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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Lumina 
spirituală 
 
 
 

„Nu mă simt obligat să cred că acelaşi Dumnezeu care ne-a dotat cu 
simţuri, cu raţiune şi intelect a avut intenţia ca noi să uităm de 

utilitatea lor şi să ne dăm cunoaştere prin intermediul altor mijloace 
decât prin acestea.” 

Galileo Galilei 

 

oate popoarele lumii îşi au propriile 
legende şi poveşti despre Geneză, dar 
toate converg spre o sursă unică, de sute 

de mii de ani. Cea mai interesantă relatare este 
cea prin care, în ziua a şasea se împlineşte ultima 
poruncă a spiritului divin prin crearea omului 
după chipul şi asemănarea sa. În mod clar că 
este vorba de o metaforă, permiţând o anumită 
concepţie despre lume, o percepţie cuprinză-
toare şi pătrunzătoare, acceptând şi posesia a 
ceea ce azi numim capacităţi extrasensoriale, mai 
ales că acesta este înzestrat cu puteri ce îi permit 
să stăpânescă pământul. De aceea omul este o 
parte din Dumnezeu precum frunza o parte a 
copacului de care atârnă. Credinţa care a definit 
spiritualitatea civilizaţiei umane este deci 
legătura indubitabilă a omului cu sursa sa şi 
atracţia energetică de întoarcere permanentă la 
Dumnezeu.  

La început era acest întreg univers, numai 
un suflet, spune Aitareya Aranyaka1... a fost 
numai infinitul, numit Aditi, spune Dharma 
Shastras2, nimic nu exista în afară de El, şi era 
întuneric, scrie în Rig Veda3, asemănător cu 

                                                 
1 cinci capitole de început ale Vedelor  care sunt dedicate 
ritualurilor 
2 texte sanscrite folosite în învăţăturile hinduse 
3 colecţie indiană veche de imne sanscrite 

textul Nahuatl4 din Yucatan; această suflare-duh 
pare a nu reprezenta decât informaţia 
primordială care a dus la devoltarea unui areal 
corespunzător apariţiei fiinţelor umane. Dacă 
informaţiile ştiinţifice despre originea şi natura 
noastră trebuiau împărtăşite colectivităţilor 
acestea au fost îmbrăcate într‛un înveliş simbolic. 
Încă de la Clemens din Alexandria aflăm că 
egiptenii nu‛şi încredinţau misterele, adică 
tainele cunoaşterii, oricărei persoane şi nici nu 
trivializau înţelepciunea divină sau conexiunile 
cu aceasta. Deci exista aplecarea spre protejarea 
sacralităţii lor şi doar o elită a preoţilor şi 
faraonul aveau acces la semnificaţia esoterică 
care era prohibitivă şi nu avea caracter public. 
Dar egiptenii preluaseră de la atlanţi, de la 
izvoarele indiene şi uigure spiritualitatea 
primordială, cea coborâtă prin curgerea istoriei 
din Eden. Lao Tse spune în Tao Te King5 că Tao 
a făcut Unu. Unu s‛a transformat în doi şi 
împreună au plămădit trei. Din trei a luat fiinţă 
totul. În multe legende se prezintă date despre 
androgenitatea primului om care reunea 
masculinul şi femininul, dar trecem peste această 
temă pe care am dezbătut-o într‛o prelegere 

                                                 
4 varietate lingvistică din America de Nord 
5 text clasic chinez atribuit lui Lao Tzu în sec. al VI-lea î.C. 
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anterioară. Cosmogonia este însă baza a tot ce 
reprezintă dezvoltarea pe mai târziu a temelor 
abordate de antropologie. Însemnările şi 
artefactele martore vorbesc despre om, despre 
epocile ascunse în zorii începuturilor, când el şi 
civilizaţia sa era înzestrată cu multele taine pe 
care azi le considerăm oculte în sens esoteric. 
Dovezile arată că prima cultură superioară de pe 
pământ a dispus de o cunoaştere esoterică 
inaccesibilă omului contemporan, acele civilizaţii 
pierzându‛şi identitatea trecând la globalizare; 
Atât în Biblie cât şi în Popol Vuh6 sunt amintite 
calităţi extrasensoriale de care, se pare, le 
posedau în vechime oamenii pe scară largă. 
Apropierea de acel trei, de Sfânta Treime din 
creştinism, dar proprii şi altor religii, înseamnă 
deci prin contemplaţie, meditaţie şi rugăciune 
apropierea de sursa originii, de ceea ce 
sălăşluieşte şi în noi, de puterea supremă a 
Universului.  

Precum întregul univers şi plăsmuirea 
Domnului, adică omul, se conformează legilor 
sacre pe care religia o promovează privind 
nemurirea sufletului şi transformarea în regene-
rare, adică prin moarte pe moarte trecând. 
Întreaga suflare se retrage la sursă în uriaşul 
uroboros. Încarnarea, adică îmbrăcarea în haine 
telurice a fost un dar acordat tuturor fiinţelor 
care succesiv au înnobilat acest pământ şi cu 
siguranţă şi altele în univers.  

Ceea ce m‛a îndreptăţit întotdeauna să mă 
aplec asupra simbolisticii, asupra semiologiei 
spirituale a civilizaţiilor, a fost simplitatea 
geometrică existentă în situsurile arheologice 
atestate ca aparţinând umanităţii de zeci de mii 
de ani, aceleaşi folosite şi de filosofii antichităţii 
recente, cât şi de înfloritoarea explozie ştiinţifică 
de azi. Totul prefigurează o matrice anticipativă 
spre o antropologie a viitorului. Sunt convins că 
este doar un nou uroboros, o întoarcere, o 
regenerare cu început al sfârşitului, atât de des 
amintit prin dumnezeiescul Alfa şi Omega. 
Pentru înţelegerea minţii umane era necesară o 
reprezentare sintetică şi concretă. Prin interme-
diul lui Moise învăţătura pe care egiptenii o 
preluaseră de la atlanţi şi indieni a ajuns la 
strămoşii spirituali ai altor două religii 
monoteiste, creştinismul şi mahomedanismul. 
Am studiat îndelung în orient formele diferite 
ale credinţelor străvechi care au ajuns la 
perfecţiunea budistă şi a influenţat mithraismul. 
Concluzia mea este că nu a existat nicio religie 
politeistă, nici cele din arealul egipteano-greco-

                                                 
6 corp de naraţiuni mito-istorice despre creaţie, străbuni, 
cosmogonie găsite în Guatemala. 

roman. Toate recunosc deasupra zeilor, a 
sfinţilor, dginilor, arhanghelilor şi îngerilor o 
forţă atotputernică, infinită şi eternă pentru care 
viziunea extatică a popoarelor se manifesta prin 
veneraţie. Tuturor, aceleaşi variate simboluri le 
serveau ca mediu sau vector al gândirii religi-
oase. Ceea ce mi se pare important este că dacă 
omul în preistorie a ales un simbol şi şi-a 
exprimat gândirea prin acesta, el nu confunda 
reprezentarea obiectuală cu conţinutul ei. Noi, 
creştinii, putem să înţelegem acelaşi lucru 
privind crucea ca simbol întru Cristos. Deci 
venerarea Marelui Infinit, înţelegerea fenome-
nului creator de apartenenţă la acesta a condus 
societatea pe drumul evoluţiei, negarea şi falsa 
eliberare a a condus întotdeauna la involuţii.  

În Tao Te King scrie că ceea ce poate fi 
cuprins în cuvinte nu este veşnicul Tao, nenumit 
fiind începutul cercului şi al pământului. Deci 
desacralizarea divinului este imposibilă, iar dacă 
omul trăieşte ca suflet de multe ori şi în multe 
locuri (şi nu toate în lumea aceasta), această 
conştiinţă noetică în care ne scăldăm şi aici ne 
acordă o viaţă veşnică, şi cum veşnicia nu are un 
sfârşit înseamnă că nici început nu are. Sofistic 
analizând am putea concluziona că trăim 
dintotdeauna în sânul divin şi abia prin 
materializarea acestui areal am dezvoltat 
omenirea. De aceea cei din vechime, înfrăţiţi cu 
celelalte regnuri, puteau utiliza funcţii şi veleităţi 
aparent magice azi sau pe care le atribuim doar 
iniţiaţilor sau celor cu har dumnezeiesc. 
Adăpându-ne din fântâna inepuizabilă a 
infinitului ascuns în sinele nostru, percepem 
fragmente din adevărata înţelepciune. Dacă 
simbolurile dispar, divinitatea rămâne, ea 
călăuzindu-ne în triunghiul echilateral, simbol al 
trinităţii sale şi al cerului în care se întinde 
noosul cosmic, Dumnezeu.  

Ritualurile şi ceremoniile din templele 
strămoşilor erau şi ele acţiuni simbolice, în 
aceeaşi măsură cu cele la care participăm şi azi în 
bisericile noastre. În simboluri apar lecţii de 
morală, de conduită civică şi desăvârşire a 
propriei naturi. Acestea îl îndrumau pe 
credincios în a înţelege ce înseamnă cer şi 
Dumnezeu, îi modelează conştiinţa. Formele 
exterioare întâlnite de arheologi şi antropologi 
trebuie privite prin prisma omului de atunci, în 
timp apărând şi deformarea adresabilităţii către 
simboluri şi apariţia idolatriei. Marii maeştri în 
ştiinţele oculte, cu o vastă instrucţie religioasă au 
dăruit cunoaştere, înţelepciune pierdută în 
vâltoarea timpului şi care a fost de multe ori 
deviată, sau, chiar confiscată de o elită interesată 
să dea parţial din această cunoaştere vulgului. 
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Dar peste tot, în lume sunt amintite cele patru 
forţe primordiale (patroni coloane ale cerului) şi 
treimea dumnezeirii care unifică în sine toate 
manifestările şi formele (Proclos – Demiurgul 
sau creatorul se înfăţişează ca trei regi – cele trei 
manifestări ale spiritului: El, cel care singur 
există, El, cel care singur are, El, cel care singur 
vede, iar Pitagora, cel care afirma că Dumnezeu 
se manifestă în numere şi armonie, egala numele 
Lui cu triunghiul echilateral). 

 

 

Cristos spune că atâta timp cât nu înviem nu 
putem intra în împărăţia cerului – iată cât de 
frumos, într‛un limbaj exoteric, se poate tălmăci 
filosofia noastră existenţială. De fapt în ce 
constau marile secrete, cele care diferenţiază 
esoterismul de destăinuirile marii cunoaşteri 
către masele populare? Sunt ele cuprinse în 
volumele sacre ale fiecărei religii? Sunt ele 
înţelese sau să apreciem un dicton antic folosit 
de marile societăţi oculte contemporane 
speculative cum ar fi rosicrucianismul şi 
masoneria, ale căror origini se pierd dincolo de 
zorii civilizaţiei Egiptului antic, exprimat şi în 
Evanghelia după Matei: Nu daţi cele sfinte 
câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre 
înaintea porcilor… (Matei 7:6)?  Totuşi, chiar şi 
acesta din urmă recomandă în continuare: Cereţi 
şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va 
deschide,/ Că oricine cere ia, cel care caută află, 
şi celui ce bate i se va deschide (Matei 7:7,8). Eu 
îmi permit însă a întreba cum pot oamenii să 
cunoască ce să ceară şi cine îi îndrumă spre a 
cerceta în căutarea lor. Consider că abia aici 
avem pertinenţa de a concepe ce înseamnă 
conştiinţa în conştienţa cunoaşterii: a crede şi a 
nu cerceta sau a cerceta spre a crede... 

S‛au dat numeroase definiţii religiei ca o ap-
titudine spirituală, care independent de simţuri 
şi raţiune, a fost dăruită omului spre înţelegerea 
infinitului, nenumitului şi neînţelesului sub 
diferitele sale nume. Percepţiile noastre ne ajută 
să dobândim capacitatea de a recunoaşte lupta 
cu înţelegerea neînţelesului, a vorbei în tăcere, a 
dorului de infinit, adică această fragilă iubire de 
Dumnezeu. Oricât de imperfectă şi infantilă ar fi 
reprezentarea de către om a iubirii sale native 
faţă de partea din sine dăruită de divinitate întru 
crearea sa, reprezentarea sa izvorăşte dintr‛o 
idée în conexiune cu realităţile înconjurătoare. 
Nimic din ceea ce îşi imaginează oamenii nu este 
iluzoriu sau ficţiune. Totul există, înscris în noos, 
akashic şi transmis receptorului uman prin 
arcurile reflexe la care acesta are acces. 

Ştiinţa a ajuns azi să imagineze un model 
care reprezintă conştiinţa umană drept o stare de 
agregare7, fiind recunoaşterea sinelui ca individ, 
ca entitate separată de orice altceva, izvorâtă din 
interacţiunea neuronilor ca ceva immaterial, 
necuantificabil şi care logic nu îşi are locul în 
acest univers. Cu siguranţă, mulţi nu cunosc 
importanţa ştiinţifică a demonstraţiei celor şapte 
arcuri reflexe pe care am elaborat-o tocmai 
pentru a susţine idea dualistă potrivit căreia 
entităţile vii conţin un element non-fizic, numit 

                                                 
7 Max Tegmark, Masschusetts Institute of Technology 
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suflet, care le animă, precum Duhul Sfânt 
întreaga lume a Creaţiei. Ei afirmă că diferenţa 
cheie dintre un solid, gaz şi lichid constă nu în 
tipurile atomilor ci în aranjarea acestora. Şi aşa 
cum există o multitudine de tipuri de lichide (de 
exemplu), există o multitudine de conştiinţe. 
Însă recunosc faptul că acesta este un fenomen 
mai presus de acela al particulelor care ar aduce-
o în existenţă, încadrându-se în categoria 
fenomenelor emergente atunci când un număr 
de entităţi operează într‛un mediu, formând în 
stare colectivă comportamente mai complexe 
decât pot ele manifesta individual. Iată cum 
începe a se recunoaşte că întreaga umanitate este 
un tot, o societate cuprinsă în religia muncii 
precum roiul de albine sau a indivizilor unui 
furnicar. Avem în fizică fenomene precum sunt 
undele care au frecvenţă, lungimi de undă, 
viteză cu proprietăţi decelabile indiferent în ce 
tip de substanţă se află. Undele fiind şi o stare de 
manifestare a luminii, a sunetelor etc, reprezintă 
aşa cum găsim în scrierile sfinte modul în care se 
simte informaţia, conştiinţa fiind monada proce-
sată din întreg la nivelul complex individual. Şi 
atunci, singura care contează în definirea conşti-
inţei este doar structura procesării informaţiei şi 
nu structura materiei care o conţine şi realizează 
procesarea. Dacă la început a fost Cuvântul, 
informaţia, lumina care a dovedit întunericul, o 
părticică din aceasta este în noi. Cercetarea 
cugetului, adică a conştiinţei noastre, nu face 
decât să acceseze informaţia dăruită nouă prin 
păcatul originar.  

Mecanica cuantică descrie întregul univers 
folosind trei entităţi matematice: un obiect 
intitulat Hamiltonian8 care descrie energia totală 
a sistemului, o matrice a densităţii care descrie 
relaţia dintre toate stările cuantice din sistem şi 
ecuaţia lui Schrodinger9 care descrie modul în 
care aceste lucruri variază în timp. Iată ce mult 
se apropie modelul modern ştiinţific de tradiţia 
credinţelor societăţii umane dintotdeauna. Prin 
gândirea modernă percepem întreaga lume ca pe 
o ierarhie dinamică de obiecte puternic integrate 
şi relativ independente până la planete, sisteme 
solare şi galaxii. Nu vreau să mai interpretez 
cum ştiinţa confirmă cunoştinţele împărtăşite de 
cărţile sfinte, neexcluzând existenţa unui plan 
superior, a unui suflet universal, un architect a 
cărui inteligenţă a realizat totul şi care se mani-
festă în continuare prin creaţia sa. Asta nu în-

                                                 
8 denumire după Sir William Rowan Hamilton (1805 – 1865), 
fizician, astronom şi mathematician irlandez 
9 o ecuaţie diferenţială parţială din mecanica cuantică numită 
după fizicianul austriac  Erwin Schrödinger 

seamnă decât că această realizare, omul, posedă 
un creier ce reprezintă cel mai minunat tipar 
spaţio-temporal, o adevărată operă de artă 
cosmică. 

Ceea ce antropologia viitorului pare să 
prezinte încă de pe acum este capacitatea acestui 
Homo Sapiens de a‛şi pune întrebări, oricât de 
insignifiant ar părea el la scara universului. 
Răspunsurile au venit în decursul istoriei prin 
transmiterea tradiţiei. La început cunoaşterea 
avea un caracter exoteric şi apropierea de 
divinitate era intrinsecă. Apoi, încetul cu încetul, 
dezvoltarea necesita o aplecare suplimentară 
dinspre abstract spre concret. Îndepărtarea de 
origini şi aprecierea extrinsecă a Atotputer-
nicului a condus la o pierdere a contactului 
conştiinţei cu El, ca şi cum o frunză nu şi-ar mai 
recunoaşte apartenenţa la copac. Marea 
problemă a omului, nu numai de azi, este că nu 
îl mai cunoaştea pe Dumnezeu10. În învăţătura 
lui Hermes, acesta le cere discipolilor să 
redevină cât mai apropiaţi divinităţii care le-dat 
viaţă. El spune: Oh, oameni care sunteţi 
obscurizaţi deoarece sunteţi îmbătaţi de 
cuvintele vide ale necunoaşterii absolute, din 
care lipseşte Cuvântul…, opriţi-vă, deveniţi 
lucizi; priviţi din nou cu ochii inimii! Şi dacă nu 
o veţi putea cu toţii, atunci măcar cei care o pot 
face. Căci flacăra ignoranţei inundă Pământul 
întreg, distruge sufletul prizonier în corp, şi nu îl 
lasă să intre în portul salvării. Dacă vorbim aici 
despre religie, atunci este vorba, că omul divin 
îşi experimentează şi realizează religia sub sin-
gura ei formă adevărată şi anume în legătură 
absolută, ca fiinţă divină străveche. Discipolul 
care tinde spre această religiozitate dă dovadă 
de o mare puritate, iubire, suflet adevărat şi 
seriozitate, întreaga sa fiinţă fiind atinsă de 
marea dragoste – care este Dumnezeu. În această 
dragoste se poate recunoaşte triunghiul 
echilateral – detaşarea de vicii cu promovarea 
calităţilor sale în corelaţie cu această radiaţiile de 
Lumină ale Dragostei Divine şi emanaţia 
darurilor primite ca un prim aspect ermetic al 
sublimităţii. Cel de al doilea aspect este conse-
cinţa, în măsura în care triumfă asupra egoismu-
lui şi penetrează întru abandonarea eului, 
producând o mare schimbare în sufletul său, 
Lumina lui Dumnezeu penetrând şi locuind în 
el. Astfel el va cunoaşte înţelegerea, iluminarea, 
precum au numit-o anticii, adică o schimbare a 
conştiinţei. Sub noile capacităţi ale conştiinţei 
intelectualitatea se retrage pe planul al doilea şi 
înţelepciunea se va naşte acolo unde exista dar 

                                                 
10 primul capitol din Marea Gnoză egipteană străveche 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Rowan_Hamilton
https://en.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schr%C3%B6dinger
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nu era cunoscută şi înţeleasă. În înţelepciunea 
rosicruciană al doilea aspect ermetic al subli-
mităţii este calificat drept viziunea înţeleptului 
prin mila lui Dumnezeu, înţelept în sensul 
renaşterii. El este omul de pe Golgota, care prin 
moartea zilnică, ataşează trandafirul crucii şi se 
stinge astfel cu Isus, în Isus. Aici vedem strălu-
cind acelaşi triunghi echilateral: înţelepciunea se 
naşte din inimă, din trandafir, din Betleem, iar 
după aceea se deschide în întreaga‛i amploare în 
sanctuarul principal, şi ca şi dragostea, este 
radiată prin întreaga fiinţă. Fac această referire 
de cosmogonie şi filosofie esoterică pentru a 
înţelege universalitatea ştiinţelor liberale 
îngemănate în credinţă, pietre unghiulare la baza 
oricărui templu al lumii. Şi cheia de boltă este cel 
de al treilea aspect ermetic, care este Arta 
Regală, în primul rând arta de a trăi veritabil în 
omul eliberat, în al doilea rând arta de a fi 
veritabil inatacabil ca eliberat celest, şi în rândul 
al treilea arta de a servi, prin această viaţă pe 
Dumnezeu, lumea şi oamenii, muncind pentru 
eliberarea umanităţii. Astfel se dezvoltă în faţa 
ochilor noştri magicianul, supus în graţia lui 
Dumnezeu, fratele sau sora, iluminaţi de ştiinţa 
şi forţa dragostei. Cel care ajunge la perfecţiune 
pe baza acestor de trei ori trei aspecte, este 
precum considerau cei din vechime un Hermes 
Trismegistus11, un om celest. Nimic şi nimeni nu 
ne opreşte să cunoaştem, să cinstim credinţa şi 
divinitatea supremă trecând de la esoterism la 
exoterism, precum o făceau magii ori sfinţii. 

 

 
 

Frumuseţea prezentului este că antropologia 
prefigurează viitorul. Explicând tâlcul Genezei 
prin marea lege a creaţiei care guvernează toate 
fenomenele, trebuie să acceptăm primordialita-
tea premiselor la care toate formele de viaţă să se 
poată adapta, dependente la rându-le de forţele 

                                                 
11 autor al Hermetic Corpus, o serie de texte sacre, bază a 
hermetismului 

primare ale Inteligenţei supreme. Deci omul, 
cum afirmă James Dwight Dana12, nu este un 
produs al naturii, ci în el s‛a întrupat acel act 
extraordinar al creaţiei săvârşit de Fiinţa Infinită 
sau a Esenţei, cu care se aseamănă. Gândirea 
noastră concretă, aparent hrănită de exoterism, 
va trebui întoarsă spre abstract, tocmai pentru că 
omul a fost creat pentru un anumit scop pe care 
trebuie să‛l împlinească. Şi, ca o concluzie, 
trebuie subliniată forţa adăpostită în el, sufletul, 
al cărui potenţial îi călăuzeşte răspunderea 
acordată: să stăpânească cu ştiinţă şi grijă 
pământul, deci în armonie cu legile cosmice. Nu 
trebuie niciodată să ne umilim afirmând 
existenţa unei inteligenţe a materiei. Am afirmat 
şi susţin astfel cu argumente că există doar o 
materie a Inteligenţei, căci forţa vie din om este o 
parte din cea divină. 

 

 
 
Dacă ar fi să ne închipuim omul, ca toate 

celelalte fiinţe, după crearea sa, la baza unei 
scări, spre deosebire de celelalte, el are aptitu-
dinile şi capacitatea de a urca scara. Conflictele 
dintre bine şi rău, piedicile şi probele întâlnite 
depăşesc prin dorurile sufletului său. Conştiinţa 
este tocmai vocea acestui suflet care apelează la 
capacitatea sa de disociere şi conduce raţiunea în 
faţa stimulilor şi influenţelor materiale. Într‛un 
papirus egiptean scrie: Chiar dacă este numai o 
comparaţie, nu este mai puţin adevărat - lângă 
cotul fiecărui om pluteşte un spirit. Nu, de fapt 
sunt două – cel bun şi cel rău. Unul îl înalţă pe 
om, celălalt îl trage în jos. Esoterismul s‛a 
revărsat ca un vas plin de cunoaştere, deter-
minând civilizaţia să evolueze. Ştiinţa a dus 
negreşit însă la perceperea minunii, poate la 
înţelegerea marii taine – forţa originară 

                                                 
12 James Dwight Dana, geolog, mineralog, vulcanolog 
american care a făcut numeroase studii de pionierat despre 
munţi, vulcani, originea &  structura continentelor & 
oceanelor de pe pământ. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hermetica
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creatoare, faptul că în acest „vas de lut” locuieşte 
viaţa veşnică... Cristos ne oferă exemplul perfect, 
căci ne arată prin întreaga viaţă că forţa 
sufletului stăpâneşte corpul şi spiritul. El a venit 
pe pământ să împlinească marea lege divină. 

 

 
 

 
 

 

 
Să nu uităm, Isus spunea “Dacă vrea cineva 

să vină după mine,/ să se lepede de sine, şi să-şi 
ia crucea / şi să mă urmeze pe mine.” (Matei 
16:24). Antropologia are menirea, nu numai să 
dezvăluie trecutul, implicaţiile unor factori 
asupra prezentului, ci să ne determine să 
întrevedem aplicabilitatea vechilor învăţături 
aduse până azi de religie, neuitând că în jurul 

templelor, a basilicilor, a mânăstirilor a înflorit 
cultura prin toate petalele ei, de care ne bucurăm 
acum. Forţele de radiaţie răspândite în lumea 
noastră de către planete, de univers şi lumile 
celeste invizibile, penetrează Pământul ca o 
sabie, în profunzime, pun totul sub semnul 
întrebării, apoi permit oamenilor să vadă în 
spatele aparenţelor. Fiecărei persoane îi este dată 
posibilitatea de a vedea prin limitări şi minciuni, 
deoarece totul este adus la lumină - fie că este 
vorba de politică, ştiinţă sau alte domenii. Astfel, 
toată lumea este în măsură să examineze şi să 
judece pentru sine, cu condiţia să‛i fie deşteptată 
dorinţa de a învăţa şi să accepte să răspundă 
timpurilor afectate schimbării, care solicită 
oamenilor întoarcerea către valorile spirituale şi 
centrarea conştiinţei lor asupra forţelor reîn-
noitoare. Ţinem seama de faptul că oamenii sunt 
înconjurati de undele aparaturii electronice, 
nocive prin intruziunile asupra cuanticii celulare 
dar şi benefice prin comunicare, schimbul de 
cunoştinţe şi informaţii prin internet, televizor, 
telefon, radio şi satelit, traversând frontierele şi 
continentele, cu aspect virtual, eliminând timpul 
şi spaţiul. Dar, în acelaşi timp acestea pot duce la 
o evadare periculoasă din realitate. E o metodă 
contemporană de exoterism pentru conştiinţa 
globală a omenirii. În perioada terestră care a 
trecut, exploratorii au cercetat şi descoperit 
lumea. În mileniul abia început se caută noi 
dimensiuni: călătorile spaţiale privesc către ţinte 
tot mai îndepărtate şi omul este în căutare de noi 
habitate, dincolo de frontierele ţinuturilor 
destinate nouă. Poate, ca să gândesc conform 
filosofiei chineze, aceasta e o altă cale din cele 
opt ale cerului pe care ne călăuzeşte Dumnezeu, 
cerându-ne un nou mod de gândire, care să 
cimenteze legătura fiinţei noastre interioare cu 
inima, cu divinitatea care depăşind această lume, 
limitată în timp şi spaţiu, eludând substanţa 
materială, continuă să ne binecuvânteze mintea, 
prin care ne deschidem pentru lumina spirituală. 
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Dan Mircea CIPARIU 
 
 
 
 
 
 

scrisoarea a 
XVII-a 
(sindromul 
ierusalim) 
 
 
 

1. vocea interioară 
 
pe via dolorosa 
un negustor vinde tricouri inscripționate 
 
„I facebooked your mom” 
„I don’t read books. I read Facebook 
status updates” 
„Confirm. Ignore” 
 
undeva pe o plăcuţă 
scrie că în acest loc Iisus a căzut a doua 
oară sub povara crucii 
 
marele bazar din vechiul oraş al 
ierusalimului 
se învârte în creierul meu ca un 
mountaigne-rousse tarantula 
 
sunt drogat 
cu mii şi mii de fotograme 
în care o mână străină 
vinde şi cumpără părţi din creierul meu 
încă neatinse de consum şi idolatrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stau la coadă în faţa Sfântului Mormânt 
cei de lângă mine îmi par o armată de 
ventriloci  
care cântă imnuri în graiuri necunoscute 
 
limbi ca de foc stau deasupra creştetului 
meu 
vorbind şi scriind pentru toată suflarea  
 
„dacă nu ai conştiinţa păcatului 
nu poţi deveni 
un om mai bun” 
 
 
 

2. rugăciunea de la 
zidul plângerii 
 
 
singurătatea unui singur om 
îşi poate găsi sensul 
pe un petec de hârtie 
pe care mâna destinului îl va pune 
între venele de piatră din zidul plângerii 
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o tensiune sublimă mă conduce spre 
partea de vest a vechiului oraş 
ca şi cum aş putea asista la a doua venire 
a Domnului 
 
văd prin coroana razelor  
Noul Ierusalim 
cu rinoceri şi lei care pasc liniştiţi din 
roadele pâmântului 
 
pe mine mă privesc vorbind în poezii 
cu patriarhul imamul şi rabinul 
 
Ecce Homo şi gândirea revelatoare 
în care nu există nici suferinţă 
nici nostalgie 
 
suntem numai eu şi zidul 
într-un timp al izbăvirii 
 
am lăsat între pietre 
giulgiul unei rugăciuni scrise 
 
„Lumină 
pentru inima mea 
şi a celor care nu sunt în ea” 
 

 

 
 
 

3. căderea din paradis 
 
"oamenii nu mai au timp să vorbească 
între ei 
ca acum 50 de ani" 
îmi spune o doamnă distinsă 
cu un şirag de perle la gât 
 
stăm lângă mese vecine 
într-un bistro din faţa primăriei tel aviv 
unde a fost împuşcat yitzhak rabin 
 
"cehov s-a înşelat atunci când a scris că 
peste o sută de ani 
lumea va fi mai bună 
acum putem ajunge oricând la moscova 
dar acolo nu mai e niciun vis de 
împlinit" 
 
privesc luminile autostopului pus pe 
roşu 
 
perlele doamnei se desprind din jurul 
gâtului 
desenând un vechi alfabet de 
singurătate 
 
cred că literele acestea 
de nimeni văzute 
sunt un fel de a silabisi căderea din 
paradis 
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Born in Buzău the 1st of May 1991 
 
Art Department- 2D Artist Generalist, Concept 

artist and Ilustrator at Charge Studios  April 
2013 – February 2015 

 
Concept artist –Crytivo Games, Project The 

Universim 
 November 2013 – May 2014 
 
Concept Artist at Minx Studio- Creature design  
 October 2014- July 2015 
 
Art Department- 2D Artist, Ilustrator and 

Animator at SuperHippo Games  January 
2015-January 2016 

 
Illustrator- Board game illustration, Ragdoll 

Studios U.S 
 

Studies:   

Art degree in Fine art collage, BA degree in 
Graphics- University of Visual Arts and 
Design  George Enescu, Iasi; Master degree 
in Graphics- University of Visual Arts and 
Design  George Enescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTTeeeooodddooorrr   HHHuuueeeaaalllăăă   
TTThhheee   nnneeettt   gggaaammmeeesss   aaarrrtttiiisssttt    
 

 

 

Shipped Titles – The Universim –Crytivo Games 

Don’t be Squared – Superhippo Games 

                      Small projects : Dizzy Spartan, 
Doctor Hoctor Boing, Mage Dragon Rider-
The Runner, Monster 
Playground,Guardian of the Forest, Cell 
Rush, Jetty Adventures, Arched Pathways, 
Snowdown Clash-Fun Run Crush  all 
these games where most of them monthly 
projects for casual market developed at 
Charge Studios.                     

 

Technical Skills – Unity 2d toolkit-making 2d 
animations 

        -Adobe Photoshop 
        -Adobe After Effects 
        -Autodesk Maya- base modeling skills  
        -Alchemy 
        -Spine-Animation software for 2d games 
        -Vue 9.0 
        -Zbrush- base sculpting skills 

 
 

Pages directed by Elleny Pendefunda 
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Ioan HOLBAN 

 

 

 

 

Înecarea 
cărţilor 

roza lui Mircea Ciobanu, de la Martorii 
(1968) şi până la cele cinci volume de 
Istorii (1977-1986), reprezintă spaţiul de 

întâlnire şi confruntare al Poetului cu Naratorul; 
discursul narativ se constituie astfel ca un 
rezultat al gândirii Poetului cu instrumentele 
Naratorului. Credincios primei sale vocaţii, 
aceea de poet (Mircea Ciobanu a debutat în 1966 
cu volumul de versuri Imnuri pentru nesomnul 
cuvintelor), prozatorul plasează în centrul 
universului său romanesc un sistem constituit pe 
baza unor corelaţii care vizează o anume 
modalitate de cunoaştere a lumii. Astfel, pentru 
Lohan, unul dintre personajele romanului 
Martorii, „lumea văzută e umbra mincinoasă a 
unui alt tărâm“. Această idee, de esenţă 
platoniciană, conform căreia realitatea obiectivă 
percepută senzorial nu este decât o iluzie 
(cunoaşterea ei devenind, aşadar, o iluzie a 
iluziei), intră în corelaţie cu nevoia de adevăr a 
personajului. Apropierea de pomul binelui şi al 
răului, vina dintâi a omului edenic, duce la 
cunoaşterea contrariilor din confruntarea cărora 
se naşte Lumea: omul, afirmând necesitatea 
verificării adevărului prin încălcarea poruncii 
biblice, îşi afirmă, în fapt, propria sa condiţie. 
Efortul cunoaşterii defineşte personajele centrale 
ale prozei lui Mircea Ciobanu: anchetatorul din 
Martorii urmăreşte aflarea adevărului despre 
Domnul…, Gheorghe Palada din Istorii are 
nevoie de certitudinea propriei puteri, personajele 
din Cartea fiilor (1970) caută adevărata identitate a 
cadavrului lui Melhisedec, N. din Tăietorul de 
lemne (1974) verifică utilitatea unei idei prin 
certitudinea pe care o oferă fapta. Acest efort al 
cunoaşterii este efectul vocaţiei interogative a 

personajului: statutul său existenţial se 
precizează în spaţiul circumscris de întrebarea 
pe care acesta o adresează lumii. Personajul 
pendulează, aparent paradoxal, între această 
„nădejde de a afla adevărul“ şi „deznădejdea de 
a căpăta un răspuns“. Drumul parcurs de la 
întrebare (incertitudine) la răspuns (certitudine) 
reprezintă calea cunoaşterii; pentru personajul 
lui Mircea Ciobanu, însă, acest drum, marcat de 
efortul spre adevăr, este adevărul însuşi şi nu 
certitudinea existenţei lui. Întrebarea care 
conturează calea spre adevăr este instrumentul 
şi, în acelaşi timp, scopul final al efortului 
cunoaşterii. Realitatea nu poate fi cunoscută în 
determinările ei, ci oferă doar posibile 
răspunsuri; răspunsul reprezintă finalul, capătul, 
„deznădejdea răspunsului“ devenind astfel 
sintagma revelatoare a temerii de sfârşit, pe care 
o resimt acut personajele lui Mircea Ciobanu; 
aşadar, pentru ele, a trăi înseamnă a întreba (a 
cunoaşte). 

Întrebarea, sub semnul căreia se desfăşoară 
efortul cunoaşterii, presupune prezenţa unui 
interlocutor: în faţa lui, personajul mărturiseşte, 
întreabă şi aşteaptă răspunsul. Viaţa guvernată 
de certitudine este una falsă, echivalentă cu 
singurătatea: întrebarea, necesitatea formulării ei în 
scopul ieşirii din solitudine, trimite la o vitală 
nevoie de Celălalt. Celălalt constituie 
permanentul reper al personajului lui Mircea 
Ciobanu: descoperirea lui este totuna cu găsirea 
raţiunii de a exista. Confruntarea cu Celălalt se 
desfăşoară pe coordonatele nevoii de confesiune 
a personajului în vederea „ieşirii din cerc, spre 
redobândirea sinelui său lepădat“. Necesitatea 

P 
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prezenţei interlocutorului este efectul spaimei de 
singurătate – spaţiul de manifestare a 
monologului interior guvernat de gând: fuga de 
singurătate este o fugă înspre sine, nevoia de 
Celălalt (marcată prin conversaţie şi confesiune) 
devenind astfel o nevoie de sine: „Cu fiecare 
destăinuire mai mult căpăta conştiinţa propriei 
biografii“ (relaţia care se stabileşte între cei doi 
protagonişti ai naraţiunii – eu şi tu – conduce la 
următoarea observaţie: eu mărturiseşte, iar tu 
ascultă: tu îl cunoaşte astfel pe eu, dar, în primul 
rând, eu se re-cunoaşte în ceea ce mărturiseşte). 
Acest dialog, stabilit între eu şi Celălalt, se 
dezvoltă pe două direcţii principale alese de Poet 
şi Narator. În cazul prozei epistolare – Epistole 
(1969), Armura lui Thomas şi alte epistole (1971), 
Tăietorul de lemne –, organizată de vocea 
poetului, raportul dintre cei doi protagonişti se 
transformă într-o relaţie care priveşte eul de 
suprafaţă şi cel de profunzime, relaţie 
identificabilă în antica opoziţie trup/suflet. 
Această relaţie, interioară eului, specifică 
discursului poetic şi filosofic, se transformă, în 
cadrul discursului narativ, într-un raport 
exterior dintre personaj şi Celălalt. Prezenţa 
acestui raport în naraţiune provoacă apariţia 
unei relaţii între mască şi adevăr. distrugerea 
măştii, a falsului centru vital, prin confesiune şi 
apropiere de Celălalt, duce la neantizarea 
individului (este cazul Domnului…, a 
cântăreţului Ioan). Mărturisirea, cu rol 
devastator pentru individ, este instituţionalizată 
în Istorii prin bizara casă Mavrichi: aici, 
confesiunea a căpătat dimensiunile şi funcţiile 
unui înveliş care îi separă pe cei ce frecventează 
casa şi acceptă jocul periculos al dezvăluirii 
sinelui. Casa lui Mavrichi este un templu al cărui 
zeu este trecutul, iar preoţii sunt oamenii care 
mărturisesc; faţă în faţă, în acest spaţiu închis, 
oamenii îşi anulează personalitatea, iar individul 
devine o sumă a opiniilor celorlalţi, sub semnul 
celebrei propoziţii sartriene l’enfer c’est les autres: 
„Adesea opinia mai multora despre un individ 
se impune acestuia chiar şi împotriva 
convingerilor sale, ba chiar împotriva realităţii“. 
Cei de aici îşi creează deliberat o imagine 
deformată a realităţii întrucât ei există prin 
Celălalt (este şi cazul Elenei din Martorii: „Elena 
şi-a pierdut viaţa pentru una incomparabil mai 
complexă, dar nu a ei, ci a altcuiva“): aceste 
personaje, pentru care a fi înseamnă a contempla, 
îşi prelungesc existenţa prin aceea a oamenilor 
de felul lui Palada pentru care a trăi înseamnă a 
acţiona. Sub semnul acestei vitale necesităţi a 
interlocutorului se manifestă însuşi naratorul, 
stăpânit de spaima de monolog, prin alegerea 

modalităţii epistolei (unde dialoghează cu sine în 
prezenţa martorului, a „prietenei“). 

Această acută nevoie de Celălalt a personajului 
lui Mircea Ciobanu dezvăluie sensuri noi în 
romanul Istorii a cărui substanţă se organizează 
pe coordonatele unui raport între putere şi 
slăbiciune. Din această perspectivă, oamenii se 
împart în două categorii distincte: cei slabi pentru 
care a fi înseamnă a contempla şi care trăiesc prin 
intermediul Celuilalt şi cei puternici pentru care 
a fi înseamnă a acţiona. Astfel, pentru Gheorghe 
Palada, acţiunea, fapta reprezintă unica şansă de 
a exista; „instinctul acţiunii, partea lui cea mai 
bună“, care se opune aşteptării în contemplare, 
este, în acelaşi timp, garanţia propriei puteri. Dar 
puterea lui Palada nu este una dobândită printr-
un act de investitură administrativă: forţa sa 
reprezintă rezultatul acţiunii nevoii de Celălalt, în 
forma sa extremă, manifestată de cei slabi (fraţii 
săi, oamenii antreprizei, muncitorii de pe şantier, 
oaspeţii pe care îi primeşte la masa Anului Nou): 
bărbaţii puternici sunt astfel nu numai din 
dorinţa lor de autoritate, ci şi din nevoia unora 
dintre cei ce îl înconjoară de a li se pune la 
dispoziţie. Maria, soţia lui Gheorghe Palada, face 
parte tot din categoria oamenilor puternici: 
fiecare este singur cu sine, cu puterea sa, cu 
gândurile sale. Integrarea într-un cuplu bazat pe 
valori afective nu este posibilă deoarece aceasta 
ar echivala cu renunţarea la putere şi acceptarea 
existenţei Celuilalt, prin Celălalt „dependent 
până la moarte“: puterea presupune absenţa 
oricărei investiţii de suflet. Astfel, izolarea într-o 
lume guvernată de mitul puterii coincide, în 
fapt, cu paroxismul slăbiciunii. 

După ce va fi citit, să spunem, al treilea 
volum din Istorii, cititorul ar putea exclama 
„istorii!“, adunând în această simplă zicere 
„partea vie de adevăr“ a textelor, dar şi trufia 
naratorului care, întocmai unui personaj al său, 
„îşi dă seama că-şi poate folosi memoria lui ca 
pe-o armă subtilă şi de mare eficienţă“. Ce 
„noutăţi“ aduce, aşadar, acest al treilea volum? 
La primul nivel al lecturii, acela corespunzător 
firului epic al întregului ciclu, cititorul află puţine şi 
previzibile (din volumele precedente) veşti 
despre familiile Palada şi Dudescu; aparent, 
doar două evenimente importante se petrec aici: 
moartea lui Iancu şi a Sisei Dudescu. În rest, 
fapte cunoscute: efortul soţilor Palada de a-şi 
masca eşecul mariajului (Gheorghe Palada îşi 
părăseşte casa fără explicaţii), aceleaşi animozităţi 
între părinţi şi copii (Marcu Palada renunţă la 
numele său pentru acela al bunicii, Dudescu, iar 
neînţelegerile dintre Miliţa Palada şi mama sa, 
Maria, evoluează spre ură şi dispreţ), aceleaşi 
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personaje secundare care păstrează contururile 
desenate anterior. Dacă ansamblul epic al 
Istoriilor suferă puţine modificări, mult mai 
multe noutăţi aduce volumul al treilea în ordinea 
concepţiei, a construcţiei narative, încât aş spune 
că personajul central al cărţii este naratorul însuşi. 
Mircea Ciobanu este, înainte de toate, poet; 
chemat mereu spre poezie şi făcând multe 
concesii formaţiei sale de eseist, prozatorul 
organizează materia epică din primele trei 
„cărţi“ ale volumului III din Istorii pe 
dimensiunile a ceea ce aş numi tehnica 
leitmotivului: fiecare parte a textului începe şi 
evoluează astfel încât să ajungă la semantica 
leitmotivului său. Iată-l pe primul: „La ce i-ar 
folosi unei fiinţe în agonie vorbirea curată, 
lumina, văzduhul mereu primenit, când mintea 
şi înăuntrul tuturor mădularelor ei sunt 
pregătite să se umple de beznă?“. Într-adevăr, 
toate personajele plutesc parcă în lumina 
crepusculului: Bulfa, mai întâi, apoi Iancu şi Sisa 
Dudescu mor, Gheorghe Palada îşi părăseşte 
casa pierzându-şi astfel puterea, Maria Palada 
intenţionează să plece şi ea, simţind că astfel 
participă la „încetarea definitivă a mecanismului 
vieţii, aici, în casa la ridicarea căreia veghease“. 
Naratorul îşi petrece personajele spre nefiinţă, 
răscolindu-le cu înfrigurare viaţa a cărei 
desfăşurare spre finalul inevitabil este implicată 
şi explicată prin ceea ce aş numi motivul casei; 
casa constituie o supra-determinare a celui care o 
locuieşte, aspectul şi soliditatea ei marcând 
definitiv traiectul existenţial al personajului; 
Bulfa se stinge încet, o dată cu năruirea casei sale 
de pe dealul Filaretului, lemnăria casei lui Iancu 
Dudescu începe să se umfle şi să trosnească, 
semn sigur al morţii sale, Sisa Dudescu citeşte 
dinainte destinul fiicei sale, Maria, comparând 
casele celor doi soţi, Martin Cunţ şi Gheorghe 
Palada: viaţa personajelor lui Mircea Ciobanu stă 
sub semnul credinţei că „omul nu zadarnic se 
leagă de casă cu sufletul“. Bezna, pe care o 
anunţă laitmotivul cărţii întâi şi apariţia 
motivului casei, este întunericul nefiinţei, al 
morţii: „Şi ca să mori îţi trebuie puţină putere“, 
spune Sisa Dudescu, cuvintele sale constituind 
leitmotivul cărţii a doua a romanului. Puterea de 
a muri o găseşte personajul lui Mircea Ciobanu 
în acea conştiinţă dureroasă a uniformităţii vieţii 
care nu este decât o sumă de asemănări între un 
eveniment şi altul. Pentru Sisa Dudescu, 
personajul ales de narator întru re-prezentarea 
ideii leitmotivului, „asemănările şi nu 
deosebirile îţi retează cheful de viaţă“; atunci şi 
acum, aici şi acolo se substituie reciproc, totul 
având gustul amar al lui „déjà vu, déjà vécu“: 

tălpile picioarelor au mai simţit şi altădată 
stratul de noroi care înlocuieşte covoarele din casa 
invadată de chiriaşi, rochiile niciodată purtate sunt 
relicve ale unui trecut netrăit dar inventat, 
închizând între cutele lor „istorii“ repetate, 
cutremurul din 1940 pare a mai fi fost trăit, 
înainte de a muri Iancu, Sisa simte acelaşi miros 
de pământ care plutea şi în iarna anului 1917, 
când soţul ei s-a întors din război. Substituirea 
reperelor temporale şi spaţiale înseamnă, în cele 
din urmă, investirea prezentului cu calităţile 
trecutului; Sisa Dudescu trăieşte totul la timpul 
trecut, rememorarea fiind „un mod al ei de-a 
socoti că totul are un sens“. Tot astfel, Gheorghe 
Palada păşeşte spre casa lui Leon Pascal cu 
sentimentul clar că „propria lui istorie este 
încheiată de mult şi-acum nu face altceva decât 
să-şi calce pe urme“. Asemănarea şi deosebirea 
constituie cele două deschideri posibile ale 
comparaţiei, unul dintre nucleele organizatoare 
ale romanului: Gheorghe Palada există „doar ca 
un termen de comparaţie“ la dimensiunile căruia 
se raportează celelalte personaje, definindu-şi 
astfel personalitatea, femeia tânără, îmbrăcată în 
roşu, vedenia Sisei de dinaintea morţii este o 
replică, un termen de comparaţie al propriei vieţi 
pe care închipuirea i-l înfăţişează în ultima clipă: 
asemănarea şi deosebirea sunt cele două repere 
care guvernează însăşi instanţa scriiturii pentru 
că, iată, „oriunde întorci foaia dai de-o 
asemănare“, mărturiseşte chiar naratorul. Prin 
instalarea unei relaţii de cauzalitate între cei doi 
termeni, moarte şi putere, leitmotivul cărţii a 
doua reia, în fapt, problematica majoră a 
întregului ciclu romanesc: ca şi în volumele 
precedente din Istorii, şi aici Mircea Ciobanu 
vizează raportul care se stabileşte în planul 
relaţiilor sociale şi de familie între putere şi slăbi-
ciune. Din această perspectivă, în acest al treilea 
volum, prozatorul nuanţează sensurile raportului 
stabilit în romanele anterioare, notând cu 
subtilitate mutaţiile din psihologia lui Gheorghe 
Palada care, prin părăsirea casei, îşi pierde 
puterea; leitmotivul cărţii a treia a volumului – 
„ţi s-a luat puterea!“ – marchează această 
modificare esenţială petrecută mai întâi în plan 
psihologic şi apoi în cel social. Astfel, la vederea 
lui Dine Marchitanu, un salahor de pe şantierul 
pe care îl conduce, „tot ceea ce ştia despre sine se 
spulbera – nu mai era marele Palada, ci un 
muritor oarecare, vulnerabil“; distrugerea 
„marelui Palada“, a mitului puterii, în fapt, este 
opera celor slabi, a oamenilor care iniţial 
aleseseră pe a re-prezenta ca înlocuitor al lui a fi: 
după plecarea lui, Catrina „simte frigul desăvârşit 
al absenţei stăpânului“, pentru Sisa Dudescu a 



Varã  2016  | Contact international 321 

 

fost o „neiertată nerozie“ să creadă în puterea lui 
Palada de a-i mântui neamul de necazuri, Ştefan 
Palada „se emancipează“ încet dar sigur de sub 
tutela tiranică a fratelui său. Gheorghe Palada se 
întoarce spre lume cu conştiinţa pierderii puterii 
sale, dar o face prudent, cu frica ascunsă sub 
masca dispreţului; punctul final al căderii sale 
este marcat de narator prin intermediul unei 
scene remarcabile de la sfârşitul romanului, când 
Palada consimte să asiste la spectacolul grotesc 
al lumii, pentru început, prin ochii altuia. Miron 
Roşescu relatează o secvenţă de viaţă autentică 
lui Gheorghe Palada care, întors cu spatele, îl 
întreabă mereu „ce vezi?“: dincolo de impactul 
amintit asupra destinului personajului focal, 
scena repetă, printr-o mare putere de evocare şi 
concentrare, traiectul urmat de fiecare eveniment 
al vieţii de la a face (pleşuvul) la a relata (Miron 
Roşescu) şi apoi la a afla (Gheorghe Palada), 
consfinţind trecerea personajului central al cărţii 
din categoria celor puternici în aceea a celor slabi 
pentru care definitoriu este a trăi prin 
intermediul altora. 

 

 
 

Toate cărţile lui Mircea Ciobanu, dar aceasta, 
cu deosebire, plasează în prim-plan relaţia care se 
stabileşte între text şi cititor; aici, mecanismul 
esenţial al acestui raport este ceea ce aş numi 
constatarea banală ca provocare a lecturii: 

naraţiunea pleacă de la o constatare banală („se 
întâmplă uneori…“, „sunt ceasuri ale zilei 
când…“), după care se subînţelege că „nu-i aşa?“ 
sau „nu vi s-a întâmplat?“, „n-aţi văzut?“, „n-aţi 
auzit?“, provocând astfel cititorul la dialog cu 
textul. Se simte permanent nevoia de conversaţie 
a naratorului care îşi invită amabil cititorul în 
intimitatea biroului unde, pe masă, sunt aşezate 
la vedere foile, fişele, notele; această „amabilitate“ 
a celui care scrie nu este decât o măsură de 
prevedere, asigurându-şi „dreptul“ la disertaţii 
dintre cele mai diverse (bazarul în care se vând 
lucruri vechi şi inutile, povestirea neputinţei de a 
povesti muzica, despre pictură şi formele ei de 
re-prezentare a adevărului vieţii etc.), pe care 
orice conversaţie liberă le poate presupune. În 
tăietura poetică a frazei, ascunzând, uneori, câte un 
personaj freudian (doamna Leopoldina), 
prozatorul, întocmai ca şi strângătorul de 
nimicuri, adună cioburi de întâmplări, fragmente 
de caractere, pentru a le retopi şi reîntrupa în 
pagină; mai mult decât cărţile anterioare, al 
treilea volum din Istorii oferă măsura exactă a 
efortului lui Mircea Ciobanu de a realiza textul-
sinteză a modalităţilor specifice poeziei, eseului 
şi prozei. 

Şi al patrulea volum poate fi considerat 
romanul unei idei; aceasta pentru că cele patru 
cărţi de până aici nu respectă prima regulă a 
construirii unui ciclu narativ, aceea de a urmări 
o înlănţuire epică a faptelor relatate, constituind, 
în bună măsură, efectele unui efort demonstrativ 
– elementul care defineşte atât profilul 
personajului principal, Gheorghe Palada, cât şi 
pe cel al autorului său, Mircea Ciobanu. În 
Istorii, prim-planul textului este ocupat de o idee 
pe care naratorul o demonstrează, iar personajul 
o „trăieşte“; aşadar, se poate vorbi în cazul 
romanului lui Mircea Ciobanu mai puţin despre 
un „nucleu epic“ şi, mai aproape de obiectivul 
său, despre unul „ideatic“: tema prozei lui Mircea 
Ciobanu, fie că ar trebui să mă refer la Cartea 
fiilor, Martorii sau Istorii este acel mit al puterii 
care oferă romancierului câteva spaţii epice 
deosebit de tentante. Întâi de toate, tema puterii 
se plămădeşte în dinamica actului creator; 
scriitorul, faţă în faţă cu personajele sale, este 
creatorul, „stăpânul“ care domină cu puteri 
discreţionare lumea pe care a făurit-o: vorbind 
despre cei puternici şi cei slabi, prozatorul 
vorbeşte, de fapt, despre sine şi despre „supuşii“ 
săi din pagina scrisă. În al doilea rând, această 
temă este una dintre puţinele care, trecute în 
literatură, tratate în roman, nu-şi păstrează decât 
un vag parfum de abstractizare, cerând cititorului 
o fină cunoaştere a planului social care 
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reprezintă terenul de „instrucţie“ al ideii: 
raporturile întrucâtva abstracte dintre cel „tare“ 
şi cel „slab“ nu se pot aborda fără o necesară şi 
largă cuprindere a zonei unde acţionează vectorii 
care corespund, în plan uman şi social, 
termenilor ideii. Iar Mircea Ciobanu a găsit încă 
de la Martorii formula adecvată efortului său 
demonstrativ, ridicând o complicată şi, în acelaşi 
timp, atrăgătoare construcţie epică pe fundaţia 
unei teme care, iată, este mereu proaspătă, deşi 
întreaga istorie a romanului românesc 
contemporan s-ar putea scrie în perspectiva ei. 
Această miză asigură cărţilor lui Mircea Ciobanu 
o anume autonomie care face posibilă lectura 
fiecărei secvenţe a ciclului fără o prea mare 
solicitare a memoriei cititorului; acesta nu 
trebuie neapărat să reţină fapte, nume de 
personaje, etape ale evoluţiei intrigii, pentru că 
epica romanelor este minimă: o dată depăşită 
această grijă a reluării firului epic, cititorului îi 
rămâne sarcina de a însoţi destinul romanesc al 
unei problematici de cea mai strictă actualitate şi 
plăcerea de a asista la spectacolul desfăşurării 
unui text scris impecabil de către un prozator 
care nu povesteşte, ci elaborează faptele, 
reuşind, cu toate acestea, să ofere în fiecare scenă 
„iluzia trăitului“: parafrazând, aş spune că 
protagonistul şi cititorul romanelor lui Mircea 
Ciobanu nu „văd“ idei, ci sunt constrânşi să le 
„trăiască“. 

 

 
 

Personajele volumului IV din Istorii sunt 
oameni „vechi“, cunoscuţi din primele cărţi: 
Gheorghe Palada, Leon, Iana şi Titu Pascal, 
Miron Roşescu, Vasile Togan, Mavrichi. Din 
unghiul epicii textului, ne aflăm la sfârşitul celui 
de-al doilea volum, când oaspeţii lui Palada se 
întorc acasă după sărbătoarea plină de surprize a 
Anului Nou în casa acestuia. Din punctul de 
vedere al evoluţiei ideii centrale a ciclului, acest 
roman îl continuă, fireşte, pe cel precedent; lui 
Gheorghe Palada i „s-a luat puterea“ în volumul al 
treilea, pentru ca aici naratorul să urmărească 

efectele deficitului de forţă în psihologia unui 
personaj care se numeşte şi „Marele“: iar ceea ce 
urmează este „efortul demonstrativ“ al lui 
Gheorghe Palada, agonia unui om care vrea să-şi 
dovedească faptul că a rămas pe mai departe 
„Marele“. Începutul romanului găseşte 
personajele pe poziţiile cunoscutului raport de 
adversitate; „călăul“ îşi supune, de această dată 
în chip demonstrativ, „victimele“: Palada 
vizitează casa soţilor Pascal pentru a descoperi 
obişnuita „spaimă“ a bătrânului profesor, o 
cheamă pe Iana şi aceasta îl urmează supusă, bate 
la uşa fratelui său, Ştefan şi, cu un singur cuvânt, 
provoacă o dramă: fapte care constituie doar 
aparenţa vieţii lui Gheorghe Palada pentru că 
esenţa sa este un scenariu scris de aşteptările 
celor „slabi“. Gesturile protagonistului sunt 
comandate de o forţă exterioară căreia nu i se 
poate opune şi pe care nu o poate controla: 
pentru cei din jur, Palada este cel investit cu 
atributele puterii şi, prin aceasta, a fost făcut 
stăpânul existenţei celor „supuşi“, dar 
îndepărtat definitiv de propria sa viaţă: Palada 
se comportă conform unei imagini pe care şi-au 
făcut-o despre sine Iana, Leon, Vasile Togan, 
Miron Roşescu şi ceilalţi, trăind prin „mijlocirea“ 
lor, niciodată, însă, prin sine însuşi: făcând 
amintitele exerciţii de forţă, Palada oferă, în fapt, 
„supuşilor“ ceea ce ei aşteaptă. Nici „victima“ 
din roman, Leon Pascal, nu este tocmai o 
victimă; el este stăpânul unei lumi numai a sa, în 
limitele căreia trăieşte şi faţă de care puterea lui 
Gheorghe Palada este un fapt exterior, însoţitor; 
Leon Pascal nu este un învins pentru că el nu a 
fost niciodată prins în competiţia socială: 
profesorul a ales de la început calea unei „vieţi 
în registru temperat“, refuzând confruntarea, 
bucurându-se de liniştea deplină pe care o 
instalează absenţa evenimentelor: „Ca să-şi vadă 
nestingherit de sine, nu avea decât să nu se 
amestece – şi prin minte îi treceau doar ziceri 
despre urmările nefaste ale opţiunii. Cine se 
angajează se nenoroceşte. Cine se pune chezaş 
pentru faptele altuia se pierde pe sine“; aceste 
propoziţii despre pericolul opţiunii, al angajării 
şi cele care urmează, despre necesitatea alegerii 
ca principii vitale amânarea şi neparticiparea, 
conturează profilul unui personaj care nu se 
poate bucura decât de vechiul sentiment al 
zădărniciei lucrurilor, rătăcind prin vidul unei 
existenţe din afara istoriei. Leon Pascal îşi 
ascunde cu grijă „averea“ (cărţile şi Iana), tăind 
punţile de comunicare, şi aşa puţine, cu lumea 
din jur; refugiul său nu este, însă, mai „înţelept“ 
decât acela al trufaşului Ezechia: Iana îl 
părăseşte, iar cărţile îi sunt luate de Titu. 
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Ritmurile existenţei sociale au fost înlocuite de 
Leon Pascal cu „viaţa printre nuanţe“, la 
cumpăna trăirii prin cărţi; biblioteca este spaţiul 
său vital, cărţile substituie prezenţa oamenilor, 
singurele evenimente ale vieţii personajului fiind 
cele „de lectură“; întâmplări „ca din carte“ sau 
„ca din vis“, lectura şi creaţia sunt, pentru Leon 
Pascal, căi de salvare ale existenţei şi nu forme 
de manifestare ale artei: fapt semnificativ, şi una 
şi cealaltă sfârşesc într-un titlu de poem: 
Înecarea cărţilor. 

Mircea Ciobanu nu a vizat, însă, „istoriile“ 
unor destine paralele; în lipsa confruntării 
sociale, ca verigă a lanţului care uneşte „victima“ 
de „călăul“ său, prozatorul a căutat alte legături, 
mai subtile, prin intermediul cărora adversitatea 
devine relaţie de comunicare. Astfel, şi 
Gheorghe Palada şi Leon Pascal trăiesc în roman 
pentru a descoperi acest adevăr: „un om nu 
poate să facă orice, nici chiar atunci când are 
toate motivele să creadă în desăvârşita lui 
dezlegare de opinia lumii“. Şi cel care contemplă 
monarhic lumea şi cel care o evită, căutând 
refugiul, plătesc, în fapt, acelaşi preţ care este 
nepriceperea într-ale vieţuirii. Contrapunctul 
acestui destin comun al „victimei“ şi „călăului“ 
este un alt personaj pe care prozatorul l-a plasat 
strategic în planul secund al naraţiunii; Miron 
Roşescu trăieşte, în timp ce Palada şi Pascal 
experimentează. Construit pe temeiul acestei 
semnificaţii a pildei pe care o oferă manifestarea 
omenescului celor două ipostaze ale unui acelaşi 
destin programat, punctând ideea prin sugestiile 
fine ale unor secvenţe parabolice (scena jocului 
de şah al mimilor, de pildă), însoţind existenţa 
personajului cu o „melodie“ discretă dar gravă 
care se aude, de exemplu, la despărţirea Ianei de 
Leon Pascal sau în fluxul monologului lui 
Gheorghe Palada, romanul Istorii găseşte unul 
dintre punctele sale esenţiale de referinţă în ceea 
ce aş numi codul cultural al textului; fără a avea 
nimic gratuit, demonstrativ, comentariile unor 
picturi celebre, gândurile despre ceea ce este o 
capodoperă sau interpretările surprinzătoare ale 
unor texte clasice (Faust) se încadrează perfect 
funcţional în complexul narativ al cărţii pentru 
că, iată, codul cultural este, pentru Leon Pascal, 
de pildă, un „cod moral“. Ce ar putea continua şi 
încheia ciclul romanesc? Ideea inversării 
raporturilor de forţă dintre personaje şi 
readucerea lui Gheorghe Palada la numitorul 
comun al anonimilor din casa Mavrichi. 

Este exact ceea ce se întâmplă în ultimul 
volum al Istoriilor; importantă este acum această 
reducere a „Marelui“ Palada la numitorul 
comun al lumii pe care a dominat-o cu puteri 

discreţionare. Ne aflăm în „cea dintâi zi de 
lucru“ a anului 1959, într-o vreme a 
„nesiguranţei şi lipsei de vlagă“, când ia sfârşit 
căderea spectaculoasă a puternicului Palada, 
consumată într-o strictă (şi strânsă) unitate de 
timp: cele trei zile de la cumpăna anilor 1958 şi 
1959. Pe Mircea Ciobanu îl interesează 
mecanismul acestei căderi, resortul care să 
explice atât traiectul atât de scurt de la conştiinţa 
deplinei puteri, care nu se lasă tulburată de 
nimic din ceea ce este slăbiciunea omenescului 
(„nici frica, nici mila, nici ura şi nici o altă 
vibrare a sufletului“), la sentimentul la fel de 
deplin al pierderii de sine: iată-l: „Un flămând s-
a hotărât să piară flămând şi refuză bucata de 
pâine ce i se întinde; ştie şi el foarte bine că 
suferinţa i s-ar domoli de la întâia înghiţitură; ştie 
mai mult: că suferinţei lui n-are deloc importanţă 
cine şi din ce impuls anume îi va pune capăt – şi 
totuşi omul îşi întoarce privirea de la bucata de 
pâine şi articulează acel nu despre care însuşi a 
aflat că poate să-l ducă la moarte. Unde, în ce 
adâncimi ale sufletului este situat resortul 
acestui refuz, iată ce nu ştie flămândul cu 
pricina“. 

Asemeni personajului acestei parabole, lui 
Gheorghe Palada pare a nu-i lipsi nimic din ceea 
ce i-a fost dat; bucata de pâine (exercitarea 
puterii între oamenii şantierelor, apoi la 
Institutul pe care îl conduce) este acum refuzată, 
protagonistul sfârşind la fel de tragic pe cât i-a 
fost destinul absenţei din ceea ce este „viaţă“, 
relaţie umană, mişcare a moleculelor sufletului. 
Proba ultimă, definitivă şi definitorie, este aceea 
a labirintului în care Palada pătrunde pentru a 
nu se mai întoarce niciodată; el este un Theseus 
fără Ariadne. Mai întâi, îl defineşte metafora 
omului în aşteptare, prima ipostază a celui care a 
primit sentinţa „Ţi s-a luat puterea!“ (acesta era 
leitmotivul ultimelor volume din Istorii); sclipirea 
de oţel a forţei aflate în superbia manifestării sale 
este înlocuită acum de gândul slăbiciunii şi 
singurătăţii, al temerii şi spaimei, care îl conduce 
pe Palada între anonimii casei Mavrichi, unul 
dintre simbolurile centrale ale romanului: casa 
aceasta este confesorul, instanţa interioară în faţa 
căreia individul stăpânit de teamă şi ameninţat 
de solitudine trebuie să se mărturisească. Între 
1953 şi 1959 (datele cronologiei externe a ciclului 
epic), „mitul“ puterii se prăbuşeşte; Mircea 
Ciobanu urmăreşte dialectica internă a devenirii 
personajului său în perspectiva acestei idei, 
analizează în profunzime surpările şi înălţările 
fiinţei lui Gheorghe Palada: în fond, obiectul 
„studiului“ narativ este ceea ce aş numi surparea 
ca proces. Spaţiul desfăşurării acestuia este unul 
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labirintic şi, ca de fiecare dată, ipostazierile sale 
sunt multifuncţionale. Este, întâi, un labirint 
exterior: oraşul cenuşiu, parcurs într-un tramvai 
aproape gol, gonind nebuneşte pe linii, ignorând 
orice staţie (în afara ultimei!) şi oricare alt călător 
(în afara lui Palada!) şi culoarul Institutului 
cufundat în întuneric în seara zilei de 3 februarie 
1959 reprezintă formele exterioare ale 
labirintului în care noul Theseus află deosebirea 
dintre puterea de acţiune şi puterea de 
recunoaştere. Ceea ce îi relevă acest spaţiu este o 
lume crepusculară, alcătuită din resturi şi 
zdrenţe, din relicve şi bătrâni prăbuşiţi: această 
zonă a deriziunii este oglinda, suprafaţă de 
recunoaştere a eului, teritoriul cucerit şi 
devastat, care nu mai poate primi în nici un fel 
exercitarea puterii de acţiune a „marelui“ 
Palada. 

Celălalt labirint, cu mult mai complicat, 
ascunzând în unghere inaccesibile Minotaurul, îl 
constituie spaţiul fiinţei interioare: forma 
acestuia este „culoarea apatiei“ care compune nu 
atât o lume a tragicului, deşi accentele acestuia 
nu lipsesc din călătoria lui Palada în labirintul 
său interior, ci a cenuşiului: în această ordine, 
semnificaţia de profunzime a romanului este 
ceea ce se poate numi proiecţia existenţială a 
cenuşiului. Apatia este o „altă lume“ ale cărei 
imagini se derulează mecanic, deformate de 
„aburi somnoroşi“, restituind privirii 
conglomeratul coşmaresc al unei „liote apatice“; 
pătrunderea lui Palada în infernul eului (iar 
propoziţia sartriană l’enfer c’est moi i se 
potriveşte perfect) se face prin vederea secundă a 
viselor informe, a amestecului indiscernabil de 
realitate şi halucinaţie: palierele memoriei 
afective sunt explorate prin vise care instalează 
haosul omenescului în absenţa cronologiei 
specifice puterii de acţiune: Palada este pentru 
prima dată silit să vadă: „Văzu o sticlă de vin la 
piciorul unei planşete. Văzu, pe un birou aşezat 
între două planşete, o hârtie de calc boţită şi, în 
mijlocul hârtiei, câteva felii de tobă, o bucată de 
cozonac, firimituri de pâine. Văzu în mâna unei 
femei un pahar de vin. Văzu, pe un birou aşezat 
între două planşete, o tavă de lemn şi, pe 
suprafaţa ei umedă, nişte pahare mici, unele 
goale, altele pline pe jumătate. Văzu o mână 
ducând la gură o felie de pâine. Văzu la 
picioarele unei planşete un borcan gol şi, în 
borcan, o furculiţă înfiptă în nişte resturi de 
carne. Văzu pe un birou aşezat între două 
planşete, o sticlă verde şi, lângă sticlă, un pahar 
cu gura în jos“: astfel de secvenţe se repetă la 
intervale strategic alese de narator pentru a 
desemna etapele prăbuşirii înlăuntru, în labirint, 

adică, a personajului său: iar tensiunea 
existenţială a acestei surpări lăuntrice este 
admirabil susţinută de prozator prin crearea 
unui raport dramatic la nivelul frazei între 
repeziciunea perfectului simplu („văzu“) şi 
lentoarea desfăşurării peisajului coşmaresc. 

Palada este un alt Ioanide, lipsit, însă, de 
lustrul aristocratic al celebrului personaj 
călinescian: marele Palada este o replică, într-un 
alt fel de literatură şi în alt spaţiu existenţial, a 
bietului Ioanide. Relaţia aceasta nu ţine atât de 
un cod cultural, propriu, de altfel, prozei lui 
Mircea Ciobanu; ea structurează un plan de 
adâncime al evoluţiei „mitului Constructorului“, 
la capătul căreia dispare aureola arhitectului de 
geniu, înlocuită prin „neaşteptatul spor“ al 
constructorilor mai mult sau mai puţin înzestraţi, 
dar numai atât; în fond, în această subtilă relaţie 
„culturală“ se scrie în ciclul epic al lui Mircea 
Ciobanu istoria raportului cu socialul şi istoria. 
Dar mitul Constructorului se identifică, tot într-o 
ordine culturală, cu cel al Meşterului Manole; 
balada – aflăm la un moment dat – este un 
„cântec fără noimă“ pentru Gheorghe Palada, 
cum, la fel, protagonistul îşi va vedea răstălmăcit 
jurământul său „de singurătate şi curăţenie“, 
care îi conferea puterea: pierderea „noimei“ 
adevăratului Constructor sancţionează clipa în 
care Palada îşi surpă numele („pavăza“ celorlalţi 
– „marele“ Palada) pentru a îmbrăca definitiv 
vestmântul omului, bântuit de spaime, agresat 
de cenuşiul apatiei, suportând lacrimi de 
neînţeles: acesta este momentul în care Ariadne 
îl părăseşte în labirint pe Theseus. 

Ciclul epic al lui Mircea Ciobanu reprezintă 
una dintre izbânzile prozei noastre 
contemporane; altfel, cine nu crede poate da curs 
invitaţiei din această parafrază ce se citeşte în 
ultimul volum, al cincilea: „dragă cetitoriule, dacă 
ce-am scris nu ţi s-a oprit în gât, scrie tu una mai 
bună, ca să-mi tihnească şi mie“.{ XE "Ciobanu, 
Mircea" \r "CiobanuMircea" } 

 

 
 



Varã  2016  | Contact international 325 

 

 

Liliana SCARLATESCU 
 

 

John Berryman – His Toy, 
His Dream, His Rest… 

 
 
 

 
hy are artists so prone to attempt or 
even commit suicide? Why are they so 
tempted to experience death at first 

hand? Is it for bragging (in case they survive) 
with this ultimate experience in the pages of 
their work? Or is it just an extreme form of self-
healing, of getting rid of their thanatic obsession 
by simply “tasting” it and thus getting it out of 
their system? And moreover, could this morbid 
condition trigger the penchant of the mentally ill 
for artistic creativity?  

Although most artists are not mentally ill, 
and most mentally ill people are not artists, 
plenty of studies have suggested that this very 
category is more likely than others to suffer from 
a type of mental illness called bipolar disorder. 
What precise facet of mental illness lends certain 
minds their creative sparkle will probably 
forever be open to speculation. What we do 
know is that the crippling bipolar moods these 
artists suffer from all their lives lead them not 
only to develop suicidal behaviour but also to 
create masterpieces. The case is probably 
illustrated at its best by the “confessional” poets 
of the 1950s, such as Robert Lowell, Sylvia Plath, 
John Berryman, Anne Sexton, Elizabeth Bishop, 
Randall Jarrell, and Delmore Schwartz, all 
flirting with manic-depressive bouts, and the 
majority of them, with self-inflicted death. Their 
Calvary was rendered in their verses in utmost 
detail and candour, putting it all in writing 
being, probably, as efficient a cure as 
medication.  

This present study singles John Berryman as 
a perfect example of artists ensnared in the 
catch-22 of childhood trauma, madness, alcohol 
abuse, and suicide. His solution to escaping this 
trap by purging it into his work makes us able to 

catch a glimpse of the excruciating quest a 
bipolar goes through. 
 

 
 
 

“I am insane, I think, / they say & act so”  
Dream Song 131 

 
“All poets are mad”, averred English writer 

Robert Burton in his 1621 book, The Anatomy of 
Melancholy, depicting with empathy the bonds 
between melancholy, madness, and suicide and 
arguing for compassion for those who were in 
such anguish and despair as to kill themselves. 
Twenty-five years later, but set in writing as 
early as 1608, the thesis is reissued in John 
Donne’s landmark treatise about suicide, 
Biathanatos. The prominent dean of St. Paul’s 
Cathedral in London stated that killing yourself 
may be, on occasion, justified, as the obvious 
Biblical examples of Jesus, Samson, Saul or Judas 
Iscariot demonstrate.  

Yet, Burton’s empathic attitude runs even 
deeper with Donne’s sacrilegious defence of self-
homicide, as suicidal thoughts are, for the dean, 
personally considered. ”Whensoever any 
affliction assails me”, Donne confessed in the 
foreword to his work, “methinks I have the keys 
of my prison in mine own hand, and no remedy 
presents itself so soon to my heart as mine own 
sword.” In fact, by writing Biathanatos (fittingly 
considered by some critics as a sort of extended 
suicide note), Donne finds a way of exorcising 
his evil suicide demon or at least turn it into the 
more benevolent Socratic daimonion or Roman 
genius. And this happens to be the case with the 
majority of the artists who, as Donne himself, 
experienced mood disorders and who found 
both refuge and cathartic healing in their often 
ground-breaking creation. It is a well-known fact 
that artistic work has been a life-saving way out 
for some suicidal artists although some haunting 

W 
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artistic depictions of suicide, especially if film is 
included, have had a contagious deviating effect, 
causing suicides among members of the real-
world audience13. 

The anguished and volatile intensity 
associated with the artistic temperament was 
once thought to be a symptom of genius or 
eccentricity peculiar to artists, writers and 
musicians. Nowadays a series of very reliable 
studies such as Nancy C. Andreasen’s The 
Creating Brain: The Neuroscience of Genius, 
Lutwig Arnold’s The Price of Greatness: 
Resolving the Creativity and Madness 
Controversy, Constance Holden’s Creativity and 
the Troubled Mind, Adam Kirsch’s The 
Wounded Surgeon: Confession and 
Transformation in Six American Poets reveals 
that many artists, going through inflated highs 
and overwhelming lows, were in fact struggling 
with the clinically identifiable manic-depressive 
illness.  

Probably the most pertinent study on the 
subject would be that of the American author 
Kay Redfield Jamison, a clinical psychologist 
and Professor of Psychiatry, the author of over 
one hundred academic articles, and a bipolar 
herself, since early adolescence14. In her 1993 
book, Touched with Fire: Manic-Depressive 
Illness and the Artistic Temperament, she 
describes the patients suffering from mood 
disorders as very complex people, intensely 
aware of their intellectual and artistic gift. For 
them madness, or psychosis, represents “only 
one end of the manic-depressive continuum”, 
the other end resting with their work, “that may 
be inspired by, or partially executed in, a mild or 
even psychotically manic state” and which “may 
be significantly shaped or partially edited while 
its creator is depressed and put into final order 
when he or she is normal.” For the artists 
suffering from an illness listed in bipolar 
spectrum, such as the manic-depressives and 
cyclothymiacs, the creative act is not only 
catharsis, but utter deliverance. That is why 
some writers and artists stop taking their 
medications because they miss the exhilarating 
highs of the emotional intensity associated with 

                                                 
13  It suffices to mention the impact of “Gloomy Sunday”, 
the celebrated Hungarian “suicide song” of the 1930s, 
blamed for more suicides than any other song I history. The 
song was banned on the BBC for more than 60 years, until 
2002. it was composed in 1936 by the Hungarian pianist 
Rezső Seress 
14  Kay Redfield Jameson profiled her own manic-
depressive state and fight to keep sane in her memoir books 
An Unquiet Mind (1995) and Nothing Was the Same (2009); 

their illness, or because they feel that drug side 
effects interfere with the clarity and rapidity of 
their thought or reduce their levels of fervour, 
feeling, and energy. The author herself confesses 
that, given the choice, she would still choose to 
suffer from manic-depressive illness. She 
honestly believes that being bipolar made her 
capable to feel “more things, more deeply”15. 

Of course that Jamison does not want to say 
that all the geniuses are mentally impaired, or all 
the mentally impaired will certainly turn into 
geniuses, but the list in the attachment at the end 
of her study is shocking, competently 
diagnosing as many as 197 illustrious writers, 
painters and musicians as suffering of mood 
disorders16. Many if not most of them “had other 
major problems as well, such as medical 
illnesses, alcoholism or drug addiction, or 
exceptionally difficult life circumstances. They 
are listed here as having suffered from a mood 
disorder because their mood symptoms 
predated their other conditions, because the 
nature and course of their mood and behaviour 
symptoms were consistent with a diagnosis of an 
independently existing affective illness, and/or 
because their family histories of depression, 
manic-depressive illness, and suicide – coupled 
with their own symptoms – were sufficiently 
strong to warrant their inclusion."17 Of the 197, 
64 are known to have spent time in asylums or 
psychiatric hospitals, 67 attempted to commit 
suicide, 42 of them succeeding in taking their 
own lives.  

 
“Fate clobber all.” (sic) 

Dream Song 25 
 

The American poet John Berryman 
succeeded in ticking all the above, making the 
perfect recipe for a mentally unstable artist who 
chose to purge his divergent moods and 
excessive experiences in his work. Barely a 
couple of years before he committed suicide by 
jumping off a bridge in Minneapolis in 1972, 
Berryman had been thrice in alcohol rehab, and 

                                                 
15  The Preface to Touched with Fire: Manic-Depressive 
Illness and the Artistic Temperament, Simon and Schuster 
Ltd., Free Press Paperbacks, New York, 1993; 
16   See the Appendix B: “Writers, Artists, and Composers 
with Probable Cyclothymia, Major Depression, or Manic-
Depressive Illness” in Touched with Fire: Manic-Depressive 
Illness and the Artistic Temperament. The list is meant to be 
an illustrative rather than a comprehensive one, since then 
some others having appeared, more noticeable those on 
Wikipedia, which register past and present personalities 
diagnosed as bipolar or major depressive. 
17  Ibid. 
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had published the final form of his catharsis-
book of confessional poetry, The Dream Songs, 
starring his treatment sessions he underwent for 
decades, with their group therapy and Freudian 
dream analysis, standard talk about alcoholism 
as a disease (AA style) and not a pertinent 
solution in sight. His sequence of 385 Dream 
Songs brought Berryman the Pulitzer Prize for 
Poetry (1965), a Bollinger Award (1967), and the 
National Book Award (1969), and designated 
him as one of the foremost poets of the 20th 
century. And yet, many readers find it difficult 
to cope with the tough slog through his verses 
and the mumble-jumble speech that may or may 
not make sense. The Dream Songs proves to be 
one of those paradoxical award-winning modern 
epics you wonder why you are reading until 
near the end, when you realise that you have 
slipped completely into the author's hectic 
syntax, bleak vision and eerie dreams. However 
disjointed individually, the poems achieve a 
perverse coherence overall which, once grasped, 
acts very much like an epiphany.  

The schizoid touch of John Berryman’s 
verses seems to permeate all the aspects of his 
life. An endowed and charismatic professor, 
“brilliant, intense, articulate”18, blessed with an 
astounding memory which allowed him to quote 
poetry at great length, an utterly original writer 
and the recipient of significant American literary 
awards and prizes, cherished by fellow poets 
and loved by women, Berryman was, on the 
other side, obsessively concerned with his 
father’s suicide and with his own ego, moody, a 
womaniser and a drunkard. The first set of traits 
makes him into an extremely successful writer 
and scholar while the last includes him on the 
list of those suffering from a typical manic-
depressive disorder.  

 
 

“...embarrassed Henry heard himself a-being”  
Dream Song 78 

 
Born John Allyn Smith, Jr., in McAlester, 

Oklahoma, the son of John Allyn Smith, a 
banker, and Martha Little, an ex-schoolteacher, 
Berryman had a quite ordinary, comfortable 
early childhood even if the family moved often. 
They finally settled in Tampa, Florida, when the 
boy was ten. This is the time when things began 
to deteriorate, the now severe marital issues of 
the parents (besides the fact that each of them 

                                                 
18  See Philip Levine, The Bread of Tim: Toward an 
Autobiography, University of Michigan, 2001. 

were having separate affairs, his father 
heedlessly speculated in land) and the wild rows 
(fearing that his wife was about to leave him, the 
father repeatedly threatened to drown himself 
and John with him) will be tragically brought to 
an end by the most egotistic gesture a parent can 
make, that of killing himself. The devastating 
impact this irretrievable act had upon the son’s 
psyche is to be later referred in the present 
study. For now, it suffices to say that Martha 
Smith was not much traumatized by finding her 
husband with a bullet in his chest, soon 
remarrying her lover, John Barrymore, a more 
successful banker. The boy took his stepfather’s 
name and the new family moved to New York. 
Things appeared to get “normal” again for John 
and in 1931 he was sent away to a private 
boarding school in Connecticut (South Kent 
School) where “Ruin”, one of the leads in his 
Dream Songs, strikes again: probably due to the 
constant bullying at school, the boy underwent 
his first suicide go, fortunately to be contained 
(but not totally abated) by the family.  

The next year he enrolled at Columbia 
College (later Columbia University), where his 
native talent thrived under mentor Mark Van 
Doren, one of his poetry teachers who inspired 
him to write verses and stayed close friends with 
Berryman for the rest of his life, acting as some 
kind of a father figure. Berryman published 
poems in Columbia Review and The Nation 
(1935), and graduated Phi Beta Kappa in English. 
For two years, Berryman also studied overseas at 
Clare College, Cambridge, on a Kellett 
Fellowship, awarded by Columbia University. 
While there, he met W. B. Yeats, T. S. Eliot, W. H. 
Auden and Dylan Thomas, tried to write a play, 
published poems in Southern Review and won 
an Oldham Shakespeare Prize. Back home, 
Berryman started his teaching and lecturing at a 
number of universities including the University 
of Iowa, Harvard University, Princeton 
University, the University of Cincinnati, and 
the University of Minnesota. Some of his 
illustrious students included W. D. 
Snodgrass, William Dickey, Donald 
Justice, Philip Levine, Robert Dana, Jane 
Cooper, Donald Finkel, and Henri Coulette. In a 
recorded interview from 2009, poet Philip Levine 
described Berryman as the best teacher he had 
ever had, “entrancing [...], magnetic and 
inspiring and very hard on [his students'] 
work”19. In fact, Berryman’s alter-ego, the 

                                                 
19  Philip Levine in conversation with Naomi Jaffa at 
Aldeburgh Poetry Festival in November 2009 (see You Tube) 
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professor in his short story, Wash Far Away, 
shows us how seriously he considered teaching.  

For the next twenty years Berryman 
established his academic credentials, beginning 
with reviews of W. W. Greg's The Editorial 
Problem in Shakespeare, a critical edition of 
King Lear (never published), and articles on 
Henry James, F. Scott Fitzgerald, and Robert 
Lowell. He was promoted to associate professor 
in creative writing (1946) and resident fellow 
(1948) at Princeton, his work The Dispossessed 
(1948) winning the Shelley Memorial Award.  

 
 

“He stared at ruin. Ruin stared straight 
back”  

Dream Song 45 
 

In contrast with his successful academic 
career, Berryman’s private life was periodically 
disintegrating on account of his moodiness, 
alcoholism and casual sex penchant – all, 
undeniable symptoms of his bipolar nature. The 
poet's acute insecurities and neuroses, so 
proficiently downloaded in his fictional work, 
also manifested themselves in his public persona 
turning him into a braggart, a womaniser, and a 
drunk. A first evidence of his mental illness 
surfaced in 1939 during his period of teaching at 
Wayne University in Detroit and his serving as 
poetry editor of The Nation. In December that 
year the poet was wrongly hospitalized and 
treated for epilepsy, although he was actually 
suffering from neurasthenia. This condition 
would further worsen in the following decades. 
If we are to scan his biography and work, we 
could easily notice that Berryman shows all the 
symptoms of the typical bipolar disorder, 
characterised by up-and-down distinct episodes 
of mania and depression. Thus, the increased 
energy and mental activity, the astounding 
flights of ideas the poet was subjected to during 
the effervescent months of writing such exquisite 
verses as those in Homage to Mistress Bradstreet 
and 77 Dream Songs, were inevitably followed 
by the corresponding bouts of depression, 
characterised by prolonged sadness and 
pessimism, plummeting feelings of guilt and 
even worthlessness. The heightened mood and 
super self-confidence, or the sometimes 
megalomaniac elation of the manic stages often 
made him refuse mood-flattening medication, 
not wanting to miss this perk, which almost 
always concluded in a corresponding 
depression. On the other hand, the difficulty to 
cope with the often excruciating pain and lack of 

reality made him drink heartily in order to quiet 
down the spells of extreme agitation and 
anxiety. Over the years, Berryman’s alcohol 
addiction, combined with a rather reckless 
sexual behaviour, put him through two divorces, 
an arrest for public intoxication and disturbing 
the peace and a subsequent dismissal from his 
position at the University of Iowa as lecturer in 
their Writer's Workshop. The heavy drinking 
worsened his already tarred state of mind 
sometimes leading to excessive irritability or 
even aggressiveness. He was also meeting 
women, and his intense diary entries provide 
insight into his mania for sexual attention and 
adulation. In fact, the three marriages Berryman 
made, all to increasingly younger women, were 
to be wrecked mainly because of this same 
reasons. The first two ended in bitter divorce 
and the last was forcibly terminated by his 
suicide.  

Married for the first time in 1942 to Eileen 
Simpson, Berryman started, as early as 1947, his 
lifelong series of infidelities, initiating an affair 
with a married woman named Chris. The affair 
was documented in detail with a sequence of 
over one hundred poems, entitled Sonnets to 
Chris or Berryman's Sonnets that the poet 
refrained from publishing until twenty years 
later, a long time after divorcing his first wife. It 
was this affair that brought him, for the second 
time, to the point of suicide. His father’s reckless 
behavior just before committing suicide seems to 
work as a model, as Berryman threatens to leave 
this world taking the loved one with him. 
Because his mistress flatly refused to leave her 
husband and marry him, the poet made threats 
of killing both himself and her. His wife, 
ignorant of the affair but aware of the turmoil 
the poet was in, persuaded him to undergo 
psychoanalysis. His treatment by dream 
analysis, which Berryman will later consider 
publishable, started in 1947 and went as long as 
1953. The therapy sessions removed, for the time 
being, his suicidal depression and inspired his 
best poetry. Although the poet renounced the 
affair, he could not prevent separation from his 
wife in 1953, mainly due to his heavy drinking 
and the manic tension accompanying the writing 
of Homage to Mistress Bradstreet. What is more, 
he was dismissed from Iowa after his arrest for 
public intoxication and disturbing the peace and 
by 1955, assisted by poet Allen Tate, Berryman 
moved to Minneapolis as lecturer in humanities 
at the University of Minnesota, which would 
become virtually his home for life. The siren’s 
death song was more and more alluring, as he 
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now lived thirty miles from his suicidal father's 
birthplace.  

Divorced in 1956, Berryman hastily married 
24-year-old Ann Levine a week later. This 
second marriage brought him a son but lasted 
even less than the first – just three years. Again 
his alcohol addiction and uncontrollable 
behaviour acted as causes, as well as the tensions 
accompanying his next and most significant 
writing, The Dream Songs. In 1958 Berryman 
was once again hospitalized for exhaustion; he 
also legally separated from Ann. In 1959 they 
divorced, and Berryman was again in the 
hospital for alcoholism and nerves; for the rest of 
his life he would be hospitalized at least once a 
year.  

 

 
 

Over the next three years, Berryman taught 
at the University of California at Berkeley, at 
Bread Loaf in Vermont, and at Brown 
University, and he won awards, published a 
scholarly edition of Thomas Nashe's The 
Unfortunate Traveller, and married Kate 
Donahue, age twenty-two, in 1961. The couple 
had two daughters and seemed to get on well. 

Meanwhile, Berryman's poetic and academic 
lives continued apace. He published his 
psychological biography, Stephen Crane (1950), 
which reveals not only Crane but Berryman 
himself20. He also wrote on Marlowe, 
Shakespeare, Monk Lewis, Walt Whitman, 
Theodore Dreiser, and Saul Bellow. In 1950 

                                                 
20 According to John Clendenning in Recovering Berryman, 
ed. Richard Kelley [1993] 

Berryman won the American Academy award 
for poetry and in 1953 he published Homage to 
Mistress Bradstreet in the Partisan Review (it 
appeared in book form in 1956). This tribute to 
the Puritan poet of colonial America took 
Berryman five years to complete and demanded 
much from the reader when it first appeared 
with no notes. With this work, hailed as a path-
breaking masterpiece (The Times Literary 
Supplement) and considered “the poem of his 
generation” (poet Robert Fitzgerald), Berryman 
surfaced as a key literary figure.  

Homage to Mistress Bradstreet was 
nominated for a Pulitzer Prize in 1956 but his 
next book, The Dream Songs (1964) was to win 
him the distinction.  

 
 

“Henry hates the world. What the world to 
Henry did will not bear thought”  

Dream Song 74 
 

In all, The Dream Songs, published 
under that title in 1969, stretched to 385 songs 
and resembled a sonnet sequence, with each 
song composed in a three-stanza format, 
eighteen lines with rhyme. Their protagonist, 
Henry, is a white middle-aged American who 
talks about himself in first, second, and third 
voices and listens to his unnamed Friend, a 
white American in blackface speaking Negro 
dialect. Henry is greedy, lusty, and petulant. 
Some critics21 saw him as essentially Freud's Id22. 
In this same interpretation his Friend is 
conscience (which takes on Superego), their 
dialogue working itself out as analysis in the 
therapist's office, each song approximating a 
session on the couch. Henry, speaking with all of 
Berryman's baggage – paternal suicide, brazen 
libido, drunkenness – is allowed to aggress and 
regress, throwing his rage, qualms, and 
irreverence up against Friend, a blank wall of 
therapeutic response. Their indulgent relation, 
very much like that between a permissive father 
and a sometimes cheeky son, is evident, for 
example, when Friend condemns Henry for 
springing on another man's wife: "There ought 
to be a law against Henry" (Dream Song 4). At 
times, Henry's self-destruction is governed only 
by symbolist nightmares where lurid Fuseli-like 
“bright-eyed & bushy-tailed” monsters haunt 

                                                 
21 Helen Vendler, The Given and the Made, Harvard 
University Pres, 1995. 
22 And you will probably agree that Berryman, the drunkard 
and womanizer, will not act according to the imposed social 
laws, as an Ego and, especially, a Super-ego would do… 
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the protagonist while “he was doing time down 
hospital/ and growing wise.” (Dream Song 52: 
Silent Song). The reader can actually feel the pit 
of despair as the protagonist attends “ghastly, / 
with open eyes” and yet “blind” for his 
nightmarishly monsters to make havoc of his 
life: “There sat down, once, a thing on Henry’s 
heart / so heavy, if he had a hundred years / & 
more, & weeping, sleepless, in all them time / 
Henry could not make good” (Dream Song 29). 
The only way he can get rid of these visions is 
anchoring in some kind of “bilocation, yellow 
like catastrophe” (we cannot but equal it to the 
bipolar condition the poet was ceaselessly 
fighting) which, paradoxically, is felt by Henry 
as sheer “freedom”.  And, reading his dream 
songs, we are able to see Berryman, thrilled at 
the thought of shunning his condition through 
poetry and not medication or couch therapy. Not 
just spilling the beans in his psychiatrist’s ear, 
but really turning his demons’ messages into art! 
That is the reason why The Dream Songs, cannot 
but be utterly autobiographical, although in his 
forward the poet tells us differently. Berryman 
dubs himself Henry, gives a voice to his 
traumatised psyche (Mr Bones) and sets the 
talking, unravelling a lifetime of excruciating 
pain. The self-exposed anguish, sprinkled in an 
erudition soup, mainly focus on the work itself 
and not the reader. Like all dreams, they need to 
be told, purged and only afterwards understood, 
if they could ever be.  

After the success of the first Dream 
Songs (collected in the 1964 volume, 77 Dream 
Songs) Berryman was awarded a Guggenheim 
Fellowship to write a sequel. He lived for a time 
in Ireland and continued to drink heavily, 
eventually checking into a Minneapolis hospital 
for alcohol treatment. Meanwhile, he won the 
Academy of American Poets and National 
Endowment for the Arts awards (1967). His Toy, 
His Dream, His Rest (1968) completed The 
Dream Songs and won the National Book Award 
(1969) and the Bollingen Prize. These awards 
celebrated his distinctive poetic voice, which the 
New York Times later described as "jaunty, 
jazzy, colloquial ... full of awkward turns and 
bent syntax" (8 Jan. 1972). In his acceptance 
speech, Berryman explained his iconoclastic 
style: "I set up The Dream Songs as hostile to 
every visible tendency in both American and 
English poetry." 

After checking into alcohol 
rehabilitation once in 1969 and three times in 
1970, Berryman experienced "a sort of religious 
conversion" in 1970. He considered Judaism, 

avowed Catholicism, and wrote Recovery (1971), 
a hazy autobiography about alcoholic 
rehabilitation. He resumed his writing on 
Shakespeare, but the fatal cycle cannot but meet 
its starting point: still haunted by his father's 
suicide and with his youngest daughter just six 
months old, Berryman jumped to his death off 
the Washington Avenue Bridge in Minneapolis. 
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Geo VASILE 

 

Ştefan Viziru, acest 
zburător hyperionic 

 
 

ircea Eliade (Bucureşti 1907 - 1986 
Chicago) publicase deja “Isabel şi 
apele diavolulului”, “Maitreyi” 

(roman ce-i aducea celebritatea la doar 26 de 
ani), “Domnişoara Christina”. În 1938 este 
arestat şi întemniţat la Siguranţa Generală. Va fi 
transferat la lagărul din Miercurea Ciuc pentru 
că refuzase să semneze declaraţia de 
desolidarizare de legionarism. Este pus în 
libertate după şase luni, în noiembrie. Între 
aprilie şi septembrie 1940 se află la Londra, ca 
ataşat cultural. Din februarie 1941 până în 1944 
este consilier cultural la Lisabona. În 1944, 
noiembrie, moare soţia sa, Nina Mareş. În 1945 
se stabileşte la Paris. Din 1949 începe romanul 
“Noaptea de sânziene”, pe care-l va duce la bun 
sfârşit în 1954. În 1955 se tipăreşte la Paris 
versiunea franceză a cărţii, sub titlul de „Foret 
interdite”.  Din 1957, Eliade se stabileşte la 
Chicago ca profesor de istoria religiilor. Apare, 
tot la Paris, în 1971, în limba română “Noaptea 
de sânziene” (Editura Ioan Cuşa). Aceste 
menţiuni bibliografice înlesnesc înţelegerea 
climatului de fundal, explică buna cunoaştere de 
către autor a ambianţei şi evenimentelor, 
inclusiv politice din ţară, de la Londra şi 
Lisabona, în care protagonistul din pomenitul 
roman este actor şi narator. Un alter ego al lui 
Eliade, obsedat de negativitatea Istoriei şi a 
Timpului, şi parcă tocmai de aceea,  prins în 
haoticul lor torent cu precădere în anii 1936-
1948. Din menghina cărora Mircea Eliade va scă-
pa totuşi; livrat de Istorie în exil, nu se va mai 
întoarce niciodată, preferând reîntoarcerii, 
obsesia României. "Obsesia lui era cronică", scrie 
Virgil Ierunca: ,,O avea de totdeauna. De aici şi 
calitatea ei calmă, potolită, senin-împăcată. 
Imunizat în contra ispitei exceselor, Mircea 
Eliade deschidea obsesia spre ceea ce o 
transcede: înţelegere, cumpătare, măsură, 
înţelepciune împărtăşită". “Noaptea de sân-
ziene” este una dintre cele mai convingătoare 

probe de exorcism în privinţa acelei obsesii, cu 
mijloacele prozatorului, reunind imaginarul cu 
experienţa personală, contextualizând 
naraţiunea realistă în cheie mitologică.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ştefan Viziru, protagonistul romanului ca şi 
tânărul Eliade, este arestat şi internat în lagărul 
de la Miercurea Ciuc, pe motivul că a găzduit o 
căpetenie legionară. Condiţionându-i-se 
eliberarea cu semnarea unui angajament de 
repudiere a mişcării legionare, Ştefan va replica: 
"Nu mă pot desolidariza de ea dacă n-am fost 
niciodată legionar (. . .) De ce să mint spunând că 
nu mai sunt ceva ce n-am fost niciodată?! Ceva 
care, de altfel, nu puteam fi, pentru că se opunea 
concepţiilor mele fundamentale, atât etice cât şi 
politice?!". Încearcă să se abstragă din climatul 
purgatorial al detenţiei, cade bolnav de febră, şi 
spre deosebire de camarazii săi binevoitori, 
repudiază  anumite obsesii tip  "moment istoric", 
"misiune istorică" ş.a.m.d. După executarea Că-
pitanului Legiunii, Ştefan este eliberat. Se va afla 
la Londra în timpul declanşării atacurilor aeriene 
germane, unde va da de tragicomicul, 
aventurosul cuplu Antim - Vădastra, sosiţi aici 
spre a valorifica un tablou de Rubens. Află de 
trecerea României de partea Axei. Londra e 
bombardată. Vădastra dispare, după încercarea 
de a-l elimina fizic pe Antim. În ţară începe 
Rebeliunea Gărzii de Fier împotriva mareşalului 
Antonescu. Ştefan, în ciuda statutului de 
diplomat, este arestat de poliţia britanică, în 
replică la tratamentul dur al poliţiei legionare 
faţă de străinii din România. 30 noiembrie 1940: 
cutremurul de la Bucureşti. Soţia şi copilul 
protagonistului scapă, Ioana fiind prevenită de 
Irina (soţia părăsită a lui Vădastra) ce avea darul 
predicţiei. Capitala este bombardată de aviaţia 
Aliaţilor în ziua de Paşte 1944. Familia lui Ştefan 
moare totuşi sub ruinele locuinţei. Lovitura de 
stat a Regelui Mihai. Personajul Bibicescu 
inaugurează seria demissilor morale: actor 
cabotin, mimând teza exorcistă a Destinului prin 

M 
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Spectacol, labil şi oportunist, se înscrie în P.C..R. 
Cătălina, amanta acestuia, este violată de un 
soldat rus. Dată afară din casă sub un pretext 
oarecare de Bibicescu (laşitate odioasă!), Cătălina 
moare la Colţea în urma unui accident, lovită 
fiind de un camion sovietic. Germania 
capitulează. O foamete apocaliptică bântuie 
Moldova. Ştefan se află la faţa locului, călă-
torind împreună cu Bursuc, un preot vândut 
autorităţilor comuniste şi reprezentant al Crucii 
Roşii. Ştefan, sub motivul unei misiuni eco-
nomice la Praga, ajunge la Paris, cu gândul de a-
şi găsi mângâierea vieţii, pe Ileana. Acestea ar fi 
principalele răbufniri ale Timpului ce se opun 
ieşirii din Timp a lui Ştefan Viziru, "programat" 
pe o strategie a evadării în eres, fascinat de 
emisarii unei lumi misterioase, invizibile, 
magice. 

 

 

Permanent invocat de Mircea Eliade în 
eseuri dar şi în proza fantastică este Eminescu, 
ca personalitate tutelară a mitologiei patriei 
spirituale, sinonime cu specificul naţional. I se 
poate atribui naratorului Eliade o veritabilă 
obsesie eminesciană învederată în replicile sale 
narative care vizează marile poeme şi avataruri 
epice din “Cezara”, “Luceafărul”, “Cugetările 
sărmanului Dionis”, “Strigoii” ş.a. Romanul 
“Domnişoara Christina”, recitit în viziunea 
eminesciană din “Luceafărul” învederează 
iubirea dintre două fiinţe substanţial diferite, aşa 
cum este diferit lumescul de nelumesc. Izvorul 
imaginar al celor două creaţii este comun: eresul 
popular, chiar dacă Domnişoara Christina 
întrupează o variantă de semn contrar a 
“Luceafărului”. La Eliade fiinţa înzestrată cu “al 
nemuririi nimb” dar care aspiră pe “viaţă şi pe 
moarte” la iubirea unui pământean şi deci la 
condiţia terestră a muritorilor de rând, este 
femeia . Iar cel ce nu izbuteşte sî-ţi nege condiţia, 
evitând “ora de iubire” nepământeană, este 
pictorul Egor, pandantul Cătălinei şi rudă cu cu 
Cătălin din poemul eminescian. Ca şi în 
capodopera lirică a poetului, comunicarea celor 
douî personaje are loc prin grila visului având 
virtuţi iniţiatice la ambii autori. Metamorfoza 
Domnişoarei Christina în strigoi, avatar al 
“zburătorului” nocturn, reprezintă însăşi ispita 
de a căpăta o soartă omenească, deşi imposibilă 
prin incompatibilitate. Hyperion este gata să-şi 
nege condiţia siderală pentru a descinde şi 
realiza alături de o pământeancă absolutul prin 
actul iubirii. Dorul de omenitate, ca să folosim 
un termen familiar teologilor, o face de 
Domnişoara Christina să se întoarcă spre a-şi 
redobândi condiţia şi relua viaţa care i-au fost 
curmate brusc prin crimă.   

O ipoteză critică asupra identităţii lui Ştefan 
Viziru, personajul de referinţă din “Noaptea de 
sânziene”, retipărit în condiţii grafice de excepţie 
(Editura Univers Enciclopedic, 1990, 570 p.), ar 
putea fi cea a “Luceafărului” eminescian coborât 
în istoria României şi a Europei anilor 1936-1948. 
Să presupunem că dezlegarea cerută Instanţei 
cereşti supreme de Hyperion se produce. Odată 
ajuns pe pământ, el ia chipul unui tânăr bărbat 
pe nume Ştefan Viziru, doctor în economie la 
Paris, consilier ministerial la Bucureşti. Este că-
sătorit cu Ioana, va avea un copil, călătoreşte în 
străinătate în felurite misiuni, va merge pe front 
ca voluntar, va avea prieteni de suflet sau cunos-
cuţi din lumea mondenă, de cafenea, va fi 
arestat, închis, bănuit de simpatii legionare sau 
spionaj. Va avea parte de nenorociri în familie, 
dar şi de o ciudată, irezistibilă relaţie adulterină 
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cu Stella Zissu la Lisabona. Dar toată această 
febrilă agitaţie aventuroasă şi sentimentală în 
care trăieşte, nu anulează nicicând şi în nicio 
împrejurare amprenta spiritualistă, codul 
genetic, nepământean, de sorginte eminescană.  

Ştefan, în fostul şi indeniabilul său avatar de 
zburător hyperionic, îşi făcuse stagiul în 
cosmogonia buclelor temporale, alături de 
personaje ca Dionis, Poesis, Cezara, Ieronim, 
Dan, Ruben, cu o etapă obligată în Insula lui 
Euthanasius. Cu o asemenea ţinută şi informaţie 
ilustră, Hyperion coboară pe pământ, în exilul 
Istoriei, urmărit pe viaţă de diferenţa de esenţă 
între el şi pământeni: "Ei doar au stele cu noroc/ 
Şi prigoniri de soarte,! Noi nu avem nici timp, 
nici loc,! Şi nu cunoaştem moarte". Coboară spre 
a dezlega, pe urmele lui Parsifal, misterul bolii 
Regelui Pescar. Punând singura întrebare care 
trebuia pusă: unde se află potirul Sfântului 
Graal. Clipă în care cercul vicios al blestemului 
plesneşte. Sentinţa morţii lente prin sterilitate şi 
lene spirituală este abolită.  Ştefan Viziru se 
întreabă şi pune întrebarea esenţială, 
soteriologică, încrezător în regăsirea paradisului 
pierdut, în cuvântul declanşator de hierofanie. 
Coboară spre a-şi desluşi chiar dacă printr-o 
"străină gură" propria viaţă, o misterioasă selva 
oscura de păcate reale sau autoatribuite, 
remuşcări, ezitări, pripeli, crize de absenteism 
afectiv şi moral, slăbiciuni şi contradicţii: "Mi se 
părea că m-aş putea sustrage Istoriei 
conducându-mă după presimţiri şi năluciri şi 
căutând necontenit semne în jurul meu. Tu ştii 
că ani de-a rândul am fost obsedat de o maşină 
cu care mi se păruse că trebuise să vină Ileana şi 
pe care mi se părea că o zăresc, uneori, în faţa 
mea, deşi n-o întâlneam niciodată? Eram obsedat 
de o maşină şi de misterul vieţii lui Vădastra! 
Petreceam ceasuri întregi ascultându-l vorbind 
în camera de-alături. Eram căsătorit doar de un 
an, doi, şi o lăsam pe Ioana singură în speranţa 
că voi afla cine a fost doamna Zissu".  

Străduindu-se să fie cât mai puţin "trăit de 
evenimente", cât mai puţin tras pe sfoară de 
retroscena rizibilă a nălucirilor, Ştefan va scăpa 
de acestea numai în moarte, murind o dată cu 
Ileana, spre a contempla o eternă simultaneitate, 
aşa cum prezice blânda, plina de har Irina, 
nemeritata soţie a aventurierului Vădastra: 
"Acolo în cer, după moarte, toate lucrurile îţi 
sunt date deodată. Asta o face Dumnezeu, şi noi 
nu putem înţelege. Tot ce-am iubit într-o viaţă 
întreagă, pe rând, acolo le avem împreună, căci 
ni le înapoiază Dumnezeu şi ni le înapoiază pe 
toate deodată... Dar tu ai crezut că viaţa din Cer 
o poţi trăi aici, pe pământ..." Căinţa de a fi cedat 

îmbrăţişăiii carnale a miraculoasei Ileana (în 
noaptea de revelion 1941, la Bussaco, Portugalia) 
are ceva din penitenţa ascetului însetat de 
puritate hyperionică. Doar sub raza acesteia este 
cu putinţă extazul atemporal, abolirea duratei: 
"Timpul ar fi trebuit să se oprească atunci, când 
am sărutat-o pe gură. Am sărutat-o pe gură! 
Repetă el cu o bruscă fervoare şi, ridicându-se, se 
apropie din nou de fereastră. Niciodată n-am 
înţeles cum a fost cu putinţă un asemena lucru: 
să o pot săruta pe gură. Totul ar fi trebuit să se 
oprească atunci. Să nu mai curgă nimic, să 
împietrească Lumea întreagă (...) Nici un fel de 
durată nu mai avea sens. O dată ce ne-am 
sărutat, ce mai putea să se întâmple altceva, care 
să egaleze clipa aceea ireversibilă?..". N-avem 
cum să nu recunoaştem aici  metafizica cuplului 
eminescian, în continuitatea religiozităţii erotice 
dolcestilnoviste. Ştefan Viziru trăieşte sub egida 
Timpului cosmic, revelator al sacrului camuflat 
în profan. Coincidenţele neîntâmplătoare sunt 
tot atâtea ocazii de sustragere de sub dictatul 
hazardului, al haosului producerii 
evenimentelor ; o probă a labirintului ce 
devinehierofanie. Este atras de miraculoasa viaţă 
a sfinţilor ce nu simt trecerea Timpului, trăind ei 
doar în prezentul iubirii simultane pentru mai 
multe fiinţe. Ştefan aspiră către un viitor 
primenit de dorinţe, ostatic al rememorării 
clipelor revelatorii, al clipei deschiderii cerurilor 
din Noaptea de Sânziene. Năzuinţă împlinită 
doar iniţiatului Anisie, în urma unor experienţe 
ascetice şi extatice. Încercate şi de Ştefan în 
camera Sambo a copilăriei, reeditate ca o replică 
a suspendării Timpului în camera lui secretă de 
la hotel. Intermitenţele sale extraistorice se 
asociază conştiinţei de damnat să rămână pe loc, 
aşa cum i s al iubirii unice de natură sacră. Ştefan 
este custodele şi emitentul propriilor revelaţii ăn 
formă de mesaje oraculare.Ca în transă, el 
vorbeşte fără interesul de a fi ascultat, 
învederându-şi “viciul” de vânător de miracole, 
“camuflate printre întâmplările de toate zilele”. 
Face din romanul său erotic o adevărată obsesie 
ontologică: “Ca să putem ieşi din pântecele 
balenei, trebuie să ghicim, printre miliardele de 
lucruri ale planetei noastre, acel unic exemplar 
care nu aparţine lumii noastre dar care, aparent 
nu se deosebeşte întru nimic de  miliardele de 
lucruri la fel cu el. Dacă nu-l ghicim, suntem 
pierduţi, ni se taie capul. Din fericire ni s-a lăsat 
o viaţă întreagă ca să-l ghicim.Dar dacă, până la 
moarte, nu-l ghicim, suntem pierduţi”. Ştefan nu 
se va pierde, căci va muri, odată şi împreună cu 
Ileana Sideri, ipostaza citadină a”fetei de 
împărat” eminesciene. Între Ileana şi Ştefan, în 
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ciuda unui aleatoriu episod carnal, esenţială este 
îndrăgostirea, setea suprafirească de comuniune 
a părţilor androginului primordial, de nuntă 
spirituală, cerească. 

Nu puţine sunt analogiile ce se întrevăd 
între Mircea Eliade şi protagonistul din Noaptea 
de Sânziene. Iată în ce fel se pronunţă ataşantul 
personaj, heideggerianul Biriş de spre 
Ştefan:”Ştefan are fobia istoriei, are groaza de 
evenimente; el ar vrea ca toate lucrurile să 
rămână pe loc, aşa cum i se părea lui că erau în 
paradisul copilăriei. Şi atunci istoria se răzbună, 
îl înfundă de câte ori poate. Îl bagă în lagăr din 
greşeală, omoară oamenii în locul lui, tot din 
greşeală, şi aşa mai departe. Uite, mie, care 
trăiesc în istorie şi sunt împăcat cu Istoria, mie 
nu mi se întâmplă niciodată nimic!..."  

Cel ce şi-a făcut o grilă existenţială din 
boicotarea Istoriei, a Timpului, va fi prigonit de 
acesta. Eliade va avea şansa să nu-i devină 
victimă, să scape la timp de răzbunarea Istoriei. 
Printr-un imens proiect ştiinţific şi artistic dus la 
bun-sfârşit, printr-o concentare unică a creaţiei 
împotriva Timpului, biruit prin viziunea sa epică 
extinsă, între realismul halucinant, magic şi 
"fantasticul" pur. Biruit, se pare, în primul rând 
prin nuvelele şi romanele sale scrise în limba 
română, limba obsesiei şi rugăciunii sale din exil. 
Probând un veritabil sindrom al istoriei, 
umilitoare şi sterilă, Viziru-Eliade are 
mulţumirea de a nu fi fost sclavul evenimentelor 
la comanda stăpânului; iată un model de cultură 
a libertăţii, mai actual ca niciodată, azi când isto-
ria ultimilor ani în România continuă să ne 
desfigureze viaţa cu un puhoi de evenimente 
abia îngăduite de spaţiul unui secol.  

S-ar putea face o asemănare între 
intensitatea celor doisprezece ani din Noaptea 
de sânziene şi deceniul 1990-2000, chiar dacă 
războiul din roman a luat faţa Revoluţiei din 
decembrie 1989. Şi acum şi atunci nimic nu se 
alege din acel contact permanent cu Istoria; nu 
ne îmbogăţim cu nimic, nu descoperim nimic 
care să merite într-adevăr să fie descoperit. La 
pagina 476 găsim o profetică soluţie a românilor 
versus virusul comunismului de care fugise 
Ştefan Viziru - Mircea Eliade: "Trebuie doar să 
redescoperim tehnica de a ne camufla, arta de a 
minţi şi a păcăli, de a lăsa să creadă pe ocupant 
că ne-a convertit la credinţele lui, că ne-a cucerit 
lăuntric". Ca şi românii din ţară, Eliade nu mai 
credea în izbăvirea României de teroarea 
politică, prognoza sa fiind totuşi aproape de 
adevăr: "Minciuna asta colectivă ar putea dura 
foarte multe zeci de ani, ar putea dura chiar un 
secol. E foarte greu să-ţi păstrezi sufletul neatins 

de-a lungul unui secol de hibernare sub o mască. 
Şi atunci ni se pune problema: ce trebuie să 
facem ca să nu ne pierdem sufletul în acest nou 
Ev întunecat care începe pentru noi?". Chiar 
dacă România acum apăşit într-un Ev al ieşirii 
din tunelul totalitar, întrebarea despre sufletul 
românilor române la fel de dramatică şi actuală. 

După cum susţine ilustrul eliadist Sorin 
Alexandrescu, Ştefan nu face parte din categoria 
iniţiaţilor, ci din cea a personajelor-interpreţi, 
aflaţi în poziţia de incompletitudine semiotică. 
Aceştia nu ajung să găsească semnificaţia sacră, 
în ciuda necontenitului efort de interpretare a 
povestirilor iniţiaţilor. Ei doar îşi povestesc 
tentativele oniro-analitice, în fond insuccesul, în 
propriile povestiri. În jurul interpretului 
gravitează o seamă de personaje profane ce 
ocupă poziţia semiozei normale şi a non-
semiozei, neînţelegând, cu câteva excepţii, 
succesul unora şi insuccesul celorlalte.  

Cel mai aproape de Ştefan gravitează Petre 
Biriş, profesor de filozofie, un chinuit al ftiziei şi 
al erosului, în felul unui Ladima. Când în fine 
strania Cătălina, actriţa bântuită de ideea morţii 
anunţate, îi cedează, Biriş îşi face scrupule: 
"Dacă-ţi spun că a făcut-o din caritate 
creştinească! Ea iubeşte pe Băleanu. Destinul 
Cătălinei a fost să întâlnească şi să se 
îndrăgostească tot de oameni mari. Ani de-a 
rândul a fost cu Bibicescu, geniul pustiu. Acum 
iubeşte un sfânt, un orb, erou de război... 
Păcătosul adevărat, eu sunt". Biriş (filozoful 
genialoid şi neconsolat) - Cătălina (amanta fără 
discernământ ce-şi caută sufeltul geamăn) 
reprezintă cuplul mundan, căzut în dizgraţia 
istoricismului, în contrapunct la cuplul spiritual 
Viziru-Ileana, şi de ce nu, la cel eminescian 
Cătălin-Cătălina. Biriş îşi dă seama în chip 
excepţional de performanţa ontologică a lui 
Ştefan de a ieşi din Istorie, din iluzia (Maya) 
Timpului istoric, de a căuta beatitudinile 
copilăriei primordiale. Necruţător cu propria 
condiţie, Biriş se califică un laş faţă cu aspiraţia 
sa de martir creştin. Totuşi, prins la trecerea 
graniţei şi dus într-o casă conspirativă din Arad, 
moare eroic sub tortura securiştilor (Duma, 
Protopopescu, Bursuc, Vidrighin, foşti oameni ai 
Siguranţei şi ai Serviciilor secrete antebelice), 
fără să trădeze mesajul din labirint, poate cel al 
rezistenţei din munţi pe adresa lui Ştefan, aflat 
deja la Paris. Ne-a plăcut definirea lui Biriş din 
excepţionala postfaţă a romanului, semnată de 
Eugen Simion: "Este un Mercutio care se sacrifică 
pentru o cauză străină". Biriş moare ca şi cum şi-
ar înscena (controla) moartea în vis, delir şi 
beatitudine, spre înjosirea şi neputinţa 
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torţionarilor, nu înainte dea-şi formula părerea 
despre trădarea României de către aliaţi (p. 490).  

Despre Ciru Partenie (dublura fizică a lui 
Viziru, de unde şi o seamă de quiproquo-uri, 
unele cu efect tragic pentru acela), aflăm că este 
cel mai important scriitor al momentului. Scriitor 
ce se grăbeşte de la o bucată de vreme, ce vrea să 
trăiască şi să şi scrie în acelaşi timp, ca şi cum 
războiul n-ar fi existat. Senzor profund al acelei 
vremi, Biriş crede că Partenie trişează, este 
imoral, întrucât actul creaţiei deposedează pe 
creator de viaţă. Partenie are şi o vocaţie de 
reformator în privinţa literaturii vremii, chiar 
dacă rămas la stadiul de deziderat. El aspiră spre 
un stil major, în detrimentul psihologismului 
devenit clişeu al vremii. "Trebuie redescoperită 
naraţiunea mitică", crede Partenie, personaj ce 
formula exact programul naratorului Eliade.  

Sub torentul istoriei îşi duce viaţa Spiridon 
Vădastra, avocat, un Venturiano moderat, un, 
închipuit ce se bănuieşte de merite şi posibilităţi 
planetare. Fabulaţia sa, demagogic-megalomană, 
se expune în lungi monologuri redundante, 
dramatizate. Suferă de atracţia maladivă a 
autorităţii şi a uniformei militare, în fond a 
puterii discreţionare. Se dedă astfe la euforii şi 
reverii, şi chiar la acte exhibiţioniste, voyeuriste, 
narcisice. Primeşte lovituri sub centură din 
partea şefilor, i se violează corespondenţa, este 
batjocorit. Dar crahul personal şi profesional nu-l 
doboară. Dimpotrivă, îi aţâţă setea de răzbunare. 
Se dedă la şantaj faţă de femeia colegului său de 
apartament, ofiţerul Băleanu. Dar totul se 
dovedeşte a fi un lamentabil quiproquo. Îl vom 
regăsi la Londra, tovarăş de afaceri cu anticarul 
Antim, în căutare de cumpărător pentru un 
Rubens scos din ţară în condiţii suspecte 

Profesorul Antim, personaj demn de colecţia 
călinesciană din Bietul Ioanide, se va prăpădi în 
Anglia. Pe Vădastra îl va descoperi Ştefan la 
Paris, după opt luni de când acela dispăruse fără 
urmă, sub chipul şi numele unui englez înstărit, 
gata înarmat cu cel puţin patru scenarii poliţiste 
ale noii sale identităţi.  

 

 
 

Interesant este şi învăţătorul Gheorghe 
Vasile (tatăl avocatului Vădastra) patriot patetic 

şi emul al lui Spiru Haret ce-şi va proba potrivit 
condiţiei sale, pasiunea pentru carte, luminismul 
său de sorginte rurală; mutându-se la Bucureşti, 
la nora sa Irina, în casa anticarului Antim, vinde 
şi înstrăinează înnecunoştinţă de cauză piese de 
valoare, tablouri, cărţi rare, spre a- şi rostui 
întreaga colecţie "Biblioteca pentru toţi". Pentru 
învăţător ea reprezintă comoara spirituală a 
neamului, demnă de salvat de urgia războiului. 
Foarte eficiente ni se par scenele călătoriei în 
căruţă spre Giurgiu, într-un Bucureşti devastat 
de bombardament. Sub imperiul demoniei 
provocatoare se află nihilistul Bursuc, reciclat 
după 1944 în preot şi informator al Securităţii. 
Demne de interes sunt puseurile sale de 
sinceritate, cum ar fi destăinuirea la căpătâiul 
muribundului Biriş care cere să-l dezlege: "Nu 
sunt vrednic, strigă Bursuc izbucnind în plâns. 
Eu sunt mai păcătos ca tine. Eu sunt tâlhar, sunt 
un criminal. Nu sunt vrednic să te dezleg. . ." 

Ştefan simte că timpul nu mai are răbdare, 
că presează şi înghite existenţele, de aceea el nu 
scrie, preferând să trăiască din amintire, 
presimţire şi vis, în timpul interior al 
transcendenţei, atras irezistibil de "semne şi 
minuni". Ce i s-au arătat pentru prima oară în 
pădurea de la Băneasa, în noaptea solstiţiului de 
vară 1936, în noaptea de sânziene, sub chipul 
Ilenei Sideri, rătăcită şi ea în acele locuri ca din 
întâmplare. Dialogul convenţional, tatonarea 
amabilă vor căpăta dimensiuni magice 
compatibile cu puterea de a asimila misterul, 
sacrul, hierofania. 

După 12 ani de la magica întâlnire din 
pădurea Băneasa, Ileana şi Ştefan se revăd în 
pădurea Royaumont din apropierea Parisului. 
Este 23 iunie 1948. Ileana se căsătorise între timp 
cu Bernard, locuia la Lausanne, avea un copil. 
Revederea este prilejul mărturisirii totale. Ileana 
pare fermă în decizia de a se vindeca de propria 
nălucire, de patima sa pentru o umbră. Chiar 
dacă despărţirea de Ştefan-Hyperion se face prin 
cel mai emoţionant jurământ de dragoste din 
istoria literaturii române (p. 553). Acceptând să-l 
ia în maşină până la prima gară de tren, Ileana 
nu poate evita ieşirea în decor, prăpastia de 
dincolo de parapetul autostrăzii. Moarte şi 
hierofanie, clipă unică a eternei reîntoarceri, 
oferită lui de Ileana, "de privirea ei înduplecată". 
De-ajuns ca Ştefan Viziru să nu fi pierdut marea 
şansă a morţii ca depăşire a condiţiei umane, cod 
de acces clandestin, dar sublim în Absolutul 
iubirii. 

Naraţiune mitică de maximă anvergură, 
repertoriu şi creuzet al tuturor celorlalte proze 
eliadiene, “Noaptea de Sânziene”, roman ocolit, 
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spre mirarea noastră,de majoritatea exegeţilor, 
dar nu şi de Eugen Simion, este o reţetă narativă 
a modernităţii, o conclav al stilurilor şi firelor 
epice fără frontieră: de la cel al meditaţiei 
anxioase, discursiv-halucinante, tip un uomo 
finito, până la cel erotic, poliţist, aventuros, 
politic, metafizic. Deşi îi neagă calitatea de 
capodoperă, Eugen Simion crede că Noaptea de 
Sânziene ar fi "primul caz de roman total în 
literatura română: frescă istorică, roman politic, 
roman sentimental, roman intelectual, roman de 
moravuri, şi nu în ultimul rând, roman mitic". 
Sigur, cartea ar fi câştigat mult (număr de 
cititori, reeditări etc), dacă Eliade ar fi avut 
puterea să renunţe la cel mult 200 de pagini din 
cele 550, unele lungimi descriptive şi dialogate 
par astăzi fastidioase, de cabinet, cum ar fi 
detaliile psihosomatice ale personajelor din 
scena revolverului (Băleanu - Vădastra).  

 
Pe fond, scriitura are nerv, probând lecturile 

sincrone ale lui Eliade (H. James, Huxley, Gide, 
dar şi CamiI Petrescu etc.), de unde şi relieful 
modem al dicţiunii: flash-back-ul intercalat rapid 
în evocare, monologul în curs de iluminare prin 
recurs la scenariul fantast. Numeroase sunt 
rupturile şi decupajele pe fundalul unor subite 
interferenţe şi bucle temporale. Plierea 
descriptivă, monologică şi dialogică pe 
amalgamata mulţime a detaliilor, este mereu un 
prilej de conjurare a climatului de vrajă, a 

idealităţii, a portretelor spiritualizate, de ridicare 
la puterea viziunii mitice a obsesiilor 
personajului privilegiat. Eliade excelează în 
analiza infinitezimală a sentimentelor, a 
depoziţiei erotice învecinate sublimului stilistic. 
Inimitabila tensiune şi combustie ideatică se 
explică în parte şi prin informaţia şi creaţia 
autorului de "mituri, vise şi mistere"  care are 
înclinaţia de a explica lumea, de a descoperi 
înţelesul sacru ascuns în profan prin analiza 
producerii de semnificaţie, atât în vechile texte 
cât şi în comportamentul cotidian al modernilor. 
Scriitorul, prozatorul, dimpotrivă, atribuie 
descoperirea semnificaţiei sacre unor "norocoşi" 
care, din cauza acelei descoperiri sunt sortiţi să 
dispară din lume, în vreme ce ceilalţi se arată 
neputincioşi în a-i înţelege şi a-i urma. Artistul 
caută adevărul găsit de omul de ştiinţă, dar 
rămâne suspendat în lumea intermediară dintre 
sacru şi profan, în pragul unei semnificaţii 
presimţite, dar inaccesibile. De aici şi dualitatea 
Viziru - Eliade. Imaginea sa nocturnă (selva 
oscura) este punerea în ficţiune a îndoielilor, a 
anxietăţilor proiectului, este ipostaza 
hyperionică a savantului. 
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Lucia PĂTRAŞCU 
 

Un  securist  de tranziţie 
 

olumul „Un securist de tranziţie” 
(volumul 1), semnat de Gheorghe Andrei 
Neagu, 280 de pagini, tipărit la Editura 

StudiS, Iaşi, 2016, este o proză cu care autorul ne 
surprinde din nou, descriind întâmplări şi fapte 
din timpul, de după şi chiar dinaintea 
evenimentelor din decembrie 1989. 

  Însoţind întâmplările cu reproducerea unor 
stenograme ale şedinţelor CEPEX din 13 
noiembrie 1989, 17 decembrie 1989, discuţia 
televizată, din 28 ianuarie 1990, dintre Ion Iliescu 
şi reprezentanţii celor trei partide istorice, aflate 
în opoziţie;  sesiunea CPUN din 9, 10, 13, 14 
martie 1990, precum şi alte citări din luările de 
cuvânt ale aleşilor din Senat şi Adunarea 
Deputaţilor, de-a lungul anului 1990, texte pe 
care cei înteresaţi le-au cunoscut în direct din 
emisiunile televizate la momentul acela, autorul 
a dorit, de fapt, să aşeze înţelegerea cititorului 
într-un anumit moment istoric. Pentru că altfel 
volumul întâi al acestui roman ar putea părea 
rupt în două: o parte o reprezintă citarea 
stenogramelor şi cealaltă, modul în care acele 
evenimente au influenţat diferitele straturi 
sociale. Între ele, personajul principal, un 
securist de tranziţie, maiorul Nicolae Grama, 
reprezentând o anumită categorie, cel care-şi 
caută calea încercând să afle dacă este de sau în 
tranziţie. După ce i se propune să treacă în altă 
tabără, el trage o concluzie gravă: „Înseamnă că 
soarta României e în primejdie”.  

  Acest prim volum al noii cărţi semnate de 
Gheorghe Andrei Neagu cuprinde şi frânturi din 
ecoul pe care evenimentele de la Bucureşti l-a 
avut în provincie, locul unde, de obicei,  nu se 
întâmplă nimic şi anume printre trăitorii din 
Focşani, Panciu, Odobeşti sau prin comunele din 
împrejurimi, zone ştiute de autor, cu oameni 
cunoscuţi de acesta, asupra cărora s-a îndreptat 
acum atenţia sa, rememorând după atâţia ani 
atitudini, fraze, gesturi provocate de haosul creat 
în preziua revoltei populare, când s-a declarat 
starea de necesitate pe întreg teritoriul ţării. Nu 
au lipsit cei prudenţi şi strângători, ca tovarăşa 

Emilia, din Odobeşti, care, după ce a primit 
ultima indicaţie preţioasă de a se confecţiona 
măciuci la atelierele meşteşugăreşti, „îşi strânse 
agendele, valuta şi documentele mai importante 
din seiful” propriu şi, cu acestea, păstrate pentru 
orice eventualitate, pentru a se pune la adăpost, 
se grăbeşte să se retragă în munţi la o cabană 
neştiută de ceilalţi. 

  Acţiunea romanului poate părea confuză, 
(aşa cum a fost şi perioada respectivă, atacată 
într-o formă invazivă de ştiri de tot felul: „Acum 
e drept, suntem puţin buimăciţi de atâtea 
informaţii apărute brusc pe eşichierul vieţii 
noastre poilitice.”), pentru că se desfăşoară pe 
mai multe planuri. La nivel superior extern: Irak, 
Kuweit, Iran şi în lumea ambasadelor şi a 
ataşaţilor militari pe lângă acestea, unde au 
apărut disfuncţionalităţi. Sau intern, printre 
organele de partid şi de stat „Primii secretari de 
judeţ nu prea ştiau cu ce se mănâncă starea 
aceasta. Unii s-au repezit la telefoane şi-au 
convocat secretarii celor mai mari organizaţii ale 
partidului comunist. Alţii şi-au chemat 
colaboratorii apropiaţi şi comandanţii de miliţie 
şi de securitate din teritoriu.”. La nivel mediu-
local: în primării, unde se instalau CPUN-eurile 
formate aleatoriu, la întreprinderi,  ziare locale, 
edituri, unde se schimbau directorii. La nivel 
inferior, printre oamenii obişnuiţi, (Ileana, 
femeia de serviciu, rămâne acum, ca şi atunci, 
veşnica însămânţată de poftele lui lui Titi Sfârc, o 
reprezentantă a omului simplu, cel a cărui voinţă 
a fost întotdeauna siluită) sau printre cei care se 
ocupau cu furturile din avutul comun (de la 
cărămizi, ferestre, uşi, ţevi, la tractoare „Că din 
tractoarele de la SMA am apucat şi noi vreo 
două cu care să ne agonisim ceva”.), cu 
practicarea bişniţei, ce i-ar putea îmbogăţi: „Acu, 
cât nu s-a prins lumea despre noul mers al 
vremilor.” Şi, nu în ultimul rând, cu aderarea la 
noile formaţiuni politice care se înfiripau peste 
tot. 

  În esenţă, „Un securist de tranziţie” este o 
carte ce reuşeşte să etaleze starea psiho-

V 
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emoţională, atitudinea şi acţiunile unor categorii 
sociale aflate într-un anumit moment al istoriei 
recente, începând cu panica deosebită ce s-a 
instalat în CPEX, în ambasade, în sediul 
organelor de partid şi de stat, în redacţii, în 
primării, în spitale etc. şi până la femeia de 
serviciu. Gradual, fiecare are o anumită părere, 
trage anumite concluzii şi, în consecinţă, 
acţionează într-un anumit fel. Face curăţenie, 
triază hârtiile compromiţătoare, arde ceea ce nu 
mai este necesar şi poate deveni dăunător, adună 
banii şi actele importante pentru a fi puse la 
adăpost (poate vor fi de folos mai târziu!). Sau 
suportă aceleaşi umilinţe. 

  Volumul ar putea părea un interesant 
roman de acţiune, cu suspansuri, presărat cu 
pagini licenţioase uneori şi cu un limbaj propriu 
personajelor prezentate, într-un joc de 
relaţionare obişnuită, dacă n-ar fi o dureroasă 
prezentare a unei crude realităţi atât de frust 
înfăţişată. Sigur că domnul Gheorghe Andrei 
Neagu, ca un prozator definitiv ancorat în arta 
scrisului, foloseşte mici tertipuri care pot capta 
atenţia cititorului. Nu se eschivează în a folosi 
câteva expresii plasate în pagini cu scene 
decoltate. Vezi Sorin şi Trifan, cei doi 
homosexuali, a căror relaţie amoroasă şantajabilă 
este folosită din plin sau legătura anost de 
normală dintre primar şi femeia de serviciu. 
Toate acestea sunt de fapt un fel de veşmânt, un 
fel de hainele împăratului dintr-un basm 
cunoscut, care, în loc să acopere nudităţile 
indecente ale stărilor existente, apar ca o cortină 
zdrenţuită ce lasă la vedere mizeria umană, în 
toată dezvelirea sa, ca şi malversaţiunile celor 
care au ştiut despre ce este vorba şi au procedat 
în consecinţă.  

  Pentru că, evenimentele mari şi neaşteptate 
produc schimbări uimitoare în viaţa tuturor. 
Fiecare se simte dator să participe direct la 
instaurarea democraţiei. Ca peste tot, se 
întemeiază partide mai mari sau mai mici, 
pentru care se strâng adeziuni. În familie, printre 
neamuri, printre vecini: „Îl iau pe vărul Fănică şi 
pe Tăchiţă, nepotul Zamfirei, pe Licsandru al 
Savetei şi pe frate-său, punem de-un comitet şi 
telefonăm la judeţ.”, după afinităţi, după 
năravuri, după interese. Se pun bazele unor noi 
publicaţii: „Măi, ce-aţi zice voi dacă am scoate o 
revistă de cultură?” Ca într-un furnicar tăvălit de 
un cutremur de pământ, toţi au idei şi fiecare 
consideră că părerea sa este cea mai 
constructivă.  

  Însăşi coperta cărţii aduce cititorului o 
poveste. Un chip neştiut, pierdut în nebuloasa 
imaginii, care ar putea fi al oricui. Un personaj 

aşezat într-un tablou cu o ramă discretă (nu are 
prea mare importanţă, nu?!), purtând culorile 
tricolorului românesc, ca şi eticheta de pe 
scrumiera neagră, în care peste tresele unor 
decoraţii din alte timpuri se va aşterne scrumul. 
Mâinile puternice ale personajului arată că el 
este hotărât să apuce tot ceea ce i se oferă: o 
ţigară de foi cu parfum occidental bine precizat, 
în fumul căreia mai stăruie simbolul atât de 
cunoscut secera şi ciocanul şi un ceas de marcă, 
care certifică noua bunăstare proprie. Lipseşte 
chipul, capul. Trebuie să rămână tot incognito? 
Sau şi l-a pierdut, oscilând între mai multe 
opţiuni? O copertă foarte reuşită!  

  Acest volum este o pagină de istorie 
recentă, un fel de frescă a unei societăţi 
debusolate de ineditul situaţiei despre care cei 
mulţi şi proşti nu ştiau nimic, iar ceilalţi, iniţiaţii, 
aveau să conştientizeze ceea ce va urma în 
această tranziţie scăpată de sub control. „Un 
securist de tranziţie”este un prim volum, aşa 
cum declară autorul Gheorghe Andrei Neagu, ce 
promite o continuare interesantă, care-şi va 
preciza mesajul către cititor. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Aşteptându’L pe 
Dumnezeu să bată  
cu un zar în oglindă 

 
 

„?şi tu vrei să învingi înţelepciunea şarpelui 
spunând/:eu/sunt ochiul/ 

care aude/gustul ce miroase/ 
a cuvânt?” 

 

ntr’o epocă în care sistemul de valori este 
falsificat, când societatea românească nu 
mai este centrată pe o ierarhie adevărată 

în care locul valorilor a fost luat de pseudovalori 
– persoane mediocre fără har, impuse la ordin în 
funcţii ale instituţiilor de cultură şi devenite 
modele pentru cititorii din ce în ce mai puţin 
avizaţi – în această lume (junglă aparentă) mai 
există poeţi născuţi şi nu făcuţi. Din această 
evidenţă dureroasă răsar lumini acoperite de 
nori. Şi ele pot fi doar acoperite fără putinţa de a 
le îndepărta de pe firmament. Acolo nu vor 
putea străluci niciodată majoritatea numelor care 
conduc azi breslele scriitorilor români, mulţi 
dintre ei membri pe baze balcanice (mită, pilă, 
silă). Normal că realele valori să fie cât mai puţin 
promovate în contextul actual. Un astfel de om, 
creator veridic de literatură amestecat în mocirla 
majorităţii, poet ale cărui pietre preţioase ies în 
evidenţă doar pentru cunoscători, este Vlad 
Scutelnicu. O investiţie simbolică din partea 
unui spirit avid de cultură, aflată într’un registru 
înalt, aulic, prea bine filtrată cultural într’un 
timp diminuat pentru lectură, devine greu de 
asimilat atât pentru critica literară, deviată în 
favoritisme şi interese de supravieţuire socială, 
cât şi pentru cititorul simplu, indus adeseori în 
eroare de vântul copleşitor al minciunii. 

În fond, între îngeri şi demoni, toţi creatorii 
de artă şi-au frământat afectul, voinţa şi 
speranţa. Precum Poe, scriitorul are la îndemână 
o foaie albă de hârtie, „din paginile ei albe mi-ai 
zâmbit tu”, scrie Scutelnicu răsturnat ca pe o 
bandă Moebius, urmărind omida şi fluturele 
totodată între imaginile vieţii dintr’o oglindă ce 
ne identifică să ne vedem în ipostazele timpului 

între aceste pagini albe cotidiene (atunci am 
văzut amândoi fluturele).  În antologia sa23, 
poetul are valoarea unui prezent al acestui 
spaţiu, în care „trist şi singur ca o ploaie/ căzută 
peste un câmp/ de pietre” ridică osanale eternei 
iubiri, singura şansă dăruită prin Duhul Sfânt 
oamenilor întru zămislire şi mântuire, fiind 
convins că „te vei lecui de iubire când lacrimile/ 
furnicii vor inunda pământul” (te vei lecui de 
iubire). Atâta speranţă într’o lume cuprinsă de 
energia anticristică devine astăzi o rara avis. 

Oare o poesie meditativă, alegorică şi plină 
de cultură, polimorfă în interiorul aceluiaşi text 
şi unitară în întregul acestei antologii nu poate 
interesa cititorii fără veleităţi literare decât 
printr’un lobby sau o mediatizare excesivă? 
Rolul public al poeţilor este în declin accelerat 
tocmai datorită epocii restrictive întru opţiune şi 
expresie liberă pe care o parcurgem. Până şi 
îngerii sunt debusolaţi ieşind „dintr-o geometrie 
perfectă” (sfat de înger), de ce omul, creatorul 
conştient al artei să nu’şi conştientizeze starea: 
„stai în mijlocul intersecţiei ca în mijlocul unui 
deşert/ şi ţii în mână un cub/ din fiecare faţă a 
sa pleacă o săgeată/ înainte înapoi dreapta 
stânga sus jos/ rostogoleşte-l/ rostogoşeşte-l, 
rostogoleşte-l/ şi prinde-i rostogolirea/ ţine-l 
între degetul mare şi arătător şi vezi/ distanţa 
între viaţă şi moarte/ între noapte şi zi între a fi 
şi a nu fi” (afară, drumul). La prima lectură o 
solemnitate pe care o întâlneam la Nichita 
Stănescu, un parcurs ideatic conturat a la Marin 
Sorescu, iată o introducere în lumea unui flux 
imaginativ ce asumă totodată planul realităţii 
celui literar. Autorul are conştiinţa culturală a 
predecesorilor, dar crează un univers magic plin 
de simboluri al căror ocultism pare aruncat de 
novici în derizoriu.  

                                                 
23 Vlad Scutelnicu, Zarul rotund, Editura Conta, 2015 

I 
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Mă voi restrânge pentru început la o temă 
accesibilă (aparent!), cea a oglinzii. Poet în toată 
puterea cuvântului, Vlad Scutelnicu se aşează în 
faţa foii albe, stabilind corespondenţe rafinate 
între „un popor de oglinzi”(sanctuarul), ceea ce 
metamorfozează tumultul lumii şi înţelepciunea 
divină a păcatului originar care i-a fost vieţii 
călăuză, „un şarpe alb dialoghează cu 
oglinda”(şarpele şi mărul), îndrumând la rându-
i pe cititori să se cunoască pe sine în spaţiul 
reflexiilor şi rugând oglinda să ne privească, 
relevând adevărul (instantaneu despre lumina 
argintului). Pe parcursul întregului volum 
poetul aşteaptă să’i bată Dumnezeu în oglindă. 
Şi acest lucru se datorează tocmai înţelepciunii 
pe care şi-o asumă şi o transfigurează plenar, 
depăşind de departe orgoliile unor presupuşi 
mari scriitori ale căror opere kilometrice sunt 
nule, „cum pasărea îşi zideşte veşnicia/ în bătaia 
aripii”(ora ta de linişte), pentru că „până la urmă 
nimic nu e complicat/toate se-ntâmplă şi în 
poesie ca-n viaţă”(puţină relativitate), definind o 
sintagmă a adevărului. Imagini şi simboluri ale 
scrisului se regăsesc peste tot în poeme, accesând 
prezentul în mitologie.  

Poetul ne avertizează că „nu pot fi 
concomitent în timp/ şi în afara lui”, dar se lasă 
acaparat de magie şi puterea ocultă a spiritului. 
Pentru a nu cădea în retorism uscat şi 
didacticism, viaţa oferă puncte de fugă într’o 
răsturnare simbolică greu accesibilă cititorului 
obişnuit, căruia, însă, autorul îi dăruie un 
discurs care cuprinde conţinutul vieţii în mişcare 

şi regenerare pe înţelesul său. De fapt el 
subliniază că „...dacă/ Soarele va răsări de la 
Apus/ şi Umbra mea va avea altă cheie” 
(mandale inegale), sugerând un substitut al 
dorinţei magice împărtăşit doar celor care îl 
cunosc. Totul s’ar putea restrânge în predicţia 
din ghiocul unei ţigănci, „aluneci ori te târăşti cu 
mătăniile/ în mână prin fumul de ţigară/ din 
biblioteca de sticle/ împingând ziua spre 
noapte/ vei scrie cândva/ o carte despre un 
altfel de/ apocalipsă” (sanctuarul), alambicând 
existentul non-abstract, mişcare în sine ce anunţă 
deznodământul. Un ritual de blesteme, deochi şi 
rugă se desfăşoară în nopţile cu lună plină, o 
incantaţie magică îl defineşte pe Vlad Scutelnicu 
prin lungul poem al numărării nopţilor ce 
urmează până mâine: „caut prin tina acestei seri 
pietre pentru/ temelia unui adevăr” , „?eşti 
dornic să vezi săgeata timpului să călătoreşti/ cu 
ea într-un vehicul astral” pentru a demonstra că 
„aceasta e veşnicia/ un cuvânt aşezat comod în 
şaua acestei săgeţi” şi rezumând între Botoşani şi 
Suliţa o atmosferă cosmică în care să se 
definească concret, afirmă: „iată-mă sfinx ce 
iscăleşte jalba timpului cu tăcere/ în vreme ce 
căruţa mea cu măşti alunecă prin cotidianul 
anost/ trecut pe foaia de subzistenţă a unui 
templu cu îngeri” (câte nopţi sunt până mâine).  

Un alt simbol apare cu minuţiozitate ca parte 
a întregului simbolic şi poematic, acela al crucii. 
Autorul îşi cunoaşte cadrul de acţiune lirică, 
metaforele fiind viziuni ambiţioase de coerenţă 
lirică. Chiar dacă unele par poeme în versuri 
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albe, o dramă a sentimentelor, o sclipire geniu 
rostogolită în zarul unui vatmanîntre staţiile 
tramvaiului, de la o biserică la alta, cu alcool şi 
tutun, hrănind viaţa cotidiană a credincioşilor 
întru cruce, „şi toţi înalţă o cruce universală/ de 
sus din piscul cerului din lună şi stele ori/ din 
soarele veşnic/până hăt! jos departe spre miezul 
pământului” (poem de spus unei cruci). E greu 
de ales care poem să fie reprodus în întregime ca 
ilustrare a discursului meu critic. Întregul acestei 
antologii este o reducţie severă a informului 
aleator la perfecţiunea unei opere de artă. 
Fiecare poem, lecturat indiferent, aleator sau în 
ordinea prezentării reprezintă o capodoperă 
ideatică şi o sursă de satisfacţie intelectuală. 
Distanţele unei geometrii perfecte sunt însă 
calculate prin însemnul destinic al divinităţii. 
„Trăind spaima lumânării ce vede/ cum o caută 
flămând întunericul” (...şi totuşi mai cred), 
poetul toarnă „...în vorbe păr din/ coadă de lup” 
(în fond, e vorba despre iubire), întrebând câţi 
centimetri cubi are durerea/ câtă durere umple 
un zar/ câte zaruri înalţă o piramidă/ câte 
piramide nasc o pasăre/ câte păsări îşi uită 
zborul...” (fiecare drum e o întrebare). 
Renaşterea păsării Phoenix din vârful piramidei 
este deschiderea iniţierii unui cititor dornic de 
cunoaştere. Tema zarului aparent rotund pentru 
că poate fi rostogolit încarcă experienţele 
poetului relevate pentru a fi înţelese şi apreciate. 
Piramida are cinci feţe, cubul şase, sufletul 
adaugă întru perfecţiune o a şaptea. „Până la 
urmă viaţa e jocul e umbra/ pe care lumina unei 
lumânări o aruncă/ peste şapte zaruri...//în 
fiecare colţ al mesei îngerii îşi liniştesc/ aripile şi 
aşteaptă cu teamă cu speranţă/ rostogolirea 
cuburilor de os„, apoi tot ei „... fâlfâie aripile 
când/ cade o dublă în jocul hazardului/ chiar şi 
atunci când cade o dublă mică/ unu-unu”. Până 
şi paharul cu lapte întins de mamă are şapte 
zaruri. Vor fi fiind ele hazard sau destin, sub 
semnul îngerilor? Poetul arestat între piramide şi 
cuburi îşi imaginează următoarea treaptă spre 
divinitate într’un cub cu opt laturi (paharul cu 
lapte). Din lumea aceasta, el revine la metaforele 
care cuprind ciclul vieţii, concentrându-le în 
câteva cuvinte: „este ora când fluturii/ 
(aşteptând să trosnească infinitul/ când firul 
ierbii înşeală/ asfaltul şi se aruncă spre lună)/ 
vor să cumpere//ISTORIA OMIDEI” (!).  

Poate că am trecut prea repede peste 
explicaţiile unei iniţieri în geometria sacră, dar 
nu codul este important ci incitarea la a 
descoperi existenţa acestuia. Simbolistica 
autorului nu este ermetică şi opacă. Ea se 
desfăşoară liric, pe placul oricui o citeşte, prinsă 

între secvenţe cotidiene, familiare şi într’un 
limbaj care o luminează. De la textele scurte, 
eliptice şi până la cele epice se simte criptarea, 
codificarea, dar şi desecretizarea, dezvăluirea... 
„tu te înfingi în dezastre cotidiene/grăbit mereu 
mai grăbit/laşi patul cu iubita topită în el/ te-
mbranci din mers cu indiferenţa/ şi nesimţirea 
lumii/ îndrăgostit de drumul tău/ cum cucul de 
cântecul ce-i oferă/ nemurirea” (între un poem 
şi lama unui cuţit). Poemul o mână de ţărână cât 
o lacrimă nu ar putea fi citat decât integral sau 
citit şi recitit de un avid al genialităţii lirice. 
Compoziţia lui rafinată e un început al căii alese 
de un poet care a citit infinit mai mult decât a 
scris, modele fiindu’i temele esoterice 
rosicruciene pe care le întâlnim la Dante ori 
Goethe, trecând prin logodna celestă spre nunta 
alchimică. Pornind de la străbunele obiceiuri 
păgâne în care ursitoarele şi menestrelii botează 
cu urină masa şi până la a se înălţa într’o lume în 
care ceasul conduce soarele şi nu invers, pentru 
că mereu presupunem a fi supravegheaţi de 
Marele Frate, „în timp ce// din ceruri înstelate 
îngeri indiscreţi/ caută în oglinzi chipul/ tău/ 
ca pe un răspuns la întrebări inchizitoriale” 
(logodna) viziunea se materializează fără ca 
simbolistica să devină împovărătoare. De aceea, 
Scutelnicu precizează că „ziua de mâine nu este/ 
a lui Dumnezeu/ ziua ta de azi va fi mâine a 
Lui/ !gândeşte-o bine/ căci vei fi judecat pentru 
ea”; şi atunci „?ce poţi tu să faci/ decât/ să-ţi 
păstrezi inima oglindă care/ - în care dacă te 
priveşti -/ nu trebuie să se spargă nu trebuie/ să 
se tulbure ca o apă puţină/ deasupra unui mâl 
puturos când vântul/ aruncă un zar perdant.” 
(ziua de mâine). E vizibilă traiectoria cunoaşterii 
semantice materializată în fiecare vers, ca un 
ansamblu simfonic, simbolurile relevate prin 
cuvânt au sonoritate aparte, fiind aşezate în 
poziţii rezonante, subliniind ideile. Iată de ce noi 
înşine devenim zaruri colţuroase şi pline de 
găuri într’un hazard amorf, sau cum speră Vlad 
Scutelnicu, şlefuindu-ne, rotunde, ale căror găuri 
nu se mai pot număra în destinul imuabil, vetust 
şi accidental, ticăind până la şapte, evitând nulul 
ca entitate lirică. De fapt zeroul este lăsat 
întotdeauna pentru politrucii existenţiali care 
scriu mai mult decât citesc şi cred că prin această 
cifră pot înfrânge infinitul. Nici măcar teoretic! 
Vlad Scutelnicu, însă, este deja, în pofida 
vremilor, un mare poet al limbii române de azi, 
convins că viitorul îl va aşeza între marii ziditori 
de versuri ai lumii. 
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Livia CIUPERCĂ  
 

Bătălie câştigată 
Un drept la replică, deloc întârziat 
 
 

utem vorbi vreodată de o „bătălie 
câştigată”, indiferent în ce conjunctură 
s-ar declanşa ea? Fireşte, oricine va 

răspunde că nu este posibil, pentru că orice 
înfrângere ambiţionează, orice înfrângere îşi cere 
dreptul la respiraţie, orice înfrângere se cere 
corectată – dacă nu printr-o victorie, măcar 
printr-o împăcare cu noi înşine, –  şi cu cei de 
lângă noi. 

„Bătălia” despre care mi-aş dori să vorbesc 
(folosind condeiul), face trimitere la arta 
scrisului. Da, scrisul poate ilustra binele sau 
reversul gândirii noastre (adică, surpări ale 
fiinţei noastre), însă generozitatea şi frumosul 
sufletului nostru s-ar cuveni să triumfe. Dacă 
dorim să facem trimitere la „bătălia” dusă de 
scriitori, artiştii mânuitori de condei, întrebarea 
firească, formulată de mii de ori de către 
reporterii curioşi (deloc indiscreţi, ci binevoitori; 
mulţumindu-le, pentru că au lăsat viitorimii 
pagini utile cercetătorilor) a fost: „de ce scrieţi?” 
Şi câtă diversitate de răspunsuri, Doamne!  

Iată, doar câteva dintre răspunsurile oferite: 
„ca să-mi strig revoltele şi îngrijorările...” (G. M. 
Zamfirescu), „pentru că sensibilitatea îmi e 
ciuruită de întrebări grave şi nepermise” 
(Gherasim Luca), „pentru a elimina din suflet 
reziduuri impure” (Octav Şuluţiu), „ca să mă 
descopăr mereu nou şi inedit” (Camil Baltazar), 
„din groaza de a nu rămâne singur” (C. Micu), 
„pentru a-mi cheltui un plus de energie” (V. I. 
Popa) – dar şi – „scriu... din miracol prin 
miracol, nemiraculos” (Arşavir Acterian) sau 
„scriu... pentru frântura de curcubeu pe care-o 
port arzând, în inimă” (Radu Gyr). Asta se 
întâmpla… demult… prin 1938, şi datorăm 
aceasta inventivilor reporteri de la fostele 
publicaţii bucureştene, „Reporter” şi „Facla”. 

 În ceea ce-l priveşte pe Alexandru 
Lascarov-Moldovanu (Tecuci, 4/5.04.1885 – 
17/19.04.1971, Bucureşti), răspunsul său şi-a luat 
zbor de bumerang: „Ca şi cum m-aţi întreba: 
<Pentru ce respiri?>. Scrisul meu este, după 
părerea mea, respiraţia sufletului”.   

P 
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Şi-atunci, reporterul s-a văzut obligat să 
continue… „şi pentru cine scrieţi?” Ei, da, 
„pentru cine scrieţi?” Noi ce-am răspunde?  

Lascarov-Moldovanu îmbracă hlamidă 
duhovnicească:  

 „Scrisul fiind de esenţă spirituală, se 
înţelege că el se duce, peste voia oricui, spre 
sufletele cetitorilor. Scriu, aşadar, pentru aceste 
suflete. Altfel, n-aş mai putea tipări 
manuscrisele”. 

 

 
 
În adevăr, „scrisul este de esenţă spirituală” 

– şi oricine va pune mâna pe condei – se cuvine 

să reflecte îndelung asupra unei afirmaţii – sau a 
alteia. E uşor să afirmi că un scriitor este un 
„geniu” – sau, dimpotrivă, este un „inexistent”. 
Extrem de uşor! Dar se pune întrebarea: Am 
câştigat „bătălia” cu mine însumi, înălţând – şi – 
coborând?! 

Nicidecum! 
Niciodată „bătălia” nu va fi câştigată, dacă 

vom nega ceea ce nu cunoaştem. În 1999, într-o 
revistă reprezentativă a literaţilor români, s-a 
formulat această sintagmă, de scriitori 
„inexistenţi”. Pe scriitorii în cauză nu-i mai 
afectează. Ei sunt de mult poveste… în lumea 
umbrelor. Dar este nedrept. Şi invit pe distinsul 
critic literar să facă o  vizită la Biblioteca 
Sfântului Sinod. Acolo se află o mini-comoară 
ALEXANDRU LASCAROV-MOLDOVANU. Un 
număr impresionant de volume inedite, doar 
dactilografiate, redactate în perioada 1945-1971, 
timp în care acest scriitor a avut restricţie de 
publicare. De asemenea, îl invităm pe distinsul 
critic literar să viziteze Biblioteca Academiei 
Române – şi oricare Arhivă din Bucureşti, Iaşi, 
Cluj, Galaţi, Tecuci etc. şi va descoperi volume 
publicate – de mare valoare literar-istorică şi 
creştină, multe traduceri din literatura 
universală, deopotrivă, manuscrise (scrieri, 
publicistică şi corespondenţă). 

În ultimul timp, s-au publicat volumele 
inedite: Buga (Ed. M.N.L.R., 2002), Undeva, într-
o sihăstrie… (Ed. DOXOLOGIA, 2014), Despre 
Smerenie (Ed. DOXOLOGIA, 2015). Vor urma, 
foarte curând, reeditate şi alte romane inedite. 
Fireşte, anual, se reeditează, parte dintre cele 
mai îndrăgite scrieri ale sale. 

A se reţine, Alexandru Lascarov-Moldovanu 
a fost un scriitor prolific – şi se cere cercetat cu 
mare atenţie. Dacă se doreşte, aveţi la dispoziţie 
şi prima monografie ce i-a fost dedicată: 
Alexandru Lascarov-Moldovanu. Încorsetărle 
unei vieţi (Editura DOXOLOGIA, 2014). 

Aşadar, o primă concluzie de „bătălie 
câştigată”! 

În toată viaţa sa Alexandru Lascarov-
Moldovanu a încrustat în literă de carte 
adevărate „mărgăritare” de simţire Românească, 
„mângâietoare de suflet”. Toate scrierile sale 
edite şi inedite îl recomandă ca pe un adevărat 
mistagog de secol al XX-lea. 

La 45 de ani de la plecarea sa spre zările 
lumilor senine, se cuvine să refacem biografia sa 
critică – şi în paginile acelei prestigioase reviste, 
pentru a câştiga „bătălia” sincerităţii, a 
verticalităţii şi a nobleţei, în faţa unei corecte 
analize de istorie şi critică literară. 
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Remus V. GRAMA 
 

O seară literară de-a dreptul 
pascală, în Cleveland 
“De la George Coşbuc la Ioan Alexandru” cu Anca Sîrghie şi recenta ei 
carte, prezentată de Aurel Pop 
 
 

n 17 mai, 2016, iubitorii români de literatură 
şi frumos din Cleveland, Ohio, şi-au încălzit 
iarăşi sufletul la o întâlnire cu două 

personalităţi ale scenei culturale din România de 
astăzi, D-na prof. univ. dr. Anca Sîrghie de la 
Universitatea “Alma Mater” din Sibiu şi poetul, 
istoricul şi publicistul Aurel Pop  din Satu Mare. 
Prin entuziasta purtare de grijă a Părintelui 
Remus Grama, parohul Catedralei “Sfânta 
Maria” din Cleveland,  şi a enoriaşelor bisericii, 
seara literară a fost organizată sub egida 
cunoscutului Muzeu Etnic şi de Artă 
Românească, cel mai valoros din întreaga 
diasporă a neamului nostru, datorită pieselor de 
colecţie pe care le conţine. De mulţi ani, din 
iniţiativa Părintelui Grama şi a poetului Mircea 
Ştefan, sprijiniţi de numeroşi iubitori de artă, 
astfel de întâlniri definesc  identitatea acestei 
prime comunităţi ortodoxe din America, fondată 
încă din anul 1904.  

  
    Adunaţi în monumentala Sală a 

Blazoanelor, un spaţiu cultural de excepţie, 
străjuit de un original “Altar al neamului 
românesc”, sculptat în piatră de mari artişti 
români, participanţii au cântat „Hristos a înviat.”  
Apoi, amfitrionul a salutat momentul prilejuit de 
prezenţa în localitate a distinşilor oaspeţi, care în 
zilele precedente au luat parte la prima ediţie a  
Simpozionului Internaţional de Istorie” 
Epaminonda Lucaciu” organizat de pr. Petru 
Stânea de la  Biserica greco-catolică “Sfânta 
Elena” din Cleveland.  

 
    Cu mare putere de pătrundere şi 

elocvenţă, Aurel Pop a prezentat noul volum al 
scriitoarei sibience Anca Sîrghie, intitulat “Radu 
Stanca. Evocări şi interpretări în evantai,” 
publicat  la Editura TechnoMedia din Sibiu. 
Dintre capitolele cărţii, lansate cu o lună în urmă 

la Cenaclul „Mircea Eliade” din Denver 
Colorado, s-a atras atenţia asupra valorii 
inestimabile a mărturisirilor făcute de 37 
contemporani, îndeosebi actori ca Eugenia 
Barcan, Dorina Stanca, Paul Mocanu, Ion Besoiu,  
Theodor Portărescu, Adela Mărculescu, Dana 
Lăzărescu, Radu şi Geraldina Basarab, Lerida 
Buchholzer, Dan Hândoreanu , regizori sau 
profesori, prieteni şi cunoscuţi, care pot 
completa cu amintirile lor momente importante 
din biografia poetului şi dramaturgului Radu 
Stanca. Noul volum  cuprinde şi un capitol de “ 
Interpretări” ale unor aspecte necunoscute din 
creaţia poetului, dramaturgului şi regizorului 
Radu Stanca, rezultat al cercetării  de istorie 
literară din ultimii ani a profesoarei Anca 
Sîrghie, prezentă  cu asemenea teme la sesiuni 
ştiinţifice din diferite centre universitare. Se cer 
semnalate şi „Reportajele” din finalul volumului, 
ele dovedind că oraşul Sibiu deţine întâietatea  
în România ca centru al cercetării şi sărbătoririi 
lui Radu Stanca prin manifestări culturale. 
Ataşat volumului, un DVD cu spectacolul 
radiofonic al piesei “Hora domniţelor” din anul 
1969 la Cluj, când în preambul , soţia   
dramaturgului, actriţa Dorina Stanca, a făcut o 
mărturisire emoţionantă despre geneza acestui 
text, rămas în manuscris, ca toate celelalte 14 
creaţii dramaturgice nepublicate în timpul vieţii 
scriitorului. 

 
      După o caldă introducere a Părintelui, 

Anca Sîrghie şi-a hrănit şi transportat ascultătorii 
pe piscurile şi meandrele mioritice ale harului 
poeziei a doi poeţi ardeleni, George Coşbuc, de 
la a cărui naştere tocmai se împlinesc 150 de ani, 
şi Ioan Alexandru, gratificându-i cu momente 
inedite.  Anii activităţii  lui George Coşbuc la 
redacţia ziarului sibian “Tribuna” au fost cei mai 
rodnici pentru creaţia sa poetică, atunci 
definitivându-se şi capodopera lui, poemul 

Î 
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„Nunta Zamfirei”, cu care tânărul năsăudean s-a 
impus apoi  în contemporaneitatea sa literară. 
Criticul literar Titu Maiorescu scria succinct, dar 
edificatory,  în cunoscutele lui Însemnări 
zilnice:” Coşbuc  cu eminenta sa poezie Nunta 
Zamfirei”, iar Nicolae Iorga în “Istoria literaturii 
româneşti” comenta:” Apariţia  Nunţii  Zamfirei  
în fruntea “Convorbirilor literare“, prin urmare 
cu decret de la Junimea, cu pecetea lui Titu 
Maiorescu a fost o revoluţie surprinzătoare…   “ 
George Coşbuc nu trebuie redus numai la rolul 
de a fi ilustrat,  după  nota dominant elegiacă a 
versurilor lui M.Eminescu, prin optimismul său,  
o nouă tonalitate, tonică, în poezia românească, 
în care a exemplificat ca nimeni altul genul idilei 
şi a creat prima monografie lirică a satului 
transilvan. Aşa cum se desprinde din ediţia de 
“Opere alese”, realizată de prof. univ. Gavril 
Scridon în anii 1966-1982, autorul “Firelor de 
tort” şi al “Cântecelor de vitejie”  a fost şi un 
rafinat cunoscător al literaturii universale, din 
care, între altele,  a tradus în româneşte epopeile 
“Odiseea” de Homer şi “Eneida” lui Virgiliu, ca 
pentru a interpreta”Divina Comedie” de Dante 
Alighieri el să înveţe limba italiană. Etichetat 
drept “poet al ţărănimii” în contemporaneitate, 
George Coşbuc a fost totodată un savant  
cunoscător al literaturii şi un şlefuitor  cu totul 
remarcabil al versului românesc.  

 
  Fostă colegă de facultate a lui  Ioan 

Alexandru, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, Anca Sîrghie ne-a delectate cu 
semnificative dezvăluiri biografice, contribuind 
cu inegalabilă competenţă la o mai bună 
înţelegere a celui care a îndrăznit să fie primul 
poet creştin de prestigiu în România anilor 1970 
şi care la Universitatea din Bucureşti a vorbit 
religios, tratând teme biblice şi traducând 
Cântarea cântărilor în limba română. Cel mai 
important poet imnograf al literaturii noastre a 
fost şi un orator înflăcărat, care a făcut din 
cinstirea marilor personalităţi ale ţării un target 
al colindului său prin lume.  

 
   Participanţii, dovedind cât de bine au 

memorat în anii de şcoală poeziile lui G.Coşbuc,   
au recitat cu mare entuziasm din versurile care 
de acum caracterizează ethosul românesc  
intracarpatic,  iar cântăreţul Gheorghe Lateş ne-a 
înălţat inimile cu sublima sa voce, interpretând 
cunoscute versuri ale poetului din Hordou. Apoi 
Părintele Grama a evocat vizita poetului senator 
Ioan Alexandru în Cleveland. Seara s-a încheiat 
cu proiectarea poemului alexandrian “Lumină 

Lină,” în magica interpretare muzicală a 
maestrului Tudor Gheorghe. 

 
Luând cuvântul, poetul Mircea Ştefan  a 

mărturisit că acum patru ani, când a invitat pe 
scriitoarea Anca Sîrghie prima dată la 
manifestările culturale  de la Cleveland, unde a 
iniţiat şi un cenaclu literar, care este tot mai 
activ,  a intenţionat să facă un cadou comunităţii 
românilor din Ohio, şi acum este bucuros să 
afirme că a reuşit, cu adevărat. Oricând invitata 
seratei este binevenită la Cleveland şi pe viitor, 
aşa cum se simte onorat să fi găzduit  pe Aurel 
Pop, publicistul,editorul,  istoricul şi poetul de la 
Satu Mare la cea dintâi vizită făcută în America. 
Părintele a binecuvântat ospitalitatea doamnelor 
care au preparat  produsele oferite la recepţia  
seratei şi a felicitat pe Mihaela  Hetruc, care a 
asigurat regia tehnică. Amfitrionul manifestării a 
rostit o înălţătoare rugăciune pentru sufletele 
celor doi poeţi ardeleni comemoraţi. La final, 
doamna Anca Sîrghie a oferit autografe pe 
exemplarele de carte puse la dispoziţia 
participanţilor, astfel că alături de volumul 
„Radu Stanca. Evocări şi interpretări în evantai” 
s-a aflat şi “Lucian Blaga şi ultima lui muză”, 
pentru care în ţară Anca Sîrghie va primi chiar 
zilele următoare Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România pe anul 2015.  

 
     Prezenţa în Cleveland a acestor două 

personalităţi ale literaturii şi culturii noastre a 
produs  o caldă efuziune de artă şi lumină în 
inimile celor ce simt, alături de  George Coşbuc, 
că sunt şi ei – oriunde s-ar afla -“suflet din 
sufletul neamului” nostru românesc.  
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Boris MARIAN 
 

Şi simţeam sufletul tău 
curat  
Tristan Tzara - 120 de ani de la naştere 
 
 

ine ar fi crezut  că turbulentul, 
demolatorul, fondatorul unui curent fără 
concurenţă, Tristan Tzara  a putut scrie în 

1914 aceste versuri? Zid dărăpănat/Eu m-am 
întrebat/Astăzi că de ce/Nu s-a spânzurat/ Lia, 
blonda Lie/Noaptea de-o frânghie…/S-ar fi 
legănat/Ca o pară coaptă/Şi ar fi lătrat/Câinii 
de pe stradă/S-ar fi adunat/Lumea să o vadă/Şi 
ar fi strigat/,,Vezi ca să nu cadă”./Aş fi încuiat/ 
Lacătul la poartă/Aş fi pus o scară/ Şi aş fi luat-
o jos/Ca o pară coaptă/Ca o fată moartă/Şi aş fi 
culcat-o/ într-un pat frumos. 

 
Tristan Tzara, profetul şi regele dadaismului 

mondial, ajunge în anii 1920 una dintre cele mai 
în vogă personalităţi ale boemei pariziene. În 
plină glorie, se decide să se retragă din viaţa 
publică şi pleacă într-un sejur prelungit cu artista 
suedeză Greta Knutson, viitoarea sa soţie. 
Dispariţia subită a lui Tzara din lumea literară 
pariziană nu a rămas neobservată: lumea îl căuta 
şi se întreba ce e cu el. Tzara, însă, era de negăsit. 
În această perioadă, vedeta mişcării dadaiste se 
întâlneşte cu prietenul său brăilean Ilarie 
Voronca, căruia îi acordă un inedit interviu, în 
stilul epocii. E prezent şi B. Fundoianu, alias 
Benjamin Fondane. Interviul este publicat, în 
franceză, în numărul 12, din aprilie 1927, al 
cunoscutei reviste de avangardă Integral (titlul 
original al articolului, în română, ar suna cam 
aşa: Mergeţi la pas. Tristan Tzara discută cu 
Integral.). A fost, se pare, singurul interviu 
acordat de Tzara în acei ani de solitudine. În 
1908, revista Literatura publica, sub semnătura 
lui Tzara, o scrisoare deschisă adresată lui 
Jacques Riviere, scrisoare care i-a inspirat pe 
Aragon, Breton şi Soupault. Subiectul acestei 
faimoase anchete: „De ce scrieţi?”.  

Polemicile pe care le-a suscitat au clarificat 
graniţele câmpurilor de bătaie şi au fost bogate 
în descoperiri: era pentru prima dată când o 
problemă de conştiinţă se punea deschis 
creierelor adormite de trista muncă a scrisului. 
Zicea în această scrisoare: „Scriu pentru a 
descoperi oameni.” Şi, într-adevăr, a descoperit 
oameni, dar care l-au dezamăgit într-atât, încât 
această raţiune a dispărut în întregime, ca 

bruma, din cadrul vizual, din preocupările sale. 
Faptul însuşi că obiectul decepţiei  era  de o 
manieră pe care o credea relativ cea mai demnă 
de atenţie, nu făcea decât să crească tristeţea.  Şi-
a dat seama, în sfârşit, că ceilalţi scriau dacă nu 
pentru a urca, socialmente vorbind, cel puţin 
pentru a-şi face un depozit în banca relaţiilor lor, 
care într-o zi le va deschide uşile unei Academii 
de care prea puţin i-a păsat. Continua să scrie 
pentruel, chiar pentru moment şi, negăsind alţi 
oameni, se căta mereu. Considera că poezia este 
singura stare de adevăr imediat. Cuceririle 
libertăţii individuale au fost plătite cu atâtea 
suferinţe, cu preţul atâtor renunţări şi curaj încât 
abilele aderări la ideea marxistă a acestor 
bucuroşi renegaţi ai gândirii individualiste nu 
puteau fi numite decât frivole şi oportuniste.„ 
Comunismul e o nouă burghezie, plecată de la 
zero. Revoluţia comunistă e o formă burgheză a 
revoluţiei. Ea nu este o stare de spirit, ci o 
„Regretabilă necesitate”- spunea Tzara încă în 
1920. 

 
Tristan Tzara (n. 16 aprilie 1896, Moineşti - 

d. 25 decembrie 1963, Paris) este pseudonimul 
lui Samuel Rosenstock, poet şi eseist roman 
evreu, născut în localitatea Moineşti din 
România şi stabilit mai târziu în Franţa, 
cofondator al mişcării culturale dadaiste, care a 
condus la o revoluţie majoră în artele plastice şi  
literatură. În 1912, pe când era încă în liceu, 
publică Revista „Simbolul” împreună cu Marcel 
Iancu şi Ion Vinea, cu binecuvântarea lui 
Alexandru Macedonski şi ajutorul lui Iosif Iser. 
În această perioadă semnează cu pseudonimul S. 
Samyro, pe care îl va schimba mai târziu în 
Tristan Ruia şi în final Tristan Tzara. În realitate 
numele de „Tristan” nu e ales pentru rezonanţa 
particulară pe care o are numele în română sau 
ca omagiu către opera lui Wagner - o referinţă 
importantă pentru simboliştii care l-au influenţat 
puternic pe tânărul poet, ci, după cum spunea 
Colomba Voronca (soţia lui Ilarie Voronca şi sora 
lui Claude Sernet) datorită faptului că exprima 
starea de spirit a tânărului poet „trist în ţară” 
(sursa: Heinrich Stiehler în „Tristan Tzara 
zwischen Peripherie und Zentrum”). 

C 
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Mişcarea dadaistă îşi are originea în oraşul 
elveţian Zürich în timpul Primului Război 
Mondial. Tzara ajunge acolo în toamna lui 1915 
şi curând se alătură unui grup de tineri 
intelectuali care pun la cale „happening-urile” 
de la Cabaret Voltaire. Astfel s-a născut celebra 
mişcare Dada, care nu e o invenţie exclusivă a lui 
Tzara, dar „nu ar fi devenit niciodată ceea ce a 
devenit fără eforturile de popularizare. 
şi.diplomaţia.lui”. Cele mai cunoscute texte 
dadaiste ale lui Tzara sunt: La Première 
Aventure  céleste de Monsieur Antipyrine (1916; 
Prima aventură cerească a domnului Antipyrine) 
şi Vingt-cinq poèmes (1918; Douăzeci şi cinci de 
poeme), respectiv manifestele mişcării: Sept 
manifestes Dada (1924; Şapte manifeste Dada). 
În a doua parte a anului 1929, sătul de nihilism şi 
distrugere, intră în activităţile mai constructive 
ale Suprarealismului. Şi-a consumat mult timp 
pentru reconcilierea Suprarealismului cu 
Marxismul şi a intrat în Rezistenţa Franceză în 
timpul celui de-Al Doilea Război Mondial şi în 
Partidul Comunist Francez în 1947, când a 
devenit cetăţean francez. Va demisiona din 
partid în 1956, ca protest împotriva reprimării 
revoltelor din Ungaria de către Uniunea 
Sovietică. Lucrările sale de maturitate încep cu 

L'Homme approximatif (1931; Omul 
aproximativ) şi continuă cu Parler seul (1950; 
Vorbind singur) şi La  Face intérieure (1953; Faţa 
interioară). În acestea, cuvintele aleatoare ale lui 
Dada sunt înlocuite cu un dificil, dar umanizat 
limbaj. A murit la Paris şi a fost înhumat acolo în 
Cimetière de Montparnasse. La Moineşti există o 
statuie dedicată lui Tristan Tzara, a cărui 
inaugurare a fost făcută de Alexandru Piru. 
Despre MIŞCAREA DADA  s-a scris enorm,  pro 
– şi contra. Ea nu a lăsat urmaşi de acelaşi nivel.  
Textele par adesea ilizibile, dar substratul 
trebuie descoperit de cei ce ştiu să caute în 
profunzime. Marc Dachy a lăsat o monografie 
concentrată despre această mişcare artistică  cu 
reverberaţii în întreaga Europă, dar în special la 
Paris şi Berlin. Nici un regim totalitar, atât nazist, 
cât şi comunist nu a agreat nici suprearealismul, 
nici dadaismul. Fără a se confunda, cele două 
orientări s-a completat, dadaismul fiind cu un 
pas înaintea suprarealismului. Florin Manolescu 
a publicat în 2010, la Ed. Compania 
„Enciclopedia exilului literar românesc”, unde 
face numeroase referiri la dadaiştii şi 
suprarealiştii de origine evreo-română. 

♦ 
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Carlo BETOCCHI 
 (Torino,1899 – Bordighera, 1986) 
 

 
 

         Între poeţii ermetici este considerat un fel 
de călăuză morală. Totuşi, spre deosebire de 
aceştia, îşi întemeiază poeziile nu pe procedee 
analogice evocatoare de semnificaţii, ci pe un 
limbaj direct, realist şi pe tensiune etică. A fost 
comparat cu  Umberto Saba, cu crepuscularii, cu 
Clemene  Rebora, deşi traseul său poetic s-a 
dovedit a fi cu totul original, în afara curentelor 
literare. Născut la Torino, este adus la Florenţa 
încă de mic de tatăl său care lucra la Căile ferate. 
În 1915 obţine diploma de agrimensor, după care 
este trimis pe front unde ia parte la bătălia de pe 
Piave. În 1919 pleacă voluntar în Libia unde va 
sta vreme de un an. Ca geometru va profesa din 
1939 în domeniul imobiliar. În 1928, împreună 
cu colegul său de şcoală, Piero Bargellini, 
fondează revista „Frontespozio” şi vreme de 
zece ani participă la propăşirea acestui periodic 
de inspiraţie catolică unde, în 1934, va debuta.  
          Din 1939 predă umanioare la 
Conservatorul din Veneţia. Revine definitiv în 
1953  la Florenţa, unde va preda acelaşi lucru la 
Conservatorul Cherubini. Continuă să 
colaboreze la revistele „Chimera”, „Fiera 
Letteraria”, „L’Approdo Letterario”. În poeziile 
sale cotidianul este înveşmântat în noime 
religioase. Alături de tema realului contrapus 
visului amăgitor, remarcăm şi tema recurentă a 
înfrăţirii tuturor fiinţelor vii, în care poetul simte 
manifestându-se prezenţa divină.  
           Experienţa religioasă a lui Betocchi, 
departe de a fi misticism, se întemeiază pe 
sentimentul  fericirii de a fi parte a Creaţiei, de a 
se afla în aştepatrea Mântuirii. Elemente ale 
peisajului capătă semnificaţii metafizice, câmpul 
semantic al poeziei sale cuprinde lexicul fericirii, 
dar şi al durerii şi iubirii. Meritul cel mai mare al 
lui Betocchi constă în a fi ştiut să-şi valorizeze 
elementele propriei poetici din tinereţe, 
ameninţate de clişeele idilei într-un discurs 
autobiografic loial şi meditativ tip “Estate di San 
Martino”, cu siguranţă capodopera poetului. 
Măsura textelor mai recente este una diaristică, 
sub semnul unei afectuoase şi limpezi 
înţelepciuni, în care date anterioare cândva 
obiectivate şi statornicite în realitatea exterioară 
sunt interiorizate ca nişte fotograme ale propriei 
vieţi revăzute cu încetinitorul.     

Geo VASILE 

 
 

Un dolce 
pomeriggio 
d’inverno  
         

Un dolce pomeriggio d’inverno, dolce 
Perché la luce non era più che una cosa 
Immutabile, non alba né tramonto, 
I miei pensieri svanirono come molte 
Farfalle, nei giardini pieni di rose 
Che vivono di là,fuori delmondo. 
 
Come povere farfalle, come quelle 
Semplici di primavera che sugli orti 
Volano innumerevoli gialle e bianche, 
Ecco se ne andavan via leggiere e belle, 
Ecco inseguivano i miei occhi assorti, 
Sempre più in alto volavano mai stanche. 
 
Tutte le forme diventavan farfalle 
Intanto, non c’era più una cosa ferma 
Intorno a me, una tremolante luce 
D’un altro mondo invadeva quella valle 
Dove io fuggivo, e con la sua voce eterna 
Cantava l’angelo che a Te mi conduce. 
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O dulce 
după-amiază 
de iarnă  
 
O dulce după-amiază de iarnă, dulce 
Fiindcă lumina nu mai era decât un 

lucru 
Neschimbător, nici zori nici asfinţit, 
Gândurile mele s-au rispit ca roiul 
De fluturi, în grădini doldora de roze 
Vieţuind dincolo, în afara lumii. 
 
Ca nişte bieţi fluturi, asemeni celor 
Simpli de primăvară care peste grădini 
Zboară nenumăraţi, galbeni şi albi, 
Iată-i roind graţioşi şi neasemuiţi, 
Iată-i, ochii mei îi urmau fermecaţi 
Tot mai sus zburând nicicând osteniţi. 
  
Toate formele se prefăceau în fluturi 
Între timp, niciun lucru nu-şi mai găsea 

starea 
În jurul meu, lumină fremătătoare 
Dintr-o altă lume împresura valea-aceea 
Unde eu fugeam, şi cu glasul său 

nepieritor 
Cânta  Îngerul care spre Tine mă 

călăuzeşte.  
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[Guarda 
questi begli 
anemoni...] 
    
 
 
Guarda questi begli anemoni colti 
L’altra sera ai colli di Settignano 
Alcuni viola, altri più chiari, erano 
Mezzi moribondi, così sepolti. 
 
Quasi, fra le tue mani, quasi emigrati, 
Di là, tra le cose che si ricordano, 
E invece, vedili, come pian piano 
Si son ripresi, nell’acqua; esaltati 
 
Da una mite speranza di rivivere 
Si ricolorano su dal corroto 
Gambo che la tua forbice recise; 
 
Fan come noi, si parlano nel folto 
Della lor famigliola, e paion dire 
Molto del breve tempo, molto, molto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Priveşte-
aceste 
frumoase 
anemone] 
 
 
Piveşte-aceste frumoase anemone 

adunate 
Aseară pe colinele din Settignano, 
Unele viorii, altele mai deschise; erau 
Aproape-n agonie, aşa-ngropate 
 
Parcă, în mâinile tale, parcă emigrate 
Dincolo,  printre lucruri ce-au existat 

cândva, 
şi-n schimb, iată-le, cum puţin câte puţin 
şi-au revenit în apă; exaltate 
 
de o blândă speranţă de a trăi o nouă 

viaţă 
îşi recapătă culoarea deasupra 

cangrenatei 
tulpini de foarfeca ta retezate: 
 
fac ca şi noi: îşi vorbesc în buchetul 
micii lor familii, părând a spune 
mult despre timpul cel scurt, tare mult 
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[ Il tempo ci 
rapisce, e il 
cielo è solo ] 
 
 
Il te il tempo ci rapisce, e il cielo è solo 
Anche di queste rondini che il volo 
Intrecciano, pericolosamente, 
Come chi va cercando nella mente 
 
Qualche nome perduto...e il rirovarlo 
Nemmeno conta, poiché ormai è già 

sera. 
Eh sì! S’invecchia, e ritorna più vera 
La vita che già fu, rosa da un tarlo... 
 
Un tarlo che la monda. E vien la sera . 
E i pensieri s’intrecciano, e le rondini. 
E non siamo più noi; siamo i progondi 
Cieli dell’esistenza, ahi come intera 
 
E profondissima, cupa, nel suo indaco. 
 
 
 

[Timpul ne ia 
cu el, iar 
cerul e 
stingher] 
  
Timpul ne ia cu el, iar cerul e stingher 
Chiar şi cu rândunelele-astea ce-n zbor 
Se întreţes, în chip primejdios, precum 
Cel care-şi stoarce creierul de zor 
 
După un nume rătăcit...şi atunci când îl 

găseşti 
Nu-nseamnă mai nimic, fiindcă de-acum 

e seară. 
Ei da! Îmbătrânim, şi viaţa redevine mai 

adevărată, 
Roasă de-o patimă, viaţa de-odinoară... 
 
O patimă ce-o primeneşte. Şi vine 

asfinţitul 
Iar gândurile se întreţes, ca rândunelele. 
Şi nu mai suntem noi; suntem profunde 
Ceruri ale existenţei, ah, cât de-ntreagă 
 
Şi tare-adâncă, închisă în al său liliachiu. 
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[Non sei 
contento del 
possesso dei 
giorni ?] 
        
 
Non sei contento del possesso dei giorni? 
Temi di perderlo? Credi d’esser da più 
Di ciò che sempre muta e viene disfatto? 
Non ti basta quel po’ di sole che ancora 
Investe il tuo corpo che invecchia? 

Guarda, 
Stamani disfanno il tetto della casa di 

fronte. 
Mettono a nudo i correnti,ch’erano 

marci. 
Li mutano. E intanto ripiove. Lesti li 

ricoprono 
Con le tegole vecchie. E i coppi restano, 
A mucchi, sul colmigno. E subito il sole 
Che torna luccica sulle tegole ignude, 
e tu ti senti in cuore un di più che ti 

strugge 
- vergonati- d’amore per te, mentre in 

cielo  
Rulla un tamburo lontanissimo, azzurro, 
Per la tua libertà, che è un grido che 

vola.  
 
 
 
  
 
          
 

[Nu eşti 
bucuros de-
apartenenţa 
zilelor?] 
 
Nu eşti bucuros de-apartenenţa zilelor? 
Ţi-e frică să n-o pierzi? Crezi că eşti 

altceva 
Decât lucrurile ce se schimbă mereu 

destrămându-se? 
Nu ţi-e de-ajuns acel pui de soare ce încă 
Îţi împresoară trupul ce îmbătrâneşte? 

Uită-te: 
În dimineaţa asta desfac acoperişul casei 

de alături. 
Desgolesc grinzile care putreziseră, 
Pun altele-n loc. Şi-ntre timp plouă din 

nou. Sunt iute-acoperite, 
cu ţiglele vechi. Şi olanele rămân 
grămezi pe vârful acoperişului. Şi 

imediat  soarele 
Ivindu-se din nou străluceşte pe ţiglele 

goale, 
Iar tu simţi în inimă un junghi şi mai tare 
- să-ţi fie ruşine – de iubire de sine, în 

timp ce în cer 
Se-aude-ndepărtare o tobă bătând, 

azurie, 
Pentru a ta dezrobire, ca un strigăt ce 

zboară.  
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[Fraterno 

tetto...] 
       
 
 
Fraterno tetto; cruda città; clamore 
E strazio quotidiano; o schiaffeggiante 
Vita, vita e tormento alla mia anziana 
Età: guardatemi! Sono il più càduco, 
Tra voi; un rudere pieno di colpe sono... 
Ma un segno che qualcosa non tramonta 
Col mio tramonto: resiste la mia 

pazienza, 
È come un orizzonte inconsumabile, 
Come un curvo pianeta è la mia anima. 

 

 
[Acoperiş 

frăţesc...] 
 
Acoperiş frăţesc; oraş hain; zarvă 
Şi chin cotidian; oh, pălmuitoare 
Viaţă, viaţă şi zbucium acum când 
Am o vârstă: priviţi-mă, sunt cel mai 

vremelnic 
Dintre voi toţi; o surpătură plină de 

păcate... 
Dar un semn că  ceva nu asfinţeşte 
Odată cu-asfinţitul meu; răbdarea-mi 

dăinuie, 
E ca o  zare ce nu se iroseşte 
Ca o planetă curbă sufletul meu este. 
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Interviu cu  
Alexandru Cetăţeanu 
de Veronica BALAJ                                                  Montreal, ianuarie, 2016 

 
 
1.  Plecarea spre alte orizonturi  are  varii 
motivaţii....Financiare, (căci firesc e că omul să 
dorească o viaţă mai bună), politice, religioase, 
divergenţe de opinii socio-politice etc...Fiecare  
dintre cei care  au  plecat  au o istorie personală 
a  drumului ales... Încercam  să-l  aflăm în cazul 
dumneavoastră... 
 

Maestră Balaj, sunt  de acord cu dumneavoastră; 
în general, aşa este.  Însă ţin foarte mult să 
pornesc pe “cărarea” acestui interviu cu o 
informaţie esenţială : am reuşit să scap din „raiul 
comunist” în anul lui George Orwell – „1984”. 
Cu această precizare, răspunsul la  întrebare vine 
aproape  de la sine – am „evadat” din R.S.R. din 
motive politice, aşa cum se întâmpla pe vremea 
aceea şi nu credeam că voi mai putea să mă 
întorc vreodată în ţară. Dar nu mai puteam 
suporta promiscuitatea morală în care se zbătea 
România comunistă şi în care trebuia să mă 
„strecor”  şi eu. Material, o duceam destul de 
bine, în mod sigur peste media populaţiei.  Soţia 
mea era medic pedo-neuro- psihiatru la 
Policlinica Buftea iar eu lucram la S.V.I.A.M., 
departamentul tehnic al Ministerului Sănătăţii, 
care se ocupa în primul rând de aparatura 
medicală din unităţile de interes republican 
precum Spitalul Elias (al C.C. al P.C.R. ! ) , 
Institutul de Geriatrie şi altele. Deci se poate 
deduce uşor că „mă descurcam”. Mergeam în 
delegaţii la spitale din ţară (pe delegaţie semna 
mare, să vadă oricine, directorul S.V.I.A.M.-ului  
„CEAUŞESCU” – îl chema Ceauşescu Florea şi 

aveam mare „trecere” cu aşa semnătură)  şi mă 

întorceam la Bucureşti încărcat cu  produse 
alimentare – nu am stat niciodată la coadă 
pentru  alimente, devenite din ce în ce mai rare 
în R.S.R. De exemplu, de la Şimleul Silvaniei (de 
la renumitul dr. Puşcaş) primeam roţi de 
caşcaval „Trapist”, de la Tulcea, de la regretatul 
doctor Frunteş primeam peşte şi icre, de la Tg. 
Mureş, unde lucra renumitul chirurg cardiolog 
dr. Deac primeam palincă bună...acum pare 
probabil ciudat, dar aşa se trăia pe vremea aceea. 
Ba chiar de la renumiţi medici din Bucureşti 

precum prof. dr. Pop D. Popa Ioan, prof. dr. 
Eugen Proca (fost chiar Ministrul Sănătăţii) dr. 
Anghel Popescu (oltean de-al meu şi prieten)  şi 
alţii, primeam câte ceva din ce primeau şi ei de 
la pacienţi, ca recunoştinţă pentru menţinerea în 
funcţiune a aparaturii medicale, în condiţiile în 
care nu se mai aduceau piese de schimb din Vest 
şi era nevoie de  multă inventivitate în 
intervenţii, de care nu duceam lipsă.  Dar, 
puteam să mai suport acea situaţie ?  Prevedeam 
adâncirea crizei de produse alimentare şi de larg 
consum, dar nu credeam că se va „prăbuşi” 
vreodată comunismul de sorginte stalinistă din 
R.S.R.  Am „pavat” cu grijă drumul spre 
libertate, mi-am făcut prieteni prin Ministerul 
Sănătăţii, iar cu vreo patru ani înainte de „marea 
plecare” m-am făcut chiar membru de partid.  
Aveam şi un secret bine păstrat – un văr în 
Canada. Îl chema Lulu Mihăilă, era un inginer 
destoinic şi plecase din R.P.R. profitând de 
conflictul din Cehoslovacia. I-am obţinut 
numărul de telefon de la o mătuşă căreia îi mai 
scria din când în când şi care visa şi ea să ajungă 
în Canada. Mi l-am notat într-o agendă, 
descompus, câteva cifre pe o pagină, câteva pe 
alta, să nu fie cumva descoperit în cazul că aş fi 
fost controlat la graniţă. Vorbeam despre 
„evadare” cu soţia mea numai prin parc, la 
distanţă de tufişuri – aşa de mare era teama că s-
ar putea să-mi fie descoperită intenţia. Am făcut 
cererea de plecare în excursie în Italia, prin 
ianuarie 1984 şi tocmai în a doua parte a lunii 
noiembrie am primit răspunsul pozitiv. 
Securistul de scară de la blocul în care îmi 
cumpărasem un apartament cu 4 camere,  mă 
urmărea cu atenţie, ba îşi găsea motive să treacă 
pe la mine (eram secretar de Asociaţie de 
locatari)  şi se uita bine în jur – nu cumva am 
vândut ceva din casă ?  Iar eu am făcut 
aprovizionări cu gogoşari, gogonele, varză, 
cartofi  etc. să-mi ajungă şi pe trei ani şi mă 
lăudam cu hărnicia mea; stăteam cu sacosele 
pline pe jos, la scară, să mă vadă toată lumea – 
cine mai ştia cine era turnător şi cine nu. Ba chiar 
am făcut un mare sacrificiu – am obţinut 
aprobare de la Minister de televizor color, pe 
care l-am plătit integral, şi pe care ştiam că  nu o 
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să-l văd vreodată şi aşa s-a întâmplat – a sosit 
când eu eram deja plecat. Îmi amintesc bine şi 
acum – am plătit pe el 18.500 de lei, plus un 
cartuş de Kent şi o sticlă de whisky – o aprobare 
de televizor color, cu piese franţuzeşti, nu putea 
să se obţină fără ceva ...ciubuc. Oricum, am 
eliminat şi ultimele suspiciuni că aş  putea să 
rămân în străinătate, având grijă să mă laud la 
toţi cu televizorul pe care urma să-l primesc. 
Apoi, rămânea în R.S.R. copilul minor, condiţie 
care mi s-a pus de la început, pentru a avea 
şanse de aprobare.  Deci, după multe ezitări ale 
„factorilor  responsabili” , am primit mult 
aşteptata scrisoare să merg să ridic paşapoartele. 
Răbdarea mea ajunsese la culme – bine că nu am 
făcut prostia să returnez carnetul de partid, aşa 
aveam de gând dacă eram refuzat. Aş fi vrut să 
merg în Italia cu Trabantul meu, dar dacă venea 
vremea proastă prin Iugoslavia, ce mă făceam ? 
Am renunţat la idee şi am plecat cu trenul până 
la Florenţa, unde aveam un prieten italian, 
Fulvio Macagniani. Am stat la el vreo câteva zile 
şi apoi am plecat la Roma, de unde l-am sunat pe 
vărul meu Lulu Mihăilă. Şi-a adus aminte de 
mine şi mi-a trimis biletele de avion. Până am 
obţinut viza turistica pentru Canada, au mai 
trecut vreo trei săptămâni. Am găsit o gazdă 
ieftină undeva, la Gara Centrală şi am bătut 
străzile Romei cât am putut de mult. Mâncare – 
noroc mare cu salamul de Sibiu şi brânza topită 
românească, plus ceaiul pe care îl preparam cu 
ajutorul unui „termoplonjor” . În ultima zi la 
Roma, mai aveam bani numai să cumpăr un pui 
la rotisor, pe care l-am poftit trei săptămâni  – şi 
am mâncat pe săturate.  Deci, acesta este „cazul” 
meu – „Make a long storry – short” (am făcut 
povestea lungă – scurtă), cum se zice pe aici.   
  
2.  Depărtarea de ţară  presupune  un gol..Cum  
aţi ales să-l   umpleţi?? 
 

Este un gol mare – mai ales când plecai în 
necunoscut, fără să ai speranţa că vei mai trăi să-
ţi vezi ţara, părinţii, prietenii…aşa cum am spus 
mai sus. Comunismul părea aşa de puternic, 
încât nu credeam că va „scăpăta” vreodată, ba 
dimpotrivă, îmi era teamă că va ajunge peste 
mine şi în Canada. Trecând de la un sistem de 
“dictatură a proletariatului”  la sistemul 
capitalist nu era uşor. Mulţi ani după ce am 
reuşit să scap din R.S.R., aveam coşmaruri că mă 
aflu iar acolo sau că se va ajunge la comunism în 
„Ţara frunzei roşii de arţar”. În cartea mea de 
debut “Un român în Canada” cred că am 
explicat bine prin ce emoţii am trecut în anii de 
început de viaţă nouă, în ţara nouă, unde, mă 

autocitez  „M-am născut a doua oară”  !  Ca să ni 
se aprobe paşaport turistic pentru Italia, a trebuit 
să lăsăm copilul de 13 ani în România, ca zălog. 
Evident că nu i-am spus că nu ne vom mai 
întoarce – dealtfel soţia mea urma să se întoarcă, 
să rămân numai eu, dar vărul meu din Canada a 
insistat să venim împreună; ştia el că va fi mai 
uşor să-l scoatem din R.S.R. dacă vom fi 
împreună, „rămaşi” ambii părinţi.  Ce greu ne-a 
fost – ce gol imens – toată ziua ne gândeam la el!  
Au trecut aproape doi ani până am reuşit să-l 
recuperăm.  Aş putea spune că „golurile” şi 
dorurile au fost diferite de la etapa la etapă. Până 
am reuşit să ne revedem copilul, a fost o 
perioadă grea, plină de emoţii. Vărul meu 
cunoştea personalităţi politice canadiene, care 
ne-au sprijinit cât au putut. Eu nu am avut timp 
să mă gândesc prea mult, la numai 5 luni după 
aterizarea la aeroportul Mirabelle, am găsit 
serviciu în domeniul meu. Caz fericit, mulţi 
români nu aveau norocul meu şi o luau  pe 
„calea studiilor”, iar alţii se complăceau să 
rămână în ajutor social. Canada este o ţară 
generoasă cu cei mai puţin norocoşi – nimeni nu 
moare de foame pe aici. Ca să devină medic în 
Canada, soţia mea dr. Julia Deaconu , a trebuit să 
studieze intens şi a reuşit să câştige prin concurs 
dreptul de a face rezidenţa din nou, umăr la 
umăr cu absolvenţii a 4 ani de medicină. Din 
medic specialist psihiatru ce era, nu i-a fost uşor, 
dar a reuşit să devină medic de familie şi de 
urgenţă.  Dar m-am îndepărtat de întrebare – sau 
am răspuns indirect – deci eram atât de ocupaţi 
în primii noştri ani în Canada, că nici nu 
simţeam „golurile”.  
 
3. Au fost desigur şi praguri de trecut, nu s-a 
desfăşurat  totul foarte  roz..cred.. Fiecare cu  
istoria  , voinţa sa, şansele sale, lupta sa...Aş  
propune să  personalizam acest  fapt.. 
 

Sigur, nu se poate generaliza nimic -  fiecare 
viaţă este diferită. În cazul meu, ar fi nedrept să 
mă plâng de ceva – viaţa mea în Canada a fost 
„în roz”, noroc mare cu pasiunea mea pentru 
electronica medicală. Ca „prag” de trecut - a 
trebuit să învăţ limba franceză „după ureche”, 
pe apucate, deoarece nu am avut timp decât vreo 
lună să iau câteva cursuri de franceză. Limba 
engleză o ştiam din România destul de bine. 
„Lupta” o duceam alături de alţi români patrioţi 
de a demasca dictatura comunistă din ţara 
noastră, iar după 1989 am luptat să ajut spitalele 
din România să-şi revină /după „anii lumină”  ! 
Ce bine rimează!  Luptă duc şi acum, după atâţia 
ani de la căderea comunismului, împotriva 
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„infiltraţilor” de pe aici, care nu iubesc Ţara, ne 
sabotează, umblă cu fel de fel de vicleşuguri 
etc.... „Mica Românie” de la Montreal ! – avem 
toate categoriile de români pe aici, exact ca în 
România. 
 

 
 
 
4. S-a dovedit de-a lungul istoriei  exilului sau al  
emigrării,  că toţi cei care pornesc pe această cale 
sunt nişte  curajoşi. Se adăugă şi alte calităţi dar 
curajul de-a o lua de la capăt într-o lume nouă 
nu poate fi ignorant. De unde v-a  venit  forţa? 
Ştiu că aveţi  înaintaşi de  valoare istorică..să-i 
evocăm... 
 

Să vă spun sincer, nu ştiu de unde mi-a venit 
acel curaj nebun, de a lăsa totul, toată 
„strânsura” de o jumătate de viaţă şi să plec în 
necunoscut !!! Poate disperarea  de a nu mai face 
parte din „generaţia de sacrificiu” – parcă aşa se 
zicea într-un timp. Dar, prima încercare de a 
pleca din R.S.R. am avut-o când eram în clasa 9-a 
de liceu. Atunci era şi inconştienţa vârstei şi am 
plătit scump acel curaj. Dar, asta este altă 
poveste. Sigur, mă pot mândri cu înaintaşii mei, 
bine că aţi adus vorba. Probabil că ei mi-au 
transmis ceva din curajul lor.  În urma bătăliei de 
la Călugăreni, unde străbunii mei au luptat în 
„capul potcoavei” în care i-au prins pe turci, 
Mihai Viteazul a venit special la Amărăşti, 
comuna mea natală, să-i împroprietărească. Am 
văzut cu ochii mei acea piele de viţel, care sper 
că nu s-a pierdut, în care era scris cu chirilice: 
„Eu, boier Pătraşcu, dau Costenilor (străbunii 
mei după mamă) , pădure cât mergi o zi călare, 
păşune cât tragi de trei ori cu arcul…” .  Mai 
spre zilele noastre, fratele bunicului meu dinspre 
mamă, tânărul avocat din Vâlcea pe nume 

Alexandru Costeanu, care scotea prin anii 1912-
1913 revista „Cinema” (iar eu scot revista 
„Destine Literare” !) şi-a pierdut viaţa la 
Mărăşeşti, în aceiaşi zi cu Ecaterina Teodoroiu, 
dar altfel. Îşi pierduse o mână în lupte, dar nu a 
acceptat să fie demobilizat şi s-a reînscris 
voluntar în armată, declamând  : „Mai am o 
mână să o dau pentru Patrie”. O stradă în Rm. 
Vâlcea îi poartă numele, iar toţi primii născuţi 
din familia mea sunt botezaţi 
Alexandru…inclusiv nepoţelul meu, jumătate 
chinez. Mă  pot mândri şi cu prof. univ. Nicolae 
D. Costeanu (fratele bunicului meu), autorul 
primului tratat de chimie anorganică în limba 
română, inventator şi Cavaler al Legiunii de 
Onoare, cu prof. univ. Gheorghe I. Costeanu 
(nenea Gigi pentru mine – sau „papa Costeanu” 
cum îl numeau studenţii de la Politehnica din 
Bucureşti) , cu Dem Rădulescu, Bartolomeu 
Anania, generalul Vasile Costeanu (frate al 
mamei mele) …ba sunt rudă şi cu scriitorul Gib 
Mihaiescu. Mai sunt şi alţi oameni de seamă din 
familia mea de care sunt mândru, precum 
Alexandru Delacerna (scriitor), Virgil Costeanu, 
Rodica N.  Costeanu, Alexandru G. Costeanu, 
Dragoş Mărgăritescu, Marcel Mărgăritescu ...şi 
mă opresc aici.  
 
5. Religia, credinţa , v-a fost  un sprijin spiritual, 
moral şi aici , desigur.Cum aţi  exemplifica  
această relaţie,  într-o lume nouă?  
 

Religia nu m-a ajutat prea mult. În România, 
biserica  era aservită sistemului, „omului de tip 
nou” – parcă aşa se zicea. Şi eu eram cumva un 
astfel de om – nu mergeam la biserică decât la 
Înviere – dar nu în fiecare an. La insistenţele 
unor mătuşi, am botezat totuşi copilul, în mare 
secret, la Schitul Darvari din Bucureşti, unde 
stătuse într-un timp ÎPS Bartolomeu Anania.  La 
Montreal am găsit o situaţie specială – existau 
două biserici: una numită „legionară” şi alta 
numită „comunistă” , după o presupusă 
apartenenţă a preoţilor la cele două „partide”.  
Dacă „m-am rupt” de comunism şi eram 
considerat „trădător de Patrie” (nu avea nimic 
de-a face cu Patria, acel comunism dictatorial de 
sorginte stalinistă), mi s-a confiscat apartamentul 
etc. - evident, nu puteam să merg la „comunişti” 
şi am mers la „legionari”. La biserica „legionară” 
mergea şi vărul meu ing. Lulu Mihăilă, de care 
am vorbit mai sus. Nu am găsit nici cea mai mică 
urmă de „legionarism” la biserica (acum 
declarată Catedrală) „Buna Vestire”  , iar 
regretatul preot paroh dr.  Petre Popescu era un 
om demn de admirat, ferm anticomunist, prieten 
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cu Mircea Eliade  -  ne-am împrietenit  şi i-am 
purtat căldăruşa când mergea cu botezul, vreo 
trei ani la rând. Nu voi putea uita niciodată cum 
a venit la Imigraţie la Longueuil, pe o zăpadă 
până la brâu, să mă susţină când am cerut  azil 
politic !  
Ce m-a ajutat mult a fost credinţa în mine, în 
forţele mele şi aşa am reuşit destul de bine în 
acest „infern capitalist”, cum anatemiza  
propaganda comunistă viaţa din ţările 
capitaliste, precum Canada, U.S.A. şi altele. 

 
6.Unul  din punctele sensibile pentru orice  
emigrant este limba maternă.Dumneavoastra o 
păstraţi, o iubiţi, o perpetuaţi chiar peste mări şi 
tari..Aveţi activitate ff  diversă, haideţi să aflăm 
şi noi, cum e să porţi tara în suflet ?La noi, din 
păcate, azi dacă spui că eşti patriot, pare ciudat, 
anacronic, exalat  sau..nu prea  interesant ca să 
nu spun că unora le este  ruşine..Mi-e ruşine să  
recunosc asta dar... e o realitate. 
 
Limba maternă nu se uită, dar nici nu se 
îmbogăţeşte, nu se ţine la zi, ba se mai şi pierde 
puţin. Eu nu am televizor, nu ascult ştiri, în casă 
nu vorbesc decât foarte rar limba română. 
Afacerile pe care le am, le fac fie în engleză, fie în 
franceză. Asta este situaţia, nu am de ales. Iubesc 
însă limba mea, scriu în limba lui Eminescu 
articole şi reportaje pentru revistă şi pentru alte 
publicaţii (fac parte din colectivul de redacţie la 
„Bucureştiul literar şi artistic”, mai creez şi 
poezii când vreo Muză mă bagă în seamă… Am 
citit un interviu de odinioară  cu Zoe Dumitrescu 
Buşulenga şi iată ce zicea: „Chiar şi eu, după ce 
am stat cinci ani în Italia, la întoarcere a trebuit 
să pun mâna pe Eminescu şi pe Sadoveanu, ca 
să-mi refac limba.” Dar când trăieşti de peste 30 
de ani în alt mediu, cu altă cultură, în alte limbi ? 
Este uşor de imaginat că îţi este greu să nu 
greşeşti când scrii, se mai amestecă limbile, 
formezi frazele altfel… De exemplu, îmi 
amintesc bine că în loc să scriu ”ideea”, am scris 
„idea”, cu un singur e, ca în limba engleză. 
Evident, un individ care se dă „poet” şi care nu a 
făcut mulţi „pureci”  pe aici, a făcut mare caz pe 
Internet şi m-a categorisit  „analfabet” . Bine că 
s-a întors în România, Canada nu era de el !  
Aveţi dreptate, în epoca noastră, mulţi consideră 
anacronică noţiunea de patriotism. Nu îmi este 
ruşine să afirm  că sunt patriot (cred că am 
dovedit asta prin fapte)  şi în plus, respect mult 
pe înaintaşii mei şi tradiţiile patriotice ale  
familiei din care mă trag. 
 
 

7. V-aş ruga să ne  descrieţi noua dumneavoastra 
identitate, clădită pe asumarea şi preluarea unor 
noi coordonate de viaţă, de  cultură..Mai scurt 
spus, ce aţi  păstrat de acasă spiritual, cultural 
vorbind  şi ce aţi preluat, devenind astfel, 
persoană  mai  puternică, mai  bogată ca fiinţă  
socio-spirituală?Trăiţi o dualitate interioară, 
adaptarea nu a anihilat  partea  moştenită aşa că, 
zic din nou, sunteţi mai bogaţi decât cei rămaşi 
în acelaşi perimetru .... 
 
Aşa este, am păstrat tot ce era bun din cultura 
căpătată în „prima viaţă”, şi am îmbogăţit-o 
enorm cu tot ce am căpătat în a „doua viaţă”.  
Altă cultură, alte mentalităţi, alt mod de gândire, 
alte valori pe aceste ţinuturi... Prin prisma 
gândirii canadiene, o gândire sănătoasă şi 
practică, oarecum mai simplistă, dar eficientă, 
care mi-a intrat în subconştient, am eliminat ce 
nu era compatibil cu viaţa în Canada din „prima 
viaţă”. Am devenit canadian ca mentalitate, mod 
de gândire, nu mai sunt român decât cu sufletul. 
Ce nu voi pierde niciodată, este dragostea 
pentru  ţara mea natală.  Sigur, mă simt mai 
puternic cu ce am acumulat şi cumulat pe aici de 
peste 30 de ani. Exilul te ajută să dobândeşti ceva 
în plus, vizibil şi invizibil, în subconştient. Dacă 
rămâneam în România, nu eram nevoit (de 
exemplu)  să învăţ franceza şi      să-mi 
perfecţionez engleza, să o …simt. 
Compatibilitatea cu cei din jurul tău este foarte 
importantă. Îmi amintesc frustrarea pe care o 
aveam în primii ani în Canada – chiar dacă eram 
convins că ştiu bine engleza, când ascultam un 
cântec sau ştirile la televizor sau radio, nu 
înţelegeam decât 30-40 la sută din ce se spunea. 
Traduceam în mintea mea, dar nu aveam o 
viteză de procesare suficient de bună. Cu timpul, 
am ajuns să nu mai am probleme de genul acesta 
sau este invers – nu găsesc unele cuvinte 
româneşti, îmi vin mai greu. Chiar şi acum, după 
zeci de ani, când vorbesc cu un texan sau cu un 
client din New Orleans, ba chiar cu un acadian, 
mai am probleme, dar şi nativii de pe aici au 
aceleaşi dificultăţi de comunicare. Este mare 
continentul ! S-ar putea ca cineva să zică…„ce 
vrea să spună Cetăţeanu - noi, românii, suntem 
descurcăreţi, mai deştepţi decât cei din lumea 
nouă…”.  Să nu ne „îmbătăm cu apă rece...”.   Eu 
mă consider nord-american,  în fond sunt efectiv 
nord-american, deoarece am trăit în Quebec , 
apoi mulţi ani în zonă anglofonă (în New 
Brunswick)  şi am colindat prin 47 de state din 
U.S.A. Am zeci de prieteni americani, canadieni 
anglofoni şi francofoni…cred că sunt bine 
integrat pe continentul Nord-American. Am fost 
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chiar preşedinte de club Rotary – cred că asta 
spune mult. Gândirea noastră, a nord-
americanilor este oarecum simplistă şi practică. 
De exemplu, gândim:   – dacă sunt aşa deştepţi 
românii (evident, unii chiar sunt) , de ce nu au 
reuşit să impresioneze Planeta, să îi uimească pe 
toţi cu progresul lor din cei 25 de ani de 
democraţie, să depăşească Japonia,  de exemplu. 
Mai există şi expresia „proşti de deştepţi” !  Dar, 
m-am cam îndepărtat de întrebare... da, simt o 
dualitate interioară, greu de definit. 
 
8. Aţi scris  cărţi, COORDONAŢI DE ANI 
MULŢI  Asociaţia Scriitorilor  Români din 
Canada , participaţi la evenimentele culturale de 
răsunet...Mă gândesc la Salonul internaţional de 
carte de la Montreal... 
 
Aşa cum am răspuns la una din întrebările de 
mai sus, sunt român cu sufletul şi nu am uitat 
nici limba şi nici scrisul în limba română. 
Pasiunea de a pune pe hârtie gândurile, trăirile, 
întâmplările, fanteziile etc.  o aveam din 
România, ţineam un Jurnal pe sărite  (scriam ce 
simţeam, foarte periculos dacă cineva l-ar fi citit 
– aşa că pe prima pagină am scris un blestem 
foarte dur pentru cel care ar fi îndrăznit să îl 
citească – probabil s-au amuzat foarte tare cei 
care mi-au perchiziţionat casa după plecare ! ).  
Scriam şi anumite istorioare cu tâlc, pe care 
numai în anii de studenţie le-am trimis la „Viaţa 
Studenţească”, dar nu au fost publicate, aşa că 
mi-am luat gândul să public ceva în R.S.R.  În 
Canada, primii ani de viaţa sunt foarte dificili, 
nu mai ai timp de nimic, în special dacă ai o 
slujbă plină de responsabilităţi, cum am avut eu. 
Cu cei care s-au complăcut toată viaţa să trăiască 
în ajutor social este altă poveste – ei nu aveau 
altceva de făcut decât să scrie sau numai să se 
„odihnească”.  Cunosc astfel de cazuri. Abia 
după ce soţia mea a reuşit să devină din medic 
psihiatru (în România) medic urgentolog şi de 
familie (parcă am mai menţionat asta la altă 
întrebare) , am respirat mai uşurat şi am scris 
cartea  „Un român în Canada”  publicată în anul 
1995.  Apoi, încurajat de succesul repurtat  şi mai 
ales de aprecierile şi îndemnurile unor scriitori 
mari din România, idoli ai mei şi apoi prieteni, 
precum regretaţii Fănuş Neagu, Cezar Ivănescu, 
Corneliu Leu, apoi de cunoscutul profesor 
universitar  scriitor şi critic literar Marian Barbu 
din Craiova (acum în America) , am scris şi alte 
cărţi. Un mare rol pentru „cariera” mea de 
împătimit al scrisului l-a avut şi îl are scriitorul 
Ioan Barbu de la Vâlcea, căruia îi sunt profund 
recunoscător.  Poetului Dumitru M. Ion îi 

mulţumesc pentru îndemnul de a trece peste 
ezitări, complexe şi teamă şi de a publica în 
volum primele mele poezii. Cred că nimic nu 
este întâmplător pe lume – aşa era „scris” 
undeva să se întâmple.   
Asociaţia Scriitorilor Români din Canada a fost  
„Coordonată ” prin colaborare cu mulţi dintre 
colegi. Aşa este  bine, aşa am învăţat pe aici – 
trebuie neapărat să lucrezi în echipă, „team 
player”.  Mulţumesc părintelui scriitor prof. dr. 
Cezar Vasiliu, scriitoarei Livia Nemţeanu (care a 
menţinut peste ani buni Cenaclul „Eminescu”), 
scriitoarei Felicia Mihali, prof. scriitor Anton 
Soare, prof. dr. Sorin Sonea, prinţului Eugen 
Caraghiaur  şi vicepreşedinţilor ACSR Catalina 
Stroe, Cristina Balaj-Mihai, Jacques Bouchard şi 
Dragoş Samoilă pentru devotamentul lor  şi 
suportul pe care mi l-au dat de-a lungul anilor. 
Nu pot să nu menţionez pe cei plecaţi spre 
Eternitate care mi-au fost aproape –Zoe 
Torneanu-Vasiliu, dr. Ion Francisc Dworschak 
(marele apărător al lui Mircea Eliade), dr. Ion 
Ţăranu, Constantin Clisu şi Maia Cristea Vieru.  
Despre participările noastre cu un mic stand la 
SALONUL DE CARTE de la Montreal, ce să vă 
spun...nu este uşor, dar trebuia să fim prezenţi, 
pentru prestigiul culturii noastre pe aceste 
meleaguri.  În primii ani după Revoluţie, 
România era prezentă la acest mare eveniment 
cultural cu un stand impunător. Apoi...linişte ! 
Ce s-a întâmplat ? Nu ne-am bătut capul să 
aflăm şi am început să completăm noi „golul”.  
Trebuie să menţionez că atunci când dr. Lilian 
Zamfiroiu a devenit Preşedinte al Institutului 
Cultural Român, am fost ajutaţi cu multe cărţi 
valoroase care ne-au fost trimise pentru stand şi 
care apoi au rămas la biblioteca „Eminescu”, ba 
chiar am avut bucuria să avem cu noi la Salon pe 
distinsul dr. Bogdan Popescu de la Centrala 
Cărţii a I.C.R.  În anul 2016, cu ocazia a 15 ani de 
la înfiinţarea A.C.S.R. va trebui să ne pregătim 
cum se cuvine, este un an aniversar pentru noi. 
Nu ne lăsăm, cu toate că pentru unii români 
(unii, subliniez) nu merită să faci nimic. Credeţi 
că am fost asaltaţi  de compatrioţi concitadini la 
Stand ?  Străinii ne vizitează şi ne felicită mult 
mai mult  decât românii, dar nu cred că vreun 
străin  a subtilizat cărţi de Dinu Săraru (de 
exemplu, dar s-au volatilizat şi alte cărţi ), cu 
autografe pentru o distinsă verişoară din 
Montreal ...!  Oricum, este îmbucurător faptul că 
anumiţi  români iubesc mult cărţile ! 
 
9. Prieteniile CUM  SUNT AICI?? Românii  se 
spune că nu se prea ajută , nu se prea înţeleg , 
sunt  disparaţi în bisericuţe, grupuri...cu 
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diferenţe însă...căci..până la un punct e normal 
să fie  apropiaţi  unii de alţii toţi care  au aceleaşi 
preocupări sau principii. Merge vestea frumoasă 
că , la Montreal, românii  sunt ceva mai uniţi. 
 

Să ştiţi că românii erau şi mai sunt uniţi la necaz 
sau la ocazii speciale. De exemplu, în zilele 
imediat următoare evenimentelor din 1989, s-au 
strâns peste 160.000 de dolari (bani mulţi pe 
vremea aceea) pentru a se ajutora România. Asta 
se întâmpla la biserica „legionară”, „Buna 
Vestire”.  Am auzit că după inundaţiile din 1970, 
românii din Montreal au strâns multe ajutoare 
pentru România, au uitat de diferenţe, de 
conflicte.   M-a impresionat profund 
solidaritatea românilor din Montreal cu Ţara, la 
alegerile din 2014 – am făcut parte din Comisia 
de Alegeri şi am văzut cum  săracii oameni – au 
stat în vânt şi ploaie chiar  şi 6 ore, bătrâni, tineri 
cu copii...au venit cu mic şi mare să schimbe 
ceva spre bine în România lor de dor. Referitor la 
prietenii – pe aici se zice „să nu-ţi faci prieteni 
nici prea săraci dar nici mult mai bogaţi decât 
tine” –să ştiţi că este înţeleaptă vorba 
„înţeleptului” .  Evident,  cei care „se ajung” nu 
mai vor să se amestece cu toată lumea. Cei care 
redevin medici aici (cu mari eforturi !) , de 
exemplu, stau mai mult în grupul lor – este clar  
că au subiecte comune de discutat, sunt 
compatibili unii cu alţii, au preocupări comune 
etc. Pe vremea comunismului, românii fugeau 
unii de alţii, neştiind cine este „trimis” şi deci 
informator şi cine este cu adevărat emigrant 
anticomunist. Tendinţa aceasta de neîncredere a 
românilor în români a rămas şi în zilele noastre.  
Şi eu pot să spun că sunt rezervat faţă de unii 
români ajunşi în Canada înainte de 1989, pe care 
nu i-am văzut niciodată la acţiunile  noastre - la 
vizita lui Ceauşescu în Canada în 1985 (în ziua 
de Paşte !), Săptămâna Naţiunilor Captive şi la 
fel de fel de manifestări de demascare a 
regimului dictatorial din R.S.R. Unde erau ei în 
vremurile acelea tulburi ? Se potriveşte vorba că 
…„în urma războiului, mulţi viteji se-arată !” – 
unii au apărut după ce s-au liniştit apele şi nu să-
i unească pe români,  ci mai mult să-i dezbine. 
Poţi să faci prietenii cu astfel de oameni, poţi să 
nu rămâi suspicios ? 
 
10. Ştiu că aţi   construit puncte de reper cultural 
aici..să le numim măcar pe câteva dintre 
acestea...   
 

Nu am făcut mare lucru şi nu singur. Asociaţia 
Scriitorilor Romani din Canada  (A.C.S.R.) este o 
realizare a unui grup de români patrioţi – am 

fost ales Preşedinte de la înfiinţare şi până în 
prezent, dar de multe ori am vrut să    dau 
„ştafeta” la altcineva. La 1 februarie vom intra în 
al 15-lea an de existenţă. Revista ”Destine 
Literare”  este cu adevărat un „reper cultural” şi 
sunt mândru că am putut să o menţin de 8 ani, 
dar cu eforturi personale mari.  
 

 
 
11.  Care-i legătura cu ţara , înafară de familie? 
 

Legătura este de suflet – o dragoste şi un 
legământ secular (tradiţie  a familiei din care 
provin, în special după mamă)  de a iubi şi apăra 
ţara, necondiţionat.  Familie nu prea mai am în 
România, am însă buni prieteni, oameni de 
valoare, mulţi scriitori, pe care abia aştept să îi 
revăd când ajung „acasă”. Aş vrea să cunosc mai 
bine „România pitorească” – paradoxul este că 
eu cunosc mai bine Nord-America decât 
România. 
 
12.  Ce aţi schimba acum în România dacă aţi 
avea  posibilitatea? V-aţi mai întoarce rupând 
din nou un fir deja ţesut? Am văzut că  unii 
practică repatrierea... 
 

Ce doresc din toată inima, este binele României – 
am visat şi încă mai visez ca ţara mea natală să 
prospere, să devină o „oază” de viaţa bună şi 
liniştită în lume, cu o reputaţie mondială 
excelentă, un loc unde oamenii să dorească să 
imigreze, nu să emigreze. Nu-i lipseşte nimic 
pentru a se împlini aceste deziderate, decât o 
bună administraţie. „Nu există ţări sărace, numai 
administraţii proaste” se zice pe aici şi pe bună 
dreptate. Să dau un exemplu convingător, sper :  
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Nu ştiu o ţară mai săracă în resurse naturale 
decât Japonia (se înfruntă numai cu dezastre 
naturale !)  şi ce renumită este pe Planetă  pentru 
nivelul de trai al populaţiei, pentru progresele ei 
tehnice, pentru cultură, patriotism, pentru 
tradiţii, pentru curăţenie, cinste, demnitate, 
amabilitate a oamenilor, respect pentru mediul 
înconjurător etc. Am fost acolo, am prieteni 
japonezi – am văzut şi am admirat totul. Ce-i 
lipseşte României să nu depăşească Japonia în 
toate domeniile ?  Şi am ajuns la întrebarea 
dumneavoastră : Ce aţi schimba acum în 
România dacă aţi avea  posibilitatea?  Dacă aş fi 
Zamolxis , aş schimba mentalităţile oamenilor – 
i-aş face japonezi şi atunci, în mai puţin de 10 ani 
s-ar redresa ţara şi s-ar ridica spre culmi 
nemaivăzute.  
Referitor la „întoarcere” – eu mă întorc aproape 
în fiecare an în România. Plec din Canada vesel, 
optimist şi mă întorc trist, obosit şi pesimist, cu 
toate că încerc să mă izolez, să nu ascult la radio 
şi să nu privesc la televizor posturi româneşti.  
Ceva este în aer, în Bucureşti în special, simt o 
energie negativă care mă învinge, mă întunecă. 
În locurile natale însă, dacă aş sta mai mult, 
închis între zidurile „palatului” meu de la 
Amărăşti, mi-aş reface energia – cred că teoriile 
budiste despre locurile unde te-ai născut  sunt 
adevărate. Să plec definitiv din Canada, să mă 
„dezrădăcinez” încă odată, cu toată dragostea 
mea pentru România, nu cred că aş mai fi în 
stare. 
Dacă vorbim de  „repatrierea” de care aţi auzit – 
unii se întorc în România după câţiva ani de 
insuccese pe aici, dându-şi seama că nu sunt 
compatibili cu această ţară minunată sau poate 
nu au avut noroc. Dar nu renunţă la cetăţenia 
canadiană (dacă au reuşit să o obţină, păcălind 
pe generoşii canadieni) ba chiar se laudă cu ea. 
Alţii pleacă, dar nu ştiu cum să se întoarcă 
înapoi mai repede, constatând că tot în Canada 
este mai bine, chiar şi trăind în ajutor social. 
Vorba cântecului  - „...mai cunosc eu nişte 
cazuri...” !  
 
13.  Proiecte...cărţi  sunteţi   legat de cultură, de 
artă..dar nu se poate trăi doar din asta..deşi   
statul din Quebec oferă anumite facilităţi 
artiştilor..Am auzit de anumite burse ptr. 
scriitori... 
 

Lucrez la cartea mea de căpătâi de mai mulţi ani 
şi sunt încă departe de punctual final. Unii, care 
ştiu de proiect, chiar fac glume răutăcioase pe 
seama mea. Dacă aş întrerupe activităţile mele 
neliterare, adică cele legate de existenţă şi m-aş 

ocupa numai de scris, în câteva luni aş termina o 
carte care ar putea deveni un „best seller ” 
mondial – nu exagerez, ştiu bine ce spun, am 
premoniţiile mele, ba chiar şi propuneri 
concrete. Provincia Quebec şi guvernul canadian 
ajută cultura, dar nu ştiu amănunte, nu m-au 
interesat niciodată aceste proiecte.  Se intră 
relativ uşor şi în asociaţiile de scriitori 
provinciale şi federale , dar nici asta nu m-a 
interesat. Poate în viitor. 
 
14. Aţi putea să ne vorbiţi foarte mult, şi , pe 
bună dreptate despre   DESTINE LITERARE, o 
revistă cu deschidere internaţională..Cum reuşiţi 
să vă menţineţi la înălţime...cum rezistaţi  
financiar??? Colaboratorii sunt  foarte numeroşi, 
din diferite ţări şi continente... Ne-ar bucura să 
aflăm detalii, să ne prezentaţi pe larg această   
realizare - document de ....inter culturalitate. 
 

Aşa este, aş putea să vorbesc  „preţ” de zeci de 
pagini despre revista „Destine Literare”, chiar 
dacă nu sunt cel mai indicat să o fac – se ştie bine 
că „fiecare cioară îşi laudă puiul” , sau cum se 
zice pe aici – „ Every old crow thinks hers is the 
blackest !” (Fiecare cioară bătrână crede că al ei 
este cel mai negru !); în cazul acesta este vorba 
de „un pui” mai special, colaborare Canada-
România, cu ramificaţii pe 5 continente ! Eu voi 
fi însă  „anacronic”, atipic - voi încerca să critic 
revista, nu să o laud, prezentând în acelaşi timp 
obiectivele pe care le urmărim, îndeplinite sau 
nu.  Financiar, ne menţinem prin eforturile mele, 
o tipărim în România unde costă mai puţin decât 
în Canada şi mă descurc – se vinde în România, 
iar în Canada şi U.S.A  o cumpără anumiţi 
prieteni. O trimitem la aprox. 16.600 de cititori 
prin email, iar mulţi colaboratori o trimit mai 
departe, este citită de Reţeaua Armatei Române 
etc. Să o prezint – mă voi opri mai mult asupra 
ultimului număr pe 2015: 
Prima constatare – grosimea ! Revista este prea 
mare, prea groasă, nu mai există aşa ceva în 
zilele noastre; 330 de pagini format A4 este prea 
mult; ce este mult, strică ! 
Îmi amintesc ce mirat a fost Academicianul 
Gheorghe Păun atunci când a prezentat revista ( 
în luna iulie 2015)  unei săli pline cu oameni de 
cultură, la Curtea de Argeş  - numărul acela avea 
360 de pagini !  Avea dreptate distinsul Profesor 
– nu ar trebui să mai depăşim 300 de pagini. Va 
fi greu, nu ne îndurăm să nu publicăm materiale 
valoroase care „ne bat la poartă” , dar ce să 
facem ? Ne vom adapta. 
Argumentul meu că... dacă publicaţia  are multe 
materiale, mulţi autori, cât mai mulţi (!) pentru 
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ca şi cel mai mare exeget, cel mai erudit cititor să 
poată găsi ceva care să-i trezească interesul, nu 
convinge pe toată lumea. În numărul ultim pe 
2015 aproape 100 de scriitori sunt publicaţi în 
„almanah” , dintre care 35 sunt fie autori străini 
de limbă franceză sau engleză (sau traduşi din 
alte limbi) , fie români din diferite ţări ale lumii !  
Nu este bine – de multă vreme ne-am propus ca  
aproximativ 50%  dintre  colaboratori să fie din 
afara României şi iată că nu am reuşit.  Trebuie 
să schimbăm raportul, inside/outside – ar fi 
necesar  să publicăm şi mai mulţi scriitori 
neromâni  din afara României şi să lărgim 
numărul ţărilor din care să selectăm scriitorii. 
Revista „Destine Literare” trebuie să constituie o 
punte de legătură între cultura română şi alte 
culturi de pe Planetă, având  destule contacte 
internaţionale pentru a îndeplini acest deziderat. 
Am întâlnit zeci de scriitori în U.S.A, în Japonia, 
în Canada, în Israel, în China, în Anglia, în Italia 
...trebuie să cultivăm prieteniile cu aceşti oameni 
de litere, promovând astfel şi cultura noastră în 
lume. Acum câţiva ani am aflat că există şi în 
România  o revistă remarcabilă, de înaltă clasă, 
cu aceleaşi obiective ca „Destine Literare”, ştiţi 
care este ?  Se numeşte „Contact internaţional” şi 
a fost fondată de Academician prof. dr. Liviu 
Pendefunda de la Iaşi. Evident, ne-am înfrăţit, 
după vorba – que s’assemble se ressemble. 
În privinţa valorii colaboratorilor noştri români 
la „Destine Literare”, nu putem fi decât mândri – 
se pot observa nume de personalităţi de primă 
mână – academicieni, profesori universitari, 
critici literari, scriitori consacraţi etc. Coperta 1 
(ataşată, sper să găsească loc în carte) spune totul 
despre numele care pot fi găsite între cele două 
coperţi. „Destinele Literare” pot fi descărcate şi 
citite (sau numai  „răsfoite”)  de la pagina Web a 
Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români,  
www.scriitoriiromani.com, în stânga, Destine 
Literare.  
Căutăm să promovăm  şi să publicăm şi nume 
noi, pentru a stimula creaţia literară. Aceasta 
este o bună scuză dacă mai găsim în revistă şi 
poezii sau texte mai puţin inspirate .  Am 
organizat chiar un Concurs de poezie patriotică 
pentru tineri poeţi, numit „Dragostea din 
călimară”  (denumire dată de vice-preşedinta 
A.C.S.R. , Cristina Balaj-Mihai)  – a se vedea  la 
pagina 321. Iubim România, îi iubim pe scriitorii 
care îşi arată deschis dragostea de Ţară, pe care îi 
publicăm fără ezitări. Nu îi prea iubim şi nu îi 
publicăm pe cei care ne trimit materiale  cu 
subiecte controversate, care ar putea provoca 
ură, rasism, xenofobie etc. - primim destule şi 
astfel de materiale. Ne implicăm însă, participăm 

şi publicăm tot ce aflăm despre activităţile 
patriotice, literare, organizate de românii din 
ţară şi de oriunde. Congresul Spiritualităţii 
Româneşti şi Sărbătorirea Zilei României la Alba 
Iulia şi Zlatna, organizat de Liga pentru Unitatea  
Românilor de Pretutindeni (Acad. Prof. Victor 
Crăciun fiind eroul acestui eveniment, aflat la a 
XIX –a ediţie ) ocupă un loc important în revista 
„Destine Literare” şi va ocupa şi în viitor.  
Nu ne cunoaştem (românii din ţară cu cei 
„rătăciţi” prin ţări străine), nu suntem uniţi ( noi 
urâm dezbinarea !)  şi nu ne prea cunoaştem 
românii de vază în viaţă (nu neapărat scriitori) , 
sau trecuţi în Eternitate. Încercăm să umplem 
aceste goluri – a se vedea paginile  315 – 318, 
însă mai avem multe de făcut în acest sens, în 
special pentru a ne cunoaşte şi a fi mai uniţi, deci 
mai puternici în lume. Un loc aparte în revistă, îl 
ocupă scriitorii de diferite naţionalităţi, care 
promovează, laudă România, iubesc mult istoria 
adevărată şi cultura română; pentru a se înţelege 
ce vreau să spun, citiţi  la pagina 277 articolul 
scris de prof. dr. Anton Soare de la Univ. de 
Montreal despre cartea distinsului fost 
ambasador al Canadei în România, Excelenţa Sa 
Gilles Duguay, „L’Amour impossible de Marie, 
Reine de Roumanie”. Veţi mai găsi în revistă 
multe alte materiale inedite, poeme frumoase 
...numai să aveţi timp să o „răsfoiţi”. Noi  nu 
vrem nimic în schimb, facem totul din dragoste 
pentru Ţară, pentru binele nostru, al tuturor.  
 Ce să vă mai relatez ?  Primim foarte multe cărţi 
interesante şi valoroase  de la colaboratori, 
cărora le mulţumim ! Aşa s-a format ideea - 
„CĂRŢI CARE AU TRECUT OCEANUL” , care 
se pot vedea pe coperţile 3 şi 4 la fiecare apariţie.  
Lectură plăcută şi La mulţi ani cu sănătate ! , la 
toţi  colaboratorii şi cititorii cărţii dumneavoastră 
de interviuri,  precum şi ai revistei „DESTINE 
LITERARE”. 
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Rugă la 
Extratereştri   
 
 (din ciclul „Rogationis”) 

 
Dragi Extratereştri care zburaţi pe 

Ceruri 
cu misterioasele Voastre  Farfurii,  OZN-

uri  
cu strălucire magică, boreală 
cu energie anti-gravitaţională 
cu viteza gândului, supraliminară... 
gândiţi-vă o clipă şi la noi, pământenii  
că existăm  pe  aici de milenii ! 
În genunchi Vă rog , cu speranţă 
să ne daţi  un semn de viaţă 
Voi, cu inteligenţa aşa de măreaţă 
că nici n-aţi vrut să daţi cu noi faţă … 
Ne vom ruga la Voi de-a pururi 
că vă credem  fără de cusururi ! 
Fie-vă milă de noi, terieni cu păcate,  
şi plecaţi privirea spre noi, de se poate. 
Noi bănuim  că aţi fost pe Terra, pe-aci 
cu ale Voastre magice,  prea-iuţi Farfurii 
şi-acum, ani vreo patru  mii… ! 
Nu mă-ndoiesc, cu mari tehnologii 
ştiaţi să faceţi şi fotografii.... 
 
Atunci, 
Puneţi pe-un stick, pe-un CD, sau ceva 
imagini cu ce-a fost pe-aici cândva 
(mai multe exemplare n-ar strica, 
trimise la-ntâmplare pe un-s-o putea 
să nu le-ascundă guvernele, cumva!). 
Şi piramidele ne-ar cam interesa - 
poate aveţi un clip cu-aşa ceva… 
Dacă pentru Voi nu e prea mult 
pentru pământeni…ar  fi tumult! 
Am vrea să  putem şi noi vedea 
ce-a fost pe vremuri  pe Terra : 
cataclisme, războaie, măceluri 

doar Voi le puteaţi observa din Ceruri 
şi sigur că le-aţi filmat din Farfurii 
şi-aveţi prin arhive filme - mii şi mii… 
Iertaţi-mi îndrăzneala cu-această 

rugăciune 
Vă rog cu smerenie şi cu plecăciune 
fie-vă milă de noi, păcătoşii 
vrem să ştim cum o duceu strămoşii! 
Aţi rămas  singura noastră mare 

speranţă 
C-o să  privim cândva  adevărul în faţă ! 
O să vă blagoslovim  în orice zi 
şi-o să vă facem Imnuri...mii ! 
Vom ridica un Templu ca la Mecca 
 la Roswell, New Mexico-America 
şi vom merge pe-acolo an de an 
cum peregrinăm la Vatican. 
Cu  smerenie o să mă-nclin Vouă 
că  pe Terra, v-a-ncepe-o Eră nouă!  
Precum acolo,  sus,   la Voi 
la fel  şi-aicea, jos, la noi ! 
Vom  picta  Farfuriile pe pereţi  
(dacă  chipul Vostru să-l pictăm nu 

vreţi) 
o să vă facem temple şi statui… 
Recunoştinţă veşnică-Aleluia, Alilui !!! 
 

Alexandru Cetăţeanu, de pe ţărmul 
„Sfântului Laurenţiu”. 
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Cătălin G. RĂDULESCU 

 
Arestare generală 
 

eaţa densă a zorilor de noiembrie persista 
pe crestele munţilor ce se profilau în zare, 
precum dantelăria unor rochii din  

rafturile unui economat ce tocmai îşi primise 
marfa în vederea comercializării „pe puncte”. 
Cenuşiul crestelor se vedea doar în scurte 
răstimpuri, străpungând tăriile identice ca 
paloare cu aburul dens al zorilor de toamnă 
înaintată. Fereastra camerei părea a fi a cabinei 
de unde regizorul urmăreşte în taină dar cu 
sufletul la gură desfăşurarea piesei derulate pe 
scenă, ce avea să se soldeze cu inevitabilul succes 
sau fiasco, cel mai rău dintre toate fiimd însă 
ambigenul. 

Consoarta nu-şi terminase încă somnul. Cu 
pătura până la bărbie dormea cu gura căscată, 
expectorând în răstimpuri scurte pufăituri, 
asemeni unei locomotive cu aburi care, în 
vederea părăsirii iminente a gării, tocmai bagă 
presiune în cazan. Mutându-şi privirea pe 
cremona ferestrei, reflecta deja de clipe bune 
dacă s-o facă sau să n-o facă, neştiind exact care 
ar putea fi reacţiile ce ar putea veni dinspre pat – 
în cazul ducerii la bun sfârşit a planului. Riscă. 
Răsuci cremonele celor două cercevele şi 
deschise cât putu de uşor: dar în ciuda 
precauţiilor, balamalele cercevelei exterioare tot 
scoaseră un geamăt chinuit, ca protest la lipsa de 
îngrijire din ultimul an. – Reîntoarse privirile 
spre pat: pufăiturile consoartei aduceau aminte 
acum de o locomotivă ce învăluită în nori denşi 
de abur tocmai părăseşte hotărât gara. 

Aerul era tare, rece şi umed. Dinspre corpul 
de clădiri al cantinei venea miasma de mâncare 
bună, dar cu duhoarea caracteristică de îmbâcsit, 
datorată preparării în cazane necurăţate temeinic 
după folosirea anterioară. Efectul olfactiv sordid 
era atenuat doar de aburul ceaiului tip-cazon ca 
de obicei chior, în care bucătarul tocmai se 
pregăteşte să introducă cam fără limită 
regulamentara bromură. - În acel moment, din 
bojocii unicului difuzor al cărui pilon de 
susţinere era zdravăn înclinat sugerând parcă 
iminenta prăbuşire pe laterala dreaptă – izbucni 
piesa cu dublu-sens, de un umor uşor involuntar 

pentru acea 
parte a zilei, cu 
efect  fortuit-
satiric pe care 
sigur niciunul 
din ocupanţii 
celorlalte 
camere ale de 
acum Casei de 
Odihnă – cu 
siguranţă nu-l pricepeau: 

„ Scu-laţi, voi o-rop-siţi ai vie-ţii”... 
            - Ce dracului te-a apucat?... e 

noiembrie, ţie nu ţi-e frig?... 
Glasul dogit, îmbibat de revoltă, venea 

dispre pat. Orice pufăitură încetase, în schimb 
acum ochii căscaţi la paroxism ai consoartei 
evocau proiectoarele trimiţând faze ale 
locomotivei care cu viteză nebună se apropie de 
o barieră. 

Dinspre camerele din corpul de clădiri de 
vizavi începuseră a se auzi semnalele acustice 
ale deschiderilor de ferestre ce emiteau efecte 
sonore identice cu fereastra lor. Aşa că 
deocamdată nu răspunse la această întrebare 
bazică şi principială. Privea doar pierdut în zare 
la un alt corp de clădiri în care familia regală, 
obligată să abdice în urmă cu aproape un an de 
cei ca dânsul şi tovarăşii săi, îşi ţinuse mica şi 
cocheta herghelie. Acum, în acel corp de clădiri 
cu fostă destinaţie de grajd se amenajase casa ce 
cultură a campusului, cu a ei multivalentă 
destinaţie de loc de conferinţe, ţinerea unor 
petreceri tovărăşeşti şi sală de dans, desfăşurarea 
unor sesiuni solemne agrementate de melanjul 
discret de bălegar şi miros de paie pe care cu 
toate eforturile, nu se reuşise a fi scos încă din 
ziduri. 

Cu toate stăruinţele, privirea nu i se putea 
desprinde de respectivul corp de clădiri. Se 
gândea cu nostalgie că cu numai doi ani în urmă 
tot ce era aici era destinat doar unei singure 
familii şi cunoştinţelor ei al cărei Palat devenise 
– nu-i aşa – cuibul unde Reacţiunea căuta să 
zădărnicească acţiunile forţelor progresului, 

C 
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reprezentate de dânsul şi cei ca dânsul. Acum 
însă campusul, odată cu Etatizarea, devenise 
bun al întregului popor, unde reprezentanţii lui 
dintre care de asemenea se considera a face parte 
iată, acum aveau acces. 

 - Când te gândeşti, Izi, că cu nici douăzeci şi 
patru de luni în urmă facilităţile de aici 
împreună cu mirifica privelişte din jur era 
rezervată numai unui grup restrîns de persoane 
şi acum iată, noi, poporul, intelectualii lui, avem 
acces cu ocazia comemorării a doi ani de la 
Abdicare... 

 - Închide, dracului, fereastra! Că acum vin la 
tine!...Ce, ai înnebunit de tot?... Sunt sloi... 

 Se execută în următoarele câteva secunde. 
Îşi cunoştea bine consoarta: nu era genul cu care 
să glumeşti!... Îi ştia spiritul energic şi îl respecta 
– chiar dacă îl încercase pe pielea lui!... Stalinistă 
născută – nu făcută, imediat după Insurecţia din 
'44, când din o mie de membri de partid brusc 
apăruseră pe ştatele acestuia câteva mii, apoi 
câteva zeci de mii în numai câteva luni şi când se 
pusese la scurt timp problema verificării 
acestora înmulţiţi ca ciupercile după ploaie – 
dânsa, consoarta sa, fără să i-o ceară nimeni şi 
fără ca soţul ei, vechi membru de partid încă din 
Ilegalitate să fi trezit vreo bănuială Organelor 
proaspăt născute şi deja abilitate – îl denunţase 
ca pe un troţkist, buharinist şi deviaţionist ce ştia 
dânsa sigur că era, cu tente grave de 
împăciuitorism pernicios şi deviaţionsm spre 
socialismul de dreapta care pe alocuri friza 
albgardismul petliurist, ceea ce l-ar fi putut 
anunţa ca pe un posibil agent al canibalicei 
Siguranţe burghezo-moşiereşti (folosise în scris 
condiţionalul-optativ fiindcă aici nu era nici 
dânsa sigură că era chiar aşa, ceea ce nu o 
împiedicase să aştearnă pe hârtie fie şi simpla 
bănuială înaintată Organelor amintite, a căror 
vârf de lance se chema Comisia Centrală de 
Control). – Cei abilitaţi dăduseră atenţia 
cuvenită respectivului document depus cu 
număr de înregistrare la Secretariatul Partidului 
iar primele efecte nu întârziaseră a-şi face 
apariţia: după ce a fost imediat exclus din Partid 
fu dat afară din funcţia de director al institutului 
unde lucra, după ce în prealabil toţi colaboratorii 
lui fuseseră obligaţi să demisioneze; iluzia că va 
fi lăsat barem la catedră nu dură mult: a fost 
concediat şi de acolo, tot cercul de prieteni îl 
părăsise dezavuându-l, însăşi nevasta a fost 
sfătuită să divorţeze de dânsul; culmea, ea a fost 
singura ce a rezistat deşi, la urma urmelor, ea 
declanşase totul - dintr-un exces de zel izvorât 
dintr-o tainică cochetărie feminină ce o 
îndemnase a-şi pune soţul mai presus de orice 

bănuială într-o lumină artificial-defavorabilă ce 
era sigură că va fi estompată cu mânie de ceilalţi 
tovarăşi, în felul acesta, printr-un suis-generis 
dar cam cerşit vot de încredere galvanizându-se 
încrederea pe care Partidul cu siguranţă o avea 
în soţul ei, dânsei de asemenea având a i se  
remarca neostoita vigilenţă-revoluţionară. Se 
înşelase amarnic: tovarăşii nu numai că nu 
tăgăduiseră ceea ce aşternuse dânsa în denunţ – 
dar mai găsiseră şi dovezi – ba chiar şi martori 
(niciodată făcuţi publici) – cum că tot ce fusese 
redactat cu migală în acel material era perfect 
verace. – În cele din urmă nu-i mai rămăsese 
decât să meargă ea însăşi la „tovarăşul Iosif” la 
cece, spre a încerca o revizuire a celor scrise într-
un  moment de euforie infantilă când nu găsise 
ceva mai bun de făcut decât ceea ce comisese. – 
De la primele clipe ale întrevederii, imediat ce 
aflase scopul pentru care ceruse audienţă, 
„tovarăşul Iosif” o exclusese şi pe dânsa din 
Partid, pentru lipsă de consecvenţă 
revoluţionară. Nimic nu i-a mai ajutat din acel 
moment întru anularea „sentinţei” – nici 
retractarea completă – nici întărirea delaţiunii 
anterioare: exclusă din Partid avea să rămână 
pentru totdeauna. Era prea târziu să regrete că 
dăduse din fund fără să o penetreze nimeni...  

 Pe aleea principală se vedeau câteva pâlcuri 
de tovarăşi ce se îndreptau fără grabă spre 
cantină. Mergeu cu mâinile în buzunar, un aer 
distrat şi fericit, aşa cum par toţi semenii văzuţi 
din perspectivă depărtată. Melodia 
revoluţionară se întrerupse brusc, glasul metalic 
de la staţia de radioficare bubuind distorsionat 
în difuzorul cu alură de sicriu, de un albastru 
obosit: 

Tovarăşii din seria întâi – hai, puţin pas 
alergător, ca să facem mai repede loc şi 
tovarăşilor din următoarea serie ce doresc să 
servească micul dejun! Mai puţin individualism, 
mai multă generozitate revoluţionară – ce mama 
dracului!... 

 Îndemnul avu efect instantaneu: tovarăşii se 
grupară aproape imediat într-o coloană ce 
amintea cu aproximaţie de geometria unui 
pluton. Ordinea aparentă crea mirajul de 
mişcare vioaie, totul fiind însă iluzie, fiindcă mai 
repede tot nu se deplasau. 

 - Aşa, măi tovarăşi! Aţi văzut că se poate?..., 
străpunse din nou entuziast vocea tăbăcită de 
tutun corpul marşului revoluţionar în curs. 

Aprinse din refelex o ţigară. Imediat, odaia 
se umplu de un nor siniliu şi puturos de fum. 

 - Deschide, dracului fereastra aia! Mai bine 
să îngheţ, decât să mă sufoc!... 

Se execută fericit.  
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- De unde naiba îţi cumperi ţigările? N-a zis 
nimeni să fumezi Regale, da’ nici chiar ţevile 
astea de eşapament... 

 Ţigările şi le cumpăra, ca orice fumător, de 
la tutungerie. Regale oricum nu se mai găseau, 
după Abolirea de rigoare, salariul său minuscul 
de mărunt conţopist oricum nemaiputînd să-i 
permită – ca în perioada Interbelică – 
achiziţionarea sortului de ţigări amintit nici dacă 
acestea ar mai fi existat şi, chiar dacă ar fi avut 
un salariu firesc, oricum în numele desfiinţării 
discriminărilor de orice fel nici ţigările cotate ca 
fiind mai bune şi deci si mai scumpe - nu aveau 
dampful cu mult mai rafinat decât ţigaretele zis-
ieftine. 

„-Atenţiune, atenţiune! Lăsaţi aparatele 
deschise! Urmează un comunicat important 
pentru ţară!”... 

După care difuzorul cel-stând-să-cadă a 
amuţit. Din corpul de clădiri de vizavi se auziră 
câteva hohote şi clinchetul caracteristic al unor 
bijuterii îngrămădite spre ascundere grabnică. 
Câteva gâturi întinse la paroxism îşi făcură 
apariţia în cadrul ferestrelor, scrutând văzduhul 
morocănos întru desluşirea fatalului desant 
aerian. 

 „ Porniţi  în-a-in-te  tova-răşi!...” 
Nu fusese decât o inserţie-prolog în corpul 

piesei ce irupea acum evanescent dar vivace din 
difuzor întru amintirea Actului... din august din 
urmă cu cinci ani, adăugire menită a-i măguli pe 
toţi tovarăşii de omenie, chiar şi a celor din acea 
locaţie. Surpriză ce nu reuşise însă decât se le 
provoace un moment de panică. Câteva „ufff”-
uri de uşurare fură expectorate atât de puternic, 
încât răzbătură până la dânsul chiar şi prin 
acordurile entuziaste la maximum de decibeli ai 
amplificatorului albăstrui.  

 - Stinge ţigara! Ca să închizi dracului 
ferestra aia odata!, se auzi dinspre pat glasul ca 
de sfârşit de lume al consoartei ce îşi priponise 
îndârjită pătura sub bărbie. 

Execută. Pe alee, în pâlcuri răzleţe, tovarăşii 
care serviseră în prima serie micul-dejun se 
îndreptau spre nici-ei-nu-ştiau-unde. Unii 
rămaseră chiar nehotărâţi în mijlocul drumului. 
După care aproape toţi o luară fără grabă spre 
camere. Multe alte opţiuni oricum nu aveau. 

 - Auzi, să comemorezi la douăzeci şi trei 
luni ceea ce trebuie să comemorezi la douăzeci şi 
patru! Că Abdicarea a avut loc acum doi ani, în 
decembrie, nu noiembrie!... şi azi mai este 
programată şi o excursie: auzi şi tu – excursii la 
munte toamna, în noiembrie!..., încheie dânsa cu 
zăduf, adresându-se peretului la care aşa 
înfofolită în pled cum era, se întorsese. 

Din reflex, îşi mai aprinse tacticos o ţigară, 
dar o stinse imediat. 

 - Ăăăăhrr... Izi dragă, dacă Partidul 
hotărăşte că o celebrare care trebuie ţinută în 
mod firesc în decembrie trebuie devansată în 
noiembrie – şi dacă crede de cuviinţă că cu 
ocazia asta este bine-venită şi o expediţie pe 
munte – atunci probabil că ştie el ce face... de 
altfel... 

 - Stinge, dracului, ţigara! De unde naiba le-
ai cumpărat, te întreb?, dovedi dânsa totala 
insensibilitate la diferitele strategii ale 
Partidului. 

Cu zăduf zvâcni din pătură precum gemul 
dintr-o clătită. Câteva clipe şezu poponeţ. Apoi 
întinse mâna după masă şi-şi scoase din pachet 
una din ţigările ei fine, englezeşti. 

 - Decât să-mi ţii mie discursuri, mai bine 
vorbeai cum trebuie în faţa comisiei făcându-ţi o 
auto-critică tovărăşească cum se cade – şi nu 
ajungeai unde ai ajuns. – Ai trimis petiţia scriind 
în ea cum te-am învăţat eu?, expectoră dânsa un 
fuior prelung de fum. 

... ieri-dimineaţă am pus-o la cutia poştală de 
la poartă... în încheiere, am cerut – dacă Partidul 
nu are încredere în mine – să fiu anchetat cu 
biciul şi alte instrumente de tortură... cred că au 
înţeles hiperbola... 

 - Cu siguranţă!... Cu siguranţă acum dosarul 
tău se citeşte a doua oară şi îşi vor da seama că 
un tovarăş cu vechi ştate ca tine este mai presus 
de orice bănuială... 

 ... şi totuşi – nu se putu abţine a-şi face o 
rezervă mintală – cum putuse soţia sa, când 
facuse ceea ce făcuse într-un moment de poate 
entuziasm revoluţionar – să nu ţină cont de 
precedentul din anii '30 când, fugit în Soviete din 
pricina faptului că nu mai putea suporta 
oprimarea pe care nu o putuse dovedi niciodată 
din partea regimului burghezo-moşieresc 
autohton – tovarăşul Marcel fusese denunţat de 
tovarăşa Ana, soţia sa, poate tot din alint, într-o 
scrisoare adresată tovarăşului Djugaşvili cu 
domiciliul în capitala Primei Mari Patrii a 
Socialismului Victorios?... Simpla existenţă pe 
plic a substantivului DENUNŢ fusese suficientă 
spre  arestarea celui criticat tovărăşeşte pentru 
culpe ce nu mai apucaseră a fi infirmate sau 
confirmate: tovarăşul Marcel fusese împuşcat în 
1937, anul de apogeu al delirantei represiuni 
staliniste, laolaltă cu alţi tovarăşi din alte partide 
frăţeşti    ce-şi părăsiseră patriile de origine, tot 
fiindcă nu mai putuseră să suporte regimurile 
burghezo-moşiereşti din ţările de baştină. – 
Nimic  nu-l mai putuse salva pe tovarăşul 
Marcel de sinistru-i sfârşit, nici chiar 
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intervenţiile asidue ale legaţiei de la Moscova a 
regimului de exploatatori din ţara de unde 
provenea, ce încercase a-i salva pielea prin 
metoda extrădării după principiul „Daţi-ne 
înapoi prostu' !” – Poate diligenţa totuşi ar fi 
reuşit, însă legaţia valahă a trebuit să se lase 
păgubaş din momentul când a aflat că tovarăşul 
Marcel, cu puţin înainte de a fi arestat chiar de 
staroştii marii lui iubiri politico-ideologice 
renunţase tot într-un moment de entuziasm, 
singur şi nesilit de nimeni - la cetăţenia ce o avea 
prin născare, în favoarea celei oferite de 
Soviete... 

 ... – tovarăşii  din seria a treia hai, ce mai 
aşteptaţi – să vi se aducă micul-dejun la pat pe 
măsuţa cu rotile ca-n  h o t e l e l e burgheze?!... 
Poftiţi la cantină, tovarăşi! ..., străpunse vocea 
metalică din nou derularea unei piese dragi, 
tovărăşeşti - Doftana cu gratii de fier... 

Erau deja îmbrăcaţi, în câteva clipe fură în 
faţa scării. 

 - Al naibii frig, numai de aventuri la munte 
nu era bun acum..., şuieră consoarta cu capsa 
bine pusă. 

Pe laterala dreaptă, pe unul din terenurile de 
adunare, câţiva tovarăşi tropăiau de ceasul 
morţii la comandă: venea comandantul taberei: 

 - V-aliniaţi... drepţi... pentru onor înainte!... 
Tovarăşe comandant – plutonul numărul patru, 
cu un efectiv de... 

             Tovarăşul pentru care se executase 
toară acea manevră îşi duse mâna din poziţia de 
salut în cea de vagă dezavuare o formalismului 
excesiv, dorind chinuit-zâmbăreţ să destindă 
atmosfera printr-un spirit exhibat printre dinţi: 

 - Mai răşchirat, tovarăşi... 
 În incinta cantinei melanjul olfactiv de orez 

cu carne de vită, farfurioare cu gem şi mici 
calupuri de unt plus aburii ceaiului inodor şi 
incolor – era greu de definit. Mirosul de rânced 
era cel mai bine aspectat, provenind din resturile 
de mazăre ce se serviseră la cină plus 
macaroanele cu sos de la prânzul din ajun – 
amestecate cu ceea ce era acum în farfurii, gata-
sleit. 

 Se aşezară. Tovarăşul luă în furculiţă puţin 
orez, îl gustă, spre a nu mai face gestul a doua 
oară. Încerca acum să taie din felia de carne de 
vită atât de bătrână şi fibroasă, încât în cele din 
urmă cuţitul zimţat gata-tocit nu reuşi să o 
răzbească. 

 - A, tovarăşul fost Ministru de Justiţie 
Mătrăşcanu... bună dimineţa, zise un civil în 
costum şi scurt tuns apărut ca din culise. Încet-
încet sala de în mese mai apărură câţiva. – Fost – 
fiindcă dacă nu ştiţi – alaltăieri tocmai v-aţi dat 

demisia. – Alaltăieri ziceţi că era duminică şi mai 
şi eraţi aici la casa de odihnă – aşa că gestul era o 
imposibilitate?... Nu vă faceţi griji, la noi în astfel 
de situaţii se lucrează şi duminica... şi dacă n-aţi 
avut dumneavoastră timp să o scrieţi - las' că au 
avut alţii... pentru ce?... staţi liniştit, o să aveţi 
parte de un proces corect, cu curte fără juraţi, 
după procedurile stabilite de dumneavoastră, iar 
pentru pregătiri de trecere frauduloasă a 
frontierei veţi avea parte de un Proces 
Mătrăşcanu, ce va fi organizat pe baze Legii 
Mătrăşcanu... 

 - Domnule Libtzer – se apropie un alt civil 
afabil de masa sa – ce să mai aşteptaţi până duce 
poşta memoriul dumneavoastră cu    auto-critica 
la tovarăşa Ana la Comisie – lasă că până una 
alta am luat noi act de el şi vă promitem 
expeditivitate, încheie celălalt ajutându-l delicat 
să se ridice de la masă, prin ridicarea lentă dar 
fermă de cot. – Auzi la dumneavoastră – mai 
zise citând din corpul memoriului – şi dacă nu 
voi reuşi să-mi dovedesc vinovăţia de la peima 
anchetă, vă rog – mult iubită şi stimată tovarăşă 
Ana - să mă anchetaţi personal cu fierul roşu şi 
biciul. – Se poate, domnule Libtzer, se poate? – 
Astea credeţi dumneavoastră că sunt metodele 
democraţiei populare?... 

 ...- da domnule, Fockler, da – tot ce îmi 
spuneţi mie acum veţi demonstra în Procesul 
Mătrăşcanu ce va asigurăm – va fi corect şi 
echitabil!..., se auzi de la masa riverană. 

 - În coloană de câte doi- v-adunaţi! – Afară, 
fuga-marş!, veni inevitabila concluzie. 

Continuau să înainteze pas-alergător spre 
direcţia „poartă” ce le era imdicată cu insistenţă. 

 - ... păi, se poate, măi tovarăşi, se poate?... 
aşa se vine la munte – fără bocanci?... ei, hai, lasă 
– dacă suntem pantofari, anulăm drumeţia 
programată în favoarea unei plimbărici cu 
cupeul: sunt vreo nouă la poartă, ne aşteaptă cu 
pacienţă. – La stân-ga! – Înainte, fuga – marş!... 

La poartă, într-adevăr, erau cele nouă trăsuri 
promise. Carosele erau suficient de încăpătoare 
spre a primi poate un pic cam înghesuit 
echivalentul celor aproape patru plutoane – o 
companie – cât erau programate a fi săltate. 
Deunăzi, când îşi dusese plicul cu jalba la cutia 
poştală de la poartă văzuse două astfel de dube 
şi – nedîndu-şi seama de ce – simţise nevoia să 
plece undeva, departe. Nu dăduse ascultare 
premoniţiei, iar acum regreta... 

Cei rămaşi pentru moment pe „peron” – 
inclusiv soţiile celor plecaţi în pribegie – agitau 
tot ce aveau la îndemână de pânză făcând largi 
bezele maşinilor care ambalându-şi motoarele, 
continuau să demareze în trombă una după alta. 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 

 
Revenirea 
   
 
 
După ce ai călătorit departe, foarte 

departe, 
prin atâtea locuri de basm, 
te vei întoarce pe pământul anilor tăi, 
acum, întâmplare sau nu, ai venit 
în anul acestui gând, în anul acestei 

toamne, 
aplecat sub cerul dorinţelor - de ce eu, 

nu ştiu?! - 
asemeni mărului 
cu ramurile încărcate de fructe, 
aplecate până-n pământ, pe pământul 

anilor tăi. 
 
Nu ştiu încă cine eşti, 
prin ochii tai îţi citesc povestea purtată 
şi rătăcită prin vieţi, 
cu sufletul simt ceea ce porţi cu tine, 
de departe, de foarte departe, 
din edenul pierdut, din viaţă şi 

suferinţă, 
din zbuciumul şi pribegiile tale, din 

moarte. 
 
Sub mărul  
cu ramurile încărcate de fructe, 
aplecate până-n pământ, pe pământul 

anilor tăi, 
îţi ascult firesc, atât de firesc,  
suferinţa, iubirea, gândurile, 
misterul vieţii pe acest drum de 

început... 

 
 
Sub umbra binecuvântată a mărului, tu 

şi eu,  
pe pământul acesta al anilor făgăduinţei! 
Ceva ce nu există şi nu putea să existe, 
o melodie nedesluşită auzi, 
auzi şi cauţi - o ştii sau nu o ştii? - un 

început, 
un început de poveste 
scrisă prin cuvintele inimilor noastre! 
 
Undeva, o rădăcină ne ţine, 
ştii doar că iubirea o simţim sau nu o 

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

Eu ~ ani, a cărei geometrie este     
egală    cu 7 ) 

 
Într-o zi sau alta ajungi să-ţi înfrunţi  
umbrele purtate cu tine,  
umbre de care încerci să scapi, 
ca odată privindu-le,  
să-ţi modifici în profunzime eul 
şi, mai ales, înţelegerea iubirii. 
Ştii că fericirea  
e acea pasăre liberă de pe umărul stâng 
care vine când vrea ea şi tot la fel zboară. 
 
Priveşte cerul senin sau înnorat, 
priveşte trunchiurile copacilor 

înrădăcinate adânc în pămant,  
Acolo este o taină, în cer şi în pământ,  
un echilibru, o linişte fără început şi fără 

sfarsit,  
este acel “acasă”... 
 

Treci prin ţara nimănui, vrei şi nu vrei,  
simţi şi nu simţi, râzi şi plângi 
- singura pată de culoare într-un tablou 

obosit - 
în mersul pe întinderile nesfârşite de 

ape. 
Tot ce vezi în zare e-o linie,  
o singură linie în dansul monoton 
al corabiei tale pe crestele valurilor, 
din noaptea care a trecut blocată în vid. 
 
Fără direcţie, fără orizonturi,  
fără vise, fără dorinţe, 
fără fericire, fără disperare, 
fără voinţă, fără...., atâţia de fără. 

Zâmbete, lacrimi, ca-ntr-un 
tablou eşti 

- scânteile focului bengalez de artificii - 
Doar arzi,  
nu dai, nu primeşti,  
nu pleci, nu ştii, nu vii, 
Vrei şi nu vrei - ca-ntr-un cutremur  
simţi că se clatină pământul sub 

picioare. 
 
Nu ştii cât de grav este! Să fugi sau să 

aştepti să treacă?  
Şi dacă nu trece, dar nici aşa grav nu 

este încât să...? 
O stare de vid ca pe o nemişcare în 

mijlocul mişcării bulversante,  
Simti nevoia de o direcţie, dar există şi o 

nevoie care te ţine în vid.  
 
Nu te opreşte nimic din exterior înspre 

interior, 
doar ţi anulează orice impuls din 

adâncuri spre lumină. 
Nu-ţi mai găseşti locul, 

dar nici izolarea nu ţi-e amprenta, 
deşi le vrei pe ambele - solitudine şi 

interacţiune - 
De unde starea asta de vid? 

Atât de acută ca acum, parcă 
niciodată, 

parcă niciodată.... 
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Scara cerului 
   
 
 Doamne, ca un pământ sec   
 şi neudat de-atâta vreme te doresc!  
 Coordonată a vieţii, n-am cum să te uit,   
 baţi mereu în inima mea,   
 oriunde aş fugi, în tine rămân, acolo m-
ai zidit! 
 Amintirile tale înoată înapoi,  
 pergamentul lor arde în interior,  
 focul pasiunii nu se clatină, ai ritmul 
cuvintelor, 
 în camera mea, încuietorile sunt sacre,  
 tentantă cheie a inimii, până în cer mă 
simţi!  
 
 Te sărut, îngerul meu cu aripa întinsă  
 spre soare! În mine te zideşti uşor şi 
adânc,   
 cu aceeaşi plăcere prin care  
 Dumnezeu şi artistul respiră creaţia.  
 
 Alături de mine pe drumul cunoaşterii, 
 undeva în mine te-ai pierdut,  
 nu ştii dacă te mai regăseşti, tu cel 
dinainte,  
 demult în lumea din tine,  
 undeva pe urmele mele erai,   
 acum faci paşi în nemărginirea 
desfăşurată 
 ca un cerşaf ce despică cerul   
 şi, rând pe rând, te-aşează în inima mea,  
 mi-auzi vocea tremurândă, plină de 
tonuri celeste,  
 încărcată de pasiune,  
 ceva divin în tot ce vibrează pe corzile 
ei.  
 În tine ai ascuns tot cerul, frumoaso!  
 Întinde-mi o mână ori deschide-mi 
fereastra,  
 întunericul dispare şi lumina e-n toi!  
 Rămâi în mine ca o stea luminoasă, 

 vestind mereu o naştere, o străfulgerare  
 venită din neant a căzut peste mine,  
 împins de-o forţă nevăzută  
 am intrat în acele adâncuri,  
 cu groaza că te-ndrepţi spre nu-ştii-
unde,  
 atracţia spre dincolo e un miraj, ştii 
sigur  
 că porneşti acolo şi totuşi te lupţi să 
rămâi aici,  
 aerul tău e mereu altundeva,  
 drumul mereu diferit, în mine simt 
privirea ta.  
     
 O dulcele meu vis şi cântec al lumilor 
mele!   
 Dumnezeu există şi l-am văzut în tine   
 pe când totul era unul şi unul era-n toţi!  
 Treizeci de trepte, treizeci de cuvinte,  
 treizeci de stări  
 şi treizeci de popasuri pe scara cerului 
parcurgi. 
 
 Cum să-ţi dau drumul când contopită 
eşti cu mine?  
 Deschizătoare de drumuri, ia copilul de 
mână,  
 mergi înainte, legată de el arată-i calea,   
 numai în ochii tăi poate privi cerul!  
 Ai descoperit că eşti iubirea şi-acum nu 
vrei să o mai cauţi!  
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Sunetul unic  
   
 
 În vârtejul vieţii, amestecul straniu  
 de bine şi rău, aparent deşart, 
 doar Absolutul este deplin, eliberându-
se.  
 
 Pe pereţii templului dansează   
 spectre terifiante, ridic felinarul,  
 în adierea vântului, doar umbrele goale.  
 
 Continui să merg pe marginea   
 prăpastiei de lumină,  
 un cer lichid cade printre pietrele arse,   
 sunete plăcute urcă în soare,   
 gheţarii muntelui   
 schimbă pietrele în nestemate,   
 deşertul se-nalţă foc şi culoare,  
 iar apa înfloreşte singurătatea.   
   
 Inima mea,   
 o lume de vise străvezii  
 cu lumini de poveste   
 şi reflectări tulburătoare,  
 abisul unde lupta nu încetează o clipă  
 şi unde durerea nu poate striga   
 în acest tărâm al tăcerii.  
  
 Sub argintul razelor lunii,   
 adorm în braţele tale,  
 în timp ce stelele cad ca roua din cer,   
 adăpostul în care zorii se-nchid   
 până dragostea   
 ne surâde la ruperea unei noi zile,  
 o filă strălucitoare   
 din cartea deschisă a memoriei.  
   
 Cercurile muzicii ne-nconjoară,  
 în noi e muzica, o putem coborî de 
înţelegem asta,  
 aştept, simt şi las acum să-mi apară   
 sunetul unic.  
               Cătălin G. Rădulescu 
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Luca CIPOLLA 
 
 

Una candela 
 
Tremo all'idea della porta, 
credo di non poterti più sollevare 
ma almeno 
non fingo più di mangiar mosche 
nel sogno del padre.. 
sai, a volte  
manco di rispetto 
ad ogni stato di coscienza 
quando leggo nel tuo volto 
la sofferenza, 
tu sei una flebile candela 
che più si spegne 
più in me accende luce. 
 

Viva 
particella 
 
Mi butto nella mischia 
dimentico della Tua presenza 
e rimango solo.. 
uno shock elettrico affligge le mie vene, 
scende una lacrima 
ma nella polvere poi 
un raggio di sole 
ricorda ch'io pure son viva particella   
eternamente custodita e non pigiata 
tra le Tue dita 
piene di luminoso amore 
così 
non mi posso trattenere dal lasciarmi 
cadere sul cuscino di piume 
d'un lieve respiro 
e dall'addormentarmi 
poco a poco, 
poco a poco.. 
Grazie. 
 

 
 
 

O lumânare 
 
Tremur la ideea porții, 
cred că nu mai pot să te ridic 
dar cel puțin 
nu mai simulez că mănânc muşte  
în visul tatălui.. 
câteodată, să ştii, 
lipsesc de respect 
la fiecare stare de conştiinţă  
când citesc în chipul tău 
suferinţa, 
tu eşti o lumânare slabă 
ce cu cât se stinge    
cu atât în mine aprinde lumina. 
 

O particulă 
vie 
 
M-arunc în luptă 
uitând de prezenţa Ta 
şi rămân singur.. 
un şoc electric mâhneşte vinele mele, 
coboară o lacrimă   
dar în praf mai târziu 
o rază de soare 
îmi aminteşte că şi eu sunt o particulă vie 
veşnic ocrotită şi nestrivită 
între degetele Tale 
pline de iubire luminoasă 
astfel încât  
nu mă pot abţine să nu mă las  
căzut pe perna de pene 
a unei răsuflări moi 
şi să nu adorm 
puţin câte puţin, 
puţin câte puţin.. 
Mulţumesc. 
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Il folle 
 
Qual seme di mela 
disgiunto 
dalla polpa, 
viso d'aquila tersicorèo 
è il folle, 
acqua pura, 
vive nella sua stanza   
anni addietro, 
pigramente ucciso 
da ricordi assassini. 
 

 

Nebunul 
 
Ca pe un sâmbure de măr 
detaşat 
din pulpă, 
chip de vultur al Terpsihorei 
e nebunul, 
apă curată, 
locuieşte în odaia lui   
cu ani în urmă, 
leneş omorât 
de amintiri ucigaşe. 
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Madre 
permeata di 
gioia 
(Anandamayi 
Ma) 
 
Prima di venire al mondo 
ero la stessa, 
da bimba pure 
e divenni donna.. 
sempre la stessa. 
Lo specchio 
chiaramente 
rimandava i miei silenzi 
così stavate a bocca aperta 
ed imperturbabile io,  
cosciente che 
se tutto è Atman 
nessun'arma può trafiggere l'anima, 
né parola o confine tra me e voi 
- che mai siam nati  
e mai periremo - 
può separarci dall'io perenne 
del soffio vitale 
che ci accomuna. 
 

Mama plină de 
beatitudine 
(Anandamayi 
Ma) 
 
Înainte de a veni pe lume 
eram aceeaşi, 
când eram copilă de asemenea 
şi am devenit femeie.. 
tot aceeaşi. 
Oglinda 
clar 
înapoia tăcerile mele 
astfel rămâneaţi cu gura deschisă  
şi imperturbabilă eu, 
conştientă că 
fiindcă totul e Atman 
nici o armă nu poate străpunge sufletul,     
nici un cuvânt sau hotar între mine şi 
voi 
- ce niciodată nu ne-am născut 
şi niciodată nu vom pieri -  
nu ne poate despărţi de eul veşnic 
al suflului vital  
care ne uneşte.  
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 

Corn lumină 
 

 
 

n răcoarea dimineţii, pădurea părea de 
aramă poleită de razele timide ale soarelui. 
Licornele treceau cu strălucitoarele lor 

cornuri pe marginea lacului unde petalele 
galbene ale nuferilor se deschideau să cuprindă 
ochiul albastru al cerului. Un ţipăt se auzi, la un 
moment dat, rupând susurul incofundabil al 
micilor cascade şi copitele albe ale animalelor 
începură să cutremure frunzele, răscolind cu 
întrebări şi temeri suflarea pădurii. 

- Ce s-a întâmplat? Cine-a ţipat, întrebă 
nedumerită cea mai tânără licornă, unduindu-şi 
cu graţie coama albă ca zăpada şi lovind din 
coadă ca un bici iarba argintată de brumă. Dintre 
minunatele salbe dăruite de toamnă mlădiţelor 
firave de pe mal îi răspunse, calm, fără să se 
agite, fără nicio intonaţie, un vajnic unicorn 
bătrân: 

- În adâncul întunericului, acolo unde 
turmei noastre îi este interzis accesul, s-a născut 
un vasilisc.El e acel care s-a născut dintr-un ou 
rotund făcut de un cocoş într-un bălegar de urs 
şi clocit de o broască râioasă... Şi tăcu. 

Căldura venită din fântâna cerului se 
oglindea în lac. Nici apa nu mai îndrăznea să 
curgă, nici păsările să zboare, iar fluturii 
dezgheţaţi nu îndrăzneau să mişte. 

Licornele tinere s-au sfătuit să pornească în 
căutarea arătării. Un înger li s-a arătat atunci şi 
le-a oprit: 

- Voi chiar n-aţi auzit? Un vasilisc creşte-
ntr-o oră cât voi într-un an. Şi tot ce priveşte 
rămâne nemişcat. Curaj e ceea ce faceţi voi sau 

prostie? Şi-a dispărut în raze printre frunze. Dar 
cea mai tânără licornă, deşi îngândurată, era şi 
cea mai zvăpăiată/ A luat-o înainte, atrasă parcă 
de un vis. N-au mai putut-o opri. Şi-atunci 
îngerul veni din nou şi-i spuse: Ascute-ţi, deci, 
vârful de aur al cornului tău, să fie oglindă 
soarelui şi lunii, iar lumina lor să fie mai 
puternică decât cea primită, în el să se poate 
oglindi şi zeii. Poţi face asta doar frecându-l de 
creanga de aur a  unui singur alun din această 
pădure. Dar calea către el nici eu n-o ştiu. 

*** 
- Nu te apropia... Nu te apropia, şopteau 

frunzele arămii ale codrului care erau antrenate 
în mişcarea lor, la început de o adiere, apoi de 
un vânticel, un vânt, iar acum părea să se 
transforme într-o adevărată furtună, chiar în 
clipa când licorna zări capătul pământului. 
Dincolo erau planete, mii de sori şi stele sclipind 
în ritmul unei melodii cereşti. Chiar dacă totul 
părea de poveste, acela era capătul imperiului şi 
la granţă se aflau străzi şi case, case înalte care 
atingeau norii aşa cum nicio licornă nu văzuse în 
codrii seculari. 

- Bună zi, o speriase o fetiţă, al cărei nume 
îi venise imediat în minte, dar nu i-l putea 
pronunţa. Şi chiar simţi că ea nu scosese niciun 
zgomot şi s-a decis să-i vorbească în acelaşi mod.  

- Unde mă aflu? Eu vin din codrii de 
aramă. Îi ştii? Şi observă că micul pui de om nu 
cunoştea nimic înafara lumii aceleia plină de 
care zburătoare şi roţi care se învârteau 
asemenea gândului. Dar totul era acolo cenuşiu, 

Î 
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murdar şi sufletele oamenilor triste şi disperate. 
Marele Vrăjitor care le era stăpân de zece ani era 
plămădit din beznă şi le luase orice urmă de 
speranţă. Dincolo era lumea planetelor, viaţa 
născută din Dumnezeu, aşa cum o vroise El 
pentru binele şi pacea vieţuitoarelo cărora le 
dăduse naştere în timpul Genezei.  

- La noi nu mai este pace, continuase 
fetiţa arătându-i norii negri ce se ridicau nu 
departe de lumea lor, nori ameninţători de 
război dorit de un alt împărat hapsân şi 
neîmpăcat în dorinţele lui. Ne aşteptăm oricând 
să ne ia şi bruma din elixirul lăsat de străbuni. 

S-a apropiat apoi un tânăr, înţelept, şi pe 
care îl simţeam dialogând prin vibraţii cu mulţi 
alţi oameni de pretutindeni cu ajutorul unei 
tăbliţe fermecate.  

- Cu cine vorbeşti şi de ce privirea ta se 
pierde în depărtare ca şi cum aceasta ar fi la un 
metru de tine?, o întrebase tânărul care nu vedea 
licorna. Era orb, orb pentru lumea străveche. Dar 
aflând scopul căutării, acel alun ce deţine 
creanga de aur, a găsit într-o poveste înscrisă în 
misterele tăbliţei sale calea care trecea peste o 
punte magică, deschisă doar sub lună plină, spre 
un tărâm numit Eden.  

*** 
- Fii cu băgare de seamă – te vei 

îndrăgosti. Vei crede că imensa făptură e alesul 
tău, o sfătui pe licornă duhul alunului cel bătrân 
după ce reuşise să facă din cornul său o 
strălucitoare oglindă circulară. Vasiliscul ucide 
cu privirea pe oricine se apropie, fără să-l bage 
de seamă şi fără să-l privească ca pe un rege, îi 
fulgeră pe cei ce nu-i acordă respectul cuvenit, şi 
îi face să nu mai vadă primejdiile mortale ce-i 
pândesc pe intruşi. El, însă, nu poate fi ucis decât 
punându-i-se în faţă o oglindă în care să-şi 
reflecte privirea. Atunci moartea desprinsă din el 
se va întoarce înspre propria-i făptură. 

Tărâmul întunecat era dincolo de dincolo şi 
nimeni nu mai îndrăznise să-i calce hotarul. 
Licorna, trăgând aer pe nări şi scuturând din 
coamă se oprise. Simţea în aer ceva nou, greu de 
definit. O atrăgea şi totodată era cuprinsă de 
repulsie. 

Apăruse din neant o arătare, cu capul iţindu-
se dintre aripile sale uriaşe şi unduindu-şi 
coroana bătută în pietre preţioase. Pielea 
solzoasă şi verde a trupului şi a picioarelor sale 
pintenate strălucea sticloasă luminând cu ceţuri 
de aburi tărâmul acela otrăvit. Zăceau în jur, 
nemişcate tot felul de vietăţi arse de respiraţia sa 
ucigătoare. Coada-i de dragon lovea în stânga şi 
în dreapta secerând copacii.  

Licorna îşi înălţase cornul şi în loc să 
privească în pământ rosti ceea ce o învăţase 
îngerul ei păzitor: 

Ieşi deochi 
dintre ochi... 

Ochii cei vătămatori 
şi de foc săgetatori. 
Înveliţi să fie-n tină 

împietriţi de-un corn lumină, 
şi blestem din ou rotund 

să se-ngroape în pământ… 
 

Haosul vrăjii se destrămase şi licorna se afla 
din nou în răcoarea dimineţii. Fusese vis? Fusese 
realitate? Dar sigur pădurea părea de aramă 
poleită de razele timide ale soarelui. Am deschis 
fereastra. Prin ea intrau din viitor zeci de zâne. 
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Lucian DUMBRAVĂ 

 

 
 
Piloţii din 
Alvor 
 
 
 
În partea grea a marginii de lume, 
Acolo unde totu-i numai cer, 
Se regăsesc piloţii înspre sine 
Crescând, în sine, aripe din fier. 
 
 
Ei au o singură dovadă sfântă, 
Că nici nu cer nimic şi nici nu vor 
Decât să îi primească zilnic cerul, 
La margine de lume, în Alvor. 
 
 
Şi când întind deasupra vieţii aripi, 
Reînălţându-şi partea lor măreaţă, 
Acolo sunt şi îngeri pentru care 
Piloţii-şi desfac aripi dinspre viaţă. 
 
 
Şi chiar de-ar fi să se prăvale cerul, 
Ei vor îmbrăţişa mereu acelaşi crez 
De a avea şi fier şi plumb în aripi, 
Într-un Alvor din spaţiul Portughez. 
 

                                          01 aprilie 2013 
                                              Montes de Alvor 

                                           Quinta das Biscanhas 
 
 
 

 
 
 

Din nopţile 
unui poet 
 
 
 

În oraşul de departe, 
În oraşul cu tramvaie 
E o fată care,-n noapte, 
Mi se-ascunde în odaie. 
 
În oraşu-n care lumea 
Tot aleargă înspre scop, 
E o fată cu ochi negri, 
Care crede în noroc 
 
Şi în patima de suflet 
Şi în tainele divine, 
Crede şi-n pământ şi-n cer 
Şi mai crede şi în mine. 
 
Când îşi intră noaptea-n drepturi 
Şi cuvintele se sfarmă, 
Ea îmi intră pe fereastră 
Ca şi fulgii dintr-o iarnă. 
 
Uneori mi se arată 
Ca o nimfă după ploaie, 
Alteori se pierde-n dansuri 
În penumbra din odaie 
 
Sau îşi caută cuvântul 
În tăceri şovăitoare 
Şi e partea mea de vină 
Şi e partea de iertare 
 
Şi e partea mea de mine 
Şi sunt partea ei din noi, 
Suntem patima odăii 
Ce ne cere înapoi, 
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Suntem moarte, suntem viaţă, 
Suntem orişicare noapte 
Ce iernează-n fiecare. 
Suntem viaţă, suntem moarte. 
 
În oraşul de departe, 
Trec tramvaiele pe şine, 
Şi-i o fată-acolo care 
Mă transfigurează-n mine. 

 
                                         25 ianuarie 2013 

                                                Portimão 
                                          Largo Gil Eanes 

 
 

Starea  
de-a fi om 
 
 
V-am căutat în fiecare clipă 
Şi m-am lăsat pe mine ca absent, 
Am căutat în voi salvarea voastră 
Chiar când n-aveaţi nici vis nici 
argument. 
 
Iubindu-vă, m-am împărţit în lume, 
M-am divizat în forme şi răbdare, 
Am dat la toţi din partea mea de mine 
Şi părţi din mine către fiecare. 
 
Într-altă viaţă, când va fi să fie, 
Tot pentru voi am să mă rog plângând, 
Fiind acelaşi pentru fiecare 
Ce are dreptul sacru la cuvânt. 
 
Şi am să sper mereu că se va face 
Lumină-n orice ochi şi elocvent 
Să fie Adevărul peste toate, 
Un Adevăr ca unic argument. 
 

                                       13 septembrie 2013 
                                                Portimão 

                                 Parque de Quinta do Caneco 
 

Către tine 
 
                 Cu sentimente de poet, 
                                     Claudiei Alves 

 
Noaptea asta-i un decembrie 
Singuratec şi diform 
Fără tine, fără mine 
Încercând zăpada-n somn, 
 
Albul ce ne ispiteşte 
Dincolo de-al tău ocean, 
Sensul lungilor tăceri, 
Ca un ultim ideal. 
 
Mă simt singur fără tine 
Şi mă pierd în mine însumi. 
Fără noi nu mai sunt eu... 
Să îmi taci şi să mă-ndrumi. 
 
Viaţa ta – din viaţă muşcă, 
Eu mi-am dat ochii la orbi. 
Lasă-mă să-ţi fiu o noapte 
Să-ţi sorb gândul când adormi. 

 
                                    11 decembrie 2013 
                                     Montes de Alvor 

                              Drumul Naţional M531-1 
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Vis 
 
 
Fata care stă la masa mea 
E necunoscuta ce-o visam într-una, 
E străina ce, în vise lungi, 
Îmi şoptea că e dintotdeauna. 
 
Luna-n cer abia se mai aţine, 
Umbrele de noapte mai adastă, 
Eu şi fata mea ne recunoaştem 
Pretinzând că noaptea e a noastră. 
 
Mă priveşte lung şi îmi zâmbeşte ; 
E un vis căzut în realitate, 
Visul celor singuri şi poeţi, 
Dincolo de visele ingrate. 
 
Ne fumăm ţigările, cuminţi, 
Ne mai spunem gânduri prin tăceri. 
Ea devine astăzi realitate, 
Eu sunt prins în visele de ieri. 
 
Îmi atinge braţul într-o doară, 
Îmi sărută sufletul închis. 
Ea rămâne realitate certă, 
Eu dispar că-i zi şi am fost vis. 
 

                                           24 august 2013 
                                                Portimão 

                                         Rua Fraternidade 

 
 

Ploaie în 
versuri 
 
 

Ploile răsar din ceruri 
Şi au rădăcini în stele, 
Se prăval peste poeţii 
Ce-şi dau viaţa prin poeme, 
 
Se prăval peste cuvinte 
Nenăscute din cuvânt, 
Ca, din ancestrale lacrimi, 
Să devină,-apoi, pământ. 
 
Au intrat în resciziune 
Scrierile-n sens-oprit, 
Tot trăind sfios pe muchia 
Prea-cinstitului cuţit. 
 
Ploile se nasc din ceruri, 
Lacrimile din cuvânt, 
Tot poetul din sudoarea 
Bulgărelui de pământ. 

 
                                          26 noiembrie 2013 

                                                  Portimão 
                                           Rua Carlos da Maia 

 

 
 



382 vol. 26, 143-146| mai-august, 2016 

 

Amuşinând 
filosofal 
 
 

Unii cred în nemurire, 
alţii nici nu cred în moarte, 
alţii doar în moarte cred, 
unii sunt deja departe 
 
şi de oameni şi de casă 
atingând ceva abscons 
în ţinutul esoteric 
cu-n ceasornic neîntors. 
 
Filosofii şi poeţii 
şi sărmanii şi bogaţii 
au tot căutat destinul 
fericirii lor, în alţii, 
 
vrând ca toate să se-ntâmple 
în favoarea propriei firi, 
să se dea, spre nemurire, 
despre sine însuşi, ştiri, 
 
ca o aură a fiinţei 
să se-nvârtă Universul, 
să le secondeze paşii 
când prin lume îşi fac mersul. 
 
Vină popii, filosofii, 
scriitorii de poeme, 
nimeni nu opreşte zborul 
calendarelor prin vreme. 
 
Peste lume plouă-n grabă, 
picuri mici în tic şi tac ; 
peste lumea de cuvinte – 
viaţă, moarte, tot un drac. 

 
                                                        08 martie 

2013 
                                       Portimão                                                       

Largo Gil Eanes 

 
 

„A” sau „B” 
sau „C”, nu 
ne e totuna 
 
 
Peste bătrâna viaţă care este, 
Când ce ne mai rămâne e puţin, 
Putem să reclădim la loc poveste 
Şi prin poveste sentiment să fim. 
 
Nu sentimentul „B” sau „C” sau altul, 
Ci dintre toate câte s-ar putea, 
Noi nici nu vrem să fim decât înaltul 
Ce-i pur dacă e sentimentul „A”. 
 
Mai vrem să mai vedem că se mai poate 
Câte un strop de artă pe pământ, 
Că sentimentul „A” e-ntâi în toate, 
Că încă mai e loc pentru cuvânt. 
 
Noi ne dorim ca, rând pe rând, pe drum, 
Să facem paşii fără de distanţă, 
Să nu se publice în cărţi niciun postum –  
Poeţii să se publice în viaţă. 
 
Iar dacă vi se pare că suntem 
Mult prea puţini şi iarna mult prea grea, 
Să ştiţi că şi-n tranşee mai avem 
Acelaşi crez în sentimentul „A”. 
 

                                     19 aprilie 2013 
                                         Portimão 

                                    Largo Gil Eanes 
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Vis-poem 
 
Oamenii forfoteau cu grăbire pe stradă 
Simţindu-se victime şi fiinţe şi pradă, 
Oameni cu ochi prinşi în spaime de 

moarte, 
Eclectici şi orbi, cu timpanele sparte, 
Oameni alungaţi de pe-a vieţii redută, 
Lăsaţi de pripas pe căi în derută, 
Abandonaţi fără milă de Cel ce-i Strateg, 
Mânaţi de speranţa că Ceru-i întreg 
Pentru ei care sunt şi oameni şi fiinţe 
Când moartea adoarme şi trezeşte 

conştiinţe 
La cei care încă mai cred 
Şi-s oameni şi fiinţe. 
                               * 
Nebunul ce-şi drămuie şi gândul şi fapta, 
De-a stânga raţiunii şi lumii de-a 

dreapta 
Stătea impasibil ca mort dinainte, 
Bălmăjind ca din moarte fatale cuvinte, 
Vorbe de-ocară şi rugi de ascet 
Şi lumea îl crede al morţii profet : 
– Din norii telurici pogoară-se gaia 
Şi focul şi crucea şi ploaia, 
Să-mpartă dreptatea precum e 

dreptatea, 
Să dea libertate precum libertatea 
Pe care v-aţi luat-o strigând : anarhie ! 
Libertate aţi vrut, libertate să fie ! 
Şi nebunul, profet şi sfidând laşitatea, 
Striga înspre cer : anarhie ! 
                                   * 
Un felcer ocult cu privirea de piatră, 
Ţinând lângă el o fecioară mulatră, 
Alegea cine moare şi cine trăieşte, 
Fierbând în cazane capuri de peşte 
Cu privirile albe şi reci şi tăcute, 
Privirile albe, prea goale şi slute 
De capuri de peşte ce fierb în cazane 
Cu ochii lor morţi pierduţi în găvane 
De capuri de peşte, moarte, tăcute. 
– N-am să te duc acum în Olimp, 

Te-am ales ca să fii şi istorie şi timp, 
Nisip şi clepsidră, clopot şi pas, 
Parte a vremii din cât a rămas, 
Parte a cinstei, atât cât a fost 
Şi-a avut, peste viaţă, prodigul ei rost, 
Firavul germen a tot ce e drept, 
Cu gândul ţinut şi frumos şi corect. 
Ţie-ţi dau apa şi e de ajuns 
Să-ţi ţină de sete sub focul ascuns 
În înalt de pământ şi-n adâncuri de cer 
Unde orişice zbor e caduc şi apter. 
Şi clepsidra s-a scurs 
În pământ şi în cer. 
Aceasta e apa speranţei în oameni, 
Apa neamului, ce vreau ca s-o sameni 
În tine şi-n tot ce va fi ca să fie 
În lumea ce astăzi e foc şi-agonie, 
Potop de păcate ca un pom desfrunzit, 
Bătrân, găunos, urât şi lipsit 
De orice repere drepte şi sfinte, 
Crezând doar în iarna ce-l minte. 
Şi-i cel ispitit 
Şi se minte. 
În palma ta dreaptă – ochiul meu drept, 
Să fii, peste toate, un om înţelept. 
Acest ochi de piatră e partea de mine 
Ce crede în cinste şi-n bine. 
Ia toate astea şi pleacă. La noapte 
Vei fi în lumea tigvelor moarte, 
Vei trece prin timp înspre timpul ce este 
Şi-n carea-i crezut ca-ntr-o sacră poveste. 
Viu în lumea tigvelor moarte 
Trăind o poveste. 
                                        * 
Din norii telurici cădea straşnic ploaia, 
De cer se-aninau zăpada şi gaia, 
Zbiera sub un clopot o limbă de foc. 
Potop de cuvinte şi-al morţii potop ! 
Tremurând în frisoane şi cer şi pământ, 
Univers obosit, Univers-necuvânt, 
Decripit, ruinat şi în libertate - 
Anarhic sindrom de-a lovi pe la spate 
Şi gând şi cuvânt 
Şi Cetate. 

                                            22 octombrie 2013 
                                                   Portimão 

                                           Rua Carlos da Maia 
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Răsărit 
 
 
 
O dimineaţă-n care toate-s bune 
Şi toate le-ai lăsat la locul lor, 
În care ţi-au crescut copiii mari, 
Când soaţa ta e mama tuturor, 
 
O dimineaţă când nu sunt războaie, 
Când tot ce ţi-ai propus s-a împlinit 
Sau a pierit în vise ne-nţărcate, 
Când viaţa ta şi-a lor ai pribegit, 
 
O dimineaţă clară şi fecundă, 
Cu soare, împăcare şi magnolii, 
O dimineaţă demnă pentru tine 
Şi pentru viitoarele istorii, 
 
O dimineaţă castă-n care tu 
Nu ai nici sens, nici rost, nici întrebare, 
Când fără tine toate-s mai la loc 
Şi toate-s mult mai lipezi şi mai clare, 
 
O dimineaţă-n care poţi să mori 
Ca într-un joc de când erai copil, 
Ştiind că ai trăit destule nopţi, 
Ca mort să fii mai bun şi mai util. 
 
O grabnică plecare fără ifos, 
Nici să nu-ţi iei un scurt la revedere, 
Să pleci de parcă nici n-ai fost vreodată, 
De parcă ai fi fost numai părere. 
 
Şi-n urma ta rămână toate bune, 
Rămână toate bune pe pământ, 
Ai tăi s-atingă pragul fericirii 
Iar carnea ta – prăpăstii de mormânt. 
 

                                    09 septembrie 2013 
                                            Portimão 

                                    Rua Do Pe da Cruz 
 
 

 
Noapte-bună, 
noapte 
 
 
Visătorii s-au desprins de noapte, 
Caută o zi ca orişicare, 
Merele au dat în pârg şi-s coapte 
Sufletele verzi din fiecare. 
 
Triştii visători de cale lungă, 
Se prefac încet-încet în oameni, 
Nopţile prea-lungi să nu-i ajungă, 
Să nu poţi prin noapte să-i mai sameni. 
 
Suferind metamorfoze stranii, 
Renunţând la ultimul răvaş, 
Pierdem nopţi şi renunţăm la cranii, 
Ca-ntr-un gest grotesc, sinucigaş. 
 
Aş fi vrut să mai rămân aicea, 
Să mai văd cam ce-ar fi de făcut 
Pentru-a vindeca din cicatricea 
Dintr-o coastă-a-ntâiului născut. 
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Ameţit şi de oţet şi smirnă, 
Mirosind a sânge şi pământ, 
Mi-am făcut din noapte o doctrină, 
Din doctrină – parte de cuvânt. 
 
Dar acum, prea obosit de toate, 
Reînmormântat în propriul glas, 
M-am îmbolnăvit de cecitate 
Şi, spunând adio, am rămas. 
 
Noapte-bună, noapte, soră noapte, 
Nu ne mai întoarcem înapoi, 
Suntem visători în altă parte, 
Visătorii vremurilor noi. 
 
Nu-ţi mai dăm şi nu-ţi mai dau nimica, 
Te-am abandonat în mod mişel, 
Chiar de ne mai stă în coaste frica 
Şi simţim că ziua-i un blestem. 
 
Şi de-adio şi de noapte-bună 
Ţi-am tot spune când ne-ar fi mai sete, 
Dar ni s-au zvântat cuvintele în gură 
Şi-am albit în suflet, pe-ndelete. 
 

                                                  17 Mai 2013 
                                                     Portimão 

                                               Largo Gil Eanes 
 

 
 

Alice 
 
 

Cu chirie îmi mut traiul 
Într-o urbe de mansardă, 
Unde-mi las, cu pioşenie, 
Sufletul, tăcut să-mi ardă. 
 
Într-o altă parte-a vieţii, 
Pe o stradă, nu ştiu care, 
La o casă cu grădină 
Stă o fată şi mă doare 
 
 
 

Tot ce-n ochii ei se-arată, 
Ochii negri calzi şi trişti, 
Ce îmi sugerează viaţa 
Prea-postumilor artişti. 
 
Văd acolo partea pură 
A valorilor umane... 
Ochii ei ce îşi croiesc 
Prin destinul meu, cărare. 
 
Ba trăind, ba netrăind, 
Mort de beat de-atâta viaţă, 
Alice este panaceul 
Bolilor ce mă răsfaţă. 
 
Nopţile îi caut gândul 
Şi îmbrăţişez cuminte 
Trupul ei visat de febră, 
Transformat în necuvinte. 
 
Alice îmi coboară-n noapte, 
Pe un dor sfâşietor ; 
Pot să fiu poet, atuncea, 
Pot fi ochii ce mă dor. 
 
Eu mutat într-o mansardă, 
Ea pe-o stradă, nu ştiu care, 
Căutăm în miez de noapte 
Partea lui din fiecare. 
 
Mă gândesc, de m-aş întoarce 
Ca nebun şi în delir, 
Să fiu sau al ei cu totul 
Ori o piatră-n cimitir. 
 
O, viaţa mea luată 
Cu chirie, pe un vis, 
Aş da vieţile-n avans 
Şi-orice moarte pe-un abis, 
 
Ca să pot să spun cinstit : 
Eu sunt eu, când sunt Alice. 

 
                                     06 iulie 2013 
                                         Portimão 

                                Rua Carlos da Maia 
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Ianuarie  
ca o vină 
 
 
Peste această Lună a mai trecut o noapte, 
Peste această Lună va trece înc-o zi. 
De tine însăţi, parcă, zăpada te desparte 
Aşa cum tot trecutul ia naştere-n copii. 
 
De-a dreapta-ţi stă un înger, de-a stânga 

o poveste 
Şi pieptul tău adună tumultu-ntregii 

lumi. 
Din tine înspre tine popas de vis mai este, 
Mai este loc de viaţă când viaţă-n pumni 

aduni. 
 
Nămeţii curg cu ifos şi se răsfrâng pe 

dealuri, 
Înmormântaţi în taina şăgalnicului 

somn. 
Ce se întâmplă, oare, când ninge-n 

idealuri, 
Când mai renaşti o dată şi stihurile-

adorm...? 
 
Prin ochii tăi de noapte a mai trecut un 

veac, 
O zi şi o secundă, un colţ de univers. 
Sub marginile firii puhoi de îngeri tac 
– Tăcerea inumană a celui ce s-a şters. 
 
Şi dacă s-ar tot ninge cum ploile mai 

plouă 
În toamnele cu frunze căzute-n zbor de 

vals, 
Tu, peste toate-acestea, vei strânge bobi 

de rouă 
Ca smirnă pentru suflet, ca lacrimă-n 

avans. 
                                                         24 ianuarie 2013 

                                                                Portimão 
                                                          Largo Gil Eanes 

 

Despre 
amintiri 
 
                          Dedicată domnului 
                                     Dan Ştefănescu 
 
 
Peste viaţa de cuvinte mai rămâne 

amintirea, 
Tot trecutul vrea să aibă partea lui din 

fiecare, 
Nostalgii de drept comun ce îşi cer 

dreptul la viaţă, 
Amintirea ce ne-absoarbe... Şi ni-e bine 

şi ne doare. 
 
 
Căutăm din ochi trecutul ce ne-a fost 

cândva prezent, 
Căutăm cărări blocate în ceasornice de 

timp, 
În ceasornice cu arcul neîntors de-atâta 

vreme, 
Ce-şi scălâmbăie scrânteala ca-ntr-un 

tragic anotimp. 
 
 
Timpul trece peste viaţă, viaţa parcă stă 

pe loc, 
Bat în turle de biserici nişte clopote 

dogite 
Ca ecou al unor vremuri netrecute-n 

vreun raport, 
Niciodată-abandonate, niciodată 

regăsite. 
 
 
Viaţă – joc de paşi pe-un vast teren... 
Oricâţi ani în spate ducem, la finalul 

unui joc, 
Ne îmbrăţişăm echipa şi arbitrul, 

adversarii, 
Pământ, aer, apă, foc ! 
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Cine a înscris şi cine a rămas ca o 
rezervă, 

Scorul – nici nu mai contează, inutil 
orice câştig 

Când rămâne doar speranţa, amintirea 
unor clipe 

Cu noianul lor de pase, cu noianul lor de 
frig. 

 
 
 Stăm şi căutăm o cale de-a readuce 

înapoi 
Tragice minute moarte cu secunde care 

mor. 
Stăm şi-acum – desfidem viaţa 
Şi rămânem pe gazon 
Să îmbrăţişăm echipa şi arbitrul, 

adversarii ! 
 
 
Bată clopotele-n turlă cu dogeala lor 

dogită, 
Ticăie în lume ceasuri în tic-tac-urile-

afone, 
Meargă timpul înainte dintr-o ţintă-n 

altă ţintă ! 
 
N-au decât să bată ritmii printre ritmuri 

monotone... 
 
 
Noi vom dovedi, aicea, că trecutu-i un 

prezent, 
Că suntem stăpâni pe viaţă, fără dreptul 

la derivă, 
Că suntem nemuritori reclădind tot ce a 

fost, 
Că trecutul nu-i trecut, ci o sacră 

perspectivă. 
 
 

                                                    18 decembrie 2013 
                                                            Portimão 

                                                   Rua Carlos da Maia 
 

 
 

 

Clepsidre de 
zăpadă 
 
 
 
Clepsidra cerne şi ne cerne, 
timpul nostru-i un tic-tac 
de picurături la streşini, 
ca-n potopul unui veac. 
 
Unu, doi şi trei şi patru... 
Cine ştie cât potop 
va mai trebui să fie 
pentru-a stinge-al vieţii foc ? 
 
Dealurile se-ncovoaie, 
mai umane să ne pară, 
mai cuprinse de iluzii, 
mai căzute sub povară. 
 
Râuri s-au întors în streşini, 
streşini râuri s-au făcut, 
a căzut din cer zăpadă, 
albă ceaţă a căzut. 
 
Peste-ntinsul lumii noastre 
cern clepsidrele, prodig, 
timpii spaţiilor obscure, 
pentru nopţile de frig. 
 
Ne-a rămas să mai fim oameni, 
fiinţe tragice şi demne, 
să mai coacem câte-o pâine 
şi s-avem în case lemne. 
 

                                21 septembrie 2013,  
                                       Portimão,  

                                 Rua Carlos da Maia 
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Din pământ 
 
 
Undeva, în Univers, a mai explodat un 

astru, 
Undeva, în altă lume, un popor s-a 

decimat, 
Undeva se mai boleşte şi se moare strict, 

de foame, 
Undeva e prins în neguri, sufletul de om 

curat. 
 
Undeva, în altă parte, un poet scrie 

postum, 
Un contemporan nu scrie dar deţine 

şapte cărţi, 
Trei brutari lucrează pâinea pentru cei 

ce sunt acum, 
Alţii trei, cu spice-n braţe, nu se regăsesc 

pe hărţi. 
 
Mulţi făuritori de case au plecat din casa 

lor, 
Într-un abandon deşertic din ceva spre 

altceva ; 
Dezrădăcinaţi de soartă, îşi mai caută-un 

popor, 
Ca stafii în lumea-n care nici o lume nu-i 

mai vrea. 
 
Tot pământul e potecă, ni se-agaţă de 

picioare, 
Ni se-nţeleneşte-n palme şi ne dă pe ochi 

cu apă, 
Ne mai fură şi din sânge, sângerând 

apoi în Mare, 
E pământul calea noastră, ne e pas şi ne 

e groapă. 
 

                                                         28 martie 2013 
                                                              Portimão 

                                                     Rua da Monchique 
 
 
 

 

 
 
 

Blestem 
blând 
 
 
Iată-mă prins din nou, orfelin, 
Blamat de fiinţe şi scos în afară 
Fără o pâine şi fără lumină, 
Lipsit şi de ultima, sacra ţigară. 
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Pe stradă în jos, trec perechi de o noapte, 
Perechi de o viaţă, au timpii lor morţi. 
Lumea întreagă pare o mare, 
Eu, pe de-antregul – zăvoare de porţi. 
 
Cântă, spre seară, un fado şi-o doină, 
La mese e peşte şi apă ; 
Din scumpe ţigări se fumează şi fumul 
Sunt eu transformat în baladă. 
 
Stors, fără preget, de fiinţe absconse, 
În mine se naşte pe drept, un blestem. 
Cu viaţa şi moartea mă prind şi mă leg, 
Eu însumi, prin viaţă, o moarte din lemn. 
 
Cadă blestemul pe cel care are 
La baza fiinţei doar propria lui fiinţă, 
Să-i sece şi apa şi fumul ţigării 
Şi orice cuvânt de credinţă. 
 
Şi-n măsura în care au dat cu măsură 
Arginţii mânjiţi şi meschin şi scabros, 
Să li se fărâme sorgintea sordidă, 
Spurcându-le suflet şi parte din os. 
 
La cel ce-a lovit în cel fără vină, 
Să-i dea Domnul viaţă şi vieţi peste ani, 
Să-i fie pământul o veşnică trudă 
De bestii ce-s bestii când sunt şobolani. 
 
Acolo,-n cotloane umbrite şi aspre, 
Să-şi nască sămânţa creând stârpituri 
La fel cum prin gândul urât şi ingrat, 
Creat-au fiinţe cu minţile-n guri. 
 
Şi-atunci când va fi şi firesc şi dreptate, 
Când cinstea va fi un efect primordial 
Bestiile bestii vor fi fără măşti, 
Cu chipul cinstit, de scârnavi guzgani. 
 

                                                 01 iulie 2013 
                                                    Portimão 

                                            Rua Carlos da Maia 
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Emilian  MARCU 
 
 
 

Senderos de hojas muertas 
 
 

Senderos de hojas muertas nos investigan los pasos 
Cae la densa sombra bajo tu huella liviana 
La resina amotinada espera los momentos trágicos 
Cuando desde los colores hiere tu pierna. 
 
Amada que sorpresa nos toma este momento 
Mas trsites que el contorno flotante hacia la tierra 
Cortos atardeceres se posesionan en  secreto   
Un profundo vacio viste tu beso en la nada. 
 
Ecos sin límites flotan desesperadamente 
Un tiempo nos lleva al espacio a una galaxia tenue 
Pensativo, mira bien , es de sal el monte. 
Se derruma en la hora el segundo la campana redobla triste. 
 
Senderos de hojas muertas nos investigan en paz 
La resina amotinada madura en la sombra de mi faz. 

 
                                       Jueves, 16 de octubre de 1997 
 

 

Preparación 
 
 

Siempre preparado como para una fiesta 
Su limpia ropa en un cofre está discretamente 
Un campesino ya listo, he ahí, para su partida 
Las heridas del trigo en el pecho heriente. 
 
Y vestido con yerbas y con nieves 
Refrescado y bañado como para un rito 
El que está en estados alegres o tristes 
Para – éste largo viaje- se ha preparado. 
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La limpia ropa está lista para recibirlo 
Adornarlo en secreto  y sorpresivamente 
En rosca de cera sabe tejerlo 
Para irse  con los suyos a  miradas rapidamente. 
 
El sentido del mundo lo lleva como un mandamiento 
El se separa de los aquí a través de un beso 
Y ya no lo alcanza ni la vega sin término, 
Se marchó y la masilla de su casa y todo. 
 
Siempre preparado como para una fiesta 
Envuelto en aromas y en trigo de reojo 
Un campesino ya listo para su partida 
Está entre nosotros  como un invitado. 
 
No se encuentra en su casa y esta mal 
El sentido del mundo que le es desconocido 
Un campesino por sus heridas a cal 
Llega a retomar toda su vida a partir de lo ya empezado 
 
Ni ya tampoco lo comprende en el pensamiento la claridad 
Parece un cerro bajo su cuerpo acabado 
Si es que con nosotros aqui  cenad 
Con aquellos idos el está secretamente hermanado. 
 
El pan de la rosca y de la  caridad 
A ellos les lleva en vapor puro y santo 
Para que sea en casa alimento de equidad 
Cierra la puerta a tierra tras él con encogimiento 
 
La luz de la candela lo conduce 
Por el sendero de humo  y de tristeza 
La herida  lenta en la cruz enflorece 
Y se prepara para la otra vida. 
 
Siempre vestido  como para una fiesta 
Envuelto  en aromas y en trigo de reojo 
Un campesino ya listo para su partida 
Está en esta aldea como un flojo. 

 
 

Traducere in castiliană de Mario CASTRO NAVARETTE  
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Doina URICARIU 
 
 

Textul, încotro? 
 
 
 
 

m citit de curând toate poemele unei 

antologii, Poetry 180,  pe care mi-a trimis-

o,  poem  de  poem, Biblioteca 
Congresului din Statele Unite. Lectura lor m-a 
pus pe gânduri. Staţi liniştiţi, sunt zeci de poeţi 
pe care merită să-i citim. Există multă poezie, 
expresivitate, reflexivitate, o coregrafie a 
cuvintelor, o tehnică a limbajului corporal-
textual, care nu se dezminte. Secolul este unul al 
denudărilor. Poetul îţi oferă un streaptease pe 
post de suflet. 

Ce să facă, dacă e convins că lumea nu mai 
reacţionează la orgă ci la morgă? Dar antologia 
americană nu reţine asemenea poeţi care par să 
fie la mare trecere pe maluri dâmboviţene. La 
concurenţă cu spovedaniile despre iubire, bani şi 
realitate din manele. Staţi liniştiţi, nu lipsesc 
proza tragică sau glamour, absurdul, 
mizerabilismul, thriller-ul lăuntric, caricature 
utopiei  şi  cosmicitatea  înlocuită de  SF,  
veşnicul  strigăt al ierbii lui Walt Whitman şi 
naturismul marilor poete de peste Atlantic, care 
au descoperit, dinainte de Edna St. Vincent de 
Millay, poezia vrejului de fasole. 

Nu  există, şi aici puteţi să vă întrebaţi de 
ce?, textualismul viscerelor sau al înjurăturilor, 
ca la uşa cortului, violenţa lingvistică din lumea 
dezabuzată a romanului scris de Irvine Welsh, 
Trainspotting, pe care unii l-ar dori editat în mai 
multe exemplare decât Biblia. Eu, nu. Prefer de 
departe un  text  plin  de  poveştile  din  
Evanghelii  unuia  ce  exaltă falusul, spus neaoş, 
pe româneşte, din trei în trei cuvinte. Nici 
Domnul Jourdain nu vorbea aşa, când i s-a 
recunoscut calitatea de proză a textului. Textele 
lumii, e drept că se iau după cuvintele pe care ar 
vrea să le audă cititorii. 

 Există multă slugărnicie din partea 
autorilor care scriu, atenţi la buletinul 
meteorologic, ca să ştie ce e cool şi hot, când 
îşi croiesc cuvintele. Volumul de faţă, pe care 
l-aţi citit sau veţi începe să-l citiţi, are chiar în 
titlu cuvântul înger. El poate declanşa, prin 

însăşi prezenţa personajului benefic ori damnat, 
simpatii sau alergii. Despre ce scrie Ioan Gâf-
Deac şi mai ales cu ce cuvinte scrie? Acum, în 
2010, când locul îngerilor a fost ocupat de 
smog, de sateliţi şi coridoare antirachetă şi de 
Satana? 

Satana, cu majusculă? Cu minuscule, căci 
trăim în babelul blogosferei. Aşa se scriu 
adresele de e-mail. Şi,  în plus, şi-a ales, de pe 
bolta Vaticanului, o reprezentare a Poeziei, cu 
majusculă, din Tribunalul Apostolic. Pictată de 
Rafael. Cine mai are nevoie de rafaelism în 
rafalele de reclame? 

Amicii lui Ioan Gâf-Deac îl sfătuiesc să se 
înregimenteze. Abonează-te  la  proză.  Umple-
ţi  textele  de  ştiri,  de reportaje,   de   scene   
XXX,   de   entertaiment,   de  statistica agenţilor 
de circulaţie. Lumea nu mai reacţionează la 
orgă ci la morgă. Ioan Gâf-Deac refuză să 
asculte asemenea sfaturi. Introducerea  autorului 
e  un  manifest  diferit,  scris  altfel decât ceea ce 
i s-a propus în legătură cu botezul prozei. Există  
un  fast  food  al  artelor  contemporane  la  
care, evident că nu subscrie. Recunosc că şi eu 
am oroare de acest Mc Donald din 
minimalismul contemporan, aşa că refuz să-mi 
las pradă lui stomacul,  nemaivorbind de suflet 
şi de spirit. Încep să citesc cu atenţie. Dau de o 
parte unele cuvinte şi formulări manieriste, 
căci e evident că textul e lăsat să curgă. 
Volumul este un amestec de gândire 
paradoxală, de eseu şi  incantaţie ezoterică, de 
formulări pythiace şi ritualuri de întronare şi 
excomunicare. El este în  întregime o romance 
d’amour adresată poeziei, văzută altfel decât 
ne-o servesc umanioarele în vogă. Textul e 
polemic fără să se certe, răstoarnă totul din 
temelii. Un oxymoron continuu hibridează 

A 
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textele într-o ars combinatoria ce uneşte opusele 
conjunctio oppositorum şi opune cele asemenea. 

Cititorul este mereu obligat să ia act de 
faptul că cele ce sunt trebuie înţelese ca cele ce 
sunt nefiind, în vreme ce tot ceea ce nu vedem, 
nu înţelegem sau nu pare să fie, există, se 
construieşte, exultă. 

Precum în marile filosofii orientale, 
„clădirea  întregului mers este pe o sfântă oprire”,  
iar „o miime de secundă vie este spre a zări 
veşnicia”. 

Asemenea balans de antinomii ne trimite la 
texte de alchimie şi psihologie
 alchimică,   la celebre   serii
 de paradoxuri greceşti, la acea chimie a 
neliniştii ce defineşte căutările medievale, 
topind mereu poezia în raţiune, matematici, 
logică şi limbaje, astronomie şi mineralogie, în 
căutarea aurului pur, conform acelui adagio de 
care n-ar strica să-şi aducă aminte poeţii: aurum 
nostrum non est aurum vulgi. Poezia nu se face cu 
populism şi globalism. Şi, vai de noi, dacă vom 
ajunge să trăim sub dictatura nepoeziei. 

În Istoria logicii, profesorul Anton 
Dumitriu ne ajută să înţelegem ce izvor nesecat 
a fost şi rămâne logica polivalentă pentru 
poezie. 

Poeţii ar merita să citească şi volumul 
marelui gânditor publicat în 1943, Logica 
polivalentă,  după Logica nouă, apoi Philosophia 
mirabilis, Cartea întâlnirilor admirabile, Aletheia, 
Culturi eleate şi culturi heracleitice. Asemenea 
lecturi i-ar ajuta să redescopere un izvor cu 
mult mai important în poezie decât reportajul. 
Anume raţiunea, jocurile minţii, logica în răspăr, 
logicile polivalente... 

Academicianul Gr. C. Moisil salută cartea 
despre logica polivalentă, în „Revista 
Fundaţiilor” iar Enrico Bompiani reuşeşte s-o 
traducă în italiană, după ce istoria se complică şi 
amânarea publicării atrage nevoia unor 
completări şi aduceri la zi. Asemenea lecturi ne 
ajută să-i înţelegem mai bine pe Rilke, poetul 
nevăzutelor şi nerostitelor, pe Blaga, fireşte, şi 
sunt  de  fapt  obligatorii,  dacă  nu  dorim  să  
transformăm poezia în Lecţia de engleză a lui 
Eugen Ionescu. Fără asemenea lecturi nu vom 
pricepe mare lucru nici din Înger cu aripi 
ascunse,  o carte a paradoxurilor, a 
antinomiilor, un soi de tratat şi cercetare a 
insolubilelor care sunt de fapt texte de iubire, de 
veghe şi de vindecare. 

Autorul lor are oroare dar şi un soi de 
cochetărie în a refuza să-şi spună poet. Eticheta i 
se pare rizibilă ca şi alaiul de poeţi 
autoproclamaţi care se înfăţişează publicului în 
postură votivă, cu aere de ctitori şi întemeietori, 
cocoţaţi pe soclu, mumificaţi în retorica gloriei şi 
a legendei, de vii. Lansările  de  poeţi  au  uneori  
aerul  unui  cortegiu  funerar hilar. 

Trecând peste statul de funcţiuni şi statutul 
autorului, citim toate aceste insolubile, ivite la 
umbra matematicilor, a teoriei mulţimilor lui 
Cantor, ale celebrului paradox descoperit de 
Cantor, paradoxul mulţimii tuturor mulţi- milor. 

Ioan  Gâf-Deac ştie să exploateze 

propoziţiile contra-dictorii şi să le topească în 

poezii sau embrioni lirici. Ştie să transforme în 

expresivitate estetică contradicţiile formale 

deduse din sisteme teoretice. Textele lui 

surprind asemenea descărcări luminoase cu 

valoare poetică şi sapienţială. Ştiu să exploateze 

contradicţia rezultată din încercarea de a 

explica anumite fapte sau obiecte cu ajutorul 

unei perspective, viziuni şi metode care reduc 

cerul la colivie. 
Pentru fanii prozei şi prozaicului în poezie, 

textile acestea pot suna esoteric, incongruent. 
Par  o  mostră de dicteu automat şi un doi de 
cadaver esquis suprarealist, alcătuit din 
paradoxuri, licenţe, o retorică serpentinata, 
manieristă. Pentru cine  a trecut prin  ograda 
logicii combinatorii, 

sunt admirabile alunecarea şi topirea, două 
acţiuni continue în geneza acestor viziuni, două  
constante  şi teme cu variaţiuni ce dau cântecul 
şi calculul mental, fie cu rol de argument, fie 
cu rol de functori sau şi-şi.  

Apoi există texte şi poeme  conduse de logica 
constructivistă care consideră infinitul ca fiind 
potenţial, în curs de construire. Şi nu actual şi 
realizat, precum în logica clasică. Intuiţionismul 
astfel generat face casă bună cu textul poetic. În 
fine, putem alege multe exemple marcate de 
logica relaţiilor de tranzitivitate, reflexivitate, 
simetrie. Exemple de texte în care relaţia este 
mai importantă decât ceea pune în contact, prin 
atracţie sau respingere, eflorescenţă sau ofilire. 

În 1973, unul din capitolele lucrării mele de 
peste 400 de pagini, consacrate sintagmaticii 
poeziei, sub conducerea ştiinţifică a Prof.univ.dr 
Paul Miclău, aborda şi relaţia dintre logica
 modală, raporturile dintre 
necesitate,   realitate, posibilitate,  
imprevizibilitate  şi  contingenţă  în  geneza 
textului poetic.  Remarcam  vocaţia 
poetică a logicii polivalente care lucrează cu mai 
mult de două valori de adevăr, aşa cum, a 
construit-o J. Lukasievici şi E. Post, la începutul 
anilor 20, în plină epocă de avangardă, dadaism, 
suprarealism, futurism. 

E limpede că interpretarea mecanicii 
cuantice şi rezol- varea paradoxelor logicii 
matematice şi a celui al lui Ahile şi broasca 
ţestoasă erau sincrone cu noua poezie. În pofida a 
ceea ce cred despre modernism interpreţii de 
duzină, izvoarele lui stau  nu  în  iraţional  ci  în  
nevăzutul  de  până  atunci  din raţiune. 
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Poezia a descoperit de milenii marele ei 
filon de aur, care nu rezidă doar în intuiţie şi 
fiziologie ori secreţii fiziologice. Altceva mult 
mai vast şi de necuprins decât glanda lacrimală 
îi irigă cuvintele. 

Volumul acesta este o continua laudă adusă 
acestei poezii, decretată prinţesă medievală. El 
se constituie ca o cruciadă a cuvintelor, multe 
fiind aşezate în negativ, ca în limbajul exorcizant 
şi smerit din Filocalii. Necuvintele lui Nichita 

Stănescu sunt semănate în text mai peste tot, cu 
rost de a smulge nevăzutele şi necunoscutele din 
apatia şi mecanica afirmativă. 

Paralel cu această instaurare a laudei 
poeziei, ca un garant  al  redescoperirii 
polifoniei,  autorul  îi  dă  jos de pe soclu pe 
poeţi  sau,  cel  puţin  îşi  refuză  sieşi  condiţia  
de soldat-fanfaron cu care se împăunează poeţii, 
de când nu mai sunt menestreli, anonimi 
cântăreţi  de mari  epopei  şi cronicari. 

De-o bună bucată de secole, prea puţini mai 
luptă fără frică şi fără prihană pentru culorile 
poeziei, iubind-o necondiţionat. Acest laudatio 
polemic refuză să se numească lucrarea unui 
poet sau a unui înţelept, adjudecându-şi rolul 
mai umil de „gardian de înger”, de „salvator de 

regină medievală”. Să  sune  asemenea  roluri  

vetust?  Şi monologul lor old fashion? Depinde 
pentru cine. 

În antologia făcută de Biblioteca 
Congresului, există şi asemenea poeme
 contemporane în care poezia este 
îndemnată să-şi privească  conturul lăuntrului  
său, să coboare-urcând sau să urce-coborând 
treptele topirii, topirii din  iubire,  să  caute  

mereu  planul  înclinat  al  alunecării  şi 
ascensiunii în sine. 

Îngerii nu au dispărut din marea poezie 
americană şi a lumii. Sunt îngeri proteguitori şi 
îngeri căzuţi, damnaţi, care- şi  lasă  uneori,  în  
cădere,  amprenta  viscerelor  şi  balta  de sânge 
în ţărână, pe autostrăzi, pe gresia tocită, puhavă 
din baruri şi moteluri, ori chiar în alba zăpadă în 
care se aruncă.  

Textul,  ca  o  amprentă  în  construcţie,  
poate  merge visând, ca autorul acestei cărţi, că 
la o  mie de ferestre, este vestită marea lege nescrisă, 
cea a înălţării aripei de înger spre adânc. Un drum 
către înţelepciune, viziune şi poezie. 
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Ioan GÂF-DEAC 
 
 
 

Invocaţie de stirpe regală 
 
 
Leagă-mă de aripa ta, du-mă cu o mie de ani în urmă, primeşte-mă armată de 

poeţi, comandante de munţi, distanţă străină, reînălţare divină, înainte şi nufăr 
vorbind, printre cele mai tăcute lebede din ape invizibile. 

Restrânge-mă în risipire, cântă sunete de o secundă, iscă apăsarea pe clape de 
opal bucăţi de nemoarte, rugăciuni de întristare, schimburi de încremenire în statui 
de jad. 

Eu nu sunt o tristă poezie, ci chiar tristeţea născută din marele proces de 
iubire. 

Se reculeg tăblii de umbre proiectate în substanţa lor necolorată, trepte întoarse, 
ochean de algă ameţită în mări calde din fiorduri sudice, din ecuatoriale ierni, din 
tropice netipice, din suflete ţintuite în muţenie. 

Alunecau anii în sănii cu tălpi ce striveau fărâme de veşnicii, curgeau 
contururile în flame de potire nepotic- nite în dogme. 

Topiri ale funiilor din colivii eliberau libertăţile patriei de păsări, poporului de 
ţări de dropii, câmpiilor surprinse în freamăt de acoperire a noilor reliefuri. 

Străpunge trecerea, destramă odihna iar eu statuie de eternitate invoc, spre 
reîntregirea artei poetice. Nu-s praguri pentru neodihnă, inutile culori se sfârşesc în 
feerii. 

Spre interior porneşte afara exteriorului, durerea splendorii, adorabila 
exclusivitate în prizonierat. Palpitaţia stelară, plâns de înger se cheamă. Graţia 
orbitei, în leagăn de ritualuri, în vitralii se sfarmă. 

Clopotele de toamnă aspră au dangăte de dungi înde- lung ruginite. 
Absenţa inutilităţii, sfârşire întru creaţie se zice, drept ancestral pentru 

înspăimântare se face, bătaie de mers în oprire se spune în iscare. 
Nu-s  negaţii în  cele  mai  pure  invocaţii  de  stirpe regală. 
Puterea iubirii se află în marea putere a zidurilor montate în sunete, în absenţa 

regăsirii. 
Trec maiestuos în plecare, 
invoc pios nesupunerea, 

deschid cărţi în care cuvintele se trezesc transformate în sunete, 
literele în nituri ce ţintuiesc alchimia sufletelor noastre, 

reîntregite de devenirea invocată. 
Te neiubesc neiubire, 

precum te iubesc nepoezie, 
cu nonşalanţa vegetală a eternităţii căzute în mari areale de dor. 
 

22 octombrie 2009 
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Asuprirea înţelegerii 
 
 
 
Pot  reveni reînălţările oricând. Materia  se  joacă  în leagăne  universale,  se 

prelinge  în chimie  vrăjitorească, se lasă în legi  ce asupresc înţelegerea. 
Devin alte materii o nouă substanţă. 
Universurile numai în poezie se pot odihni. 
Florile  se  duc  din  contururi  în  halucinante  culori neînsemnate, pentru 

conţinut nou şi destrămare. 
Se repetrec toate în limbile de foc ale gheţarilor, în noile contraste din iubirile 

supra-mondiale. 
Îngeri blânzi plâng lângă izvoare, mereu istoviţi de veghe rănită, dispuşi în 

cercuri închizătoare de libertate. 
Prezenţele sunt false, adevărate sunt doar ivirile din aure, din reînceputuri, din 

sfinte tristeţi. 
Podurile se refigurează în purtătoare de chingi, doar peste aer. 
Sunt interzise legăturile între iubiri. 
Între cuvinte se topesc lianţi de bronz descântat, rochii de vegetal vis îmbracă 

tulpini de munţi, iar vizuinile obosesc în fel de fel de preziceri. 
Ocultă renaştere este în efort, în reîntregirea gata de risipire. 
Restrânsă deschidere este în plutire, în mari linii de zbor, în mari treceri de pe o 

planetă pe alta. 
Înţelegerea  este  deplină  în  prizoniera  toamnă,  în libera trecere a vulturului 

peste înalta câmpie. 
Neînţelegerea  este ştiinţă, redusă aură în strălucirea aspră de străluminare este 

cunoaşterea. 
Adun stele în latura verde a cerului, sub strânsul orizont al adâncului. 
Trec prin noi strângeri de rod, strategii de dispariţii, desfac 

seminţele de veşnică nerăsărire le pun pe alte planete de linişte grea. 
Trec prin voi delimitări inefabile, clădiri surprinse în noi zidiri ridic. 

Nu se înţeleg secundele în faţa ritmului exact. Nu se surprind orele în alte 

lungimi de rit. 
Şi  totuşi,  anotimpul  ca  oră  a  întoarcerii  anului,  se poate întinde în 

restrângerea sa străină. 
Iubeşte-mă şi iartă-mă, preasfântă iubire. Te ţin pentru desăvârşit, întru pornire. 
Poţi reveni în reştiri, în neînţelegeri plăpânde, în răsărituri apuse. 
Suntem  în  faţa  ajustării,  în  norii  de  platină  curg lacrimi de îngeri, când 

aripile lor frânte se ridică peste lume. 
Înţelegerea mea cu tine, — măiastră artă, este lege de neştiinţă, despre ceea ce 

nu poate să fie mesteacănul rănit cu ramuri străine de rod. 
 

22 octombrie 2009 
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Cântecul regelui 
 
 
 
Regele deschide uşa poporului de minerale; cosmosul lui este pe contur, 

vederea sa lângă forme. 
Propune prizonieri în rândul arborilor, se redeschid peisaje moarte în picturi de 

apă, de aer jilav, de înălţimi tocite. 
Cad stelele pe spinări de văi de opal, norii plâng după umbrele lor, cuvintele 

nu-s ideale. 
Un fel  de putere este veşmântul,  o mare de iubire devine îmbrăcăminte 

pentru oceane inexistente. 
Nu-s văzuţi îngeri, aripile lor nu există decât în cărţi. 
Paznicii închid pleoapele tuturor, ecrane de  ostoire istovită sunt în cancelaria 

întregului popor de fiinţe, care acced la îndrăgostire. 
Cei ce păzesc  creşterea regnului mineral nu se topesc, rămân statui mocnite, 

vederi opace, jaloane pe câmpii infinite, retrase în membrane de mâl viu. 
Regele porunceşte naturii rămânerea în înlănţuiri, sfârşirea în aparenţe, legarea 

lângă sine şi indiferenţa faţă de îngerii din cerul alb. 
Un tron vegetal doare în fiecare literă, o suferinţă ascunsă este re-presimţită de 

cel ce arde în spaţiul gol. 
Atinge lucrarea; lucrurile le întâmpină, gândurile le pleacă, nesfârşiturile le 

spune în neştiinţă. Ştiinţa este creşterea formei, conturul este plecat departe de el, 
de propria-i frontieră şi naşte astfel substanţe noi. 

Balansul  este  împins,  echilibrul  urcat,  străinătatea 
privirii  atrasă,  limpezimea  curcubeului  dusă,  albastrul 

prezis, alabastrul introdus în statui şi apa în noi forme de molecule adormite. 
Ploi frumoase cad pe statui, renasc senzaţiile în socluri, 

simbolurile vorbesc, dorurile adastă în reveniri. 
Regatul formelor este într-o continuuă mulţumire, 

poporul de contururi este deschis, egal dispariţiei, 
între aceleaşi frontiere. 

O mai bună reglementare a iubirii devine decret în azurul dintr-un nadir căzut 
în plâns. 

Nu-i chip de mişcare, nu-i linişte de mulţumire în faţa puterii de duh mineral. 
Se-apleacă orbitele din jur, se strâng drumurile în bobine de panglici de 

frunze, podurile uită trecerile pe sub ele de teama întrebărilor din somn. 
Pleacă noi complicaţii în legi, se înclină noi mari puternici în voci, în seci 

cuvinte, pe care le alegi tu substanţă îmbrăcată cu pietre semipreţioase de umbre 
de gând, de încântătoare necântare. 

Trece uşor  un înger pe lângă împărăţie. 
 

23 octombrie 2009 
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Lucitoarea, strălucitoare 
şi prealucitoare 

 
Desfăşurând diferenţele se întrevăd trăiri cu mari splendori, între cleştare ce 

fierb în chingi netopite. 
Zborurile sunt adunate în mănunchiuri de raţionale minerale, paşii devin 

străini în  unghiuri vii de vedere, botezuri nestăvilite se reînscriu în purităţi 
viitoare. 

Toate etichetele florilor sunt pentru târziul din anotimpul ce vine, din anul ce 
trece din rugăciunile înălţate, nicicând oprite pe plutiri de ape restrânse. 

Vin geografiile, rând pe rând, la judecăţi privind intensitatea tristeţilor afişate 
de cerbi rătăciţi. 

În păduri se fac ocoluri de libertăţi, se încing topirile zăpezilor ce mor în 
necăderea lor din cer. 

Sosim împreună pe-un câmp al mulţumirilor, eu artă, 
tu vis, eu cântec, tu clavir. 

Plecăm însinguraţi într-un câmp interior, visăm nordul 
ca un început de mare reîndrăgostire, de sfânt eter ce curge spre 

ecuator. 
Mereu adun toate şi totul în jurul poemului, în ritm de prizonier al 

sunetelor niciodată auzite din cântecul tău — 
instrument viu cu fibre de aur în corzi. 

Nici nu spune prea mult prea marele preţ al formei. 
Într-o egală măsură nu cântă nimic culoarea. 

Sfârşesc creaţii zilnice, prin ziceri încep distrugeri veşnice,  prin  inventarul  de  
idei  despre  iubire  scriu, trecând maiestuos prin arta poeziei. 

Trec toţi şi toate în tot. 
Dincolo revine în dincoace de ţesătură. 
Obsesia limpezimii devine complexă înrâuire a sfintei tale  acoperiri,  aripă  

plăpândă,  albă,  lucitoare,  strălucitoare, prealucitoare… 
24 octombrie 2009 
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Senin de cristal 
 
 

Era un curcubeu peste o parte de ţară, un mers înveselit printre 
oameni. 

Un înger ţinând de mână alt înger mai mic cutreiera universuri 
numai de el cunoscute, liber de povara pazei, stăpân pe libertate, 

suprem responsabil peste poezie. 
Nu există poveste, 

munţi nu se arată întorşi dinspre cer spre pământ, oceanele curg în fluvii, 
lăsând vederile cuprinse în simplitatea înfricoşătoarei stări de a fi liber. 
Seninul este de cristal, vederile de iarnă au încremenit în ochiul rănit, ploaia de 

toamnă a fost sculptată în sticle ce rănesc aripile albe ale minunaţilor îngeri. 
Contururi sparte, forme diforme şi adunate trei sunete de pian au format 

preocupările creaţiei de materie în universul restrâns. 
Nici un scenariu nu se preînalţă în survenire. 
Nici  un  semn  de  nedetaşare nu  mai  străluceşte  în oprire. 
Cutreierau ieri două furtuni liniştite oraşul acoperit 
de rugină îngerească. 
Printre oameni circulau sunete, cântecele se întindeau ridicate din somn eteric, 

din străluciri de vorbe nepoetice. 
Ore în şir, doi îngeri au stat în ferestre căutând stele pe care să urce cu gânduri 

celeste, spre a  întrona viaţă în materia nemărginită a cerului incolor. 
Acoperiş  de  aer,  furtună  de  vis,  înălţimi nevăzute, 
adâncuri străfulgerate, poeme, ode, sonete şi alte topiri de meşteşug de ardere, 

acestea stârneau redeschideri de zăcăminte, reînceperi de litere, reinventări de 
vechi trăiri întru continuă, veşnică, de vegheat libertate. 

Îngerii dormeau în cristale; trebuiau păziţi, deoarece naşte iarna ceva aer alb de 
platină, inundând spaţiul fără de margini. 

 
24-25 octombrie 2009 
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Despre legile nescrise 
 
 
Despre putere se spune în lume cu ajutorul plutirii prin unde; despre legi se 

cântă în universuri prin neîntâlniri întru respect, întru sfinţirea distanţelor. 
Era spre seară, sfârşit părea întunericul în cutia de gheaţă  a  viitoarei  nopţi,  

aşteptată  se  lăsa  înlegiuirea nelegiuirii prizoniere. 
Ieri au adăstat oboselile, în visuri noi s-au culcat, în pierderi nepierdute de sine 

s-au cuibărit. 
Trăiau senine mişcări, se întrec vinovate nevinovăţii, 
se vor reconstitui nopţile anotimpurilor. 
Legile nescrise ale iubirii sunt proclamate întru respectul tău — poezie, iar 

legile din patria îngerilor cu aripi rănite şi ascunse sunt arătate universului, întru 
paza limitelor sale. 

Creaţia  este  nelege,  libertatea  devine  respiraţie  de cerb. 
Avans  neutru  am  pe  noi  orbite  de  frunze,  într-un ocean de ştiri neştiute, 

într-un orizont survenit în reîntregire. 
Nu-i nimic străin în pădurea de sunete; un deal de dor şi reîncarnare cu furtuni 

s-a recântat, tocmai pentru a înspăimânta ridicarea păsărilor spre zbor. 
Este amânată migraţia, graba întârzierii se  pune în talgerul cu fericiri necântărite. 
Prea mare ardere se vede pe-o  creastă de val, pe-un aer de culoare, pe-un sunet 

de timp. 
Treci veşnic poezie prin străina mână a necreaţiei, rămâi doar o secundă în 

tiparul de lebădă, în glezna de odihnă a abanosului din odaia din dreapta. 
La o mie de ferestre  este vestită singura mare lege 
nescrisă: cea a înălţării aripii de înger spre adânc. 
 

26 octombrie 2009 
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Când cade o pană de 
înger pe stradă 

 
 
 
Pe cerul mărginit nu rămân nori veşnici. Singura secundă fără sfârşit este 

eternă, singura noapte fără zi este în sânul îngerului, întotdeauna alb şi trist. 
Este o mare bucurie oboseala, reînălţarea sinelui, evoluţia apei în necunoaştere 

şi a aripii în restrângere. 
Literele simple privesc moartea lor în cuvinte. 

O sigură dată a fost atinsă 
clapa îmbrăcată în piele de şarpe celest a pianului din universul prea 

limitat al tristeţii. 
Ştiau sunete să curgă, undele să plece în ecouri, oceanele să se 

restrângă în minerale fluide. 
Purtător de geometrie este visul, iar normalitatea din 
normalitatea senină provine. 
Cade o pană de înger dintr-un cer, din faţa unui altar previne o teamă de 

nemărginire adevărată, un chin neînfăţişat în nefiresc şi judecată înaltă. Toate se 
strâng într-o zi de jalnică bucurie, prinsă în falnică tristeţe. 

Poeziei îi este dor de sine, poetului îi este milă de mine mulţumirile 
automulţumite se cade a fi decăzute în aşteptarea sărbătorilor din marele nord 
neorientat. 

Arta este încercuită de cineva din zborul de pană de 
aur  alb;  o  pasăre  rescrie  saltul  prelung  în  ceea  ce  se strânge din umbrele 

mănăstirilor văzute de credinţa încredinţată. 
Ne leagă cuvintele doar în nelinişti, ne strâng restrân- 
gerile doar în odihnă. 
După un miez de noapte se întoarce naşterea zilei de ieri, se închină 

nerepetabilitatea celei mai sfinte topiri ce se poate produce cu ajutorul iubirii. 
Respiră restricţia restriştii rămânerii în sine, în mine, 
în marele dor din tine căzut contur de pană, acum din platină, întinsă nea albă, 

atunci când oricând mă regăseşti, dor de tine în poem. 
 

27-28 octombrie 2009 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Mozart, Ignaz von Born, 
Transilvania şi alegoria 
esoterismului rosicrucian 

 
 

Ein Ketzer ist ein Mann, der mit eigenen Augen sieht. 
Gotthold Ephraim Lessing* 

 
’am apropiat mereu de muzica lui W. 
A. Mozart, apoi de viaţa şi opera sa, 
de iniţierea şi participarea 

compozitorului la acea perioadă de efervescenţă 
spirituală şi evenimentele sfârşitului de secol 
optsprezece. Nu mi-am închipuit întru început 
că marile puteri esoterice includeau forţele 
iluminaţilor, francmasonilor şi rosicrucienilor, că 
mişcările din imperii şi celelalte ţări ale Europei 
constituiau un plan bine elaborat al istoriei 
(incluzând răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, 
revoluţia franceză etc). Am început să citesc o 
carte monumentală în patru volume scrisă de 
Christian Jacq24. Dezvăluirile unuia dintre cei 
mai documentaţi autori de romane istorice mi-au 
edificat gândirea şi aviditatea de cunoaştere. În 
secolul al XVIII-lea, alături de cunoscuţii fruntaşi 
ai Şcolii Ardelene (S. Micu, G. Şincai, P. Maior, I. 
Budai-Deleanu), au fost şi personalităţi din 
Transilvania de origine maghiară sau germană - 
istorici, filologi, publicişti, oameni de ştiinţă  
(Georg Soterius, Valentin Franck von 
Franckenstein, Martin Schmeizel, Johann 
Filstich, Martin Felmer, Michael Lebrecht) care, 
născuţi pe pământ românesc au împărtăşit 
sentimentul de fraţietate, de libertate şi egalitate 
între oameni... Lor li se poate alătura şi savantul 
şi literatul Ignaz von Born (1742-1791). 

                                                 
*Gotthold Ephraim Lessing, scriitor, filosof, dramaturg, 
publicist şi critic german, unul dintre cei mai reprezentativi 
illuminaţi (22 ian. 1729 Kamenz – 15 feb. 1781, 
Braunschweig)  - Un eretic este un om care vede cu propriii 
ochi 
24 Mozart, Marele Magician & Fiul Luminii, Editura RAO, 
2006-2007, Fratele Focului  & Iubitul lui Isis, Pocket, 2006 

Este bine cunoscută opera 
mozartiană Flautul fermecat, prin care genialul 
compozitor a pus bazele operei naţionale 
germane. Dar, furaţi de frumuseţea neasemuită a 
muzicii, prea puţini sunt cei care şi-au propus să 
pătrundă mai adânc tainele acestei capodopere. 
Aşa s’ar putea afla că în figura înţeleptului 
Sarastro, apostol al adevărului şi dreptăţii, 
Mozart l-a ilustrat pe bunul său prieten, „fratele 
Born”. 

 

M 
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Ignaz von Born 
 

Ignaz von Born s-a născut la 26 decembrie 
1742, la Cavnic, în Maramureş, ca fiu al lui 
Ludwig von Born, ofiţer de artilerie, aflat aici ca 
„ Grübenpächter” (arendaş de mine). Până la 
vârsta de şase ani îşi petrece copilăria la Alba 
Iulia, după care, în urma morţii tatălui, se mută 
cu familia la Sibiu. În 1755, este trimis la un 
colegiu iezuit din Viena; dup absolvire, intră în 
ordinul iezuiţilor, pe care-l părăseşte însă după 
numai 16 luni, ca „anticlerical convins”. Pleacă la 
Praga pentru a studia dreptul; încheindu-şi 
studiile (cu o disertaţie De finibus iuris naturae, 
1763), călătoreşte prin Germania, Ţările de Jos, 
Franţa, Spania. Întors la Praga, se consacră 
studiilor şi cercetărilor din domeniul ştiinţelor 
naturale (geologie, mineralogie, chimie), care vor 
rămâne principala sa preocupare tot restul vieţii. 
Se remarcă aici ca unul dintre principalii 
animatori ai vieţii ştiinţifice, lucrările sale fiind 
apreciate şi peste hotare. Societăţi ştiinţifice şi 
academii din Suedia, Italia, Anglia şi din alte ţări 
îl aleg membru al lor.25 

Dintr-o călătorie de studii prin Banat, 
Transilvania şi Ungaria în vara anului 1770, Born 
trimite scrisori către prietenul său, geologul 
german Johann Jakob Ferber (1743-1792), 
relatând în amănunt cele văzute, începând cu 
peisajul şi bogăţiile naturale din locurile vizitate 
şi încheind cu observaţii de mare interes privind 
limba, obiceiurile, cultura românilor, 
maghiarilor, sârbilor. În anii următori cartea a 
fost tradusă în engleză de R.E. Raspe (Londra, 
1774), în italiană de F. Grisellini (Veneţia, 
1778) şi în franceză de A.G. Monnet (Paris, 1780), 
cunoscând un mare succes printre specialişti . 
Din călătorie se va întoarce însă suferind pe 
viaţă, datorită unei puternice intoxicaţii cu gaze 
în timpul coborârii într-o mină.26 

În 1776 Maria Teresa îl cheamă la Viena 
pentru a ordona şi descrie colecţiile de minerale 
din cabinetul imperial de ştiinţe naturale, 
numindu-l totodată consilier aulic la 
Departamentul geologic-numismatic; după 
numai doi ani, rezultatul muncii sale se 
concentrează în Index rerum naturalium Musei 
Caesarei Vindobonensis (Viena, 1778), 
aducându-i consacrarea în lumea ştiinţifică 
vieneză. Cel mai mare merit al său este punerea 

                                                 
25 Mihai Mitu, Un fiu al Transilvaniei 
26 Wikipedia 

la punct a unei metode de „extragere a metalelor 
perfecte din minerale şi alte substanţe, prin 
amalgamare cu mercur (Über der Anquicken der 
gold - und silberhältigen Erze, Rohrsteine, 
Schwarzkupfer und Huttenspeise, Wien, 1786); 
metoda mai fusese experimentată de spanioli în 
minele mexicane, dar Born o perfecţionează prin 
aplicaţii practice în minele din Ungaria, dând o 
sinteză a tuturor acestor cercetări în manualul 
său de mineralogie (Bergbaukunde, 2 vol., 
Leipzig, 1789-1790). Un model de clasificare a 
unei colecţii de minerale este Catalogue 
méthodique et raisonné de la collection des 
fossiles de Mlle Eléonore de Raab, 2 vol., Viena, 
1790. 

 

 
 

El a rămas în istoria culturii europene a 
secolului al XVIII-lea şi ca scriitor satiric. Încă în 
1773, pe când abia se făcuse cunoscut în 
domeniul ştiinţelor geologice, Born compune 
prima sa scriere satirică, pamfletul Die 
Staatsperücke (Peruca oficială), apărut fără 
indicarea numelui autorului. Numeroasele 
invective la adresa nobilimii parvenite, mereu în 
goană după privilegii şi onoruri - puse în gura 
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perucii vorbitoare care-şi povesteşte aventurile, 
făcând portretul decăderii morale a celor pe 
capul cărora i-a fost dat să treacă pe rând - au 
stârnit furtuni de proteste din partea celor vizaţi, 
care se împotriveau din răsputeri politicii 
iosefiniste de promovare a adevăratelor valori. O 
capodoperă a literaturii satirice anticlericale a 
secolului al XVIII-lea, nu numai în Austria, ci şi 
în întreaga Europă, este pamfletul Specimen 
Monachologiae methodo Linneana, tabulis 
tribus aeneis illustratum (1782), în care, sub 
pseudonimul „Joannes Phisiophilus“. Born pune 
cunoştinţele sale ştiinţifice în slujba artei literare, 
clasificându-i pe călugării diferitelor ordine ca 
pe nişte animale, după metoda naturalistului 
suedez Linné. Scris din inspiraţia şi cu 
încurajarea împăratului însuşi, care, prin 
patentul asupra toleranţei religioase (1781) 
stârnise nemulţumirea papalităţii, scrierea 
aceasta, publicată în 1000 de exemplare 
(neobişnuit tiraj pentru acea vreme), însoţită şi 
de tabele şi ilustraţii, înfăţişând diferitele specii 
de călugări (dominicani, carmeliţi, franciscani, 
benedictini etc.), ca masculi, cu femelele lor, 
călugăriţele, inclusiv părţi ale corpului şi 
îmbrăcăminţii etc. - a făcut deliciul publicului 
vienez. Anul următor, Born publică o nouă ediţie 
în care călugărul apare ca o specie de mamifer, 
intermediar între om şi maimuţă, având patru 
burţi, totdeauna pline de mâncare, cu rinichii 
obosiţi de băutură etc. Pamfletul lui Born a avut 
o răspândire neaşteptată, fiind tradus imediat în 
germană, franceză şi polonă. În secolul al XIX-lea 
a cunoscut alte ediţii şi traduceri, ultima apărând 
la Paris acum vreo 25 de ani. Promotor al 
francmasoneriei, Ignaz von Born a fost şi el unul 
dintre principalii promotori ai francmasoneriei 
austriece. În 1781 a înfiinţat loja „Zur wahren 
Eintracht“ (Adevărata Concordie), devenită 
curând cea mai influentă, datorită organului ei 
trimestrial „Journal für Freymaurer“ (apărut 
între anii 1784-1787). În paginile acestuia se 
promova - prin disertaţii ştiinţifice şi scrieri 
literare - tendinţa raţionalistă, deistă, 
anticlericală; şirul de disertaţii despre 
„misteriile“ vechilor indieni, egipteni, etrusci, 
iudei, persani, greci (unele aparţinând lui Born 
însuşi) erau departe de a exacerba latura mistică, 
ocultă a vechilor religii, ele punând în evidenţă 
mai degrabă dualismul lor permanent, lupta 
între bine şi rău, triumful binelui, al raţiunii. Sub 
influenţa ideologiei iluminaţilor, promovată de 
Adam Weishaupt, profesor la Universitatea din 
Ingolstadt, Born a imprimat activităţii lojii sale 
caracteristicile unei academii, ale unui club de 
discuţii, în care se vehiculau, alături de teoriile 

ştiinţifice cele mai noi, unele idei foarte radicale 
privind formele de guvernământ, viitorul 
omenirii şi altele asemenea. În casa sa de pe 
Dorotheergasse, la nr. 1144, îşi dădeau întâlnire 
vârfuri aristocratice, bancheri, negustori, 
profesori şi poeţi, alături de funcţionari mai 
mărunţi din administraţia de stat, cu toţii 
simţindu-se deopotrivă de înfrăţiţi, egali între 
egali, pentru a dezbate pe marginea disertaţiilor 
ce urmau să fie publicate în „Journal“, pe 
marginea evenimentelor politice, pentru a primi 
noi iniţiaţi, sfârşind în sunetele cantatei „Auf 
den hochwärdigen Bruder Born“, compusă de 
W.A. Mozart. Born însă nu va mai apuca să-şi 
vadă alter-ego-ul Sarastro (nume modelat după 
al magului persan Zarathustra) din „Flautul 
fermecat“ (prezentată în premieră la 30 
septembrie 1791), căci se stingea din viaţă cu 
două luni mai devreme, la 24 iulie 1791, după ce, 
într-o lucrare rămasă în manuscris, 
intitulată Fasti Leopoldini, demascase fără 
reţinere noul regim de restituţii instituit de 
Leopold al II-lea, urmaşul lui Iosif al II-lea. 

 
 

Die Zauberflote 
 
La 14 ianuarie 1786 Mozart a intrat în noua 

lojă Crowned Hope. Mai târziu a participat 
foarte rar la  întâlnirile lor. Pe parcursul acestei 
perioade, Mozart a scris muzica masonică. 
Aceasta muzică conţinea coduri secrete şi starea 
ei de spirit. Mozart şi-a dorit întotdeauna 
prieteni adevăraţi. Acesta a fost motivul pentru 
care a devenit francmason. Toti prietenii lui erau 
francmasoni. S’a observat faptul că Mozart, din 
cauza apartenenţei în lojile masonice, a avut 
succes şi şi-a făcut mai uşor un nume în Europa, 
din moment ce fraţii masoni de rang înalt l-au 
sprijinit. Aproape jumătate din membrii de la 
True Harmony au fost aristocrati care l-au ajutat. 
Printre ei Esterhazy. Editorii lui Mozart erau 
francmasoni: Pasquale Artaria, Cristophe 
Torricella şi Franz Anton Hoffmeister. El a putut 
conta întotdeauna pe ospitalitatea frăţească  şi 
de-a lungul şederilor sale în străinătate, a primit 
întotdeauna suport economic şi locuinţe gratuite. 
În timpul călătoriilor sale anii 1787-1791, 
francmasonii din Praga l-au ajutat în diferite 
moduri. Lichnowsky, Franz Hofdemel şi 
Michael Puchberg au fost printre cei mai 
semnificativi creditori. Mozart, la rândul său, i-a 
ajutat pe fraţi prin accesul la împrumuturi 
pentru ei. În decembrie 1787 Mozart a fost numit 
compozitor de către camera imperială. Acest 
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lucru a ajutat financiar pentru operele sale 
celebre. Iluminaţii au devenit un stat în stat. În 
ciuda tuturor interdicţiilor, au continuat 
activităţile lor subversive. 

Renumitul compozitor austriac Franz 
Schubert nu a fost un francmason şi a murit 
sărac şi neapreciat. 

 

 
În acea lume dominată de intenţiile 

destabilizatoare ale illuminaţilor Mozart a fost 
un înger de lumină. El a intenţionat să protejeze 
societatea prin crearea unei societăţi secrete care 
să nu fie influenţată de politic, Die Grotte şi toate 
scrierile sale conduceau spre o lume mai bună, 
rosicruciană, dar exprimată prin ceea ce avea la 
îdemână, magia masonică. În acest scop, el a 
intenţionat să folosească opera "Die Zauberflote" 
("Flautul fermecat"), luând ca prototip pe 
Sarastro, Marele Maestru al francmasonilor, 
Ignaz von Born. Mozart avea o memorie 
perfectă. Odată ce el auzea în imaginaţie sa o 
melodie, o putea relua din nou mai târziu, fără a 
greşi. Metaforele illuminaţilor le-a eliminat pe 
rând, dând cursivitate şi puritate unor  
contrastante teme lirice şi tragice, pline de 
eleganţă şi tradiţie, detalii fantastice în atmosfera 
puternică a orchestrei. Fiecare scenă şi act sunt 
descrise şi interpretate de Christian Jacq cu 
amănunte ilizibile pentru profani, ultimile două 
volume reprezintă o capodoperă iniţiatică a 
marelui scriitor. Opera lui Mozart a avut 

premiera în toamna lui 1791. Illuminaţii nu l-au 
putut ierta pe Mozart pentru aceasta. "Requiem" 
a fost comandat anonim, în scopul de a sărbători 
propria sa moarte. El chiar a fost plătit în avans. 
Francmasonii au otrăvit obiectul urii lor încet, iar 
"Requiem"-ul a fost aproape terminat până la 
moartea compozitorului. Hermann Ahlwardt a 
descris în cartea sa "Mehr Licht!" ("Mai multă 
lumină") cum a fost ucis Mozart. A murit la 05 
decembrie 1791, după şapte ani de la iniţierea sa 
în loja masonică. Salieri a fost mai târziu a făcut 
ţap ispăşitor. Hermann Wagener în "Staats- und 
Gesellschaftslexikon" (volumul 18, 1865), a 
confirmat cum a fost otrăvit Mozart. 

Este clar că dacă Mozart ar fi rămas fidel 
francmasoneriei, era îngropat cu onoruri mari. 
Este ipocrită teoria că "prieteni masoni" l-au 
plâns cu lacrimi de crocodil. Dacă "Flautul 
Fermecat" ar fost acceptat, cei de la putere nu l-
ar fi trimis pe Johann Emanuel Schikaneder, 
autorul libretului într-un azil de nebuni, unde a 
murit în 1812. În Austria, francmasoneria a fost 
interzisă în mijlocul 1790. Societatea a reuşit să 
menţină interdicţia până la 1918. Flautul 
Fermecat este un basm şi o filozofie. Este o 
poveste de aventură-salvare şi un comentariu 
politic. Este o invitaţie la un divertisment şi la 
illuminare. Este, pur şi simplu, o lucrare 
fascinantă de artă. El lucrează noetic la nivel 
conceptual şi intelectual prin învăţăturile lui 
Sarastro şi ale lui Tamino, determinând afectiv 
un nivel emoţional prin chinurile dragostei si 
dramei ce conduce la sinuciderea lui Papageno şi 
Papagena. Flautul Fermecat este ecumenic şi 
eliberat de lumea claselor sociale. Toţi cei care 
aspiră la fraternitate sunt bineveniţi. Adevărurile 
intelectuale şi conceptuale profunde sunt 
accesibile celor mai mulţi dintre noi, dacă 
suntem pregătiţi să avem răbdare, curaj şi 
credinţă. Între cer şi pământ, într’o concepţie 
muzicală de excepţie, aparentul divertisment 
devine sublim. A fost o operă concepută pentru 
a bucura publicul larg, cu un profund scop 
moral, pentru a îmbunătăţi, de a inspira, şi a 
lumina. Sacrul, magia sunt aici sub semnul 
divinului. La fel ca şi Simfonia a 9-a de 
Beethoven este o călătorie muzicală, un ritual, 
care solicită ascultătorii să se alăture frăţiei 
universale a omenirii.  

 
În mod clar Flautul Fermecat este plin de 

simboluri şi înţelesuri ascunse. Tamino trebuie 
să înveţe prin muncă asiduă, răbdare şi punerea 
în aplicare a raţiunii despre Regina adevăratei 
naturi şi despre Sarastro, care nu era altul decât 
naşul său spiritual, Ignaz von Born. Numele lui 
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Born a fost imortalizat nu numai de Mozart, ci şi 
în nomenclatura ştiinţelor geologice: bornina şi 
bornitul. Bornina este o tellurură de bismut, 
substanţă minerală foarte rară, în formă de 
romboedru ascuţit, cu densitatea 7,5 şi duritate 
1,5; cea mai interesantă variantă este bornina 
argintiferă, cunoscută şi sub numele de „argint 
molibdic“. A fost numită după numele lui de 
către renumitul mineralog francez François 
Sulpice Beudant (1787-1850), descoperitorul legii 
cristalizării substanţelor minerale. Bornitul este o 
sulfură naturală de cupru şi fier, care se găseşte 
în formă de cristale cubice, de culoare roşie-
arămie, cu luciu metalic; numele i-a fost dat, ca 
omagiu adus lui Born, de către Wilhelm 
Haidinger, un celebru mineralog austriac din 
secolul al XIX-lea, director al Institutului 
Imperial de geologie din Viena. Chipul lui Born 
ni se păstrează graţie unor gravuri 
contemporane lui, una fiind opera vienezilor C. 
Beirin şi Jakob Adam; din medalion ne priveşte o 
siluetă firavă, cu faţa uscăţivă, cu trăsături 
severe, un zâmbet ironic, aţa cum l-a desprins de 
pildă şi Joseph Hormayr în vol. IX din 
Oesterreichischer Plutarch (Viena, 1807, p.158-
164): Von Gestalt war er nicht gross, schmächtig 
und schwächlich, die Farbe schwarzbraun, Haar 
und Augenbraunen schwarz und stark. Das 
feurige durchdringende Auge, die Winkel des 
Mundes nannten auf den ersten Blick den 
Juvenal seiner Stadt, den scharfinnigen, 
vielseitig gebildeten, wahrhaft genialischen 
Mann. 

Born este prezent şi în opere literare, Joseph 
der Deutsche de Adam Müller-Guttenbrunn 
(Leipzig, 1917), În strălucitoarea carte a lui 
Marcel Brion, La vie quotidienne à l’époque de 
Mozart et de Schubert (Paris, Hachette, 1959, 
p.25-26) sau în romanul scriitorului slovac 
contemporan Anton Hykisch, Adoraţi regina, 
consacrat vieţii Mariei Teresa. Este, în schimb, 
figură centrală în romanul Roata al lui Petru 
Vintilă (Bucureşti, Cartea Românească, 1984), 
romanul răscoalei lui Horia. Aici, Born este 
înfăţişat ca având mare înţelegere şi compasiune 
pentru fruntaşii răscoalei, găzduindu-i în două 
rânduri în casa sa din Viena şi folosind trecerea 
sa pe lângâ împărat, pentru a le înlesni audienţa 
la acesta; oricum, o întâlnire a lui Born cu Horia 
şi Cloşca la Viena este de admis, având în vedere 
faptul că savantul a rămas o fire deschisă faţă de 
tot ce era transilvănean. O asemenea întâlnire 
putea avea loc chiar în casa sa din Viena, ţinând 
seama de faptul că cel care i-a făcut portretul lui 
Born, gravorul vienez Jakob Adam, este şi 
autorul cunoscutei gravuri a lui Horia; şi, cum 

legătura posibilă între revoluţia lui Horia  şi 
sprijinul francmasoneriei transilvane şi vieneze 
se apropie de certitudine, prezenţa lui Born în 
această relaţie nu poate fi pusă la îndoială. O altă 
legătură sigură este cea cu Budai-Deleanu, 
numele lui Johann Buday alături de Born pe 
listele lojii vieneze, elementele simbolisticii 
masonice din „Ţiganiada“ , reînvierea 
momentelor de contact cu Born, cu atmosfera 
din lojile masonice vieneze, cu prilejul 
reprezentării operei mozartiene Flautul 
fermecat la teatrul din Lemberg în toamna 
anului 1792, pe când Budai se afla aici în calitate 
de secretar de tribunal nobiliar, alături de 
contele Brigido, guvernatorul Galiţiei, fost 
administrator al Banatului Timişoarei şi bun 
prieten al lui Born etc. 

 

 
 
Flautul Fermecat a fost considerat ca un 

basm fermecător sau o magică poveste. În 
măsura în care există ceva de înţeles din poveste, 
putem observa o simplă abordare a moralei 
despre adevăr şi despre integritate pe care am 
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putea-o găsi în orice text al fraţilor Grimm. Şi 
totuşi interpretarea psihologică a personajelor şi 
alegoria discursului sugerează ceva mai mult 
pentru oricine. Chiar şi versiunea 
cinematografică a regizorului suedez Ingmar 
Bergman tratează povestea ca o explorare 
interiorizată, psihologică despre o călătorie şi 
ridicarea sinelui pe trepte de înălţare. Fiecare 
dintre noi este un personaj complex format din 
mai multe elemente, îmbinând binele şi răul, 
simplitatea şi nobleţea, hedonistul şi aspirantul; 
o interpretare după lui Carl Jung descoperă 
"figuri arhetipale" cum ar fi pentru Sarastro 
bătrânul înţelept,  Regina Nopţii o zeiţă mamă, 
în toate fiind regăsite confruntările dintre 
animus şi suflet. Dar cea mai interesantă  
asociere rămâne (poate şi pentru faptul că eu 
simt un tribut esoteric) portretizarea celor 
douăzeci şi două de arcane majore din Tarot. 
Atât Mozart cât şi Schikaneder jucau cărţi (au 
folosit, probabil, o versiune a pachetului de tarot 
medieval). Uvertura şi cele douăzeci şi una de 
scene ar acoperi arcanele majore, reflectând 
forţele fizice şi spirituale noetice care acţionează 
asupra oamenilor şi care culminează cu cartea 
"Lumea", care este un echilibru al tuturor 
elementelor universale, lumină şi întuneric 
restaurând tărâmurile lui Sarastro şi al Reginei 
Nopţii. Numărul de scene Depăşeşte de fapt, 
numărul de secţiuni muzicale. Sinuciderea 
Paminei, trecerea testelor finale pentru Tamino 
şi Pamina, sinuciderea lui Papageno sunt 
asalturi asupra regatului soarelui de către forţele 
Reginei Noapţii, iar corul final mântuire şi 
vindecare prin frumuseţe şi înţelepciune. 
Compozitorul şi libretistul au numerotat aceste 
părţi muzicale iar ultima de mai lungă durată 
începe cu afirmaţia că în curând, prevestind 
dimineaţa, soarele va străluci pe calea sa de aur. 
În curând superstiţiile vor dispare, în curând 
omul înţelept va triumfa. Oh, odihnă dulce, 
coboară, întoarce-te la inimile oamenilor; atunci 
pământul va fi un tărâm al cerului, şi muritorii 
vor fi ca nişte zei. Nunta alchimică nu lipseşte 
din libret, povestea de dragoste alunecând spre 
transcenderea iubirii senzuale, în scopul de a 
atinge iubirea spirituală. Dacă am analiza opera 
lui Mozart în ansamblu am realiza acelaşi tip de 
analiză îl putem aplica lui Wagner în cele zece 
opere canonice, şi în mod similar operelor 
principale ale lui Verdi. 

Pentru o interpretare, demnă de atenţie am 
sesizat asemănări cu seria Star Wars semnată de 
George Lucas. Tamino este Luke Skywalker, 
Prinţesa Leia este Pamina, Darth Vader este 
Regina Nopţii, Obi-Wan Kenobi este Sarastro 

etc. Sabia de lumină este asemenea flautului. 
Este o poveste a luptei interne dintre bine şi rău. 
Istoria compoziţiei din Flautul Fermecat a fost 
scris în ultimul an al vieţii lui Mozart. Emanuel 
Schikaneder i-a propus ideea flautului, el fiind 
autorul a cel puţin 99 de lucrări considerate a fi 
ale lui, dintre care unele au fost pur şi simplu 
pentru teatru, altele librete pentru opere 
muzicale. Ca actor a fost deosebit de faimos în 
Hamlet şi Regele Lear. În 1789 Schikaneder a 
deschis un teatru numit Theater auf der Wieden. 
Deşi majoritatea exegeţilor pedalează pe tema 
francmasoneriei, cine cunoaşte implicaţiile 
shakespeariene ale rosicrucianismului ar putea 
să facă o legătură sigură în acest sens. Astfel, în 
ultimele luni ale vieţii sale Mozart a scris trei 
lucrări majore, fiecare dintre care a fost într-un 
gen nu a lucrat pentru o lungă perioadă de timp 
- operă serioasă (La Clemenza di Tito); Singspiel 
(flaut); şi muzica sacră (Requiem). Salieri, 
compozitor şef al curţii, a participat de multe ori 
la spectalele cu Flautul Fermecat,, mereu 
aplaudând cu entuziasm. La zece săptămâni de 
la premieră, Mozart a murit pe 5 decembrie 1791. 
Opera a rămas una dintre cele mai populare 
opere din repertoriul german până la sfârşitul 
secolului, Goethe gândind-o drept o operă de 
artă şi chiar a planificat o continuare.  
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Alegoria esoterismului 
rosicrucian 

Post tenebras spero lucem. 
 

Să ne întoarcem din nou la bazele 
rosicrucianismului. Aurora, carte, scrisă în 1612 
de către Jakob Bohme, se ocupa cu integrarea 
mai multor elemente hermetice în tradiţia 
creştină. Böhme a avut o mare influenţă asupra 
spiritualităţii vremii şi, după cum am mai 
amintit, credea că omul este în mod natural o 
parte din trei universuri diferite, fiecare dintre 
ele origine divină - lumea fizică exterioară şi 
două lumi interioare, ambele eterne. Una dintre 
aceste lumi interioare este întunecată, ce îşi 
păstrează starea latentă, iar celălaltă este lumina 
prin care suntem uniţi cu Împărăţia lui Cristos. 
Böhme îl descrie pe Cristos ca fiind un copac 
puternic, precum Pamina în flaut, ceea ce explică 
realizarea flautului fermecat dintr-un stejar vechi 
de mii de ani într’o oră magică.27 Mozart şi 
Schikaneder cunoşteau aceste scrieri şi viziunile 
lor au fost menite să fie reprezentări ale filozofiei 
creştine (deşi îndepărtată oarecum de biserica 
catolică). Faptul că Böhme prezenta soarele în 
centrul universului şi limitele exterioare ale 
universului erau compuse din roata zodiacală, 
care controlează aspectele temporale ale 
existenţei omului înclină ideile apartenenţei 
omului sub un program de îndrumare spirituală 
şi iluminare. Revedem elementele - mândrie 
(aer), lăcomie sau melancolie (pământ), invidie 
sau comportament flegmatic (apă), furie sau 
comportament coleric (foc) şi starea originară a 
omului înainte de cădere. Adam conţinuse în el 
însuşi adevărata imagine divină ("Bildnis") şi a 
fost atât bărbaţ, cât şi femeie. Răul de foc exterior 
cuprindea frumuseţea, iar binele apei de interior 
caracteriza înţelepciuniea. Echilibrul ar fi fost 
refăcut doar prin crearea unei femei separată 
fizic, adică Eva, iar relaţia dintre masculin şi 
feminin a devenit pur fizică, instinctivă, şi 
animalică. Calea spirituală vizează 
redescoperirea înţelepciunii intuitive de sex 
feminin care este calea înapoi la adevărata 
noastră casă spirituală. Tamino şi Pamina sunt 
variantele de realizare ale celor două căi 
separate, care sunt reunite în cursul operei. 
Opera lui Mozart se deschide prin scena a doua, 

                                                 
27 Jacques Chailley, The Magic Flute Unveiled, Inner 
Traditions International, Inc. (1992) 

conferind astfel uverturii numărul "1" - foarte 
neobişnuit - dar ceea ce face ca totalul secţiunilor 
muzicale din opera să fie douăzeci şi doi. Dacă 
nu este o semnificaţie în limbaj masonic, atunci 
nu putem decât să ne întoarcem la Tarot.28 
Pachetului tradiţional al Tarotului are 78 de 
cărţi, împărţite în 56 arcana minore şi 22 majore. 
Cele douăzeci şi două ar trebui să reprezinte 
forţele fizice şi spirituale ale vieţii - boală, 
moarte, revolte, tărie, putere, dragoste şi 
religie.29  

Primul studiu publicat de taroc a apărut în 
nouă volume iar un important personaj era 
Thomas von Trattner, în a cărui casă a locuit 
Mozart în lunile de dinainte de a deveni 
francmason în 1784. Volumul 8, emis în 1781, 
conţinea un studiu cu privire la cărţile de tarot 
prin care se explica lipsa Cărţii lui Thoth,30 ceea 
ce supravieţuise înregistrărilor autentice ale 
misterelor egiptene antice. Mulţi afirmă că în 
opera mozartiană cartea a X-a, Roata Norocului, 
reprezintă uvertura,  a XI-a, Forţa, conţine un leu 
cu fălci ţinute deschise de o femeie, iar astfel este 
prima scenă de acţiune a operei. Papageno ar 
putea fi reprezentat de Nebunul, care este 
originea Joker-ului din pachetele noastre 
moderne de cărţi, Regina nopţii este împărăteasa 
(III), Papageno este şi Îndrăgostiţii(VI). Cartea a 
XXI-a, Lumea, arată o femeie goală în centru, 
înconjurată de cele patru creaturi evanghelice, 
care sunt semne ale celor patru elemente, şi 
anume leul (Leo, Sarastro), îngerul sau om 
(pentru Varsator, Pamina), al vultur (un simbol 
mai avansat pentru Scorpion, Papageno), si 
taurul (pentru Taur, Monostatos), demonstrând 
echilibrul tuturor elementelor care reprezintă 
punctul culminant al tuturor cărţilor 
anterioare.31  

În deceniile care au urmat înfiinţării 
francmasoneriei engleze, învăţătura rosicruciană 
din Germania a fost marcată de un accent pe 
alchimie, gnoză şi sentimentele secrete-oculte 
teocratice. Dovezi ale apariţiei acestei ultime 
tendinţe, conform lui Karl H. Frick şi 

                                                 
28 Nicholas McNair, “‘Enter, Pursued by a Lion’: Hermetic 
Influences in The Magic Flute,” Liner Notes, Archiv, The 
English Baroque Soloists, John Eliot Gardiner, conductor 
(1996) 

 
29 Cele 56 sunt cele mai cunoscute azi - pică, cupă, carouri şi 
trefle. Fiecare conţine zece cărţi numerotate, asul peste zece 
şi patru cărţi de judecată, Rege, Regină, Valet sau cavaler, din 
secolul al XV-lea a fost eliminat Nebunul sau Joker 
30 Zeul egiptean Thoth a fost autorul legendar al lucrărilor la 
alchimie, astrologie si magie. 
31 Joachim Kaiser, trans. by Charles Kessler, Who’s Who in 
Mozart’s Operas, Schirmer Books (1984) 
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Christopher Mc Intosh, sunt într-un manuscris 
ceh din 1761, care aminteşte de Vellus Aureum 
(„Lâna de Aur", 1749) a lui Hermann Fictuld în 
corespondenţă cu celebrul teosof Friedrich 
Christoph Oetinger (1702-1782). În Vellus 
Aureum a menţionat despre Goldenen die 
Rosenkreuzer ca moştenitori ai lânei de aur, 
căutată de Jason şi argonauţi; este o combinaţie 
între semnificaţia alchimiei greceşti şi mitologia 
egipteană, dar şi o alchimie mitologică păgână 
pe care o regăsim în desenele lui Michael Maier 
Arcana Arcanissima, Symbola Aureæ Mensae şi 
Atalanta Fugiens. Acest text se regăseşte în 
Fabule Egyptiennes et Grecques Devoilees (1758) 
a lui Antoine Joseph Pernety, care va deveni 
bibliotecar la cel mai proeminent iniţiat 
rosicrucian, regele Friedrich Wilhelm al II-lea al 
Prusiei (1786-1797). Pernety reîntors în Franţa, a 
înfiinţat gruparea numită "Iluminaţii din 
Avignon". În zona germană li se adaugă şi 
iniţiaţii templieri sub conducerea, Baronul 
Knigge, accentul fiind pus pe evlavie şi alchimie 
creştină. Idei şi simboluri alchimice au fost 
încorporate în ritualurile de iniţiere care au 
însoţit fiecare grad; Alchimia paracelsiană şi 
valentiniană erau la ordinea zilei, deşi au existat 
unii membri care negau aceste teorii. 
 

 
 

La începutul anilor 1780, a apărut o 
organizaţie, cunoscută iniţial ca Die Ritter des 

Lichts (Cavalerii Luminii) şi mai târziu ca Die 
Brueder St. Johannes des Evangelisten aus Asien 
in Europa (Fraţii Asiatici ai Sf. Ioan 
Evanghelistul în Europa). Cu toate că nu a folosit 
cuvântul "rosicrucian" în numele său, acesta 
poate fi considerat ca parte a curentului neo-
rosicrucian, fondator fiind Hans Heinrich von 
Ecker und Eckhoffen. Documentul de bază 
privind originile sale este o istorie a ordinului 
scris de unul dintre membri, cabalistul Franz 
Josef Molitor. 

Ecker spera sa prezinte noua sa organizaţie 
pentru lumea masonică la Conventul de la 
Wilhelmsbad din 1782. În acest scop, el a 
călătorit în Schleswig mai devreme în 1782 
pentru a’l vizita pe Landgraf Carl von Hessen-
Kassel, un francmason proeminent şi un 
explorator pasionat al ritualurilor mistice şi 
esoterice dar încercările sale s’au dovedit a fi un 
eşec. Aceste frământări le întâlnim în 
documentatul roman în patru volume scris de 
Christian Jacq.  După ce a eşuat în încercarea sa 
de a apărea la Wilhelmsbad, Ecker sa întors în 
Austria, şi a locuit timp de aproximativ doi ani 
de la Innsbruck în Tirol, unde a câştigat sprijinul 
lui Franz von Gumer (1734-1794), fostul primar 
din Bozen şi unul dintre cei mai importanti 
adversari ai reformelor josephine în Tirol. 
Gumer a convertit o parte din casa lui într-un 
templu masonic, care şi azi păstrează pictura 
tavanului în spirit rosicrucian sub forma unui 
tablou de simboluri alchimice (sare, sulf şi 
mercur), talismane magice, alfabete Kabbalice, 
chei numerologice şi înregistrări detaliate ale 
proceselor alchimice. Molitor omite faptul că 
între plecarea sa la Strassburg pentru a merge în 
Tirol a avut o întrevedere la Berlin cu Moses 
Mendelssohn şi cercul său, dar nu a acceptat 
doctrinele lor raţionaliste. În ceea ce priveşte 
membrii evrei, cel puţin trei evrei vienezi bogaţi 
aparţineau ordinului: Arnstein, Eskeles şi 
Hoenig. Cumnatul lui Arnstein de la Berlin, 
Isaac Daniel Itzig, de asemenea, devenise 
membru. În acest context se dezvoltă gândirea 
illuminată a lumii din jurul lui Born şi opera lui 
Mozart. Intenţia din spatele acestor practici, aşa 
cum se explică Molitor, a fost de a aduce unitate 
religioasă conducând creştinismul înapoi la 
forma sa evreiască. El afirmă că acest spirit 
unificator, de asemenea, Jay în spatele practica 
de a da nume evreieşti membrilor creştini, şi 
vice-versa. Astfel, Ecker a devenit Avraam, şi pe 
fratele său mai mic, Carl a devenit Ismael. 
Hirschfeld, cu toate acestea, ca o excepţie, a fost 
dat numele ebraic Elias. O altă practică a fost de 
a celebra sărbătorile creştine, cum ar fi Crăciunul 
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şi Ziua Sfântului Apostol Ioan, precum şi 
aniversarea naşterii şi morţii lui Moise, a 
Exodului şi aducerii celor Zece Porunci. După 
cum subliniază mulţi cercetători, aceste idei, cu 
toate că pe deplin în spiritul teosofic creştin al lui 
Böhme şi Paracelsus, ar putea fi destul de uşor 
combinate cu doctrinele Kabbalei, care erau 
încorporate în învăţăturile ordinului, conţinând 
un element inconfundabil şi anume doctrina 
referitoare la separarea gândirii şi negândirii 
privind luminile din Dumnezeu, adică separarea 
luminilor în care gândul creaţiei a fost prezent 
de cele în care această intenţie nu a fost şi nu este 
prezent. Din păcate reprezentările lui Ecker nu 
au fost luate în seamă căci în decembrie 1785 
împăratul a emis un edict prin care a adus 
francmasoneria sub protecţia Împăratului, a 
redus foarte mult numărul de loji care au fost 
autorizate să funcţioneze şi a lovit sistemele 
esoterice de grad superior, precum Illuminati. 
După acesta, Ecker a ramas pentru un timp la 
Viena (probabil până la 1786 sau 87), dar apoi s’a 
mutat în nordul Germaniei. Între timp ordinul 
s’a răspândit fiind loje în Praga, Innsbruck, 
Berlin, Frankfurt, Wetzlar, Marburg şi Hamburg. 
Bătrân Ecker a venit la Hamburg pentru a 
participa la inaugurarea lojei fratelui său, în 
decembrie 1785, găsind protecţie din partea 
Prinţului Ferdinand de Braunschweig32 şi 
Landgraf Carl von Hessen-Kassel33. Acesta din 
urmă a fost un devotat al alchimiei şi a posedat 
un laborator propriu. În aceasta el a fost introdus 
de misteriosul conte de Saint-Germain, pe care l-
a adăpostit pe moşiile sale în ultimii ani de viaţă. 
El scria că filozofia şi ştiinţa luminată va fi 
înlăturată, rosicrucianismul fiind acoperit de 
masoneria aservită regilor şi conducătorilor 
bisericii în tendinţa lor despotică de a subjuga 
lumea. Încercările napoleoniene de mai târziu de 
a combina deschiderea şi libera cugetare cu 
doctrinele nu au avut succesul scontat. Gradul 
de Rosa-Cruce dorit de toate religiile în cadrul 
francmasoneriei reflectă recunoaşterea 
învăţăturilor ancestrale, care nu sunt cu nimic 
mai puţin creştine şi, recunosc, am ascultat 
multe prelegeri ţinute cu diverse ocazii ale unor 
fraţi cu acest grad musulmani ori evrei, 
minunându-mă de calitatea înţelegerii 
rosicrucianismului ca moştenire spirituală 
universală.   

                                                 
32 Generalobermeister al asiaticilor în 1786 
33 Carl a fost fiul regelui danez Frederic al VI-lea, cu 
proprietăţi în Holstein şi Norvegia şi care a jucat un rol 
principal în Francmasoneria din Danemarca, nordul 
Germaniei, Suedia şi Rusia. 

 
 

Locul de întâlnire al inteligenţei vieneze din 
anii 1790 a fost lojă masonică, Zur Wahren 
Eintracht. Şi Haydn a fost membru al acestei loji. 
Repet, din 1781 Ignaz von Born, a devenit 
maestru venerabil al acestei loji. El a fost ghidul 
lui Emmanuel Schickaneder în libret şi modelul 
pentru Sarastro, Marele Preot. Dar care fusese 
legătura cu înalta cunoaştere rosicruciană? Born 
a fost membru al Lojii de limbă engleză din 
Praga, unde şi Mozart s’a simţit ca acasă, aşa 
cum fusese în Viena - cu atât mai mult, probabil, 
ca muzica lui a fost mai mult apreciată acolo.34 
Aceste loji vieneze au avut un membru 
predominant rosicrucian. Loja condusă de Born 
a fost, de fapt, o academie de cercetare 
intelectuală şi ştiinţifică, o societate care a fost 
modelată pe Royal Society din Londra, unde 
erau discutate gândirea masonică şi doctrinele 
rosicruciene. Fondată în 1660, Societatea Regală 
din Londra a fost noul nume al Colegiului 
Invizibil, care a fost fondat de către anticarul 
englez, Elias Ashmole, în 1645. El a fost un 
astrolog fondatorul Muzeului Ashmolean din 
Oxford şi editorul lucrărilor lui John Dee, de la 
care Francis Bacon a învăţat atât de multe. 

                                                 
34 Mozart, Marele Magician & Fiul Luminii, Editura RAO, 
2006-2007, Fratele Focului  & Iubitul lui Isis, Pocket, 2006 
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Principala sursă de inspiraţie pentru Colegiul 
Invizibil a fost Roscicrucianismul, cu Bacon 
drept conducător. 
 

 
 

În ilustraţia fondatorului Societăţii Regale, 
este un bust al regelui Charles al II-lea care se 
sprijină pe o coloană flancat de Ashmole şi 
Bacon. Ashmole indică spre numele lui Charles, 
aflat pe coloană, şi Bacon indică un set de 
instrumente masonice, agăţat pe un perete. Între 
aceste instrumente este o pereche de busole, care 
este similar cu litera A, literă proeminentă în 
piesele scrise de Shakespeare. În Pendulul lui 
Foucault, Umberto Eco accentuează ideea că 
francmasoneria a fost legătura dintre gânditorii 
revoluţionari ai secolului al XVIII-lea în Franţa şi 
Austria şi adepţii lui Bacon în Royal Society şi 
Colegiul Invizibil. În ciuda prigoanei catolice din 
Spania, Italia şi Franţa, filozofia rosicruciană a 
dominat secolul al XVII-lea, în principal prin 
Francis Bacon şi Michael Maier, medicul 
personal al împăratului Rudolph al II-lea, la 
Praga. Este posibil ca Rudolph să fi fost un 

model pentru Prospero în Furtuna. Și este 
rezonabil pentru a vedea o legătură între 
Prospero şi Sarastro în Flautul Fermecat. O altă 
figură rosicruciană importantă în acest moment 
era Frederick William, regele Prussiei. 

Principalele elemente ale învăţăturii lor erau 
cele hermeneutice, cabalistice şi ideile 
neoplatonice ale Renaşterii, cu elementele 
suplimentare ale alchimiei greceşti şi doctrinele 
creştine prin toleranţă, reconciliere şi 
compasiune. Învăţătura hermetică a lui Hermes 
Trismegistus, de trei ori mai mare. numele 
grecesc al Dumnezeului egiptean, Thoth, a fost 
sursa divină de misticism, magie şi alchimie. Un 

exponent de frunte al acestei filozofii fusese 
Marsilio Ficino în secolul al XV-lea, despre care 
am mai pomenit în prelegeri anterioare. Kabbala 
era o ştiinţă ocultă evreiască veche, care prezenta 
o interpretare mistică, nu o credinţă literală, ca în 
Scripturi. Doctrina neoplatonică combina 
învăţăturile lui Platon, Pitagora si Aristotel. 
Acestea au dominat gândirea europeană până în 
secolul al XIII-lea, şi a reapărut în secolul al XVI-
lea, datorită în mare măsură lui Cornelius 
Agrippa în Germania şi John Dee în Anglia. O 
mare parte din filozofia rosicruciană a venit de la 
Agrippa. Este interesant de notat faptul că într-
un portret al lui Lady Anne Clifford, la vârsta de 
15 ani, de Jan van Belcamp, pictat în 1646, se 
observă pe podea, alături de Lady Anne, o carte 
mare, care are o o imagine care trimite la Don 
Quijote, care a fost publicată pentru prima dată 
în 1605, anul în care Lady Anne avea atunci 
vîrsta respectivă. Cartea lui Don Quijote este 
vanitatea ştiinţelor lui Cornelius Agrippa. 
Tutorele lui Lady Anne a fost Samuel Daniel, 
care mai înainte a fost tutorele lui William 
Herbert, conte de Pembroke, căruia i s’a dedicat 
în prima ediţie a pieselor lui Shakespeare. Deci 
rosicrucianismul acelor timpuri era un program 
de bază non-sectar mai ales protestant, 
ecumenic. Bacon, Ashmole, Newton şi Leibniz 
au promulgat aceste idei regăsite în piesele 
shakespeariene (vizualizate de Mozart la Viena). 
La fel ca Bacon, Mozart a fost interesat de 
simbolism şi folosirea simbolică a numerelor. 
Gradul 18 în masonerie a fost numit gradul 
Suveran de Rosa Cruce. În Flautul Fermecat, 
Actul Unu, Scena 18, Sarastro – (nume derivat 
din Zarathustra, al 6-lea profet secolul I î.Hr. 
persan) îşi face apariţia alături de optsprezece 
preoţi, membrii consiliului lui Sarastro în 
Templul lui Isis şi Osiris; iar Papagena, soţia 
ideală pentru Papagen, are 18 ani. În actul 2, 
scena 30, Regina Nopţii este alungată conform 
gradului 30 al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. 
Când Tamino ajunge la templul lui Sarastro, el 
citeşte cele trei cuvinte care sunt înscrise peste 
cele trei uşi principale: Natura, Raţiunea şi 
Înţelepciunea, trei entităţi care sunt cei trei piloni 
principali ai filozofiei baconiene. Înţelepciunea 
era cea care poate fi realizată numai prin 
aplicarea raţiunii naturii. Cunoaşterea sau 
ştiinţa, este puterea, de unde Tamino, în chinul 
său de foc şi apă, îşi câştigă puterea de a îndura 
întunericul de nepătruns - alungarea ignoranţei, 
Pe pagina de titlu a lui Don Quijote, atunci când 
a apărut pentru prima dată în Madrid, în 1605, 
se poate citi Post tenebras spero lucem. Aceasta 
este exact ceea ce spune Don Quijote în partea a 
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doua, când el şi scutierul său sunt nevoiţi să 
doarmă noaptea în aer liber, înainte de nunta de 
la ţară. În Răpirea din Serai, sunt aceleaşi idei cu 
cele din Nregustorul din Veneţia sau Cosi fan 
tutte, sau Totul e bine când se termină cu bine, 
Visul unei nopţi de vară, Hamlet cu  Don 
Giovanni. Flautul Fermecat face parte din 
tradiţia antică scrisă în miturile greceşti şi 
romane, în Biblie, în Upanişade. Poetul W. H. 
Auden35 vede în Flautul Fermecat o poveste 
plină de speranţă, pentru că personajele au 
libertatea de a’şi alege căile, să se bucure sau să 
sufere orice soarta ar surveni din alegerile lor. Ei 
sunt agenţi liberi, care pot controla. Ceea ce au 
nevoie este doar un ajutor în a face alegerile 
corecte - un cadru moral, un set de ritualuri şi 
reguli, sprijinul unei frăţii. Papageno şi Tamino 
sunt ambii însuşi Mozart - două aspecte diferite 
ale caracterului său, copilul şi adultul spiritual. 

                                                 
35 Poet născut la York 1907 şi decedat la Viena în 1973 

Sinteza Tamino şi Pamina, iar cea a Papageno şi 
Papagena, reprezintă crearea societăţii perfecte 
pe care Mozart a sperat-o prin filosofia timpului 
esoteric, opera sa fiind una dintre acele expresii 
ale aspiraţiei omenirii, înălţătoare şi energizantă, 
şi totuşi în acelaşi timp atât de frustrantă şi 
tragică. În cele din urmă operele marilor artişti 
precum Mozart şi Shakespeare sunt impregnate 
cu un sentiment de resemnare fericită la 
bucuriile vieţii, cum descrie Joseph Campbell36 
"participarea plină de bucurie în necazurile 
lumii." Asemenea lui Hamlet, Papageno şi 
Pamina, îşi contemplă propriile sinucideri. Este o 
revelaţie a ambiguităţilor, cum în filozofiile 
orientale, binele are nevoie de rău, şi vice-versa. 
Mozart transmite prin muzica lui mesajul 
subliminal şi emoţional prin care ascultătorul 
simte că nu este singur, că Mozart este lângă el, 
că el este acolo cu tine în acelaşi timp akashic. 

                                                 
36 Autor american de texte mitologice (1904-1987) 
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Bogdan Mihai  MANDACHE 
 
 

Sub povara tristeţii  
1. 

 
ustietăţile în care trăiau eremiţii de 
altădată şi incintele mănăstirilor păreau 
locurile cele mai îndepărtate de tot ceea 

ar fi putut tulbura meditaţia şi asceza. În acele 
locuri, pe nesimţite, la anume ceasuri din zi 
apăreau demonii, semne ale plictiselii, tristeţii, 
deznădejdii, semne ale morţii sufletului. Erau 
cele opt gînduri despre care scria Evagrie 
Ponticul: lăcomia, curvia, iubirea de arginţi, 
tristeţea, mînia, acedia, slava deşartă, trufia. 
Aceeaşi listă, cu o singură inversare, o regăsim şi 
la Ioan Casian; în tradiţia apuseană Grigore cel 
Mare reduce lista la şapte păcate capitale şi 
înlocuieşte acedia cu inudia. În Orient se vor 
aminti cele opt duhuri rele. Dar cel mai 
neliniştitor dintre duhurile rele era acedia, 
trîndăvia, demonul amiezii despre care 
aminteştePsalmul 90: “Nu te vei teme de frica de 
noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce 
umblă în întuneric, de molima ce bîntuie întru 
amiază”, gînd reluat şi de Ioan Scărarul în Scara 
raiului: “Doctorul îşi vizitează bolnavii 
dimineaţa, iar trîndăvia pe cei care se nevoiesc în 
amiaza mare.” 

Gîndurile nestatornice, dorinţa de a vedea 
altceva, lipsa unui ţel, angoasa, absenţa voinţei 
cotropesc viaţa altminteri tihnită a eremitului. 
De aceea Părinţii Bisericii au scris cu înverşunare 
despre inconfortul interior generat de acedia. 
Pentru Evagrie Ponticul “Demonul acediei, care 
se numeşte şi «demonul de amiază», este cel mai 
apăsător dintre toţi. El se năpusteşte asupra 
călugărului pe la ceasul al patrulea şi dă tîrcoale 
sufletului acestuia pînă pe la ceasul al optulea. 
Mai întîi, el face ca soarele să-i pară că abia se 
mişcă sau chiar că stă în loc, iar ziua parcă ar 
avea cincizeci de ore. Apoi, îl ţintuieşte cu ochii 
pe ferestre, împingîndu-l să iasă afară din chilie, 
să cerceteze dacă soarele mai are mult pînă la 
ceasul al noulea…” Acedia este o stare de 
somnolenţă, deznădejde, trîndăvie, de adîncă 
dezintegrare a persoanei umane, este vlăguirea 
unui suflet care nu găseşte mulţumire în nimic 

din ce-i aducea liniştea altădată. De aceea de 
multe ori acedia şi tristeţea sînt privite 
împreună, tristeţea, venită uneori din 
neîmplinirea dorinţelor, fiind o “stingere a vocii” 
sufletului, o afonie spirituală expresie redată de 
Dante: 

 
Am fost – zic ei – înfipţi în glod acum, 
tot trişti în dulcea soarelui lumină 
purtând în noi amarul fum, 
 
Si-aici noi ne’ntristăm în neagra tină! 

Ăst imn le gâlgâia din gât bol-bol, 
căci n’au putinţ’a spune-o vorbă plină”  

(Infernul) 
 

Accidiosi sînt cufundaţi într-o mocirlă, una a 
propriilor gînduri, a propriilor neputinţe, a unei 
înfrîngeri înainte de a schiţa vreun gest, altul 
decît oftatul, privitul îndelung pe fereastră, 
aşteptarea deznădăjduită, asemănătoare celei a 
locotenentului Giovanni Drogo din Deşertul 
tătarilor, al lui Dino Buzzati. 

 
Acedia este o maladie a sufletului care i-a 

încercat mai întîi pe eremiţi prin tristeţe, 
descurajare, confuzie şi rătăcire a sufletului, prin 
dezinteresul faţă de realităţile spirituale  şi 
prăbuşirea într-o ireversibilă lîncezeală, o stare 
de apatie din care nimeni nu încearcă să se 
salveze, aşteptînd ca altul să o facă, aşteptînd 
oarecum precum Godot al lui Samuel Becket sau 
Oblomov al lui Goncearov, acceptînd sceptic şi 
complice o împotmolire care îi dă bune motive 
pentru statuquo şi pentru nemulţumire. În loc să 
se schimbe el însuşi, să revină la valorile 
exigente şi puternice, singurele care îi pot 
răspunde aspiraţiilor fundamentale, cel atins de 
acedia aşteaptă un miracol şi trăieşte liniştit un 
gen de melancolie, de “fericire de a fi trist”, care 
împreună cu celelalte sentimente ambigue îi 
conferă o stare de incertitudine şi fragilitate. 
Aminteam lista celor opt păcate statornicite de 

P 
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Părinţi ai Bisericii, dar lista poate fi extinsă căci şi 
dizarmoniile vieţii psihice sînt pe măsură. În 
scrierea sa suprarealistă, Aurora, Michel Leiris 
enumeră stările care conturează o aşteptare 
veşnic neîmplinită: spleenul, sila, nenorocul, 
eşecul, slăbiciunea, nefericirea, potrivirea, 
disperarea, dezolarea, laşitatea, urâtul, frica, 
tristeţea, groaza, dezgustul, durerea, suferinţa, 
mîhnirea, fatalitatea, nebunia, melancolia, 
neputinţa, furia, tortura, anxietatea, angoasa, 
mizeria, zbuciumul, incertitudinea, îndoiala, 
decepţia, deziluzia, blazarea, obida, neliniştea, 
boala, coşmarul, insomnia, dispariţia, moartea, 
uscăciunea, ruina, robia, oboseala, descurajarea, 
resentimentul, istovirea, ruşinea, teama, oroarea, 
spaima, neşansa, sterilitatea, greaţa, nevolnicia, 
mînia, frenezia, deruta, înfrîngerea, renunţarea, 
degradarea, naufragiul, catastrofa, eşecul, 
perdiţia, căderea, decăderea. Această lungă listă 
surprinde neputinţa spirituală şi nostalgia care 
consumă, care este “atît de lipsită de contururi că 
eu însumi nu ştiu ce-mi lipseşte”, scria cu 
amărăciune Kierkegaard. 
 

 

 
Acedia este o suferinţă dureroasă, nu fizic!, 

care se insinuează pînă la rădăcinile existenţei 
umane şi reprezintă un fenomen de ordin 
spiritual. Lîncezeală, melancolie, apatie au în 
comun evocarea unui sentiment profund şi 
durabil de insatisfacţie în faţa unui prezent 
nesatisfăcător, dificil. O stare spirituală de atonie 
în care spiritul pluteşte iar trupul este greoi. 
Acest marasm, această indolenţă spirituală sînt 
sursa descurajării, a inconstanţei, a infidelităţii, o 
manieră de a refuza înfruntarea realităţii. 
“Sufletul, care nu are ţel anume, rătăceşte; căci, 
după cum se spune, înseamnă a nu fi niciunde, 
cînd eşti peste tot locul”, scria Montaigne despre 
trîndăvie. Privită de aproape se vede cu uşurinţă 
legătura pe care starea noastră de perpetuă 
nemulţumire o are cu acedia, cea mai tenace 
dintre cele opt patimi recunoscute de tradiţia 
ascetică a creştinătăţii antice. “Pace şi bucurie în 
Duhul Sfînt”, aşa numea apostolul Pavel 
Împăraţia lui Dumnezeu, iar Păstorul lui Herma 
îi îndemna pe creştini să îndepărteze tristeţea 
care este sora îndoielii şi a mîniei: “Tristeţea e 
mai puternică decît toate duhurile rele, e teribilă 
pentru slujitorii lui Dumnezeu şi pierde pe om.” 

 
Primii pustnici au elaborat o teorie şi o 

practică a patimilor sufletului care a trecut prin 
veacuri, punînd bazele asceticii şi misticii 
creştine. Evagrie Ponticul aparţine celei de a 
treia generaţii de Părinţi ai deşertului şi ocupă 
un loc singular printre ei, fiind considerat 
părintele literaturii creştine spirituale. 
Moştenitor al teologiei lui Origen şi al eticii 
stoice, Evagrie a statornicit lista păcatelor 
capitale, insistînd pe vrăjmaşul cel mai de temut, 
acedia; “acedia este expresia unei adînci 
dezintegrări a persoanei umane”, scria Gabriel 
Bunge, autor al unei substanţiale lucrări despre 
Evagrie Ponticul. “Acedia este vlăguirea (atonia) 
unui suflet, a unui suflet care nu rezistă prin fire 
şi nu stă drept, curajos, înaintea încercărilor. 
Norii fără apă sînt alungaţi de vînt, mintea fără 
stăruinţă [e alungată] de vîntul acediei. Ochiul 
acedicului e tot timpul aţintit asupra ferestrelor, 
iar mintea lui închipuie musafiri. A scîrţîit uşă 
îndată iese afară. A auzit un glas, îndată se 
caţără la fereastră şi rămîne aşa pînă-i amorţesc 
mădularele”, nota Evagrie dînd cele mai clare 
contururi ale unei stări de inconfort interior în 
care intelectul se împrăştie în gînduri dezlînate, 
traversate de o apăsătoare plictiseală, strămoaşa 
îndepărtată a spleen-ului care i-a bîntuit pe 
romantici, şi ce exemplu mai grăitor poate fi 
altul decît Spleen de Baudelaire: 
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Cînd cerul scund şi negru ca un capac se lasă 
Pe sufletul dat pradă urîtului şi cînd 
Ne toarnă-o zi mai tristă ca noaptea şi ceţoasă 
Întinsul cerc al zării întregi îmbrăţişînd; 
 
Cînd lumea se preschimbă-ntr-o umedă-nchisoare 
În care-n vas Speranţa, biet liliac, se zbate 
Lovindu-se de ziduri cu-aripi şovăitoare 
Şi dînd mereu cu capu-n tavanele surpate; (…) 
 
Şi lungi şi nesfîrşite convoaiele mortuare 
Încet şi fără muzici prin suflet trec mereu; 
Speranţa-nvinsă plînge; şi, rea, dominatoare, 
Înfige Spaima negrul ei steag în craniul meu. 
 
 

După Evagrie, lista celor opt păcate se 
înlănţuie de jos în sus, de la corp către spirit, 
acesta zămislind tristeţea, mînia, acedia, slava 
deşartă, orgoliul; Casian va păstra această listă, 
inversînd mînia cu tristeţea, în vreme ce Grigore 
cel Mare, care s-a bucurat de o mare autoritate în 
timpul Evului Mediu, a stabilit o altă ordine: 
trufia, avariţia, invidia, mînia, necurăţia, lacomia 
şi lenea; aceasta din urmă este asimilată lenei 
spirituale, acediei. Fie că vor pomeni numele 
acediei, fie că îl vor îngloba sub altele, teologii 
nu vor uita să amintească acedia, acel demon 
despre care Evagrie spunea că aduce cu sine “o 
stare de linişte şi o bucurie de nespus”, demon 
care “învaţă mintea să fie netrebnică, laşă, 
delăsătoare.” Tediumvitae, dezgustul faţa de 
cele ale spiritului, faţă de orice activitate 
ordonată, insatisfacţie difuză fără o cauză 
aparentă, abandon către visare, o stranie 
vagabondare a gîndurilor. Acedia este un 
amestec complex şi straniu între tristeţe şi mînie, 
între iubire şi ură, o maladie specifică vieţii 
spirituale. Este acedia doar o tentaţie a 
singuraticilor? Pentru cei din vechime, acedia îi 
ataca în egală măsură pe anahoreţi, cît şi pe 
cenobiţi, dar şi pe cei care duceau o viaţă de 
lume. Diferenţa între deşert şi lume este că în 
primul caz sînt atacaţi solitarii doar prin gînduri, 
în vreme ce în al doilea caz, oamenii sînt atacaţi 
prin intermediari, fie lucruri, oameni sau 
conformisme. În ambele situaţii, urmarea este 
aceeaşi disoluţie a Eului, instaurarea erei 
indiferenţei pure, a apatiei narcisiste, cufundarea 
în plăcerea de a fi nemulţumit. 

 
Atanasie a scris despre viaţa pustnicului 

Antonie şi lupta sa cu diavolii, subiect care l-a 
urmărit cu febrilitate şi pe Flaubert; în cazul lui 
Atanasie, scrierea urma îndeaproape întîmplările 

lui Antonie, pe cînd la Flaubert realitatea primea 
noi contururi ficţionale. În zilele noastre, un 
autor american, Andrew Solomon, povesteşte 
despre depresie ca un trăitor al ei, ca un om care 
a înfruntat Demonul amiezii. “Depresia este 
punctul nevralgic al iubirii. Pentru a fi făpturi 
care iubesc, trebuie să fim făpturi care pot cădea 
pradă disperării din cauza unei pierderi, iar 
depresia e mecanismul acelei disperări. Cînd se 
instalează, degradează eul şi, în cele din urmă, 
eclipsează capacitatea de a da ori de a primi 
afecţiune. E lăuntrica noastră singurătate 
manifestă. Ea distruge nu numai legătura cu 
ceilalţi, ci şi capacitatea de a fi împăcat cînd eşti 
doar cu tine însuţi.” Sînt primele propoziţii ale 
capitolului despre depresie cu care se deschide 
cartea lui Andrew Solomon, subintitulată O 
anatomie a depresiei. 

 
Uşoară sau gravă, depresia “e un diavol care 

te lasă îngrozit”, iar de la sfîntul Antonie, 
pustnicul trăitor în deşert, pînă la Virginia 
Woolf, literatura oferă numeroase descrieri 
exemplare ale tristeţii, ale trăirii în afara unui 
sens al existenţei, ale cufundării într-o stare de 
indiferenţă, o stare atonică din care unii nu mai 
revin niciodată: “Dacă ne închipium un suflet de 
fier pe care-l erodează suferinţa psihică şi-l 
rugineşte depresia moderată, atunci depresia 
majoră este prăbuşirea înspăimîntătoare a unei 
întregi structuri”, scrie Andrew Solomon, care 
oferă şi o imagine plastică a depresiei 
devoratoare: în copilărie se juca la umbra unui 
stejar; peste ani, o viţă se agăţase de copac 
aproape sufocîndu-l: viţa răsucită pe ramurile 
bătrînului copac părea de departe a fi frunzişul 
acestuia. Peste ani, Andrew Solomon ajunge 
asemenea bătrînului stejar, pe ceea ce mai 
rămăsese din existenţa sa se înfăşurase depresia: 
“mă secătuia şi se înfăşurase în jurul meu, hâdă, 
mai vie decât mine.” Mecanismele interioare nu 
se lasă descifrate cu usurinţa cu care un meşter 
priveşte mecanismul unui ceas; e aceeaşi situaţie 
cu a pacientului care abia intrat în cabinetul 
psihiatrului întreabă dacă are depresie ca şi cum 
daignosticul s-ar citi într-o banală analiză a 
sîngelui. Dificultatea înţelegerii mecanismului 
interior, convingerea că fiecare se cunoaşte prea 
bine pentru a nu realiza cînd intră în depresie 
sau cînd este doar într-o stare de tristeţe, întîrzie 
şi destăinuirea în faţa unui psihiatru. O 
modernitate scăpată de sub control a generat o 
acutizare a unui fenomen apărut odată cu omul: 
depresia! 

 



418 vol. 26, 143-146| mai-august, 2016 

 

Cu luciditate, cu spirit critic, Andrew 
Solomon îşi povesteşte momente din viaţă care 
au premers crizelor; începutul nu anunţă, pentru 
necunoscători, semnele crizei: retragerea în sine, 
pasivitatea, pierderea încrederii  şi respectului 
de sine. De aici se poate ajunge la căderea 
psihică elocvent descrisă de Emily Dickinson: 

 
Simţii o-Nmormântare-Creier 
Şi-n Doliu oamenii jeleau 
Şi se-agitau – până ce Mintea 
Întreagă şi-o pierdeau. 
 

 Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514 

 
 

Andrew Solomon nu descrie doar stările de 
anxietate, căderile psihice, el scrie şi despre 
tratamentele psihiatrice, fie ele conversaţionale, 
fie farmacologice sau terapia cu electroşocuri; el 
discută ca psiholog, dar şi ca pacient despre 
creier şi minte, despre balansul făcut de 
psihiatrie între a trata creierul şi a trata mintea. 
Conştiinţa umană este înscrisă între laturile unui 
triunghi: latura teologică, cea psihologică şi cea 
biologică. În acest context discută despre 
suferinţă, credinţă şi depresie: “Supravieţuieşti 
depresiei printr-o credinţă în viaţă la fel de 
abstractă ca orice sitem de credinţă religioasă. 

Depresia este cel mai cinic lucru din lume, dar 
este şi originea unui gen de credinţă. S-o suferi şi 
să ieşi la liman cu tine însuţi înseamnă să 
descoperi că ceea ce n-ai avut curajul să speri se 
prea poate să se fi dovedit adevărat.” 

 
Din vechime, medicii sau gînditorii, 

observînd comportamentul uman au căutat să 
explice ceea ce ţine de sănătatea minţii şi ceea ce 
era boală a minţii; Hippocrates a surprins natura 
melancoliei ca pe “o lungă trudă a sufletului”, 
explicată prin excesul de bilă neagră 
(melainachole) asociată cu toamna, cînd apăreau 
“tristeţea, neliniştea, descurajarea, tendinţa de a-
ţi lua viaţa”, precum şi “aversiune faţă de hrană, 
posomorîre, insomnie, iritabilitate şi 
neastîmpăr”, însoţite de o “teamă prelungită”. 
Filosofii din vechea Eladă s-au împotrivit 
teoriilor lui Hippocrates ssuţinînd că tulburările 
uşoare pot fi tratate de medici, în vreme ce 
tulburările profunde sînt de domeniul filosofilor. 
Claudius Galenus, medicul lui Marcus Aurelius, 
a descris halucunaţiile melancolice ale 
pacienţilor săi: “somn neîndestulător, agitat şi 
intermitent, palpitaţii, ameţeală, tristeţe, 
nelinişte, neîncredere în sine şi convingerea că 
sînt persecutaţi, că sînt posedaţi de un daimon, 
că sînt urgisiţi de zei”.  Galenus credea într-un 
suflet fizic, psyche, supus autorităţii unui eu 
personal; melancolia nu era concepută ca 
patologie, ci ca parte a eului: “Există oameni care 
sunt din fire neliniştiţi, depresivi, chinuiţi 
sufleteşte, mereu gînditori; pentru ei medicul nu 
poate face prea mult.” Pentru teologii creştini, 
melancolia era o afecţiune nocivă, dereglările 
raţiunii fiind un semn al dizgraţiei dumnezeieşti. 
Evagrie şi Ioan Casian, pe urmele versetelor din 
Psalmul 90 aminteau de “atacul demonului de 
amiază”, de amărăciunea melancolică: “Am 
folosit expresia pentru titlul cărţii, scrie Andrew 
Solomon, deoarece descrie foarte exact ceea ce 
simţi în depresie. Imaginea are rolul de a invoca 
groaznicul sentiment invaziv care însoţeşte 
nefericirea depresivului. Există ceva insolent în 
depresie. Cei mai mulţi diavoli – cele mai multe 
forme ale angoasei – se bazează pe adăpostul 
nopţii; a-i vedea limpede înseamnă a-i învinge. 
Depresia stă în plină strălucire a soarelui, 
netulburată de recunoaştere.” 

 
Spre deosebire de Evul Mediu, Renaşterea a 

dat un alt înţeles melancoliei, Marsilio Ficino 
văzînd în melancolie un semn al dorinţei 
arzătoare de măreţie şi veşnicie: “E uimitor 
faptul că, ori de câte ori suntem la largul nostru, 
cădem într-o suferinţă asemeni cu exilul, cu toate 
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că nu cunoaştem pricina ei, ori cu siguranţă nu 
ne gîndim la ea [...], în toiul jocurilor plăcerii 
uneori oftăm, iar când jocurile s-au sfârşit, 
plecăm şi mai trişti.” Pentru Ficino, filosoful, dar 
şi artistul, va fi mai aproape de melancolie decît 
omul de rînd: “Câtă vreme suntem reprezentaţii 
lui Dumnezeu pe pămînt, suntem tot timpul 
tulburaţi de nostalgia patriei cereşti.” Ficino, el 
însuşi o persoană depresivă, scrie despre mintea 
pătimitoare cu o evidentă tentă autobiografică, 
aşa cum va face peste ani şi Andrew Solomon. În 
secolul al XVII-lea tot mai mulţi filosofi şi 
scriitori privesc melancolia ca pe un stare 
complexă căreia caută să-i găsească remediu, 
fără a se limita la a o condamna şi aşeza în 
tiparele nefirescului minţi. Una dintre cele mai 
citite şi citate lucrări despre melancolie, care 
adună opiniile filosofilor şi teologilor, ale 
scriitorilor şi medicilor, este The Anatomy of 

Melancholy, a lui Robert Burton. Deşi este o 
carte scrisă acum aproape patru secole, ea este 
uneori apropiată de concepţiile moderne despre 
boală, despre suferinţă, despre puterea de a 
tolera trauma: “ceea ce unul, prin deosebită 
cumpătare şi stăpînire de sine, poate să învingă 
celălalt nu poate răbda nici o clipită, ci la orişice 
mic prilej de ofensă greşit înţeleasă, ocară, necaz, 
umilinţă, impas, mîhnire, zvon şi altele se lasă 
atît de tare în voia tulburării sufleteşti, încît se 
schimbă la faţă, digestia îi este întîrziată, îi piere 
somnul, cugetul i se întunecă, iar inima îi este 
grea [...] şi el însuşi e copleşit de Melancolie.” 
 Burton descrie melancolicii ca fiind 
neîncrezători, răutăcioşi, cîrtitori, nemulţumiţi, 
tot ei fiind “cei mai plini de duh dintre toţi, iar 
[dispoziţia lor melancolică] stîrneşte de multe ori 
o divină încîntare şi un soi deenthusiasmos [...] 
care-i face să fie excelenţi filosofi, poeţi, profeţi.” 
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Radu BOTIŞ 
 
 

Moartea şi Învierea 
Domnului 
 

 
oate cele patru Evanghelii sunt 
asemănătoare în afirmaţia că Iisus a 
murit într-o zi de vineri, ziua pregătirii 

sabatului (Matei 27, 62; Marcu 15, 42; Luca 23, 
54; Ioan 19, 31).  

Despre semnificaţia pe care o dă morţii Sale, 
Iisus vorbeşte când se află pentru ultima oară cu 
cei doisprezece, la Cina care a avut loc într-o 
casă din Ierusalim, proprietatea unei cunoştinţe 
a lui Iisus. El concentrează în ultima cină toată 
viaţa Sa. Cina cea de taină s-a desfăşurat în 
cadrul unei cine pascale. Cina cea de taină a avut 
loc în Joia Mare, către seară. Aceasta a fost o cină 
pascală, dar nu în sensul că Mântuitorul ar fi 
celebrat cu ucenicii Săi paştile iudaic, care 
începea de fapt în seara zilei următoare, ci în 
sensul că El a instituit un nou Paşti, adică Taina 
Sfintei Euharistii, care avea să fie pentru Biserică 
o permanentă actualizare a jertfei adevăratului 
Miel pascal37.  

Patimile desemnează ultima perioadă din 
viaţa lui Iisus, intervalul cuprins între momentul 
arestării Sale în grădina Gehtimani şi cel al 
înmormântării într-o altă grădină, lângă Golgota. 
Itinerariul urmat de Iisus îl poartă succesiv la 
casa lui Anna, a lui Caiafa, la pretoriul lui Pilat, 
palatul lui Antipa şi în sfârşit, de la pretoriu la 
Golgota sau „locul Căpăţânii”, dealul execuţiilor 
lângă care este mormântul.   

La romani existau trei tipuri de pedepse 
capitale şi anume: decapitarea,  arderea şi 
crucificarea prin care a fost ucis şi Mântuitorul 
Iisus Hristos. De obicei pedepsele capitale erau 
precedate de flagelare. Biciuirea însoţea 
crucificarea. Flagelarea, obişnuită într-o 

                                                 
37 Annie Jaubert, La date de la Cene, Paris, 1957, citat din 
Preot Prof. Dr. Vasile Mihoc, Asist. Drd. Daniel Mihoc;  Ioan 
Mihoc, op. cit., p. 110. 

condamnare la crucificare, a fost aplicată lui 
Iisus în urma hotărârii lui Pilat. Pedeapsa era 
atât de brutală, că mulţi condamnaţi nu rezistau 
şi mureau în timpul biciuirii. 

După încheierea flagelării, lui Iisus i-au fost 
puse haine, după care porneşte spre Golgota. 
Iisus străbate drumul până la Golgota purtând 
crucea în spate. La sosirea pe Golgota, soldaţii 
execută sentinţa. Deşi Evanghelia după Marcu 
(15, 25) situează ora crucificării la ceasul al 
treilea, Evanghelia după Ioan relatează că Pilat 
ar fi pronunţat sentinţa cam la al şaselea ceas, iar 
răstignirea ar fi avut loc înainte de unu după 
amiază. De fapt, acesta este momentul în care 
cele trei Evanghelii sinoptice situează începutul 
unui fenomen extraordinar, întuneric, care 
însoţeşte agonia lui Iisus şi care se prelungeşte 
până la trei după amiază, ora morţii. Deasupra 
capului, pe cruce, este pusă o tăbliţă care conţine 
nucleul acuzaţiei şi sentinţei, cu expresia „regele 
iudeilor”. Scena răstignirii este dată de cele 
patru Evanghelii, că Iisus este aşezat între doi 
bărbaţi răstigniţi şi ei 38. 

Evanghelia lui Luca menţionează un 
răspuns al lui Iisus la răstignirea Lui. E vorba de 
o scurtă rugăciune în care cere ca aceia care-L 
crucifică să fie iertaţi: „Părinte iartă-le lor, că nu 
ştiu ce fac” (Luca 23, 34). Agonia lui Iisus a fost 
destul de scurtă, încât Pilat a fost surprins 
(Marcu 15, 44). 

După cel puţin doua ore de la răstignire, 
Iisus moare pe cruce, pe la aproximativ ora trei 
după-masa. Evanghelia după Marcu (15, 37) şi 
cea după Ioan (27, 50), relatează moartea lui 
Iisus însoţită de „un strigăt mare” scos de Iisus, 
care ar fi urmat imediat încercării de a-i da oţet. 

                                                 
38 Michel Henry, Ioan Ica, Cuvintele lui Hristos, Sibiu, 
Editura Deissis, 2005, p. 87. 

T 
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Ioan (19, 30) situează moartea după acelaşi 
episod, deşi aici se spune explicit că Iisus a luat 
băutura şi rosteşte, înainte de a muri, fraza: 
„Săvârşitu-s-a”. Apoi „plecându-şi capul, şi-a 
dat duhul”. Potrivit Evangheliei lui Ioan, 
plecarea capului de către Iisus nu înseamnă că 
rămâne inconştient, ci că, murind, se adresează 
celor apropiaţi Lui care sunt jos, lângă cruce, 
dăruindu-le Duhul Sfânt. Conform Evangheliei 
lui Luca, ultima frază a lui Iisus este o rugăciune 
de încredere în Dumnezeu: „Părinte, în mâinile 
Tale încredinţez duhul Meu” (Luca 23, 46). 

Moartea lui Iisus este una reală, fizică, venită 
după o lungă succesiune de injurii, umilinţe şi 
chinuri, începute odată cu arestarea la 
Gehtimani în noaptea de joi spre vineri, 
culminând cu răstignirea, pe Golgota. În cele din 
urmă, cu trupul şi duhul distruse de ostilitatea 
umană şi de tăcerea divină, Iisus moare. 

De obicei, la romani, agonia crucificării se 
prelungeşte ore, poate chiar zile. După moarte, 
cadavrele erau lăsate în voia vulturilor şi a 
păsărilor. Paznicii aveau grijă ca nici rudele, nici 
prietenii, să nu vină să le ia de pe cruce trupul, 
lăsând trupurile neînmormântate, condamna-
ţilor le era interzisă înmormântarea. 

Sensibilitatea iudaică nu tolera ca cei 
executaţi să nu fie înmormântaţi în chiar ziua 
morţii. Această justificare reiese din Deuteronom 
21, 22-23: „Trupul lui să nu rămână peste noapte 
spânzurat de copac, ci să-l îngropaţi tot în ziua 
aceea”. La iudei, dacă după crucificare era zi de 
odihnă, cei crucificaţi trebuiau daţi jos de pe 
cruce, astfel trebuia să li se grăbească moartea şi 
să fie înmormântaţi înainte de apusul soarelui, 
de începerea zilei de sărbătoare. În cazul lui Iisus 
şi a altor condamnaţi, în vinerea aceea era ajunul 
celei mai mari sărbători iudaice, Paştile, şi, prin 
urmare, trebuiau să moară şi să fie înmormântaţi 
înainte de sfârşitul zilei. 

Din acest motiv (Ioan 19, 31), Pilat a acceptat 
cererea autorităţilor iudaice de a da trupurile jos 
de pe cruce să fie înmormântate. Sistemul obiş-
nuit era să li se zdrobească fluierele picioarelor 
celor atârnaţi, încă vii, deoarece astfel se 
producea o moarte rapidă. Această practică a 
fost aplicată celor doi bărbaţi crucificaţi odată cu 
Iisus. La Iisus n-a fost nevoie, deoarece agonia 
Lui a fost scurta, de aceea, când soldaţii au ajuns 
la Iisus au văzut că este deja mort. Unul dintre ei 
se asigură străpungându-i coasta cu suliţa, să-i 
dea lovitura de graţie. Tăietura este făcută atât 
de mare încât poate intra în ea mâna (Ioan 20, 
25). Şi din rană iese „sânge şi apă” (Ioan 19, 34). 

Evanghelia după Ioan pune în legătură 
sfârşitul lui Iisus cu sacrificarea mieilor pascali 

care avea loc în acel ajun de Paşti şi căruia, aşa 
cum este prescris, nu I se zdrobeşte nici un os şi 
care moare străpuns, dând viaţă şi dăruindu-se 
total ca instaurator al noului legământ între 
Dumnezeu şi omenire. Este relatarea celui care a 
văzut cu propriii ochi şi poate depune mărturie. 
Şi încheie: „şi acela ştie că spune adevărul, ca şi 
voi să credeţi” (Ioan 19, 35-37). 

Responsabilitatea pentru înmormântarea lui 
Iisus şi-o ia un bărbat şi anume Iosif din 
Arimateea. Acesta, membru al aristocraţiei laice 
din Ierusalim, singurul cunoscut de guvernator, 
„îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui 
Iisus” (Marcu 15, 43). După ce a primit 
permisiunea din partea lui Pilat, Iosif din 
Arimateea se întoarce pe Golgota cu un giulgiu 
pe care l-a cumpărat (Marcu 15, 46). Potrivit 
Evangheliei lui Ioan 19, 39, pe Golgota a venit şi 
Nicodim.  

După ce L-au coborât de pe cruce, trupul lui 
Iisus este aşezat pe giulgiu. Înfăşurarea în 
giulgiu a unui cadavru este specific obiceiurilor 
funerare iudaice. După ce a fost înfăşurat, trupul 
a fost pus în mormânt. 

Moartea Mântuitorului a fost benevolă, pe 
când la ceilalţi oameni este inevitabilă, chiar 
dacă au fost eliberaţi de păcat. Iisus nu moare 
moartea Sa. El nu poartă moartea ca o osândă în 
sine. Aşa cum a luat asupra Sa păcatul altora, aşa 
ia şi moartea altora. Moartea altora a trebuit să o 
ia Iisus asupra Sa pentru că a luat păcatul lor. 
Păcatul atrage după sine moartea. Suferinţa lui 
Iisus reprezintă suferinţa deplină care sfârşeşte 
în moarte. Iisus s-a făcut om pentru a putea intra 
în solidaritate cu omenirea, cu scopul de a o 
mântui39. 

De obicei biografia unui personaj se sfârşeşte 
odată cu moartea lui, capătul vieţii. În cazul lui 
Iisus Hristos se întâlneşte un eveniment 
neobişnuit. Acest eveniment este Învierea Lui. 
Trecerea Lui de la viaţă la moarte, consecinţă a 
crucificării, a fost urmată imediat de o altă 
trecere, inversă, imprevizibilă şi anume trecerea 
de la moarte la viaţă, la o viaţă nouă şi total 
diferită, care cuprinde prezentul şi viitorul, 
pământul şi cerul, Dumnezeu şi umanitatea, 
lumea prezentă şi cea care va veni. 

Învierea lui Hristos ne întemeiază, în 
general, credinţa într-o continuare a vieţii după 
moarte. „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este 
credinţa noastră” (I Corinteni 15,17). Învierea L-a 
adus pe Iisus într-o mai mare apropiere de 
oameni. Desigur, întrucât trupurile acestora nu 
sunt şi ele înviate, apropierea deplină se va 

                                                 
39 Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 336. 
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realiza numai după învierea tuturor. Învierea cu 
trupul a însemnat atât o înălţare a propriei Sale 
stări, cât şi o apropiere mai mare de oameni, o 
mai mare eficacitate asupra spiritului lor. Dar 
ridicarea propriei Sale stări însemnă şi o mai 
mare apropiere de Dumnezeu, ca om. 

Prin Înviere, Iisus, ridicându-Se ca om mai 
aproape de Dumnezeu, S-a ridicat prin însuşi 
acest fapt la treapta cea mai înaltă a umanităţii, 
care este o comunicativitate în relaţiile cu 
oamenii. 

Despre fiinţa şi atributele trupului înviat a 
lui Hristos nu poate omul din trup pământesc să 
spună ceva determinat şi inteligibil. Sfintele 
Evanghelii ne relatează, pe de o parte, că trupul 
lui Iisus a putut fi pipăit cu mâinile, a primit 
hrană iar, pe de altă parte, că pătrundea prin 
uşile încuiate, apărea şi dispărea din ochii 
ucenicilor şi, în general, că atingerea fizică 
obişnuită de mai înainte nu mai era posibilă, 
cum reiese din cazul Mariei Magdalena în 
dimineaţa Învierii. 

Preotul Serghei Bulgakov observă că 
petrecerea lui Iisus cel înviat în lume până la 
înălţare stabileşte legătura între starea actuală a 
lumii cu trupul sufletesc al omului şi între starea 
preamărită a lumii de după schimbarea 
universală şi transfigurarea făpturii cu trupul 
duhovnicesc al omului. Prin Învierea lui Iisus, s-
a făcut începutul lumii viitoare. Ea este începutul 
noii creaţiuni a lumii, care numai prin pauza 
creatoare, în care ne aflăm, e oprită pentru un 
anumit timp, înainte de a fi dusă la capăt40. 

Apariţiile lui Iisus după Înviere sunt în 
număr de douăsprezece, acestea acoperă 
persoanele şi sectoarele cele mai importante din 
activitatea Sa şi din comunitatea creştină care va 
apărea după moartea Lui. Grupul care a 
beneficiat de cele mai multe apariţii este al 
ucenicilor Lui, al celor pe care i-a chemat Iisus la 
începuturile activităţii Sale publice. Arătările se 
produc întotdeauna ca rezultat al iniţiativei 
personale a lui Iisus, care-i ia prin surprindere 
pe destinatari. Se produc în locuri diferite, dar 
legate întotdeauna de locurile prin care au mers 
Iisus şi ucenicii înainte de moartea Lui. 

Apariţia este prezentată ca o vedere reală, nu 
ca pe o viziune. Iisus este prezent ca persoană. 
Iisus se arată oamenilor care îl cunosc şi care vor 
fi capabili să-şi dea seama cine este El. De 
exemplu, în seara duminicii Paştelui Iisus apare 
printre ucenici şi Li se adresează cu salutul 
iudaic: „Pace vouă” (Luca 24, 36;Ioan 20,19). 

                                                 
40 Karl Heim, Jesus der Weltvollender, Furche-Verlag, Berlin, 
1937, p. 178, citat din Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 355.  

Apoi le arată urmele crucificării vizibile pe trup, 
concret, semnele cuielor în mâini şi picioare şi 
ale suliţei în coastă. Şi, conform lui Ioan 20, 22, le 
zice: „Luaţi Duh Sfânt”. El apare în mijlocul lor 
şi teama se transformă în bucuria regăsirii. 

Odată Înviat, Iisus inaugurează viaţa 
viitoare, lumea definitivă. Învierea Lui a purtat 
pecetea iubirii lui Dumnezeu, pentru Fiul Său 
iubit şi pentru toată omenirea.  

După cele patruzeci de zile de la Înviere, 
petrecute de Mântuitorul Iisus pe pământ, S-a 
înălţat la cer. Înălţarea la cer se înţelege ca şi 
înălţarea oricărui corp în aer, cu deosebire că 
Domnul Hristos, având trup preamărit şi fiind 
totodată şi Dumnezeu Atotputernic, nu avea nici 
o greutate care să-i împiedice înălţarea la cer. 

Domnul Hristos S-a înălţat cu trupul la cer, 
căci cu Dumnezeirea era şi este pretutindeni, şi 
astfel ne-a arătat şi nouă care este ţinta ultimă a 
călătoriei noastre pe pământ: cerul41. Înălţarea 
este ridicarea umanităţii lui Iisus în intimitatea 
ultimă a Sfintei Treimi şi la starea de cinste, 
putere şi suveranitate deplină. 

Pentru că Iisus şi-a ridicat, prin înălţare, 
umanitatea în ultima intimitate a Sfintei Treimi, 
păstrând şi adâncind, în proporţia înălţării, 
apropierea de toată omenirea, coboară la scurt 
timp după înălţare Duhul Sfânt peste cei care 
sunt ai lui Hristos, realizând Biserica. Duhul 
Sfânt, ca iubire supremă a Tatălui, ca manifestare 
a intimităţii Lui, a coborât peste lume, întrucât S-
a aşezat întâi în chip desăvârşit peste omenitatea 
lui Hristos, ridicată în ultimă intimitate divină. 
Deoarece intimitatea lui Hristos, înălţată în acea 
intimitate a Duhului Sfânt, asemenea 
dumnezeirii Lui, se află în acelaşi timp în cea 
mai adâncă intimitate a oamenilor care îşi 
deschid poarta sufletului lor prin credinţă, 
Duhul Sfânt îi învăluie şi pe aceştia, ca pe 
purtătorii de Hristos. Biserica, mistica omenitate 
a lui Hristos, primeşte pe Duhul Sfânt, în 
calitatea ei de trup al lui Hristos42. 

Iisus Hristos S-a înălţat la cer după Înviere, 
atât pentru a primi toată puterea dumnezeiască 
în conducerea lumii spre mântuire, cât şi pentru 
a lăsa oamenilor la latitudinea lor să se decidă 
liber:a crede în El sau nu. Dacă ar fi continuat să 
stea cu mărirea trupului Său înviat între oameni, 
aceştia ar fi fost siliţi să-L recunoască drept 
Dumnezeu. Istoria, ca un loc al vieţii de libere 
decizii, ar fi devenit imposibilă. 

                                                 
41 Îvăţături ale Bisericii Ortodoxe, Timişoara, 1987, p. 85. 
42 Dumitru Stăniloae, op. cit., p. 363. 
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De la musique avant toutes choses... 

Doru SCĂRLĂTESCU 
 
VIII.  

Nouă instrumentiste mitice 
 

şa cum am arătat în articolul nostru 
anterior, istoria muzicii europene rezervă 
celor nouă muze o pagină aparte. Pe 

lângă ipostaza de ansamblu coral sau 
instrumentistic, ele apar clar individualizate, ca 
specialiste ale unor anumite instrumente. Fără a 
fi nominalizate, muze purtând diverse 
instrumemte muzicale sunt reprezentate pe 
statui, reliefuri şi vase pictate greceşti, începând 
cu secolul al V-lea î. Chr. Dintre instrumentele 
cu coarde şi de suflat, preferinţele merg către 
cele din familia lirei şi cea a flautului (aulos),  
ambele cu o tradiţie arhaică, încă din epoca 
bronzului (mijlocul mileniului al III-lea î. Chr.), 
cum o demonsterază două splendide statuete 
provenite din insula Keros (Cyclade) şi expuse la 
Muzeul Naţional de Arheologie din Atena. 
Aceleaşi instrumente sunt reprezentate un 
mileniu mai târziu, în epoca minoicului cretan, 
cca. 1400 î. Chr., pe enigmaticul sarcofag princiar 
pictat în fresco, aflat la Muzeul Arheologic din 
Heracleion. Revenind la muzeul din Atena, 
găsim aici un triptic menţionat şi de Pausanias, 
format din plăci de marmură cu bazoreliefuri 
provenite din vechea Mantineie arcadiană şi 
atribuită şcolii lui Praxiteles, în mijlocul 
secolului al IV-lea î. Chr., descriind întrecerea 
dintre Apollon şi Marsyas arbitrată de muze. În 
două dintre panouri, acestea, în grupuri de trei, 
sunt reprezentate ţinând în mâini rulouri de 
papirus, dar şi diverse instrumente muzicale: 
aulos, tricordon-panduris şi cithara. Se 
presupune că ar fi existat şi o a treia placă cu trei 
muze, din păcate, dispărută. Atât lira (în textul 
homeric denumită „phorminx”, cu atributul de 
„perikalles” – minunată ), dar şi flautul şi naiul 
(la Homer „aulos” şi „syrinx”)  apar în Iliada, 
Cântul IX, cu ocazia prezentării delegaţiei 
(Nestor şi Ulise) trimisă de greci să-l împace pe 
nedreptăţitul Achile, într-un fragment pe care-l 
redăm în traducerea lui G. Murnu: „Ei îl găsirã 

pe-Ahile cu armia lui la corăbii; / Sta veselindu-
se acolo cu dulcele sunet din lira-i/  Cea cu 
căluşul de-argint, frumoasăşi meşteşugită,/  
Pradă luatăde el la spargerea Tebei, cetatea/ 
Craiului Vultur. Cânta, veselindu-se, fapte 
viteze,/ Singur Patroclu în faţă-i şedea; aştepta 
în tăcere/ Până ce-Ahile să-ncheie cântarea din 
viers şi din strune”, şi, de asemenea, în Cântul X, 
unde Agamemnon e înfăţişat studiindu-i 
îngrijorat de la distanţă pe duşmanii acheilor: „Şi 
un cutremur întreagă fiinţa-i cuprinse,/ Când se 
uită la Troienii rămaşi înaintea cetãţii./ El se 
uimea de mulţimea de focuri ce-ardea pe câmpie 
/ Şi de cântarea din fluier şi nai şi de larma de 
oameni”. Ambelor tipuri de instrumemte li se 
face parte dreaptă în  Cântul al XVIII-lea, cu 
vestita descriere a scutului lui Achile, pe care e 
încrustat, printre altele, un alai de nuntaşi : „Şi 
cântec de nuntă răsună/ Tare, la horă se prind 
jucăuşii şi-acolo-ntre dânşii/ Fluiere şi alăute ţin 
hangul. Femei grămădite./ Stau în picioare la 
porţi şi alaiul privesc cu mirare”. Lira rămâne 
totuşi instrumentul preferat al vechilor aezi 
greci, mai târziu, al poeţilor latini.  
 

Interpreţi la diaulos şi harpă, stauete de marmură, Cyclade, cca 2600-2400 î. Chr., 
Muzeul National de Arheologie din Atena. 

A 
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Ea face obiectul invocaţiei dintr-o odă de 
Horatius, tradusă de Eminescu: „Şi tu liră, care-n 
cald avânt din şapte/ Coarde suna-vei/ 
Templelor, ospeţelor mari amică”. 
 

 
Trei muze, panou provenit din Mantineia, şcoala lui Praxiteles, cca. 375 î. Chr., 
Museul de Arheologie din Atena. 
 

 
Instrumente muzicale antice, în Athanasius Kircher, Musurgia Universalis  Roma, 
1650. 

 

Numeroase ceramici attice înfăţişează de 
asemenea muze cântând la diferite 
instrumemnte. Cele cu coarde intră desigur în 
preferinţele însoţitoarelor lui Apollon 
kitharoidos. Astfel, pe o amforă pictată găsită în 
Ruvo di Puglia, colonie din sudul Italiei făcând 
parte din Magna Grecia, înfăţişându-le pe cele 
nouă surori melomane, vedem un trio format, 
după unii comentatori, din Polymnia, Calliope şi 
Erato, cântând la barbiton (variantă de liră), 
kithară şi trigonion (harpă triunghiulară). 
Barbitonul şi cithara apar şi pe o frumoasă 
ceramică, atribuită lui Asteas, cca. 360-340, de la 
Louvre, înfăţişând muze ca asistente la vestitul 
concurs dintre Marsyas şi Apollon. Clar 
nominalizate şi cu atribute distincte, muzele 
apar în epoca numită de istoricul german Johann 
Gustav Droysen „elenistică” (Geschichte des 
Hellenismus), caracterizată de întărirea şi 
extinderea limbii şi civilizaţiei greceşti către alte 
arii geografice. Ceramici, mozaicuri şi sarcofage 
din epoca imperială romană înfăţişează diverse 

instrumemte muzicale drept obiecte de 
identificare ale muzelor. Dacă masca tragică şi 
cea comică le însoţesc îndeobşte pe Melpomene 
şi Thalia, muzele celor două genuri teatrale 
antice, globul şi compasul, pe Urania, muza 
astronomiei, tableta şi stiletul, pe Calliope, muza 
poeziei epice, cartea sau ruloul de papirus, pe 
Clio, muza istoriei, voalul, pe Polymnia, muza 
corului religioas şi a retoricii, lira devine 
reprezentativă pentru Erato (poezia erotică) şi 
Terpsychore (dansul), iar  flautul, pentru 
Euterpe. (arta muzicală). Aceste atribute 
distinctive sunt clar reprezentate pe celebrul 
„Sarcofag al muzelor”, descoperit la Roma (Via 
Ostia), destinat probabil unui om de litere 
roman, remarcabilă ilustare a artei funerare de la 
începutul erei creştine. El va deveni sursă de 
inspiraţie pentru artişti plastici şi scriitori, într-o 
epocă de resuscitare a interesul pentru cultura şi 
arta antichităţii greco-latine, începând cu secolul 
al  XVIII-lea, stimulat şi de ilustraţiile gravorului 
italian Francesco Faraone Aquila la colecţia 
„Lord Corlaine”1, şi prelungindu-se până în 
vremile mai noi, cum o demonstrează tabloul 
din 1911, La bibliothèque, al unui reprezentant al  
avangerdei post-impresioniste franceze (gruparea 
Nabis), Edouard Vuillard, şi  prima, Muzele, din 
cele Cinci mari ode, publicate în acelaşi an de Paul 
Claudel. Iată un pasaj introductiv: „Muzele, nouă ! 
Nici una nu mi-e de prisos !/ Pe-această marmură 
văd tot şiragul .../ Înaltele fecioare egale, şiragul 
elocventelor surori !/ Vreau să spun cum le-am 
văzut oprindu-se şi cum în cunună se legau altfel/ 
Decât atunci când mâna/ Prinde o altă mână 
întinsă ei...”2.  

 
Cele nouă muze, amforă din epoca helenistică, Pinacoteca din München.   
 

  Sarcofagul muzelor, Via Ostia, sec. II d. Chr., Muzeul Louvre, Paris. 
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Edouard Vuillard . La bibliothèque, 1911, Musée d'Orsay, Paris. 

  

 
Apollon, Mnemosine şi cele nouă muze, mozaic, sec. I. î. Chr. Muzeul Arheologic 
din Elis. 

 
Ca şi în cazul sarcofagelor, reprezentarea 

muzelor devine o adevărată modă în 
mozaicurile descoperite în Italia ori în teritoriile 
romanizate. Unele dintre ele au înscrise, în limba 
greacă sau latină, numele acestora, precum în cel 
provenit de la o vilă din Vichten, epoca galo-
romană, şi aflat acum la Muzeul din Luxemburg. 
Deosebit de interesant în acestă privinţă este şi 

mozaicul descoperit în oraşul Elis din 
Peloponez, datând din secolul I î. Chr., în care 
portretele lui Apollon, al Mnemosinei şi ale 
muzelor sunt suplinite de obiectele ce le 
individualizează.  
 

 
Homer şi Muzele, mozaicul din Vichten, cca. 240 d. Chr., Musée National 
d’Histoire et d’Art, Luxembourg.  

 
Un fenomen deosebit de interesant apare o 

dată cu Renaşterea, în care muzele cântă, toate, 
pe lângă liră şi flaut (în versiuni adesea 
modernizate), printr-o licenţă artistică, la 
instrumemte aparţinând exclusiv Evului Mediu.  
Manuscrise inluminate, opere literare cu gravuri, 
tratate de muzică, tablouri ilustrează fenomenul, 
uneori în dispreţul total al tradiţiei antice. Unul 
din cele mai vechi exemple îl reprezintă 
miniatura înfăţişând cele nouă Muze din lungul 
poem al lui Martin le Franc, Le Champion des 
Dames, 1451, reprodusă de noi în numărul 
anterior de revistă. Euterpe cântă aici la un 
instrumemnt de suflat, shawum (în italiană, 
ciaramella, derivat din gr. kàlamos), un soi de 
trompetă de origine orientală, strămoş al 
oboiului, Urania la orgă portativă (organetto), 
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străbunică a acordeonului modern, Melpomene 
la un flaut dublu (străvechiul diaulos), Calliope 
la un trombon medieval (it. tromba da tirarsi), 
Clio la rebec (o combinaţie de liră şi vioară), 
Polimnia la recorder (numit şi „flaut dulce”), 
Erato la trianglu (instrument metalic de percuţie 
în formă tringhiulară), Terpsychora la harpă. Pe 
post de solistă vocală apare Thalia. Muzele îşi 
vor schimba instrumemtele între ele sau vor 
apela la altele noi într-o planşă din tratatul de 
muzică al profesorului şi compozitorului tirolez 
Petrus Tritonius, Melopoeae sive Harmoniae 
tetracenticae super XXII genera 
carminum, tipărit la Ausburg în anul 1507. 
Uraniei îi revine de data aceasta trombonul (în 
franceza medievală, sacqueboute), Polihymniei, 
un antecesor al violoncelului (renascentista  
viola da braccio), Thaliei, un tip de ţambal 
portabil medieval (dulcimer, derivat din dulcis 
melos). Clio cântă la vecchiul „flaut al lui Pan”, 
naiul, Caliope la lăută, un popular instrumemnt 
cu coarde ciupite, asemănător cu cobza, Erato la 
tamburină  (grecescul tympanon, legat îndeobşte 
de cultul lui Dionysos), Melpomene la cornetul 
medieval (it. cornetto), Euterpe la un soi mai 
complicat de vioară cu clape şi manivelă, derivat 
din mai vechiul organistrum, folosit în Europa 
începînd din Evul Mediu Timpuriu de goliarzi, 
menestreli, jongleori şi cerşetori vagabonzi, 
cunoscut mai târziu, sub numele diferite de lira 
mendicorum , vielle à roué, hurdy-gurdy sau 
symphonia.  O splendidă imagine a acestui 
instrument o găsim în tabloul lui Hieronymus 
Bosch, de la Prado, Grădina deliciilor, 
1503/1504.  

Semnificativ  este şi celebrul frontipiciu la la 
tratatul latin tipărit cu câţiva ani mai înainte la 
Milano de compozitorul şi teoreticianul italian 
renascentist Franchinus Gafurius, prieten al lui 
Leonardo, Practica musicae, 1496, în care muzele 
în asociaţie cu corpurile cereşti participă la 
armonia universal sub bagheta lui Apollon, 
după cum arată şi inscripţia :  
„Mentis Apollineae vis has movet undique 
Musas”. Muzele apar şi pe pagina de titlu a 
operei lui Dante, Divina comedia, ediţia din 1529 
a italianului Jac. de Burgofranco, cu o interesantă 
asociere tratată grafic dintre poezie (reprezentată 
de poeţi latini şi italieni) şi muzică (reprezentată 
de muze instrumentiste nominalizate), sub 
semnul aceluiaş Apollo care tronează pe 
frontispiciu ţinînd în mînă o lira da braccio 
flancat de doi putti cîntăreţi la trompetă. În 
partea de jos a tabloului le distingem pe cele 
nouă muze cântând la symponia (Melpomene), 
psalteryon (Polyhymnia), vioară (Terpsichore), 

trianglu (Urania), cymbal (Clio), organon 
(Euterpe), violină (Erato), trompetă (Caliope), 
clarinet (Thalia).  

 

 
  Muzele, în Petrus Tritonius, Melopoeae sive Harmoniae tetracenticae super XXII 
genera carminum, Ausburg, 1507.  
 

Treptat, în Renaştere şi epocile următoare, 
pînă în zilele noastre, cu unele excepţii, muzele 
vor apărea însoţite de anumite instrumente, de 
data aceasta singularizate, în literatura şi în 
artele plastice. Alături de alte obiecte 
„nemuzicale”, aceste instrumemte vor deveni 
semne de recunoaştere în tablouri şi opere 
sculpturale, precum lira, ca să dăm un exemplu, 
pentru mult îndrăgita şi mediatizata muză a 
liricii de dragoste, Erato. În reprezentarea 
simbolică a muzelor, arta modernă revine astfel 
la tradiţia antică despre care am vorbit la 
începutul acestui articol. 

___________________ 

1Catalogue of the genuine and curious Collection of pictures, 
bronzes, marble tables, urns, vases, and other antiques of the 
Right Honorable the Lord Viscount Coleraine, deceased; 
brought from his late seat at Tottenham high-cross, in the 
county of Middlesex. Which (by order of the executors) will 
be sold by auction, by Mr. Langford, at his house in the Great 
Piazza, Covent Garden, on Wednesday and Thursday the 
13th and 14th of this instant march 1754, London, 1754 
1 Paul Clodel, Cinci mari ode, Ed. Grai și suflet, Buc., 1994, p. 
7.  

 
Pagină de titlu la Dante, Divina 
comedia, ed. 1529. 
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Dorin LEHACI 
 

Matematica picturii 
Cristinel C. Popa reprezinta o promisiune in domeniul artei 
 
 

atematică, pictură, dar şi poezie. A 
pus matematica in lumina picturii. 
Este cazul poetului Cristinel C. Popa, 

un artist in formare, ce se anunta o mare 
speranta a picturii iesene. Lumina din geometrie, 
lumina din poezie, lumina din pictură, lumina 
din noi, ne-o daruie bonom, jongland cu culorile 
si incantand ochiul privitorului - Cristinel C. 
Popa. Despre împăcarea matematicii cu poezia 
(si de ce nu, si cu pictura – n. red.), Ion Barbu a 
explicat că oricât ar părea de contradictorii aceşti 
termeni la prima vedere, există undeva, în 
domeniul înalt al geometriei, un loc luminos 
unde se întâlneşte cu poezia. Si am completa noi, 
cu pictura. Locul de lumină la care se referă 
formează, probabil, un cuptor adevărat unde  
sunt topite şi amestecate atitudinea ştiinţifică, 
rigoarea geometrică din primul domeniu, cu 
imaginaţia, sensibilitatea, spiritul independent, 
care sunt caracteristice tuturor poeţilor.       

Din acest punct de vedere se clarifică ceva 
din ceea ce nu înţelegem, dar lucrurile se 
complică, cel puţin pentru moment, cînd ne 
lovim de probleme cu trei sau chiar mai multe 
necunoscute. Un exemplu este acela prin care, 
alături de matematică şi de poezie, întâlnim 
pictura, dar şi publicistica, precum în cazul de 
faţă. Cristinel Popa, matematician şi pedagog ca 
profesie de bază, cu multă experienţă şi în 
cariera jurnalistică, a fost angajat şi colaborator 
la un număr important de instituţii media dintre 
care amintim numai câteva, precum 
Evenimentul Zilei, Naţional, Universul, 
Monitorul, Contact international şi Dacia 
Literară. De mai bine de un deceniu el scrie în 
exclusivitate materiale jurnalistice pentru 
cotidianul Jurnalul Naţional, unde este angajat. 
Pe această linie este câştigătorul Premiului 
special pentru reportaj decernat de Clubul 
Roman de Presă, dar este şi nominalizat cu o 
anchetă, alaturi de nume importante ale 
jurnalisticii mondiale într-un material de sinteză 
apărut sub egida Parlamentului European. Pe 
lângă acest fapt, publică poeme în reviste 

importante, iar această activitate îi este 
recunoscută şi încununată prin acordarea 
Premiului pentru poezie de către Editura 
Contact International.   

Dată fiind multitudinea preocupărilor sale, 
formula de împăcare, citată mai înainte, a 
matematicii cu poezia poate fi convingătoare 
numai până la un punct, cu atât mai mult cu cât, 
în ultimul timp, autorul nostru realizează şi 
pictură, fiind cursant  în cadrul Şcolii Populare 
de Arte Titel Popovici  Iaşi.   

Tocmai din acest motiv, înainte de a trece la 
apropierea noastră de opera picturală la care ne 
referim, dorim să descoperim şi alte puncte 
comune, care corespund tuturor preocupărilor 
importante pe care le are Cristinel Popa. Din 
această perspectivă, tot Ion Barbu afirma, în 
plus, că geometria şi poezia au o anumită 
simbolică, cu privire la redarea tuturor formelor 
de existenţă. Iată că această trăsătură însemnată 
este regăsită şi în arta plastică, formând, sigur, 
încă o formulă de integrare a picturii în aria 
poetică, implicit în cea matematică.  

 În etapa actuală pictorul dezvoltă, în mod 
simultan, două linii evidente, care-i pregătesc 
traseul în vederea revelării altui limbaj pictural, 
pliabil structurii sale. Astfel, cu ocazia diferitelor 
manifestări artistice, individuale sau colective, a 
prezentat pe simeze lucrări realizate în manieră 
mult apropiată studiului artistic, unde are în 
vedere normele didactice de redare plastică: 
punerea în pagină, redarea proporţiei, grija 
sporită pentru construcţia formei, precum în 
Oale si ulcele (aranjament cu vase şi fructe), 
Fluori, Black flower (Natură statică). Aici este 
preocupat să se exprime cromatic în manieră 
potolită şi multiplă nuanţare, neavând nevoie de 
gesturi teatrale şi gălăgioase. Are grijă să nu iasă 
dintr-o armonie stabilită anterior.   

Alteori, artistul se exprimă în mod cu totul 
opus, frapând privitorul atât prin culoare, cât şi 
prin expresie. Surprinde lejer şi redă în mod 
frecvent pregnante stări sufleteşti, devenind în 
mod voit foarte mult apropiat expresioniştilor. 

M 
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De această dată, în plan coloristic preferă sinteza 
şi este exploratorul sentimentului profund. 
Forma elementului reprezentat este recompusă 
în deplină libertate de exprimare artistică, 
potrivindu-se perfect cu procesul sufletesc şi cu 
mesajul estetic care se vrea formulat.  În această 
optică trebuie analizate unele picturi, printre 
care amintim  Dintosul (Portret de bărbat).  

 

 
 

Activitatea polivalentă a lui Popa Cristinel 
ne facilitează vizualizarea existenţei unei 
legături în plus, între arta plastică şi domeniul 
matematic.  Credem că este firesc, odată ce 
geometriile secrete, folosite şi de pictori, fac 
parte din matematică. Cu atât mai mult cu cât 
geometria se ocupă de studiul raporturilor şi 
formelor spaţiale, având similarităţi cu 
preocuparea pentru analiza suprafeţei în sfera 
picturii.   

La fel de uşor realizăm conexiuni între 
exprimarea în scris şi cea prin culoare. Sunt 
suficiente şi câteva rânduri aflate sub titlul Sunt 
geometru iscusit, pentru a revela fundamentul  
ideatic care se găseşte în aceste două zone. 
Alături de alte aspecte,  chiar aici analizează, cu 
profundă implicare afectivă, cât de greu îi este, 
luminii de exemplu, să înoate diafan printre stele 
şi ani, să treacă printre crengile de copac pentru 
a ne mângâia sufletul, privirea şi creştetul încins. 
Trecerea luminii printre crengile de copac, am 
putea filosofa, este preluată de aici şi gestionată 
la fel de sensibil, printr-o altă prismă, una de 
plastician, oprindu-se mai departe pe portretele 
pictate, pe ulcelele de lut, pe florile ce stau în ele, 
pe fructe şi pe multe alte elemente redate pe 
pânză. Aceeaşi lumină, fiind îmbogăţită cu 
aceste informaţii vizuale, este reflectată înspre 
noi, pentru a ne mângâia privirea şi sufletul, 
cum spunea poetul şi artistul plastic în cazul de 
faţă. În sensul acesta aflăm o relaţie de tip 
reversibil – poezia sa se transformă în pictură 

prin formarea de imagini, iar pictura ne apare ca 
fiind plăsmuită din lumina poeziei. 

Avem cunoştinţă că şi copacii simt gîndurile 
oamenilor, intenţiile lor. Prin unele experimente 
s-a demonstrat că aceştia pot percepe pericolul 
iminent  pe care-l transmit apoi pădurii întregi. 
Prin lecturarea operei poetice a lui Cristinel Popa 
aflăm că autorul este privilegiat, fiind la fel de 
sensibil, aude de departe plânsetul copacului 
încolţit de drujbă, ori cântecul straniu al calului 
de lut. De ce nu, spune acesta, chiar vorba 
domoală a norilor. Fără îndoială, pe lângă alte 
aspecte, hipersensibilitatea de care se bucură îi 
permite să perceapă cu mai multă uşurinţă şi o 
altă formă de comunicare în lumea culorilor, o 
comunicare la nivel acustic, care este simultană 
celei vizuale. Astfel,  prin mâinile sale simbolica 
formelor, substanţa cromatică, ne captează şi pe 
noi, impresionându-ne prin şoapta abia 
perceptibilă a griurilor folosite în procesul 
creator (Portret) ori prin strigătul strident şi 
semnificant al culorilor curate, de multe ori 
sângerânde, care pun accentul pe idee şi simbol 
(Matematica iubirii, Peisaj).  După cum se 
exprima, instrumentele de măsură ultrasensibile 
pe care le deţine ating sunetul, aleg  forţa, acea 
forţă colosală pe care o are Tera, dacă este să 
privim o altă pictură a sa (Peisaj). Aici, 
împăstarea pânzei este realizată cu dezinvoltură, 
folosind cuţitul ca tehnică principală, iar 
suportul cromatic de bază format din ocru 
verzui este suprapus, în mare măsură, de roşu 
intens juxtapus cu negru, pentru a spori forţa de 
sucestie.  

 

 
 

Doresc să închei redând câteva cuvinte din 
aceeaşi poezie, care sunt în consonanţă  cu 
mesajul estetic al operei sale. Dacă Ion Barbu 
susţine că există undeva, în domeniul înalt al 
geometriei, un loc luminos unde se întâlneşte cu 
poezia, atunci în acelaşi spirit, Cristinel Popa, 
conştient de faptul că lumina se divide în 
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culoare, iar culoarea compune tabloul, 
zugrăveşte faptul că este pasionat... de cum 
învinge umbra dimineţile ascunse. Ori câţi paşi 
trebuie depuşi să ne ferim să nu strivim lumina... 
lumina din poezie, lumina din pictură, lumina 
din noi, ne face să credem.  

 
ortret Cristinel C. Popa. Pictorul in 
formare – poet este licentiat in 
matematica, absolvent al Facultatii de 

Matematica din cadrul Universitatii Al.I. Cuza. 
In 2016 este in anul al II-lea, ultimul, ca  
masterand la Facultatea de Matematica din Iasi, 
specializarea Matematica Didactica si de 
Cercetare. De asemenea, este student in anul al 
II-lea la Scoala Populara de Arte Titel Popovici 
din Iasi. In 2014 si 2015 a participat cu lucrari la 
mai multe expozitii colective in diferite locatii 
din Iasi (Galeria Casa Cartii, Galeria SPATP Iasi). 
Ultima expozitie personala” 20 martie – 11 
aprilie 2018, Galeria SPATP Iasi. Jurnalist din 
1998. Castigator al "Premiului special pentru 
reportaj" decernat de Clubul Roman de Presa. 
Nominalizat cu o ancheta alaturi de nume 
sonore ale jurnalisticii mondiale de la institutii 
media prestigioase precum: BBC, Financial 
Times, Express, The Guardian, Daily Mail,  
Sunday Mail, Daily Telegraph, The Times etc. 
Nominalizarea a fost facuta intr-un material de 
sinteza aparut sub egida Parlamentului 
European. Institutii media unde a fost angajat 
sau la care a colaborat:Opinia studenteasca, 
Ieseanul, Libertatea, Evenimentul Zilei, 
National, Penthouse, Universul, Flacara, 
Monitorul, Obiectiv, Dacia literara, Contact 
international. De aproape 12 ani, de la inceputul 
anului 2005 este angajat al Jurnalului National. 
Poeme publicate in revistele literare: Bucovina 
literara, Oglinda, Contact International, Vatra 
Veche, Citadela, Porto-Franco, Aisberg, Lohanul, 
Convorbiri literare, Dacia literara. A castigat 
premiul pentru poesie (2012) acordat dupa 10 
ani de Editura Contact International, distinctie 
primita de-a lungul anilor de personalitati ca: 
poetul Ion Alexandru Anghelus, poetul 
academician Liviu Pendefunda, poetul Nichita 
Danilov, Souleiman Awwad, Antoanetta dell' 
Arte, Luigi Attardi, George Gavrileanu. Aparitii 
editoriale in 2013: volumele de poezii "In numele 
tatalui", Editura Junimea si "Vagabondul stelar", 
Editura Contact international. Ultima carte, 
Matematica iubirii, aparuta la Editura Tracus 
Arte, Bucuresti, in noiembrie 2015, a participat 
chiar in aceeasi luna la Targul de Carte 
Gaudeamus de la Bucuresti.  
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Emilian M. DOBRESCU 

 

Rolul rutenilor în 
modernizarea economică a 
României 
 

Rezumat 
Rutenii sau rusinii sunt locuitorii unei zone 

din inima Europei Central Răsăritene, la nord şi 
la sud de Munţii Carpaţi. Teritoriul de baştină, 
cunoscut şi sub denumirea de Rusia 
Subcarpatică, se întinde în părţile limitate azi de 
Ucraina, Slovacia şi Polonia. Denumirile sub care 
mai sunt cunoscuţi sunt multiple: ruşi carpatini, 
rusini, rusini carpatini, rusini ucraineni, ruteni, 
ruteni transcarpatini. 

Studiile citate în lucrarea noastră nu pun 
problema contribuţiei economice pe care au 
adus-o sau ar fi putut aduce-o rutenii, ci numai a 
clarificării descendenţei şi contopirii istoriei lor 
cu ucrainenii. 

 

Prezenţa rutenilor - din antichitate 
- pe teritoriul actual al ţărilor 
române  

Originea rutenilor este şi astăzi neelucidată. 
Galii, respectiv celţii, au migrat în secolele al V-
lea şi al IV-lea î.n.Hr. spre Europa Central-
Răsăriteană, aşezându-se în Carpaţii nordici. Se 
zice că geto-dacii ar fi preluat de la galii şi celţii 
aşezaţi aici tehnologia prelucrării fierului. O altă 
teorie susţine că rutenii fac parte din ramura 
slavilor, desprinsă din marele trunchi indo-
european43. 

Rutenii sau rusinii sunt o etnie ancestrală a 
cărei atestare se pierde în negura vremurilor. 
Sunt pomeniţi de Caesar în „Comentario de 
bello Gallico”, ca trib celtic aşezat în Gallia 
Narbonensis. Afirmaţia sa este confirmată în 
antichitate şi de Pliniu cel Bătrân. 

                                                 
43 sursa: Wikipedia, enciclopedia liberă 

În Evul Mediu sunt slavizaţi păstrându-şi 
denumirea etnică de ruteni, la care se adaugă şi 
cea de rusini. Explicaţia este prezentată de Paul 
Robert Magocsi, în „Encyclopedia of Rusyn 
History and Culture”, care arată că primul 
termen – rutean – este folosit de popoare 
neslave, iar cel de rusin este folosit de slavi 
pentru a defini o populaţie distinctă slavă care a 
locuit în Regiunea Transcarpatică. Mărturii 
scrise în Evul Mediu timpuriu continuă să îi 
ateste distinct şi exact: „Gesta Hungarorum” sau 
„Cronica Notarului Anonim al Regelui Bela”, 
„Almanahul Hildershaim”, „Ystoria 
Mongalorum” pomenesc exact de ruteni şi ţara 
lor – Rutenia -  chiar dacă aceasta nu este 
delimitată exact. Anonymus, cronicarul 
medieval timpuriu al regelui Bela al IV-lea îi 
considera ruteni pe toţi slavii întâlniţi la trecerea 
Carpaţilor de către unguri, mai puţin pe cei 
găsiţi în Câmpia Panonică. 

În secolul al XII-lea existau anumite 
formaţiuni prestatale ale rutenilor, aflate în 
relaţii tensionate cu regii maghiari. Pe parcursul 
a două secole, Regatul Ungar reuşeşte să-şi 
impună suveranitatea asupra Ruteniei. În 
secolele al XV-lea şi al XVI-lea, rutenii sunt 
răspândiţi pe un areal impresionant. Rutenii 
apar pomeniţi şi în timpul domniei lui Petru 
Rareş (1527-1538 ). 

Un moment important în istoria rutenilor 
reprezintă anul 1646 când 65 preoţi din Ujgorod 
acceptă întâietatea Papei Inocenţiu al XI-lea şi se 
întemeiează Biserica Greco-Catolică Rutenă. În 
următorul secol, această biserică avea să 
înglobeze aproape toată populaţia din zonă şi să 
devină un semn distinctiv şi de rezistenţă 
împotriva pan-slavismului ortodox din secolele 
al XVIII-lea şi al XIX-lea. 

Apoi, prin pacea de la Karlowitz (1699), 
Imperiul Habsburgic devine o mare putere, 
reuşind să ocupe integral Regatul Ungar, 
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inclusiv Croaţia şi Transilvania, iar peste câtva 
timp să anexeze şi Bucovina (1774). O 
importantă parte a rutenilor este integrată în 
imperiu prin Diploma Leopoldină, prima 
diplomă de acest gen, şi care face referire la 
românii, grecii şi rutenii din teritoriile anexate: 
Ungaria, Croaţia, Slavonia şi Transilvania44. 

Urmează alte şi alte mărturii ale unor autori 
binecunoscuţi ca Enea Silvio Picolomini, celebrul 
papă umanist Pius al II-lea sau Georg 
Reicherstorffer. Imperiul Habsburgic îi includea 
şi pe ruteni şi teritoriul locuit de ei între hotarele 
sale, aşa cum am mai arătat mai sus45 (vezi şi 
Anexa lucrării noastre). 

 

Prezenţa rutenilor în secolele al 
XIX-lea şi al XX-lea  

În timpul Revoluţiei de la 1848 se 
prefigurează prima renaştere naţională a 
rutenilor prin proclamarea independenţei faţă de 
Viena, susţinută prin întreaga activitate a 
poetului Aleksander Dukhnovici, liderul 
spiritual al rutenilor, promotorul afirmării 
identităţii naţionale rutene. Lupta sa este 
continuată de către binecunoscutul episcop 
greco-catolic, Iuliu Firczak. Aleksander 
Dukhnovici spune într-o poezie „Am fost, sunt şi 
voi rămâne rutean”, expresie care a devenit 
crezul popular rutean. 

Încheierea Primului Război Mondial 
determină a doua renaştere naţională a rutenilor, 
aceştia fiind incluşi în număr mare în spaţiul 
ceholslovac unde au avut deplină libertate de 
afirmare. În anul 1918 s-au constituit Consilii 
Naţionale Rutene la Ungvar, Presov şi Sighetul 
Marmaţiei. Rutenii au rămas răspândiţi in 
spaţiile Europei Central Răsăritene, fără a reuşi 
să-şi constituie un stat naţional.  

În toamna lui 1919, la alegerile parlamentare 
din România reîntregită, rutenii şi-au ales 
parlamentarii de origine ruteană. La 13 
decembrie 1919, Orestie Ilniczki, reprezentant al 
rutenilor din Maramureş, a făcut o declaraţie în 
faţa Adunării Deputaţilor în care îşi exprima 
taşamentul faţă de România46. 

În Cehoslovacia, între anii 1919-1938, a 
funcţionat o regiune autonomă a rutenilor, 

                                                 
44 idem 
45 Gheorghe Firczak, Discursuri parlamentare, Bucureşti, 
iunie 2005, p. 81 
46 *  *  *, 1918. Desăvârşirea unităţi naţionale statale, vol. V, 
Bucureşti, 1986, p. 330, citat şi de Firczak, Gheorghe şi Pipaş, 
Maria, coord., Rutenii din maramureş. Tradiţie şi istorie, 
Uniunea Culturală a Rutenilor din România, Deva, Grafica 
Plus, 2011, p. 7  

numită Rusia Carpatică şi care corespunde 
aproximativ cu actuala regiune Transcarpatia. 

După Al Doilea Război Mondial soarta le 
este potrivnică rutenilor: Uniunea Sovietică preia 
Transcarpatia, existenţa rutenilor este negată, iar 
de viaţa naţională a lor nu se mai poate vorbi. 

Anul 1989 aduce cu sine a treia renaştere 
naţională a rutenilor, care îşi pot afirma astfel 
identitatea, având o viaţă culturală remarcabilă 
în (ordine alfabetică): Canada, Cehia, Polonia, 
România, Serbia/Muntenegru, Slovacia, Ucraina 
şi Ungaria47. 

Din anul 2000 în România funcţionează 
Uniunea Culturală a Rutenilor, care este 
declarată membru cu drepturi depline al 
comunităţii rutenilor de pretutindeni, fiind 
reprezentată în Consiliul Mondial Ruten. 
Preşedintele acesteia este deputat dr. Gheorghe 
Firczak. 

 

Comunităţile rutene la început de 
secol şi mileniu 

Casele rutenilor sunt din lemn, 
asemănătoare cu cele ale românilor şi construite 
din lemn. Sunt scunde, cu streşini lungi care 
feresc geamul de prea multă lumină. Mobila este 
simplă ca în casele de munte, făcută din lemn 
masiv. Alimentaţia este nediversificată, ca la 
munte. Pe lângă lactate, folosesc cartoful pe care 
îl cultivă cu precădere48 

Conform Recensământului populaţiei din 
2002, la un total al populaţiei României de 
21.680.974 persoane, rutenii (cu 277 persoane) se 
aflau pe locul al treilea de la sfârşitul unui 
posibil clasament al minorităţilor naţionale după 
număr, cu puţin înaintea caraşovenilor (206 
persoane) şi a slovenilor (202 persoane), fiind 
întrecuţi de albanezi (477 persoane) şi 
macedoneni (695 persoane).     

În cele două rapoarte prezentate la 
Congresul Spitualităţii Rutene de la Presov 
(Slovacia), în iunie 2003, de către Aleksander 
Zozuleak, pe atunci preşedinte al Consiliul 
Mondial Ruten şi Robert Paul Magocsi, au 
apreciat la cele mai înalte cote situaţia rutenilor 
din România, aceştia au apreciat că modelul 
românesc de reprezentare a minorităţilor 
naţionale în Parlamentul ţării ar trebui urmat şi 
de alte state, au apreciat, de asemenea, 

                                                 
47 idem, p. 82 
48 Szilagyi, Istvan, Maramaros varmegye. Egyetemes leirasa, 
Budapesten, 1876, pp. 276-279 (selectiv), citat şi de Firczak, 
Gheorghe şi Pipaş, Maria, coord., Rutenii din maramureş. 
Tradiţie şi istorie, Uniunea Culturală a Rutenilor din 
România, Deva, Grafica Plus, 2011, p. 7     
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progresele realizate de  Uniunea Culturală a 
Rutenilor pentru afimarea identităţii rutene, 
progrese care nu ar fi fost posibile fără sprijinul 
concret al autorităţilor statului român: 
Parlament, Instituţia prezidenţială, Guvern. 

             

Concluzii 
„Istoria rutenilor este una zbuciumată, 

marcată de inexistenţa unui stat propriu care să 
ne permită o evoluţie în concordanţă cu a 
celorlalte popoare europene”49, pentru a 
demonstra chiar legătura cu acestea50. 

Rutenii sau rusinii sunt locuitorii unei zone 
din inima Europei Central Răsăritene, la nord şi 
la sud de Munţii Carpaţi. Teritoriul de baştină, 
cunoscut şi sub denumirea de Rusia 
Subcarpatică, se întinde în părţile limitate azi de 
Ucraina, Slovacia şi Polonia. Denumirile sub care 
mai sunt cunoscuţi sunt multiple: ruşi carpatini, 
rusini, rusini carpatini, rusini ucraineni, ruteni, 
ruteni transcarpatini. 

Studiile citate în lucrarea noastră nu pun 
problema contribuţiei economice pe care au 
adus-o sau ar fi putut aduce-o rutenii, ci numai a 
clarificării descendenţei din şi contopirii istoriei 
lor cu ucrainenii. 

 

ANEXĂ 

 

Rutenii şi ucrainienii. 
Ruteni celebri 

 
Fiind întrebat într-un interviu, acordat pe 9 

august 2009, «Care este diferenţa dintre ruteni şi 
ucraineni?», deputatul Uniunii Culturale a 
Rutenilor în Parlamentul României, Gheorghe 
Firczsac a răspuns următoarele: «Exact aceeaşi 
diferenţă ca între români şi francezi. Românii 
sunt români şi francezii sunt francezi. Diferenţa 
dintre ruteni şi ucraineni, dacă vreţi, este aceeaşi 
precum cea dintre cehi şi slovaci. Rutenii sunt un 
popor diferit decât cel ucrainean» (Buletinul 
Divers nr. 4, 31 martie 2005)... 

«Din motive mai mult politice decât etnice, 
unii oameni din Guvern au decis că există 
minoritatea ruteană şi cea ucraineană, când ele 
sunt acelaşi lucru» (Ramona Băluţescu 

                                                 
49 Paul Robert Magocsi and Ivan Pop, edits., Ebcyclopedia of 
Rusin History and Culture, University of Toronto Press, 
Toronto Buffalo London, p. 539  
50 Paul Robert Magocsi, Poporul de niciunde, istorie în 
imagini a rutenilot carpatici, Editura V. Padeac, 2007, p. 5  
 

«Pledoarie pentru minorităţile fără 
reprezentare», pe site-u l www.timpolis.ro). 

În Dicţionarul explicativ al limbii române 
există 4 definiţii pentru termenul «rutean»:  
1. RUTEÁN, -Ă, ruteni, -e, s.m. şi f., adj. 1. S.m. şi 
f. Nume care se dădea ucrainenilor din Austro-
Ungaria. 2. Adj. Care aparţine rutenilor (1), 
privitor la ruteni. – Din germ. Ruthene. 
2. RUTEÁN s., adj. 1. s. ucrainean, (Mold. şi 
Bucov.) rusnac. 2. adj. rutenesc, ucrainean, (înv.) 
malo-rosian, malorosienesc. 
3. ruteán s. m., adj. m., pl. ruténi; f. sg. ruteánă, 
g.-d. art. ruténei, pl. ruténe  
4. RUT//EÁN ~éni m. Nume dat ucrainenilor 
din fosta Austro-Ungarie. / Ruthene. 

 
Ucrainenii sunt cunoscuţi de-a lungul 

Istoriei ca fiind ruteni sau rusini şi arereori 
rusnaci sau malorosieni. Mai multe mărturii 
dovedesc acest lucru, iată şi câteva exemple: 

Cneazul ucrainean Daniel Romanovici 
(Danelo Haleţkyi, 1201-1264), este cunoscut ca 
fiind rege rutean: «În anul 1259, regele rutean 
Daniel Romanovici a întemeiat acest oraş pentru 
fiul său Lev. Distrus de tătari în anul 1261, oraşul 
a fost reconstruit în 1270 de prinţul Lev, care şi-a 
făcut şi capitala aici şi a devenit Lev I de Galiţia. 
Pentru că a fost unul dintre cele mai importante 
târguri comerciale, făcând legătura între nordul 
şi vestul Europei cu Constantinopolul, Liovul a 
fost de nenumărate ori ameninţat de numeroase 
armate, dar a reuşit să îşi păstreze autonomia. În 
secolul al XVII-lea, Liovul mai era numit şi 
«Oraşul călugărilor», datorită nenumăratelor 
mănăstiri şi şcoli confesionale care se găseau 
aici». (Liov, oraşul-comoară al Ucrainei,  în 
Ziarul Lumina», 4 septembrie 2008). 

Un alt document ne prezintă pe podoleni, 
boici şi huţuli ca fiind ruteni: «Rutenii de lângă 
Ternopol sunt cunoscuţi ca podolieni; cei de la 
sud de Lemberg ca boici; cei din Carpaţii de Est 
ca huţuli». (Élisée Reclus, Pământul şi locuitorii 
săi, 1882, pag. 119, paragraf tradus din limba 
engleză de Marian C. Ghilea). 

Dintr-un alt document reiese că în perioada 
Uniunii de la Brest (1595-1596), ucrainenii erau 
numiţi ruteni: «clerul rutean din mitropolia 
kieveană a văzut unirea ca pe o reluare a 
comuniunii între două comunităţi despărţite, 
acceptînd autoritatea pontifului roman; pe de 
altă parte, Roma a adoptat în acest demers 
viziunea trindentină, văzând Biserica ruteană ca 
pe un grup de comunităţi aflate în schismă 
datorită propriilor erori, a căror corectare a 
devenit o condiţie a unirii. În cadrul aceleiaşi 
concepţii ecleziologice, Roma a perceput unirea 
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rutenilor ca pe o înglobare a acestor comunităţi 
în Biserica latină – percepută ca universală - ceea 
ce a atras după sine impunerea în noua Biserică 
unită a autorităţii directe a pontifului roman, ca 
autoritate patriarhală. Aceste două viziuni 
ecleziologice diferite au dus în cele din urmă la 
unirea mitropoliei kievene cu Roma, cu preţul 
rupturii acesteia de ortodoxie» (Ernst 
Gamillscheg, CENTRO EUROPEO DI STUDI 
TRACI, Noi Traci Mensile, Spedizione abb. 
postale Gruppo III 7% - 00187 Roma, Foro 
Traiano). 

În opera «Cronica lui Anonymus», înaltul 
om de cultură şi competenţă profesională, care a 
scris şi istoria troiană şi războaiele grecilor 
(opera sa rămânând cel mai valoros şi autentic 
izvor în dovedirea permanenţei şi continuităţii 
de locuire a blachilor (blasilor), strămoşii 
românilor pe meleagurile Panoniei, Banatului, 
Transilvaniei şi Crişanei), la fel, îi numeşte pe 
ucraineni ruteni: «Împinşi de pecinegi spre 
vestul Europei, ungurii au ales să cucerească 
Panonia, considerând-o pe aceasta ca fosta ţară a 
regelui Attila, din al cărui neam s-ar trage 
Almus, tatăl lui Arpad. În drumul lor spre 
Panonia, cele «şapte seminţii» conduse de Almus 
au trecut prin ţinutul rutenilor (Ucraina de 
astăzi), cucerind cetatea Kyev (Kiev) şi regatul 
rutenilor destul de uşor, deoarece, auzind rutenii 
că Almus se trage din neamul regelui Attila, au 
fost cuprinşi de panică şi, deşi au chemat în 
ajutor pe cumani (popor de origine turcică 
înrudiţi cu pecinegii), au renunuţat destul de 
repede la luptă şi l-au rugat pe ducele Almus să 
facă pace cu ei şi să nu fie alungaţi din Cetatea 
Kievului, o parte din ruteni fiind luaţi ostatici şi 
duşi de unguri în Panonia, unde urmaşii 
acestora trăiesc şi în zilele noastre în diferite 
locuri din Ungaria. Sfătuiţi şi de ducii ruteni, 
ungurii au descins mai departe spre Panonia, 
căci «ţara aceasta ar fi foarte bună şi acolo curg 
puhoi cele mai vestite izvoare şi râuri ale căror 
nume ar fi Danubius (Dunărea), Tyscia (Tisa), 
Morisius (Mureşul), Crisius (Crişul), Temus 
(Timişul) şi altele». Dar ţara care se afla între 
Dunăre şi Tisa era ocupată pe atunci de Kean, 
marele duce al Bulgariei, bunicul ducelui 
Salanus (numele latin al unui duce român), 
aceasta fiind asediată şi cucerită de către 
armatele lui Arpad în anul 903, cu toată că 
ducele Salanus a încercat să le opună rezistenţă 
cu ajutorul bulgarilor şi al grecilor. Fiind înfrânt, 
ducele Salanus a cedat ducelui Arpad pământul 
până la râul Souyoy (azi Sajo), afluent pe dreapta 
al Tisei, împreună cu locuitorii săi, ceea ce 
constituie o dovadă de netăgăduit că acele 

ţinuturi erau locuite de către români, păstorii 
lăsaţi acolo de către romani după retragerea 
aureliană din anul 273, fiind, deci, vorba de 
Panonia română, locuită de «pastores 
romanorum» (păstori romani), pentru că, după 
moartea regelui Attila, «ţara Panoniei a fost 
transformată într-o păşune în care păşteau 
turmele romanilor» (Falsitatea teoriilor privind 
existenţa unei «terra vacua» la venirea ungurilor 
în Panonia, în Transilvania, Banat şi Crişana, în 
Crişana – cotidian independent, editat de casa de 
presă şi Editura «Anotimp S.A» Oradea, 20 iunie 
2009); 

«Petre Ţuţea spunea despre Mihai Eminescu, 
în totală admiraţie, că era din neam rutean. Or, 
rutenii sunt urmaşii unui trib de vikingi 
răsăriteni. Mihai Eminescu era un sălbatic!» 
(Titus Filipaş, Eminescu, 62 săgeţi către Voltaire, 
http://blogideologic.wordpress.com). 

Mircea Eliade de asemenea îi numeşte pe 
ucraineni, ruteni: «...rutenii s-au coborât de-a 
lungul Basarabiei şi astăzi mai au foarte puţin 
să-şi dea mâna cu bulgarii care au suit pe 
Dunăre... În anul 1848, rutenii din Galiţia 
revendicau o parte din Bucovina pentru 
provincia lor (Galiţia), care ar fi trebuit să devină 
semi-autonomă în reorganizarea Austriei pe 
baze federale (planul Palacki). Românii 
bucovineni de atunci au ştiut să se apere (vezi 
Constituanta austriacă de la Kremsir). Dar 
rutenii, după războiul cel mare, au găsit un 
neaşteptat aliat în piloţii orbi ai României care, în 
loc să lupte pentru revendicările ucrainiene 
dincolo de Nistru (crearea statului-tampon 
Ucraina) şi-au arătat prietenia faţă de aceşti slavi 
lăsându-i să se înmulţească peste măsură în 
Bucovina şi să coboare cât mai jos în Basarabia» 
(Mircea Eliade, Piloţii orbi, articol apărut în 
Vremea, nr. 505, 19 septembrie 1937). 

Ştefan cel Mare aprecia foarte mult 
murăturile aşa cum le făceau grecii: în campania 
din Rutenia, a decoperit că rutenii (urmaşii unor 
vikingi răsăriteni), făceau murăturile mai bune 
ca grecii! A negociat cu două sate de ruteni să 
vină în Moldova, unde le-a oferit numoroase 
avantaje comerciale. Emil Bodnăraş care 
provenea dintr-un asemenea sat (era născut la 10 
februarie 1904 în comuna Iaslovăţ, jud. Suceava, 
decedat la 24 ianuarie 1976, Bucureşti), a fost un 
important om politic român, membru al 
Partidului Comunist, general al Armatei 
Române (cf. România liberă, 6 aprilie 2009)  

În filmul celebrului regizorului polonez Jerzi 
Hofmann «Prin foc şi sabie» (ecranizat după 
romanul cu acelaşi nume, tradus în 26 de limbi 
străine, al scriitorului Henryk Sienkiewicz, 

http://blogideologic.wordpress.com/
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laureat în 1905 al Premiului Nobel pentru 
Literatură), polonezii din secolul al XVII-lea îi 
numeau pe locuitorii Ucrainei de pe malul drept 
al Niprului, rusini. 

Marea majoritate a oamenilor, ba chiar şi o 
parte dintre istorici au adoptat larg răspânditul 
stereotip că rusinii au fost întotdeauna doar 
locuitorii din Ucraina apuseană (vest-ucrainenii). 
Iar activiştii contemporani ai aşa numitului 
rusinism politic propagă ideia existenţei unui 
popor rusin total diferit de cel ucrainean, 
bazându-se pe banalul fapt că în Zacarpatia s-a 
păstrat vechea denumire a ucrainenilor, de 
«rus/rusini», până aproape de zilele noastre. 
Însă marea lor problemă este faptul că înainte de 
a se numi «ucrainenii», toţi ucrainenii erau 
cunoscuţi sub denumirea de «rusini» şi că acest 
etnonim provine tocmai din Podniprovia de 
mijloc (Serednie Podniprovia – teritoriul pe 
valea Niprului care începe la gura Desnei şi se 
termină la insula Hortiţa). Astfel etnonimul 
«rusini» este prima denumire sub care erau 
cunoscuţi ucrainenii. 
 

 
 

Etnonimul «rus» («русь») la plural şi «rusin» 
(«русин») la singular, apar pentru prima oară în 
«Povestea vremurilor de demult» («Повісті 
временних літ»), în care cronicarul Nestor 

pomeneşte despre tratativele cneazului Oleg cu 
Bizanţul din anii 911-912. 

La început, acest etnonim era folosit doar 
pentru a-i denumi pe locuitorii din Cnezatul 
Kievean şi pe cei din Pereiaslav; restul 
locuitorilor ţării Vechii Rusii - după cum reiese 
foarte clar din cronici (litopiseţe) - erau denumiţi 
astfel doar când intrau în contact cu 
reprezentanţii altor state, altfel aveau propriile 
lor denumiri specifice locurilor în care trăiau şi 
care au apărut după dispariţia vechilor uniuni 
tribale, precum polianii, volinianii, drevlianii şi 
alţii. Abia spre sfârşitul secolului al XII-lea şi 
începutul secolului al XIII-lea, etnonimul 
«rus/rusin» se extinde pe întreg teritoriul 
viitorului stat ucrainean, înlocuindu-le pe 
celelalte, cum ar fi «cernihivţii», «halicienii», 
«volodimirţii» («volinţii») ş.a.  

Extinderea etnonimului «rus/rusin», pe 
întreg teritoriul viitoarei Ucraine, demonstrează 
procesul etnogenezei ucrainene, apariţia 
etnonimului semnificând apariţia unui popor, în 
cazul nostru – a poporului rusin. Astfel 
etnonimul «rus/rusin» este folosit pe întreaga 
perioadă a secolului al XIII-lea, până în secolul al 
XVIII-lea, după cum reiese din documentele 
vremii din Volin, Halici (Galiţia) şi Podniprovia 
de mijloc. Acest etnonim îl găsim în aceiaşi 
formă veche «rus/rusin» şi în unele dintre opere 
ucrainene cum ar fi «Cronica» lui Feodosie 
Safonovici (1672-1673), „Letopiseţul” lui Grigore 
Hrabianka, poeziile proverbele lui Clement 
Zenoviev (sfârş. sec. al XVII-lea – începutul 
secolului al XVIII-lea), „Letopiseţul” lui 
Samovidţa (terminat în anul 1702), „Letopiseţul” 
lui Samiylo Velicka (începutul secolului al XVIII-
lea). 

În documentele hatmanilor din acea vreme, 
Ucraina era numită – «Rus’», ucrainenii – 
«rusinii», pe când Rusia era cunoscută ca 
Moscovia, iar rosienii ca «moscoviţi», iar 
denumirea de «Ucraina» era cunoscută ca un 
toponim de margine, folosit pentru teritoriile 
căzăceşti, de către cei de dincolo de hotarele 
vechii Rus’i.  

În secolele al XVIII-lea – al XIX-lea, elita 
politică moscovită a Ucrainei înlocuieşte oficial 
etnonimul «rusin» cu «malorosian» – forma 
recunoscută de către secretariatul statului rus, 
preschimbată mai târziu în «maloros». Până la 
urmă, ucrainenii singuri au introdus în circulaţie 
termenul «maloros», deşi acesta la început avea 
cu totul alt înţeles şi provenea din denumirea 
«Mala Rosia» («Rosia Mică»), care împreună cu 
denumirea «Velyka Rosia» («Rosia Mare») au 
fost puse în circulaţie de către Patriarhatul 



Varã  2016  | Contact international 435 

 

Constantinopolului în secolul al XIV-lea. Prin 
comparaţie cu termenii «Grecia mică» şi «Grecia 
Mare», grecii înţelegeau prin «Rosia Mică» – 
partea de sud a Rusii, actuala Ucraină, iar prin 
«Rosia Mare» – teritoriile de margine şi coloniile 
îndepărtate a Rus’i. Această versiune grecizată 
împreună cu nou formatul ei etnonim 
«malorosian» a fost popularizată în secolul al 
XVII-lea, de câtre cărturarii kievieni şi preluată 
mai târziu de câtre cercurile oficiale ruse. 

Când avea loc alipirea teritoriilor de pe 
malul drept al Niprului la Imperiul Rus, 
etnonimul «rusin» nu a dispărut dintrodată 
(ceea ce mărturiseşte, spre folosul lui, lunga sa 
existenţă pe teritoriul Ucrainei de Est). Astfel, 
prin anii ’60 ai secolului al XIX-lea, este larg 
folosit în Podolia, care făcea parte încă din 
secolul al XVIII-lea din Imperiul Rus. La fel şi pe 
teritoriul Viniţiei îl găsim în culegerea de 
proverbe, poveşti şi povestiri populare a lui 
Matei Nomys (Simonov), la fel îl foloseşte în 
operele sale binecunoscutul scriitor ucrainean 
din Podolia Stepan Rudanskyi. 

Tocmai în secolul al XIX-lea se fixează 
pentru prima dată folosirea acestui etnonim la 
forma de plural – «rusinii». În regiunile de vest a 
Ucrainei (Volini, Galiţia, Bucovina) denumirea 
de «rusinii», sub care erau cunoscuţi ucrainenii, 
a rezistat până la sfârşitul, ba chiar până la 
mijlocul secolului al XX-lea, iar în Zacarpatia 
până mai târziu.  

 

 
 

Etnonimul «ucrainenii» apare destul de 
târziu şi devine denumirea generală a tuturor 
rusinilor, aproape sub ochii noştri. Pentru prima 
dată acest termen apare spre sfârşitul secolului al 
XVI-lea în documentele dedicate răscoalei 
conduse de către Grigore Loboda şi Severin 
Nalevayko, dar şi în documentele care vorbesc 
despre lupta cu tătarii. În prima jumătate 
secolului al XVII-lea «ucrainenii» erau denumiţi 
la soimurile (organ legislativ, unicameral din 

Polonia) Rzeczpospolitei (sau Rzeczpospolita 
Obojga Narodów, stat feudal compus din 
Regatul Polonez şi Marele Regat Lituanian, din 
care faceau parte majoritatea teritoriilor actuale 
ale Bielorusiei şi Ucrainei), doar solii care venau 
din voievodatele Braţslavului Cernihivului şi 
Kievului. Acesta încă nu era un etnonim şi nici 
măcar o denumire dată tuturor rusinilor, ci doar 
locuitorilor din teritoriile mai sus amintite, de-
abia mai tărziu, pe la jumătatea secolului al 
XVII-lea, odată cu revoluţia căzăcească şi cu 
formarea pe teritoriul Ucrainei a noului stat 
condus de hatmani, termenul «ucrainean/ 
ucrainenii» începe treptat să se valideze ca 
denumire etnică a locuitorilor de pe aceste 
terenuri, separat a celor din Podniprovia de 
mijloc şi a locuitorilor de pe malul stâng al 
Niprului. În actele administrative şi politice a lui 
Bogdan Hmelinţky şi a altor hatmani apar 
denumiri ca «poporul ucrainean-malorosian» şi 
«poporul ucrainean».  

 
Termenul de «ucrainean», în înţelegerea sa 

etnică, îl întâlnim în scrisoarea unei persoane 
anonime către Ivan Vehovskyi, în anul 1657, dar 
şi în scrisoarea arhimandritului mânăstirii 
Novgorod-Severskii, Mihaylo Lejaskyi, adresată 
boierului Artamon Matveev tot în 1657. Spre 
sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul 
secolului al XVIII-lea, etnonimul «ucrainenii» 
este folosit în paralel cu termenii «rus’/rusin» în 
letopiseţele lui Grigore Hrabianka şi Samyilo 
Velyciko. În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, 
termenul «ucrainenii» circulă ca un etnonim 
regional, după cum reiese şi din «Zapisky pro 
Malorosiy» («Însemnări despre Malorosia») din 
anul 1798, în care se scrie: «Teritoriul cuprins 
între râurile Oster (afluent al Desnei), Supoi 
(Afluent al Niprului), Niprul şi Vorskla (alt 
afluent al Niprului), este numit Ucraina, iar 
locuitorii săi ucraineni». 

 
Începând din prima jumătate a secolului al 

XIX-lea, elita intelectuală a vremii (Mihaylo 
Maksymovici, Mykola Costomarov, Ismail 
Sreznevskyi, Osyp Bodianskyi, Mihaylo 
Drahomanov şi alţii) încep să folosească 
denumirea de «ucrainenii» ca pe un etnonim 
naţional în contrapondere cu înlăturatul (de 
câtre autorităţile oficiale ruse de pe teritoriul 
Nadnipriavşcinei şi de pe malul stîng al 
Niprului) etnonim «rusinii». Astfel datorită 
strădaniei autorităţilor ruseşti etnonimul 
«ucrainenii» se răspîndeşte treptat pe întregul 
teritoriu al Ucrainei. 
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Unul din motivele principale a acceptării de 
câtre elita intelectuală ucraineană a etnonimului 
«ucrainenii» a fost lipsa unei organizari statale, 
fără de care nu se puteau opune monopolizării 
de către Rusia, a moştenirii Vechii Rus’i. Iar în 
acelaşi timp, denumirea etnonimică «ucrainenii» 
era foarte reuşită deoarece se lega direct de 
gloriosul trecut al cazăcimii, fiind deja utilizată 
ca etnonim regional. Dar chiar şi în aceste 
condiţii a fost nevoie să treacă o perioadă mai 
lungă până a fost validat ca şi etnonim naţional.  

Marele geniu şi profet al neamului ucrainean 
Taras Hrihorovici Şevcenko (1814-1861), încă nu-
l foloseşte, spre deosebire de contemporanul său 
confrate Stepan Rudanskyi (1833-1873) care îl 
foloseşte în paralel cu etnonimul «rusinii». 
Marea scriitoare Larisa Petrivna Cosaci-Kvitka 
(1871-1913) deşi încă mai folosea etnonimul 
«rusinii» şi «poporul rusino-ucrainean», deja se 
foloseşte de etnonimul «ucrainean» luându-l 
drept pseudonim, devenind astfel Lesia 
Ucrainka. Iar printre masele populare 
conlocuitoare pe teritoriul Ucrainei, etnonimul 
«ucrainenii» ca şi denumire naţională se 
deprinde şi mai greu, în Ucraina Centrală şi de 
Est, de-abia după încercările de eliberare 
naţionala din anii 1917-1920. 

În Galiţia şi Bucovina, etnonimul 
«ucrainenii» începe să se răspândească spre 
sfârşitul secolului al XIX-lea, odată cu avântul 

mişcării naţional-culturale ucrainene, la care au 
luat parte titanul literaturii ucrainene Ivan 
Franko (1856-1916), mitropolitul Bisericii Greco-
Catolice Ucrainene Andrei Şeptiţkyi (1865-1944), 
ilustrul istoric Mihaylo Hruşevskyi (1866-1934) 
şi, mai târziu, datorită mişcărilor de eliberare 
naţională ale Armatei Revoluţionarea Ucrainene. 
În Galiţia, înlocuirea etnonimului «rusinii» cu 
etnonimul «ucrainenii» întârzie pînă după cel 
de-Al Doilea Război Mondial, pe când în 
Zacarpatia, etnonimul «rusinii» circulă până la 
unirea acestei regiuni cu Ucraina, mai precis 
până în anul 1944. 
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Rolul sârbilor în 
modernizarea economică a 
României 

 
 

Rezumat 
Slavii, strămoşii sârbilor, încep să se 

stabilească pe actualul teritoriu al României în 
Evul Mediu timpuriu. Migraţiile sârbilor în 
ţinuturile României de astăzi au avut loc după 
tragedia poporului sârb de la Câmpia Mierlei, 
din anul 1389, şi după prăbuşirea regatului 
medieval sârb (Despotia), în 1459. 

După informaţiile la care am avut acces, 
până acum nimeni nu a evaluat contribuţia 
sârbilor la dezvoltarea economică a României. În 
perioada comunistă, sârbii care s-au opus chiar 
şi în cel mai mic fel construcţiei orânduirii 
respective au avut de suferit, ca şi românii sau ca 
şi celelalte minorităţi naţionale de altfel. 

 

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

Slavii, strămoşii sârbilor, încep să se 
stabilească pe actualul teritoriu al României în 
Evul Mediu timpuriu. Sârbii de la nord de Sava 
şi Dunăre, ca şi cei care au trecut in Peninsula 
Balcanică în secolul al VII-lea, se creştinează în a 
doua jumătate a secolului al IX-lea. În crearea 
unităţii spirituale a poporului sârb din nordul şi 
din sudul râului Sava şi fluviului Dunărea, un 
rol deosebit l-a avut activitatea arhiepiscopului 
Sava Nemanici, în urma proclamării bisericii 
ortodoxe autocefale sârbe în anul 1219. Atunci, 
cu acordul curţii ungare, s-a realizat dominaţia 
asupra populaţiei sârbe din Câmpia Panonică. 
Aceasta s-a reflectat, printre altele, şi în zidirea 
primelor mânăstiri ortodoxe sârbe în defileul 
Banatului, în Baziaş şi Zlatiţa.  

 
Migraţiile sârbilor în ţinuturile României de 

astăzi au avut loc după tragedia poporului sârb 
de la Câmpia Mierlei, din anul 1389, şi după 
prăbuşirea regatului medieval sârb (Despotia), 

în 1459. Răspunzând invitaţiei regelui maghiar 
de a forma un zid de apărare împotriva 
pătrunderii otomanilor, nobilimea şi poporul 
sârb au trecut pe teritoriul României şi Ungariei 
de azi, stabilindu-se acolo în masă (peste 200 de 
mii de persoane, conform izvoarelor 
documentare maghiare). Biblioteca Academiei 
Române deţine, la rîndul său, două importante 
manuscrise referitoare la etnici sârbi care trăiau 
în Moldova: a) Hrisov de la Ioan Teodor 
Callimachi, Domnul Moldovei, prin care se 
împuterniceşte pe Ilie Tomiţă, fost mare căpitan 
şi pe alţi răzeşi, document datat 1579, şi b) 
Hrisov prin care Gheorghe Ştefan, Domnul 
Moldovei, hotărăşte pricina de judecată a lui 
Toader Giuncul avută cu Chelsia Sava pentru 
cosit, document datat 1655. 

 
Odată cu eliberarea Banatului de sub 

dominaţia turcilor în anul 1718, toate persoanele 
ortodoxe  de origine sârbă, română, aromână şi 
greacă au intrat în componenţa unei Mitropolii a 
Karlovat-ului bucurându-se de o serie de 
privilegii acordate de Serbia, pe teritoriul căreia 
se afla mitropolia. 

 
În zona Banatului trăia o nobilime sârbă 

înstărită şi o burghezie puternică şi bine 
organizată. Datorită puterii lor economice, 
acestea au exercitat o influenţă covârşitoare 
asupra întregii strategii politice a poporului sârb 
din monarhia habsburgică. Acest fapt s-a 
evidenţiat mai ales în anul 1790, la adunarea de 
la Timişoara, unde a fost trasat programul 
naţional sârb pe termen lung privind 
revendicările pe plan politic, religios, de 
învăţământ şi cultural. Sârbii din Banat şi 
Crişana au avut un rol deosebit în formarea şi 
activitatea celei mai mari instituţii naţionale, 
Matita Srpska. 
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Prezenţa sârbilor în economia şi 
societatea românească în secolele 
al XIX-lea şi al XX-lea  

În anul 1827, Dimitrie Tirol a editat 
Almanahul bănăţean, iar în 1828 a înfiinţat 
Societatea de amatori a literaturii sârbe. Cea de-a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, precum şi 
secolul al XIX-lea, au marcat o ascesiune a 
culturii sârbe, bazată evident pe ascensiunea 
economică a comunităţilor de sârbi din ţinuturile 
României de astăzi, perioadă în care au creat 
pictorii Ştefan Tenetki, Arsa Teodorovici, 
Constantin Danil, Nikola Aleksici, marele istoric 
Iovan Raici, naturalistul Pavle Kenghelat şi 
prima scriitoare Eustachia Arsici. În timpul 
existenţei Voivodatului Serbiei şi al Banatului de 
Timiş (1849-1860), sediul administrativ se afla la 
Timişoara. Semnalăm existenţa a două 
monagrafii, scrise în epoci diferite, inegale ca 
explicaţii, care încearcă o analiză a comunităţilor 
sârbe din ţara noastră: sârbii din Lescoviţa şi 
sârbii din Variaş51. 

Delimitarea teritorială dintre Regatul 
sârbilor, croaţilor şi slovenilor şi Regatul 
României s-a făcut pe baza hotărârii Conferinţei 
de Pace de la Paris din august 1919, când cea mai 
mare parte din Banat a revenit României. Pe 
teritoriul României trăiau atunci cca 50.000 de 
sârbi, în peste şaizeci de localităţi. Prin 
acordurile internaţionale încheiate între cele 
două războaie mondiale a fost reglementată 
situaţia minorităţilor naţionale de ambele părţi 
ale frontierei celor două ţări, aflate în cea mai 
mare parte a istoriei lor în relaţii de prietenie. 

După informaţiile la care am avut acces noi, 
nimeni nu a evaluat contribuţia sârbilor la 
dezvoltarea economică a României. În perioada 
comunistă, sârbii care s-au opus chiar şi în cel 
mai mic fel construcţiei orânduirii respective au 
avut de suferit, ca şi românii sau ca şi celelalte 
minorităţi naţionale de altfel. În Anexa 1 este 
prezentată “epopeea” deportărilor staliniste în 
Bărăgan - în care au avut de suferit alături de 
români, toţi reprezentanţii minorităţilor asupra 
cărora plana acuzarea că ar fi “duşmani ai 
poporului” - la începutul deceniului şase al 
secolului trecut, cu consecinte materiale 
imposibil sau foarte greu de evaluat astăzi. 
Astfel, “în cursul anului 1951 au fost strămutaţi 
peste 40.000 de bănăţeni - români, sârbi, 

                                                 
51 Traian Constantin, Sârbii din Lescoviţa, ediţia a II-a, 
Caransebeş, Tiparul Tiporafiei Diecezane, 1937 şi Ivo 
Muncian; Miroslav Rosici, Sârbii din Variaş, versiunea în 
limba română Iavorca Marcov Iorgovan, Variaş, 2012  

germani, unguri, bulgari, macedoneni (aromâni) 
–în pustia Bărăganului52.. concret vorbind au fost 
deportate 40.320 de persoane, dintre care cei mai 
mulţi arau aşa-numiţii chiaburi–19.034 persoane; 
titoiştii – 1.050 persoane; cetăţeni sârbi – 1.330 
persoane; deţinuţi politici – 349 persoane, ş.a.53  

 

Comunităţile sârbe la început de 
secol şi mileniu 

La 29 decembrie 1989, un grup de 
intelectuali din Timişoara fondează Frontul 
Democratic al Sârbilor şi Croaţilor din România, 
apoi, la 19 februarie 1990 este constituită 
Uniunea Democratică a Sârbilor din România 
(UDSR), care îşi propunea revigorarea 
activităţilor culturale şi tradiţiilor minorităţii 
sârbe, promovarea învăţământului şi literaturii 
în limba sârbă, păstrarea şi sărbatorirea 
principalelor evenimente din viaţa comunităţii. 

La începutul anului 1992, ca o consecinţă a 
evenimentelor ce au dus la destrămarea Iugosla-
viei, etnicii croaţi se retrag din UDSR. La 29 
martie 1992, organizaţia îşi schimba numele în 
Uniunea Sârbilor şi Caraşovenilor din România 
(USCR). USCR organizează anual un “maraton” 
al dansului şi cântului popular sârbesc (anual, în 
aprilie), un festival coral (în mai), editează săptă-
mânalul “Naşa reci” („Cuvântul nostru”) şi un 
trimestrial literar “Knjizevni Zivot” („Viaţa lite-
rară”),acordă asistenţă autorităţilor locale pentru 
funcţionarea şcolilor în limba sârbă (îndeo-sebi 
Liceului “Dositei Obradovici” din Timişoara).  

Conform datelor înregistrate la 
Recensământul populaţiei din 1992, în România 
trăiau 31.855 etnici sârbi, ceea ce reprezinta 
0,14% din populaţia ţării. Cei mai multi sârbi 
trăiau în judeţele Timiş – 17.144 şi Caraş Severin 
– 10.494. Conform Recensământului populaţiei 
din 2002, în România trăiesc 22.561 de sârbi.                        

 

Concluzii 
După informaţiile la care am avut acces, 

până acum nimeni nu a evaluat contribuţia 
sârbilor la dezvoltarea economică a României. În 
perioada comunistă, sârbii care s-au opus chiar 
şi în cel mai mic fel construcţiei orânduirii 
respective au avut de suferit, ca şi românii sau ca 
şi celelalte minorităţi naţionale de altfel. 

                                                 
52 Milin, Miodrag şi Stepanov, Ljubomir, Sârbii din România 
în Golgota Bărăganului, traducere din limba sârbă de Ivo 
Mumcian şi Ljubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor din 
România şi Asociaţia Foştilor Deportaţi din Bărăgan, 
Timişoara, 2003, p. 7 
53 Milin, Miodrag şi Stepanov, Ljubomir, Lucr. cit., p.19  
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ANEXA 1 
 

Sârbii deportaţi în 
Bărăgan 

 
Conducătorii comunişti din România, zeloşi 

învăţăcei de-ai lui Stalin, au aplicat şi ei 
deporatea “elementelor duşămănoase noilor 
rânduieli54. În această tragică şi stranie nimicire a 
ceea ce a fost culminaţia civilizaţiei materiale din 
România precomunistă s-a procedat şi după 
proverbialul “specific naţional”. 

Alţii şi-au identificat întâi duşmanii şi abia 
apoi, cu grijă, metodic, i-au nimicit, Cei de la noi 
au făcut-o de-a valma (...), ca orice imitaţie. Iar 
deportarea propriu-zisă, “pedepsirea” 
elementelor “fasciste”, “titoiste” şi “duşmănoase 
noilor rânduieli” a fost pornită fără temei legal, 
fără normative constituţionale, urmată apoi de 
ştergerea din arhive a urmelor scride care să 
amintească posterităţii numele autorilor sau al 
făptaşilor decizionali ai criminalei represiuni 
împotriva ceor mai de vază gospodari din 
graniţă.  

S-a distrus tot ce era civilizaţie de frunte pe o 
fâşie în adâncime de 25 de km spre frontiera cu 
Iugoslavia lui Tito. Lumea înstărită a graniţei 
bănăţene şi mehedinţene... sârbii înşiraţi prin 
satele de-a lungul frontierei, autohtoni, pe care 
jocul celor ce au trasat hărţile i-a făcut să existe 
în afara hotarului naţional...  

Astfel, în cca 20 de localităţi din Bărăgan, 
printre care Bumbăcari, Dâlga, Ezerul, Feteşti, 
Fundata, Măzăreni, Răchitoasa, Valea Viilor, 
Viişoara (Mărculeşti) au fost deportate cca 746 
familii de sârbi, adică 2.368 persoane, strămutaţi 
cu doar câteva lucruri de îmbrăcăminte la ei şi 
atât, dintr-un număr cel puţin dublu de localităţi 
bănăţene (Belobreşca, Beregsăul Mic, Caraşova, 
Câmpia, Cenei, Diniaş, Divici, Gad, Lescoviţa, 
Măceşti, Moldova Nouă, Moldova Veche, 
Rudna, Sânmartinu Sârbesc, Sânpetru Mare, 
Variaş şi altele).    

 

Bibliografie selectivă 
1. Bogdanovici, Alexandra şi colab., Sârbii din România în 
secolul XX, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012 
2. Constantin, Traian, Sârbii din Lescoviţa, ediţia a II-a, 
Caransebeş, Tiparul Tiporafiei Diecezane, 1937  

                                                 
54 după Bogdanovici, Alexandra şi colab., Sârbii din România 
în secolul XX, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2012, pp. 199-
200    

3. Milin, Miodrag şi Stepanov, Ljubomir, Sârbii din 
România în Golgota Bărăganului, traducere din limba sârbă 
de Ivo Mumcian şi Ljubomir Stepanov, Uniunea Sârbilor 
din România şi Asociaţia Foştilor Deportaţi din Bărăgan, 
Timişoara, 2003 
4. Muncian, Ivo şi Rosici, Miroslav Sârbii din Variaş, 
versiunea în limba română Iavorca Marcov Iorgovan, 
Variaş, 2012  
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Rolul slovacilor la 
modernizarea economică a 
României 

 
 

 
Rezumat 

Slovacii, ca şi cehii s-au aşezat pe actualul 
teritoriu al României în trei valuri independente. 
Apoi au avut de-a lungul ultimelor trei secole 
(XVIII-XIX-XX) o evoluţie comunitară care nu a 
produs mari influenţe evoluţia economică a 
aşezărilor populate de slovaci, datorită, în 
primul rând numărului mic al acestora, raportat 
la populaţia majoritară, românească, dar raporta 
şi la celelalte minorităţi care au vieţuit sau 
vieţuiesc în România.  

În pofida eforturilor de documentare făcute, 
ca şi la multe din celelalte minorităţi analizate, 
preocuparea pentru a marca aportul acestei 
minorităţi la dezvoltarea economică a României 
este foarte mică, iar în lucrările citate această 
preocupare lipseşte de regulă. 

 

Prezenţa slovacilor în economia 
ţărilor române în secolul al XVIII-
lea 

Slovacii, ca şi cehii s-au aşezat pe actualul 
teritoriu al României în trei valuri 
independente55. Primul dintre acestea (de la a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea) a dus la 
aşezarea slovacilor în ţinuturile de câmpie ale 
judeţului Arad şi ale Banatului, în ţinuturile 
muntoase, împădurite ale judeţelor Bihor şi 
Sălaj, în zonele de câmpie şi în localităţile 
miniere ale judeţelor Satu Mare şi Maramureş, 
precum şi în partea de nord-est a Bucovinei.  

Primii slovaci care s-au stabilit pe aceste 
meleaguri în anul 1747 au fost cei aşezaţi în 
localitatea Mocrea, din judeţul Arad, strămutaţi 

                                                 
55 Buja, Elena şi colab., MERIDIUM – Multiligualism in 
Europe as a Resurce for Immigration Dilog Initiative among 
the Universities of Mediterranean, Raport de ţară. România, 
2010, p. 10 

aici din oraşele ungureşti cu populaţie 
majoritară slovacă, Bekescsaba şi Szarvas; apoi 
au venit şi slovaci strămutaţi din Stamora 
Slovacă (azi în Serbia), care s-au stabilit la 
Nădlac; alţi ani de emigrare au fost: 1813, 1819, 
1827-1828, 1847, 1853 şi 1883.   

 

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

Zonele de câmpie ale Aradului şi Banatului, 
depopulate în urma războaielor cu turcii, dar şi 
insuficienţa forţei de muncă locale, i-au obligat 
pe proprietarii de pământ să admită noi valuri 
de colonişti slovaci - muncitori agricoli, 
proprietari de unelte agricole şi de animale de 
tracţiune şi să acorde acestora mai multe 
avantaje, precum: a) scutirea de robotă şi alte 
dări, pentru o perioadă de timp; b) acordarea de 
către autorităţile locale a materialelor de 
construcţii pentru ridicarea bisericilor şi a 
şcolilor; c) dreptul de a înfiinţa şi gospodări mori 
de vânt şi de apă etc. Astfel, pe lângă slovaci au 
mai fost colonizaţi şi bulgari, cehi, români din 
zonele de munte, şvabi sau alte etnii în număr 
mai mic56.  

Mai ales în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, confesiunea religioasă a slovacilor – 
luteranismul, Biserica reformată – le mijloceşte 
prevalenţa relaţiilor liberale în economia pe care 
aceştia o practicau, dar şi calitatea pământului 
pe care îl lucrau, care le-a permis trecerea mai 
uşoară de la agricultura de tip extensiv spre una 
de tip intensiv. Rezultatul acestor procese de 
omogenizare şi autodefinire a comunităţilor 
slovace din judeţul Arad şi din întregul Banat, s-

                                                 
56 Stefanko, Ondrej, Ghid despre slovacii din România, 
Nădlac, Editura Societăţii Culturale şi Ştiinţifice „Ivan 
Krasko”, 1988, p. 6-8 (selectiv) 
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a manifestat pregnant de-a lungul întregului 
secol al XIX-lea, iar apoi şi în secolul al XX-lea57. 

În perioada interbelică a secolului trecut, dar 
şi după Al Doilea Război Mondial, natalitatea 
mai mare decât la populaţiile majoritare, dar şi 
condiţiile economice precare din ţara noastră, au 
determinat un flux de emigrare slovac din 
zonele româneşti către zone din Cehoslovacia, 
dar şi către ţări din cele două Americi: 
Argentina, Brazilia, Canada şi SUA. 

După instaurarea regimului comunist, prin 
colectivizarea forţată a pământului şi 
naţionalizarea unor proprietăţi mai mari, 
prosperitatea economică  a comunităţilor slovace 
din zonele menţionate mai jos se deteriorează. 
Totuşi, cooperativele agricole de câmpie îi atrag 
în anii 60 ai secolului trecut pe slovacii din zona 
Bihor-Sălaj. Cei mai mulţi se re-aşează în 
localităţile unde sunt prezenţi de secole slovacii 
(Butin, Nădlac, Vucova), ceea ce conduce la 
consolidarea acestor comunităţi slovace. 
Industrializarea socialistă a generat şi în cazul 
slovacilor migrarea de la sat la oraş, mai ales în 
cazul unor localităţi populate de această 
minoritate şi aflate în apropierea unor oraşe, 
precum: Aleşd, Arad, Derna, Marghita, Oradea, 
Reşiţa,Timişoara sau Voivozi. Cooperativizarea 
agriculturii a produs un alt flux migrator, spre 
localităţi cu potenţial agrar, precum: Aştileu, 
Foglaş, Loranta, Mădăraş, Tileagd, Urvind, 
Valea Cerului, Varasău şi Vîlcele. În timpul re-
emigrării au plecat din zonele locuite de slovaci 
cca 21.000 slovaci. În localităţi cu numărul scăzut 
de slovaci, unde după 1945 au dispărut şcolile cu 
limba de predare slovacă (Mocrea, Semlac, 
Şemlacul Mare, Teiş, Vermeş şi altele), populaţia 
slovacă a fost asimilată într-o măsură tot mai 
mare58.  

Pe toată durata regimului comunist aşezările 
de deal nu au fost colectivizate. În acestea s-a 
păstrat proprietatea privată asupra pământului. 
Au fost colectivizate doar pământurile 
localităţilor din văi. Cu timpul, aceste 
împrejurări au avut o influenţă pozitivă asupra 
nivelului de trai al populaţiei, fiindcă prin 
dezvoltarea mineritului în zonă, a fabricii de 
sticlă de la Pădurea Neagră şi a extracţiilor 
petroliere, bărbaţii din zonă au avut posibilitatea 
de câştiguri noi. În acest mod a apărut aici un 
sistem dublu de gospodărire: în timpul liber, 
bărbaţii şi femeile se consacră cultivării 
pământului şi creşterii vitelor, iar prin angajarea 

                                                 
57 Stefanko, Ondrej, Op.cit., p. 10 
58 idem, p. 12 şi 22, selectiv 

bărbaţilor în întreprinderi, veniturile familiei se 
completează59. 

     

Comunităţile slovace la început de 
secol şi mileniu 

După anul 1989 se înfiinţează noi societăţi 
culturale, la Nădlac se reînfiinţează 
protopopiatul evanghelic slovac şi tot în aceeaşi 
localitate încep să apară patru reviste în limba 
slovacă. În celelalte localităţi din zonă sunt 
înfiinţate organizaţiile locale ale Uniunii 
Democrate a Slovacilor şi Cehilor din România 
(UDSCR), prin intermediul cărora locuitorii de 
naţionalitate slovacă dezvoltă nu numai 
activităţi culturale, dar şi acţiuni ce ţin de viaţa 
social-politică a ţării60. Din cauza reducerii 
activităţii economice în ţara noastră, se 
înregistrează o scădere a populaţiei slovace, 
cauzată mai ales de plecarea familiilor tinere şi a 
tineretului la muncă în străinătate, mai ales în 
Slovacia, dar şi în Cehia.  

Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor 
din România (UDSCR) s-a format la Nădlac, jud. 
Arad, în 1990, ca forum tutelar al minorităţii 
cehe şi slovace din România. Chiar dacă pe 31 
decembrie 1992, Cehoslovacia s-a divizat, 
Uniunea a continuat să existe ca atare, având 
autonomie zonală atât pentru minoritatea 
slovacă cât şi pentru minoritatea cehă.  

Conform Recensământului populaţiei din 
anul 1992, minoritatea slovacă număra 20.672 
persoane, repartizate astfel pe principalele arii 
de locuire: a) jud. Bihor – 8.652 persoane 
(localităţi cu concentraţie de populaţie slovacă 
erau, în ordine alfabetică, următoarele: Aleşd, 
Budoi - comuna Popeşti, Huta-Voivozi, Nova 
Huta, Sacalasău Nou – comuna Derna, Socet, 
Şerani – comuna Borod, Şinteu, Valea Cerului – 
comuna Suplacul de Barcău, Valea Târnei); b)  
jud. Arad – 6.781 slovaci (Arad, Nădlac, Peregul 
Mare, Ţipar – comuna Sintea Mare); c) jud. Sălaj 
(1.612 slovaci (Făgetu – comuna Plopiş); d) jud. 
Caraş Severin – 557 slovaci; e) jud. Hunedoara 
(186 slovaci); f) jud. Satu Mare – 153 slovaci; g) 
restul judeţelor – 420 slovaci61. 

Conform datelor oficiale ale 
Recensământului din anul 2002, în România au 
fost identificaţi 17.199 de slovaci.  

Localităţile în care vieţuiesc slovaci sunt în 
prezent mai ales de sorginte rurală şi agrară, aici 
înscriindu-se chiar şi oraşul Nădlac, unde 

                                                 
59 idem, p. 19-20 
60 ibidem, p. 13 
61 ibidem, p. 5   
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principala sursă de câştig este tot agricultura. 
Posibilităţile reduse pentru crearea de noi locuri 
de muncă în alte domenii decât agricultura, 
precum şi desfinţarea multor locuri de muncă 
existente (în domeniile minier, al industriei 
sticlei) au cauzat în multe localităţi cu populaţie 
slovacă (mai ales în zona Bihorului şi Sălajului) 
plecarea tinerilor în alte zone ale ţării sau în 
străinătate în căutarea de noi locuri de muncă. 

 

Concluzii 
În pofida eforturilor de documentare făcute, 

ca şi la multe din celelalte minorităţi analizate, 
preocuparea pentru a marca aportul minorităţii 

slovace la dezvoltarea economică a României 
este foarte mică, iar în lucrările citate ilustrarea 
acestei preocupări lipseşte, de regulă. 

   

Bibliografie selectivă 
1. Buja, Elena şi colab., MERIDIUM – Multiligualism in 
Europe as a Resurce for Immigration Dilog Initiative among 
the Universities of Mediterranean, Raport de ţară. România, 
2010 
2. Stefanko, Ondrej, Ghid despre slovacii din România, 
Nădlac, Editura Societăţii Culturale şi Ştiinţifice „Ivan 
Krasko”, 1988   

 
 

 
 
Rolul slovenilor la 
modernizarea economică a 
României 

 
 

 
Rezumat 

Nu există date statistice în afara celor câteva 
prezentate pe pagina de faţă despre slovenii din 
România. La un număr de persoane atât de mic – 
cca 200 – semnalat la Recensământul populaţiei 
din 2002, nici nu poate fi vorba de o cuantificare 
a contribuţiei economice a slovenilor la 
modernizarea României. 

 

Prezenţa slovenilor în economia 
ţărilor române între secolele al XI-
lea şi al XIX-lea, apoi în cadrul 
României Mari, în secolul al XX-
lea 

Nu am găsit date statistice sau interpretări 
legate de contribuţia slovenilor la economia 
ţărilor române sau a României. 

 

Comunităţile slovene din România 
la început de secol şi mileniu 

Conform Recensământului populaţiei din 
2002, la un total al populaţiei României de 
21.680.974 persoane, slovenii erau 202 persoane, 
această minoritate ocupând ultimul loc dintr-un 
posibil clasament al minorităţilor naţionale după 
număr, ceva mai mulţi minoritari fiind 
înregistraţi la caraşoveni (206 persoane), ruteni 
(277 pers.), albanezi (477 persoane) şi 
macedoneni (695 persoane).                          . 

 

Concluzii 
Numărul lor foarte mic din România, nu le-a 

permis slovenilor să aibă contribuţii notabile la 
dezvoltarea şi modernizarea economică a 

României. 

 
Bibliografie selectivă 

Nu am găsit. 
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Rolul etniei tătarilor în 
dezvoltarea economică a 
României 

 
Rezumat 

Asupra originii etnice a tătarilor, în lucrările 
de specialitate (de istorie, etnografie, geografie, 
lingvistică), părerile sunt împărţite: unii susţin 
originea mongolă, iar alţii originea turcă a 
tătarilor. Oricare ar fi concluziile, tătarii au 
existat în Istorie ca o entitate distinctă, 
dovedindu-şi de-a lungul timpului identitatea 
prin realizări memorabile. 

Cea mai veche atestare documentară 
cunoscută până acum a numelui tătar este din 
anul 732 d.Hr. Conform Recensământului 
populaţiei din 2002, la un total al populaţiei 
României de 21.680.974 persoane, tătarii erau 
23.935 persoane, fiind pe locul al şaptelea ca 
număr între minorităţile naţionale din ţara 
noastră după maghiari, germani, ţigani, 
ucrainieni, ruşi lipoveni şi turci. 

 

Scurt istoric al începuturilor etniei 
tătare 

Cea mai veche atestare documentară 
cunoscută până acum a numelui tătar este din 
anul 732 d.Hr. În inscripţia de pe piatra tombală 
ridicată în acel an pentru kaganul Kokturc 
Kultighin (Imperiul turcilor celeşti), sunt 
menţionaţi de 3 ori, „30 de tătari” (Otuz tatar). 
Apoi, pe piatra de mormânt a lui Bilge Kagan, 
tot din imperiul Kokturc, aflată din anul 735 în 
acelaşi loc din nordul Mongoliei de astăzi, se 
pomeneşte şi de federaţia celor 9 tătari (Tokuz 
tatar)62. Contextul în care aceste pietre tombale 
sunt menţionate evocă perioada domniei 
kaganului Istemi (552-576).   

Numele de tătar a fost vestit din cele mai 
vechi timpuri, spunea cronicarul Rasid-eddin, 
însemnând 70.000 iurte. Erau răi, duşmănoşi şi 

                                                 
62 Claude Cahen, Introduction a l’histoire de l’Asie, Turcs et 
Mongols des origines a 1445, Paris, 1896, p. 72 

pururi revoltaţi. Dacă la superioritatea lor 
numerică ar fi fost şi uniţi, nici un popor, chiar şi 
cel chinez, nu le-ar fi rezistat63.   

Odată cu formarea statului Hoarda de Aur, 
în anul 1243, prin desprinderea părţii de nor vest 
a Imperiului lui Gingis Han, începe etapa 
decisivă a procesului de enogeneză a tătarilor 
actuali. Vechii tătari (prototătarii), atestaţi 
documentar din secolul al VIII-lea au contribuit 
la ivirea noilor tătari în lume prin forţa de 
atracţie pe care au imprimat-o numelui de 
tătar64.  

 

Prezenţa tătarilor în economia 
ţărilor române între secolele al 
XIII-lea şi al XIX-lea 

După marea invazie tătaro-mongolă din anii 
1241-1242, acest grup etnic îşi pune amprenta 
asupra teritoriilor de la nord şi vest de Marea 
Neagră. Populaţia autohtonă trebuia să le 
plătească acestora stipendii băneşti pentru a 
evita atacurile devastatoare. Potrivit lui 
Guillaume de Roubrouk, tătarii locuiau între 
Dunăre şi mare până acolo unde Soarele 
răsare”65. Călătorul arab Ibn Batutah a străbătut 
Dobrogea între anii 1330-1331, ajungând la 
“oraşul numit Baba Saltuk, care este cel din 
urmă pe care-l stăpânesc tătarii. Între el şi 
începutul împărăţiei greceşti sunt 18 zile de mers 

                                                 
63 Rasid-eddin, Djami-ul Tavarih, Moscova, vol. 1, traducere 
din limba rusă, 1952, p. 57-58 
64 Gemil, Tahsin, Originea tătarilor. Locul lor în România şi 
în lumea turcă, Lucrările Simpozionului Internaţional 
desfăşurat la Constanţa, 17-20 noiembrie 1994, Bucureşti, 
Editura Kriterion, 1997, p. 57 
65 Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, 
Bucureşti, Editura Kriterion, 1994, p. 27, preluat de 
Constantin Coroiu, Călători străini la Pontul Euxin, 
Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984, p. 97 şi Adrian Ilie, 
Tătarii de pe Valea Karasu, în perioada secolelor al XIII-lea şi 
al XIX-lea, în Cojoc, Marian, coord., Tătarii în istoria 
românilor, vol.II, Constanţa, Editura Muntenia, 2005, p. 43   
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într-un pustiu lipsit în întregime de oameni. În 
aceste 18 zile, 8 le treci fără să găseşti apă…”66.  

Potrivit lui Ibn Batutah, tătarii stăpâneau 
doar o parte a Dobrogei, până la Babadag, iar 
ţinutul era slab populat şi lipsit de apă. Între 
1409-1413, aşezarea Karasu a fost cucerită de 
Musa Celebi, fiul lui Baiazid Ildirim, zis şi 
Fulgerul. După integrarea teritoriului ditre 
Dunăre şi Mare în cadrul Imperiului Otoman, cu 
statutul de provincie, acesta a fost inclus 
vilaetului Rumelia, iar kazaua Tekfurgolu-
Karasu a fost integrată sangiacului de Silistra. În 
ceea ce priveşte aşezarea Karasu, aceasta avea 
statutul unui oraş de etapă (staţie de menzil) 
pentru deplasarea armatelor otomane aflate în 
campanie, care străbăteau drmul median ce 
făcea legătura dintre Bazargic, Carasu, Babadag 
şi Isaccea67. 

Importanţa economică a provinciei este 
legată de existenţa schelelor dunărene (printre 
care şi Bogazchioi - Cernavodă), lucru subliniat 
şi de episcopul Petru Bogdan Baksic şi Evlyia 
Celebi68.  

Prin aceste schele dunărene erau aduse 
grâne, vite, oi, miere, ceară, lemn pentru 
construcţii din Ţările Române. Destinate pieţei 
otomane, dar şi obiecte de import precum stofe, 
încălţăminte, mătase de Brusa, capoate de 
Adrianopol. Covoare, blănuri, piei de animale şi 
obiecte de marochinărie din centrele 
meşteşugăreşti ale imperiului69. 

Exista o taxă de acostare în port (resm-i 
gecud)  al cărei cuantum se stabilea în funcţie de 
încărcătura navei şi de categoria acesteia70. Apoi, 
sistemul tătăresc al vîmuirii, cu acele iliş=alîş (a 
lua vamă), este după C. C. Giurescu, mai vechi 
decât statul moldovean. Tot de la tătari ne-au 
rămas însemnele puterii feudale, cum sunt 
buzduganul şi yataganul... Dacă nu s-ar fi putut 
dezvolta târgurile în timpul stăpânirii tătare, nu 
ar fi apărut oraşele medievale româneşti Baia, 
Hotin, Siret71.    

                                                 
66 Constantin Brătescu, Ibn Batutah, un călător arab prin 
Dobrogea în secolul al XIV-lea, în Analele Dobrogei, an IV, 
nr. 2, 1923, pp.146-147  
67 Constantin şi Victoria Şerban, Tipologia oraşelor din 
Dobrogea în timpul stăpânirii otomane (sec. XV-XIX), în 
Peuce, nr. 6, 1977, Tulcea, p. 275   
68 M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Aspecte ale vieţii 
economice din porturile şi schelele Dobrogei în secolele XV-
XVII, în Peuce, nr. 6, 1977, Tulcea, p. 261 
69 Halil Inalcik, Imperiul otoman. Epoca clasică, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 1996. p. 298-299  
70 M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Op. cit., p. 261 
71 C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe moldovene din secolele 
al X-lea şi al XVI-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 46 
şi 290  

Sultanii otomani au recurs la colonizarea 
Dobrogei cu elemente turce şi tătare pentru a 
înlătura elementele recalcitrante din Anatolia, 
pentru a popula zona şi pentru a avea un sprijin 
economic, politic şi militar72. Cronicarul Aşik 
Paşa Zade vorbeşte despre nomazii stabiliţi în 
Dobrogea  printre care tukmenii şi tătarii73. În 
cursul secolului al XIV-lea, tătarii se stabilesc 
constant şi puternic între Dunăre şi Mare, iar în 
1525, oguzii şi tătarii se stabilesc la Bogazchioi 
(Cernavodă)74. 

Trifon Korobeinikov aminteşte în timpul 
trecerii sale prin Dobrogea în anul 1593, 
localitatea Carasu, locuită alături de creştini, de 
turci şi tătari75, iar raguzanul Paolo Giorgio, în 
1595, vorbeşte de existenţa în ţinut a unui 
“număr mai mare al creştinilor decât al turcilor 
şi tătarilor”76. Trecând prin Carasu, el aminteşte 
şi de componenta etnică a aşezării locuită de 
“tătari, turci, creştini şi de negustorii armeni, 
evrei, greci”77. 

După numai 1 an, în 1596, Marco Vernier 
amintea de colonizarea a 40.000 de tătari în 
Dobrogea, aduşi aici de fratele hanului tătar78, 
iar Georgius Dousa aminteşte la sfârşitul 
secolului al XVI-lea de aşezarea Carasu, din 
Dobrogea, provincie pe care o numeşte “tatarski 
pole” (ţinutul tătarilor), unde se află dese, dar 
sărace sate, locuite de peste 6.000 de tătari79.  

Din aceste relatări ale călătorilor străini ne 
putem da seama de numărul destul de mare al 
tătarilor colonizaţi de autorităţile otomane în 
Dobrogea80. 

Odată cu turcii şi tătarii au pătruns în 
Dobrogea şi caii arabi, care încrucişaţi cu cei 
mongoli au dus la aparia unei noi rase şi anume, 
calul dobrogean; numărul acestor animale nobile 
în provincie era destul de însemnat, dacă avem 
în vedere şi kanunamele sultanului Soliman 
magnificul (1520-1566), unde sunt amintite 
vânzările de cai81. Tătarii colonizaţi în Dobrogea 
aveau ca obligaţie principală pe timp de pace 
creşterea cailor, lucru menţionat şi de călătorul 
Francois de Pavie în 158582. Valea Carasu a oferit 

                                                 
72 Mehmet Ali Ekrem, Op. cit., p. 38 
73 idem 
74 Alexandru Arbore, Analele Dobrogei, vol. III, 1929, p. 504 
75 Nicolae Iorga, Istoria românilor prin călători, Bucureşti, 
Editura Eminescu, 1981, p. 197 
76 *  *  *, Călători străini despre Ţările Române, vol. III, p. 392  
77 idem 
78 cf. Mehmet Ali Ekrem, Op. cit., p. 43 
79 *  *  *, Călători străini despre Ţările Române, vol. III, p. 396 
80 Adrian Ilie, Op. cit., p. 46 
81 Tudor Mateescu, Creşterea vitelor în Dobrogea în timpul 
stăpânirii otomane, în Peuce,VI, 1977, p. 287 
82 idem 
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condiţiile prielnice desfăşurării acestei activităţi 
ce era practicată atât de musulmani, cât şi de 
creştini83. 

În călătoriile sale prin Dobrogea, Evlyia 
Celebi ne oferă informaţii despre evoluţia 
economică şi socială a unor aşezări precum: a) 
Caramurat (Mihail Kogălniceanu) -  “orăşel de 
musulmani de vreo mie de case, aşezat într-un 
şes întins din ţinutul Babadagului, care are o 
geamie acoperită cu şindrilă, 2 hanuri, 10 
prăvălii şi 3 şcoli pentru copii. Toţi locuitorii de 
aici sunt de neam tătăresc”; b) Carasu – “loc 
frumos în vechime şi potrivit pentru vănătoare”; 
c)localitatea Bulbul (Ciocârlia), locuită pe atunci 
tot de musulmani. În afara tătarilor, în zona 
centrală a Dobrogei mai locuiau şi citaki (sitaki)  
- un “amestec între tătari, bulgari, vlahi, 
moldoveni”, care erau ospitalieri cu străinii. 
Aceştia vorbeau un dialect aparte, erau 
crescători de vite şi cultivau pământul84.  

La jumătatea secolului al XVII-lea, Paul de 
Alep nota că “toţi locuitorii Dobrogei sunt tătari 
musulmani, pe care sultanul Muhammad, după 
ce a cucerit această ţară, a scos din ea populaţia 
creştină  şi a aşezat acolo pe tătari, popor care 
urăşte pe creştini”85. Paul de Alep omite – 
intenţionat sau nu – să ne spună unde “i-a scos” 
sutanul Muhammad pe creştini şi de ce aceştia 
erau urâţi de tătari… Chiar Adrian Ilie în studiul 
său substanţial, deja menţionat notează că 
“Această afirmaţie este puţin probabilă, mai ales 
dacă avem în dedere politica Porţii care dorea 
contribuabili şi un climat de securitate pentru 
aceştia86.  

O nouă menţiune despre evoluţia numerică 
a comunităţii tătare, după cea oferită de Marco 
Vernier în 1596 (vezi pagina anterioară), o 
prezintă contele Cantemir, care “a venit la Poartă 
pentru a se plânge împotriva lui Şahin Ghirai. A 
luat oastea sangiacului de Silistra şi s-a aşezat pe 
întinderea numită Dobrogea (Dobrica), adunând 
aproape 30.000 de tătari”87. 

Pentru anul 1641, monseniorul Pietro, 
episcopul Sofiei, consemna: ”În această 
provincie, Dobrogea, se află peste 20 de sate de 
tătari, veniţi din Ţara tătărească şi păstrează şi 
astăzi datinile tătăreşti”88. În 1667-1668, în cursul 

                                                 
83 Adrian Ilie, idem 
84 *  *  *, Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, p. 396-
397 (selectiv) 
85 idem, p. 22 
86 Adrian Ilie, Op. cit., p. 47 
87 Mustafa A. Mehmet, Cronici turceşti privind Ţările 
Române. Extrase, Bucureşti, Editura Academiei Române, 
1980, p. 67 
88 Holban, Maria, Călători străini despre Ţările Române, vol. 
V, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, p. 220 

soliei pe care o ducea la Constantinopol, Ion 
Gninski, palatin de Kulm, trece şi prin Carasu, 
iar italianul Cornelio Magni confirmă prezenţa 
populaţiei tătare în 200 de sate ce trimiteau 
oameni la oaste în situaţii de război89. 

După 1800 au fost colonizaţi în Dobrogea noi 
grupuri de tătari ce duceau o viaţă nomadă şi 
care s-au stabilit în nouă sate pe valea Carasu. 
Aceştia se bucurau de autonomie, inclusiv 
economică şi administrativă. După ocuparea 
Basarabiei în 1812, o importangtă coloană de 
tătari a revenit în Dobrogea. Marin Ionescu-
Dobrogianu ne informează că au ocupat bazinul 
râului Casimcea până la Capul Midia şi Valea 
Carasu, până la Caraharman (Vadu). S-au aşezat 
şi în zona de sud a regiunii, în localităţile 
Cocargea, Mahmudkioi şi Tatlageac. În 1864 au 
înfiinţat localităţi precum Beibugeac, Dunavăţ, 
Murighiol şi Saraiu, în zona de nord a Dobrogei. 
Reşedinţa “khan”-ului care-i conducea era în 
satul Carasu, din apropierea Medgidiei, iar după 
distrugerea acesteia în 1828, reeşedinţa khanului 
s-a mutat la Ceatal-Orman. Apoi, pe parcursul a 
44 de ani, tătarii din Dobrogea au părăsit 
regiunea şi au revenit de trei ori, ultima dată 
după războiul Crimeii, în 1866, când 2.225 de 
familii au revenit în “ţara tătarilor”90.  

    O personalitate care şi-a pus cu adevărat 
amprenta asupra vieţii economice şi spirituale 
dobrogene, mai ales în zona centrală a acestei 
provincii româneşti, a fost Said Mârza Paşa, 
numit în 1834, vali de Silistra Rusciuk; domeniile 
sale (ciftlicuri) se găseau Mahmut Cuiusu 
(Izvorul Mare), Rasovata (Rasova), Cochirleni şi 
Defcea (Gherghina). Cîşelele paşei se găseau pe 
valea Carasu, unde se creşteau capre de Amgora 
şi cai. Acesta a introdus sericicultura la Mahmut 
Cuiusu prin plantarea a 1.500 de duzi şi 
aducerea a “21 de dramuri” de sămânţă de 
gândaci. Tot aici a realizat o răsadniţă de tutun şi 
o cişmea, care se găseşte şi astăzi; astfel de 
instalaţii se mai întâlnesc la Canlia, Coslugea, 
Cuzgun (Ion Corvin), Lipniţa, Parachioi 
(Băneaasa). Said Mârza Paşa avea conace unde-şi 
primea oaspeţii de seamă, la Rasova şi Mahmut 
Cuiusu, unde deţinea şi o herghelie de 300 de 
cai, dintre care 15 erau armăsari de rasă. Said 
Mârza Paşa a mai contribuit la introducerea unor 
activităţi premegătoare capitalismului, la 
introducerea fermelor model în agricultura 

                                                 
89 Mehmet Ali Ekrem, Op. cit., p. 43 
90 Marin Ionescu-Dobrogea, Dobrogea în pragul veacului al 
XX-lea. Geografia matematică, fizică, economică şi militară, 
Bucureşti, 1904, p. 342 
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Dobrogei şi a dat numele oraşului Medgidia, în 
onoarea sultanului Abdul Medgid91.  

Iată cum, comunităţile de tătari de pe valea 
Carasu din Dobrogea au fost implicate în 
dezvoltarea economică a provinciei şi în 
apărarea acesteia. Relaţiile cu autohtonii 
majoritari au fost în general paşnice, izvoarele 
epocii neînregistrând conflicte interetnice92. 
Aproape jumătate din locuitorii Dobrogei sunt 
osmanlîi turci de rasă şi limbă. Turcii şi românii 
sunt cei mai numeroşi, cei mai vechi locuitori ai 
Dobrogei93. Venirea altor colonişti, în număr 
mult mai considerabil decât acela la tătarilor, 
face ca numărul familiilor de tătari să ocupe a 
treia linie, prima fiind ocupată de turci şi a doua 
de români94. 

După recunoaşterea independenţei de stat a 
României – 1878 – importanţa musulmanilor 
pentru viaţa economico-socială din Dobrogea - 
în general şi a tătarilor - în special a căpătat noi 
valenţe, iar contribuţia acestora a fost direct 
legată de statutul lor ocupaţional şi etnic (vezi 
Anexele nr. 1 şi nr. la studiu). 

 

Aspecte etnografice cu implicaţii 
economice ale etniei tătăreşti 

Asupra originii etnice a tătarilor, în lucrările 
de specialitate (de istorie, etnografie, geografie, 
lingvistică), părerile sunt împărţite: unii susţin 
originea mongolă, iar alţii originea turcă a 
tătarilor. Oricare ar fi concluziile, tătarii au 
existat în Istorie ca o entitate distinctă, 
dovedindu-şi de-a lungul timpului identitatea 
prin realizări memorabile. 

Cele mai multe păreri argumentate confirmă 
că tătarii din România sunt originari din 
Crimeea, ei vorbind un grai al limbii tătare 
crimeene. În România, în sânul comunităţii 
tătare nu există diferenţe de grai, ci doar de 
regionalisme. Tradiţiile strămoşeşti ale tătarilor 
din România se încadrează în două categorii: 
laice (obiceiuri legate de evenimente din viaţă, 
fenomene naturale, sportul naţional – Küreş) şi 
religioase (momente din viaţă, Sărbătoarea 

                                                 
91 Adrian Ilie, Op. cit., p. 48 
92 idem 
93 Berciu-Drăghicescu, Adina, Tătarii din Dobrogea la 
mijlocul secolului al XIX-lea în opera lui Ion Ionescu de la 
Brad, în Cojoc, Marian, coord., Tătarii în istoria românilor, 
vol. II, Constanţa, Editura Muntenia, 2005, p. 211   
 
94 Ionescu de la Brad, Ion, Excursion agricole dans la plaine 
de la Dobrodja, Constantinopole, Imprimerie du Journal de 
Constantinopole, 1850, p. 23 

Postului – Ramazan Bayram, Sărbătoarea 
Sacrificiului – Kurban Bayram). 

Există următoarea relatare despre locuinţa 
acestei etnii, aşa cum era folosită până la sfârşitul 
secolului al XIX-lea: “Tătarul îşi construieşte casa 
şubred, locuinţa-i este mizerabilă, mică în raport 
cu numărul sufletelor ce o locuiesc, fereastra e 
mică şi nu se deschide niciodată. Sobele se 
deschid afară; musulmanii întrebuinţează 
mangalul. Izvor bogat de acid carbonic; mai 
întrebuinţează tezic, care prin fumul ce 
răspândeşte umple locuinţa de infecţie. Tavanul 
caseor tătăreşti  e foarte jos, păturile lipsesc sau 
sunt înlocuite cu rogojini aşternute pe jos, pe 
care se culcă amestecaţi cu păsările şi animalele 
deseori. Curţile tătătreşti sunt îngrădite cu piatră 
sau cu cărămidă nearsă (chirpici)95. 

 

 

 

Aşa cum este ilustrat şi în Anexa nr. 3, calul 
este un animal extrem de important pentru în 
tradiţiile, obiceiurile şi folclorul etniei tătarilor.  

 

Prezenţa tătarilor în economia 
românească în secolul al XX-lea  

În anul 1930 în România erau 22.000 de 
tătari. Agricultura, creşterea cailor, cărăuşia şi 
comerţul desfăşurat în teritoriile locuite de ei 
erau principalele îndeletniciri practicate de 
tătari96 şi de-a lungul întregului secol al al XX-
lea. 

Iată cum este prezentată populaţia tătară 
într-un Memoriu al Comitetului Democrat 

                                                 
95 Marin Ionescu-Dobrogea, Lucr. cit., p. 61  
96 Cojoc, Marian, coord., Tătarii în istoria românilor, vol. II, 
Constanţa, Editura Muntenia, 2005, p. 52 
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Turco-Tătar înaintat Comitetului Regional al 
Partidului Muncitoresc Român Constanţa, în 
care sunt subliniate neajunsurile cu care se 
confruntă această etnie şi căile de acţiune în 
vederea eliminării acestor neajunsuri: “Populaţia 
de naţionalitate tătară şi turcă era formată în 
marea ei majoritate din muncitori şi ţărani săraci, 
care au suferit din plin exploatarea şi asuprirea 
în regimurile burghezo-moşiereşti... Principala 
piedică în atragerea întregii mase muncitoare a 
acestei naţionalităţi la lupta activă şi conştientă 
de construire a socialismului o constituie 
înapoierea culturală, persistenţa vechii 
mentalităţi la majoritatea populaţiei fiind 
alimentată de reacţiune”97. 

 

Comunităţile tătarilor la început 
de secol şi mileniu 

De religie musulmană, trăiesc în marea lor 
majoritate în judeţul Constanţa. Azi  ne aflăm în 
faţa a „peste un mileniu de existenţă a populaţiei 
turco-tătare pe teritoriul României”, după cum 
semnalează dr. Tasim Gemil98. 

Conform Recensământului populaţiei din 
2002, la un total al populaţiei României de 
21.680.974 persoane, tătarii erau 23.935 persoane, 
fiind pe locul al şaptelea ca număr între 
minorităţile naţionale din ţara noastră după 
maghiari, germani, ţigani, ucrainieni, ruşi 
lipoveni şi turci. Dintre cele aprox 24.000 
persoane de naţionalitate tătară, peste 21.000 
persoane au declarat că limba lor maternă este 
limba tătară. Tătarii trăiesc în judeţele Constanţa, 
Tulcea, precum şi în municipiul Bucureşti.  

În Dobrogea trăiesc 90% din tătari, iar din 
numărul total al populaţiei tătare ¾ trăiesc în 
judeţul Constanţa. Uniunea Democrată a 
Tătarilor Turco-Musulmani din România are 
filiale în 31 de localităţi; cele mai importante 
comunităţi  - cele mai mari - sunt în oraşele 
Constanţa, Mangalia, Medgidia şi Tulcea, 
precum şi ân comunele Basarabi, Cobadin şi 
Valu lui Traian. 

            

Concluzii 
Numărul total al tătarilor din întreaga lume 

se cifrează în jurul a 12 milioane suflete. Deşi 
strămoşii tătarilor au stăpânit cândva între 
hotarele unor mari şi bine organizate state, o 

                                                 
97 idem, p. 199 
98 în lucrarea sa, prezentată la conferinţa „Dinamici identitare 
şi forme de integrare la turcii şi tătarii din România”, 
organizată de Institutul pentru Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale, la Constanţa, pe 16 octombrie 2009   

bună parte a lumii, tătarii de astăzi trăiesc risipiţi 
în aproape toate ţările99. Tătarii au câştigat în 
Istorie multe bătălii, dar au pierdut mereu lupta, 
mai importantă, pentru propria lor imagine100.  

 
 

 

ANEXA 1 
 

Actul dat pentru 
dobrogeni de către 

domnitorul Carol I, la 
14 noiembrie 1878  

 
Locuitorilor de orice naţionalitate şi religie, 

Dobrogea - vechea posesiune a lui Mircea cel 
Bătrân - de astazi face parte din România. Voi de 
acum atamaţi (depindeţi – n.n.) de un Stat, unde 
nu voinţa arbitrară, ci numai legea desbătută101 
şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi 
ocârmuieşte. Cele mai sfinte şi mai scumpe 
bunuri ale omenirei: vieaţa, onoarea şi 
proprietatea, sunt puse sub scutul unei 
Constituţiuni pe care ne-o râvnesc multe naţiuni 
străine, Religiunea voastră, familia voastră, 
pragul casei voastre, vor fi apărate de legile 
noastre şi nimeni nu le va putea lovi fără a-şi 
primi ligiuita pedeapsă.  

Locuitorilor musulmani, dreptatea României 
nu cunoaşte deosebire de neam şi de religiune. 
Credinţa voastră, familia voastră vor fi apărate 
deopotrivă ca şi ale creştinilor. Afacerile 
religiunii şi ale familiei vor fi pentru voi 
încredinţate apărării muftiilor şi judecătorilor 
aleşi din neamul şi legea voastră.  

extras din Cuvântările Regelui Carol 
1(1866-1914), Vol. I 1866-1886, Ediţie 
îngrijită de C. C. Giurescu, Fundaţia 

pentru literatură şi artă. Regele Carol II”, 
Bucureşti, 1939, p. 296  

 
 
 
 

                                                 
99 Tahsin Gemil, Originea tătarilor. Locul lor în România şi în 
lumea turcă, Lucrările Simpozionului Internaţional 
desfăşurat la Constanţa, 17-20 noiembrie 1994, Bucureşti, 
Editura Kriterion, 1997, pp. 9-10 
100 idem, p. 11 
101 am păstrat în întreg textul ortografia epocii 
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ANEXA 2 

 

Turco-tătarii dobrogeni 
în recensăminte şi 
statistici româneşti 

(1878 -1916)  
– fragmente – 

Nicolina Ursu  
 

Reintegrarea Dobrogei la Statul Român, în 
1878, constituie un act decisiv în istoria modernă 
a teritoriului dintre Dunăre şi Mare, iar locuitorii 
acestuia, indiferent de naţionalitate şi 
confesiune, s-au bucurat de egala protecţie din 
partea autorităţilor. Este cunoscut faptul că încă 
de la început, oficialităţile române s-au îngrijit de 
a crea cadrul legal şi de a impune practica 
tratării fără discriminare a tuturor supuşilor din 
noile judeţe – Constanţa şi Tulcea.  

Potrivit aprecierilor ziarului bucureştean 
“Timpul”, din 1878, “tătarii, în număr de 60.000, 
formau majoritatea relativă a populaţiunei din 
Dobrogea, unde ocupau un teritoriu de vreo 
patruzeci de mile pătrate. Ei se ocupau cu 
plugăria, creşterea cailor şi cămilelor şi făceau 
transporurile de mărfuri din năuntrul ţării spre 
litoralul Marii Negre.  

Potrivit datelor de la începutul secolului, în 
judeţul Constanţa se aflau în 1902, un număr de 
21.867 tătari, respectiv 7.507 turci”. Pentru 
perioada ocupaţiei, de către Puterile Centrale, a 
Dobrogei (1916-1918), statistici germane reflectă 
situaţia demografică a regiunii, după cum turcii 
şi tătarii vor constitui mai apoi, în anii 
interbelici, un procent însemnat în totalul 
general al populaţiei judeţelor româneşti dintre 
Dunăre şi Mare.  

 

 

 

 
 
 
 

ANEXA 3 
 

Menirea calului la 
tătarii din România 

- fragmente - 
Nevzat Iusuf Sarigol102 

 
Calul ocupă un rol important în tradiţiile, 

obiceiurile şi folclorul popoarelor turce. 
Domesticirea acestui animal a constituit un salt 
spectaculos în evoluţia societăţii umane... În 
opnia unor cercetători, popoarele turce sunt 
printre primele care au domesticit calul. 

Calul, animalul domestic cel mai mitologizat 
la populaţiile turce de pretutindeni, este un 
animal solar, uranian... Calul lui Gibghiz Han 
provine din lumea divină a cerului. El este 
părtaş la biruinţă, temerar în încleştări vitale, cel 
mai iubit şi loial prieten al stăpânului... 

La tătarii din România, reflexele admiraţiei 
faţă de cal au rămas nealterate de-a lungul 
secolelor... În viziunea tătarilor dobrogeni (...), 
calul este considerat un vestitor de fapte 
benefice, iar cel are visează cal alb va lega noi 
prietenii, ce vor duce în cele din urmă la 
întemeierea unei familii. Calul negru este 
perceput ca aducător de veşti neplăcute, de 
suferinţe. Moartea calului este tălmăcită ca un 
eveniment tragic, ce poate avea loc în 
comunitatea respectivă.  

În destinul tătarilor din România, calul este 
o prezenţă peremptorie, atât în lumea rurală, cât 
şi în cea nocturnă onirică, calul fiind un animal 
venerat, admirat şi respectat.  

                                                 
102 Sarigol, Nevzat Yusuf, Menirea calului la tătarii din 
Dobrogea, în Gemil, Tasin şi Pienaru Nagy, coord., 
Moştenirea istorică a tătarilor, vol. II, Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012, pp. 195-198 (selectiv) 
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Darul 
înţelepciunii 
– strălucirea 
adevărului 
revelat 
 

Moto: Natura ploii este 
aceeaşi - şi, totuşi,  

ea face să apară şi spinii din 
mlaştină,  

şi florile din grădină – zicală 
arabă. 

 
 

n spectrul literar actual, abundă, din 
nefericire, mai mult ca niciodată, partea 
urâtă a vieţii - dezamăgirea, lipsa de 

speranţă şi încredere, demotivarea, întunericul, 
necredinţa, frustrarea,  deznădejdea,  suicidul.  
Creatorul  contemporan,  indiferent  dacă  se  
exprimă  în versuri, ori în proză, indiferent dacă 
”se produce” într-o piesă de teatru sau de film, 
”trebuie” neapărat să fie posesorul unui limbaj 
licenţios, să însămânţeze, prin toţi mugurii 
”creaţiilor” sale, violenţă ori teroare. Din păcate, 
nu mai există o poezie a iubirii, a sufletului, o 
poezie care să ridice moralul, să înalţe, să 
împlinească visele frumoase ale omenirii, ci 
doar o ubicuă stare care afundă mai adânc în 
bezna nefiinţei şi a conflictelor interumane. 

În acest calvar contemporan, graţie unor 
suflete cu adevărat minunate, unor oameni 
destul de rari, Pământul mai primeşte încă 
lumina soarelui, mai beneficiază, încă, de 
clemenţa Divinităţii la nepieire, mai fac să 
strălucească pe cerul nopţii astrele, a căror 
lumină trebuie să fie mai mult decât 
împăciuitoare. Un astfel de Om, de o blândeţe şi 

înţelepciune demnă de toată admiraţia, se 
dovedeşte a fi şi SILVIA CINCA103, scriitor, 
prozator, director, critic cinematografic, cu o 
activitate literară de excepţie - străbătută 
iremediabil de o lumină rară, nepământeană, s-
ar putea spune. Din 1966, când a publicat 
primul titlu de carte, Silvia Cinca a scos la 
iveală, cu frecvenţă anuală precisă, noi şi noi 
apariţii editoriale, în limba română sau engleză, 
îmbogăţind patrimoniul literar naţional. 

Volumul DANSEZI?, apărut într-o 
prezentare grafică impecabilă la editura 
bucureşteană SemnE, în anul 2016, reconfirmă 
că scriitoarea Silvia Cinca este adepta 
romantismului-meditativ, miniaturile sale 
literare fiind sclipiri de preţiozitate prinse într-
un filigran al gândurilor, rezultând scrieri pline 
de forţă şi pasiune, scrieri străbătute de 
filoanele de aur ale simţirii, prin care, dincolo 
de aspectele pur filosofice ale esenţelor, 
scriitoarea reuşeşte  să  se  dovedească  a  fi  
mesagerul  gândurilor  frumoase,  al  stărilor  de  
bine,  al descoperirii cheii ce deschide poarta 
către fericirea şi liniştea multvisată. În ultimă 
instanţă, acest ”miniaturism” literar este sticluţa 
în care se ţin esenţele tari, aşa după cum bine 
spune o zicere. Fiecare piesă din acest puzzle 
special, pe care autoarea îl dedică sufletului, 
este o confesiune, în care este revelată 
modalitatea inedită în care sufletul, doritor de 
pace lăuntrică şi binecuvântare, întâlneşte 
lumina divină. O lumină nu neapărat venită din 
exteriorul său, ci mai curând răbufnind cu 
putere dinspre interior. Fiecare fiinţă 
pământeană este, încă de la conceperea sa, 
atinsă de lumina divină, degetul lui Dumnezeu 
dăruind viaţa, scânteia care, cu trăirea, se 
transformă în flacără, apoi în vâlvătaie. Fiecare 
instanţă meditativă, căreia, prin puterea 
înţelepciunii, autoarea îi dozează dar îi şi 
sporeşte frumuseţea, este o poezie în sine. Din 
punct de vedere stilistic, deşi sunt aşternute în 
proză, toate aceste miniaturi sunt de fapt poeme 
în proză, abundenţa de mijloace stilistice, 
predominant metaforele, hiperbolele, 
parabolele, multitudinea de epitete, conturează 
o poezie plină de sentimente înălţătoare, 
înnobilatoare, care îndeamnă la frumos, la 

                                                 
103 Dansezi? – Silvia CINCA, SemnE, Bucureşti, 2016 
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condescendenţă, la o trezire din starea de apatie 
şi nepăsare ce caracterizează lumea 
contemporană. 

Lumina scrierilor Silviei Cinca este 
spectaculoasă, formată din mii de nuanţe şi mii 
de arome, în această minunată alcătuire 
coexistând… Cerul luminii, Lacrimile 
trandafirului, Macii, Timpul, Lumina nopţii, 
Lacrimile planetei, Vorbele izvoarelor, Îngerul 
păzitor, Toamna rece, Iarna, Copacul, Planeta 
omului, Împlinirea, Ghiocelul, Speranţa, Dansul 
nopţii, Ceasul…  Îndemnurile autoarei sunt 
veritabile izvoare aforistice, din care curg, către 
sufletul cititorului, adevăratele nuanţe ale 
fericirii. Autoarea ne îndeamnă să visăm, cu o 
putere şi o forţă irezistibilă, fără să 
”conştientizăm” mereu cât de mare sau cât de 
mic trebuie să fie visul, ci doar să visăm, pentru 
a căpăta forţa de a-l împlini, să visăm cu 
bucuria copilului, pentru care nimic nu e 
imposibil şi TOTUL devine realizabil: 
[Visurile]… lasă-le să existe. Hrăneşte-le cu 
gândul dezvoltării. Lasă-le să crească. Visul e 
copilul care îţi va aduce bucuria fără de care nu 
poţi trăi104... În momentele de nelinişte, când 
unele realităţi crunte ale vieţii nu pot fi 
explicate (boala ori decesul cuiva drag), 
optimismul trebuie să învingă,  pentru  ca  
sufletul  să  poată  fi  mai  uşor  alinat,  
mângâiat  de  lumina  divină  a împăcării…Nu 
disperaţi, suflete ale prietenilor noştri, nu lăsăm 
răului să aibă firile voastre de îngeri, nu lăsăm 
durerea să vă domine mintea105… În aceste zile 
negre ale existenţei, valoarea şi instanţa ce 
trebuie să moralizeze şi să aducă suportul 
necesar mersului înainte, rămâne indubitabil  
PRIETENIA: Vezi ce ai pentru astăzi? Şi găseşte 
liniştea şi dorinţa de a strânge lângă tine 
sufletele celor pe care-i iubeşti  şi-ţi sunt alături. 
Aduni gândurile bune şi le împarţi cu grijă 
dorurilor tale106… Sprijinul oferit luminii umane 
trebuie să fie însăşi sursa luminii: Dumnezeu… 
Nu te lăsa copleşit. Pe scară uneori coborâm. 
Dar soarele e şi atunci dătător de lumină, 
sufletul de adevăr şi mintea de înţelepciune. Şi 
atunci, şi în orice secundă a vieţii iubirea te va 
călăuzi şi cu ea este Supremul Tată, al 
tuturor107... 

Pe lângă minunatele îndemnuri lansate 
către cititori, Silvia Cinca NU este doar 
idealistă, ci pe deplin ancorată în realitatea 

                                                 
104 Visurile 
105 Pentru voi; 
106 Zile mohorâte 
107 Vara 

cotidiană, nefiindu-i deloc străine nedreptăţile 
şi inechităţile sociale, lipsurile şi nevoile omului 
de rând, minciuna şi ipocrizia celor ”mari” care 
”conduc” destinele celor mici: E iarnă. E iarnă 
grea pentru unele suflete. E iarnă grea aici. 

Pentru oamenii care cunosc sărăcia. Şi cei 
mai buni dintre ei cer Domnului sănătate şi nu 
bani. Deşi n-au cu ce-şi hrăni copiii sau cu ce să 
le ofere o jucărie de Crăciun. E frig în multe 
case şi Moş Crăciun nu trece pe acolo. Şi cei 
săraci sunt mulţi. Îşi drămuiesc câteva sute 
pentru a avea măcar pâine pe masa copiilor 108 

sau… Dar nu! Trebuie să se ştie că toate 
dorurile noastre sunt spre bine. Şi toate se 
datorează răului interpus vieţii noastre de 
duhurile distrugerii, de prădători, de fiare care 
se mai numesc simplu – HOŢI109… 
 

 
 

În această penurie generală, ruga îşi 
întăreşte şi reconfirmă valenţele sale salvatoare, 
de împăcare  cu  sinele chinuit,  dătătoare de 
pace şi  speranţă. Se strigă puternic, precum 
biblicul rege David într-unul din psalmii căinţei 
sale: Dă-mi, Doamne, viaţă să pot întoarce 
această lume. Pe cealaltă parte. Aşa cum ar 

                                                 
108 Iarna 
109 De dor 
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trebui să fie! Să-i sugrum răul şi s-o fac 
victorioasă în lumina razelor de soare… Ia-mi 
mâna şi du-mă spre izvorul dătător de viaţă, de 
unde voi da drumul adevărului şi iubirii110… Şi 
pentru ca Omul să-şi găsească un cuib în care  
să-şi  odihnească  inima,  unde  să-şi  crească  
urmaşii,  de  unde  să-şi  culeagă  seva 
rădăcinilor, Silvia Cinca rămâne, chiar şi acum, 
uimită de frumuseţile nepieritoare ale patriei 
inimii sale – ROMÂNIA… Aveam un gând care 
mă frământa, acela că peştera nu poate fi decât 
un mister al acestui pământ. Mister care nu 
poate fi dezlegat. Un mister al atâtor frumuseţi 
şi al unei vrăji care te cucereşte de la primul 
pas111… 

Întreaga lucrare este străbătută de o 
încredere extremă în forţa şi puterea omului de 
a se trezi, iubirea şi respectul pe care autoare i-l 
poartă în genere fiind pe deplin împărtăşit, o 
încredere în fiinţa care are înlăuntrul său 
puterea de a renaşte din propria cenuşă, din 
propria durere, pentru a putea aduce şi altora 
veste minunată, nu despre binele pe care îl 
primeşti în dar ori îl capeţi fără să faci nimic, ci 
despre cel pe care îl poţi construi, după dorinţa 
proprie, precum un refugiu al speranţei. 
Scrierile Silviei Cinca sunt, aşa după cum am 
spus, romantice, dar şi meditative, în egală 
măsură. Ele sunt cu adevărat motivaţionale, 
vorbele înţelept aşternute peste sufletele-
poiene, în ploi binecuvântate, conferă cititorului 
încredere în propria persoană, în prezentul şi, 
de ce nu, în viitorul său. Dacă am alătura 
scrierile Silviei într-un curent de sorginte 
meditativă-motivaţională, atunci l-am menţiona 
aici pe regretatul Wayne W. Dyer112, cu 
sublimele sale scrieri, un exemplu în acest sens 
fiind Power of intention113. Sau, planurile 
ideatice din minunatele scrieri ale lui  Anthony 
de Mello114.  În  sfera naţională, scrierile 
Danaelei Dumitru115 sunt şi ele purtătoare ale 
îndemnurilor la trezire şi redobândirea fericirii, 
împlinirea visurilor, oricât de îndrăzneţe ar fi 
ele. 

                                                 
110 Ruga 
111 Pământ românesc – Peşterea Meziad 
112 Doctor în consiliere şi psihoterapie, scriitor american 
113 Power of intention se află în fază de proiect la editura 
Armonii Culturale, în traducerea valoroasei profesoare 
focşănene Virginia Bogdan 
114 Una dintre lucrările de referinţă ale lui Anthony de Mello  
Conştienţa (Capcanele şi şansele realităţii) este tradusă în 
multe limbi ale pământului, varianta în limba română fiind 
semnată de Monica Vişan 
115 Danaela este maestrul internaţional reiki, dintre scrierile 
sale de referinţă enumerăm Izvorul iubirii, Jurnalul unui 
maestru…; 

Pentru minunatele gânduri aşternute pe 
hârtie, pentru frumoasele experienţe de viaţă, ce 
i-au transformat scrierea într-un mijloc plăcut al 
căutării şi regăsirii de sine,  pe care SILVIA  
CINCA  ni  le  împărtăşeşte  cu  generozitate,  
autoarea  merită  un  premiu  -  pentru calitatea 
sa de Om şi pentru veleităţile sale de Înger, care 
doreşte reinstaurarea BUCURIEI TRĂIRII 
oriunde în lume! Dacă ar fi să aducem un 
omagiu de suflet IUBIRII izvorâte din cărţile 
scriitoarei bucureştene, atunci i-am dedica 
autoarei, ca o sinteză a întregului mesaj al cărţii, 
următoarele cuvinte: Am primit darul de a fi 
Oameni, pentru a putea deveni Îngeri ori de 
câte ori dorim, fără să ne doboare povara 
aripilor lor116. 

Adjud, Cireşar 2016 

 

 
                                                 
116 moto-ul volumului Albastru glas de înger (Gheorghe A. 
Stroia), Ed. Anamarol, Bucureşti, 2014. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Maladia 
lecturii 
în deznădejdea generală 
 

 

 
Fiecare lucru are rânduiala sa 

Ceea ce frapează pe oricine este împătimit 
de a lectura poesia este, aplecându-se asupra 
paginilor semnate de Liviu Ioan Stoiciu117, o 
uluitoare permanenţă a elementelor 
postmoderniste. La o privire mai atentă se 
remarcă cu obstinaţie că „nicio fericire nu-l mai 
atinge/ În această mireasmă divină.” Lumea 
poetului oscilează între o variantă de 

                                                 
117

 Liviu Ioan Stoiciu, Nous, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2015 

perfecţionism maladiv şi macabră exaltare a 
unui apocalips excelent interpretabil ca un 
autodafeu fortuit în faţa societăţii contemporane.  

Lupta sa este o participare la o revoltă 
literară cuplată celei sociale şi, dacă nu am 
pătrunde deja adânc în secolul XXI l-aş integra 
pe autor într’un avangardism raportat zilelor 
noastre. Prezenţa sa în lumea literară 
românească păstrează un loc notoriu, plin de 
har, chiar dacă omul profund mâhnit de a nu fi 
putut face mai mult pentru aceasta, recunoaşte 
în acest volum că „Nu e decât o creatură căreia i-
a mai rămas doar moartea/ apreciată ca o 
binecuvântare...” 

 
 

 
 

Canis Cani Homo Est... 
O dezordine programată care smulge 

gândurile lectorului în acelaşi registru liric ne 
îndeamnă s’o acceptăm Calistrat Costin118, ca o 
lume balansând între spirit şi speranţă, în 
cortegiu de alese însuşiri unde ”tronează idealul, 
credinţa, năzuinţa, amăgirea,/ omenia, 
demnitatea, onoarea, virtutea şi...”. Spiritul 
bacovian se revarsă într’un înveliş modern, 
ironic, cum îi stă bine autorului, trecând 
printr’un răboi caracterizat drept măcelul 

                                                 
118

 Calistrat Costin, Lumea se petrece, Ed. Ateneul 
scriitorilor, Bacău, 2015 
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mondial care „şi-a dus la bun sfârşit/ opera 
într’un clasic pas de tango”, care este caracterizat 
un „masacru extrem de interesant”. Încrederea 
în propria stea este şi la poetul băcăuan 
susţinută de o atmosferă specifică sfârşitului 
fascinat de misterul morţii într’un registru 
prozodic şi adoptând un limbaj emblematic 
înţesat de simbolistica moţii simbolice (Limbă de 
moarte). „Viaţa ne-a fost petrecere, aşişderea voi 
să ne fie/ înmormântarea şi moartea de apoi/ 
(de înviere ne vom ocupa la vremea cuvenită...)”. 
 

 
 

Spaţii interzise 
Ca o poveste fără sfârşit, un glas tăcut şi un 

talent încartiruit în oazele liniştii, Radu Florescu 
ne plimbă în paginile sale119 „prin raiul pălăriilor 
umflate de vânt”, un spaţiu aparent liber 
dominat de umbrele trecutului. Aşteptând 
momentul nopţii, al dimineţilor sau înserării, 
poetul îndeplineşte un ritual al meditaţiei 
ascetului obligat să se întrepătrundă cu lumea. 
Definiţia însăşi a poesiei demonstrează 
ingeniozitateaunui poet autentic care scufundă 
imaterialitatea absolută în abstractizarea 
extragerii esenţelor spirituale pure, pentru că 
regimul ontologic al liricii ţine de divinitate şi 
mister, cuvintele aşezându-se precum „echilibrul 

                                                 
119

 Radu Florescu, Călătorii amânate, Ed,. Junimea, Iaşi. 2015 

fragil dintre viaţă şi moarte”. Poesia sa, suavă şi 
penetrantă totodată ne învredniceşte cu o pildă 
din călătoriile sale întruna amânate: „ştiai 
drumul. şi cărăuşii veniţi de departe/bătându-ţi 
încet la uşă./ şi sufletul încotro pentru 
totdeauna. ” 
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ASARS la Festivalul 
Internaţional de Poezie din 
Ubeda 2016 
 
În perioada 3-5 iunie 2016 a avut loc în 
localitatea Ubeda din provincia Jaen (Spania) 
Festivalul Internaţional de Poezie aflat la ediţia 
cu numărul 3. De data aceasta cu participanţi 
din 14 ţări printre care şi România care a fost 
reprezentată de o delegaţie ASARS (Asociaţia 
Scriitorilor şi Artiştilor Români din Spania) 
formată din poeţii: Marius Gîrniţă, Dragoş 
Cosmin Popa, Marin Dumitrescu, Gabi Nan şi 
Gelu Vlaşin. Organizatorul principal al acestui 
festival a fost Asociaţia Republica de las Letras 
prin intermediul celor 2 protagonişti: Fernando 
Luis Perez Posa şi Isabel Rezmo cu sprijinul 
Primăriei din Ubeda. Înafară de delegaţia 
ASARS care a reprezentat România cea mai 
numeroasă delegaţie a fost a poeţilor din  Italia 
dar şi a poeţilor din Spania în calitate de ţară 
gazdă. Pe parcursul celor 3 zile au avut loc 
numeroase lecturi de poezie în spaţii publice 
convenţionale şi neconvenţionale, experimente 
poetice şi numeroase expoziţii de poezii 
răspândite pe străzile oraşului, pe zidurile 
clădirilor sau pe vitrinele magazinelor din zonă. 
Ediţia a 3-a a Festivalului Internaţional de 
Poezie din Ubeda a reuşit să adune aproape 100 
de poeţi din Spania, Italia, Românía, SUA, 
Méxic, Perú, Germania, Elveţia, Chile, 
Columbia, Bolivia şi Uruguay. Festivalul s-a 
încheiat cu o masă rotundă în care a fost 
dezbătută intens problematica poeziei în 
contextul actual precum şi necesitatea adaptării 
mesajului poetic la noile tehnologii de 
comunicare. Dincolo de frumuseţea poeziei 
respirând printre zidurile încărcate de istorie ale 
oraşului Ubeda (un oraş a cărui vechime datează 
de acum peste 6000 de ani, oraş declarat 
patrimoniu cultural al umanităţii de către 
UNESCO) aici s-au legat multe prietenii şi s-au 
pus bazele unor viitoare colaborări 
internaţionale. Ubeda a devenit pentru câteva 
zile centrul mondial al poeziei reuşind să pună 
în valoare frumuseţile arheologice ale unei 
regiuni (Jaen) cunoscute delatfel şi ca fiind cel 

mai mare producător de ulei de măsline din 
lume, cu cea mai mare suprafaţă cultivată 
(550.000 de hectare) numărând peste 64 de 
milioane de măslini.  

Protagoniştii acestui eveniment au fost: 
Francisco Koki, Fernando Luis Perez, Isabel 
Rezmo, Paco Mateos, Santiago Pablo Romero,  
Antonia Naranjo, Carmen Hernadez Rey, Pedro 
Javier Martín, Ana Maritza Aguirre Schwarzl, 
Ana Briones,  Flavia Falquez,  Jose Romero 
Bailén, Emilia Garrido, Jose Chamorro Linares,  
Jesualdo Jiménez de Cisneros,  Jaume Portall,  
Soledad Cruz, Nicolás Hidrogo, Juan Justo, Jose 
Puerto, Carmelo Savaggio, Pina Veroli, Maria 
del Mar Mir, Miguel Angel Cañada, Tomás 
Sanchez Rubio, Ana Maria Mustardino, Karlos 
Acosta,  Inma J. Ferrero,  Lucia Vichi,  Mari 
Carmen Gallego, Antonio Portillo Casado, Rocio 
Biedma,  Germán Terrón Fuentes,  Felicidad 
Gonzalez, Abner Tomás Viera, Carmelo San-
filippo,  Jose Márquez, Antonio Agudelo,  
Alejandro de la Sal y Rosas,  Monica Vecchio, 
Antonio Darienzo, Antonella Santoro, Gabriel 
Nan,  Antonio Gonzalez, Fiorella Giovaneli, 
Yolanda Garcia Ares, Nieves Peña Martos, 
Teresa Martin Linares,  Ana Maria Mustardino,  
Paco Ayala, Antonio Quero Matas, Carmen 
Castejon,  Esther Gonzalez Sanchez, Renato 
Fedi, Lucilla Radovini, Michela Tropea, Dragos 
Popa, Gelu Vlasin, Carmen Martagón, Kharmela 
de la Torre Rabadan, Mercedes Gallego 
Bailén, Marcela Villar, Mabel Zabel,  Maria 
Pizarro,  Chema Garcia,  Marin Dumitrescu,  
Jaime Alfambra,  Rosa Contreras,  Paqui 
Rodriguez, Estela Torres,  Vasile Eugen Barz,  
Paqui Aquino Perez, Ana Rosa Esteban, Ines 
Maria Rengel, Concha Gorostiza Dapaena,  
Maria Espinola, Angela Hurtado,  Marianne 
Ruiz, Valeria de Amico, Rocio Noriega, Marius 
Gîrnita, Miguel Ángel Barbero. 

Preluare de pe Reteaua literară  
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Sumar ... 
 

 

Alpha & Omega 
 

Veronica Balaj – 356, Livia Ciupercă 

– 343, Emilian M. Dobrescu – 430, 

Marius V. Grama – 345, Boris Marian 

– 347,  Petre Şiţă – 662,  

 

Ordo ab Chao 
 

Mario Castro Navarrete – 391, Geo 

Vasile – 332, 350,  
 

 

Devenirea întru Fiinţă 
 

Constantin C. Rădulescu – 365,  
 

 

Desăvârşirea Creaţiei 
 

Ioan Holban – 318, Lucia Pătraşcu – 

328, Liviu Pendefunda – 240,  454, 

Liliana Scărlătescu – 325, Gheorghe 

a. Stroia – 451, Doina Uricariu - 393 
 

 

Arta Regală 
 

Doru Lehaci – 427, Elleny 

Pendefunda – 317, Doru Scărlătescu - 

423 
 

 

Vrăjitorii Marelui Vid 
 

Elena Armenescu – 642, , Carlo 

Betocchi – 350, Alexandru Cetăţeanu 

– 356, Dan Mircea Cipariu - 314, , 

Lucian Dumbravă - 379, Ioan Gâf-

Deac - 396 ,  Emilian Marcu - 391 

 

Lux in Tenebris 
 

Radu Botiş – 420, Bogdan Mihai 

Mandache - 415, Liviu Pendefunda – 

307, 403 

 
 

Tiparul a fost realizat şi 
sponsorizat de 
Tipografia PIM 

 

Iaşi,Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt,  
Tel.: 0332.440.728 / 07.29.99.29.65 

Fax: 0332.440.730 

Reviste primite la redacţie 
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Textul, încotro?  de Doina Uricariu   Lumina spirituală, Maladia lecturii  
de Liviu Pendefunda  √ The net games artist de Elleny Pendefunda ▼ Versuri  
de Carlo Betocchi, Emilian Marcu, Alexandru Cetăţeanu, Dan Mircea Cipariu, Luca 

Cipolla, Irina Lucia Mihalca, Ioan Gâf-Deac, Lucian Dumbravă ♣  Moartea şi 
Învierea de Radu Botiş  ♠ Înecarea cărţilor de Ioan Holban  Un securist de 

tranziţie  de Lucia Pătraşcu  Ştefan Viziru – acest  zburător hyperionic de 
Geo Vasile  John Berryman de Liliana Scărlătescu ♠  Şi simţeam sufletul tău 

curat de Boris Marian  Corn Lumină  de Elleny Pendefunda  Sub povara 
tristeţii  de Bogdan Mihai Mandache  Bătălie  câştigată  de Livia Ciupercă   

Nouă instrumente mitice  de Doru Scărlătescu ♣ Arestare generală  de 
Cătălin G. Rădulescu  Aşteptându-L pe Dumnezeu să bată cu un zar în 

oglindă de Liviu Pendefunda ☻ Simfonia sufletului de Florin Ioan Stoenescu  
O seară literară de-a dreptul pascală în Cleveland de Marius V. Grama ♪ 
Darul înţelepciunii de Gheorghe A.  Stroia  Matematica picturii de Doru 

Lehaci ♠ Festivalul de poesie Ubeda  România multietnică  
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