. După 
câteva săptămâni, epuiză ultimele rezerve pe o 
superbă blană de vizon. Înţelepciunea ţăranului, 
gândi el. Şi cumpărase blană, cu gândul 
nemărturisit de a-i frânge împotrivirea.  

“Nu mai înţeleg nimic!”, îşi zise Lazăr cu 
gând tare. 

- Ce anume, dragule?, se alintă Angela. 
- Nu te bucuri?, îi zise el, arătând spre blana 

despachetată, ce păstra căldura trupului ei. 
- Şi, de ce ar trebui să mă bucur, atât de 

mult? E firesc să faci cadouri unei femei, 
continuă ea implacabil. 

- E firesc?!, mugi el sălbatic, apucând-o de 
umeri. Nu îndrăznea s-o insulte şi nici n-o 
bruscheze. Dar indiferenţa ei devenise 
insuportabilă. Angela îl privi în ochi, surâzând 
calm. Dacă ar fi reacţionat altfel ar fi pierdut. O 
ştia de mult, din alte situaţii. Calmul ei îl 
descumpăni. În loc să se înfurie, îşi lăsă mâinile 
să-i lunece de-a lungul trupului, într-un gest de 
neputinţă. Ea îşi plimbă mâna prin părul lui, cu 
un gest şăgalnic şi se îndepărtă, râzând uşor. 

- Nu fi supărat. Aşa sunt eu, aşa gândesc eu. 
Ţi-am spus doar… 

Da. Îi spusese şi n-o crezuse. Nu era vina ei. 
Era numai vina lui. Numai a lui. Totuşi trebuie 
să facă ceva. Aşa, nu se mai putea. 

 
*** 
Lazăr se opri să-şi tragă sufletul. Lumina de 

la geamurile barăcilor, lăsă să se desluşească 
siluetele celor ce se grăbesc spre semnalul sonor. 
Ţignalul i se părea atât de aproape! Spaima  
creştea.  Ferestre luminate. Tot mai multe. Se 
sperie şi mai tare. Zări şi lumina aprinzându-se 
şi la  baraca lor. Petre şi Serafim, printre cei ce se 
îndreptau spre depozit.  

Pe Lazăr îl trecură fiorii. Îi vor descoperi 
lipsa. Vor face legătura. Îl vor da de gol. Se 
cutremură. Nu, aşa ceva nu trebuia să se 
întâmple. Maşinal, îşi îndreptă paşii în aceeaşi 
direcţie cu ceilalţi.  

Toţi se întrebau, ce se întâmplase. El tăcea. 
Mergea în spatele lui Serafim şi al lui Petre.  Se 
grăbi. Puterea îl părăsi. Respiraţia îi deveni tot 
mai grea.  Îi venea să se aşeze. Să-şi tragă 
răsuflarea. Îşi dădea seama că asta l-ar fi dat de 
gol. Îşi aminti că tot aşa se întâmplase şi cu 
Angela. Se dăduse de gol, prosteşte.  

Cunoştea casa părintelui Ghervase ca pe 
buzunarele proprii. Se furişase până la fereastra 
ei. Se culcase? Nu ştia. Întunericul îl făcea  să se 
simtă în siguranţă. Tăie geamul cu diamantul. 
Desfăcu foraibărul fără greutate. Introduse 
capul, apoi umerii, cu uşurinţă.  Se ridică prin 
forţa braţelor şi-şi trecu toată fiinţa în camera ei. 
Căzu cu zgomot uşor, pe parchetul lustruit, care 
scârţâise sub greutatea sa. Se opri. Respiraţia 
întretăiată îl putea da de gol. Zgomotul putea s-o 
trezească. Se înşela. Angela nu era acasă. 
Descoperi patul gol. Trecu, fără şovăire, la 
treabă. Scotoci în voie prin toate sertarele. Goli 
şifonierul de blănuri, scoase bijuteriile şi tot ce i 
se păru de valoare. Le îndesă în sacul uriaş cu 
care venise. Nu mai putuse suporta  şi se hotărî 
să se răzbune. Aşteptarea lui, răbdarea lui, se 
dovediseră zadarnice. Îl insultase în public. 
Fuseseră împreună la Athénée Palace. Toată 
seara dansase cu nişte indivizi dubioşi, veniţi 
parcă anume. Când Lazăr îi ceruse acelaşi lucru, 
fusese refuzat cu ostentaţie. N-o părăsise, dar se 
jurase să n-o ierte. Scoase sacul şi-l cără până la 
Mariana. N-o prevenise, sperând  să nu fie acasă. 
Îl privise contrariată. Nu-l credea în stare să fure. 
Iar valoarea obiectelor o speriase. Îi povesti. Ea  
se răzbună şi-l ridicaseră în aceeaşi zi. Degeaba! 
Angela recunoscuse în instanţă că erau dăruite 
de el. 

Fusese condamnat, iar acum, îl aştepta 
aceeaşi pedeapsă. Privea la mulţimea agitată, 
neîndrăznind să pătrundă în depozit. Nici 
Serafim şi nici Petre nu intrară. Se temeau la 
rândul lor, pentru statutul pe care-l aveau. Se 
apropie de ei. 

- Ai apărut?, îl întrebă Petre, mai mult şoptit. 
Lazăr nu-i răspunse. Nu putea  
- Parcă nu erai în dormitor!, rosti Serafim cu 

faţa încruntată. 
- Ieşisem afară, mormăi Lazăr, simulând 

indiferenţa. 
Ceilalţi îl priviră fără a-i mai spune ceva.  
Se întoarseră tustrei în tăcere. Şi ceilalţi 

făcură la fel. Se culcară. Numai Lazăr continua 
să se întoarcă de pe o parte pe alta, negăsindu-şi 
liniştea şi somnul. O nouă condamnare? N-ar 
mai suporta-o! Adormi târziu, hotărând să le 
povestească tuturor ce făcuse. Trebuia  să fie 
judecat de ei, de cei care-l primiseră acolo. Cu 
orice risc. Era proba lui de maturitate, fără de 
care existenţa n-ar mai fi avut sens. 
 

☼
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matca 
floarea-
închide... 
 
 
Calpă desfătarea, dogme ce te-au frânt, 
pierde-le!... dar Clipa n-o uita în vânt!... 
Deseori otrava-i ce te-ar mântui, 
când nectaru-obidă-ţi vinde spre 
mormânt. 
 
Matca floarea-închide s-o deschidă iar 
către nenăscuţii ce acum tresar 
nestrăpunsei taine-a somnului dintâi 
cum pe Tabla sorţii-i drămuit stihar. 
 
Lorule egalul, „mâine”-ţi este „ieri”... 
Şi de’în stins potirul împăcare ceri, 
propria-ţi rotire, tot petalei dar, 
te urzi ruinei scumpei adieri... 
 
A urmare, către leacuri de n-au fost, 
pleacă-te jertfire’în golul adăpost 
ce întors adună chipu-i într-un vis 
de asemănare cu Înaltul Rost... 
 
 

 
 

Verbul 
stătător 
 
 
Limba nu-înţelege şoapta întăcând 
ce’în magie pură spre divin oricând 
poartă calea Faptei. Sub restrişte, griji 
seamănă şi-adună din stihii de gând... 
 
Nefăcând distanţa între coji şi miez, 
oaspe-i stă gâlceava ce’în ulcior de crez 
fierbe faima lumii ca pe-un catastif 
dovedit lui sieşi martor la eres. 
 
A tăgadă spada-i spre mărgăritar 
taie adevăruri din contrari ce par 
şi nimic nu-i scapă ţintei sale’în drum 
sub deşerte-odoare, spuse fără har. 
 
Umbrele de vânturi profeţie-o vor, 
dar ea nu se poate-întoarce la izvor, 
căci, deşi suflare, bolţii s-a înfrânt, 
neieşind din sine’în Verbul Stătător... 
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Înlăuntrul 
mut 
 
 
Nu te cufundat-ai când în cel cufund 
te-ai legat punctimii dincolo de prund, 
căci, iubind credinţa, inima-ai ornat 
cu-ale tainei falduri ce se-întrepătrund 
 
sub statornicia unui virtual, 
ocultat nămete urmărit drept val. 
De’în oglinda apei doar absenţa vezi, 
cea suavă-aromă, arsul dar sacral 
 
şi femeia suplă-s visul trinitar, 
contră clar părerii’în semn că toate par. 
Dubiul nu-i să prindă-în crezământ 
prisos 
şi cea poleire-i a deşert habar. 
 
Pe de rost învaţă să înveţi cel rost!... 
Dar, când vine vremea într-a fi ce-au fost 
cele dinafară, înlăuntrul mut 
sta-va să-ţi primească unic adăpost... 
 
 
 

Umbra minţii 
nude 
 
 
Umbra minţii nude, norocirii scop, 
nu prin adunare, ci scăzând uncrop 
din pansivul crater gândului temei 
va afla în sine cerul celui strop 
 

 
 
din împărăţia ce’în fragil plonjeu 
a făcut-o cale însuşi Dumnezeu. 
Numai dezlegată de-amăgiri, de timp, 
de-a slăvi credinţe spulberului „eu”, 
 
fără-a trece pragul altora de-afar’, 
triumfând cedării unui calm arar, 
va primi lăuta’în care va cânta 
pururi Creatorul sfânt alfabetar. 
 
Dezvăţată astfel de pribeagul drum, 
când nu mai rămâne a rodi necum 
din mantila Florii, ca întoarsă’în vid, 
va vedea nemoartea chiar aici şi-acum... 
 
 
 

Alchimie 
 
 
-Spre aprins te stinge şi te-aprinde-în 
stins, 
învingând visarea de-a visa că-învins 
treci prin astă lume!... N-adăsta prin griji 
şi de straiul tainei lasă-te cuprins!... 
 
Sfânta alchimie vede-în zori apus, 
o nuime’în este prin estimi ce nu-s... 
Pomul cunoştinţei micşorând măriri 
dă ca desluşire: „cum e jos, şi sus”... 
 
Căpătând amintea vasului ales, 
bizuie-ţi ardoarea pe otrăvi de ţes 
nalta vindecare printr-un foc latent, 
unde doza justă-i unicu-înţeles. 
 
Prin Argint păstrează hidrargirul doct 
multului tincturii’în cel puţin decoct... 
Piatra venerată suie-o-în Soare fir, 
cromic echilibru nins la Echinoct... 
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Rădăcina 
 
 
Chiar polarizată’în „osie” şi’în „ce”, 
tainica Fiinţă-i Ea, deoarece 
roata, calea-s una, rădăcina din 
care iluzoriul neperechii e... 
 
Odrăslind substanţa’în echilibrul rar, 
stins condiţionează distinctivul har 
sub triada tentei: al luminii rai, 
impulsiva treaptă şi-un obscur zadar. 
 
De la puru-i Sine până’în contigent, 
lut, văzduh şi ceruri trec a fundament 
celor două Paseri: facerea şi-a fi, 
stând pe-aceeaşi Creangă spre-absolut 
latent. 
 
De’în oglinda apei formele-i ne mint, 
calpă reflectare, vastul său neclint 
în pasiva undă tace-a Sfântul Duh, 
prin nimic potrivă, totului alint... 
 
 
 

Mintea 
 
 
Două feţe mintea, întru-a fi şi-a nu, 
a tăiat  prin Mărul tainei, „eu” şi „tu”: 
a deşertăciunii una spre dorinţi, 
veşniciei alta, Clipa,-aici şi-acu... 
 
Stând să n-aibe seamăn strunei Celui 
Sfânt, 
liniştii departe, s-a desprins în vânt 
şi fior enstatic reflectării dar 
aparenţei firii fără de Cuvânt. 
 

 
 
 
 
 
Chiar de-i bate pulsul, nu e cum s-a fost 
culme dăruirii spusă pe de rost  
a cuminecare cu ceaslovul Lui, 
când izvor şi cale-aflau acelaşi rost... 
 
Contra rădăcinii, crengii s-a ales... 
Fierăstrăul spaimei o sminti-în eres, 
de prin sfada lumii şi nevolnicii 
nu-înţelege Vrerea vrându-se-Înţeles... 
 
 
 
 

Versuitorii 
 
 
Foarfecă misterul, cum în rai cel Măr, 
orbi, versuitorii, când spre adevăr 
prin cuvinte calpe cad asemănând 
lacătul şi cheia, noima cu un văl. 
 
Nu’în puhoi stă casa, nici sub crez 
câştig, 
susure’în izvoare, învrăjbiri prin dig, 
când vădiţi ai sfadei vorbei fără şir 
sporitori, diecii, scriu că’în soare-i frig. 
 
Cu nehar azbuchii ei înalţă-în vânt 
spre-a-înteţi crâmpeiul focului din cânt, 
însă doar cenuşa şi răpusul praf 
mai aduc aminte versul ce s-a frânt. 
 
De’în himera apei ai podoabei par, 
lui Narcis, tot astfel, ispitind zadar 
umbre ne’încercate,’îndemnul au decât: 
de-a surpa rugina celui oglindar... 
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Iubit şi 
iubitor 
 
 
Cel iubit lumină-i, umbră-i iubitor... 
Către primul glasuri naltă casă-şi vor 
unde vinul cântă fapta Celui Sfânt, 
noimic, spre al doilea, doar tăcut fior... 
 
Gură şi ureche-s limbii rând pe rând 
seamăn ori neseamăn şi de-a pururi 
gând 
lasă-în înţelesuri: au venit târziu, 
prea devreme urmei au pleca urmând... 
 
Mărul cel din raiuri prin uitat cântar, 
chipeş, drămuieşte culpe şi pahar 
plin de pocăinţe, însă fir cu fir 
ce e doi unimii n-are ca habar. 
 
Viaţa ce sminteşte, mândră, alte vieţi, 
celora n-ar scade,’în ignoranţă, preţ. 
Ca o ceară bolta-amnarului divin 
se înmoaie-în fila scrisă neciteţ... 
 

 

Curgerea 
duală 
 
 
Curgerea duală prin căderi s-a vrut 
vântului şi apei, focului din lut 
sub fluida cauză ce dintru Cuvânt 
măsurat-a vălul celui Început. 
 
Ignorând Tăcerea, s-a pierdut prin uz 
între îndoială, atribut confuz 
şi al ipotezei joc separator, 
sete-a minţii care’în vid şi-a tors havuz. 
 
Camuflată’în margini, însă prin absent 
cere-a sta mărime după contingent 
negatorul spaţiu, spre a contempla 
spiritului fapta sub fructar latent... 
 
-Cum, deşi prezentă’în locul ce pe rând 
ar urma să fie dovedită gând 
spre asemănare după-al lumii chip, 
este-apropierea, în Decinde, când?... 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 

Poem final pe 
frunze de arţar 

 

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

 

remură în cădere frunzele arţarului din faţa ferestrei mele, tremură, plâng şi se duc 

îngălbenite în tăcerea singulară, în lumea Uitării de unde nimeni nu ştie nimic. Rând pe 

rând, pe şoaptele vântului Timp, vor pleca toate. Inconştienţa face să palpite ultimele lor 

clipe de vrajă, freamată, dansează, plutesc agăţate firav de firul subţire de viaţă, se leagănă aninate de 

vise irealizabile, ca, mai apoi, să se desprindă în dansul final, iluzoriu. 

     Totu-i o trecere spre ceva, un sens ascuns vederii noastre opace, doar visul mai ridică, uneori, 

voalul Tăcerii, şi, uneori, simţurile ne cern clipe din adevărul luminii. Oare dacă am ştii "tot adevărul" 

am mai trăi cu adevărat clipa? 

     Ne-am plimbat ameţiţi de visul neştiut din noi, de chemarea sufletelor-pereche, de întregul din noi 

pe cărările toamnei, pe străzile ei, privindu-ne, căutându-ne, simţindu-ne, respirându-ne, ştiindu-ne. 

Era ţipătul mut al trăirii noastre de dincolo de vălul Uitării, era ecoul ce a străpuns bariera Timpului, 

era vibraţia ce a pulsat secole în aşteptarea revederii, a regăsirii? 

     Ne-am regăsit şi ne-am pierdut pentru o întâlnire viitoare fără bariere timp-spaţiu? Ne pierdem 

aici ca să ne regăsim dincolo de voalul Tăcerii? Să fie acesta preţul răscumpărării clipelor noastre 

viitoare de eternitate, însoţite de durerea dorului, de vidul interior, de golul pustiu? Va compensa 

acum ceva până şi pentru atunci? Şi dacă ne vom pierde definitiv în universuri paralele, chiar dacă 

transparente, impenetrabile, indiferente la chemarea noastră? Să fie asta pedeapsa supremă?  

    Să fie cineva atât de indiferent, de crud, la sunetul iubirii sau tăcerea nu ne aude, nu aude, ea doar 

priveşte pasivă totul, indiferentă la ruga muritorilor? 

 

Putem doar s-o lăsăm pe Sophia să nască noi emanatii prin visul ei etern. 

Misterul învăluie visele tale, o lume singulară unde puţini au acces. 

    E posibil să fie o graniţă atemporal-spaţială, e posibil să simţim intuitiv aceasta, dar încă să ne fie 

blocat accesul la amintiri, accesul vederii celeilalte realităţi, o altă lume care nu se întrepătrunde cu 

asta, o altă realitate şi puţine graniţe sau porţi dintr-una în alta. 

T 
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- Totul e emertic pentru a nu perturba, a nu distruge nimic, mi-a şoptit un djin, un spirit al 

pământului ce mi-a aparut din senin la chemarea gândului meu trecând dintr-o formă vagă în altă, pe 

măsură ce i se schimba dispoziţia într-un pastel de nuanţe. 

Sufletele voastre sunt izvorâte din Începător. Marele înşelător nu poate crea nimic, deşi el pretinde 

asta. El este un arhon. Poate doar să mimeze. Toate trei râurile au fost înşelate de marele arhon. El 

este marele înşelător şi-şi ia puterea de la cei pe care i-a înşelat,de la cei care cred că el este creatorul,  

Începătorul. Dar el nu este. El este marele arhon. Arhonii îndeamnă oamenii spre greşeli, până în 

punctul în care aceştia nu se mai pot îndrepta singuri. Atunci, oamenii încep să creeze răul, pentru că 

asta e natura lor. Ei sunt creatori şi au fost induşi în eroare de către înşelători. 

Oamenii sunt încă influenţaţi de înşelători caci răul nu a existat, până când nu l-au creat oamenii. 

Oamenii pot crea răul, sau pot crea opusul său, creând opusul răului, schimbând gândurile. Arhonii 

trăiesc în gândurile oamenilor, nu sunt spirite adevărate. Sunt fiinţe mentale, multe dintre ele create 

de oameni ca forme-gând. Ei sunt cei care se hrănesc cu energia gândurilor şi a sentimentelor, cu 

atenţia pe care le-o acordă oamenii, nu sunt spirite adevărate şi vor înceta să existe, dacă nimeni nu le 

va mai da atenţie. Dar ei pot mima şi pot lua diferite forme. Oamenii vor avea întotdeauna puterea pe 

care ţi-o poate da faptul de a alege, pentru că oamenii sunt creatori; dar dacă vor permite arhonilor să 

le influenţeze gândirea, vor alege greşit. 

- Şi atunci cine sau ce este Începătorul?  

- Nimeni nu ştie! Această este Marea Taină, căci Începătorul sălăşluieşte Pretutindeni. Începătorul 

produce emanaţii, pentru că asta e natura lui. El nu are intenţii creatoare. Oamenii fac asta. 

Începătorul doar există. Acel dumnezeu personal este propriul vostru suflet, partea voastră 

nemuritoare. Voi, oamenii, aţi creat-o, în lungul vostru drum prin eternitate. Spre deosebire de 

arhoni, individualitatea voastră sufletească este spirit adevărat şi trăieşte întotdeauna în lumea 

spiritului. Este parte din visare şi, de aceea, visează întotdeauna. Individualitatea îşi visează visul său. 

Când vă rugaţi Dumnezeului atotputernic, de fapt vă rugaţi vouă înşine. Vă rugaţi sufletului vostru, 

Sinelui vostru Superior, Divin. Aşa iau naştere adevăraţii zei. Voi, oamenii însufleţiţi, sunteţi Sine-

dumnezei în devenire. Iar când visaţi, aceea este, de fapt, visarea Sinelui vostru Superior... şi, astfel, 

djinul, manifestare a acelei mari puteri spirituale, pe care gnosticii au numit-o Sophia, şi-a luat rămas 

bun, căci era aşteptat dincolo de deşerturile Egiptului. 

Ştii şi tu că am fost sau poate încă suntem acolo sau dincolo vederii voastre, dincolo de vis. 

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

    Poate nu degeaba paşii ne-au purtat la prima noastră plimbare, după o serie de străzi, spre acea 

băncuţă, spre acel loc. Un indiciu ce trebuia să ne atragă atenţia, să ne spună ceva...  

Doar acolo ai reuşit să fii tu însuţi. Pe acea băncuţă ai reuşit să-ţi deschizi inima, sufletul, să redevii tu, 

să simţim împreună, fără cuvinte, intuitiv, totul... încă nu avem acces, vălul este, încă, opac privirilor 

noastre. 

    Astfel ai aflat continuitatea trecerii, a faptului că nimic nu e ilogic sau întâmplător, ai recunoscut-o 

pe Selma sau Ateh sau sufletul tuturor eu-rilor ei. 

 

Oare care dintre noi doi l-a născocit pe celălalt, din iubirea faţă de aproapele? 

O fi asta o noua dezordine a … sau o tentaţie inocenţă în lunile amare ale vieţii? 

Ai să-mi spui mâna destinului sau imposibila uitare, că inima e un vânător singuratic într-o 

euforie perpetuă a hoţilor de frumuseţe! 

 

Cad şi se scutură frunzele străpunse de lacrimi de ploaie. 

Oare ultimul lor strigăt e auzit de copacul Timp?..E toamna lor din urmă? 

... Acesta e adevăratul Sfârşit! 
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Elena Cristina BOŢAN-POTOP 
 
 
 

 
 
 
 
 

România în cel de-al Doilea 
Război Mondial  

Scurte consideraţii istorice pe marginea unei 
expoziţii 

 
 

upă amputările teritoriale din vara 
anului 1940, consecinţă a pactului 
Ribbentrop-Molotov dar şi a celui de-al 

doilea Dictat de la Viena, Regatul României 
pierde aproape 100000 de km2 din teritoriul 
naţional, fapt ce conduce la abdicarea regelui 
Carol al II-lea şi ascensiunea la conducerea 
statului a viitorului mareşal Ion Antonescu. 
După îndepărtarea de la putere a Gărzii de Fier, 
Antonescu se aliniază politicii Axei, văzând în 
Germania celui de-al Treilea Reich singurul aliat 
de nădejde în calea expansionismului sovietic. 
România semnează astfel, la 23 Noiembrie, 
adeziunea la Pactul Tripartit, ce îi lega destinul 
de Germania, Italia, Ungaria şi Japonia. 

Pe 22 Iunie 1941, în ziua în care Germania 
declanşează Operaţiunea Barbarossa împotriva 
Uniunii Sovietice, Mareşalul Antonescu lansează 
vestita proclamaţie către ţară şi armată: „Ostaşi 
va ordon: Treceţi Prutul. Sdrobiţi vrăjmaşul din 
Răsărit şi Miază-Noapte. Desrobiţi din jugul 
roşu al bolşevismului, pe fraţii noşti cotropiţi. 
Reîmpliniţi în trupul ţării glia străbună a 
Basarabilor şi codrii voevodali ai Bucovinei, 
ogoarele şi plaiurile voastre”. 

Într-o lună de zile, armata română reuşeşte 
prin lupte grele să elibereze nordul Bucovinei şi 
Basarabia, în ciuda carenţelor de înzestrare cu 
armament modern şi echipament de luptă 
adecvat. Dând curs cererii lui Hitler de a 

D 
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continua războiul dincolo de Nistru, militarii 
români îşi continuă „cruciada” împotriva 
bolşevismului, participând la războiul din est cu 
două armate: Armata a 3-a ce continuă ofensiva 
spre Bug, Nipru şi Crimeea alături de Armata a 
11-a germană şi Armata a 4-a care asediază şi 
cucereşte Odesa, cu pierderi foarte mari în 
oameni şi echipament. 

Anul 1942 a însemnat însă oprirea ofensivei 
germane şi destrămarea iluziei unei victorii 
rapide împotriva Uniunii Sovietice. Eşecul 
Bătăliei pentru Moscova dar şi contra-ofensiva 
sovietică din iarna lui 1941-1942 au demonstrat 
că trupele Axei trebuiau să accepte un război de 
uzură, pentru care nu erau pregătite. 
 

 
 

Climax-ul campaniei de pe frontul de est l-a 
constituit marea bătălie de la Stalingrad, acolo 
unde Armata a 6-a germană a lui Von Paulus s-a 
angajat într-o luptă furibundă pentru cucerirea 
oraşului-simbol de pe Volga. Armatele 3 şi 4 

române au primit misiunea ingrată să apere 
flancurile armatei germane la Cotul Donului (un 
segment de aproximativ 148 de kilometri între 
Kleţkaia şi Suhoi Doneţk) şi în Stepa Calmucă. 
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Capacitatea operativă redusă şi uriaşul 

decalaj dintre sarcinile trasate de 
comandamentul german şi posibilităţile reale de 

a acoperi un front atât de larg, au transformat 
armata română într-un veritabil „călcâi al lui 
Ahile”. Sesizând slaba echipare cu mijloace anti-



248 vol. 26,  141-142| martie-aprilie, 2016 

 

tanc şi echipament mecanizat a armatei noastre, 
comandamentul sovietic a declanşat o puternică 
ofensivă la 19 Noiembrie 1942, supranumită 
Operaţiunea Uranus, care a străpuns 
dispozitivul român de apărare, ducând la 
completa încercuire a armatei germane din 
Stalingrad. În urma acestui dezastru armata 
română a pierdut aproximativ 158854 de militari 
morţi, răniţi sau dispăruţi, împreună cu 
importante cantităţi de armament şi echipament. 

O problemă delicată este reprezentată de 
situaţia prizonierilor români în lagărele din 
Uniunea Sovietică. Între Noiembrie 1942 şi 
August 1944 au fost capturaţi peste 50000 de 
prizonieri români, din care au fost eliberaţi mai 
târziu aproximativ 10000, pentru a constitui 
Divizia Tudor Vladimirescu, prima divizie 
românească sub comandă sovietică. Condiţiile 
precare de igienă şi alimentaţie dar şi regimul de 
muncă grea, au făcut însă ca rata mortalităţii să 
fie foarte ridicată. 
 

 
 

Toate aceste pierderi dar şi eşecul ofensivei 
germane din vara anului 1943 de a recâştiga 
iniţiativa pe frontul de est odată cu marea 
bătălie de tancuri de la Kursk, au făcut ca opinia 
publică românească să se detaşeze tot mai vizibil 
de alianţa cu Reichul. De altfel, după eşecurile 
strategice din vara lui 1943, armata germană se 
va retrage treptat spre vest, împinsă de 

ofensivele Armatei roşii. După o primă încercare 
eşuată a sovieticilor de a invada România, între 
Aprilie-Iunie 1944, cea de-a doua Ofensivă Iaşi-
Chişinău (20-29 August 1944) a grăbit decizia 
cercurilor politice şi a regelui de a-l aresta pe 
Mareşalul Antonescu şi a încheia armistiţiul de 
la 23 August cu Uniunea Sovietică. 

Drept urmare, România a declarat război 
Axei continuând luptele spre Transilvania. 
Printre episoadele acestei noi epopei militare, 
este de notorietate sângeroasa bătălie de la 
Oarba de Mureş (Septembrie-Octombrie 1944) în 
care românii au înregistrat 11000 de morţi. 
Pentru sovietici a fost un mod tacit de a se 
răzbuna pe noii aliaţi care le creaseră atâtea 
probleme în luptele din răsărit. Cu toate acestea, 
armata română a continuat să lupte cu eroism 
pentru eliberarea Transilvaniei, apoi în Ungaria 
şi Cehoslovacia, înregistrând aproximativ 
170000 de morţi, răniţi şi dispăruţi. 
 

 
 

Ca un trist Epilog, la sfârşitul războiului 
România nu a primit statutul de co-beligeranţă 
şi mai mult decât atât, instalarea guvernului 
comunist condus de Petru Groza a însemnat un 
pas hotărâtor pentru intrarea ulterioară a ţării în 
sfera de dominaţie a URSS şi instaurarea 
regimului comunist. 

În total, cel de-al Doilea Război Mondial a 
pretins un tribut greu de vieţi omeneşti peste 
300000 de militari români rămânând pe câmpul 
de onoare. Expoziţia doamnei Elena Cristina 
Boţan-Potop intitulată Eroul amintirilor îi 
comemorează şi le este închinată lor. 

 
Sever-Petru BOŢAN 
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Boris Marian MEHR  
 
 

 
Arhitecţi,  
constructori şi  
ctitori evrei  
celebri,  
din Bucureştiul de altădată 

 
ucureştiul, “Micul Paris”, cum i se 
spunea, în interbelic, capitalei României, 
păstrează, încă, o mulţime de clădiri 

remarcabile, opere ale unor arhitecţi de marcă, 
printre care şi arhitecţi evrei celebri, precum 
Harry Stern, Leon Strulovici, Jean Monda, 
Gustav Gusti, Leon Garcia, Horia Maicu, Solon 
Grunberg, Marcel Iancu.  

Aportul unora dintre aceştia, la modernizara 
aspectului Capitalei, a fost exemplificat la Radio 
Shalom, mai întâi, prin emisiunea  “Pietrele 
vorbesc”, din data de 1 iulie 2012. Acesteia i  s-a 
adăugat şi emisiunea din data de 22 decembrie 
2013, care a extins subiectul, incluzând şi referiri 
la mari familii evreieşti, care au adus un aport 
substanţial la creşterea nivelului de civilizaţie al 
Capitalei României. Subiectul, amplu şi 
interesant, a fost prezentat, panoramic, în cele 
două emisiuni, de invitata lui Neta Netam, dna. 
arhitect Coca Barat. 

 
Sinagogi bucureştene 

Vorbind despre arhitecţii evrei care au creat 
opere de referinţă în patrimoniul urbanistic al 
Bucureştiului, este firesc să ne lăsăm purtaţi de 
imaginaţie şi să revedem, cu ochii minţii, 
secvenţe din vremurile trecute, în care 
personajele evocate şi locurile de care şi-au legat 
numele făceau parte, aievea, din viaţa oraşului. 

Pentru aceasta, ne vom întoarce în cea de a 
doua jumătate a secolului al XlX-lea, când 
comunitatea evreiască din România, formată 

după venirea masivă de la începutul secolului, a 
ajuns la un înalt grad de prosperitate şi, unele 
familii, dintre cele mai înstărite, şi-au putut 
permite să le plătească copiilor lor studii de 
arhitectură. Şi, cum evreul nu poate trăi fără o 
şcoală şi fără un loc de închinare, este firesc  că 
aceste comunităti evreieşti să ridice sinagogi şi 
temple, aşa cum au făcut în toate locurile unde 
au poposit de-a lungul istoriei.  

Dintre cele peste 68 de locuri de închinare 
evreieşti care au existat, la un moment dat în 
Bucureşti, astăzi, mai supravieţuiesc doar cinci. 
Trei dintre acestea au fost alese de arhitecta Coca 
Barat pentru a ilustra, prin exemplul lor, geniul 
arhitecturii de cult mozaic şi care îmbogăţesc 
patrimoniul cultural al oraşului 

 
Cea mai cunoscută este, bineînţeles, 

Sinagoga Mare, denumită şi Sinagoga 
Adamache. Construită între anii 1845-1846, în 
condiţiile în care comunitatea evreiască devenise 
foarte solidă şi vizibilă în societate, Sinagoga 
Adamache, ridicată de evreii aşkenazi, proveniţi 
din Polonia, caracterizată de o bogată 
ornamentaţie rococo, este de tip neolog, la slujbe 
participând, pe lângă cor şi orgă şi instrumente 
de coarde, astfel încât, muzica capătă amploarea 
unui concert, consonant cu rugăciunea şi 
credinţa. Remarcabilă, din punct de vedere 
arhitectonic, aceasta sinagogă a fost restaurată de 
arhitecţi importanţi, precum românul Petre 
Antonescu, la începutul secolului XX şi, după 

B 
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1915, de evreul Jean Locar, cu prilejul 
introducerii apei curente şi a curentului electric. 
Pictura rococo aparţine unui pictor evreu, 
celebru în epocă, Gershwin Horovitz. 

 
Altă bijuterie arhitectonică de cult mozaic 

din Bucureşti, în stil maur, este Templul Coral. 
Aceast edificiu unicat, ridicat între 1864-1866, 
este comparabil cu marile sinagogi din Viena, 
Dresda sau Paris, fiind construit după planurile 
arhitectului austriac Ludwig Forster, ca replică a 
capodoperei sale vieneze, celebra Sinagogă 
Tempelgasse din Viena. Cel care a avut iniţiativa 
construirii Templului Coral a fost un evreu 
polonez din Bucureşti, Issac Leib Weinberg, unul 
dintre liderii organizaţiei “Comunitatea Cultului 
Israel Modern” din Bucureşti. Lucrările de 
extindere din 1932 le-au fost încredinţate 
arhitecţilor Iuliu Leoveanu şi Grigore Hirs, 
alături de care au lucrat inginerii C.I.Flachs şi 
Maximilian Marcus, toţi profesionişti evrei de 
elită. 

 
O altă sinagogă din Bucureşti, remarcabilă, 

prin frumuseţea şi bogăţia ornamentaţiei sale 
interioare, este cea cunoscută ca Sinagoga 
Credinţa. Spre deosebire de alte sinagogi, 
construite de comunităti evreieşti, aceasta a fost 
construită în anul 1933 de o societate privată, 
intitulată Societatea Credinţa, alcătuită din 10 
familii din caritierul Dudeşti, printre care şi 
familia arhitectului Mihai Moliner care o va 
ridica în stilul art deco al anilor ‘20-‘23 din 
secolul trecut. Scopul pentru care a fost ridicată 
Sinagoga Credinţa a fost acela de a ajuta familiile 
sărace din zonă să-şi îmbunătăţească nivelul 
cultural şi de ajutorare a persoanelor nevoiaşe şi 
a elevilor săraci, pe lângă sinagogă funcţionând 
un azil şi o cantină. Interiorul acestei sinagogi, 
care nu mai funcţionează din lipsă de enoriaşi, 
din 2007, are o pictură interioară încântătoare 
care atrage vizitatorii, de Ziua Porţilor Deschise. 

 
Efigii evreieşti în civilizaţia bucureşteană 

Multe lucruri remarcabile, de care se leagă 
numele oraşului Bucureşti, li se datorează unor 
personaliţăti evreieşti, uneori, chiar, unor familii 
întregi.  

Un exemplu de notorietate este, printre 
altele, Centrul Vechi al Capitalei, un punct 
« hot » pe harta turistică de astăzi, a 
Bucureştiului.  

De la începutul secolului XX şi până la cel de 
al doilea război mondial, binecunoscuta stradă 
Lipscani abunda de magazine ale elitei 
negustorilor evrei, şi nu doar Lipscanii.  

Dintre magazinele renumite, din epocă, 
aparţinând unor negustori evrei, amintim : « La 
bunul gust », de pe Lipscani 18, unde 
proprietarul era dl. Asher ; prăvălia lui Ignat 
Haberfer din Mahalaua Sf. Nicolae nr. 16 ; 
Magazinul de postavuri al lui Breier etc.  

 
O familie de mare renume era cea a lui 

Sigmund Prager, unul dintre cei mai mari 
negustori din Bucureşti, care, la 1887, avea în 
zonă, un mare magazin de blănuri de lux. În anul 
1907, Sigmund Prager, împreună cu Gheorghe 
Asan, mare industriaş în domeniul morăritului, 
şi el, cândva negustor de articole de bacănie, de 
lux, de pe Lipscani,  a făcut parte din comisia 
municipală care a ales proiectul după care s-a 
construit Palatul Bursei şi al Camerei de Comerţ 
şi Industrie, clădire monumentală, care, în 
timpul comuniştilor, a găzduit sediul Bibliotecii 
Naţionale de Stat. 

 Fiul lui Sigmund Prager, Emil Prager, a fost 
unul dintre cei mai mari constructori şi arhitecţi 
din România, ale cărui construcţii au reputaţia că 
sunt garantate chiar şi la mari cutremure. Printre 
edificiile de marcă de care se leagă, din punct de 
vedere constructiv, numele inginerului Emil 
Prager, se află Palatul Regal, Muzeul Naţional de 
Artă, Ateneul Român, căruia i-a refăcut cupola, 
Hotel Union, Muzeul Ţăranului Român, Spitalul 
Elias etc. 

 
Alt edificiu emblematic bucureştean, cum 

este Hotelul Bulevard, de la intersecţia Căii 
Victoria cu Bd-ul Elisabeta, este tot o realizare 
evreiască. Construit între anii 1865-1871 de 
renumita familie evreiască Herdan, cunoscută în 
domeniul morăritului, Hotel Bulevard a fost 
prima clădire din Bucureşti în care s-a amenajat o 
instalaţie de apă curentă. Librăria Alcalay, de la 
parterul hotelului, care a funcţionat între anii 
1897-1937, aparţinea tot unui evreu, editorul şi 
librarul Leon Alcalay. Acesta a inaugurat în anul 
1899 celebra Colecţie Biblioteca Pentru Toti 
(BPT), prima carte fiind volumul « Poveşti 
alese », de scriitorul danez Hans Christian 
Andersen.  

 
Chiar şi iluminatul Capitalei, capitol la care 

Bucureştiul ocupă locul l în Europa, s-a datorat 
tot unei familii de evrei, Heler, negustori de 
obiecte de iluminat. 

 
Magnaţi şi ctitori 

Se spune despre poporul evreu că, din 
familie, copii sunt învăţaţi să dea şi altora din 
ceea ce au ei. De aici decurge acea însuşire 



Primãvarã 2016  | Contact international 251 

 

tradiţională, la evrei, dar şi la români şi la alte 
popoare, de a trăi şi a munci în spiritul omului 
« care sfiinţeşte locul ». La Radio Shalom, 
moderatorul emisiunii « Pietrele vorbesc » 
menţiona : « Prin educaţia de bază, primită din 
familie, respectând îndemnul de a lăsa ceva de 
valoare, în urma lor, ceva care să dăinuie, evreii 
care au trăit în România au reuşit, adesea, să se 
situeze în topul societăţii ». Câteva nume, 
evocate în discuţia cu arhitecta Coca Barat, sunt 
de nivel maxim, atât în ceea ce priveşte locul la 
care au accedat în societate, cât şi vocaţia de a 
lăsa o moştenire de valoare generaţiilor 
următoare. 

 
Cei câţiva, care au fost amintiţi în emisiunea 

« Pietrele vorbesc » au fost parlamentarul Ezra 
Bergovici, şi bancherii Iackob Marmorosch şi 
Menahem şi Jack Elias.  

Despre Banca celor doi bancheri evrei 
asociaţi, Iakob Marmorosch şi Mauriciu Blank, al 

căror nume l-a purtat, menţionăm, succint, (cf. 
WIKIPEDIA), că la 1877 a finanţat Guvernul 
României pentru a putea susţine războiul de 
independenţă, a contribuit, printre altele, la 
construcţia multor căi ferate din ţară, la 
canalizarea Bucureştiului şi la modernizarea 
portului Constanţa, iar în 1920, era cea mai 
importantă bancă comercială din România. 
Clădirea de pe strada Doamnei, unde a 
funcţionat, este un veritabil palat, construit de 
celebrul Angel Saligny.  

 
Cât priveşte gestul bancherului Jack Elias, 

(fiul bancherului Menahem Elias, care a înfiinţat 
Banca Generală a României), de a dona, 
Academiei Române, pentru scopuri caritabile şi 
pentru încurajarea ştiinţei, un legat considerabil, 
constând în sume de bani, clădiri şi terenuri, este 
de notorietate că este un fapt unic şi fără 
precedent.  

 
 

Avram Goldfaden 
175 de ani de la naştere 
 

braham Goldfaden (. 24 iulie 1840 – la 
Starokostiantîniv - d. 9 ianuarie 1908 la 
New York) , poet, dramaturg, regizor şi 

actor evreu de limba idiş si ebraică, originar din 
Ucraina, autor a 40 de piese de teatru, părintele 
teatrului evreiesc modern avea un nume 
predestinat – FIRE DE AUR.În anul 1876 a fondat 
în oraşul Iaşi primul teatru profesionist în limba 
idiş din întreaga lume. De asemenea, el este 
autorul primei piese în limba ebraică jucată în 
Statele Unite ale Americii. Festivalul Avram 
Goldfaden din Iaşi este înfiinţat şi denumit în 
onoarea sa.Familiarizat cu ideile mişcării de 
modernizare evreieşti Haskala, deşi în  copilărie 
a frecventat şcoala tradiţională evreiască, "heder" 
, iar tatăl său a ţinut  ca fiul sau să primească şi 
lecţii particulare de rusă şi germană, pentru a se 
descurca mai bine în societatea contemporană . 
Încă de copil, Avraham s-a distins prin talentul 
său actoricesc şi muzical, ştiind să-i imite pe 
menestrelii comici de la nunţile evreieşti, numiţi 
"badhan-im", ca şi pe cântăreţii din Brod. Într-
atâta că a primit porecla de "Avrumele Badhen" - 
Avrumele măscăriciul.În 1857 Goldfaden a 
început să înveţe la şcoala rabinică de stat din 

Jitomir pe care a terminat-o în 1866. La absolvire 
a devenit profesor, poet şi om de teatru amator, 
dar nu practicat niciodată profesiunea de 
rabin.Întâiul său poem publicat a fost 
"Progresul", având să fie descris mai târziu în 
necrologul din "New York Times" ca o pledoarie 
pentru sionism "avant la lettre".În 1865 a publicat 
primul său volum de versuri în ebraică intitulat " 
Zizim u-ferahim", dar după cum aprecia Jewish 
Encyclopedia din 1906-11, poezia sa în ebraică cu 
toate „meritele ei considerabile, a fost eclipsată 
de cea în limba idiş, care, prin forţa expresiei şi 
profunzimea de simţire evreiască rămâne de 
neconcurat”.În 1866 a publicat  primul său 
volum de versuri în idiş, iar în anul, următor 
1867 a lucrat ca profesor la Simferopol în 
Crimeea,  după un an s-a transferat la Odesa, 
unde a locuit mai întâi în casa unui unchi, unde 
fiul acestuia, bun pianist, îl ajută să pună unele 
din poeziile sale pe muzică.La Odesa, mir.[4] şi l-a 
intâlnit pe poetul ebraic Eliahu Mordehai 
Werbel, cu a cărui fiică, Paulina, se va căsători. În 
această perioadă Goldfaden şi-a văzut tipărite 
versurile în ziarul ebraic „”Kol Mevassér”.Atunci 
a scris şi primele sale două piese de teatru în idiş, 
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„Cele două vecine” - (Di Tzvei Shcheines) şi 
"Mătuşa Zose" (Di Mome Zose), pe care le-a 
inclus, însoţite de câteva versuri, în volumul de 
un anumit succes „Evreica" (Di Yidene) din 1869, 
care a fost tipărit în trei ediţii succesive în trei 
ani.În 1875 Goldfaden a plecat la München cu 
gândul să studieze  medicina. Dar până la urmă 
a părăsit Germania pentru Lvov (în Galiţia), pe 
atunci în Austro-Ungaria, colaborează la 
hebdomadarul în idiş „Isrulik”, publicaţie 
apreciată,  pe care autorităţile ţariste au închis-o 
curând. În 1876 Golfaden se mută la Cernăuţi, în 
Bucovina, unde redactează un cotidian în idiş - 
„Dos Bukoviner Israelitishe Folksblatt” („Foaia 

populară israelită din Bucovina”).Nereuşind să 
plătească cheltuielile de înregistrare de 3000 de 
ducaţi şi eşuând în încercarea de a scoate totuşi 
gazeta sub un alt nume, Goldfaden plecă în 
România vecină, la Iaşi, principalul centru al 
Moldovei, unde locuia deja o numeroasă 
minoritate evreiască.Începe să facă turnee în 
Europa, apoi în SUA, unde se şi stabileşte spre 
finalul vieţii. A scris circa 60de piese,  iar 
contribuţiile sale la afirmarea specificului 
evreiesc în condiţiile unei emancipări parţiale a 

fost incontestabile.Numai Șalom Alehem, Iţic 
Manger,  Isaac Bashevis Singer   pot sta alături în 
tradiţia idiş care astăzi se revigorează. 

 
 

A avut dreptate Einstein? 

 
u am de gând să supun analizei teoria 
relativităţii, restrânsă şi generalizată a 
fizicianului Albert Einstein. Mulţi ştiu, 

probabil, că Premiul Nobel nici nu i-a fost 
acordat pentru aceste teorii, considerate 
“elucubraţii” la începutul veacului XX, ci pentru 
descoperirea fenomenului foto-electric, care a 
permis dezvoltarea unei importante ramuri a 
automaticii industriale, casnice, etc. Dar Einstein 
nu a fost numai un fizician de geniu, el a avut o 
minte strălucită care i-a permis să înţeleagă 
lumea în care trăia mai profund decât mulţi 
dintre contemporanii săi. O întreagă anecdotică, 
în bună parte falsificată, este pusă pe seama 
răspunsurilor lui Einstein. Dar el era un om, în 
fond, foarte serios, adică profund. “Un om 
deştept rezolvă problema, un om şi mai deştept o 
evită”... “Este mai uşor de sfărâmat un atom, 
decât o prejudecată”... “Singurii oameni de 
ştiinţă serioşi sunt cei profund religioşi” 
(Einstein a declarat că el crede în Dumnezeul lui 
Spinoza, adică era panteist)... “Dumnezeu este 
subtil, dar nu rău intenţionat”... “Imaginaţia este 
mai importantă decât erudiţia” (extraordinară 
declaraţie a unui om de ştiinţă)... “Valoarea unui 
om rezidă din ceea ce el dă şi nu din ceea ce 
primeşte”... “Realitatea este o iluzie” (aici îl 
auzim şi pe Eminescu)...” “Două lucruri sunt 
infinite: universul şi prostia omenească, dar eu 
mă mai îndoiesc de primul”... “teoria descrie 
ceea ce noi putem observa”...” Singura 
modalitate de a nu greşi niciodată este de a nu 
avea idei noi”... “Orice prost poate şti. Scopul 
este să înţelegi”... “Mă interesează ce gândeşte 
Dumnezeu, restul sunt detalii”. 

Născut la 14 martie 1879, la Ulm, în 
Germania, Einstein a murit în SUA, la Princeton, 
la 18 aprilie 1955, în plină glorie, singurii săi 
duşmani, paradoxal, fiind dogmaticii religioşi, 
conaţionali cu el. În 1933, când a părăsit ţara 
natală, sovieticii au încercat să-l atragă, ba, se 
spune că a existat şi un plan de răpire a 
savantului, dar el a preferat ţara cea mai 
democrată, la acel moment, stabilindu-se în 
America. A fost unul dintre partizanii fabricării 
armei atomice, pentru a distruge regimul nazist, 
dar a regretat mai târziu, fiind conştient că a fost 
deschisă o cutie a Pandorei. Einstein nu a 
participat la realizarea acestei arme, nici nu avea 
pregătirea tehnică necesară, dar prestigiul său de 
savant şi studiile sale au slujit proiectului. 
Germania nazistă se pregătea să obţină şi ea 
această armă, îi mai trebuiau un an-doi, se spune, 
cum se afirmă şi că savanţii germani ar fi sabotat 
propriul proiect, fiind oponenţi ai nazismului, 
dar ipoteza nu este verificabilă. 

Einstein s-a dovedit un elev indisciplinat, 
nici ca student nu a arătat o mare iubire pentru 
cursurile unor profesori, de altfel, eminenţi. Dar 
geniul are căile sale proprii de a se afirma. 
Matematica o avea, cum s-ar spune în sânge, încă 
din copilărie, dovedea o mare putere de 
concentrare, de sinteză, fizica nu a avut secrete 
pentru el. Autocaracterizându-se, a spus că 
pentru el important este ceea ce gândeşte şi cum 
gândeşte, nu ceea ce face sau simte. O viaţă 
închinată “bucuriei de a gândi”. Dispreţuia 
confortul, solemnităţile, fericirea lumească, 
averea, succesul de faţadă. A fost nedrept cu 
prima soţie, părăsind-o, apoi şi-a găsit o 
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parteneră, poate mai potrivită, îi plăcea să cânte 
la vioară, să corespondeze, să discute cu oameni 
de nivel apropiat cu al său. Profesorii nu l-au 
iubit nici când le-a fost elev, nici când au văzut 
că faima sa trece graniţele Germaniei, Elveţiei, 
unde a locuit un timp, dar au fost şi personalităţi 
care i-au înţeles imensul rol în revoluţionarea 
ştiinţelor, chiar a filosofiei. Einstein a fost 
pasionat de poezie clasică, muzică simfonică 
(Beethoven, în special), dispreţuia orice 
interpretare din afara fizicii. Tatăl său era om de 
afaceri, dar avea un unchi inventator, de la care , 
probabil a preluat talentul şi imaginaţia. Şi-a 
făcut stagiatura într-un birou de invenţii, la 
Berna. Era o perioadă în care fizica şi tehnica se 
dezvoltau vertiginos. De la Galilei şi Newton, 
bazele fizicii erau neatinse, criza unei stagnări în 
concept era în plină desfăşurare. Maxwell a 
început să “sape” fundamentele, iar Einstein a 
preluat şi desăvârşit lucrarea. Aşa cum 
Lobacevski şi Bolyai au dovedit că liniile paralele 
se pot întâlni, că suma ungiurilor într-un 
triunghi nu trebuie să fie obligatoriu 180 de 
grade, la fel şi Einstein a afirmat că nici un 
fenomen nu este sesizat identic de doi 
observatori. Importantă este poziţia şi viteza de 
deplasare a obiectului în raport cu viteza de 
deplasare a observatorului, pentru că nu există 
observator care să aibă viteza zero. Poate 
Dumnezeu. Asta spunem noi. Această revoluţie 
nu a avut echivalent în istoria fizicii, poate că o 
asemenea revoluţia a avut loc în astronomie, 
când teoria geocentrismului a lui Ptolemeu a fost 
respinsă de Giordano Bruno şi de Galileo Galilei. 
Astăzi, oricine poate înţelege că una este să 
priveşti un peisaj stând pe o bancă şi alta să fii în 
avion şi să priveşti în jur. Avionul pare nemişcat, 
iar peisajul “se mişcă” cu o anumită viteză. 
Aceasta este teoria relativităţii ,restrânsă, 
exprimată în termeni elementari. Expresia 
matematică a formulat-o acelaşi Einstein. El a 
introdus ca factor de referinţă viteza luminii. 
Astăzi nici această referinţă nu mai este sigură. 
Einstein a încercat să dezvolte şi o teorie 
generalizată a relativităţii, dar a dat peste 
dificultăţi insurmontabile, din lipsa unor date 
experimentale. Expansiunea Universului, 
curbarea razelor de lumină au fost descoperite 
târziu. Originea gravitaţiei nu este nici astăzi 
lămurită. 
Un susţinător al teoriilor lui Einstein, din anul 
1909 a fost Max Planck, cel care a impus teoria 
cuantelor în fizică, dar drumurile celor doi 
savanţi s-au despărţit, sub aspect ştiinţific, teoria 
relativităţii generalizate nu accepta existenţa 

energie sub formă de cuante, iar sub aspect 
politic, Planck a fost un fanatic naţionalist, astfel 
că nici executarea fiului său, ca participant la un 
complot împotriva lui Hitler nu l-a determinat să 
renunţe la susţinerea regimului.  

Formula lui Einstein de punere în ecuaţiei a 
energie şi materiei E = m.c la pătrat, în care c este 
viteza luminii, explică matematic posibilitatea 
transformării materiei în energie. Unii cred că 
aceasta este teoria relativităţii. Este cu totul 
altceva, aplicaţiile practice fiind bomba atomică 
şi centralele nucleare. Einstein a fost, probabil, 
cel mai cunoscut fizician al secolului XX , ca şi 
unul dintre cei mai importanţi din istoria ştiinţei, 
deşi tot ceea ce a lăsat moştenire a fost 
permanent completat, dicutat, combătut şi reluat 
în alţi termeni. Statul Israel şi l-a dorit ca prim 
preşedinte, dar el a refuzat categoric, deşi era în 
cele mai bune relaţii cu liderii sionişti, Weizmann 
şi Ben Gurion. Chimistul Chaim Weizmann, 
savant la rândul său, a acceptat funcţia onorifică 
din noul stat evreiesc. Din lumea artistică, 
Einstein s-a bucurat de admiraţia şi dragostea lui 
Charlie Chaplin şi Marilyn Monroe. În lumea 
ştiinţifică, aproape că nu există laureat cu Nobel, 
în fizică, să nu amintească de Einstein în 
discursul de recepţie, o expresie sinceră a 
admiraţiei acestora. El a inspirat literatura SF, 
umoristică, artele plastice moderne, ş.a. Spaţiul 
quadridimensional, în care timpul este a patra 
dimensiune a devenit o noţiune obişnuită, la fel 
cu înţelegerea relativităţii noţiunilor de timp şi 
spaţiu. Astfel ajungem la acea noţiune respinsă 
timp de secole de ştiinţă, anume de Creator 
Absolut, de Dumnezeu, chiar dacă Einstein nu s-
a preocupat de teologie şi nu credea în ea. În caz 
contrar am cădea în eroare că “din nimic se naşte 
ceva”, ceea ce este imposibil. Latinii aveau 
dreptate, ex nihilo nihil . Atomiştii, în frunte cu 
Niels Bohr, Oppenheimer i-au fost recunoscători, 
ca şi preşedinţii Americii, Truman, Eisenhower, 
deşi nu acceptau pacifismul declarat al lui 
Einstein, adversitatea sa faţă de războiul rece. 
Stephen Hawking, marele savant englez, 
încearcă să găsească punţi între teoriile lui 
Einstein şi mecanica cuantică, dar, se pare, fizica 
nu poate evolua fără crize, astfel că ne găsim 
într-o nouă criză a acestei minunate ştiinţe. Chiar 
dacă nu eşti mereu de acord cu el, frazele sale 
sunt mereu surprinzătoare. Întrebarea - dacă a 
avut sau n-a avut dreptate Einstein, este acum 
superfluă - era prea critic faţă de sine însuşi, prea 
lucid şi modest, ca să nu aibă dreptate. 
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Gornistul 
 

- 
Fiul 

meu, cu 
viteji ca tine, scumpa noastră ţară, va cunoaşte 
un viitor de aur! Apoi l-a sărutat pe ambii obraji 
şi i-a dat o medalie pe care a scos-o din pieptul 
vestonului său.  

Aici se lăsa cu ploaie de şpriţuri de la 
comesenii mândri că sunt contemporani cu un 
asemenea viteaz. Prin urmare, scopul propus era 
împlinit şi toată lumea fericită. Nimeni nu-şi 
bătea capul cu adevărul, iar acesta, discret ca 
întotdeauna, se pitea în spatele nevoii de 
imagine, un fel de vierme care ne roade pe toţi. 
De fapt, ce mai conta că-şi rupsese mâna când 
căzuse în cazanul cu ciorbă în timpul unui 
bombardament şi că luase şi o bătaie soră cu 
moartea fiindcă vărsase ciorba, iar cei din jurul 
lui erau lihniţi de foame. Fleacuri, fără nici o 
relevanţă pe lângă un război atât de mare!  

Oricum, lăsarea la vatră cu statut de mare 
mutilat de război îi dăduse prilejul să fie 
împroprietărit cu câteva pogoane iar ca urmare 
a drepturilor aferente a fost angajat gornist la 
primărie. Pentru cei care nu ştiu ce înseamnă 
asta, să spunem doar că pe vremea aceea nu 
exista nici la nivel de intenţie alt mijloc de 
comunicare între autorităţi şi popor decât 
gornistul ori toboşarul primăriei, cel care dădea 
adunarea şi le comunica consătenilor ce îşi mai 
aducea aminte din mesajele primarului. Probabil 
din cauza deficienţelor de comunicare, accentul 
gorniştilor dar şi al toboşarilor fiind mai mereu 
deformat de trăscău, omenirea a fost forţată să 
inventeze radioul sau ceva mai târziu, telefonul, 

smartphone-ul, SMS şi email-ul. Deci, tot răul 
spre bine… 

Cu pământul, gornistul Culae a rezolvat-o 
urgent! L-a vândut, la fel cum făcuse şi tatăl său 
cu câţiva ani înainte şi cum va face şi fiul său în 
viitorul nu prea îndepărtat. Doar nepotul a luat 
ţeapă cu pământul primit de la comunişti că ăia 
nu au mai aştepta vinderea şi l-au confiscat ei ca 
să fie siguri că nu ajunge pe mâinile duşmanului 
de clasă. Însă slujba de gornist l-a umplut de o 
justificată mândrie. 

În fiecare seară mergea la cârciumă, scotea 
goarna, o moştenire de la vizigoţi probabil, o 
lustruia cu o obială, o privea cu drag şi sufla în 
muştiuc. Un fel de muget umplea încăperea. 
Sigurul sunet pe care Culae era capabil să-l 
scoată dar care îi înveselea teribil pe comeseni.  

Acum îşi intra gornistul cu adevărat în rol şi 
începea să povestească cum el, după pierderea 
braţului fusese gornistul regimentului, iar 
colonelul ţinea la el ca la ochii din cap şi fără el 
nimic nu făcea. Păi, nici nu putea! El, gornistul, 
era cel care ştia ora exactă, când dădea 
deşteptarea, sau stingerea, când suna de masă 
sau de alarmă aeriană, el era cel care îl sfătuia pe 
colonel cum să dea atacurile funcţie de 
posibilităţile lui de a suna sau când să se retragă 
ori să replieze trupele pe poziţii avantajoase în 
teren. Ce să mai spunem, doar faptul că nu prea 
avea studii l-a împiedicat să ajungă general… 
Hă, hăă, dar ce-l mai iubeau camarazii! Mai ales 
la deşteptare! Numai că lui i se făcuse dor de 
satul său natal, de familie, de muncile câmpului, 
de boii cu care aduna recolta, toamna, când 
hambarele pline îi umpleau sufletul de bucurie 
şi mândrie.  

R Acesta l-a îmbrăţişat şi i-a spus:  
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Nimeni nu părea să-şi amintească faptul că 
ai lu’ Măturoi erau trântorii satului şi dacă nu ar 
fi cerşit mureau de foame. Acum alta era situaţia 
politică, prin urmare… 

Cam pe la sfârşitul poveştilor, Culae se 
ridica, pe cât mai putea, de pe scaun, se rezema 
repede de cel mai apropiat perete, mai scotea un 
muget din goarnă şi răcnea: 

- Băă, şi asta numai cu mâna stângă! Păi, 
dacă aveam io două mâni, răsturnam, băăă, 
pământul! 

Aici, Culea o plesnea! Acesta era adevărul şi 
bine că era aşa deoarece, vorba lui, cine ştie ce 
mai făcea dacă ar fi avut ambele mâini!? 

Cel mai probabil Culae nu era decât unul 
din milioanele de gornişti de tot felul care au 
apărut de-a lungul timpurilor pe acest 
binecuvântat pământ. Dovada cea mai bună 
fiind şi romanul după care s-a făcut un film uitat 
încă de la turnare: Nepoţii gornistului. Păi, aţi 
auzit cumva de nepoţii strungarului sau ai 
fierarului-betonist?! Altfel se explică şi de ce 
comportamentul lui a devenit tradiţie, iar 
tradiţia, când capătă vechime, devine sfântă şi-i 
vai de tine dacă nu o respecţi!   

 
 
 

Moş Crăciun 
 

a cei aproape patruzeci de ani ai săi 
domnul Ştefan Apostol asorta ochilor de 
culoare albastră un păr bogat şi o 

frumoasă barbă complet albă. Poate din această 
cauză colegii, prietenii sau cunoscuţii îi spuneau 
Moş Crăciun.  

Ce-i drept asemănările se opreau aici 
deoarece obrajii cam pământii ori cele 
aproximativ şaizeci de kilograme ale lui nu prea 
sufereau comparaţie cu rumeneala îndrăgitului 
personaj şi nici cu binecunoscuta lui corpolenţă 
semn al belşugului la masă şi a unei statornice 
bune dispoziţii motivată de un păhărel de vin 
bun. Dar mai era o diferenţă cu adevărat majoră! 
Pe când Moşul, se ştie foarte bine, face daruri, 
Mirel doar primea din când în când tot felul de 
cadouri.  

Spre exemplu, la terminarea liceului, ca şef 
de promoţie, primise o diplomă şi un pachet de 
cărţi, nu prea mare, fiindcă părinţii lui nu îşi 
permiteau cheltuieli suplimentare. Apoi, la 
terminarea facultăţii de filozofie, tot ca şef de 
promoţie, primise cadou o repartizare la un 

liceu industrial de la periferie ca titular al 
catedrei de socialism ştiinţific, plus suplinirea 
catedrei de psihologie în cadrul aceluiaşi salariu. 
O vreme, se descurcase, deşi recunoştea sincer 
că psihologie nu a reuşit niciodată să înveţe. 
Poate nici nu era cazul deoarece liceul s-a 
desfiinţat după trei ani când a primit cadou o 
frumoasă indemnizaţie de şomer. Tot în această 
perioadă primise şi un dar din partea unei 
colege, respectiv un certificat de căsătorie şi o 
garsonieră de la primărie. Ce putea fi mai 
frumos!? Mai ales că, imediat după schimbarea 
structurilor sociale şi desfiinţarea liceului, 
doamna a plecat val-vârtej prin lume pentru a-şi 
redefini personalitatea. 

Cu toate acestea nu l-a uitat pe Ştefan cel 
care acum făcea minunate exerciţii de 
supravieţuire în jungla urbană autohtonă şi, 
peste cam patru ani, i-a dăruit o chemare în 
tribunal pentru a-şi recunoaşte fiul recent născut 
în Cipru. Până şi cei de la tribunal au râs de 
acest cadou iar pensia alimentară care i se 
solicita ar fi putut avea sens doar în cazul în care 
proaspătul tătic ar fi avut venituri. Dar, aşa cum 
ştim, nu se punea problema… 

Însă, din când în când, Ştefan mai primea 
câte un cadou de la un văr al lui, inginer 
constructor, care îl angaja temporar, de regulă la 
negru, ca muncitor pe şantiere. La fel, pe timpul 
sărbătorilor de iarnă, primea cadouri fiind 
angajat ca interpret al lui Moş Crăciun, ba prin 
magazine, ba pe la diferite petreceri sau chiar pe 
stradă. Cu silueta rubicondă o rezolva destul de 
uşor folosind o pernă legată la brâu pe sub 
costumul tradiţional iar fardurile suplineau 
roşeaţa naturală a obrajilor. Mai greu era cu ho, 
ho, hooo, fiindcă nu îi reuşea decât un he, he, 
heee cam pesimist care aducea mai mult cu 
behăitul mieilor sacrificaţi la Paşte.   

Uneori primea, prin oficiul forţelor de 
muncă, invitaţia de a fi clovn la diferite petreceri 
ale copiilor din familii cu posibilităţi. Aici se 
cuvine să spunem că atmosfera era încântătoare, 
putea să mănânce tot felul de bomboane şi felii 
de tort pe care micuţii le mai scăpau pe jos, însă 
prestaţia lui era una de-a dreptul deplorabilă, 
deşi învăţase ceva trucuri cu baloane şi mingi 
colorate. Avea o figură de profesor de religie 
devotat ideii pe care nu putea să o ascundă nici 
măcar machiajul. Ca să nu mai spunem că micile 
ghiduşii ale îngeraşilor, gen pocnitul la ţurloaie 
sau pipi pe pantofi, îl scoteau din minţi şi se 
temea să nu cadă în păcatul uciderii cu sadism. 

Deşi, în majoritatea lor, oamenii aflaţi în 
asemenea situaţii s-ar fi plâns tot timpul de 
lipsuri şi sărăcie el se declara, cu o seninătate 

L 
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absolut condamnabilă, în deplină armonie cu 
întreaga lume era, într-un fel cam suspect, fericit 
şi citea cu nesaţ nişte autori imposibili precum 
Wittgenstein, Kirkegaard, Nietzsche, Heidegger 
sau Husserl, unul care bătea câmpii cu 
fenomenologia lui. Chiar numai faptul că 
numele acestora nu poate fi pronunţat decât cu 
mari eforturi ar putea explica paşnica sa 
nebunie, absolut de neînţeles pentru oamenii 
obişnuiţi din jurul nostru care, ori de câte ori se 
întâlnesc, principalele subiecte sunt văicăririle 
de tot felul. 

Iar faptul că se afla în corespondenţă, tot pe 
teme de filozofie, cu alţi smintiţi ca el din 
diferite ţări ale lumii dă dovada clară că aceste 
rebuturi ale nobilei noastre specii sunt mult mai 
multe decât ne putem închipui şi chiar s-ar 
impune din partea celor responsabili, măsuri 
ferme de delimitare sau, şi mai bine, de 
eradicare prin orice mijloace a acestor tragice 
devieri de la zestrea noastră genetică. 

Mai reuşea, la fel de ciudat, cu extrem de 
puţinii bani pe care-i câştiga, în mod aleatoriu, 
să-şi rezolve problemele de supravieţuire mai 
ales că, pentru a se hrăni, descoperise o metodă 
infailibilă. Intra în supermarketuri se plimba 
printre rafturi, mai lua câte un măr sau vreun alt 
fruct, mai testa şi ofertele de brânzeturi sau 
mezeluri, mai lua câte o bomboană din cele 
expuse vrac, mestecând gânditor şi mereu în 
mişcare ca să nu fie fixat de camere. Ca să fim 
sinceri, cel mai mult îi plăceau morcovii. Astfel 
că reuşea o alimentaţie frugală, dietetică, plină 
de calorii şi vitamine, ceea ce l-ar fi făcut un 
dietetician perfect pentru vedetele de cinema. 
Din păcate, nu putea să-şi dezvăluie secretele… 

Cert este că, fiind foarte împăcat cu soarta, 
se simţea cum nu se poate mai fericit şi chiar la 
adăpost de toate relele pe care le presupune 
posesia banilor sau a bunurilor în exces. 

Numai că destinul îşi are capcanele sale… 
Într-o zi, pe când îşi lua prânzul după 

metoda ştiută şi ronţăia delicat un morcov, fu 
flancat de doi tipi de mărimea unei uşi de 
catedrală, în uniformă neagră, cu bastoane, 
grenade, spray-uri paralizante, pistoale şi, 
evident, fesuri trase peste ochi. Înclină să creadă 
că pe undeva se pregăteşte o farsă cu camere 
ascunse şi încercă să spună ceva spiritual ca să 
nu pară un bou aşa cum se întâmplă de obicei. 
Nu prea a avut succes! Cei doi l-au înşfăcat şi l-
au târât în afara spaţiului comercial într-un 
birou mic şi întunecos. Morcovul îi rămăsese 
nemestecat în gură în timp ce privea către un 
individ mic, gras, chel şi foarte nervos care i se 
furlandisea în faţa ochilor. 

- Napoleon, gândi bietul Ştefan, ca semn că 
lecturile de tot felul îşi au influenţa lor, subtilă şi 
deloc benefică, pentru mintea omului. Dacă nu 
s-a prăbuşit pe podea este doar pentru faptul că 
a căzut pe un scaun aflat sub nasul individului. 
Prilej minunat pentru acesta de a se apropia la 
un milimetru de el şi de a-i zbiera în nas: 

- Bă, infractorule, ai de gând să faci şi tu 
ceva pentru ţara asta!? Că uite, ai două variante! 
Intri în programul nostru de instruire şi te 
scoatem basma curată! Ce zici!? 

Variantele fiind, de regulă, minim două, 
Ştefan, om cu şcoală totuşi, aştepta enumerarea 
variantelor… Urmarea a sosit însă imediat cu 
totul surprinzător: 

- Zi bă, că te sparg! 
- Daaa… 
- Da, ce!? 
- A doua… Alternativa… 
- A! Intri la bulău pentru furt din averea 

poporului! Minim zece ani! Da’, după cum văd 
eu, merge şi douăzeci… 

Disperat că nu va mai putea citi autorii săi 
preferaţi (era convins că la pârnaie nu se dă 
importanţa cuvenită filosofilor germani) omul 
spuse foarte sincer: 

- Da! 
Napoleon, aparent, se mai linişti, îi dădu 

doar o palmă prietenească de-i zdruncină 
măselele şi aprecie: 

- Ştiam io că nu-i nimic dă capu’ vostru şi vă 
daţi deştepţi că sunteţi intelectuali… Hai, sictir! 

Ştefan fu luat pe sus, dus într-o dubă fără 
ferestre şi apoi lăsat într-un fel de internat unde, 
timp de şase luni trecu prin tot felul de 
programe de instruire şi pregătire. În aceeaşi 
notă de sinceritate trebuie recunoscut faptul că, 
şi de data asta, lui i-a plăcut. Mâncare de trei ori 
pe zi, sport ca la balamuc, trecerea a tot felul de 
examene, plus faptul că primea un fel de salariu 
din care o parte mersese spre acoperirea 
datoriilor istorice ale garsonierei… Ce putea fi 
mai bine decât atât!? Doar viitorul… 

*** 
Un yacht acostă în portul Monaco… Şalupa 

îl aduse la cheu pe proprietar, un nume 
aristocratic cu rezonanţe din vechiul Bizanţ, 
omul a cărui bogăţie (ziarele deconspiraseră 
totul) sporise considerabil de curând după 
retrocedările unor castele şi mii de hectare de 
pădure în România. Mica, dar foarte sofisticata 
colonie de români din principat intră în trepidaj. 
Tipul semăna perfect cu actorul din filmul 
Contele de Monte Cristo acela care tulburase 
hormonii şi visele unei generaţii. Adică a 
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generaţiei lor, la vremea când visele nu erau 
decât atât: vise! 

Prin urmare, la numai două zile de când se 
instalase într-un hotel de pe Riviera, cel 
supranumit de ziare: „Prinţul” era invitat la un 
eveniment cultural, respectiv lansarea unei cărţi 
scrisă de o fostă celebritate a micului ecran. 
Participă destul de discret, afişând un zâmbet 
misterios şi răspunzând prin tăceri care păreau 
elocvente la orice întrebare, reuşind să obţină nu 
numai un autograf însoţit de un zâmbet mai 
mult decât promiţător de la autoare, ci şi un 
interes dincolo de limite din partea majorităţii 
participanţilor. Era ceea ce putem numi un 
succes datorat în primul rând contrastelor. Un 
om amabil, zâmbitor şi perfect echidistant era 
aproape un nonsens pentru comunitatea din 
principat mare amatoare de bârfe, zvonuri şi tot 
felul de intrigi.  

Seara, „Prinţul” se apucă de citit cartea şi 
află că autoarea, încă din pruncie, dorise din tot 
sufletul ei curat să se dedice vieţii de călugăriţă 
însă fiind foarte frumoasă, inteligentă, cultă, 
devotată ideilor umaniste şi extrem de 
participativă la durerile lumii, destinul ei a luat 
o altă turnură. I-a oferit gloria cu tot ce înseamnă 
asta, deci multă ură din partea celor care nu 
puteau fi ca ea, adică restul populaţiei, invidie şi 
multă nefericire, tocmai ei, cea care lupta 
întotdeauna pentru fericirea întregii umanităţi 
prin tot ceea ce făcea. Dar îşi acceptase cu tragică 
seninătate condiţia de martir iar căsniciile ei au 
fost un alt fel de supliciu. În sfârşit însă, reuşise 
un divorţ foarte avantajos pe baza unor 
documente pe care nu le-a făcut publice şi 
obţinuse pentru sacrificiul făcut o sumă care îi 
dădea acum posibilitatea de a se ocupa de 
educaţia fiului ei, un copil adorabil care, 
evident, nu putea trăi decât aici la Monaco, un 
loc unde precum bine se ştie sunt cele mai bune 
universităţi din lume iar el doreşte să se dedice 
studiilor pentru a face, la rândul său, viaţa mai 
bună pentru cei mulţi şi necăjiţi. Adică surcica, 
iată, nu sărea departe de trunchi, aşa cum bine 
spunea un înţelept proverb din ţara de origine… 

După lectură, numiţii Heidegger şi 
Nietzsche începură să se zvârcolească în 
stomacul „Prinţului” voind cu orice preţ să iasă 
afară. „Prinţul”, deloc surprins de manevrele 
celor doi, încercă să le potolească pornirile cu o 
sticluţă de vodcă din minibar. Destul de 
înspăimântat de costuri deoarece nu ştia dacă 
are aprobare pentru un asemenea 
comportament impus, iată, de realitatea 
înconjurătoare. Riscă totuşi, iar rezultatele se 
dovediră benefice!  

Apoi, în zilele următoare fu invitat aproape 
în fiecare seară la tot felul de întâlniri unde 
constata destul de surprins că preparatele 
gastronomice erau mult peste nivelul 
conversaţiilor. Pentru că, într-adevăr cele ce 
puteau fi mâncate erau, indubitabil, mult 
superioare celor ce puteau fi auzite. Domnii şi 
doamnele păreau preocupate doar de eternele 
bârfe, de felurite moduri de a investi, de 
băutură, aventuri însoţite de poveşti nesărate cu 
femei care atâta aşteptau, ce perspective au 
partidele lor la alegerile din ţară ca să poată, 
eventual, fugi mai departe de pericolul 
extrădării, tremurau de frică să nu fie daţi în gât 
de vreun complice, iar când nu moţăiau pe plajă, 
jucau pătimaş table sau şeptic, pe sume care ar fi 
dat fiori unui bugetar autohton. Ce-i drept, în 
serile considerate a fi culturale mai jucau şi 
fazan cu pedepse. Acestea, pedepsele deci, fiind 
întotdeauna scoaterea hainelor, erau considerate 
foarte amuzante iar doamnele păreau cele mai 
interesate în a fi pedepsite până la ultima 
consecinţă. Ce să mai vorbim, un adevărat spirit 
de sacrificiu care punea totuşi în valoare formele 
ajustate de maeştrii chirurgiei plastice.  

„Prinţul”, destul de nedumerit de nivelul 
cultural cam scăzut al acestor seri, încercase la 
un moment dat să aducă discuţiile pe teme lejere 
cum ar fi punctul de vedere al lui Heraclit prin 
care explicarea schimbării ar trebui să fie baza 
oricărei teorii naturale, contrazis foarte puternic 
de marele Parmenide, cel care considera că 
schimbarea este o iluzie şi că totul este static. 

Pentru o clipă a fost privit cu multă 
înţelegere însă oamenii şi-au văzut mai departe 
de treabă ignorându-l, am putea spune cu 
eleganţă, iar lui îi venea să se dea cu capul de 
pereţi. Doar la sfârşit, pe când se pregătea să 
plece, proaspăta scriitoare îl interceptă şi-i spuse 
pe un ton gângurit:  

- Dragăăă, cuvintele tale m-au încins mai 
rău decât soarele Mediteranei. Poate ai şi ceva să 
mă răcoreşti, că uite, în seara asta sunt foarte 
disponibilăăă… 

„Prinţul” în mod sigur ar fi căzut în capcană 
dacă nu ar fi ştiut la ce să se aştepte iar bani de 
cheltuială pentru seri romantice nu erau 
prevăzuţi în bugetul misiunii. Prin urmare 
încercă o ieşire din situaţie, considerată de el 
abilă şi cultă: 

- Cu mare bucurie însă în această seară am 
programată o întâlnire cu Heidegger… Era un 
fel de glumă intelectuală, prin urmare doamna 
se prinse imediat şi îi răspunse cu un zâmbet 
îngheţat şi o întoarcere cam nervoasă a fundului 
în timp ce în gând îşi spunea plină de fiere: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Parmenide


258 vol. 26,  141-142| martie-aprilie, 2016 

 

„Fată, eu sunt proasta, doar ştiam că grecii ăştia 
sunt pe invers. Acu’ tre’ să-mi găsesc un alt 
muţufan care să mai sară cu banu’ că doar n-am 
să-mi plătesc eu lansarea cărţii!” 

„Prinţul” plecă să se plimbe pe faleză pentru 
a se răcori, deşi nu excludea nici săritul în mare 
de pe stânci. Nu a făcut-o însă pentru că aerul 
curat l-a trezit la realitate. Găsise greşeala!  

Aşa considera el… 
„Domnule, aceşti oameni minunaţi, educaţi 

şi culţi, au ignorat cu eleganţă spusele mele 
deoarece nivelul de abordare era mult prea 
scăzut pentru ei. Voi proceda deci la ridicarea 
ştachetei”!     

 Mde, intelectualilor li se întâmplă frecvent 
să iasă din realitate fără să-şi dea seama de 
ridicolul situaţiei. 

Aşadar, într-o altă seară, prinzând un 
moment de oboseală, după spaimele iscate de 
primirea unor veşti din ţară precum că o serie de 
complici dădeau deja cu subsemnatul pe la 
procuratură, „Prinţul” încercă o destindere a 
atmosferei făcând unele consideraţii asupra 
ideilor din Dialogurile lui Platon referitoare la 
imortalitatea sufletului, justiţie şi cunoştinţe, 
exprimând ideea că acestea din urmă vin din 
înţelegerea formelor, a esenţelor, 
neschimbătoare ale lucrurilor. Pentru a întări 
cele afirmate lansă şi provocarea socratică a 
lumilor invizibile dar cognoscibile, spre 
deosebire de lumile vizibile dar perfect obscure. 

Se opri însă atunci când un conviv cam pilit 
îi spuse, mai pe şleau, unde să ţină conferinţe 
tâmpite. Cum însă mama lui nu mai era 
disponibilă pentru un asemenea mesaj, plecă din 
nou pe faleză.  

Nu s-a mai aflat niciodată, nimic despre el! 
Peste câteva zile a dispărut şi yachtul din port… 
Cum însă asemenea situaţie nu era deloc 
singulară, nimeni nu-şi făcu nici o grijă. Viaţa 
plăcută a micii comunităţi continua să se 
desfăşoare ca mai înainte, fiind foarte 
asemănătoare cu cea a drosofilelor cele mai 
fericite fiinţe de pe această planetă.  

 
*** 

Raportul pe luna în curs specifica faptul că 
pierderea agentului „Prinţul” introdus cu greu 
în mediul infracţional aflat în principat nu este 
de natură să îngrijoreze pe nimeni. Nu era 
singurul care, depăşit de rigorile muncii 
informative, îşi pierdea minţile şi se sinucidea. 
Oricum, yachtul fusese recuperat şi pregătit 
pentru o nouă misiune, deci pagubele sunt 
neglijabile iar intelectualii se dovedesc a fi la fel 

de nefolositori şi în acest domeniu precum în 
întreaga şi inutila lor viaţă.  

 
 

Trenul 
împlinirilor 

 
ând ai douăzeci şi cinci de ani, eşti 
absolvent de psihologie, ai un serviciu şi 
eşti îndrăgostit de o fată minunată cu 

care urmează să te căsătoreşti în curând, ai toate 
motivele să crezi că ai reuşit în viaţă. Ei bine, 
acesta eram eu! Stăteam pe peronul gării şi 
aşteptam trenul care urma să mă ducă, în numai 
treizeci de minute, în orăşelul vecin unde mă 
întâlneam cu iubita mea. Era însă nu doar o 
simplă întâlnire ci şi momentul acela foarte 
dificil pentru noi bărbaţii numit: cererea în 
căsătorie, a binecuvântării părinţilor, în fine, o 
nenorocire de care nu poţi scăpa când lucrurile 
sunt privite cu acea rigoare specifică familiilor 
care se respectă. În mine inima bătea cam repede 
şi deşi îmbrăcat cu „costumul” purtând în mână 
incomodul dar indispensabilul buchet de flori şi 
în buzunar cutiuţa cu „inelul” nu mă simţeam 
deloc în largul meu şi mi se părea că toată lumea 
din gară ştie ce am de gând să fac şi mă 
compătimeşte. 

Lumea însă, nu prea aveam eu atunci de 
unde să ştiu, habar nu avea de prezenţa mea iar 
dacă unii mă mai priveau nici nu se sinchiseau 
de problemele mele. Deşi, ca să fim sinceri, un 
absolvent de psihologie cu serviciu stabil este la 
fel de ciudat precum viţelul cu două capete. 
Mde, nimeni nu ştia că eu munceam cu acea 
conştiinciozitate pe care ţi-o dă disperarea ca 
angajat necalificat pe un şantier de construcţii 
unde un unchi era director. Nu spun cu ce 
salariu, dar oricum mult mai mare decât al unui 
psiholog cu vechime peste douăzeci de ani. 

Era de preferat situaţiei normale când la 
absolvire erai trecut, un timp în şomaj, apoi 
arondat pensiei părinţilor. Iubita mea, o fată 
minunată pe care o întâlnisem acum doi ani, era 
absolventă de medicină şi optase pentru un 
rezidenţiat în pediatrie ca să nu figureze ca 
şomer. Oricum, părinţii ei aveau o fermă şi îşi 
permiteau o asemenea extravaganţă. Faptul că 
aveam serviciu le inspirase o oarecare încredere 
în mine iar acum urma să mă şi vadă în postura 

C 
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de viitor ginere. Greu, foarte greu! Aproape la 
fel de greu ca venitul trenului în gară. Optasem 
însă pentru această variantă deoarece folosirea 
unui automobil se excludea fiindcă, pentru 
mine, era doar un vis păstrat pentru mai târziu, 
alt mijloc de transport între cele două orăşele nu 
exista dat fiind că drumul de legătură rămăsese 
acelaşi din vremea romanilor, iar şareta sau 
căruţa, mijloace de locomoţie folosite până mai 
ieri, dispăruseră din mentalul colectiv odată cu 
caii, consideraţi, conform unor vechi şi extrem 
de înţelepte proverbe (acela cu boul care trage şi 
calul care mănâncă), nişte consumatori inutili şi 
mult prea pretenţioşi în comparaţie cu muncile 
prestate, prin urmare, numai buni pentru a fi 
făcuţi salam. Prin urmare, deşi ştiam din 
perioada de studenţie ce înseamnă să mergi cu 
trenul, nu aveam de ales. Bine, nici nu îmi păsa 
prea mult… Aveam, cum v-am spus, douăzeci şi 
cinci de ani şi eram îndrăgostit… Din păcate, în 
asemenea condiţii, multe ne sunt iertate. 

Pe peron, deşi se plimbau tot felul de naşi, 
cu importanţa de rigoare, trenul se încăpăţâna să 
nu apară, iar sistemele de informare ale staţiei se 
rezumau la întrebări adresate casieriţei, o 
doamnă foarte nervoasă care ne trântea geamul 
în nas spunând să aşteptăm că doar ce dracu’ 
avem altceva de făcut! Avea dreptate! Doar nu 
ne chemase ea la gară!   

Naşii cu priviri de vultur care flanau pe 
peron nu răspundeau la întrebări ci numai la 
micile aranjamente pentru transport fără bilet. 
Eu eram în ochii lor un infractor fiindcă de data 
asta îmi luasem bilet de la agenţie. De vină era 
tot situaţia în care mă aflam şi trufia indusă de 
faptul că eram posesorul unui loc de muncă 
plătit. 

În sfârşit, cu numai jumătate de oră 
întârziere, la linia întâi, singura de fapt, trage 
trenul. Format dintr-o locomotivă sustrasă, 
bănuiesc, de la muzeu şi două vagoane. Urc în 
vagon, la scară naşul îmi aruncă o privire 
criminală, presimţind că am bilet, şi mă aşez pe 
locul indicat unul aflat la fereastră. Faptul că nu 
se închide bine mi se pare un avantaj enorm 
fiindcă mai intră ceva aer în atmosfera 
puturoasă a compartimentului. Pun buchetul de 
flori, cu o grijă extremă, pe poliţa de sus, nu îmi 
scot pardesiul fiindcă nu era cazul şi, fericit, mă 
apuc de citit cartea pe care mi-o luasem cu acest 
prilej ca să vadă şi viitorii socri că nu sunt chiar 
un analfabet ci un tânăr studios, cu mari 
perspective în viaţă. După altă jumătate de oră şi 
câteva smucituri trenul porneşte. Numai că în 
sens invers, aruncându-mă în disperare. Nu am 
pe cine să întreb ce se întâmplă şi, în consecinţă, 

devin înţelept punându-mi soarta în mâinile 
Domnului. Domnul mă are în vedere şi trimite 
un naş pe hol care zbiară: coplajooollll! Nu ştiu 
ce înseamnă asta dar mă liniştesc. Într-adevăr 
peste cam un kilometru alte tamponări şi 
scârţâituri îmi dau de veste că ne-am cuplat cu 
celelalte vagoane. Îmi fac totuşi cruce! Nu poate 
strica în asemenea condiţii de stres. Brusc 
compartimentul se umple de călători. Mai bine 
spus de călătoare. Doamne de felurite vârste, 
îmbrăcate pitoresc, cu fuste colorate şi foarte 
murdare, cu laţe de păr de care sunt prinşi bani 
cu copii în braţe sau atârnaţi de poale şi cu un 
mare chef de viaţă şi comunicare între ele. Lângă 
mine se prăbuşeşte o balenă neagră şi-mi ia 
puţinul aer care îmi mai ajungea în plămâni. 
Scoate o ţâţă de mărimea unui bostan, deşi nu 
am văzut până acum bostani negri, pe care o 
îndeasă în gura unui bebeluş de aceeaşi culoare. 
Ceilalţi se învârt în jurul meu, cerându-mi să le 
dau bani, covrigi, pâine, apă, în fine, orice, 
numai să le dau. Am o tristă experienţă în 
domeniu şi mă prefac surd, ba chiar şi orb, stând 
cu nasul în carte. Unul dintre ei, mai curajos, mi 
se urcă în braţe şi îmi bagă degetele în nas apoi 
încearcă să-mi scoată un ochi. În creier, o ceaţă 
roşie îmi blochează procesul de gândire. Din 
celălalt colţ al compartimentului maică-sa, o 
huidumă plină de afecţiune pentru micul 
copilaş, îmi zâmbeşte larg cu toţi dinţii de aur. 
La un moment dat vine chiar la noi şi încearcă 
să-l recupereze pe îngeraşul negricios. Acesta, 
într-un puseu de iubire faţă de mine mi se agaţă 
cu mânuţele de gât şi îmi rage în ureche de 
parcă l-ar fi jupuit cineva. Mămica, învinsă de 
afecte mi-l lasă în braţe. Însă instinctele mele de 
supravieţuire triumfă şi, cu un calm aparent, ba 
chiar zâmbitor, îl iau în braţe şi îl dau jos pe 
copilaş. Abia acum observ că nu are pe el decât 
o cămăşuţă iar ideea de hârtie igienică nu pare a 
fi ajuns la această etnie binecuvântată. Îmi 
aranjez hainele răvăşite de scena de iubire şi mă 
prefac din nou că sunt absorbit de lectură. 
Vortexul sângeriu din creier nu se potoleşte de 
fel iar literele-mi fug prin faţa ochilor. Numai că, 
Preabunul se milostiveşte de mine şi la staţia 
următoare tribul se retrage. Deschid larg 
fereastra nutrind speranţa deşartă că voi scăpa 
de mirosuri. Oricum, ajung la întâlnirea cu 
iubita mea, care mă aşteptase răbdătoare pe 
peronul gării de destinaţie. Ne îmbrăţişăm, ne 
sărutăm, îi dau buchetul de flori, ne mai 
sărutăm o dată, ea face remarca foarte fină cum 
că mi-aş fi schimbat after-shave-ul, eu nu mă 
prind la aluzie şi, veseli, ne urcăm în maşina de 
teren al viitorului socru. Abia când, la sfârşitul 
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mesei, s-a tăiat tortul mi-am dat seama de 
schema cu copilaşul iubitor prin care îmi fusese 
furat portofelul dar şi inelul de logodnă. Spre 
norocul meu, toţi au înţeles situaţia, ba chiar 
viitorul socru, deşi era inginer agronom, a dat 
dovada unui neaşteptat simţ al umorului, mi-a 
împrumutat bani ca să mă pot întoarce acasă şi, 
la despărţire, m-a rugat să-mi arunc hainele 
(costumul!!) pentru a putea scăpa de miros. Ne-
am îmbrăţişat şi peste trei luni, în toamnă, mă 
căsătoream cu aleasa inimii şi purtam un alt 
costum. 

 
*** 

Nici nu-mi vine să cred că au trecut zece ani 
de atunci… După căsătorie eu am mai muncit pe 
şantiere până când draga mea soţie a terminat 
rezidenţiatul de pediatrie, apoi am plecat din 
ţară ca să ne căutăm un rost. Acum, avem doi 
copii şi locuim într-un bloc central în Torino. Eu 
sunt liftier iar soţia mea lucrează totuşi în 
domeniu. Este baby-sitter şi trebuie să recunosc 
o ducem destul de bine. Mai ales că nu plătim 
chirie deoarece apartamentul este special 
destinat personalului de deservire al blocului. 
Chiar avem în intenţie, după ce mai strângem 
nişte bani să facem o excursie la Florenţa 
împreună cu copiii ca să admirăm frumuseţea 
vestitelor locuri unde a început istoria modernă 
a Europei. Mde, deocamdată sunt doar visuri, 
dar cine ştie… 

Până atunci însă, mai ies, în serile libere, la o 
bere cu nea Vasile, mecanicul de întreţinere, om 
mult mai în vârstă care pe vremuri a fost inginer 
aerospaţial. Nu ştiu ce înseamnă asta dar cum 
este un tip agreabil şi un bun povestitor, cele 
câteva ceasuri petrecute împreună îmi sunt ca 
un balsam sufletesc.  

Deşi în unele poveşti pe care mi le spune se 
vede clar că fantezia l-ar putea face un foarte 
bun scriitor de science-fiction. De exemplu îmi 
spune adeseori că în tinereţea lui, la terminarea 
facultăţii, erai repartizat într-o instituţie şi aveai 
un loc de muncă asigurat iar peste câtva timp 
primeai o locuinţă. Dacă te căsătoreai şi aveai 
copiii ţi se dădea o locuinţă mai mare, iar 
impozitele erau doar cinci şi neschimbate ani la 
rândul. Mde, eu ascult, că povesteşte frumos şi 
deşi nu există nici o bază logică a vorbelor sale, 
consider că basmele nu au făcut rău nimănui, ba 
mai mult, din când în când chiar avem nevoie de 
aşa ceva. În primul rând ca să suportăm mai 
uşor realităţile vieţii cotidiene!   

 
  

Băi sărate 
 

amenii, majoritatea cam de vârsta a 
doua, pluteau în apa extrem de sărată a 
ghiolului având speranţe diferite. Unii 

că le va trece reumatismul sau bolile de piele, 
alţii că le vor reveni puterile din tinereţe, în fine, 
fiecare visa în tihnă la ceea ce-şi dorea. Unii 
stăteau de vorbă, perechi sau cel mult trei în 
grup, cu voce scăzută, povestind probabil cam 
cum li s-au rezolvat problemele cu care veniseră 
la tratament. Putem spune că era o atmosferă 
încărcată cu aerosoli usturători dar şi cu o 
anumită plictiseală. 

Pe malul ghiolului veni un grup foarte 
gălăgios şi bine dispus deoarece începuse 
tratamentul în barul din apropiere.  Păreau 
tineri tractorişti veniţi prin sindicat deşi 
categoria aceasta care în urmă cu câteva decenii 
umpluse lumea de cântece închinate muncii pe 
ogoare, dispăruse de ceva vreme. Oricum, tinerii 
fiind înfierbântaţi şi de soarele care dogora îşi 
scoteau hainele făcând glume cu specific. Cea 
mai frecventă fiind o palmă după cap urmată de 
bââzzzz şi hohote de râs fiindcă cel care o 
primise nu ghicea cine i-a dat-o. În sfârşit, au 
rămas în slip. Este un eufemism care defineşte 
forma arhaică a conceptului. Erau de fapt 
izmene dar asta nu afecta cu nimic buna 
dispoziţie a grupului, iar cei din bazin nu 
păreau îngrijoraţi, deoarece încă nu-i auziseră 
vorbind. Însă Preabunul are grijă de tot ce ne 
înconjoară! 

- Uăii, aidi, uăiii sî dăm boambi!  Vocea era 
indiscutabil a şefului grupului cel mai inteligent 
dintre ei şi care avea, cert, calităţile unui lider 
înnăscut. Chiotele de fericire care au urmat au 
putut face posibilă identificare grupului pentru 
un anumit spaţiu cultural, dar nici de dat 
aceasta cei din bazin nu au avut reacţii adecvate. 
Treaba lor! 

Flăcăii începură să sară pe rând în apă, 
luând poziţia ghemuit pentru a stropi cât mai 
mult şi a face valuri cât mai mari. Trebuie să 
recunoaştem că le-a reuşit de minune. Toată 
suflarea din bazin intră în panică numai că de 
ieşit repede din apă sau să se ferească de valuri 
nu prea puteau.  

Însă adevărata distracţie a început abia după 
ce tinerii au scos capetele din saramură. Răgeau 
de usturime, fiindcă apa le intrase şi în gât şi în 
ochi dar şi în nas, îmbulzindu-se spre scara de 
lemn care ducea pe mal. Destul de greu 

O 
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exerciţiul iar unele recăderi în apă au confirmat 
ipoteza. Mugetele mai durară şi pe timpul 
recuperării hainelor apoi se stinseră, încet-încet, 
în direcţia barului. 

În bazin, după aceste momente umoristice, 
discuţiile se animară chiar dacă sub forma unor 
proteste leşinate. În fond, putem spune că aceşti 
oameni minunaţi, promovând cutume culturale 
tradiţionale, reuşiseră, chiar dacă prin sacrificiu 
de sine, să mai destindă atmosfera bostanilor 
care pluteau alene în bazin precum ouăle la 
vopsit. Bravo, lor!    

 
 

Eroul zilei 
 

entru această aşezare pierdută în 
geografia câmpiilor mai mult pustii 
domnul Grigore Traianaescu părea 

locuitorul ideal. Era mărunţel, durduliu, chel, 
liniştit, politicos şi din cale afară de plicticos. 
Lucrase toată viaţa ca funcţionar, contabil şi 
casier, într-o întreprindere care producea 
împletituri din nuiele, papură sau pănuşi de 
porumb, adică ceva foarte ecologic deşi pe 
atunci conceptul nu însemna nimic. Nu se ştie 
unde se vindeau aceste atât de interesante 
produse fiindcă de partea asta se ocupau alţii. 
Cei zece angajaţi, cu tot cu directorii, îşi primeau 
salariile la timp şi asta era tot de conta. 
Întreprinderea se numea: Păpuriş, iar mai apoi, 
după ce domnul Traianescu s-a pensionat s-a 
numit Papoorish S.A. şi a fost vândută la fier 
vechi. Acesta este doar un mod de exprimare, 
absolut eufemistic, întrucât aici fier era numai în 
gardurile din sârmă împletită. Oricum, 
desfiinţarea acestei măreţe ctitorii a epocii nu a 
afectat la modul dramatic situaţia economică a 
urbei, dat fiind că dintotdeauna oamenii se 
descurcaseră şi trăiau cam la limita 
supravieţuirii cu ceea ce produceau în grădini. 
Nu se plângeau fiindcă nu cunoşteau un alt 
nivel de viaţă, ba chiar putem spune că erau 
fericiţi. Mai ales de când televiziunea cucerise 
tot spaţiul informaţional şi transmitea continuu 
emisiuni pentru aceia care nu simţeau nevoia să 
gândească. Mde… Cam mulţi, totuşi… 

Soţia sa, doamna Marcela, era o gospodină 
perfectă, putea sta în bucătărie toată ziua, avea 
şi aici televizor, şi reuşea să se descurce la piaţă 
mai ceva decât Houdini în rezervorul plin cu 
apă.  

După pensionare domnul Traianescu şi-a 
stabilit un program foarte strict de lucru, ceva 
firesc dacă ne gândim că era, cu toată fiinţa sa, 
contabil. Dimineaţa lua un mic dejun frugal apoi 
pleca într-o plimbare de menţinere a sănătăţii şi 
pentru socializare împreună cu Anghelache. 
După plimbare se întorceau acasă, iar el se aşeza 
pe fotoliul preferat, îşi punea un pled, ochelarii, 
şi începea studiul Bibliei. Anghelache, un căţel 
de rasă dubioasă, posesor al unei figuri 
simpatice şi a unei perechi de ochi inteligenţi i se 
aşeza alături şi peste câteva clipe începea să 
sforăie. Avea însă o mare putere de sugestie, 
prin urmare, domnul Traianescu intra şi el într-o 
fericită amorţeală. Doamna Marcela fierbea câte 
ceva la bucătărie şi plângea în hohote din cauza 
belelelor în care intrase o fată frumoasă şi 
inteligentă, eroina unei telenovele, extrem de 
asemănătoare cu viaţa doamnei. 

La prânz, unul la fel de frugal, bazat mai 
mult pe ciorbă de ştevie alternată cu supă de 
varză, domnul dezbătea unele aspecte din 
lecturile biblice cu doamna în timp ce ea îi 
povestea cum reuşise să cumpere azi, cu exact 
tot atâţia bani ca ieri, numai jumătate de 
legătură de ridichi. Se înţelegeau perfect, aşa 
cum se întâmplă de regulă tuturor cuplurilor 
care au depăşit cu bine o anumită vârstă. 
Anghelache, lipăia cuminte din străchinuţa lui, 
tot supă de varză. Precum vedem era un câine 
inteligent având în vedere faptul că adaptarea 
este, în primul rând, o chestiune de inteligenţă.  

După somnul de prânz, o nouă rundă de 
socializare prin parc unde Anghelache avea ceva 
legături amoroase, iar seara priveau cu toţii în 
gol, la televizor. 

Poate că lucrurile ar fi mers aşa mult şi bine 
iar noi nu am fi aflat nimic despre aceşti oameni 
dacă într-o bună zi nu s-ar fi întâmplat un fel de 
miracol. O faptă despre care au vuit întâi 
cartierele, apoi presa iar la sfârşit, cam ca de 
obicei, şi autorităţile. La modul festiv, foarte 
gălăgios, dar fără nici o consecinţă. Că doar nu 
erau ei atât de fraieri încât să-i dea domnului 
Traianescu, diploma de cetăţean de onoare al 
oraşului, aşa cum promiseseră la început. Hai, să 
fim serioşi! Ce, promisiunile din campanie le 
respectă cineva!?  

Pe această temă doamna a şi fost 
intervievată de un reporter al televiziunii locale 
care a interceptat-o în piaţă, locul ei favorit 
pentru asemenea activităţi de comunicare: 

- Stimată doamnă, ne puteţi spune, pe scurt, 
despre ce este vorba în cazul soţului 
dumneavoastră, cel petrecut acum două zile? 

P 
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- Eu, dragă domnule, tocmai cumpărasem o 
juma dă kil dă ceapă şi golanu’ dă negustor voia 
să mă înşele la cântar şi nici nu-ţi poţi închipui 
cum l-am făcut să moară dă ruşine pentru 
faptele lui, iar când… 

- Nu, nu, povestiţi-ne ce aţi văzut când v-aţi 
întors… 

- Când m-am întors am văzut nişte vinete 
frumoase şi ce mi-am zis în gând: ia hai, să-i trag 
o musaca, aşa cum numai eu ştiu să fac, după o 
reţetă de la o mătuşă a mea absolventă a scolii 
de menaj, eheee, cum era pe vremuri, când… 

- Lăsaţi că poate vă invităm la noi în 
emisiunea special dedicată gospodinelor… 

- Povestiţi ce aţi văzut când aţi ajuns acasă… 
- Când am ajuns acasă şi am văzut factura 

de la încălzire, cum fusese ea umflată de 
nemernicul de Chihaia, administratorul, mi-au 
venit nebunelile la cap şi am…  

- Lăsaţi, când aţi intrat în casă… 
- Aaa! Da! Când am intrat în casă l-am văzut 

pe soţul meu stând treaz în fotoliu. Pe figura lui 
virilă se citea o uşoară oboseală dar şi bucuria 
lucrului împlinit. Mi-a făcut un semn cu ochiul 
şi am înţeles totul… De bucurie, am început să 
plâng cu lacrimi cât pumnul...       

Desigur doamna intrase involuntar pe 
secvenţele lirice de telenovelă şi mai confunda 

planurile. În consecinţă, reporterul îşi stăpâni 
vorbele care îi veneau pe limbă şi plecă spre un 
alt subiect lăsând-o pe doamnă să vorbească 
singură. Ceea ce ea a şi făcut un timp. Apoi a 
plecat acasă şi a telefonat copiilor să vină la ei 
diseară să vadă cum mămica lor a dat un 
interviu la cea mai mare televiziune din ţară. 

- Hai, mamă, că fac şi o plăcintă cu bostan 
cum vă place vouă! Acest argument forte i-a 
adus pe copii, Marcel şi Marcelina, plus nepoţii, 
seara, la părinţi, respectiv bunici. Cel mai mult 
s-a bucurat Anghelache care s-a jucat cu cei mici 
şi a mâncat altceva decât supă de varză. În rest 
au aşteptat degeaba fiindcă afurisitul de 
reporter, ofticat pe inteligenţa doamnei Marcela 
nu a mai dat materialul ca să nu vadă poporul 
cum merg, cu adevărat, lucrurile în ţara asta. 

În acest timp, la bufetul gării, doi abonaţi, 
foşti lucrători la fabrica de împletituri, care 
auziseră totuşi despre isprava fostului contabil, 
îşi sorbeau, cu destulă grijă, primele ţoiuri de 
trăscău. Unul dintre ei întrebă: 

- Bă, da’ ce dreacu’ a făcut nea Gligore dă 
vrea ăştia să-i dea legiunea dă onoare? 

- Băăă, a schimbat, singur, becul dă la baie! 
 

♦
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Luca CIPOLLA 
 
 
 
Un onirosurrealist fantast 

Poetul şi românistul lombard Luca Cipolla este un 
onirosurrealist fantast. Textele sale poetice par a avea un 
echilibru al modernităţii, dezminţit însă de narativitatea 
oximoronică între absurd  amintind de Urmuz şi Virgil 
Mazilescu şi angelismul marilor orfici ai adoraţiei fără 
frontiere. Formal, poeziile sale, rod al unei ingenioase ars 
combinatoria, învederează simultan tonalităţile contrastive 
generate de juxtapunerea unor versete şi premeditate 
notaţii prozaice. Autorul se află în siajul spiritului 
postmodern al amanţilor dizarmoniilor şi al spulberării 
bruşte a idilismului: “Ca să disting greşeala mă-ncredinţez 
oglinzii,/ şi totuşi dincolo de râu ajunge să mă uit/la mine 
şi la tine,/ la alţii şi la alte../Atunci va să-nţelegem jocurile 
noastre/ unde se-ascunde soarele adesea după nori de 
fosfor./Nici un costum de scenă/în material/ întregului perceptibil şi tăinuit./Iubirea/  să ne piardă ca versuri/într-un cânt.”. 
Aparent clar òi accesibil, Luca Cipolla este un poet enigmatic dar plin de miez ce -şi poate revendica fără complexe inutile o ars 
poetică de tip Mario Luzi. O poezie a cunoaşterii prin ardoare, a conştiinţei că perfecţiunea marmoreană tip Canova sfârşeşte 
prin a obosi cititorul. Compoziţţile sale preferă premeditat impecabilului eroarea necesară ce dă curaj şi undă verde feluritelor 
interpretări, unui evantai amplu de opinii. Luca Cipolla nu aduce în pagină perfecţiunea sferei, ci imperfecţiunea inevitabilă, 
fragmentul lapidar, dilema, cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce sporeşte vitalitatea, ceea ce Nietsche numea sentimental 
Fiinţării. Poezia lui Luca Cipolla, fără a exclude sentimental infinitudinii,  pivotează în jurul fenomenelor în mişcare, immature, 
în jurul sugestiilor de energie ce transmite formele nedesăvărşirii, impure, umane, emoţionante.  

Geo VASILE 

Come 
sinfonia  

(dal titolo di una canzone di Pino Donaggio) 
 

La puntina 
sul disco della coscienza, 
carte di focaccia, 
la strada, 
di stracci una palla.. 
Dove s'amavan 
Dio lo ricorda, 
- come sinfonia 
- luci raccolte 
alla tele, voci urlate 
lungo vie 
d'assolato quartiere 
che agli occhi d'un bimbo 
celava 
campi di riso 
non estranei al paese. 

 

Ca simfonie  

(dintr-un cântec al lui Pino Donaggio) 
 
 

Pick-upul 
pe discul conştiinţei,  
hârtii de focaccia, 
strada, 
din cârpe o minge.. 
Unde se iubeau 
Dumnezeu îşi mai aminteşte, 
- ca simfonie 
- lumini învăluite   
la tele, glasuri strigate 
pe căile 
unui cartier însorit 
care la ochii unui copil 
ascundea 
câmpuri de orez 
cunoscute satului. 
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Mente mia.. 
 
 

Mente mia cullata 
da dita curiose 
sui ghazal del grande Hafez 
quale asse portante 
che un tarlo severo minaccia, 
punteruolo d'un nemico sempre 
in agguato, 
erba bruciata 
ov'io mi sotterro 
senza croce, 
se questo può servire 
giusto a chiedervi   
perdono. 

 
 
 

Mintea mea.. 
 
 

Mintea mea legănată 
de degete curioase 
peste gazelurile marelui Hafiz 
ca o piatră de temelie 
pe care un car sever o ameninţă, 
sulă a unui duşman mereu 
într-o ambuscadă, 
iarbă arsă 
unde eu mă îngrop 
fără cruce, 
de-ar fi de folos asta 
numai să vă cer 
iertare. 

 
 

 
 
 
 

Aśoka 
 
 

Ferito Aśoka, 
terra crudele disattesa, 
arida sfera lustrale, 
nèi che scommettono  
chi sei tu 
e sono io, 
ove il peggior nemico  
non getta la spada, 
petalo avvinto al suo ricettacolo.. 
animale ferito,  
umile e nobile Aśoka, 
mastichi in disparte 
una foglia di cicoria. 

 
 
  

Aśoka 
 
 

Rănit Aśoka, 
pământ nemilos încălcat, 
aridă sferă lustrală, 
negi care mizează 
pe cine eşti tu 
şi pe cine sunt eu, 
unde cel mai rău duşman 
nu-şi aruncă spada, 
petală legată de receptaculul ei.. 
animal rănit, 
smerit şi nobil Aśoka, 
mesteci deoparte 
o frunză de cicoare.  
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Firenze - Amsterdam.  

A journey of Art.  
 
 
Esposizione di artisti della Società delle Belle Arti Circolo degli Artisti “Casa di Dante”. 
Collectieve tentoonstelling van kunstenaars van de Florentijnse kunstkring Società delle Belle Arti 
Circolo degli Artisti “Casa di Dante”. 
O călătorie de Artă. Expoziţia colectivă a artiştilor Societăţii de Arte Plastice Cercul Artiştilor "Casa 
Dante". 
 
Inaugurazione 9 ottobre, Vernissage op 9 oktober, Vernisajul 9 octombrie 2015 
Saranno esposte opere dei seguenti artisti: 
Er zullen werken te zien zijn van de volgende kunstenaars: 
Aceasta include lucrări semnate de următorii artişti: 
 

Libuse Babakova  
Matteo Becucci.  
Anna Maria Bedini  
Grazia Bonini  
Anna Bubba  
Anna Maria Calamandrei  
Chiara Cammelli  
Giuseppe Cavallo  
Daniela de Luca  
Guido del Fungo  
Patrizia del Monaco  
Isabella di Domenico  
Anna Fazzi  
Francesca Guetta  
Joh Gyunghee  

Paolo Lantieri  
Lorenzo Ars 
Lella Marchini  
Franco Margari  
Lorenzo Mesini  
Giovanni Napolitano  
Margherita Oggiana  
Elleny Pendefunda  
Angiolo Pergolini  
Paolo Pierotti  
Diana Polo  
Gabriella Balestri Porgo  
Angelo Ruggeri.  
Andrea Simoncini  
Giovanni Ugolini 
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Storia e Missione della “Societa’ Delle Belle Arti-Circolo degli Artisti 
(Casa di Dante)” 

 
ell’agosto del 1843, per iniziativa di 
circa 400 Notabili Fiorentini e 
personalità di spicco nel mondo della 

cultura e dell’arte,venne costituita la “Società 
Promotrice delle Belle Arti”, che aveva come 
missione la difesa e presentazione dell’arte, 
all'inizio soprattutto toscana, in tutti i suoi 
aspetti, dalla letteratura alle arti pittoriche e 
visive, e il cui Statuto ottenne la validità dal 
Granduca Leopoldo II di Toscana. Questa Società 
non solo continuò a lavorare e prosperare dopo 
l’annessione della Toscana al Regno d’Italia 
avvenuta nel 1861, ma si ingrandì notevolmente, 
diventando sempre più importante anche a 
livello nazionale. Ne fecero parte molti artisti di 
fama nazionale ed internazionale, come Ardengo 
Soffici, Pietro Annigoni, Giorgio De Chirico, 
Carlo Carrà, Lorenzo Viani e tanti altri, nonché 
letterati di rilievo tra i quali Giosuè Carducci e 
Sem Benelli, e sin dai suoi esordi fu appoggiata 
dalle massime autorità politiche, prima dai 
Granduchi di Toscana e poi dai Reali d’Italia e 
quindi i Sovrani di Savoia, e oggi, da quelle 
comunali, regionali toscane e nazionali italiane. 
Un'ulteriore, ed importante trasformazione ebbe 

luogo nel 1957, quando questa Società si fuse con 
il “Circolo degli artisti di Firenze”, assumendo 
l’attuale denominazione di “Società delle Belle 
Arti-Circolo degli artisti di Firenze - (Casa di 
Dante)”. 

La Società delle Belle Arti costituisce sempre 
più oggi un fondamentale punto d’incontro e di 
scambio culturale vivo e vissuto da parte degli 
artisti. Essa effettua una intensa attività 
espositiva e culturale (concerti, conferenze, 
incontri letterari), che vengono per lo più 
realizzati nella sua bellissima sede nel centro di 
Firenze, che conta tre sale espositive per mostre 
personali o collettive, una sala per conferenze e 
concerti e un archivio storico. Essa esplica inoltre 
una sempre maggiore presenza sia in Italia, sia 
all’estero, aprendosi a gemellaggi con simili 
circoli nazionali ed internazionali, per ricreare 
una reale interazione fra Artisti. 

Curatori Mostra - Ideazione e coordinamento 
Mostra : Graziella Marchini e Andrea Simoncini. 

Gli Artisti partecipanti alla mostra sono tutti 
soci della Società delle Belle Arti-Circolo degli 
Artisti di Firenze. 

 

 
 

N 
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Geschiedenis en Missie Van de “Societa’ Delle Belle Arti-Circolo degli 
Artisti (Casa di Dante)” 

 
n augustus 1843 wordt op initiatief van 
ongeveer vierhonderd Florentijnse 
notabelen en vooraanstaande personen uit 

de kunst- en cultuurwereld de vereniging 
“Società Promotrice delle Belle Arti” opgericht, 
die het beschermen en presenteren van de 
kunsten als missie had. Aanvankelijk was men 
voornamelijk gericht op de kunsten in de regio 
Toscane in al hun facetten, van literatuur tot 
schilderkunst tot beeldende kunst. 

De vereniging ontving de goedkeuring van 
de groothertog van Toscane Leopoldo II en bleef 
na de anexatie van Toscane door het Italiaanse 
Koninkrijk in 1861 niet alleen op actieve wijze 
bloeien maar groeide tevens aanzienlijk en werd 
steeds belangrijker op nationaal niveau. Vele 
beroemde kunstenaars in Italië en daarbuiten 
maakten er deel van uit zoals Ardengo Soffici, 
Pietro Annigoni, Giorgio De Chirico, Carlo 
Carrà, Lorenzo Viani en vele anderen, alsook 
vooraanstaande letterkundigen zoals Giosuè 
Carducci en Sem Benelli. Al direct vanaf het 
begin kreeg de vereniging de steun van de 
hoogste politieke autoriteiten, eerst van de 
Toscaanse groothertogen, de leden van het 
Italiaanse koninklijk huis en vervolgens de leden 
van het huis Savoye. Thans geniet de vereniging 

de steun van de gemeentelijke, Toscaanse en 
nationale politieke autoriteiten. Een verdere en 
belangrijke transformatie vond plaats in 1957 
toen de vereniging samen ging met de “Circolo 
degli artisti di Firenze” waardoor de huidige 
benaming “Società delle Belle Arti-Circolo degli 
artisti di Firenze - Casa di Dante” tot stand 
kwam. De Società delle Belle Arti vormt 
hedentendage steeds meer een belangrijk 
ontmoetingspunt en een levendige plaats voor 
culturele uitwisseling voor kunstenaars. Er 
worden regelmatig exposities en culturele 
activiteiten georganiseerd (concerten, lezingen, 
literaire avonden), hoofdzakelijk in het eigen 
prachtige verenigingsgebouw in het centrum van 
Florence. Daar zijn drie tentoonstellingszalen 
beschikbaar voor persoonlijke of collectieve 
exposities, een lezingenen concertzaal en een 
historisch archief. De vereniging doet bovendien 
steeds meer van zich horen in Italië en 
daarbuiten door zich open te stellen voor 
stedenbanden en samenwerkingsverbanden met 
soortgelijke nationale en internationale 
kunstkringen teneinde een daadwerkelijke 
interactie tussen kunstenaars tot stand te 
brengen. 

I 



268 vol. 26,  141-142| martie-aprilie, 2016 

 

Curatoren Tentoonstelling – Ontwerp en 
coördinatie: Graziella Marchini en Andrea 
Simoncini. 

De aan de tentoonstelling deelnemende 
kunstenaars zijn allen lid van de Società delle 
Belle Arti-Circolo degli Artisti di Firenze. 

 

  
 

Istoria şi Misiunea "Societăţii de Arte Frumoase-Cercul de Artişti (Casa 
Dante) " 
 

n luna august de 1843, la iniţiativa a 400 de 
notabili florentini şi factori de decizie din 
lumea culturii şi ai artei, a fost formată 

"Compania de Promovare a Artelor Plastice", 
care a avut ca misiune protejarea şi prezentarea 
artei, "începând în special cu cea toscană, în toate 
aspectele sale, de la literatură la pictură şi arte 
vizuale, şi a cărei statut a obţinut valabilitate de 
la Marele Duce Leopold al II-lea din Toscana. 
Această companie nu numai că a continuat să 
lucreze şi să se dezvolte după anexarea Toscanei 
la  Regatul Italiei în 1861, dar s’a dezvoltat din ce 
în ce mai mult şi a devenit importantă la nivel 
naţional. Ea a constituit sufletul multor artişti de 
renume naţional şi internaţional, ca Soffici, Pietro 
Annigoni, Giorgio De Chirico, Carlo Carra, 
Lorenzo Viani şi mulţi alşii, precum şi al unor 
scriitori proeminenţi, cum ar fi Carducci şi Sem 
Benelli, şi încă de la începuturile sale a fost 
susţinută de cele mai înalte autorităţi politice, în 
primul rând prin Marii Duci de Toscana şi mai 
târziu de către regii Italiei, iar apoi de suveranii 
de Savoia, iar în prezent de către autorităţile 
municipale, regionale şi naţionale ale Toscanei 
italiene. O transformare în continuare şi 

importantă a avut loc în 1957, când această 
societate a fuzionat cu "Cercul Artiştilor Plastici 
din Florenţa", luând numele actual de "Societatea 
de Arte Frumoase, Cercul Artiştilor Plastici din 
Florenţa - (Casa Dante) ". 

Societatea de Arte Frumoase este acum din 
ce în ce mai mult un loc de întâlnire fundamental 
pentru schimburile culturale vii desfăşurate între 
artişti. Aici se efectuează o activitate intensă de 
expoziţie şi de cultură (concerte, prelegeri, 
literare), care sunt în mare parte realizate în 
sediul minunat din centrul Florenţei, care are trei 
săli de expoziţie pentru expozitii personale sau 
colective, o sală de conferinţe şi concerte, o 
arhivă istorică. Este, de asemenea, o prezenţă 
asemenea unei porţi uriaşe, atât în Italia cât şi în 
străinătate, prin deschiderea parteneriatelor cu 
cercuri naţionale şi internaţionale similare, 
pentru a crea o interacţiune reală între artişti. 

Curatori Expoziţie - Concept şi coordonare: 
Graziella Marchini şi Andrea Simoncini. 

Artiştii care participă la expoziţie sunt toţi 
membri ai Società delle Belle Arti-Circolo degli 
Artisti din Florenţa. 

prin amabilitatea lui Giuseppe CICCIA 

Î 
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 
 

De la musique avant toute  
chose 

VII. Evenimente celeste: concertul muzelor. 
 

rimatul muzicii în cadrul polisului antic 
atenian, al Greciei în general, e perfect 
ilustrat de instituţia muzelor, de la care 

arta sunetelor împrumută şi numele. Trei sunt 
după specialiştii mitologi, în acest context, 
accepţiile prin care vechii greci încă din epoca 
homerică înţelegeau muzele: ca divinităţi 
descendente din Zeus, invocate generic de 
exemplu în Iliada („Cântă zeiţă mânia ce-aprinse 
pe-Ahil peleianul”), strâns legat de aceasta, ca 
simboluri abstracte ale  darului profetic şi ale 
inspiraţiei poetice, în fine, ceea ce ne interesează 
aici, ca reprezentări cât se poate de concrete ale 
cântecului, asociat poeziei şi dansului1. După 
oscilări în ceea ce priveşte originea,  numărul şi 
apelativele acordate muzelor2, Hesiod este cel 
care fixează, câteva zeci de ani după Homer, 
pentru epocile următoare, imaginea clasică a 
celor nouă fiice thrace ale lui Zeus şi titanida 
Mnemosina, totodată, şi numele lor, fie inventate 
de autorul Theogoniei, fie preluate de acesta din 
surse arhaice : ele sunt Calliope, Clio, Erato, 
Euterpe, Melpomene, Terpsichore, Thalia, 
Polymnia, Urania. Înzestrat de muze cu harul 
poetic, Hesiod poate fi, la rândul lui, pe bună 
dreptate socotit drept „părintele literar” al 
acestora. Familiarizat cu opera acestuia, prin 
lectura timpurie a Theogoniei, în ediţia din 1817 
frumos ilustrată de sculptorul şi graficianul 
neoclasic englez John Flaxman, simbolistul 
francez Gustave Moreau marchează momentul 
întîlnirii providenţiale a ciobanului din Askra cu 

                                                 
1 Vezi în acest sens María Isabel Rodríguez López, 
Iconografía de Apolo y las Musas en el Arte Antiguo y sus 
pervivencias en el arte occidental, în Cuadernos de arte e 
iconografía,  Tomo 13, Nº. 26, 2004, p. 467. Vezi, de 
asemenea, Music and the Muses: The Culture of Mousike in 
the Classical Athenian City, ed. P. Murray, P. Wilson, Oxford 
2004; Sheramy Bundrick, Music and Image in Classical 
Athens, Cambridge University Press,   2005. 
2 Date „biografice” şi un istoric al receptării mitului în Grecia 
antică, la Pausanias, Călătorie în Grecia, II, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Buc., 1982, p. 232. 

cele nouă zeiţe heliconide în desene 
preparatoare şi în tablouri, începând cu 1857, 
majoritatea păstrate în muzeul ce-i poartă 
numele din Parisul natal. Îi calcă pe urme, 
tratând acelaşi subiect, connaţionalii săi,  Jacques 
Clément Wagrez şi Edmond Francois Aman-
Jean. 

  

 
Gustave Moreau, Hesiod şi muzele, 1860, Muzeul „Gustave Moreau, Paris. 

 

P 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1985
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1985
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=127095
https://books.google.ro/books?id=KgSuo-A3cO8C&pg=PA246&lpg=PA246&dq=Music+and+the+Muses:+The+Culture+of+Mousike+in+the+Classical+Athenian+City&source=bl&ots=vq0uzbJnTo&sig=Qrlqta9ybkJIyhhk9hdJ7Hk-cTA&hl=ro&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAjgKahUKEwjiz4jAmMfIAhUGjnIKHVokAoY
https://books.google.ro/books?id=KgSuo-A3cO8C&pg=PA246&lpg=PA246&dq=Music+and+the+Muses:+The+Culture+of+Mousike+in+the+Classical+Athenian+City&source=bl&ots=vq0uzbJnTo&sig=Qrlqta9ybkJIyhhk9hdJ7Hk-cTA&hl=ro&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAjgKahUKEwjiz4jAmMfIAhUGjnIKHVokAoY
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În ceea ce priveşte funcţiile lor, precum şi 
însemnele ce le individualizează, ele vor fi 
precizate abia în mai târziu. La Homer şi Hesiod, 
precum şi la o serie de poeţi din generaţiile 
următoare (Solon din Atena, Theognis din 
Megara, Ibycos din Rhegium), avem o imagine 
de grup a muzelor, ca inspiratoare ale 
demersului poetic şi, mai ales, ca interprete 
vocale, într-un ansamblu coral dirijat de cele mai 
multe ori de fratele lor mai prestigios, Apollon, 
de unde şi calificativul ce-l însoţeşte, de 
Musagetas. Acompaniindu-l pe acesta, adevărate 
concerte corale susţin muzele în Olimp la 
banchetele zeilor, după cum ne informează 
Homer în Iliada:  „Astfel ei veseli din zorile zilei 
şi până spre seară/ benchetuiau şi-aveau parte 
de masă la fel fiecare./ Cântec frumos le cânta şi 
Apollo din lira-i măiastră,/ muzele toate cu 
farmec în viers le cântau dup-olaltă”. Aceeaşi 
imagine, în „suita pythică” din imnurile 
homerice apocrife : în Olimp, la „casele lui 
Zeus”,  cântă Apollo cu „lira-i arcuită” ; 
„Răspund şi cele nouă muze cu glasurile lor 
frumoase”3, precum şi în invocaţia ce deschide 
Batrahomiomahia : „Întâi şi-ntâi ruga-voi corul 
de muze de pe Helicon/ La mine-n cuget să 
coboare anume pentru noul cânt”.  

 
La Hesiod, în Theogonia, calităţii de iscusite 

cântăreţe i se adaugă şi aceea a stăpânirii artei 
dansului:  „Cânterea noastră s-o începem cu 
Muzele Heliconide,/ Căci doar al lor e 
Heliconul, înaltul şi divinul munte!/ 
Dănţuitoare împrejurul fântânii viorii şi-altarul/ 
Cronidului atotputernic, cu gingaşe picioare 

                                                 
3 Homer, Imnuri, Minerva, Buc., 1971, p. 41. 

joacă;/ Când însă fragedele trupuri şi le scaldară 
în Permessos,/ Izvorul Calului-cu-aripi şi în 
Olmeios cel preasfânt,/  Pe-a Heliconului 
’nălţime se întovărăşesc în coruri/ Frumoase şi 
fermecătoare şi-n horă gleznele îşi saltă/ Apoi la 
drumu, se-aştern degrabă învăluite-n dese 
neguri/ Şi în cutreierul noptatic răsună cânturi 
minunate….”4.  

 
Şi-n Scutul lui Heracles, poem atribuit 

aceluiaşi Hesiod, „meşterul şchiop” Hefaistos 
încrustează în metal o scenă în care apare „corul 
sacru” al zeilor olimpieni, avându-l la mijloc pe 
Apollo cu lira. Tot aici, „Zeiţele, Pieride Muze,/ 
Lin viersuiau cu glasuri care aievea parcă se-
auzeau”5. Alt poem apocrif, atribuit lui Orfeu, 
Către Apollon, îl recomandă astfel pa acesta : 
„Năvalnic daimon al  luminii, frumosul şi 
vestitul tânăr,/ stăpân pe Muze şi pe coruri”. O 
bogată  tradiţie literară posthomerică conservă 
această asociaţie muzicală dintre Apollon şi 
muze, de la marele liric grec din secolul al VI-le 
î. Chr., Pindar, în Odele sale :  „Cu gânduri bune 
pentru-acei viteji le cânta pe ’nălţimile 
Pelionului/ Cel mai frumos cor al Muselor… iar, 
în mijloc,/ Apollon cânta din harfa înstrunată, 
cea cu şapte glasuri/ Mângâiate de plectrul aurit 
pe care mişcându-l zeul/ Îndruma rosturile toate 
ale cântării…” ( Nemeeana a cincea), şi până în 
primele secole ale erei creştine, la Strabon 
(Geografia : „Muzele sunt zeiţe şi Apollon este 
conducătorul lor”), sau la Pausanias. În templul 
Herei din Olimpia, scrie acesta din urmă în 
cartea a V-a a Călătoriei în Grecia, se află o ladă 

                                                 
4 Hesiod-Orfeu, Poeme, Minerva, Buc., 1987, p. 3. 
5 Idem, p. 81 

 
Baldassare Peruzzi, Muzele dansând cu Apollo, decoraţie la Villa Farnesina, Pallazzo alle Colonne, 1535. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Baldassare_Peruzzi
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cu chipuri şi scene sculptate în fildeş, aur şi lemn 
şi cu inscripţii cu caractere antice. Lângă 
imaginea înfăţişându-l pe Apollon începând un 
cântec, continuat de Muze, se află inscripţia : 
„Acesta este Apollon, fiul Latonei, cel care 
aruncă săgeţi în depărtare. În jurul lui sunt 
Muzele, un cor graţios pe care îl conduce”  
Modelul acestui partenariat pare să vină din 
Egiptul antic, cel puţin aşa crede istoricul roman 
de origine greacă de la graniţa dintre ere, Diodor 
din Sicilia, : „Osiris îndrăgea veselia şi dansul şi, 
de aceea, aducea întotdeauna o mulţime de 
cântăreţi, printre care se aflau nouă fecioare 
pricepute să cânte şi iscusite în toate artele; 
acestora elenii le-au zis muze. Egiptenii 
povestesc că le conducea Apollon, din care 
pricină i-au dat lui denumirea de Musagetul”6.  
Aceste mărturii literare sunt în consens cu 
primele reprezentăti plastce ce au ajuns până la 
noi, de pe vase ceramice realizate în Grecia 
antică, unul dintre cele mai vechi (secolul al VIII-
lea î. Chr..), în care zeul cu liră apare însoţit de 
câteva muze în ipostază de cântăreţe sau 
dansatoare, fiind păstrat la muzeu din Dresda.  

 
Apollo şi muzele, ceramica attică, cca. 750 î. Chr., Staatliche Kunstsammlung, Dresda. 

Foarte repede însă muzele vor fi 
reprazentate ţinând în mâini diferite 
instrumemte muzicale, care devin semne 
distinctive ale acestora. Astfel, splendidul „Vas 
François”  pictat de Kleitias în sec. VII-VI, cu 
scene luate din mitologia greacă, le înfăţişează 
pe cele nouă muze, inscripţionate cu numele 
proprii, însoţind carul ce-i poartă pe Zeus şi 
Hera. Între acestea, Calliope duce la gură un nai 
din trestie (syrinx).  Alte vase pictate din epoca 
clasică, cum sunt cele din secolul al V-lea 
atribuite lui Meidias Pictor sau Hesiod Pictor,  
redau şi ele muzele în ipostaza de 
instrumentiste. Şapte muze însoţitoare ale lui 

                                                 
6 Diodor din Sicilia, Biblioteca istorică, Editura sport-turism, 
Buc., 1981, p. 35 

Apollon, din care câteva ţin în mâini diverse 
instrumente muzicale (citeră, barbiton, dublu 
aulos) ) sunt de asemenea bine reprezentate pe o 
hydria de Vulci.  În mod frecvent, lira lui Apollo 
devine şi un atribut definitoriu al muzelor, aşa 
cum scrie Pindar în Pythianica  întîi: „Harfă de 
aur a lui Apollon şi a vioriu buclatelor/ Muse 
legiuită avuţie! În a lor stăpânire tu eşti…”. Nici 
flautul însă nu lipseşte din dotarea acestora, cum 
vedem din legenda căsătoriei lui Cadmos cu 
Harmonia : „Avu loc atunci cel dintâi ospăţ de 
nuntă la care au luat parte zeii… Apollo cânta 
din ceteră, iar Muzele din flaut”7.  

 

 
Kleitias, Calliope cu nai, detaliu din craterul numit „Vasul François”, sec. VII-VI, 
Muzeul Arheologic din Florenţa.    
 

 
Trei muze: Urania, Calliope şi Melpomene, ceramică atică, sec. V. î. Chr., Louvre. 

                                                 
7 Idem, op. cit., p. 375 
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Atribuit lui Meidias, Apollo şi muzele, ceramică attică, cca. 420-400  î. Chr., 
Muzeul Naţional din Atena.  

 
Mai târziu pictorii, graficienii şi gravorii 

secolului al XV-lea şi cei din epocile următoare s-
au întrecut în realizarea unor lucrări cu subiecte 
inspirate din mitologie, între care ies în evidenţă 
cele cu Apollo în mijlocul muzelor sau cu 
spectacole concertistice ale acestora. Unul din 
primele exemple ni-l oferă o miniatură, din cele 
179 existente, din cartea Le Champion des 
Dames a poetului francez Martin le Franc, 
realizate de un activ inluminator din epoca 
Renaşterii timpurii cunoscut sub numele de 
„Maître du Champion des dames”. Muzele apar 
şi-n fresca Triumful lui Apollo, realizată de 
Francesco del Cossa către finele secolului al XV-
lea  la Palazzo Schifanoia („Il Salone dei Mesi”), 
din Ferrara natală.  Tot din prima Renaştere, din 
quattrocento-ul italian, datează frumosul 
Parnass cu muze dansatoare de la Luvru al lui 
Andreea Montegna, urmat, la începutul 
secolului următor, de cel al lui Rafael de la 
Stanza della Segnatura, în Palatul Vatican, 
despre care am vorbit cu altă ocazie.  

 

 
Maître du Champion des dames, Cele nouă muze, ilustraţie în Martin le Franc, Le 
Champion des Dames,  mss., 1460, Biblioteca Municipală din Grenoble. 

 Francesco del Cossa, Triumful lui Apollo (detaliu), frescă de la palatal 
Schifanoia, 1470, Ferrara. 

 

În  plină Renaştere italiană (cinquecento), 
veneţianul  Jacopo Robusti zis Tintoreto a 
abordat şi el, între cele câteva tablouri cu teme 
mitologice, subiectul celor nouă muze, în 
tablouri aflate în muzee sau colecţii particulare. 
Secolul al XVI-lea ne mai oferă din abundenţă 
exemple în această direcţie prin operele unor 
pictori olandezi şi flamanzi precum Maarten van 
Heemskerck, Maarten de Vos, Frans Floris I, 
Frans Francken II.  

 
Tintoretto, Concertul muzelor în faţa zeilor (detaliu), către 1545, col. part.  

 

În fresce sunt specializaţi mai ales italienii 
precum Rafael Sanzio, Baldassare Peruzzi, 
Nicolo dell' Abate, Salvio Savini, Francesco 
Primaticcio. Dintre desene îl remarcăm pe cel al 
germanuluil Hans Holbein cel Tânăr (Apollo şi 
muzele în Parnas, 1533, Staatliche Museen, 
Gemäldegalerie, Berlin.). Gravueri după Rafael 
şi Luca Penni ne propun Giorgio Ghisi şi 
Bernardo Daddi, zis le Maître au Dé.  

http://www.wikiart.org/de/hans-holbein-the-younger/apollo-and-the-muses-on-parnassus-1533
http://www.wikiart.org/de/hans-holbein-the-younger/apollo-and-the-muses-on-parnassus-1533
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Maarten van Heemskerck, Apollo şi muzele, cca. 1550-1560, Museum of Art, New 
Orleans. 

  

 
Maarten de Vos, Apollo şi muzele, sec. XVI, Musées Royaux Des Beaux-Arts, 
Brussels. 

 

 
Salvio Savini, Concertul muzelor, frescă, 1580, Palazzo della Corgna,  Castiglione 
del Lago, Umbria. 

 

Pe lângă intonarea unor imnuri de slavă 
dedicate părintelui lor, Zeus, nu lipsesc, cum 
vedem, din repertoriul coral al muzelor 
cântecele de nuntă, mai des menţionată fiind 
aceea a lui Peleu cu Thetis, despre care citim în 
Pindar, Pythianica a treia : „Totuşi de viaţă/ 
Sigură, fericită, nici Peleu, fiul lui Aiakos,/ Nici 

eroul asemeni zeilor, Cadmos, n-au avut parte/ 
Deşi, precum se spune, dintre , muritori, cea mai 
înaltă fericire aflaseră,/ când Muzele, cu panglici 
de aur pe frunte, în hora cântecelor/ pe munţi şi 
la cele şapte porţi ale Thebei le auzeau 
glăsuind”8, sau, peste două secole, la Euripide în 
Ifigenia din Aulida : „Cu păr buclat şi cu sandale 
de-aur,/ Pe muntele Pelion, pieride/ Bătură 
scurt piciorul de pământ./ La nunta lui Peleu 
erau chemate/ şi la ospăţul zeilor, acolo,/ Pe 
culmea unde mişună centauri…/ Şi-n mijlocul 
codrului Pelion depănară/ spre Thetis şi spre 
fiul lui Eac/, Glas dulce în cântările de slavă” . 
Despre prestaţia muzelor la ospăţul de la nunta 
lui Eros cu Psyche, relatată de Apuleius în 
Măgarul de aur, am vorbit într-un articol 
anterior.   

 

 
Giorgio Ghisi, Apolo şi muzele, gravură după Luca Penni, 1557. 

 

Sunt însă şi prilejuri în care muzele 
intonează cântece funebre, cum se întâmplă la 
funeraliile lui Achile, descrise în Odiseea : „Iar 
cele nouă Muze/ Cu viers frumos jăleau de-
arândul toate,/ De nu rămase nici un om cu 
ochii/ Nelăcrămaţi: aşa-i mişcase Muza/ Cu 
glasu-i plin de farmec”9. Acelaşi eveniment 
prilejuit de moartea eroului de la Troia este 
evocat de Pindar în Pindar, Isthmian Ode 
8.Isthmica a opta: „Nu l-au părăsit pe acesta/ De 
moarte cânturile. Ci la rugul său, în slujbe la 
mormânt,/ Feciorele din Helicon au stat de l-au 
plâns/ Şi bocete-au vărsat pe multe glasuri”10. 
Corul muzelor venit să deplângă moartea 
legendarului poet trac Orfeu e amintit şi de 
poetul latin din secolul I d. Chr., Statius, autor al 
unei epopei neterminate, Achileida, în discursul 
său de consolare pentru pierderea soţiei lui 
Abascantus, general al lui Domiţian: fiul 

                                                 
8 Pindar, Ode, II, Univers, Buc., 1975, p. 20. 
9 Homer, Odiseea, Univers, Buc., 1979, p.513. 
10 Pindar, Ode, III, Univers, 1977, p. 82-83 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Castiglione_del_Lago&usg=ALkJrhgrqBruZkGUUlNwnxSiBcrXYX2NdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Castiglione_del_Lago&usg=ALkJrhgrqBruZkGUUlNwnxSiBcrXYX2NdQ
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Calliopei e bocit de cortegiul pădurilor şi al 
fluviilor, de preoţii lui Apollon şi Bacchus şi de 
întreg corul Muzelor („atque omnis partier 
matertera vatem”)11. Muzele bocitoare sunt 
invocate şi de poeţi bucolici precum Teocrit, sec. 
III î. Chr., care o deplânge în prima din Idilele 
sale pe Dafnis :  „Muzelor dragi, hai, începeţi, 
începeţi voi cântul bucolic” (Moartea lui Dafnis), 
ori Moschos din Siracuza, sec. II î. Chr., la 
moartea confratelui îndrăgit, Bion din Phlossa : 
„Începeţi dar cernitul cântec, siciliene Muze,-
ncepeţi !” (Cernitul cântec al lui Bion ) . 

 
Anticii le-au receptat pe cele nouă muze şi ca 

veritabile specialiste în muzică, calitate în care 
au fost chemate să arbitreze întrecerea dintre 
zeul cu liră Apollo şi satirul flautist Marsyas, cu 
finalul tagic cunoscut pentru acesta din urmă, 
care i-a impresionat atât de mult pe poeţii şi 
artişti plastici din vremurile vechi şi până în cele 
moderne. Pausanias, în relatarea călătoriei sale 
în Grecia descrie o astfel de operă atribuită lui 
Praxiteles dintr-un sanctuar din Mantineea : „Pe 
un piedestal sunt înfăţişate Muzele şi Marsyas, 
cântând din fluier”. 

                                                 
11 Statius, Epicedion in Priscillam, în  Silves, Ed. Garnier, 
Paris, 1935, p. 237. 
 

 

 
Damon Pictor, Thetis şi cele nouă muze la funeraliile lui Achile, hidria, cca, 560-
530 î. Chr., Louvre 

 
Rafael Sanzio şi elevii săi,  Nunta lui Cupidon cu Psyche, 1517, Vila Farnesina, Roma.  
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Întrecerea dintre Apollon şi satirul Marsyas, sarcofag roman, cca. 290-300, 
Louvre. 

 
Dar muzele însele se angajează în astfel de 

întreceri muzicale, cum este aceea cu legendarul 
cântăreţ thrac Thamiris, relatată de Homer : 
„…pe tracul Tamiris/ Muzele l-au întâlnit şi i-au 
luat darul cântării ;/ Când de la craiul Evrit din 
Ehalia el călătorul/ Se-ncercase la drum să 
întreacă în cântec pe Muze,/ Fiicele 
împlătoşatului Zeus. De-aceea şi-n cale/ zânele 
atunci l-au orbit de necaz şi luatu-i-au darul/ 
Dumnezeiesc şi făcut-au cu totul să uite de liră”.  
Acest pasaj din Odiseea va fi citat mai târziu de 
Diodor din Sicilia în cartea a treia a Bibliotecii 
istorice:  Homer, Iliad 2. „Thamiris…,  foarte 
dăruit de fire, ajunse mare meşter în ale muzicii 
şi chiar el spunea că ar fi cântat mai desfătător 
decât Muzele. Şi, din această pricină, zeiţele s-au 
mâniat şi i-au luat vederea şi darul de-a cânta, 
după cum ne încredinţează şi Homer”12.  

 

 
Thamyris şi muzele, ceramică attică, Palazzo Jatta, Ruvo Di Puglia.  

 
Şi Ovidiu în Metamorfoze va vorbi de 

provocarea pe care fiicele lui Pieros (Pieridele) o 
adresează muzelor : „Încetaţi s-amăgiţi cu 
deşartă dulceaţ-a cântării/ Gloata cea proastă ; 
vă-treceţi cu noi, de-ndrăzniţi, Tespiade./  Nu 
ne-or fi mai prejos nici glas şi nici iscusinţă”. 
După ce una dinttre Pieride „cîntă din liră şi 
voce”, muzele o delegă pe Calliope să ducă mai 
departe povara întrecerii ; aceasta „Se scoală, cu 
iederă părul şi-l leagă,/ Degetul apoi trecând 

                                                 
12 Diodor din Sicilia, op. cit, p. 243. 

peste murmurătoarele coarde/ Cântec de voce-
nsoţi cu-mbinare de strune atinse”. Chemate ca 
judecătoare, numfele le declară ca învingătoare 
pe muze, care, drept pedeapsă pentru obrăznicia 
lor, le transformă pe învinse în coţofene13. De o 
altă întrecere, de data aceasta cu sirenele, 
vorbeşte Pausanias în cartea citată , cu ocazia 
vizitei sale la un templu închinat Herei, din 
Coroneea, unde o statuie realizată de tebanul 
Pythodoros o reprezintă ţinând în mâini nişte 
sirene: „După tradiţie, Hera convinsese pe fiicele 
lui Aheloos să se ia la întrecere cu muzele în 
măiestria cântecului. Muzele, ieşind 
învingătoare, au scos aripile sirenelor, cu care şi-
au făcut cununi”.  Subiectul îi preocupă pe 
artiştii plastici din epoca elenistică pînă în 
Renaştere. 
 

 
Concursul dintre muze şi sirene, sarcofag roman, sec. III d. Chr., Muzeul 
Metropolitan, New York. 

 

 
Tintoretto, Concursul dintre Muze şi Peride, 1544-1545, Museo di Castelvecchio, 
Verona. 

 
Pe urmele vechilor aezi, poeţii din epocile 

moderne le-au înfăţişat şi ei pe muze drept 
neîntrecute cântăreţe, spre desfătarea, 
deopotrivă, a zeilor şi a pământenilor muritori. 
Poeţii Pleiadei, mari admiratori ai Greciei antice 
şi ai mitologiei acesteia,  fac o adevărată pasiune 
pentru cele nouă cântăreţe celeste, mai cu seamă 
principalul reprezentant al renumitei şcoli 
poetice franceze din secolul al XVI-lea, Pierre de 
Ronsard. Poezia Lui Michel de L’Hospital sau 
Misiunea poetului, a acestuia, se deschide astfel 

                                                 
13 Ovidiu, Metamorfoze, Ed. Gunivas, Chişinău, 2007, p.120-
132. 

https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjABahUKEwi3l9vYw_HIAhUG3g4KHbkkCt8&url=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com%2FAttraction_Review-g1028921-d1492817-Reviews-Palazzo_Jatta-Ruvo_Di_Puglia_Province_of_Bari_Puglia.html&usg=AFQjCNGLBj5sG9XDtCiFUPvY7Zh9i8NSvg
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cu un lung pasaj dedicat „odraslelor 
Mnemosinei”  şi ale lui Jupiter, menite 
cântecului chiar de la naşterea lor :  „Şi-n prunci 
s-a pogorât/ O muzică cerească/ Ce gura le-a 
umplut/ De miere aticească/ Şi le-a mai 
hărăzit/ Lor versul de păzit,/ Cel vers duios ce-
ncântă/ Pe zei şi muritori/ De ori de câte ori/ 
Se-nvredmnicesc de-l cântă”. La rugămintea lor, 
mama le duce la ospăţul din Olimp, unde ele 
cântă, acompaniate de Apollo, despre istoria 
zeilor, încheiată cu victoria lui Zeus asupra 
titanilor. Ca răsplată, Calliope, lider al grupului, 
îi adresează acestuia următoarea rugăminte: 
„Părinte, dă-ne, dă-ne-anume,/ Atotputernic şi 
măreţ,/ Cântarea noastră dulce-n lume/ Să-
ntreacă zahărul de preţ/ Şi fă-ne peste munţi 
stăpâne,/ Pe lunci, poiene-a-mpărăţi,/ Şi-n 
codri, tainiţe păgâne/ Cu glasul nostru-a-
nsufleţi ;/ Ba fă-ne parte şi mai mare:/ Poeţii, 
orice ghicitori/ Şi proorocii grăitori,/ Tu dă-ni-i 
nouă-n ascultare…” Înzestrate cu astfel de 
daruri bogate de stăpânul zeilor, muzele, „.... 
lângă tronu-i aşezate/ La dreapta tatălui, în cer,/ 
Cântând cu Phoebus, al lor frate,/ Îl preamăreau 
pe Jupiter ;/ Nu se duceau Nemuritorii/ Fără de 
ele la ospăţ,/ Petreceri, nunţi – prea iubitorii/ 
De-al Muzelor cântat răsfâţ…”14  

 

 
Atribuit lui Jan van Balen, Apollo şi muzele pe muntele Helicon, sec. XVII, 
Anvers. 

 
Sărind peste secole, să-l mai amintim şi pe 

liderul şcolii parnasiene, Leconte de Lisle, 
mergând pe urmele lui Euripide cu drama sa în 
trei acte şi cinci tablouri, L’Apollonide, unde, în 
finalul actului al III-lea apar cele nouă muze, 
„fecioare sacre, desfătări ale vastului univers”, 
cum se recomandă prima dintre ele. În astfel de 
context, cântecul lor îşi extinde semnificaţia, 

                                                 
14 Ronsard, Antologie lirică, EPL, Buc., 1967, p. 90-113. 
 

făcînd parte din muzica sferelor. Reproducem, în 
acest sens, cuvintele din cântecul celei de a doua 
muze : „À travers la nue infinie/ Et la fuite sans 
fin des temps,/ Le chœur des astres éclatants/ 
Se soumet à notre harmonie./ Tout n’est qu’un 
écho de nos voix:/ L’oiseau qui chante dans les 
bois,/ La mer qui gémit et qui gronde,/ Le long 
murmure des vivants/ Et la foudre immense et 
les vents./ Car nous sommes l’Ame du 
monde !”.  
 

 
Benito Castaneda Arredondo, Apollo şi Muzele, frontispiciu, sec. XIX, Teatro 
Degollado, Guadalajara, Mexic 

 
La poetul francez, în consens cu şcoala 

pitagoreică şi cu cercurile orfice, muzele deschid 
prin cântecul lor porţile de acces la structura şi 
misterele universului. În imnul orfic Celor nouă 
muze, acestea sunt „întruchipări celeste” care 
dau iniţiaţilor „faimă mare şi râvna imnurilor 
dragi”. La istoricul şi filosoful din secolele I-II d. 
Chr., preot la Oracolul din Delfi, Lucius Mesrius 
Plutarchus, muzele sunt înzestrate cu darul rar 
al profeţiei: „Dacă aici au fost găzduite Muzele 
în chip de asistente şi supraveghetoare ale 
divinaţiei alături de fântână şi de sanctuarul 
Geei, căreia, pe cât se pretinde, îi aparţine 
Oracolul, acest lucru s-a întâmplat deoarece 
prezicerea viitorului era cântată în versuri” (De 
Pythiae Oraculis)15. Muzele sunt înălţate de 
neoplatonicieni spre culmile înţelepciunii şi 
filosofiei, cum vedem la Proclos din Lycia, sec. 
IV d. Chr., în Imn către Muze : „Vă chem., zeiţe 
stând la cârma ce-ndrumă sacra-nţelepciune” ; 
„zeiţe care-ndrumă strălcitoarea-nţelepciune”. 
Coborând spre izvoarele timpului, să remarcăm 
că poetul Pindar prevăzuse aceasta într-unul din 
Paianele sale : „ … pe carul înaripat/ Al muselor 
am urcat,/ Şi acum de fiica lui Uranus frumos 
înveşmântată în peplum,/ De Mnemosine şi de 
fecioarele ei mă rog:/ Să-mi dăriuiască lucrarea 

                                                 
15 Plutarh, Despre oracolele delfice, Polirom, Iaşi, 2004, p. 123 
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iscusită./ Căci oarbe sunt minţile omeneşti ce 
umblă/ În lipsa fecioarelor Heliconului/ Să 
cerceteze adâncul drum al înţelepciunii”16. Arta 
plastică participă şi ea la ridicarea în rang a celor 
nouă zeiţe surori, din epoca elenistică începând 
şi până la simbolişti secolului al XIX-lea. Din 
puzderia de sarcofage romane având săpate în 
marmură, stereotip, imagini ale muzelor, 
reţinem cel puţin două păstrate în Roma, la 
Musei di Villa Torlonia şi la Vatican, în care 
fecioarele Heliconului apar în compania 
onorabilă a unor filosofi. Ca să încheiem cu un 
pictor din epocile mai noi, Gustave Moreau, cel 
fascinat de mitologia greacă, în special de muze, 
le rezervă acestora, într-un tablou din 1868, un 
destin apoteotic, acela al luminării prin artă a 
lumii. 
 

  
Un filosof amator înconjurat de muze şi filosofi, Sarcofag roman (detaliu), cca. 
280 d. Chr., Muzeul Vatican, Roma. 

                                                 
16 Pindar, Ode, III, Univers, Buc., 1977, p. 99 

 
 Gustave Moreau, Muzele părăsindu-l pe Apollo pentru a merge să lumineze 
lumea, 1868, Muzeul „Gustave Moreau”, Paris. 

 

 
Henrich Maria von Hess, Apollo şi muzele, 1826, Neue Pinakothek, München. 
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Bogdan MANDACHE 
 
 
 
 

Ispitirea 
sfântului 
Anton (II) 
 

ntonie nu a părăsit Tebaida decît de două 
ori, pentru a încuraja creştinii din 
Alexandria persecutaţi de Maximin şi 

pentru a interveni contra arianismului; a 
petrecut 80 de ani în deşert, luptînd cu diavolul 
şi cu demonii. Stau mărturie însemnările lui 
Atanasie folosite din plin de Flaubert în 
descrierea chinuitoarei nopţi, de la crepuscul la 
revărsatul zorilor, care constituie substanţa 
poemului în proză Ispitirea sfîntului Anton. În 
întunecimea nopţii Anton meditează asupra 
vieţii sale jalnice de “martiriu continuu”; departe 
de lume, în mica şi modesta sa colibă simte cum 
se întinde o umbră pe pămînt: “E Diavolul, care 
stă sprijinit în coate de acoperişul colibei, 
adăpostind sub cele două aripi ale sale – ca un 
liliac ce şi-ar alăpta puii – cele Şapte Păcate 
Capitale, ale caror capete schimonosite se zăresc 
nedesluşit.” În vremea lui Anton, numărul 
păcatelor sau al gîndurilor era opt: lăcomia, 
curvia, iubirea de arginţi, tristeţea, mînia, acedia, 
slava deşartă, trufia; ulterior, Grigorie cel Mare 
înlocuieşte acedia cu inuidia şi scoate trufia din 
lista celor opt; pentru primii monahi faptul că 
aceste gînduri ne tulbură nu ţine de noi, dar 
faptul că pot veni mai devreme sau mai tîrziu ori 
că stîrnesc sau nu patimi ţine de noi. În lunga 
noapte a ispitirii, Anton se crede în Alexandria, 
vede Farul şi porturile, palatele ptolemeilor, 
Museumul, Timoniumul, cetele de călugări 
răzvrătiţi din Tebaida care se răzbună pe lux, 
rup carţi căci nu ştiu să citească; apoi întîlneşte 

părinţii din Sinodul de la Niceea, Constantin îi 
pune diadema pe frunte, participă la un ospăt 
fastuos cu Nabuconodosor, apoi dintr-o dată … 
linişte … în jurul său. Dar demonii revin şi în 
faţa colibei se înfăţişează în întreaga-i splendoare 
Regina din Saba: 

Ah! frumosule ermit! frumosule ermit! sînt 
la capătul puterilor! Noaptea plîngeam cu faţa la 
perete. În cele din urmă lacrimile mele au făcut 
două mici găuri în mozaic, ca bălţile de apă de 
mare pe stînci, căci te iubesc! O, da, nespus! Pari 
trist; din pricină că îţi părăseşti coliba? Eu am 
părăsit totul pentru tine, chiar şi pe regele 
Solomon care, oricum era foarte înţelept … 

Cum? deci nici bogată, nici cochetă, nici 
iubăreaţă, nu mă vrei? Toate cele pe care le-ai 
întîlnit pînă acum, de la tîrfa ce sta la colţul 
străzii şi cînta sub felinar, pînă la patriciana 
tolănită în litieră printre petale de trandafiri, 
toate formele întrezărite, toate închipuirile 
dorinţelor tale, cere-mi-le! Eu nu sînt o femeie, 
sînt o lume. De ajuns ar fi să-mi cadă veşmintele 
ca să descoperi în mine un şir nesfîrşit de mistere 
… Aşadar mă dispreţuieşti! Adio! Eşti sigur că 
nu vrei o femeie atît de frumoasă? Te vei căi, 
frumosule ermit, şi vei plînge! O să mori de urît! 

Ermitul rămîne “nemişcat, mai ţepăn decît 
un bulumac palid ca un mort”, cu mintea foarte 
tulbure…Aceste tulburări îşi au obîrşia în 

A 

 

http://www.esoterica.ro/2015/09/ispitirea-sfintului-anton-ii/
http://www.esoterica.ro/2015/09/ispitirea-sfintului-anton-ii/
http://www.esoterica.ro/2015/09/ispitirea-sfintului-anton-ii/
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“răzvrătirile cărnii”, mulţi comentatori ai scrierii 
flaubertiene văzînd în episoadele martiriului lui 
Anton transpuneri literare ale halucinaţiilor, ale 
lentei progresii a stării hipnagogice a serii spre 
halucinaţii nocturne. Comentatorii lui Flaubert 
au surprins că după prima variantă a Ispitirii, 
demonii au devenit halucinaţii, scriitorul 
introducînd în text conceptul de halucinaţie 
hipnagogică elaborat de eruditul Alfred Maury, 
prieten al lui Flaubert, în lucrarea Le Sommeil et 
les reves. Etudes psychologiques sur ces 
phénomènes, 1861; unii exegeţi pun la îndoială 
faptul că Flaubert ar fi citit această carte, dar sînt 
siguri că a citit o altă lucrare a lui Maury: Magie 
et l’Astrologie dans l’Antiquité et au Moyen-
Age, apărută în 1860. Aici Maury susţine că 
magia, care la începuturile creştinismului era 
combătută sub numele de demonologie, se 
bazează pe minciună şi credulitate, dar şi pe 
anumite tulburări nervoase sau  pe anumite 
afectiuni care se manifestă în timpul somnului. 
Maury clasifică aceste fenomene în patru grupe: 
vise, halucinaţie şi delir, influenţa voinţei şi a 
imaginaţiei, hipnoză, catalepsie şi 
somnambulism. Maury explică viziunile 
sfinţilor, mai ales ale părintilor deşertului 
folosind conceptul de halucinaţie hipnagogică. 
În capitolul despre halucinaţii, Maury prezintă o 
istorie a diavolului, istoria unei personificări 
crescînde şi a unei creşterii unei paranoia 
colective; în acea epocă apărea o istorie a 
diavolului scrisă de teologul protestant Gustav 
Roskoff; trei decenii mai devreme apăruse 
lucrarea monumentală a lui Joseph Gorres, 
tradusă în franceză sub titlul La mystique divine, 
naturelle et diabolique, care, printre altele, 
operează cîteva distincţii: între “adevărata” 
mistică creştină şi o “falsă” mistică demonică, 
întte extaz şi posedare; Gorres consideră că 
originea viziunilor trebuie căutată în “trăsnetul” 
provocat de Sfîntul Duh. “Dacă Gorres este aici 
atît de interesant, este mai ales pentru că el 
explică întreaga demonologie printr-o concepţie 
eretică a Răului, care se bazează pe o falsă 
substanţializare (presupunerea unei «puteri a 
tenebrelor» opusă puterii divine a luminii), şi în 
care el vede manifestarea cea mai pură în religia 
gnostică a maniheismului. Legătura cu  
Ispitirea de Flaubert devine aici manifestă, căci 
al patrulea capitol, capitolul central, este 
constituit de confruntarea lui Anton cu ereticii, 
care începe chiar cu Manes, fondatorul 
maniheismului”, scrie profesorul Dagmar 
Stoferle. 

După plecarea Reginei din Saba împreună 
cu întreg alaiul ei strălucitor, Anton, cel care ar fi 

vrut să nu mai fie legat de pămînt nici măcar 
prin tălpile picioarelor, primeşte replica tăioasă a 
fostului discipol, Hilarion: “Ipocritule care te 
cufunzi în solitudine pentru a te deda mai în 
voie dezmăţului poftelor tale! Te lipseşti de 
carne, de vin, de scaldă, de sclavi şi de onoruri; 
dar laşi închipuirea să-ţi ofere ospeţe, femei 
goale şi mulţimi care te ovaţionează! Castitatea 
ta nu e decît o corupţie mai subtilă, şi 
dispreţuieşti lumea pentru că ura ta e 
neputincioasă faţă de ea. (…) Iată că acum recazi 
în păcatul tău obişnuit, lenea. Ignoranţa este 
spuma orgoliului.” Flaubert ne duce fără inutile 
ocolişuri în mediul gnostic al sfîrşitului 
antichităţii; Egiptul lui Anton este un creuzet al 
religiilor, al înţelepţilor. Creştinismul se 
constituia doctrinar în întîlnirea cu mitologia şi 
filosofia greceşti şi romane, în contact nemijlocit 
cu religiile perşilor, caldeenilor, frigienilor, 
egipenilor şi indienilor. Se apropia Sinodul de la 
Niceea, 325, care va afirma caracterul divin al lui 
Isus ceea ce va marca o ruptură faţă de grupuri 
mai mult sau mai puţin creştine, grupuri 
gnostice care căutau si ele răspunsuri la mari 
întrebari. Gnoza, în sensul grec al termenului, 
este o religie a cunoaşterii, o “religie dualistă 
compusă de mai multe şcoli şi mai multe 
curente” (Kurt Rudolph), care se caracteriza 
printr-o respingere a lumii şi a societăţii, care 
propovăduia o eliberare a omului de 
constrîngerile existenţei terestre prin conştiinţa 
apartenenţei esenţiale la un regat supraterestru 
al libertăţii. 

Hilarion îl conduce pe Anton către o bazilică 
imensă, luminată miraculos, înţesată de oameni 
din toate zările; pe un tron de aur, înconjurat de 
învăţăcei, Manes îşi rostea discursul: “Pămîntul 
celest este extremitatea superioară, pămîntul 
muritor este extremitatea inferioară. În culmea 
cerului cel mai înalt se află Divinitatea 
impasibilă; dedesubt, faţă în faţă, sînt Fiul lui 
Dumnezeu şi Prinţul tenebrelor. Ţelul oricărei 
creaturi este eliberarea razei cereşti închisă în 
materie.” În discuţie intervin diferite grupuri 
(hernieni, priscillianieni, nicolaiţi, mesalieni, 
helvidieni, marcosieni, carpocraţieni, 
gymnosifişti, taţieni, arcontici, apolinarişti, 
teodosieni), apoi marii teologi şi cărturari ai 
vremii: Tertulian, Clement din Alexandria, 
Origen, Valentin, Basilide, Arie, Priscilla, 
Maximilla, Montanus, Appolonius, dar şi zeităţi: 
Jupiter, Junona, Minerva, Pluton, Neptun, Diana, 
Bachus, Ceres, Apolo, Venus, Isis. Tonul 
polemicii teologice este dat de Valentin: “Lumea 
este opera unui Dumnezeu în delir! … Cea mai 
desăvîrşită dintre fiinţe, dintre Eoni, Abisul, se 
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odihnea la sînul Profunzimii împreună cu 
Gîndirea. Din unirea lor s-a născut Inteligenţa, 
care a avut ca tovarăş Adevărul. Inteligenţa şi 
Adevărul au dat naştere Cuvîntului şi Vieţii, 
care la rîndul lor au dat naştere Omului şi 
Bisericii.” Afirmaţiile stîrnesc replici şi dispute, 
vocea lui Anton fiind tot mai stinsă, aşa cum 
spusese Valentin: “precum ecourile unei voci ce 
se îndepărtează,….Puterile emanate din 
Principiu slăbesc necontenit.” Într-o preocesiune 
păgînă cei prezenţi invocă prin “Kyrie eleison!” 
şarpele uriaş încolăcit pe braţele crucii: “Încolăcit 
pe braţele crucii, şi ridicîndu-te pînă deasupra 
capului lui, lăsatu-ţi-ai balele să curgă pe 
cununa-i de spini, şi te uitai la el cum moare”; la 
auzul acestor vorbe, Anton “leşină de scîrbă, şi 
cade în faţa colibei lui. Această comoţie îl face să 
întredeschidă ochii; şi zăreşte Nilul unduios şi 
strălucitor, în lumina albă a lunii, ca un şarpe 
uriaş în mijlocul deşertului; – şi astfel iar cade 
pradă halucinaţiilor.” Dar asaltul gîndurilor şi 
demonilor asupra lui Anton nu încetează; pe un 
ton maiestuos, gymnosofistul spune: “Cum 
existenţa provine din corupţie, corupţia din 
dorinţă, dorinţa din senzaţie, senzaţia din 
contact, eu am fugit de orice acţiune, de orice 
contact; (…) În cele din urmă am desluşit 
Sufletul suprem în toate fiinţele, şi toate fiinţele 
în Sufletul suprem; – şi am izbutit să fac să intre 
în el şi sufletul meu. (…) Dar, cum am trecut 
printr-o multitudine infinită de existenţe, sub 
învelişuri de zei, de oameni şi animale, renunţ la 
călătorie, sînt sătul de această osteneală. Părăsesc 
hanul murdar al corpului meu, zidit din carne, 
înroşit cu sînge, învelit într-o piele hidoasă, plină 
de scîrboşenii; – şi drept răsplată, în sfîrşit, voi 
dormi în cel mai profund absolut, în Nimicire.” 
Şi flăcările care îl învăluiau pe gymnosof … îi 
pîrleau barba lui Anton! 

Poticnindu-se pe calea sa, Anton se întreabă: 
“Dar de ce oare o asemenea dezlanţuire a cărnii 
şi atîtea rătăciri ale spiritului?” Se amăgeşte, 
crede că totul a trecut, pînă apare Simon însoţit 
de o fată, Ennonia, dar la fel de bine este Sigeh, 
Barbelo, Elena Troienilor, Lucreţia, Dalila, ea 
întruchipează “prostituata tuturor seminţiilor”, 
cea care a cîntat la toate răspîntiile şi a sărutat 
obrajii tuturor: “Mi-e teamă să nu cad în abis. Şi 
crucea, desigur, e prea departe de mine…Ah! ce 
noapte! ce noapte!”, se tînguie deznădăjduit 
Anton, aproape secătuit de puterea de a se 
opune diavolului, împresurat de duhuri rele. 
Din ceaţa şi întunericul nopţii apar doi străini, 
Damis şi Apollonius, cel din urmă povestind 
pustnicului drumul lung străbătut ca să 
cunoască doctrina; a respectat legea tăcerii, 

precum pitagoreicii, a cunoscut înţelepţii de pe 
Gange şi din Babilon, din Caldeea si din Sciţia, a 
fost la Roma şi la Efes; îi promite lui Anton că îl 
va ajuta să înţeleagă vocile vieţuitoarelor şi 
tainele naturii, să cunoască demonii care 
sălăşluiesc prin peşteri, îi va explica raţiunea 
formelor divine, va putea să o violeze pe Pitia, 
să-şi împlinească dorinţele şi visele. Buimăcit de 
atîtea promisiuni, Anton, prosternat în faţa crucii 
murmură rugăciuni, în vreme ce Apollonius i se 
adresează lui Damis: “Pe deasupra tuturor 
formelor, mai departe decît pămîntul, dincolo de 
ceruri, se află lumea Ideilor, plină, toată, de 
Cuvînt! Dintr-un salt, noi vom trece în celălalt 
spaţiu; şi tu vei înţelege, în toată infinitatea sa, 
Eternul, Absolutul, Fiinţa! – Hai! dă-mi mîna! 
Pornim!”; cei doi se ridică usor în văzduh, în 
vreme ce Anton, răvăşit de spusele înţeleptului 
şi de zborul celor doi nu poate rosti decît: 
“Acesta-i mai rău decît iadul!” 

Şirul nălucirilor este departe de sfîrşit; lui 
Anton i se înfăţişează o fiinţă ciudată, cap de om 
pe un corp de peşte, parcă desprinsă din lumea 
onirică a lui Bosch, din acel Ev Mediu fantastic 
despre care a scris admirabil Jurgis Baltrusaitis. 
Oannes, se prezintă simplu: “eu sînt 
contemporanul obîrşiilor! Am sălăşluit în lumea 
informă în care dormeau dobitoacele 
hermafrodite, sub greutatea unei atmosfere 
opace, în adîncul undelor tenebroase, – pe 
vremea cînd degetele, înotătoarele şi aripile se 
confundau şi cînd ochi fără cap pluteau ca 
moluştele, printre tauri cu chip de om şi şerpi cu 
labe de cîine.” Terifiantă imagine, pronunţat 
gust pentru fantasmele himerice! Întrega discuţie 
purtată de gnostici îl face pe Anton să-i urască 
pe cei care prin falşi Dumnezei au dus suflete la 
pierzanie.  Jacques Matter, unul din autorii pe 
care Flaubert i-a citit documentîndu-se asupra 
gnozei, afirma că gnoza a însemnat introducerea 
în sînul creştinismului a tuturor speculaţiilor 
cosmologice şi teosofice care formau partea 
consistentă a vechilor religii ale Orientului, şi pe 
care noii platonicieni le adoptaseră în egală 
măsură în Occident; în final lumea veche a 
pierdut în favoarea noii doctrine, a 
creştinismului. Această izbîndă a noii religii este 
convingător reliefată în scena în care muntele 
din faţa lui Anton devine Olimpul lui Jupiter şi 
al Junonei, al Minervei şi al lui Neptun, al lui 
Marte şi al lui Apolo, al Dianei şi al lui Venus. 
Anton este vrăjit de strălucirea Panteonului: 
“Ah! îmi creşte inima. O bucurie pe care nu o 
cunoşteam coboră pînă în adîncul sufletului 
meu! Cît e de frumos! cît e de frumos!”; în scurt 
timp însă pustnicul, cu ochii plecaţi, repetă 
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crezul de la Ierusalim: “în aceeaşi clipă crucea 
creşte şi, străpungînd norii, aruncă o umbră pe 
cerul Zeilor. Toţi pălesc; Olimpul se cutremură.” 

Apariţia diavolului şi neaşteptata călătorie în 
care este purtat de diavol prin împaraţia fără 
margini, spulberă multe din certitudinile 
pustnicului şi îl pun la noi încercări: “Urcă în cer, 
mereu şi neîncetat; niciodată nu-i vei atinge 
culmea! Coboară dedesubtul pămîntului vreme 
de miliarde şi miliarde de secole, şi niciodată nu 
vei ajunge la fund…şi Întinderea se află cuprinsă 
în Dumnezeu, care nu este o porţiune de spaţiu, 
de o anume mărime, ci imensitatea.” Îl cuprinde 
neznădejdea încît se întrebă dacă toate lacrimile 
şi rugăciunile sale le-a îndreptat spre un spaţiu 
infinit sau spre un tată; simte în trăirea sa plină 
de nedumerire “o moarte mai adîncă decît 
moartea.” Descumpănit, pe marginea prăpastiei, 
hăul se deschidea la picioarele sale, Anton este 
bîntuit de neîncredere, poate chiar de gîndul 
sinuciderii; atunci se apropie de el două femei, 
una bătrînă, cealaltă tînără şi frumoasă; prima îl 
îndeamnă să se sinucidă, cealaltă îl îndeamnă să 
se bucure, să guste mîngîierile şi potolirea 
poftelor, să trăiască bucuria de a vedea goală 
femeia pe care o respecta cînd era îmbrăcată; în 
vreme ce bătrîna îi oferea consolarea, odihna, 
uitarea şi eterna seninătate, cea tînără îi promitea 
mîngîierea, bucuria, viaţa, fericirea fără sfîrşit. 
Cu un ultim îndemn al morţii (“Fecundează-mi 
putreziciunea!”), viziunea dispare…Fusese din 
nou Diavolul “sub dublul său aspect: ca spirit al 
depravării şi spirit al distrugerii.” În clipele de 
luciditate şi profundă meditaţie Anton îşi pune 
întrebări de sorginte metafizică: “Dar substanţa 
fiind unică, de ce Formele sînt variate? Trebuie 
să existe undeva figurile primordiale, ale căror 
corpuri nu sînt decît imagini. Dacă ar putea fi 
văzute, s-ar cunoaşte legătura dintre materie şi 
gîndire, şi în ce anume constă Fiinţa!” Anton este 
prins în vîrtejul viziunilor, al halucinaţiilor, al 
gîndurilor întunecate, al fantasmelor, fie animale 
fioroase, fie animale fantastice, fie diavoli, fie 
gînduri eretice care-i zdruncină credinţa, fie 
sonorităţi înfricoşătoare, confuze, fie întruchipări 
ale farmecului feminin, fie podoabe nepreţuite, 
fie vacarm, fie linişte apăsătoare care îl separă de 
lume. Aceste imagini necontrolate îi produc o 
cădere fizică, îl fac incapabil să vorbească, să 
distingă între vis si realitate. La capătul atîtor 
încercări, Anton delirează şi cere să coboare 
“pînă în străfundul materiei – să fiu materia!”, 
într-un decor apoteotic: “norii de aur se 
înfăşoară în volute uriaşe, dezvelind cerul. În 
mijlocul lui, şi chiar în discul soarelui, străluceşte 

faţa lui Isus Hristos. Anton îşi face semnul crucii 
şi începe să se roage.” 

Atracţia deşertului a fost resimţită în 
manieră originală de misticii creştini, nu numai 
pentru că se simţeau străini şi pelerini, dar şi 
pentru că era locul ascezei depline, penitenţiale, 
contemplative, eshatologice. Experienţa biblico-
spirituală a deşertului a cunoscut o evoluţie 
istorică, dar pentru epoca patristică, exemplul 
simbolic este Sfîntul Antonie, trăitor în pustia 
Egiptului şi a cărui viaţă ascetică ne-a povestit-o 
Atanasie al Alexandriei, un familiar al sfîntului 
şi al modului său de viaţă. Singurătatea, viaţa 
ascunsă, deşertul îl fac să descopere conflictul 
pasiunilor, al forţelor obscure şi oculte care 
lucrează în interiorul fiecărui om. Antonie îşi 
duce lupta mai întîi în mormintele aflate departe 
de satul său; într-una din nopţi se văzu atacat de 
năluci care luau înfăţişarea unor animale 
cumplite. După momentele de spaimă, Antonie 
vede o rază de lumină, simte ajutorul şi se 
adresă vedeniei: “«Unde erai? Pentru ce nu Te-ai 
arătat de la început, ca să-mi opreşti durerile?» 
Şi s-a facut glas către el: «Antonie, eram aci, dar 
am aşteptat să văd lupta ta»”. 

 
Gustave Flaubert 
 

Comentatorii Ispitirii sfîntului Anton a lui 
Flaubert au subliniat la unison preocupările şi 
cunoştinţele scriitorului în domeniul psihologiei, 
fapt pus în evidenţă de descrierea stărilor lui 
Anton. Viziunile sfîntului sînt provocate de 
percepţii senzoriale externe care se multiplică 
într-o rostogolire de imagini şi suscită spaimă. 
Simptomele descrise de Falubert sînt 
asemănătoare descrierilor propriilor halucinaţii 
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aşa cum reiese dintr-o scrisoare adresată lui 
Hippolyte Taine: “În halucinaţie totdeauna este 
teroare, simţi că-ţi scapă personalitatea. Mai întîi 
o angoasă nedeterminată, o nelinişte vagă, un 
sentiment de aşteptare dureroasă. Apoi, dintr-o 
dată, ca un trăsnet, invadarea sau mai curînd 
iruperea memoriei. Halucinaţia este o boală a 
memoriei.” Ispitirea lui Anton se compune din 
lucruri trăite, auzite, citite, iar Flaubert prezintă 
viziunile lui Anton într-o manieră realistă. Deli-
rul, himera, halucinaţia, într-un cuvînt imagina-
rul nu este prezentat ca un opus al realului, ci ca 
o stare psihică a izolării, a confruntării cu 
necunoscutul. În 1869 Flaubert îi scria lui 
Georges Sand că a reluat vechiul capriciu cu 
Sfîntul Anton: “Nădăjduiesc să găsesc o legătură 
logică (şi deci care sa suscite un interes de natură 
dramatică) între diferitele halucinaţii ale 
sfîntului. Acest mediu extravagant îmi place, şi 
mă cufund întru totul în el.” 

Unii istorici au studiat amănunţit 
suprapunerea de elemente religioase, ştiinţifice 
şi filosofice între antichitatea tîrzie a Sinodului 
de la Niceea şi modernitatea Conciliului Vatican 
I. Pornind de la gnoză şi modernitate, Dagmar 
Stoferle consideră că “Anton al lui Flaubert 
apare ca un gnostic modern aspirînd la 
cunoaşterea ştiinţifică şi religioasă. Anton 

împărtăşeşte cu gnosticii dualismul între lumea 
materială, terestră şi un principiu prim de esenţă 
divină, lumea materială fiind considerată ca rea, 
supusă puterilor ostile. Diavolul corespunde 
demiurgului, zeului creator, care se opune 
zeului transcendent şi necunoscut, zeului 
luminii.” Prin asceză Anton caută legătura între 
scînteia sa divină şi dumnezeul transcendent. 
Flaubert a scris trei versiuni ale Ispitirii, ediţia 
Pleiade le reproduce pe toate, încît pot fi 
urmărite modificările şi mai ales renunţările; în 
ultima versiune, cea publicată în 1874, nici 
păcatele capitale nici virtuţile teologale nu mai 
sînt personificate. 

Flaubert şi-a iubit cartea despre Anton 
afirmînd: “În Sfîntul Anton am fost eu însumi 
sfîntul Anton”, sau “Ispitirea a fost pentru mine 
şi nu pentru cititor”. Altfel nu ar fi purtat-o în 
gînd trei decenii, şi nu ar fi scris trei versiuni. 
Rescriind Ispitirea sfîntului Anton Flaubert 
substituie demonilor “religioşi” halucinaţiile 
“psihologice” ceea ce era o demistificare. 
Viziunile ascetului puteau fi explicate prin starea 
dintre veghe şi somn, între vis şi nebunie, prin 
dezechilibrul sistemului de percepţie. Revărsatul 
zorilor a îndepărtat tenebrele, dar după apusul 
soarelui din faldurile nopţii nu se vor ivi noi 
ispite? 

 
→ 
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EEEsssooottteeerrriiisssmmmuuulll   cccaaarrrttteeesssiiiaaannn   
René Descartes - 31 Martie 1596, Stockholm 11 februarie 1650 
 

acă Fulcanelli trebuia să aibă un 
predecesor fără îndoială acesta s’a 
numit René Descartes, filozof, 

supraveghetor, cosmolog şi iniţiat în Arta 
Regală. Deşi învăţătura sa a fost interzisă în 
Franţa mai mult de un secol, în 1824 numele său 
a reapărut. La acea vreme, el era avid de 
cunoaştere şi în primul rând de ceea ce păstrează 
esoterismul rosicrucian. Noua lui metodă trecea 
dincolo de matematică şi mulţi au crezut că el 
n’ar fi murit în 1650 şi s’ar fi retras în Laponia de 
unde conduce Ordinul.  

  
Dintotdeauna omul a oferit nu numai 

inteligenţa ci şi afectivitate. Putem asocia această 
funcţie (disputa dintre cei care susţin creierul 
sau inima ca sediu al sufletului este un subiect 
pe care l’am mai abordat) . Poate că sunt viziunii 
asupra inimii care ar putea pătrunde într’o zonă 
impenetrabilă pentru inteligenţă (să definească 

oare aceasta spiritul?). Iată unul dintre 
principalele elemente ce aparţin 
cartezianismului greşit interpretat, inclusiv le 
Discours de la Méthode al misticului Descartes. 
Iată de ce după prezentarea frecventei prezenţe a 
filosofului la curtea celebrei alchimiste Christina, 
regina Suediei am dorit să mă aplec asupra 
acestui binom intelectual dintre fondatorul 
cartezianismului venerat de rationalisti şi 
intresul dominant al lor faţă de Ordinul legendar 
Rosicrucian, al cărei membru nu se cunoaşte să fi 
fost. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să 
elaboreze lucrarea Le trésor mathématique de 
Polybe le Cosmopolite, dedicată erudiţilor din 
întreaga lume, şi în special fraţilor rosicrucieni. 
Titlul acestei cărţi este evocator când ştim că 
Cosmopolite era pseudonimul lui Alexandru 
Sethon, alchimist scoţian recunoscut la acel 
moment pentru călătoriile sale în Europa prin 
mai multe transmutaţii. Este greu de crezut ca 

D 

http://hermetisme.over-blog.com/article-28396414.html
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apropierea de acest membru proeminent să fi 
putut fi efectuată fără ca el să aibă dreptul 
legitim de adept rosicrucian.  

După Descartes cartesianismul a fost abuziv 
considerat raţionalist, el fiind o deschidere spre 
libertate, în strânsă legătură cu bucuria de a 
gândi şi de modelare a observaţiilor simple a 
mediului înconjurător, adică un element 
cunoscut determinat prin utilizarea unui 
sentiment comun şi împărtăşit de toţi, dar care 
este un element fundamental în laboratorul 
alchimistului. Abordarea sa cumulează teoria, 
studiul cărţilor şi referinţele academice. 
Construită pe cercetare şi atentă observare, 
metoda aduce bucurie şi libertate gânditorului 
(eu aş compara cu contemplaţia asociată 
meditaţiei). Aceasta este logica constructivă care 
trebuie să domine viaţa fiecărui rosicrucian şi 
alchimist. De aceea sunt convins că Descartes a 
primit iniţierea ordinului, deoarece, ca orice 
iniţiere reală, promovează clarviziunea în 
strânsă comuniune cu lumea suprasensorială, 
probabil în timpul iernii 1619-1620, la Neuburg, 
lângă Ulm.  

 

 
 

În 1617, s’a inrolat in armată, şi această 
carieră l’a condus în Olanda şi Germania. În 
timpul acestor călătorii, el vine în contact cu 
Johann Faulhabert, un matematician genial, care 
este interesat de astrologie, Kabbala şi alchimie. 

El a fost unul dintre primii care a publicat 1615 o 
carte dedicată rosicrucienilor: Misterul aritmetic, 
în care sunt relevate elemente cabalistice şi 
filosofice, admirabil prezentate, unde numerele 
sunt descrise raţional şi metodic. Cu umilinţă şi 
sinceritate el dedică studiul frăţiei ilustre şi 
celebre a Rosei Cruci. În aceeaşi perioadă René 
Descartes îl cunoaşte pe Isaac Beeckman, medic, 
filozof şi matematician cu care corespondează, 
interesat de ocultism, în special de scrierile lui 
Cornelius Agrippa şi Raymond Lully (aprilie 
1619). Amândoi cunosc astfel manifestele 
rosicruciene şi simt nevoia de a adânci 
învăţăturile şi cunoştinţele deţinute de oameni 
de ştiinţă din Germania. Aşa decide să meargă în 
căutarea lor şi se mută în Boemia. Participă la 
încoronarea lui Ferdinand de Styria la Frankfurt. 
Unii cred că el a profitat astfel să ajungă la 
Castelul din Heidelberg, în a cărui grădină se 
întâlneau cele mai relevante elemente 
rosicruciene ce l’au marcat pentru toată viaţa.  

Aflat în Boemia, chiar el notează pe 10 
noiembrie 1619 visele care i-ar fi adus trei 
gânduri decisive pentru viaţa lui. În vis fusese 
împins de către un vânt puternic, misterios, la un 
colegiu, unde s’a întâlnit cu un om care îi dăruie 
un pepene. El se trezeşte şi, temându-se că acest 
vis este opera unui geniu rău, face o rugăciune. 
Abia adoarme şi continuă să viseze. În aceste 
vise, i se prezintă un dicţionar şi o culegere de 
poesii care alăturau filosofiei înţelepciunea. 
Studiind această colecţie, ochii îi cad pe 
cuvintele: Quel chemin suivrai-je dans la vie ? 
Interpretarea acestor trei vise îl apropie pe 
Descartes de multe dintre episoadele Nunţii 
alchimice a lui Christian Rosenkreutz. René 
Descartes este conştient de a fi avut o experienţă 
fundamentală şi încearcă să o analizeze imediat. 
Descrie în amănunt experienţa trăită într-o carte 
intitulată Olympica (un cuvânt codat). Această 
experienţă îi aduce confirmarea că este pe 
drumul cel bun şi că matematica este o cheie 
esenţială pentru înţelegerea misterelor Creaţiei. 
Patru ani mai târziu, în 1623, se întoarce la Paris 
cu altă viziune şi illuminat.  

 
El a povestit cum se închidea în cameră şi se 

proiectează în  afara trupului, deasupra, 
imaginând un sistem de coordonate (mai târziu  
devenite carteziene), pentru a descrie linii, curbe 
şi figuri geometrice în perechi de numere, 
analizându-le proprietăţile. Astfel s’a născut 
geometria analitică. Aceste vise sunt, evident, 
rezultatul unei cunoaşteri  pe care doar iniţiaţii 
rosicrucieni o au. Am citit undeva că o metodă 
asemănătoare era practicată de teologul Peter 
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Abelard (1079-1142), care dedica un studiu 
intelectual scripturilor în detrimentul înţelegerii 
lor directe, fără a’l trece prin raţionamentul 
obişnuit al gândirii umane. De aceea el fusese un 
adversar de clasă al Sfântului Bernard 
transmiţând templierilor care aveau o 
dimensiune spirituală, pe care nu ştim în 
întregime, metode prin care să folosească 
virtuţile cerebrale într’un mod revigorant 
depăşind primele arcuri reflexe, în cadrul 
percepţiilor extrasensoriale ale lumii noastre şi 
de aiurea. Deci, ceea ce descrie Descartes, 
învăţăturile secrete ale rosicrucienilor, este o 
metodă utilizată de zeci de mii de ani, păstrată şi 
revalată pe parcursul istoriei, aleatoriu, poate 
chiar ca o conduită normală a iniţiaţilor.  

Separarea dintre cele două moduri de 
gândire apare mai pregnant în scrierile de după 
primul mileniu modern. Astfel, Sfântul Anselm 
(1033-1109), Arhiepiscop de Canterbury, a 
descoperit aşa-numita dovadă a existenţei lui 
Dumnezeu, din nevoia umană de a demonstra 
divinitatea, ridicând vălul interior al cunoaşterii 
de sine prin El sau a Lui prin sine. Tot ceea ce 
este divin este înţeles greşit de teologii indiferent 
ai căror biserici. Doar un ocultist instruit ştie că 
poate comunica în tăcere mental dincolo de 
realitatea noastră sau pentru a găsi cât mai mult 
fericirea drept sursă de inspiraţie. 

 

 

 
 
Despre Lumină şi Existenţă 
  

Pentru că nu ne propunem să dezvoltăm aici 
filosofia marelui gânditor, subliniez doar firul 
incandescent care permite descrierea unei 
lumini, nu cea vizibilă ci esenţa ei naturală, cea a 
raţiunii din întreaga sa existenţă.  Este cea 
refractată, încă legată de ideea de infinit, 
transcendentă şi purtătoare de propria’i 
transcendenţă în conceptul de perfecţiune, este 
izvorul căutării pietrei de temelie brută la care 
cioplitorul urmează să şlefuiască. Este 
dizolvantul vitriolului într’un Universalis 
Mathesis, un fel de geometrie a geometriei, 
matricea tuturor cunoştinţelor, este firul cu 
plumb al sistemului heliocentric în faţa căruia 
Descartes a fost prudent, dar care îl dezvăluie ca 
iniţiat şi frate rosicrucian. În căutarea 
adevărului, el călătoreşte din Germania prin 
Danemarca şi Polonia, apoi Ungaria, Spania şi la 
Roma.  

 
Lucrarea de fondator al unei noi ştiinţe se 

încheie în 1633, când ia act de modelul 
heliocentric al universului, iniţiat de Copernic şi 
continuat de Galileo Galilei condamnat de 
Biserică şi forţat să retracteze, publicând însă 
principiile sale în Tratatul luminii. Cavaler al 
Crucii întrandafirate el îşi continuă călătoria 
Cogito ergo sum pentru a urma verbul înaintea 
nomenului , înainte de o deducere în 
raţionament, o îndoială a faptului că se 
îndoieşte, credinţa izvorâtă din vis. Chiar dacă 
încercând să pună la îndoială existenţa, totuşi el 
există. Aici gânditorul achiziţionează prima 
certitudine, a existenţei în înaltul luminii - un 
punct culminant, în sensul cel mai strict al 
termenului, acela al existenţei. Pe acest 
fundament de nezdruncinat, Descartes a fost 
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capabil să ancoreze metafizica sale, şi, în 
consecinţă, întreaga sa filosofie, baza tuturor 
filosofiilor moderne prezente şi viitoare, cum a 
prevăzut chiar Hegel.  

 

 
 

Am prezentat deja viaţa şi preocupările 
esoterice ale reginei Suediei, Christina (1626-
1689), încoronată la 24 de ani, în 1650, 
înconjurată permanent de filozofii timpului. Ea 
îşi amenajase mai multe laboratoare, invitând 
iubitorii artelor şi cunoaşterii să participe efectiv 
la operaţiunile alchimice, a fost protectoarea lui 
René Descartes şi a întreţinut numeroase discuţii 
cu Blaise Pascal. Descartes a murit în Stockholm, 
dar un zvon persistent spune că în realitate el 
s’ar fi retras undeva, în Laponia. Acesta era un 
zvon obişnuit printre alchimişti, de care nici 
Nicolas Flamel, nici chiar Regina Christina nu au 
fost scutiţi. Se zvonea la acea vreme că Descartes 
ar fi fost otrăvit, şi nu victima unei pneumonii, 
cum este versiunea oficială. Oricum, gândirea sa 
este inseparabilă de istoria intelectuală, viaţa 
religioasă, socială şi politică a timpului său. 
Descartes ar fi fost profund afectat de traume 
din copilarie, ceea ce ar explica temerile şi 
contradicţiile sale. El aspiră să se odihnească şi a 
petrecut viaţa călătorind. În Olanda chiar, unde 
a trăit aproape douăzeci de ani, s’a mutat în mod 
constant. Conţinutul şi forma Manifestelor sunt 
caracteristice gândirii timpului, a Renaşterii, a 

vârstei baroc. Există referinţe şi aluzii la neo-
platonism, pitagoreici, filosofia arabă, Kabbală, 
gnoză şi chiar la înţelepţii din India. 
 
 
Alchimie şi rosicrucieni 

 
În alchimia care acoperă un set de practici şi 

speculaţii în legătură cu transmutarea metalelor, 
respectând opera magna de a realiza piatra 
filozofală şi panaceul capabil să ducă la 
prelungirea duratei de viaţă erau la acea vreme 
însoţite uneori, mai ales în Renaştere, de 
speculaţii filozofice, mistice sau spirituale. 
Declinul acesteia s’a întâmplat prin dezvoltarea 
chimiei moderne de către Lavoisier. Dar aceasta 
datorită şi faptului că nu era o ştiinţă accesibilă 
maselor ci doar unor erudiţi, ca şi în prezent. 
Ermetismul era o filosofie, o religie, esoterică sau 
spirituală ce participa la influenţarea minţii 
umane, presupunând cunoaşterea analogică a 
cosmosului, definind universul ca întreg, o 
mântuire prin cunoaştere, prin tălmăcirea 
hermetică a luminii şi Cuvântului în imaginea 
lui Dumnezeu. Despre influenţele astrale, 
ocultismul se ocupă cu facultăţile ascunse ale 
omului şi forţe invizibile ale naturii, asociind şi 
astrologia. Şi, pentru că veni vorba, nu pot să nu 
amintesc de influenţa lui Nostradamus (1503-
1566), medic francez şi astrolog, asupra 
perioadei de spiritualitate gnostică şi 
interpretare kabbalistică a ocultei frăţii 
rosicruciene.  Era deci mesajul unei lumi care 
dorea să construiască o nouă viaţă bazată pe 
iubire, credinţă şi speranţă, în această atmosferă 
europeană dominată de războaie religioase în 
fermentul spiritual (Jerome Savonarola în Italia, 
Jan Huss în Boemia, considerate eretice). Henric 
al VIII-lea al Angliei a rupt cu Roma şi a fondat 
Biserica Angliei. În a doua jumătate a secolului 
al XVI-lea s’au născut în Germania luteranismul 
şi calvinismul în Elveţia, iar în Franţa, edictul de 
la Nantes emis de Henric al IV-lea la 13 aprilie 
1598 a oprit războaiele religioase, marcat de 
noaptea sângeroasă a Sfântului Bartolomeu din 
24 august, 1572. Apoi, iată Războiul de Treizeci 
de Ani (1618 - 1648) la care a participat şi 
Decartes. Şi azi sunt mulţi care se întreabă cum 
se asociază un instrument de tortură care 
rezumă toată drama cristică cu harul şi 
prospeţimea trandafirului. Cum oare să nu 
înţelegem că semnul sacru al morţii a înmugurit 
un semn de viaţă, plin de parfum creând un 
simbol al nemuririi? În centrul crucii a crescut, o 
picătură de sânge, din corpul fizic al omului, în 
procesul de evoluţie s’a ajuns la revelaţia 
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cunştienţei de ordin superior prin spiritul rosei. 
Toată fiinţa ordinului a construit un nou templu 
al Duhului Sfânt. Adepţii au condamnat 
dintotdeauna ateismul şi au previzionat 
întoarcerea triumfătoare a lui Isus. 

Să nu uităm că printre minunaţii adepţi ai 
vremii s’au numărat Johann Valentin Andreae 
(1586-1654), astronom, mathematician, theolog, 
Paracelsus (1493-1541), elveţian, alchimist, 
medic, chirurg, iluminist, Francis Bacon (1561-
1626) care defineşte o societate ideală, contopind 
mesajul rosicrucian la idealul Francmasoneriei, 
Comenius (1592-1670), teolog bântuit de o 
doctrină universală în care procesul educaţional 
nu se limitează la acţiunea şcolii şi cea a familiei, 
Fludd Robert (1574-1836), care prefigurează  
Convenţia de Anderson, 1723, care’l defineşte pe 
Dumnezeu de esenţă şi substanţă cu natura 
însăşi. Rosicrucianismul a adus împreună într’un 
ideal comun oameni de ştiinţă, savanţi, iniţiaţi 
uniţi prin respect reciproc, rugăciune şi aspiraţii 
comunitare. Există şi personajele din poveste 
sunt asimilate legendelor rosicruciene cu acţiuni 
bănuite de sarlatanie cum au fost Cagliostro, 
Contele de Saint Germain. 

 

 
 
Cu toate acestea Ordinul Antic si mistic 

rosicrucian, AMORC, defineţte azi moştenirea 
ocultă a cunoştinţelor lemuriiene şi atlantidiene 
prin cele păstrate din jurul anului 1500 î.C. în 
timpul domniei lui Thutmosis al III-lea şi 
stabilite în 1350 î.C. în timpul domniei celebrului 
faraon Akhenaton care a abolit religiile politeiste 
înlocuindu-le cu monoteismul. 

Alchimia rosicrucienilor este în esenţă o 
alchimie spirituală. Prima materia este sufletul 
omenesc şi athanorul este format din corpul fizic 

şi corpurile subtile care menţin viaţa şi ia 
legătura prin suflet cu  scânteia divină. În 
existenţa umană, sufletul este cel care are 
posibilitatea să’şi perfecţioneze procesul de 
învăţare pentru a trece pe alte trepte, dacă vreţi, 
o transmutare a metalelor comune - viciile şi 
defectele în aur spiritual - virtuţi şi calităţi 
morale. Alchimia este cea care conectează omul 
şi natura cu divinitatea, este laboratorul 
metafizic unde fiinţa umană ca microcosmos 
oglindeşte macrocosmosul, universul simbolizat 
de cruce, cu un trandafir în centru, adică locul 
desfăşurării operei magna în athanor. Mulţi sunt 
cei care confundă societăţile secrete între ele, 
acordându-şe când oprobiu când credit. Astfel în 
multe publicaţii despre rosicrucieni se vorbeşte 
ca şi cum s’ar adresa informaţii masonice. 
Vechile cutume, ştiinţa străveche păstrată de 
lumea iniţiaţilor, rosicrucieni sau orice denumire 
ar fi purtat ei, s’au bucurat de o imensă 
popularitate, spiritismul şi magia dominând 
perioada medievală fără a fi prea bine înţelese. 
La mijlocul secolului al XVIII-lea, un mic grup 
de constructori britanici a fost interesat de 
gândirea şi cosmogonia rosicrucienilor, iar unii 
dintre francmasoni au format grupuri 
rosicruciene în afara gholdelor legate de 
arhitectura practică. De fapt chiar şi secretele 
înălţării catedralelor s’au transmis ca legi divine 
din cele mai vechi timpuri. Masoneria s’a 
îmbogăţit de idei filozofice, filantropice şi şi-a 
orientat preocupările spre cercetarea kabbalistică 
rosicruciană, adică de comunicare a minţii şi de 
cercetare alchimică. Poate, de aceea, în 1760 
apare un grad numit cavaler rosicrucian, care 
devine un timp gradul terminal al Ritului Regal 
înainte de a deveni în 1801 al 18-lea în Anticul şi 
Acceptatul Rit Scoţian, cu o bijuterie al unui un 
compas tradiţional împodobit cu crucea 
însîngerată şi un pelican care’şi hrăneşte puii 
rupând din propria carne. Aceste simboluri, 
precum şi ochiul divinităţii scrutând din 
geometria trinităţii sunt parte a esoterismului 
creştin, sunt parte a învăţăturilor din fântâna 
cunoaşterii, de unde ne extragem mereu lumina. 

 
Dacă Dumnezeu, Alah, God, бог, Dieu, te 

Atua, Yahveh, θεός, Dio, uNkulunkulu, Marele 
Arhitect, indiferent cum am putea numi Spiritul 
Suprem, matrice a vieţii primite prin Logos – 
Lumină, îmi va mai acorda timp pământean, voi 
continua să dezvălui clipite de cunoaştere din 
noosul akashic. 
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Ion GĂNGUŢ 
 
 

Fascinaţia 
manuscriselor 
iluminate 
                                                                  

Non sperate di liberarvi dei libri! 
Umberto Eco 

Preambul.  
 

n zorii Renaşterii, într-o scrisoare către 
Giovanni Anchiseo, Francesco Petrarca 
mărturisea cu o intensitate impresionantă: 

Non riesco a saziarmi di libri (Nu reuşesc să mă 
satur de cărţi), pentru ca mai apoi să descrie 
starea afectivă ce însoţeşte lectura: I libri danno 
un diletto che va in profondità…ci consigliano e 
si legano a noi con una sorta di familiarità attiva 
e penetrante- Cărţile ne creează o plăcere care 
merge în profunzime…ne sfătuiesc şi se leagă de 
noi cu un soi de familiaritate activă şi 
pătrunzătoare (Le familiari, III, 18, Le Lettere, 
Firenze,  2008, vol.I, p.139-trad. noastră, 

I.Gănguţ). După câteva secole, într-o operă plină 
de miez al cărei titlu l-am ales ca motto al 
lucrării noastre, Umberto Eco- semiotician, 
filozof, romancier-poartă o discuţie spumoasă cu 
alt intelectual de marcă, cineastul francez Jean 
Claude Carrière pe tema destinului cărţii clasice 
în era informaticii. Temperând spiritele înfier-
bântate ale celor care prevestesc dispariţia cărţii, 
Umberto Eco mărturisea că se va întoarce mereu 

Î 
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la cartea veche, ferfeniţită, de care îl leagă o 
profundă afecţiune şi observă cu naturaleţea 
omului inteligent şi cultivat: Il libro è come il 
cucchiaio, il martello, la ruota, le forbici. Una 
volta che li hai inventati non puoi fare di meglio-
Cartea este ca lingura, ciocanul, roata, foarfecele. 
Odată inventate, nu poţi face mai mult (Non 
sperate di liberarvi dei libri, Milano, Bompiani, 
2009, p.16)  

1.De ce subiectul manuscriselor iluminate 
este atât de puţin cunoscut de către iubitorul 
mediu de cultură? Răspunsul este simplu. 
Aceste monumente de artă antică, medievală şi 
renascentistă au un regim de păstrare, de 
împrumut către public, foarte diferit de cărţile 
obişnuite. Publicul larg nu are acces la ele, cu 
excepţia unui număr infim de oameni. Chiar în 
timpul unor expoziţii, destul de rare şi 
costisitoare, pe această temă, manuscrisele sunt 
transportate, securizate, expuse în condiţii 
riguroase, la o temperatură de 18 grade Celsius, 
umiditate de maxim 60%, într-o vitrină sub un 
fascicul de lumină rece de maximum 50 de lucşi.  
Manuscrisele bibliotecilor de stat sau particulare 
sunt asigurate pe sume de milioane de euro. 

2.Dedicăm aceste rânduri modeste copiştilor 
fără nume care au lăsat omenirii acest tezaur de 
cunoaştere şi artă prea puţin cercetat şi prea 
puţin cunoscut de omul modern, în acele 
scriptoria monahale aflate sub semnul dictonului 
benedictin  Ora et labora! (Roagă-te şi munceşte!) 
Manuscrisul iluminat, numit şi ornat reprezintă 
traducerea din italiană a formei manoscritto 
miniato, din franceză- manuscrit enluminé, din 
engleză-illuminated manuscript (în această 
accepţiune vom folosi termenul pe tot parcursul 
lucrării). El reprezintă o lucrare de mână care, în 
afara textului, conţine litere ornate, chenare, 
borduri, scene  pictate, adevărate tablouri pe 
toată pagina sau mai mici, personaje, simboluri 
heraldice. Ansamblul grafic care împodobea 

textul manuscrisului se 
numeşte enluminure în 
franceză sau miniatura 
în italiană, fără să aibă 
conotaţia mărimii pe 
care a căpătat-o mai 
târziu. Etimologic, 
primul termen provine 
din lat. lumen care 
înseamnă lumină, cu 
trimitere directă la aura 

sfinţilor din icoanele medievale şi la literele 
aurite, iar al doilea din lat. minium care 
înseamnă oxid roşu de plumb, cu care se orna 
textul de culoare neagră prnitr-un ansamblu de 

linii, chenare, borduri, prima literă la început de 
capitol (fr. lettrine, it. capolettera) sau scene 
pictate. În cei peste 1000 de ani ai Evului Mediu, 
manuscrisul iluminat a cunoscut o evoluţie 
impresionantă în diversificarea şi îmbogăţirea 
formelor şi a conţinutului. Cei care numesc 
această perioadă întunecată, cu o viziune 
radicalistă, uită de manuscrisele iluminate şi de 
alte realizări înfăptuite sub semnul evoluţiei 
naturale a omenirii. Discuţia noastră are legătură 
cu istoria scrisului, cu pictura, cu estetica, 
paleografia, biblioteconomia, codicologia şi cu 
alte numeroase discipline de graniţă. De la 
primele scrieri pe stâncă, plăci de argilă, pânză 
de in sau mătase, papirus, pergament, hârtie, 
trecând  în era Gutenberg şi ajungând în era 
digitizării, omenirea a parcurs etape importante 
şi necesare pentru ca astăzi, din fotoliu, să putem 
admira manuscrisele împodobite cu miniaturi 
fără să ajungem la Biblioteca Vaticanului, 
Bodleiană sau British Museum, cu un singur 
click. Excluzând manuscrisele de limbi orientale, 
cele mai mari depozite de manuscrise, multe 
dintre ele iluminate, se află în ordine 
descrescătoare în următoarele sedii: Biblioteca 
Naţională din Paris (circa 125.000 manuscrise); 
British Museum din Londra (peste 55.000); 
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Biblioteca Bodleiană din Oxford (40.000); 
Biblioteca Vaticana din Roma (peste 50.000); de 
stat din Bruxelles, Madrid, Viena, Copenhaga 
(31.000); Marciana din Veneţia (circa 14.000); 
Ambrosiana di Milano, Laurenziana di Firenze 
(circa 10.000); Estense di Modena (circa 9000). 

Istoria cărţii evoluează de la volumen care 
înseamnă rulou, sul la codex,strămoşul cărţii de 
astăzi care înseamnă scoarţă de copac prin care 
se înţelegea cartea scrisă pe pergament, cu 
pagini faţă şi verso, cusute şi legate (vezi şi 
Albert Flocon, Universul cărţilor. Studiu istoric 
de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-
lea, traducere de Radu Berceanu, cu o postfaţă 
de Barbu Theodorescu, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1976). Trecerea de la rulou la 
codex s-a făcut în mod treptat, natural, codicele 
cu pagini din pergament impunându-se ferm de 
prin sec.V d.C., el prezentând multiple avantaje: 
rezista sute de ani, se putea scrie pe faţă şi verso, 
încăpea mai mult text, 5 codici cuprinzând 
conţinutul a 40 de rulouri. 

Între sec.V-XII, manuscrisele erau produse în 
şi pentru mănăstiri, abaţii, biserici şi catedrale. 
Foarte puţini oameni ştiau să scrie şi să citească. 
În această perioadă manuscrisele aveau în mod 
covârşitor subiecte religioase. Începând cu 
sec.XII-XIII, odată cu apariţia şi dezvoltarea 
aşezărilor urbane, apar şcolile şi universităţile, 
cele mai cunoscute fiind cele din Bologna, 

Sorbona din Paris, Oxford şi Cambridge din 
Anglia. Cererea de carte a crescut vertiginous 
spre sfârşitul Evului Mediu din partea 
studenţilor, a profesorilor, a regilor şi a 
principilor, a seniorilor care comandau cărţi cu 
preţuri din ce în ce mai mari. Manuscrisele erau 
scrise în ateliere mănăstireşti numite scriptoria, 
după care apar şi atelierele laice. Copierea şi 
iluminarea manuscriselor devine o adevărată 
meserie, iar meşteşugul cărţii cunoaşte o 
adevărată diviziune a muncii. Apar copistul, 
pictorul decorator ce execută ansamblul 
ornamental, legătorul de carte care finalizează 
lucrarea legând paginile şi aplicând copertele. 
După ce copistul scria textul în rubricile 
convenite, pe 1, 2sau 3 coloane în pagina liniată, 
urma pictorul decorator (it. miniatore, 
fr.enlumineur) care executa întregul ansamblu 
figurative cuprinzând 
literele iniţiale la început de 
paragraf, chenare, borduri, 
scene cu diverse subiecte 
potrivite cu textul. Copistul 
folosea culoarea neagră, dar 
pictorul utiliza şi alte culori, 
cel mai adesea roşul, 
albastrul, galbenul, verdele. 
Pentru fabricarea culorilor 
se utilizau pigmenţi 
vegetali, minerali sau 
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organici, astfel încât culorile erau vii, aveau luciu 
şi rezistau sute de ani. În final, legătorul de carte 
o încheia, punea copertele din piele cu modele 
imprimate, încrustate cu pietre preţioase şi 
fildeş, blazoane, steme. Pe lângă rolul de a 
proteja paginile cărţii, copertele aveau şi rol 
decorativ, sporind valoarea manuscrisului, mai 
ales dacă era unul luxos, comandat şi plătit ca 
atare. De la scrierea pe papirus, s-a trecut la 
pergament, adică piei de animale, mai ales vaci, 
oi şi capre. Cea mai bună piele era cea 
aparţinând animalelor moarte la naştere, numită 
vellum, subţire,deschisă la culoare,  maleabilă şi 
fină (de aici s-a născut sintagma foaie velină. 
Denumirea de pergament vine de la oraşul 
Pergam, localitate din Asia Mică, astăzi în 
Turcia. Cartea copiată cel mai mult în Evul 
Mediu este, fără îndoială Biblia, dar existau şi 
manuscrise cu subiecte laice, profane, din 
domeniul artelor liberale: retorica, gramatica, 
dialectica, aritmetica, geometria, muzica şi 
astronomia. Se dezvoltă literatura cu subiecte 
practice din domeniul militar, 
juridic, contabil, cărţi despre 
vânătoare, despre grădini, 
poezii şi romane cavalereşti. 
Sunt célèbre Roman de la 
Rose, Roman de Rénarte, 
Cavalerii Mesei Rotunde, 
Romanul lui Alexandru cel 
Mare etc. 

3.Costul manuscriselor illuminate.La 
sfârşitul Evului Mediu, cartea îşi asumă rolul de 
obiect de mare preţ, de prestigiu şi putere, de 
reprezentare. Seniorii comandă manuscrise 
foarte scumpe, cronici istorice care glorifică 
faptele lor de arme, îşi preamăresc blazonul. 
Cartea exaltă puterea şi gloria seniorului, este 
obiect de preţ oferit cadou în îmrejurări oficiale, 
dar de nuntă, moştenire urmaşilor. Lorenzo 
Magnificul, unul dintre marii Mecena ai 
Renaşterii, oferă ca dar de nuntă fiicelor sale, 
Lucrezia, Luisa şi Maddalena câte o carte de 
rugăciuni( libro d’ore).Cele trei cărţi sunt mai 
degrabă bijuterii de admirat decât cărţi de 
răsfoit, decorate cu foiţă de aur şi argint, ferecate 
în legături somptuoase, cu coperte bogat 
ornamentate, cu pietre dure şi smalţuri 
policrome. 

Costul codicelor a fost dintotdeauna ridicat. 
Ceauşescu a luat un împrumut de 10 miliarde 
dolari pentru realizarea unor mari investiţii în 
România. Împrumutul a fost garantat de către 
Statul Român cu Codex Aureus de la Lorsch 
aflat în proprietatea Bibliotecii  Batthyaneum din 
Alba-Iulia. Manuscrisele bibliotecilor de stat sau 

particulare sunt asigurate pe sume de milioane 
de euro sau dolari. O carte de uz precum De 
medicina  a lui  Avicenna costa la Bologna pe la 
începutul sec. al XIV-lea cât salariul anual al 
unui muncitor în construcţii, iar o Biblie cu 
miniaturi de zece ori mai mult. {tc "FLOCON, 
ALBERT. Universul cĺrĆilor. Studiu istoric de la 
origini pânĺ la sfârçitul secolului al XVIII-lea, 
traducere de Radu Berceanu, cu o postfaĆĺ de 
Barbu Theodorescu, Bucureçti. Edit. ÇtiinĆificĺ çi 
Enciclopedicĺ, 1976." } Biblia comisionată de 
Borso d’Este, ducele de Ferrara, a costat 2000 de 
florini de aur. Pentru frescele din Capella 
Tornabuoni a Catedralei Santa Maria Novella 
din Florenţa, vestitului Domenico Ghirlandaio i 
s-au plătit 1000 de florini de aur, adică jumătate. 
Federico da Montefeltro a plătit pentru Biblia pe 
care o comandase 30 de mii de ducaţi de aur, 
adică preţul unei catedrale, după cum afirmă 
Ambrogio Piazzone, vice-prefectul Bibliotecii 
Vaticane (Corriere della Sera, 21 martie 2004, 
p.29). 

4.Realizări monumentale în arta 
manuscriselor iluminate. De la bun început, 
considerăm că valoarea manuscriselor iluminate 

este inestimabilă pentru istoria culturii şi a 
civilizaţiei omeneşti. Am ales doar câteva 
exemple din spaţiul italian şi cel franco-flamand, 
unde această artă a cunoscut câteva realizări 
spectaculoase.  

a. Biblia lui Federico da Montefeltro(1422-
1482). Supranumit „lumina Italiei″,reprezintă 
figura tipică a gentilomului renascentist, sinteză 
a vieţii active de condotier şi a celei 
contemplative de iubitor al artelor şi ştiinţei, 
printre cei mai mari Mecena ai vremii sale. 
Ilustrul condotier nu lega alianţe politice 
niciodată, ci semna doar condotta-contracte de 
mercenar, din care a obţinut sume enorme. A 
triplat suprafaţa micului Urbino din văile 
Apeninilor şi l-a transformat în patru decenii în 
cetatea ideală după modelul lui Platon, 
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construind Palazzo Ducale, non un palazzo, ma 
una città in forma di palazzo esser pareva- nu un 
palat, ci un oraş în formă de palat părea a fi 
(Baldassare Catiglione, Il Cortegiano,I,2-
trad.noastră,I.Gănguţ). Reputatul istoric de artă 
şi estetică André Chastel a numit mişcarea din 
Urbino renaşterea matematică, alăturând-o celei 
filologice şi filosofice din Florenţa şi celei 
epigrafice şi arheologice din Padova. Neezitând 
să cheltuiască sume enorme în folosul artelor şi 
al ştiinţelor, Francesco da Montefeltro s-a 
înconjurat de o întreagă pleiadă de artişti şi 
oameni de ştiinţă,care au transformat micul 
orăşel de munte într-un centru renascentist plin 
de măreţie şi rafinament. Pe lângă cele circa 7000 
de suflete, supuşi din Urbino, la curtea sa trăiau 
în jur de 500 de curteni. Amintim pe arhitecţii 
Maso di Bartolomeo, dalmatul Luciano Laurana, 
Francesco Martini; pictorii Piero della Francesca, 
Paolo Ucello, flamandul Giusto di Gand şi 
spaniolul Pedro Berruguete; celebrul umanist 
Leon Battista Alberti şi matematicianul Luca 
Pacioli. A primit  titlul de  duce de la Papa Sisto 
IV, Ordinul Hermelinei de la Ferdinand I, regele 
Neapolelui , Ordinul Jartierei de la Eduard al IV-
lea, regele Angliei. Biblia sa reprezintă punctual 
maxim al evoluţiei manuscrisului iluminat, chiar 
dacă ne aflăm în plin avânt al tiparului. Ducele 
nu suporta tipăriturile. Biblioteca sa privată, 
poate cea mai bogată la acea vreme, era 
valoroasă prin numărul codicelor, dar mai ales 
prin aspectul lor. Dintre cele 900 de codice 
inventariate, peste 600 erau în latină, câteva în 
toscana volgare, 168 în greacă, 2 în arabă şi 85  în 
ebraică. Manuscrisul originar cunoscut sub 
numele Codici Urbinati latini 1-2, în format 
atlante, adică foarte mare, 64 / 47 cm. alcătuieşte  
2 tomuri, de 482 şi 622 pagini fiecare. Pentru 
realizarea lui au fost necesare foi de pergament 
obţinut din pielea a 500 de oi, spun mărturiile 
vremii. La început de volum se află 35 de 
miniaturi în plină pagină, formând tablouri 
autonome, înconjurate cu chenare şi borduri cu 
motive florale şi zoomorfe. Ducele nu se 
despărţea de această Biblie, nici în bătălii, nici 
când a fost chemat la Roma pentru a primi titlul 
de dux, prilej cu care Papa a afirmat că Federico 
de Montefeltro vede mai bine cu singurul său 
ochi sănătos decât o sută de oameni la un loc. 
Destinat să fie cel mai frumos codice al 
Bibliotecii Ducale, Biblia a fost comandată la 
bottega vestitului librar florentin Vespassiano da 
Bisticci, copiată de Ugo Comminelli da Mézières 
şi decorată la Florenţa în doi ani(1476 – 1478) de 
cei mai talentaţi  miniatori ai epocii: Francesco 
Antonio del Chierico, Attavante degli Attavanti, 

Francesco Rosselli şi Davide Ghirlandaio. Biblia 
era cartea supremă, mai ales dacă era iluminată, 
iar însuşi ducele de Urbino considera că  „a 
religione incipit sapientia”-înţelepciunea îşi are 
începutul în religie( trad.noastră,I.G.). În 
perioada Renaşterii timpurii către perioada de 
maxim avânt, între curţile principilor exista o 
competiţie acerbă în a proteja artele, artiştii şi 
oamenii de ştiinţă, în a comanda 
manuscrise cu miniaturi la 
preţuri uriaşe. Realizările în 
domeniul manuscriselor 
illuminate şi al colecţionării lor 
sunt cu totul excepţionale prin 
contribuţia marilor familii 
princiare: Medici la Florenţa, 
Gonzaga la Mantova, Montefeltro la Urbino, Este 
la Ferrara, Visconti şi Sforza la Milano. În scurt 
timp, după mutarea Sediului Papal de la 
Avignon la Roma, cetatea eternă va atrage ca un 
magnet spiritele luminate şi artiştii vremii.  

b.Biblia lui Borso d′Este. Di questo signor 
splendido ogni intento/ sarà che il popul suo 
vivo contento- Orice intenţie a acestui strălucitor 
senior/era ca poporul său să trăiască mulţumit-
(trad.noastră,I.G.). Cu aceste cuvinte, Ludovico 
Ariosto preamărea în lucrarea Orlando 
Furioso(III,45) domnia ducelui Borso d’Este 
prezentând-o ca pe o vârstă de aur a cetăţii, iar 
pe duce ca pe un arbitru al păcii şi al 
prosperităţii. În timpul său, Ferrara şi Modena 
au cunoscut o lungă perioadă de pace şi 
prosperitate economică. Mai degrabă om de 
acţiune decât om de litere, ducele era mânat în 
tot ce întreprindea de construirea propriei 
imagini de principe bun şi drept. Lui i se 
datorează naşterea unei mari biblioteci şi 
dezvoltarea Universităţii finanţate de Camera 
Ducală. A construit şi restaurat edificii 
somptuoase, vestitele delizie (locuri de 
desfătare), precum palatele Paradiso, Belfiore, 
Belriguardo şi mai ales Schifanoia(în traducere 
însemnând alungă plictiseala). Numele său se 
leagă de o realizare monumentală, Biblia care-i 
poartă numele. Este un codice iluminat sau 
miniat scris în limba latină pe pergament bine 
ales şi prelucrat. Biblia este monumentală prin 
dimensiune, prin calitatea materialelor şin prin 
arta echipei care a realizat-o. Munca de copist a 
fost făcută de bolognezul Paolo Marrone, iar 
pictorii, decoratorii, au fost vestiţi reprezentanţi 
ai şcolii ferrareze: Taddeo Crivelli, Franco dei 
Russi, Girolamo da Cremona, Marco 
dell′Avogadro şi Giorgio d′Alemagna. 
Conţinutul religios este însoţit de unul laic, 
enciclopedic, cu scene specifice curţii din 
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Ferrara, turniruri, cavalcade, într-o sinteză 
fericiră, cu bogate conotaţii, un dialog dintre 
cuvânt şi imagine,dialog aflat sub semnul artei. 
Tomul I, catalogat Lat.422(V.G.12), cuprinde 642 
de pagini, dintre care 621 sunt miniate, iar 
Tomul II are 588 de pagini, dintre care 588 sunt 
ornate.În concluzie, Biblia bella, cum este 
denumită în primul inventar, conţine 1230 de 
pagini, dintre care 1201 sunt împodobite cu 
miniaturi, borduri, chenare, scene reprezentând 

o adevărată galerie de caligrafie 
şi pictură renascentistă ferrareză. 
Opera a fost executată între 1455-
1461, după ce apăruse tiparul, de 
o echipă numeroasă, instalată 
într-o casă mare închiriată de 
Duce special pentru lucrarea 
aceasta, după cum consfinţeşte 

un contract din 1455. Lucrarea a fost atent 
supravegheată de principe, care îşi dădea girul 
după terminarea fiecărei părţi. Borso d’Este a 
luat-o cu el în 1471 în călătoria la Roma, când 
Papa i-a acordat titlul de duce. Din 1598 a plecat 
la Modena odată cu mutarea întregii Curţi. Între 
1796-1831 a ajuns la Viena de teama rechiziţiilor 
napoleoniene, apoi în Elveţia, într-un anticariat 
din Paris, după care a fost cumpărată de 
industriaşul italian Giovanni Treccani pe o sumă 
uriaşă de bani, 5 milioane de lire marchegiane, 
adică 4 milioane şi jumătate de euro astăzi, 
acesta donând-o statului. Opera aparţine până 

astăzi Bibliotecii Estense din Modena. 
c. Très Riches Heures du Jean de 

Berry.Lucrarea a fost realizată la  comanda şi 
cheltuiala lui Jean de France, duce de Berry din 
dinastia Valois(1340-1416), fiul, fratele şi unchiul 
a trei regi: Jean al II-lea cel Bun, Carol al V-lea şi 
Carol al VI-lea. Dobândind titluri înalte de conte 
de Poitiers şi Étampes şi duce de Berry şi 
Auvergne, pasionat mai puţin de politică şi mult 
mai mult de cărţi, arte şi ştiinţe, dar şi cu vocaţie 
de constructor, cârmuitorul ducatului Berry cu 
capitala la Bourge, la nord de Paris, a construit 
sau reamenajat 13 castele şi palate dintre care 

amintim Poitiers, Mehun-sur-Yèvre, Lusignan 
sau Étampes. Colecţionar împătimit de artă, a 
lăsat la moartea sa bijuterii, statuiete, pietre 
preţioase, medalii.Biblioteca sa număra circa 300 
de manuscrise(41 de cronici,24 de lucrări 
dedicate artelor şi ştiinţelor, 15 tratate de 
filosofie şi politică, 14 biblii, 16 psaltiri, 18 
breviare, 15 cărţi liturgice de rugăciune (libri dʼ  
ore). Très Riches Heures se încadrează în 
miniatura franco-flamandă a goticului târziu. Ca 
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estetică, ilustrează stilul curtenesc, notele 
esenţiale de forţă fiind reprezentarea naturalistă 
a existenţei în momentele sale semnificative( în 
rugăciune, la muncile domestice, la turniruri, 
cavalcade şi sărbători), culorile vii, intense ale 
tablourilor şi o mare atenţie acordată detaliilor. 
Deşi aduce un mare rafinament şi multă 
eleganţă, se poate lesne observa o stilizare 
idealizată a feţelor umane. 

 

 
  
Tehnic, lucrarea se compune din 412 pagini 

dintre care 131 sunt decorate cu miniaturi(66 în 
format mare, adică pe o întreagă pagină, 65 în 
format mai mic. Este scrisă în latină pe 
pergament velin de cea mai bună calitate, cu 
foiţă de aur şi argint, având 3000 de litere 
iniţiale(capolettere) aurite în relief. Primele 12 
pagini reprezintă lunile anului şi, deşi sunt 
foarte diverse, au o schemă de compoziţie 
comună: un tablou reprezentând o scenă 
specifică anotimpului( lucrul la câmp, un ospăţ, 
o sărbătoare, castelul ca simbol al puterii 
principelui luminat), iar deasupra, un semicerc 
reprezentând tabloul timpului, cu zodia, 
duratele, sărbătorile religioase. La baza 
semicercului, în centru, tronează Soarele (zeul 
Apollo) în carul său de foc. Pagina are un format 

generos, 29/21 cm., iar copertele sunt din 
marochin roşu. Monumentala operă a avut un 
lung şi complicat proces de creaţie. Mai întâi au 
lucrat trei maeştri olandezi, fraţii Herman, Paul 
şi Jean Limbourg, între anii 1411-1416, anul 
morţii lor şi al ducelui de Berry, probabil din 
cauza epidemiei de ciumă. Au urmat Berthélemy 
dʼ  Eyche către anul 1440 şi Jean Colombe care 
termină lucrarea în 1885, la comanda ducelui 
Carol I de Savoia. Întreaga operă sugerează 
pacea şi bunăstarea, armonia deplină dintre om 
şi natură, dintre imagine şi textul pe două 
coloane. Omul trăieşte în ritmul orelor liturgice, 
al anotimpurilor,al calendarului cosmic, astfel 
încât e dificil de afirmat dacă prevalează 
conţinutul religios sau cel laic-enciclopedic. 
Capodoperă incontestabilă, lucrarea a fost 
comparată de unii critici de artă chiar cu 
Gioconda lui Leonardo da Vinci, fiind în 
proprietatea Muzeului Condé din Chantilly, 
Franţa. 

 
4.De la manuscrisul iluminat la biblioteca 

virtuală. Deoarece manuscrisul iluminat este 
unic şi irepetabil 100% în forma sa originară, 
accesul publicului larg la vizualizarea sau 
răsfoirea lui este aproape imposibilă. Tezaur al 
culturii umane, acesta este conservat în condiţii 
de maximă securitate, pentru a nu suferi daune 
din partea agenţilor externi. Rezolvarea 
problemei a venit din dezvoltarea tehnicilor IT. 
Digitizarea reprezintă un şir de procese prin care 
transformăm un manuscris pe suport fizic 
pergament în manuscris virtual, identic cu 
primul, cu posibilitatea de a-l stoca şi de a-l oferi 
unui deţinător de computer sau tabletă. Puţină 
lume stie că primul proiect de tip „biblioteca 
digitală” s-a născut de fapt in 1971, la ideea 
studentului american Michael Hart,de la 
Universitatea Illinois sub numele de Proiectul 
Gutenberg (www.gutenberg.org). Numărul 
cărţilor electronice din biblioteca Gutenberg a 
crescut de la 1.000 (în 1997) la 2.000 (în 1999) şi 
apoi la 10.000 in 2003. În acel moment, Hart avea 
o echipă de 1.000 de voluntari în toata lumea, 
care digitizau 350 de cărţi lunar. Hart şi-a propus 
să aibă 1 milion de cărţi disponibile în 2015, însă, 
din păcate, s- ajuns doar la 500 de mii. În 
ultimele 2 decenii, evoluţia tehniciilor IT a fost 
spectaculoasă, astfel încât zeci de mii de 
documente au fost digitizate. A apărut European 
Digital Library-EDL( 28 de ţări-30 de limbi), 
legislaţia comună europeană în domeniu şi a 
început digitizarea tezaurului mondial. Prima 
Bibliotecă digitală a apărut în Finlanda, dar 
rezultate remarcabile au obţinut Franţa, Marea 

http://www.gutenberg.org/


Primãvarã 2016  | Contact international 295 

 

Britanie, S.U.A., Elveţia, Spania etc. Prin 
proiectul Gallica, B.N. a Franţei a digitizat peste 
3 milioane de documente. Biblioteca Vaticana a 
semnat la 12 ianuarie 2012 cu firma japoneză  
NTT Data un contract prin care aceasta se obligă 
să virtualizeze 82 de mii de documente pe care 
puţini pământeni ar fi avut ocazia să le vadă 
(vezi amănunte în Bolletino della Santa Sede, 20 
martie, 2014, p.4). Tot sub regimul 
spectaculosului se află proiectul italian Rerum 
Novarum, început la 3 martie 2011, când s-a 
făcut o demonstraţie publică, s-a prezentat 
platforma revoluţionară multi-touche, anume s-a 
făcut o imersiune virtuală în Biblia lui Borso 
d′Este. Prin atingere, privitorul răsfoieşte biblia 
pe care altfel n-ar fi văzut-o niciodată (vezi 
http://grandiopere.fcp.it/casa-
editrice/category/novit/page/4/). În acelaşi 
scop, de a spori accesibilitatea la marile comori 
ale Renaşterii italiene, Casa Editrice Franco 
Cosimo Panini Editore a lansat în 1994 colecţia  
La Biblioteca Imposibile  care cuprinde ediţiile în 

facsimil ale celor mai importante codice cu 
miniaturi (numără 12 titluri printre care şi cele la 
care ne-am referit noi ), eveniment despre care 
Umberto Eco spunea:«Per la prima volta 
ricercatori e studenti potranno studiare, sfogliare 
e toccare opere solitamente sepolte nelle 
casseforti delle biblioteche pubbliche- Pentru 
prima oară, cercetătorii şi studenţii vor putea 
studia, răsfoi şi atinge  opere singulare 
înmormântate în seifurile bibliotecilor publice 
(trad.noastră,I.G.)».Din păcate, sunt cărţi de 
colecţie pentru bibliofili. Pe saitul specializat în 
vânzare de carte abebooks.it , astăzi, 15 
noiembrie 2015, ora 11,00 a.m., 1 exemplar din 
Biblia lui Borso d Este,ediţia în facsimil, costa 
14.750 euro, Biblia lui Montefeltro-18.900, iar 
Très Riches d′ Heures a ducelui de Berry se 
putea achiziţiona la numai 34.976 de euro, toate 
second hand. Cultura,în general, şi pasiunea de 
bibliofil, în special, costă. Vor dispărea cărţile în 
forma lor clasică? Umberto Eco îi invită pe 
adepţii e-book-urilor (op.cit.) să citească Război 

şi pace de Lev Tolstoi la calculator sau pe 
tabletă, eventual după o pană de curent 
electric. 

 
 

                                  

http://grandiopere.fcp.it/casa-editrice/category/novit/page/4/
http://grandiopere.fcp.it/casa-editrice/category/novit/page/4/
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Cine-şi lasă limba lui,  
arză-l para focului ! 
  

Aceste cuvinte au răsunat sub 
cupola Catedralei Mitropolitane 
din Timişoara în ziua de prăznuire 
a Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de 
la Partoş. 

 

 
 

,, Cai ş-alasî limba lui / S'-lu 
ardî pira focului `, au intonat 
tinerii aromâni veniţi din 
Dobrogea, din comuna Mihail 
Kogălniceanu, versuri ce fac parte 
din ,, Dimîndarea părintească` ( 
Diata părintească ) a lui 
Constantin Belimace. 

În cinstirea Sfântului aceşti 
copii minunaţi au interpretat în 
afara acestei adevărate 
Marseillaise a aromânilor, un Tatăl 
Nostru în aromână, fascinant 
pentru audienţă, impresionată, ca 
şi Înaltpreasfinţitul Părinte 
Mitropolit Ioan ,  de faptul că 
aromânii îşi  iartă greşelile ,, unii, 
altora  `, un psalm de o rară 
frumuseţe, apreciat ca atare de 
audienţă şi de Preasfinţitul Părinte 
Daniil, Episcop locţiitor al Daciei 
Felix, care remarca prestaţia de 
excepţie a acestor tineri conduşi de 
talentatul instructor artistic Costel 
Puiu. 

A fost o zi frumoasă, o zi 
istorică se poate spune, în care, 
pentru prima oară, într-o 
catedrală, în prazenţa unui 
mitropolit şi a patruzeci de Înalţi 
Ierarhi, membri ai Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române, au 
răsunat rostiri în graiul Sfântului 

Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, în 
aromână. 

Mulţumiri se cuvin 
adresate Înaltpreasfinţiei Sale 
Părintelui Mitropolit Ioan, 
primarilor Belu Anca, din Mihail 
Kogălniceanu şi Alin Nica, din 
Dudeştii Noi, datorită cărora acest 
lucru a fost posibil. 

De asemenea pe tot parcursul 
celor trei zile petrecute la Dudeştii 
Noi şi la Timişoara, aceşti tineri au 
demonstrat că păstrează şi cunosc 
tradiţiile şi istoria strămoşilor şi 
sunt conştienţi de importanţa 
rolului lor de a le duce mai 
departe. 

Spectacolele prezentate în 
două rânduri la Dudeştii Noi au 
entuziasmat publicul, în mod 
înduioşător pe cel al comunităţii 
aromâne şi în mod admirativ al 
celorlalţi. Aplauzele şi aprecierile 
laudative au demonstrat aceasta. 
Dorinţa majorităţii de a şti când îi 
vor putea vedea din nou întăreşte 
acest lucru. 

S-nî bânaţ ! Să ne trăiţi ! 
 

Toma ENACHE 
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Emilian M. DOBRESCU 
 

Rolul minorităţii poloneze 
la modernizarea economică 
a României 

 
 

Rezumat 
Polonezii au avut de-a lungul timpului o filiaţie istorică specială, sui-generis cu 

noi, românii. În perioada Evului Mediu, Ţările Române au fost un leagăn istoric în 
care meşteşugurile şi comerţul realizate de poloni au înflorit. Apoi, în perioada 
modernă şi contemporană, statul polon s-a bazat pe cel român pentru a face faţă şi a 
reuşi cu spor în faţa vicisitudinilor Istoriei. De un sfert de secol constatăm o renaştere 
a legăturilor polono-române, bazate pe adevărul istoric, tradiţii şi obiceiuri, respectul 
reciproc în toate acţiunile. 

 

Prezenţa polonezilor în economia 
ţărilor române în secolele al XIII-
lea şi al XVII-lea 
 

ontactele dintre polonezi şi români 
datează încă de la mijlocul secolelor al 
XIII-lea – în Transilvania şi al XIV-lea – 

când a fost întemeiat Principatul Moldovei şi 
anexat ţinutul Haliciului de către regele polon 
Cazimir al III-lea cel Mare (1333-1370). La 
ridicarea multor oraşe de cult din localităţile 
transilvane Bistriţa, Sic, Unguraş, au participat şi 
meşteri pietrari polonezi. Vecinătatea a dus la 
stabilirea unor intense legături politice, 
economice şi culturale între polonezi şi 
moldoveni, apoi transilvăneni, legături care vor 
fi întărite în mod firesc şi prin relaţii de 
rudenie17. Miza o constituia controlul asupra 
principalei căi comerciale ce traversa Europa de 
la nord la sud şi lega Marea Baltică de Marea 
Neagră şi, mai departe, de Marea Mediterană. În 
felul acesta, cerealele şi postavurile poloneze 
ajungeau la Brusa, Constantinopol sau Pera18. În 
acelaşi timp, această cale comercială se întretăia 
la Lvov cu un alt drum comercial important, care 
lega estul de vestul Europei. Existau deci, două 
drumuri comerciale – ”şleahul moldovenesc”, 

                                                 
17 Sursa: *  *  *, Polonezii din România, De la Wikipedia, 
enciclopedia liberă, site vizitat pe 30 iunie 2015, orele 11:25 
18 Ioan Velica, Pagini din istoria polonezilor din Valea Jiului, 
Petroşani, Editura Edyro Press, 2008, p. 14 

care străbătea Moldova de-a lungul Prutului, 
până la Cetatea Albă (Akerman) şi ”şleahul 
tătăresc”. 

În politica lor de a limita influenţa Ungariei, 
domnitorii moldoveni s-au orientat încă de la 
început spre Polonia. Au acordat largi privilegii 
nobililor polonezi, îngăduindu-le să deschidă 
case de comerţ în cele mai importante oraşe, în 
care să-şi vândă mărfurile. Uneori, pentru 
serviciile aduse li se ofereau polonezilor şi moşii 
pe teritoriul Moldovei. Astfel, Roman Vodă, fiul 
lui Iliaş, i-a dăruit lui Ditrich Buczacki, starostele 
Podoliei şi al Cameniţei, mai multe sate pentru 
ajutorul oferit la urcarea pe tron. Pe aceste moşii 
lucrau şi ţărani polonezi, mulţi dintre ei fugiţi de 
pe moşiile altor feudali. 

După prima împărţire a Poloniei în 1772, 
mulţi polonezi au venit în Moldova, dar migraţia 
lor a fost stopată de autorităţile austriece. 
Descoperirea zăcămintelor de sare a dus la 
deschiderea salinelor de la Solca (1784), Cacica 
(1785), apoi şi de la Slatina Mare, Slătioara, 
Trestioara, Pleşa etc. În 1792, după ce s-a 
inaugurat exploatarea de adâncime de la Cacica, 
autorităţile austriece au adus aici 20 de familii de 
polonezi, mineri experimentaţi, cunoscători ai 
tehnicii caracteristice unor astfel de exploatări. 
Aşezarea s-a dezvoltat repede, în 1810 a ajuns la 
305 suflete, iar opt ani mai târziu a devenit o 
comună aproape în întregime poloneză - cu 
şcoală în care se învăţa în patru limbi: polona, 
româna, germana şi ucraineana. Pe lângă şcoală, 

C 
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un rol important în viaţa locuitorilor din Cacica 
l-a jucat biserica, ridicată între anii 1807-1810 
prin strădaniile părintelui Jakub Bogdanowicz, 
preot salariat al minei. 

 Muntenii polonezi, originari din Beskizii 
silezieni, au înfiinţat în Bucovina aşezări 
compacte, mai întâi în regiunea Cadca din 
Slovacia, de unde, din cauza condiţiiilor grele, s-
au strămutat, începând din anul 1803, la 
Cernăuţi, în cartierul Caliceanca, apoi în Cacica, 
Siret şi Stara Huta. În 1834, 30 de familii de 
munteni polonezi, aşezaţi iniţial la Hliboca au 
pus bazele localităţii Soloneţul Nou. Doi ani mai 
târziu, polonezii din Caliceanca au migrat spre 
sud înfiinţând satul Pleşa. Lor li s-au mai 
adăugat cei din Terebleşti şi Stara Huta. În 1842, 
alţi polonezi din Terebleşti şi Stara Huta au 
fondat, împreună cu vreo 30 familii de nemţi din 
Sudeţi, aşezarea Poiana Micului.  

În general, rostul acestor migraţii era 
popularea zonelor părăsite de români, dar şi 
decongestionarea localităţilor suprapopulate. 
Strămutaţii primeau câte 30 de iugăre de pământ 
şi beneficiau de scutire de impozite pe timp de 
10 ani. Setea de pământ era însă atât de mare 
încât a dus la dispersarea polonezilor în mai 
multe localităţi.  
 

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

După înfrângerea insurecţiei lui Tadeusz 
Kosciusko, în 1794, urmată de cea de-a treia 
împărţire a Poloniei, în 1795, mulţi polonezi au 
trecut în Moldova şi în Ţara Românească, 
urmând chemarea “Cine-şi iubeşte patria, să 
meargă în Valahia”. Un nou val de imigranţi s-a 
produs în secolul al XIX-lea, după înăbuşirea 
insurecţiei naţionale poloneze în noiembrie 1830. 
Cea mai puternică emigraţie poloneză a fost 
concentrată în Moldova. România era socotită 
“teritoriul cel mai prietenos şi favorabil”. Printre 
susţinătorii polonezilor se număra principele 
Alexandru Ioan Cuza, care semna cu plăcere 
ordinele de numire a lor în funcţii importante. 
Medicul lui curant era doctorul cracovian, Feliks 
Gluck, iar aghiotant - un polonez naturalizat, 
Nicolai Pisotki.  

Al Doilea Război Mondial a debutat cu 
ocuparea Poloniei şi cu cel mai mare val al 
emigraţiei poloneze în România:  cifra 
refugiaţilor se ridica la cca 70.000 persoane după 
unele surse, iar după altele la 100.000. Cu acest 

prilej au luat fiinţă numeroase asociaţii 
profesionale, reunite în Uniunea Asociaţiilor 
Polonezilor din România, care la 19 decembrie 
1939 s-a transformat în Uniunea polonezilor din 
România. 
 

Comunităţile poloneze la început 
de secol şi mileniu 
 

Comunitatea poloneză este răspândită în 
nordul ţării, în special în judeţul Suceava. 15.804 
persoane de etnie poloneză au fost înregistrate la 
recensământul din anul 1930.  

Conform datelor Comisiei Naţionale pentru 
Statistică, în 1992, în România trăiau 4.247 de 
polonezi (reprezentând 0,02% din populaţie); cei 
mai mulţi locuiau în judeţul Suceava (2.778), dar 
şi în Bucureşti (355), judeţul Hunedoara (248) 
sau Timiş (107). Conducerea Uniunii Polonezilor 
din România “Dom Polski” declara că numărul 
etnicilor polonezi este mai mare, cca 10.000 de 
persoane, dar din diferite motive, unii dintre ei 
se declară de naţionalitate română. Conform 
datelor Recensământului din martie 2002, în 
România trăiau 3.559 de cetăţeni de etnie 
poloneză, dintre care 2.609 în judeţul Suceava19. 

Cele mai reprezentative comunităţi poloneze 
se întâlnesc mai ales în zona Moldovei, în judeţul 
Suceava, în localităţile Cacica, Cernăuţi, 
Caliceanca, Tereblecea, Soloneţul Nou, Plera, 
Poiana Micului, Vicşani (Ruda), Păltineasa şi 
Moara (Bulai). 

Uniunea Polonezilor din România a luat 
fiinţă la 16 martie 1990, cu denumirea Uniunea 
Polonezilor din România în Bucureşti „Dom 
Polski”, din iniţiativa unui grup de polonezi din 
Bucureşti. În prezent, organizaţia cuprinde 15 
asociaţii locale.  

Pe 20 mai 1990 a fost înfiinţată şi Asociaţia 
Polonezilor din Suceava. Preşedintele ei a fost 
Antoni Rojowski, care a activat încă dinainte de 
cel de Al Doilea Război Mondial în Asociaţia de 
Ajutor Frăţesc şi Biblioteca Poloneză, înfiinţată la 
Suceava în 1903. 

În prezent, Uniunea Polonezilor este unica 
organizaţie a polonezilor din România. Ea 
cuprinde comunităţile poloneze din Bucovina, 
din satele judeţului Suceava, precum şi polonezii 
răspândiţi în ţară, organizaţi în asociaţii ce 
activează în marile oraşe. Uniunea activează în 
principal, în scopul păstrării şi cultivării 
tradiţiilor, învăţării limbii polone, menţinerii 

                                                 
19 idem 
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legăturilor cu Polonia şi manifestă grijă faţă de 
comunităţile poloneze din România.  

 

Concluzii 
Destinele polonezilor de pe teritoriul 

României reflectă cu fidelitate istoria popoarelor 
român şi polonez, ca şi raporturile stabilite între 
ele de-a lungul timpului20. Polonezii au avut de-
a lungul timpului o filiaţie istorică specială, sui-
generis cu noi, românii. În perioada Evului 
Mediu, Ţările Române au fost un leagăn istoric 
în care meşteşugurile şi comerţul realizate de 
poloni au înflorit. Apoi, în perioada modernă şi 
contemporană, statul polon s-a bazat pe cel 
român pentru a face faţă şi a reuşi cu spor în faţa 
vicisitudinilor Istoriei.  

De un sfert de secol constatăm o renaştere a 
legăturilor polono-române, bazate pe adevărul 
istoric, tradiţii şi obiceiuri, respectul reciproc în 
toate acţiunile. Ca şi la alte minorităţi, lipsesc 
studiile care să evalueze contribuţia minorităţii 
poloneze la dezvoaltarea economică a României.   
 

ANEXA NR. 1 
 

PERSONALITĂŢI POLONEZE ÎN ROMÂNIA 
- în ordinea alfabetică a numelui – 

 
1. Tadeusz Aidukiewicz, pictor, deţine lucrări 
la Muzeul de Artă a României. 
2. Josef Bem, general, participant la revoluţia 
din 1848-1849, conducătorul armatei maghiare 
împotriva celor habsburgice şi ţariste. 
3. H. Dąbrowski, general, primarul 
Bucureştiului (1940-1942). 
4. Kond Dombrowski, pictor, deţine lucrări la 
Muzeul de Artă a României. 
5. Władysłav Dunin, inginer şi ziarist. 
6. Gheorghe Duzincovici, istoric, profesor de 
limba polonă la Institutul Sud-Est European, 
funcţionar la Academia Română, colaborator la 
revistele istorice poloneze şi româneşti din a 
doua jumătate a secolului al XX-lea. 
7. A. Fialkowski, proprietarul celebrei cafenele 
din Piaţa Teatrului Naţional din Iaşi. 
8. Teofil Glück, medicul personal al 
domnitorului A. I. Cuza. 
9. Izydor Kopernicki, strîlucit antropolog, 
numit în 1866 director al Muzeului de Anatomie 
de pe lângă spitalul Colţea, a fost decorat cu 

                                                 
20 Petrică, Ion, Istoria polonezilor din România, variantă 
electronică, 2014, p. 1 

  
 

medalia de aur „Bene Merenti” al Ministerului 
Român al Instrucţiunii. 
10. Julian Lukaszewski, medic primar la spitalul 
de la Paşcani, a înfiinţat în 1866 la Mihăileni, 
prima bibliotecă polonă din România. 
11. Fred Micoş, grafician şi pictor, a pictat 
bisericile catolice din Suceava, Siret Boian, 
Soloneţu Nou, a participat la 74 de expoziţii 
colective în întreaga lume. 
12. Andrei Ostop, sculptor. 
13. Gustav Otremba (1833-1891), devine medic 
şef cu grad de colonel al corpului IV al armatei 
române, participă activ la Războiul de 
Independenţă a României (1877-78) şi a fost 
preşedintele Societăţii de Medici şi Naturalişti 
din Iaşi (1887-1891); totodată era şi un talentat 
compozitor – a compus împreună cu Eduard 
Caudella, muzica la opereta ”Oltenca”. A fost 
printre medicii care l-au consultat la Iaşi pe 
Mihai Eminescu, pe 14 iulie 1887.  
14. Niculai Pisotki, colonel al armatei române, 
aghiotant al domnitorului A. I. Cuza. 
15. Teodor Rogalski, muzician 
16. Witold Rola-Piekarski (1857-1909), profesor 
de desen la Slatina şi Târgu Jiu, neîntrecut 
desenator şi caricaturist, apreciat în Enciclopedia 
Română din 1904 ca „cel mai de seamă 
caricaturist din România”. A participat la 
întemeierea Muzeului Judeţean al Gorjului şi a 
fost Director al Şcolii de jucării din Novaci 
(Gorj). 
17. Octavian Smigelski, pictor, cu lucrări la 
Muzeul Brukenthal din Sibiu, muzee de artă din 
Bucureşti, Cluj, Budapesta, a pictat biserici din 
jud. Alba, Bistriţa-Năsăud şi Timiş 
18. Ferdynand M. Twornikiewicz, fondatorul şi 
redactorul revistei polone „Wiarus”. 
19. Jan Zalplachta-Zapołowicz, antreprenor, 
participant la insurecţia polonă din 1863, 
fondatorul Asociaţiei de Ajutor Reciproc a 
Polonezilor (Towarzystwo Wzaemnej Pomocy 
Polakow). 
20. Jan Zaplachta, medic, membru activ al 
„Cercului polon” („Koto Polski”) din Bucureşti. 
 
Bibliografie selectivă 
- Petrică, Ion, Istoria polonezilor din România, variantă 
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- *  *  *, Polonezii din România, De la Wikipedia, 
enciclopedia liberă, site vizitat pe 30 iunie 2015, orele 11:25 
- Velica, Ioan, Pagini din istoria polonezilor din Valea 
Jiului, Petroşani, Editura Edyro Press, 2008 



300 vol. 26,  141-142| martie-aprilie, 2016 

 

  
 

 

Rolul minorităţii ruşilor 
lipoveni la dezvoltarea 
economică a României 

 
 

Rezumat 
Deşi denumirea oficială a acestui grup etnic este de ruşi-lipoveni, cea mai mare 

parte a membrilor săi este cunoscută sub denumirea de lipoveni. Termenul a apărut 
în România, încă din secolul al XVII-lea pentru că, deşi există şi în alte ţări ruşi care 
au părăsit Rusia din motive religioase în aceeaşi perioadă, nicăieri aceştia nu poartă 
numele de lipoveni ci, pur şi simpu, ruşi, iar din punct de vedere confesional sunt 
creştini ortodocşi de rit vechi (după calendarul iulian, textual ”vechi credincioşi”, 
staroveri); în cadrul etniei ruşilor-lipoveni sunt încadraţi atât ruşii, cât şi lipovenii, 
majoritatea fiind deţinută de cei din urmă, cca 80% potrivit propriei lor 
autoidentificări.  

Nu de puţine ori, ruşii-lipoveni au fost asociaţi cu spaţiul deltaic al Dunării, de 
unde derivă şi legătura cu principala lor ocupaţie – pescuitul, dar mai sunt 
recunoscuţi şi cu sintagma „excavatoare cu barbă” - ca fiind foarte buni săpători fie în 
construcţii, fie în agricultură; în general sunt recunoscuţi ca oameni harnici şi 
meşteşugari iscusiţi. 

 
 

Prezenţa ruşilor-lipoveni în economia Ţărilor Române în secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea 
 

uşii-lipoveni sunt descendenţi ai 
contestatarilor reformei religioase 
iniţiate de patriarhul Nikon al Rusiei, în 

anul 1654; datorită persecuţiilor la care au fost 
supuşi de autorităţile ţariste şi de biserica 
ortodoxă oficială rusă, mulţi dintre ei au emigrat 
în afara Rusiei, iar o parte a acestora s-a stabilit 
pe teritoriul actual al României, păstrându-şi 
confesiunea de dinaintea reformei lui Nikon; 
între ei, ruşii lipoveni continuă se se 
autodenumească  „staroveri” (de credinţă veche) 
sau „staroobreadţî” (de rit vechi). 
Denumirea de lipoveni, vine din cuvântul rusesc 
lipa, care înseamnă tei, din lemnul căruia sunt 
fabricate numeroase obiecte gospodăreşti, 
inclusiv ramele lotcilor (barca lipovenilor). După 
alţi autori, denumirea ar veni de la numele 
primului lor conducător religios care se numea 
Filip, iar adepţilor lui li s-a spus mai târziu pe 
ruseşte “filipovane”. 

Primele aşezări cunoscute ale ruşilor-
lipoveni sunt cele din Bucovina. Cele mai multe 

studii nominalizează satul Lipoveni sau 
Sokolinti (cum este numit de către localnici), din 
judeţul Suceava ca fiind cea dintâi localitate 
înfiinţată de ruşii-lipoveni în 1724. O altă 
localitate lipovenească este Climăuţi din judeţul 
Suceava, atestată în anul 1780, printr-un act de 
donaţie semnat de egumenul mănăstirii Putna, 
Ioasaf, prin care li se permitea staroverilor ruşi 
aşezarea pe moşia mănăstirii. În 1784 este 
înfiinţată localitatea Fântâna Albă (actualmente 
pe teritoriul Ucrainei), care va deveni ulterior un 
centru spiritual deosebit de important pentru 
credincioşii de rit vechi (în 1846 aici se 
înfiinţează Mitropolia Creştină de Rit Vechi). 
Activităţile specifice ale ruşilor-lipoveni din 
Bucovina sunt cele legate de agricultură, 
albinărit, morărit etc. Mulţi lipoveni din 
Bucovina sunt cunoscuti drept buni grădinari. 
Ruşii- lipoveni aşezati în Delta Dunării au 
devenit cunoscuţi pescari. 
 

R 
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Prezenţa ruşilor lipoveni în 
economia românească în secolele 
al XIX-lea şi al XX-lea  
 

Pentru vremurile de odinioară, lipovenii, 
mai ales cei stabiliţi în oraşe, sunt amintiţi ca 
buni comercianţi. Birjari, vizitii sau căruţaşi, dar 
şi iscusiţi meşteşugari (tâmplari, fierari, croitori, 
cizmari etc.); unii dintre ie se ocupau cu 
morăritul şi albinăritul.   

Recensămintele efectuate în anii 1930, 1956, 
1966, 1978 şi 1992 arată regresul numeric al 
populaţiei ruso-lipoveneşti, raportată la 
populaţia totală a României; diminuarea 
absolută a populaţiei în perioada 1930-1992 este 
de 12.119 persoane (în 1930 erau înregistraţi 
50725 lipoveni, iar în 1992 – 38.606), adică 31,4% 
din total populaţie în 1992, cu o medie anuală de 
diminuare de 195,5 persoane; în 1930, ruşii-
lipoveni reprezentau 0,36% din total populaţie, 
iar în 1992 acest procent era doar de 0,17%!21.  

Cea mai importantă zonă de concentrare a 
ruşilor lipoveni este cea dobrogeană, mai ales în 
Delta Dunării, iar un al doilea areal, clar 
conturat, se află în partea de nord-est a 
României; populaţia ruso-lipovenească a zonelor 
respective este majoritar rurală (peste 60% din 
totalul locuitorilor din aşezările respective). 
Zona sud-estică a ţării deţine cca ¾ din populaţia 
de ruşi-lipoveni, iar în Dobrogea, judeţul Tulcea 
adăposteşte mai mult de jumătate din populaţia 
acestei etnii. În cele două zone au fost 
identificate 44 comunităţi ruso-lipoveneşti, iar în 
42 dintre acestea, ruşii-lipoveni deţin 
majoritatea; în 28 de comunităţi, ponderea 
ruşilor-lipoveni este de peste 90%, iar în 8 
comuntăţi – de 100%22.  

Activităţile tradiţionale desfăşurate de ruşii-
lipoveni în ultimele decenii – pescuitul şi cele de 
natură fizică din construcţii şi agricultură – pierd 
din ce în ce mai mult teren, iar actualul context 
socio-economic îi determină pe unii dintre ei să-
şi caute de lucru în afara României. Ar mai fi de 
reţinut succesele absolut remarcabile din 
domeniul sportului; ramurile sportive în care 
ruşii lipoveni şi-au demonstrat din plin măiestria 
sunt – în primul rând – cele nautice – caiacul şi 
canoea – iar cel mai reprentativ nume pentru 
acest domeniu rămâne cel al multiplului 
campion Ivan Patzaichin. 

                                                 
21 Ipatiov, Filip, Ruşii-lipoveni din România. Studiu de 
geografie umană, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2001, pp. 99-101 (selectiv) 
22 idem, p. 191 şi 194 

Dacă în urmă cu câteva decenii, comunitatea 
ruşilor-lipoveni constituia un grup etnic închis, 
iar căsătoriile membrilor comunităţii cu 
partenenri din afara grupului erau aproape de 
neconceput, astăzi cca 15% din familiile 
întemeiate sunt mixte din punct de vedere etnic, 
unul din parteneri fiind de naţionalitate 
română23.   
 

Comunităţile ruşilor-lipoveni la 
început de secol şi mileniu 
 

Ruşii lipoveni sunt dispersaţi azi mai ales în 
aşezări rurale, aproape 40 la număr, mai toate 
situate în Bucovina, Moldova şi Dobrogea, adică 
în judeţele Suceava, Brăila, Constanţa şi Tulcea24. 
Pe ansamblu, se poate aprecia că ruşii lipoveni 
prezintă la acest început de secol şi de mileniu, o 
populaţie îmbătrânită demografic, că nu se 
întrevede o revigorare a populaţiei sub acest 
aspect demografic, ci, foarte probabil, fenomenul 
de îmbătrânire al ruşilor-lipoveni se va 
accentua25. Deşi este vorba despre o populaţie în 
esenţă rurală, în secolul trecut s-a produs, din 
motive economice, o dispersare, cu deosebire din 
partea intelectualilor, în diferite oraşe ale ţării (la 
Bucreşti, de exemplu, ar exista în prezent peste 
300 de familii de ruşi staroveri). Din aceleaşi 
otive, care s-au accentuat în primul deceniu al 
acestui secol, are loc la ora actuală un proces 
ascendent de emigrare în Occident (în nord-
vestul Italiei, la Torino lucrează astăzi peste 
1.200 de lipoveni din Carcaliu)26.     

Nu de puţine ori, ruşii lipoveni au fost 
asociaţi cu spaţiul deltaic al Dunării, de unde 
derivă şi legătura cu principala lor ocupaţie – 
pescuitul, dar mai sunt recunoscuţi şi în 
sintagma „excavatoare cu barbă” - ca fiind foarte 
buni săpători fie în construcţii, fie în agricultură; 
în general sunt recunoscuţi ca oameni harnici şi 
meşteşugari iscusiţi. Ruşii-lipoveni din unele 
comunităţi din Moldova sunt grădinari renumiţi, 
solariile din grădinile lor, practic se înscriu în 
peisaj, nu există grădini fără solarii, apoi îşi 
desfac produsele în mai toate pieţele 
agroalimentare ale oraşelor din Moldova.  

În Delta Dunării se află grupaţi cca 5-10% 
din ruşii-lipoveni din România, dar peste 66% 
din ruşii-lipoveni locuiesc în aşezări situate la 
contactul unor unităţi hidrografice majore 

                                                 
23 ibidem, p. 195 
24 Vascenco, Victor, Lipovenii, Studii lingvistice, Bucureşti, 
Ediura Academiei Române, 2003, Cuvânt înainte, p. 3 
25 Ipatiov, Filip, op. cit., p. 147 
26 Vascenco, Victor, op. cit., p. 3 
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(braţele Dunării, complexul lacustru Razim-
Sinoe, ţărmul Mării Negre). După 1990, 
natalitatea ruşilor-lipoveni a fost mai scăzută 
decât a populaţiei româneşti, iar mortalitatea 
mai ridicată, ceea ce conduce la concluzia unui 
evident declin demografic al acestei etnii. 
Migraţia internă, cu excepţia ultimilor ani, a avut 
un singur sens – transfer de populaţie dinspre 
rural spre urban. Condiţiile socio-economice, 
influenţate de interminabila tranziţie spre 
economia de piaţă, au modificat în perioada din 
urmă sensul migraţiei; o parte din cei stabiliţi în 
oraşe par a fi dispuşi să se întoarcă în ruralul din 
care au plecat. 

Prin prisma numărului de locuitori, 
majoritatea satelor lipoveneşti se încadrează în 
categoria celor mari (peste 1.500 locuitori). Cu 
excepţia localităţii Brăteşti, toate sunt în 
Dobrogea; celelalte din arealul moldo-
bucovinean sunt mijlocii, iar cele din Deltă – 
mici. Predominante sunt aşezările cu funcţie 
primară (agricolă, îndeosebi pentru cele din 
nord-estul României), iar în cazul celor 
dobrogene, majoritatea lor fiind situate în 
vecinătatea unor unităţi hidrografice importante, 
este frecventă apariţia funcţiei agricole-piscicole 
sau a celei mixte, determinate în general, de 
ocuparea mai ridicată în domeniul 
transporturilor fluviale şi maritime27.   

Comunitatea ruşilor-lipoveni din România 
este, la modul general, o comunitate 
predominant rurală. Astfel se explică şi faptul că 
au fost păstrate în mare parte obiceiurile şi 
valorile specifice, mediul rural fiind unul 
tradiţionalist şi conservator.  
 

Concluzii 
Structura populaţiei active a populaţiei ruso-

lipoveneşti din ultimii ani evidenţiază o ocupare 
mai ridicată a acestei populaţii în activităţile 
sectorului primar (agricultură, pescuit), apoi în 
construcţii şi alte activităţi ce necesită muncă 
fizică. Pentru că principalele aşezări ale ruşilor-
lipoveni sunt situate în apropierea Dunării şi a 
Mării Negre, un alt segment important al 
populaţiei respective este ocupat în activităţile 
legate de transporturile fluviale şi maritime. 

 
Bibliografie selectivă 
1. Ipatiov, Filip, Ruşii-lipoveni din România. Studiu de 

geografie umană, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană, 2001 

2. Vascenco, Victor, Lipovenii, Studii lingvistice, 
Bucureşti, Ediura Academiei Române, 2003 

                                                 
27 ibidem, p. 185-186 şi 192-195 (selectiv) 

Gheorghe  ŞEPTILICI 
 

Sibiu  
Memorial’ 89 
 

ste de notorietate deosebitul eveniment 
petrecut în 22 decembrie 1989 în spaţiul urban 
al Pieţii UNIRII, spaţiu în care spiritul de lupta 

pentru dreptate a sibienilor s-a manifestat plenar prin 
marea adunare populara care a marcat definitiv 
denuntarea vechiului regim . 

In Piata UNIRII, nume predestinat apropierii 
dintre semeni , sibienii şi-au uitat frica  şi-au dat mâna 
şi au rostit spre înalturi ,îngenunchiind , un pios 
TATAL NOSTRU  sfinţind-ul astfel şi trecându-l în 
nemurire  Astfel Piaţa UNIRII s-a transformat 
spiritual dintr-o simpla piaţa urbana într-un spaţiu 
simbol, într-un spaţiu istoric al reconcilierii, înţelegerii 
şi coeziunii ideatice a sibienilor fără deosebiri între 
aceştia  în faţa uriaşului strigăt popular doritor de 
LIBERTATE . 

În acest spaţiu transformat într-o mare catedrală a 
neamului s-a ridicat prin grija Asociaţiilor de 
Revoluţionari (urmaşi, luptători şi răniţi), a Primăriei 
Municipiului Sibiu şi a Consilului Judeţean Sibiu , un 
monument MEMORIAL 89, monument care încheagă 
o largă paletă de simboluri religioase menite să 
readucă permanent în memoria contemporanilor şi 
urmaşilor faptul că în Piaţa UNIRII s-a făurit o lume 
în care s-au pus toate speranţele adunate în lungi ani 
de frustrare . 

E 
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Semnificaţii :  
 
MEMORIAL 89 include multiple 
sensuri şi simboluri  religioase şi care 
sunt : 
- Monumentul este închinat spiritu-
lui revoluţionar al locuitorilor, 
REVOLUŢIEI sibiene şi eroilor martiri, 
avînd  ca sugestie principală aceea de 
ALTAR  în marea  Catedrală a neamu-
lui – P-ţa Unirii - în ideea că  însăşi  
natura este  spaţiul  şi timpul  religios 
în care, noi naţiune profund religioasă, 
ne-am unit şi ne-am cîştigat  libertatea  
în  AJUN DE  CRĂCIUN . 
- Monumentul trebuie să ne repre-
zinte în egală măsură pe noi toţi şi pe 
fiecare în parte, pe  cei de ieri , de azi şi 
de mâine, fără  dimensiune temporală 

lul cu  trei trepte  face  trimitere la 
Sfânta Treime  
- cele doisprezece elemente  de contur 
ale soclului din care se înalţă şapte 
coloane îi simbolizează  pe cei doispre-
zece apostoli iar cifra 7 ca cifră a crea-
ţiei ne trimite la ideea că în Decembrie 
89 - NOI  AM  CREEAT  O  LUME . 
- crucea  din marmură albă montată 
în faţa focului veşnic simbolizează  
puritatea Mântutorului care a fost 
răstignit pe cruce  şi apoi, însîngerat l-
au ridicat (crucea de pe placa curbă) 
- placa curbă, ca segment al absidei 
altarului acestei mari catedrale şi 
compusă din patru  plăci care prin 
venatura marmurei a trei dintre 
acestea ( pe prima fiind montată crucea 
însângerată) cu venatura celei de-a 

patra formează V-ul victoriei ca simbol 
că am fost victorioşi sub semnul crucii . 
- ,,Focul Veşnic,, - elementul cilin-
dric din mijlocul compoziţiei  include 
toate elementele religioase de simbol şi 
toată simbolistica focului care arde şi 
ne arde veşnic – regrete, năzuinţe, 
speranţă, dragoste, furie, credinţă, 
încredere, prietenie, durere ….şi  este 
un monument în monument, închinat 
Eroilor Martiri  . 
-    Cele 12 elemente care sustin cilin-
dru reprezinta cei 12 apostoli mici  
- Culorile elementelor de marmură 
de la alb cu venatură neagră la roşia-
tică şi însângerat  reflectă multiplele 
stări sufleteşti avute de sibienii 
manifestanţi şi jertfa . 

♦
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