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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eruditul între 
cunoaştere şi 
înţelepciune 

 
Există în toate lucrurile un ritm care participă la universul nostru. 

Simetrie, graţie, eleganţă – veţi regăsi aceste calităţi în ceea ce 
sesizează adevăratul artist… Este clar că schema finală conţine 

propria fixitate. În această perfecţiune, toate lucrurile merg la propria 
moarte. 

 Frank Herbert 
 

artea la care scriu va fi iubire şi lumină 
pentru cel ce caută. Graţie experienţei şi 
lecturilor, expunerea mea devine tot mai 

clară pentru cei învăţaţi. Gândurile înaintaşilor 
admit că revolta şi căderea lui Lucifer a fost 
prevăzută asemenea creării premizelor acestei 
lumi căreia i se alătură Adam, cel ce nu rezistă 
ispitei feminine, Lilith şi Eva. Dumnezeu este 
infinit. Lucifer desemnează finitul, primul 
reprezentând eternul şi nemărginirea, restul 
fiind încorsetate de formă şi timp. 

Precum există multitudinea de dimensiuni 
în care acţionează arcurile reflexe şi 
multiplicitatea acţiunilor posibile pentru a 
induce calea sau căile spre îndeplinirea unui 
plan de trecere din invizibil în lumea realităţii 
cognoscibile trebuie acceptată ca o împlinire a 
unicităţii universului. 

Nu ştiu cât pot accepta teza reformată 
(Luther) în care se afirmă: Eu sunt Dumnezeul 
care crează şi lumina şi întunericul. De fapt, cred 
că de aici trebuie începută orice discuţie despre 
originile lumii, despre divinitatea copleşită de 
bunătate şi bune intenţii şi... dacă acceptăm, 

indiferent cum, existenţa Spiritului Suprem, 
aspectul iubirii sale infinite şi eterne. 

Jakob Böhme insistă asaupra a trei principii 
ale esenţei divine, Tatăl fiind focul mistuitor care 
arde în infern relele lumii, Fiul dovedind 
bunătatea trinităţii, iar Duhul Sfânt îmbinând 
cele două atitudini. Din acestea se generează 
viaţa şi lumea (paradis, infern şi natura sensibilă 
aflată între cele două şi care este a noastră). 
Putem, deci, gândi că doar aceasta în care 
fiinţăm noi e lumea temporală şi spaţială, 
celelate definind eternul şi infinitul1. Philosofii 
rosicrucieni apreciau că Tatăl e sursa dar nu şi 
viaţa, adică o natură divină, rădăcina de la care 
se înalţă viaţa dăruindu-se şi hrănindu-se din 
lumină. Adică, aş spune eu, e matricea pe care 
lumina existentă în întuneric determină mişcarea 
şi înlesneşte dorirea iubirii. Dumnezeu este fiinţa 
mentală. Este principiul Phoenix. Chaosul 
generează posibilitatea regenerării în spirit, 
raţiune, gândire, voinţă – este ciclul unui suflet 
care îşi construieşte corpul pentru a se regenera 

                                                 
1 Eternul şi Infinitul, Ed. Contact international, 2014 
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ca spirit. Aşadar al treilea principiu este 
conceput ca fiind lumea materială.  

Este interesantă concepţia prin care 
demonismul vieţii, obscur şi ascuns, imuabil de 
fapt, se roteşte în jurul unui lanţ de tip 
ouroboros. Culmea este că unii văd în această 
rotire viermele din Scriptură care roade, o 
moarte veşnică, abisul care se află în centrul 
vieţii. Deci viaţa ar fi moartea care nu moare, 
ceva pozitiv care nu se bazează pe absenţa vieţii. 
Triumful vieţii apare prin victorie, transfigurare 
şi transformare. Adică Im Centro alles Lebens ist 
Gift2. Moartea şi infernul se confundă încă din 
antichitate, lumea se bazează pe infern, pe bezna 
în care se găseşte Logosul – Lumină. 

Astfel ce este veşnic trebuie creat în afara 
timpului. În timp este cel de-al treilea principiu, 
material şi sensibil, o analogie, o asemănare 
figurativă, o imagine ce reflectă sau refractă 
divinitatea. Aşa încât întunericul este materia 
primă a Alchimistului Etern şi Infinit. Din acesta, 
prin Logos, prin esenţa Duhului Sfânt se crează 
o lume, a noastră, al cărei model nu este Spiritul 
ci Înţelepciunea divină, adică informaţia, Sophia, 
un etern feminin al divinităţii pe care, prin Lilith, 
l-am întâlnit ca imaginaţie a spiritului divin. 
Aceasta ar desemna o lume ideeală, cea care, 
conform tradiţiei s’ar realiza la sfârşitul 
veacurilor, adică revelaţia eternă. Înţelepciunea 
este deci planul, planşa de arhitectură ideeală, 
dar nu o ficţiune ci ceva realizabil prin lumină. 
Ea se întrupează în această lume materială, dar 
nu precum sufletul în trup, ci ca o întrupare a 
esenţelor din arcanele majore împlinită în lume, 
dar independent de ea, în toată creaţia, dare mai 
ales în om, participând atât în suflet cât şi în 
gândire, dându’i acces la arcurile reflexe celeste 
şi neantice. Cum creştinii încearcă să o vadă pe 
Fecioara Maria, egiptenii pe Isis, întruchipând 
această entitate, evreii pe Shekina, eu cred că, de 
fapt, Eva primind mărul cunoaşterii de la Lilith, 
aceasta din urmă reprezintă înţelepcoinea 
divină, iar şarpele constituie un arc reflex de 
unire între lumi. Purtătorul de lumină, un 
Prometeu luciferian, îndeplinea un ordin, acela 
de a dărui societăţii umane focul, fulgerul, 
cunoaşterea. 

Pe lângă lumea lui Böhme, cele ale lui 
Paracelsus şi Weigel sunt încorporate în trei 
diviziuni. Cam aceasta era viziunea rosicruciană 
medievală a acestor doctrinari alchimici, erudiţi 
şi magicieni ai Cuvântului. Paracelsus porneşte 
de la o singură materia prima încorporând trei 
puteri, Weigel se referă la lumea noastră 

                                                 
2 Paracelsus – în centrul oricărei vieţi se află otrava 

tangibilă şi vizibilă şi alte două imateriale 
existente în noi şi înafara noastră. Infernul şi 
paradisul lui Böhme, eterne şi infinite sunt în 
neant cu evoluţie ciclică, Adam (androginul ?) 
situîndu-se între bine şi rău. Cunoaşterea îi 
aduce murirea. Deci, iată într’o sinteză  
contradicţia legendei dintre cei doi arbori, al 
cunoaşterii şi al vieţii. Care e mărul ? Sau mărul 
e metafora şi nu fructul vreunuia dintre ei ? 
Corpul eteric al lui Adam devine trup material, 
se îmbracă în haine lumeşti şi coboară, alungat, 
împreună cu jumătatea sa terestră. Lilith nu 
devine niciodată o fiinţă telurică. Amestecul 
destul de firav cu elementele Noului Testament 
nu îmbunătăţeşte imaginea teosaofilor, complică 
şi conduce spre hilar acest mit. La egipteni, 
zeitpţile, sfinţii din creştinism, au altă 
interpretare, fiind mult mai apropiate de 
metaforele creaţiei universale. 

O întrebare formidabilă pe care am întâlnit-o 
şi al cărei răspuns nu există: De ce a creat 
Dumnezeu lumea ? Înţeleg că astfel se crează un 
mod de manifestare a divinităţii în natură şi în 
om. Da, dar de ce ? Este oare aceeaşi stare cu a 
unui artist care concepe fără să ştie de ce ? E un 
mod de exprimare al divinului, o menire a 
informaţiei de a se transforma în realitate pentru 
a’şi demonstra utilitatea ? Dar atunci se pune 
problema: nu dacă există Dumnezeu ci de ce 
există ? Manifestarea unei creaţii a ceva 
asemenea Lui, la fel cu ce este sus să se dezvolte 
jos, cu siguranţă, este apanajul unui imbold al 
Spiritului. Religiile insistă asupra faptului că 
dacă dragoste nu e nimic nu e. Atunci sursa 
iubirii, a luminii, a cuvântului existent dintru 
început ca informaţie, ce e ? 

Şi atunci Dumnezeu fiind înafara tuturor 
lucrurilor create dar totodată şi în el, nu 
reprezintă, oare, libertatea absolută ? În ce-am 
putea-o încadra pe aceasta ? În libera gândire 
sau în dogma imuabilă ? La început, înafara Lui 
mai exista ceva ? (Care început ?) – Este El 
noosul din chaos ? 

Gândirea rosicruciană exprimă existenţa 
dorinţei în interiorul voinţei şi putinţei, 
permiâînd întregului absolut să se manifeste. De 
aici se pierde în conceperea luminii ca fiind 
exterioară divinului şi determinantă pentru 
Geneză, dar fiind creştin nu pot să nu desfid 
alambicul mlăştinos al intervenţiei unei false 
filosofii privind Sfânta Treime. Alchimia şi 
astrologia nu’i pot fi de ajutor unui teosof 
tributar timpurilor de odinioară. Întotdeauna 
trebuie să ne întoarcem înainte de Aristotel şi 
Platon, să scormonim în informaţiile datorate lui 
Pithagora, Zamolxis şi precursorilor lor... 
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Mă veţi întreba: oare tu nu eşti aservit doctrinei 
rosicruciene ? Şi răspund că în primul rând nu o 
consider precum R. Steiner o religie, o doctrină 
sectară, ci esenţa tuturor învăţăturilor pe care le-
a posedat, şi le posedă încă, omenirea.  

Revin, am mai amintit de profesoara mea de 
chimie din liceu care îmi amintea mereu: să ştii 
că viaţa este o ardere; tot ce înveţi tu în ştiinţă e 
focul ca sursă a transformărilor între esenţe, 
energia creatoare de materie. Era pe atunci o 
explicaţie teologică într’o lume atee. Întrebarea 
mea este cum în această matrice omogenă, 
înţelepciunea divină ordonează cosmosul, 
dualul în care ne scăldăm în prezent. Poate că 
Tatăl pe care noi îl venerăm, indiferent de 
numele atribuit, e doar iubirea care a creat lumea 
vizibilă şi pe cea invizibilă adiacentă ei, o lume 
cu început şi sfârşit, aflată ca un experiment în 
mijlocul universului (mijlocul – un fel de a spune 
– este ceva nedefinit, greu de precizat!). 

Am pus o multitudine de întrebări, dar e 
clare că omul finit ca trup are un suflet infinit, 
supus unui spirit a cărui valoare este 
incomensurabilă în raport cu 
multidimensionalitatea geometrică a Marelui 
Arhitect. Şi aici mă opresc: nu cumva acesta din 
urmă a creat o multitudine de dumnezei proprii 

fiecărui univers în parte prin informaţia Duhului 
Sfânt ? 

Dacă până la noi ideea trinităţii se aplica 
asupra triadei spirit-suflet-trup, iată că, de fapt, 
aplicând succesiunea arcurilor reflexe până la cel 
de-al şaptelea, apare îndoiala asupra pertinenţei 
acestui concept, pentru că a afirma că Tatăl, Fiul 
şi Duhul Sfânt sunt interpretarea triadei mi se 
pare total eronată. Chiar şi ideea că Dumnezeu 
este revelat într’o dualitate în care există fiinţa 
necesară exprimării sale şi revelării prezenţei 
acesteia conduce la definirea existenţei Sale în 
manifestarea lumină-cuvânt. Adam, ca şi Lucifer 
devin metafore ale acţiunii, ceea ce demostrează 
faptul că pământul pe care trăim este un 
organism viu, un mare sanctuar alchimic care 
fiinţează sub influenţa astrelor, respectând legile 
hermetice statuate şi cunoscute din adâncurile 
cunoaşterii civilizaţiei noastre. Roata metafizică 
a evoluţiei ciclice, materiale, sociale şi a 
avatarurilor sufletului divin sunt între actele 
reflexe o altă dovadă incontestabilă a existeţei 
divine, iar aspiraţiile omului se explică doar prin 
contactul lor permanent în acest amalgam dintre 
natură şi spectrul perceput energetic, tendinţa de 
împlinire în absolut.  

Întorcându-mă la mituri şi relaţia acestora cu 
istoria reală a elementelor constitutive, trebuie să 
accept viziunea universului strecurată ancestral 
în noi. Ochiul este lumină întreţinută de focul ce 
necesită pământ şi apă pentru a se reflecta în aer 
şi să întreţină lumina, adocă acel Cuvânt ce nu 
are materialitate decât în energia refractată în 
ochi. În acesta se petrece infinit şi etern 
fecundarea principiului feminin de către spirit. 
Aici e veşnicia în care întunericul matriceal 
ridică vălul vieţii, trecând peste moarte, bine- 
cunoscuta nuntă alchimică. 

Deci moartea este starea primordială ? 
Intervenţia unui arc reflex divin împlineşte 
marea lucrare alchimică pe care magii o 
reproduc la nivel teluric oglindind absolutul, 
acel nimic care se întoarce în nimic, ţesând totul 
printr’o matrice izvorâtoare de iubire. Cum se 
autodefineşte Dumnezeu în faţa lui Moise ? Eu 
sunt Cel ce Sunt (Exodul 3:14). Esenţialul este de 
a nu vedea această forţă decât ceea ce este, o 
forţă a cărei existenţă este fără început şi fără 
sfârşit, indiferent de dimensiunile închipuite şi 
neînchipuite de noi, este o lumină pră a gândirii, 
zemuind a informaţie energetică (sau poate 
într’o formă de agregare necunoscută umilelor 
noastre fiinţe) care nu se reflectă ci se refractă 
continuu şi aparent pentru noi, se dezvoltă într’o 
spirală infinită care trece prin clopotele succesive 
în toate direcţiile multiversului presupus a fi vid. 
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Este un vid care se cunoaşte într’un neant 
absolut impersonal şi nedeterminat, el însuşi 
fiindu’şi oglindă, narcisistă prin prisma iubirii. 

Gândirea şi spiritul nu sunt identice, ele 
bazându-se pe cunoaştere şi respectiv 
înţelepciune dacă e să vorbim despre om. Dar 
Dumnezeu ?  

Problema pe care mi-o pun se referă la 
existenţa vieţii. Bine, veţi spune, viaţa este 
mişcare. A cui ? 

Chaosul acelui vid care nu e vid din neant, 
din abisul ce nu conţine spaţii şi timp nu 
înseamnă că -  matrice energetică a informaţiei, a 
luminii nenăscute, increate şi a cărei existenţă 
eternă şi infinită - poate fi definită doar printr’o 
mişcare perpetuă, emanând şi înglobând, 
născând monade cosmice aflate într’o 
transformare continuă; chaosul îl închipui într’o 
mişcare browniană a cărei ordonare dialectică 
este parte a planului universal de arhitectură 
divină. 

Informaţia sau Cuvântul realizează 
cosmosul ad Ordo ab Chao. Ca orice arc reflex, 
acest Duh pune în aplicare o planşă arhitecturală 
a cărei îndeplinire necesită a fi verificată, iar 
informaţia transmisă feed back Spiritului 
suprem, cel care poate modela, modera sau 
corecta acţiunea. Ochiul priveşte reflectarea sa în 
oglindă. De aceea cosmosul creat este asemenea 
Creatorului. Dar unde îşi are originea acest plan 
? E o cercetare în sine, e o cunoaştere în adâncul 
Sinelui spiritual ? Sau o altă matrice gândită de 
un alt spirit ? Şi acesta deţine un alt plan 
superior etc... 

Recunoaşterea acestor arcuri reflexe 
succesive (fără a le fdefini ca fiind concentrice 
unei sfere cu multiple spaţii şi puncte 
generatoare de alte identităţi universale 
creatoare de cosmos exponenţial închipuite la 
infinit) poate fi la rându’i un act de gândire, 
poate fi un act mecanic, dar cu siguranţă 
împlineşte un act reflex al înţelepciunii. 

 

 

 
♦♦♦ 

 
Abstract, vid, absolut, 
neant şi Viul Universal 

 
m simţit implicarea metaforică a 
eternului feminin şi dualitatea 
androginului privite ca parte a Genezei 

înţelese şi relatate prin prisma umană la nivelul 
exoteric de înţelegere pe care îl regăsim în 
Volumele Sacre. Înţelepciunea, informaţia 
matriceală rezidă, deci, în absolutul însuşi, 
aparent conceput ca o sfântă treime. Şi atunci 
există un germene. Noi, oamenii, obişnuiţi să 
vedem totul prin prisma spaţiu-timp, ne este 
greu să admitem eternul şi infinitul, şi mai dificil 
să concepem că nu există început şi sfârşit. 
Abstract, vid, absolut, neant – iată cuvinte care 
încearcă să se concretizeze în sinele minţii 
noastre. 

Dacă înţelegem perfect primele arcuri 
reflexe, cele trei telurice, şi următoarele două 
celeste, admitem existenţa metaforică a încă 
două divine, deasupra primelor cinci, câte, oare, 
mai pot fi imaginate pentru a ajunge la Viul 
Iniversal ? Lumea aceasta formată din sunete şi 
culori, o armonie de forme şi imagini în mişcare 
multidimensională, nu este ea, oare, o reflectare 
a imaginaţiei materializate din marea 
înţelepciune şi nu este ea, oare, oglinda 
cunoştinţelor ce conduce la cunoaşterea de sine a 
destinului ? 

Şi dacă lumea noastră, înainte de a fi creată, 
era doar pe o planşă imaginară a Marelui 
Arhitect, nu înseamnă că ea făcea parte din 
gândirea creativă a Sa ? Este aceeaşi manifestare 
cu un cuvânt rostit care  codifică ideea. Când îl 
rostesc, întâi eu l-am conceput şi am strâns în el 
cunoaştere, înţelepciune proprie fiinţei mele. Din 
acest fragment ascuns al minţii mele l-am 
elaborat şi l-am tranformat în sunet sau imagine. 
Eu însumi mi’l asum şi ceilalţi îl ascultă şi’i 
decodifică înţelesul. E lumea magică a 
comunicării ce reflectă şi refractă o întreagă lume 
magică. Adevăr sau minciună, el se răspândeşte. 
Pot să’l modulez, să’l moderez şi chiar să’l 
corectez pentru desăvârşire. Aşa îmi exprim 
existenţa, fiind un magician al cuvântului gândit, 
rostit şi asimilat în procesul de cunoaştere a 
propriului Eu. Şi ca să accentuăm organicitatea 

A 
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creaţiei, cuvântul e energie cuantică în diverse 
stări de metamorfozare, care se codează şi 
decodează continuu între noi, sudând conceptul 
metafizic al iubirii. 

Cine poate emite sintagma iubirii dacă nu 
natura divină a omului ? putem oare admite că 
viaţa spirituală se poate desprinde de cea 
materială ? Eternitatea are sau nu o legătură 
intrinsecă cu materia în permanentă schimbare, 
transformare, deci eminamente aparent 
muritoare ? Latura organică şi vitală a fiinţei 
este, după mulţi, baza vieţii spirituale. Ideea că 
acest concept este opozabil necesităţii logice 
poate fi apreciată doar admiţând ceea ce susţin 
mereu: că materia este cea generată de 
Inteligenţă şi nu invers. Deci admit că există 
imuabil o materie a inteligenţei, adică o creaţie a 
lui Dumnezeu în care sălăşluieşte o părticică din 
El ca într’o reţea mnemică din noos. Omul este 
imaginea divinităţii, dar numai la nivelul 
spiritului. Corpul, perfectibil istoric, adaptabil 
realităţilor în permanentă schimbare a regnurilor 
Creaţiei nu constituie fiinţa omului. Dar 
entitatea umană nu poate exista fără trup, de 
aceea a fost nevoie să fie zămislit ca purtător al 
monadei divine. Şi acest lucru se petrece în 
lumea vizibilă, accesibilă marii majorităţi a 
naturii acestui cosmos. În acest areal s’a 
dezvoltat şi se desfăşoară civilizaţia noastră. 

Imaginea simbolică a luminii asociază 
similitudinea cu universul şi modelul singular al 
pământului, cu sursa unică de lumină răspândită 
de Unul înspre Multiplu, invizibilul Creator 
fiind originea strălucirii şi orbirii ochilor noştri 
muritori. Imaginam întotdeauna să asociez 
Lumina-Logos cu focul din volucru, cu temeiul 
Sinelui Suprem, răspândirea acestuia fiind nimic 
altceva decât învăţătura (informaţia) existenţială 
a focului celular (chimic ori alchimic) prin care 
se desfăşoară viaţa arzătoare, tumultuoasă, 
avidă, neliniştită, fecundă şi creatoare. Aceasta 
din urmă este natura, suma tuturor vizibilelor 
deţinătoare de invizibil. 

Până aici am lămurit care sunt premizele 
deschiderii unei epoci pe care o numesc – a 
omului. Înaintea acesteia pentru arealul teluric 
există absolutul ca precursor spiritual al duhului 
stăpân pe natură şi viaţă. Ordonarea chaosului 
nu era decât geneza cosmosului ca matrice în 
care să se nideze oul acestei epoci. Mişcarea 
există dintotdeauna în ouroboros şi străbate 
spirale din cosmos, porii fântânelor, trecând 
poartă după poartă în templul divin. Germenele 
din cuibul acestui phoenix universal este 
consecinţa mişcării din interiorul absolutului 
neantic. Fără acesta focul din volucru nu s’ar fi 

aprins şi nu s’ar întreţine perpetuu. Amestecul 
de lumină şi întuneric este vâlvătaia vieţii. Deci 
viaţa are existenţă şi în infinit ori în etern ? Viaţa 
magică a divinităţii este Inteligenţa, este 
consecinţa unei planşe de arhitectură interactivă 
în care reciproc componentele trinităţii se 
întrepătrund, se separă, se opun şi se regăsesc 
ciclic în uriaşa spirală în care nimic nu revine 
decât aparent în acelaşi punct, e un vârtej ce 
depăşeşte logica liniară a oamenilor, trecând 
prin procese de conştiinţă şi forţă, viaţa re-creată 
şi creatoare care nu naşte şi nu moare ci 
transformă conservând informaţia originală 
conţinută în Cuvânt (asemenea ADN-ului). 
Compensarea, echilibrul, armonia întrupează 
ritmul în care puterile, esenţele, trecătoare prin 
spaţii multidimensionale alcătuiesc întregul, 
totul. 

Faptul că regenerarea interesează sinele 
universal este dovada cunoaşterii ancestrale 
inoculată fiilor Luminii, particule prin care 
Spiritul se exprimă şi se întrupează, întorcându-
ne discursul spre eternul feminin, spre Sophia 
care este magica şi misterioasa înţelepciune. 
Dacă ar fi să pătrundem mai adânc în acest sens, 
deci în sens, în tâlc, marea arcană, ocultă şi 
neînţeleasă este această taină. Aş putea afirma 
chiar că chaosul este germenele divin în eterul 
vidului considerat invizibil chiar dacă reprezintă 
o entitate spirituală, o fiinţă pururea fiindă3. 

Nu cumva asocierea focului ca imagine a lui 
Dumnezeu a condus la divinizarea Soarelui ? 
Oricum, din toate cele patru elemente 
primordiale considerate telurice, acesta 
reprezintă simbolul Marelui Mister. Şi atunci ce 
este cea de-a cincea esenţă, quintesenţa ? 

Nu cumva aceasta este însuşi Duhul Sfânt pe 
care eu îl asociez Cuvântului ? Dacă ceilalţi 
patru piloni pot fi creaţi, increat precum 
Dumnezeu e acest element al Treimii, 
determinant, participant la geneza naturii şi 
moderator informaţional al asimilării sufleteşti 
în materialitatea lumii. Această quintesenţă se 
exprimă întrupând divinitatea şi exprimând 
viaţa. De aceea focul transcede prin informaţie 
orice alt principiu şi înglobează lumina, sunetul, 
vibraţia energiei nesfârşite şi increate. 
Simbolistica Tatălui, a Fiului şi Duhului Sfânt 
este dogmatic explicativă exoteric, dar nu 

                                                 
3 Atribuirea caracterelor umane divinităţii ar constitui 

un subiect extrem de interesant: gelos, răzbunător, milos, 
condescendent, iertător, furios, iubitor... Cred că ne-am situa 
în concret şi absurd, întrecând dorinţa cu voinţa şi 
asigurându-ne că noi suntem modelul Lui şi tot ce ne 
frământă e datorită Lui... 
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suficientă ci chiar hilară, dar necesară, se pare, în 
contextul credinţei de masă. Cum să explici 
iubirea, liantul cosmic şi al chaosului ce ne-a 
dăruit lumea aceasta, decât prin imagistica 
concretă, profană ? Apropierea gânditorului, a 
esotericului de textul biblic deconcertează şi îl 
face pe acesta, deşi educat în iubirea lui 
Dumnezeu, să se revolte împotriva celor 
interpretate pentru vulg aproape jenant şi în 
niciun fel avantajos pentru spiritualitatea 
umană. Mi’l amintesc pe Jakob Böhme afirmând 
că lumea în care trăim, cea concepută de o 
divinitate plină de iubire şi prin a cări luptă 
dintre bine şi rău îşi manifestă descoperirea 
propriei esenţe. Deci, iată oglinda între luminle 
de sus şi de jos prezentată de Hermes 
Trismegistus şi rugăciunea Tatăl nostru, dar 
pusă la îndoială de un Borges care defineşte un 
Dumnezeu al acestei lumi singular în existenţa 
lui, folosind Biblioteca lumii pentru a crea, a ne 
crea, o lume reală, poate asemenea altora create 
de alţi Dumnezei în alte părţi al acestui 
multivers. Şi atunci aceasta e doar imitaţia unor 
impostori ai Înţelepciunii divine? Pentru că 
aceasta e un kitch, temporală şi spaţială. 
Dumnezeu e libertate şi cu siguranţă că increarea 
sa nu este ex nihilo. Matricea întunericului, în 
care se găseşte Lumina – Logos, primeşte în timp 
poruncile: Să fie !..., iar dogma afirmă că lumea 
este generată din natura divină, adică din ceva, 
dăruind nu atât spaţiul (adică 3D), ci timpul, 
forţele dirijate ale cosmosului devenind esenţele, 
şi prin combinarea lor plantele şi animalele. 
Informaţia, Duhul Sfânt coordonează ordonarea 
lumii create după chipul astral, oglindind 
zămislirea în amănunt, devenind esenţă 
dinamică – viaţa. Toate etapele creaţiei sunt 
stipulate în informaţie, iar aceasta e însăşi 
divinitatea. 

Dacă lumea creată are aceste caractere, poate 
ea fi eternă ? Căci infinită sigur nu e. Este ca o 
casă, o construcţie, un templu limitat în spaţiu, 
dar şi în timp. Viaţa implică moartea. Şi atunci 
revenirea pe calea spiralei nu conduce spre o altă 
viaţă, care însumându-se ia aspect de eternitate, 
o viaţă în care domină frumuseţea şi 
perfecţiunea ? Atunci, este ea şi o întoarcere la 
chaos ? Dacă lumea creată este ciclică, trecând în 
etapele multiversurilor, nu cumva lumea se 
întoarce în focul ontologic ? 

Noi ne întoarcem la arcurile reflexe. Şi 
încercăm astfel să explicăm cele două care 
depăşesc accepţiunea terrestră şi celestă, a 
primelor cinci. Asociind sofismul hermetic 
răspunsului pământean al creaturilor, realizăm 
feed-back-ul biblic, din hinduism sau tradiţiile 

antediluviene sugerate de gândirea popoarelor 
din jurul bazinelor pacific şi atlantic, dintre 
Creator şi creaţia Sa spirituală, dintre Lumină şi 
matricea acesteia, dintre aceasta din urmă şi 
Chaos – Spiritul Suprem. Iar, dacă fiecare esenţă 
îşi are propriul germene, cine’i depune oul ? Şi 
întrebarea barbiană, în care numerele şi armonia 
primează, este dacă acesta e un ou dogmatic sau 
al unui liber arbitru ? 

Filosofia rosicruciană afirmă că pentru a fi 
liber, actul determinant trebuie să fie singurul 
posibil. Deci, orice act reflex este cel benefic, cel 
care e bun şi care musteşte de iubire. Întrebarea 
care mă frământă este legată de actele reflexe 
celeste care se desfăşoară între spirite (ex. îngeri) 
şi Duhul Sfânt. Acestea nu posedă trup (materie 
vizibilă), deci există în afara timpului, fiinţează 
într’un etern prezent alimentat noetic înserându-
se însă spaţial; putem afirma că ele sunt 
absorbite, transmutate, transfigurate de spirit. 
Spunea cineva că îngerii sunt precum fulgerele 
care consumă energia materiei ce nu i se poate 
opune. Imaterialitatea întoarce ca o oglindă de 
foc o clipă de vizibil pentru a o transforma în 
lumină şi spirit. Deci natura angelică este divină, 
eternă şi finită, o formă intermediară între 
material şi spiritual, între vizibil şi invizibil, o 
monadă independentă de succesiunea reală de 
timp.  

Îndoiala lui Borges şi alunecările ideologice 
ale lui Dante ne fac să înţelegem că într’adevăr 
arcurile reflexe create în lumea intermediară, nici 
pe deplin umană, nici pe deplin divină, nici 
temporală, nici eternă, pot participa la o 
succesiune de acte creatoare. Intervenţia volitivă 
a Inteligenţei spirituale, a Sophiei (de ce nu 
Lilith?) de a conştientiza şi nu de a ispiti pe Eva 
şi implicit pe Adam, este o nouă creaţie. Sau, de 
fapt, e trecerea de la invizibil la vizibil prin 
îmbrăcarea cu haine de carne a omului, creat 
inţial doar ca informaţie, asemenea îngerilor. Dar 
spre deosebire de aceştia, care cunosc, au acces 
la cunoaştere cu permisiune divină, omul 
primeşte odată cu conştiinţa binelui şi răului: 
timp - adică viaţă cu trecere prin moarte, spaţiu 
– adică un teritoriu pe care va trebui să 
muncească spre a putea hrăni trupul obţinut, 
pământul. De altfel creaţia continuă ca un 
perpetuum mobile şi consider că atribuirea unui 
Lucifer sau altor arhangheli calităţi malefice ori 
benefice este artificială şi a fost o necesitate 
exoterică de a da sens unor acte umane normale 
în contextul liberului arbitru. Lumea noastră nu 
poate fi alcătuită din vestigiile armoniei iniţiale, 
ci din elementele definitorii ale unui întreg 
însufleţit ce conduce prin acte reflexe la 
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Dumnezeu. Dacă depăşim cele şapte arcuri 
reflexe conştientizate de noi, cele două ale 
Spiritului Universal se concretizează în numărul 
rosicrucian nouă, elementul pur. Am fost 
întrebat despre acest număr pe care evit să’l 
pronunţ când îl asociez divinităţii precum 
Cuvântul ″pierdut″. Nouă emană din zece (unu 
şi zero, X4), număr al vieţii, al determinării, al 
creaţiei şi separării din volucrul divin. De aici ca 
într’o undă oscilatorie pleacă şi revine vibraţia 
unui dublu ciclu (asemenea ADN-ului 
hermetic?) al revoluţiei imanente şi emanente a 
lui Dumnezeu. Filosofic, acest caracter poate 
statua afirmaţia că un Creator este în acelaşi 
timp Salvator şi Mântuitor, realizând în om un 
participant activ întru revelaţie. 
 

 
 
 

♦♦♦ 
 

Divinitatea omului între 
Eden şi Infern 

 

„Filosofia este scrisă în acea mareaţă carte  
care se află chiar în faţa ta – Adică Universul 

 – dar nu o putem înţelege dacă nu învăţăm întâi  
limbajul pentru a capta simbolurile cu care a fost 

scrisă.” 
Galileo Galilei 

 
e pare deci că omul este ontologic fiinţa 
cea mai apropiată de divinitate, o 
adevărată cheie de boltă a universului şi 

prin natura sa complexă (spirit, suflet, trup) este 
chelarul tuturor porţilor vizibile şi invizibile. 
Spuneam într’o prelegere că omul potrivit 

                                                 
4 Considerând că mă adresez unor cunoscători nu voi mai 
detalia valoarea semantică, gematrică ori cosmică a lui unu, 
zero şi mai ales a semnului X. 

trebuie să fie la locul potrivit. Omul 
contemporan descoperă azi în relaţia sa esoterică 
faptul că nu se află în locul menit lui. Se va 
spune că tot el l-a distrus, că habitatul său a 
trecut între Eden şi Infern şi că acum şade 
într’un purgatoriu greu de depăşit. Omul 
doreşte infinitul şi eternitatea, ceea ce poate fi 
explicat prin Geneză şi faptul că el este deasupra 
tuturor fiinţelor invizibile ce sălăşluiesc pe 
treptele cosmosului. Plantele şi animalele sunt 
legate ca origine şi determinare de pământ şi nu 
îşi pun întrebări privind istoria lor sau despre 
ziua de mîine. În acest context intervine şi 
afectivitatea luminică, iubirea. Limitele 
temporale şi spaţiale nu ne opresc să adorăm 
universul şi stăpânul absolut al acestuia. 
Conştiinţa ne ajută să realizăm conexiunea 
hermetică între micro şi macrocosmos. 
Informaţia genetică şi capacitatea de asimilare, 
cât şi percepţia noetică conszituie conlucrarea 
genială între omenire, spirit şi natură.  

Nu am conceput niciodată să combat 
doctrina vechilor scrieri. Am angajat însă un 
dialog cu sinele meu privind tălmăcirea acestora. 
Raţiunea umană, har pe care onto şi filogenetic l-
am căpătat, particulă din Cuvântul primordial, 
cheie înmânată de Duhul Sfânt trupului meu 
terestru, îmi spune că omul este astfel conceput 
pentru a desăvârşi această hermeneutică. Deci 
învăţăturile ancestrale sunt taine dezlegate de 
tălmaciul om. Să nu uităm că Dumnezeu a trecut 
în revistă toate vieţuitoarele, numele lor fiind 
atribuite de Om, inclusiv al Evei; dar nu ca o 
invenţie arbitrară, hazardată, ci cu demonstraţia 
clară a cunoaşterii acestora, deci percepute prin 
descifrarea codului luminic al Cuvântului. 

Problema pe care mi’am pus-o şi îi caut 
rezolvarea se referă la factorii duali de 
sexualitate primară şi inteligenţă sofianică, Lilith 
şi Adam: cunoşteau ei totul ? Eva a avut nrvoie 
de ingerinţa lui Lilith metamorfozată în animalul 
înţelepciunii, şarpele. Adam era erudit, Eva nu. 
Şi, totuşi, care e păcatul? Limbajul iniţial, pe care 
oamenii de ştiinţă îl consideră semn suprem de 
dezvoltare intelectuală, mai există? Dacă da, 
primul om adamic (nu este încă numit dintru 
început cu numele de Adam) a pronunţat 
lingvistic în emanaţie orală sau doar în gând, 
telepatic ideile sale (se apreciază că întreaga 
comunitate planetară comunica iniţial doar prin 
subsemnale energetice – o plasă, net noetic). 
Afectivitatea, voliţia, cunoaşterea se transmiteau 
prin imagini subliminale în acel areal 
cognoscibil, divin, informaţional. Până şi 
Dumnezeu, zeii şi sfinţii, în descrierile biblice 
sau contemporane se adresează în vis, viziuni 

S 
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sau doar ca un glas lăuntric, totul pe căile 
arcurilor de comunicare. 

Şi, atunci, care e păcatul? Neascultarea sau 
percepţia răului? Lumea ideilor era darul 
vorbirii, Cuvântul – un sistem informaţional 
magic al Înţelepciunii. Există înţelegere, 
comunicare, inteligenţă la multe animale vizibile 
şi cunoscute din jurul nostru. Dar întruparea 
plenară a Cuvântului Dintru Început pare a fi 
doar în Om. De aceea filosofii au conceput faptul 
că misiunea noastră este tocmai tălmăcirea 
Cuvântului şi înglobarea sa (adaptarea) în 
sistemul fizic al pământului, el reprezentând 
macrocosmic alcătuirea universului. 
Hermeneutica tâlcului din undele Luminii 
sugerează şi statuează microcosmosul oglindit al 
omului ca rezultat alchimic în athanorul divin cu 
obţinerea adamică din materia primă neantică. 
Mulţi accentuează (inclusiv Biblia!) 
imperfecţiunea acestui produs finit care nu e nici 
pe departe un elixir, ci doar o pseudo piatră 
filosofală. Oare ? Omul, antropologic vorbind, 
este perfecţionist şi pefecţionibil. Armonia 
inoculată nu este nici pe departe o disarmonie 
indusă de forţele răului. Şi revin: cine este 
Lucifer, acest prometeic purtător de Lumină pe 
care unii îl blamează că ar fi devenit maestrul 
Înţelepciunii primordiale pentru oameni? A fost 
înainte de potop, după momentul Babel, e înger, 
arhanghel sau mai mult? A fost el trimis pe 
ascuns, nu ca o probă iniţiatică, ci ca o 
recompensă pentru cei care uitaseră limba 
adamică, enochiană? Unde e raiul şi unde 
infernul? Sus sau jos? Coabitează ele temporo-
spaţial? Aparţin eternului şi infinitului? Şi atunci 
cum definim purgatoriul? Căderile luciferiene şi 
adamice, indiferent că aparţin unor ceruri 
diferite şi unor arcuri reflexe complementare dar 
nu identice, au dus la o pefecţiune metafizică sau 
ontologică? Fizică, spirituală sau morală? 
Inocenţa iniţială a cosmosului mi se pare o 
perversitate prin ea însăşi... 

Am specificat într’o altă prelegere referitoare 
la Geneză că paradisul era o grădină în Eden, o 
lume în afara spaţiului dăruit mai târziu 
oamenilor, deci extraterestru, fără timp şi 
implicit fără spaţiul conceput uman (3D). Fiinţa 
fără îmbrăcăminte de carne, omul, încununa 
armonios şi sintetic Totul (spiritul şi natura în 
care Duhul Sfânt sălăşluia deja). În el conştiinţa 
şi lumina erau atribute ale fiinţării Fiinţei 
Pururea Fiindă. Androgin sau geamăn cu 
Eternul Feminin, acest Om e esenţa. Totuşi, de ce 
apare fuga lui Lilith din cuplul gemelar? Oare 
din tendinţa dictatorială a lui Adam? Din 
încercarea suprimării unui matriarhat cu revolta 

orgoliului masculin? De aici necesitatea 
complotului Lilith-Eva (pentru că aşa pare, nu o 
ispită ci o convenţie spirituală!), pentru 
reintroducerea eternului feminin în divinitate. 
Mai târziu regăsim adoraţia cristică în faţa 
preoteselor, purtătoare de puritate şi 
înţelepciune, a Mariilor. 

Cea care aduce, ca o contrabalansare 
armonică în spiritualitatea lumii, libertatea 
gândirii este acest principiu al Sophiei. Răul este 
inevitabil şi necesar pentru a evidenţia binele. 
Oamenii nu sunt robii lui Dumnezeu, ci 
adoratori în iubire, parte din aceasta, fii ai Săi. 
De aici vine blamarea credinţei care uită de 
obârşia divină a omului şi împărtăşeşte viciile 
slujbaşilor unui Dumnezeu fabricat din rău, 
orgoliu, mânie şi răzbunare. Nu aceasta este 
Lumina-Logos! Aceasta este un hiatus între 
materie şi spirit, sufletul eludându’şi armonia şi 
chiar existenţa. Opera magna, lucrarea alchimică 
de realizare a fiinţelor asemenea Lui nu este 
moartea cu izbăvire ci victoria asupra morţii, 
învierea şi renaşterea. Creaâia nu se confundă cu 
Creatorul, dar imanenţa şi prezenţa acestuia din 
urmă este perenă şi transcendentă în adâncul 
fiinţei create. Geometria şi natura constituie 
instrumente şi medii alchimice de regăsire pe 
sine în divinitate. Acest erudit care înglobează în 
esenţa sa întreaga creaţie comprimă într’un 
proces de solve et coagula întreaga lumină 
primordială, adică divinul Cuvânt.  

Aceasta este cunoaşterea. Rămâne de 
apreciat şi descris procesul prin care omul, 
conţinător de tezaur, îşi găseşte cheia, adică 
înţelepciunea prin care să posede lupta veşnică 
împotriva morţii şi răului (elemente 
conştientizate prin mărul buclucaş!). Până în 
prezent lupta pe pământ, în lumea de timp şi 
spaţiu, nu este niciodată definitiv câştigată. Dacă 
Paracelsus ne concepe ca o includere multiplă de 
corpuri fluide şi dinamice, e sigur, ştiinţific 
dovedit că distrugerea trupului nu înseamnă 
pierderea celorlalte componente ale triadei 
umane ci refacerea phoenixiană a Logosului în 
sinele nostru. Liantul, elementul secret 
catalizator din aludel este sufletul care îi dă 
înţelepciune fiinţei spirituale în libertate şi 
independenţă acelei mirabile seminţe care e 
cunoaşterea, iar veşnicia e un şunt al arcurilor 
reflexe între care vieţuim 
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Emil BRUMARU 
 
 

 
 
 
 
 

La astenia 
 
 
 

Habla en voz baja, o mejor rumorea,  
Hoy me siento impotente como la seda, 
Solo mi espíritu se resbala en casa 
Por las grandes alfombras y espera. 
 
Su entrada en los sueños es permitida 
Desde hace mucho. Se ha preparado concientemente. 
Mis ropas endebles palpitan 
Para que las envuelva toda la lirica de su ser. 
 
Porque se marchará. Y en el cuarto blanco 
Me quedaré con mi rostro más bello. 
Y cada cosa me pedirá  
Sonreirle. Hoy me siento como la seda. 
 

 
 
 

El cierbo 
 
 

Ayer  llegó un hermoso cierbo a la estación 
A sacar un billete para el rocío blando. 
Quería irse. Por primera vez 
Por la viejas ventanillas daba vueltas. 
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Crecían lentamente en sus cuernos tristes 
Grandes naranjas balanceando zumos 
De la tarde, frágiles pañuelos, 
Pedazos de azúcar candil transparente. 
 
Todos se extrañaban cómo él puede cosechar 
Con su hocico, entre los caracoles, la zeda llena 
De centeno, por las sartenes con resina, 
Las mujeres se ofrecían para protegerlo 
 
Que entre elegantemente en primera clase, 
Que se empañen los espejos con sus narices, 
Cuando desmaye le estruje suave el limón 
En su lengua blanda como la cera. 
 
Mas lo entrgaron al apeadero de los ferroviarios 
Y se quedó, pestañeando rápidamente,  
Que llore profundamente al márgen de las horas 
A la sombra de una torre de agua opaca. 

 
 
 

Canto de otoño 
 
 

Suavemente inclinado en las grades romanas 
En este otoño sin gran valor, 
Sin haber amdo, con mis documentos extraviados, 
Yo, que ya no se escribir bien, 
 
Y me murmuran en mi alma  la llama sacra 
Estruja  secretos y sordos manjares, 
Renuncio, ¿Por qué buscar como un niño 
Balones estropeados y podridos por el canalón?  
 
¿Y a qué vidme dulces  le mandaría 
Sobres pegados con la yema de huevo? 
La escarcha posa en mi pecho su oreja, 
Lámparas nuevas se derrumban con un suave eco... 
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Amnesia 
 

Si tomas una naranja 
Y la desvistes completamente 
Para verle su profundo meollo 
En los cuales los ángeles lloran 
Con fresas en lugar de ojos 
Y alas de las hojas de los álamos 
Sucede que olvides todo... 

 
 
 
 

Canto 
 

Ah, hoy estoy alegre como un cristal 
Sin mas me visto como los ángeles 
Y cada boton  me es triunfal 
Coronado de frescos reflejos. 
Tomaosme, espejos, en vuestro quarzo 
Un poco más, porque ya quiero marcharme 
Hacia el dulce mes de septiembre donde mi objeto 
Es solamente sentir en mi pecho el rocío. 

 
 
 
 

Casualidades 
 

Ocurre que me llegue una fruta a mis manos 
Intocable mas que por mi inocencia,  
Para que me origine un umbral, llave en la puerta 
Que floreciera me sucede. 
 
Y como era para nada atento y  cerca  
De mi cualquier astro rotaba, 
Cortaba cándido con el ancho del ala del sombrero 
Un sol feliz, como una estrella... 
 

Traducere in castiliană de Mario CASTRO NAVARETTE  
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La luce nelle opere di  

 
di Giuseppe CICCIA 

 
 

 
o avuto il piacere di conoscere un 
prodigio in arte, questo prodigio si 
chiama Elleny Pendefunda, che con la 

sua giovanissima età ha già realizzato opere 
pittoriche con destrezza e fantasia, con facoltà 
percettive che danno all'opera stessa la 
grandezza del “magico”, coi suoi colori che pare 
trasmettano suoni appena nati e l'ebrezza delle 
parole scandite con il pennello. 

Queste opere non sostano nello studio di 
una ragazza adolescente, ma si muovono 
attraverso città e nazioni con mostre collettive e 
personali. 

Le opere di Elleny Pendefunda chiedono 
attenzione per la sicurezza espressiva, ma nello 
stesso tempo in essi si leggono i sogni 
adolescenziali attraverso i quali si denota 
carattere per l'arte. 

Osservando una tela della giovanissima 
Elleny, in particolare “The ascension of Phoenix” 
del 2015 - presente alla Mostra collettiva con la 
Società delle Belle Arti Circolo degli artisti “Casa 
di Dante” di Firenze, presso l'Istituto Italiano di 
Cultura ad Amsterdam – si nota la leggerezza 
con cui la mano ha mosso i colori con 
spontaneità e creatività, quasi a volere 
trasmettere la sua gioia attraverso atmosfere 
vivaci, colori che si innalzano nell'atmosfera 
come aquiloni o farfalle leggiadre libere in volo , 
così da poter manifestare come un sogno possa 
divenire realtà. 

Tra le opere di Elleny Pendefunda capita di 
scorgere taluni colori che ci manifestano la 
spensieratezza e giocosità di un'anima che vive 
sempre di luce. 

 

H 
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“Poesie cromatiche” 
di Virginia BAZZECHI GANUCCI CANCELLIERI 

 
lleny Pendefunda è un’artista estrema-
mente eclettica e poliedrica: oltre infatti 
alle notevoli capacità compositive in 

ambito poetico, con pari abilità coltiva e 
sviluppa la propria vocazione nel campo 
pittorico. Elemento peculiare della sua arte è la 
condotta pittorica, contraddistinta da una 
singolare scioltezza e sicurezza, che conferisce 
alle opere una tensione creativa estremamente 
vitale. Lo stile diretto e la spontaneità 
d’ispirazione si intrecciano ad una pittura 
incentrata sul colore ed intensamente materica, 
che modella forme e volumi attraverso 
pennellate e spatole cariche di colore rappreso. Il 
campionario pittorico dell’artista è ampio e 
spazia da paesaggi e nature morte, ad 
ambientazioni fantastiche. In entrambi i casi, la 
registrazione degli aspetti naturali e fenomenici 
avviene attraverso una vivacità di tocco che 
conferisce ai dipinti specifiche qualità, sia visive 
che tattili. Contraddistinte da una grande 

autenticità espressiva, le opere di Elleny 
Pendefunda sono delle vere e proprie poesie 
cromatiche dove la freschezza e delicatezza del 
colore diventa espressione di un senso di gioia di 
vivere che travalica i confini del quadro, 
coinvolgendo direttamente anche l'osservatore. I 
dipinti acquistano così di volta in volta una 
dimensione lirica, interiore e spirituale, dove 
tessuti vibranti di luce e colori consumano 
contorni e dissolvono forme, mentre i delicati 
cromatismi accentuano la loro valenza emotiva. 
Elleny Pendefunda nei suoi dipinti dà vita ad 
atmosfere sospese, in bilico tra sogno e realtà, tra 
verità ed immaginazione, ma sempre in continuo 
mutamento, come la natura ed i nostri stati 
d’animo. Pablo Picasso, in una sua celebre frase, 
ha affermato che “l’arte scuote dall’anima la 
polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”; 
egualmente anche le opere della giovane artista 
sembrano ricreare questa magia. 

E 
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lleny Pendefunda doreşte să se cunoască 
şi să îşi găsească locul. Ea îşi creează o 
stare poetică în pictură. Unii vorbesc 

despre pictura ei urmărind o construcţie sau o 
rigoare pe care eu nu o găsesc. Ea creează un 
spaţiu în care se simte de acolo. Fiecare pictură 
este un loc în care ea s-a aflat pentru o clipă. Îşi 
creează stări pe care vrea să le mărturisească. La 
această vârstă ceea ce domină, ceea ce te 
cucereşte este nu forma, nu rigoarea sau 
raţionamentul ci sensorialul; iar sensorialul este 
redat prin culoare, chiar dacă este vorba despre 
începutul universului sau un peisaj, toate au 
ceva comun. Eu nu văd o culoare năvalnică ci 
una aşezată. Este o culoare în care poţi pătrunde 
în universul pe care Elleny şi-l creează. În acest 
fel ea este o sămânţă a unei  viitoare 
personalităţi. 
 

Marius DAVID 
 

lleny face parte din specia creativilor 
polivalenţi, a artiştilor pasionaţi, mai 
înainte de toate, de creativitate, categorie 

de care e bine să te apropii din mai multe 
unghiuri de vedere şi, mai ales, de înţelegere. Cu 
o mână pe instrumentele scrisului şi cu cealaltă 
pe penson, tânăra artistă exersează zborul interi-
or cu candoarea şi spontaneitatea visătorului 
sincer pentru care poezia sau pictura, înainte de 
a fi arte, se impun mai curând ca stări, ca impe-
rative existenţiale. Ceea ce pictează este ampren-
ta unui ecou intuitiv al poeticităţii ei organice, o 
umbră luminoasă a percepţiei sale lirice asupra 
realităţii. Dacă încercăm să inter-corelăm ceea ce 
scrie cu ceea ce pictează, observăm că un posibil 
punct de atracţie în cazul practicii ei creative este 
claritatea şi omogenitatea trăirilor raportate fără 
emfază la marile întrebări şi la marile 
sentimente, din convergenţa cărora rezultă 
atmosfera afectivă specială care primează, ca 
marcă a contemplativităţii, în faţa nevoilor 
discursive ale cunoaşterii prin artă 
 

Radu CARNARIU 

E 
E 
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Ioan HOLBAN 
 
 
 
 
 

Viziuni şi 
raţiune 

 
u cred că se poate scrie despre un 
scriitor bun, transformându-l în 
personaj, pentru că el nu poate fi 

înţeles în afara scrisului său, iar în momentul în 
care lipseşte această trăsătură esenţială, obsesia 
creaţiei, de fapt chiar esenţa insului, totul devine 
de neînţeles, caricatural, poate chiar stupid“; 
această afirmaţie tranşantă a lui Paul Georgescu 
poate explica, cred, esenţa dialogului său cu 
Florin Mugur, dar şi „deruta“ unei părţi a criticii 
de întâmpinare care s-a grăbit să caute în 
volumul celor doi epoca istorică şi personajele 
sale, aşteptând adică „mărturisiri complete“ de la 
omul Paul Georgescu. 

În locul unor „dezvăluiri spectaculoase“ ale 
culiselor literare şi, de ce nu?, politice şi sociale 
ale perioadei „obsedantului deceniu“ şase, 
cititorul află în Vârstele raţiunii (1982) detalii 
despre drumul pe care l-a parcurs scriitorul de la 
„începuturile cam dificile“ până la ultimele 

romane, despre obsesiile, lecturile, temele, 
motivele, topos-urile şi experienţele prozato-
rului, despre viaţa cărţilor lui Paul Georgescu; 
cartea sa de convorbiri cu Florin Mugur 
reprezintă, de aceea, o radiografie a creaţiei şi a 
condiţiei creatorului: legate separat, desfăcute de 

glazura „taclalelor“, multe din răspunsurile şi 
gândurile exprimate aici pot alcătui ceea ce s-ar 
putea numi „romancierul Paul Georgescu par 
lui-même“. Scrisul şi existenţa lui Paul 
Georgescu se identifică întrucât romancierul, ca 
şi personajele sale, crede, mai întâi, în 

suprapunerea totală a vieţii şi cărţii. Cu această 
premisă a identificării vieţii cu literatura, Paul 
Georgescu abordează condiţia romancierului şi, 

implicit, eficienţa, în sens gramscian, a scrisului 
său; iată câteva dintre elementele care 
conturează acest statut al prozatorului între 
ceilalţi scriitori, grupate, toate, în jurul unei 

acute necesităţi a cunoaşterii: el, romancierul, 
„trebuie să-şi cunoască în adânc personagiile, cu 
destin interior cu tot“, acest drum al cunoaşterii 
fiind „acelaşi pentru un sociolog ca şi pentru un 
prozator“, trebuie să ştie bine „lecţia 
obiectivizării“ fiind, în acelaşi timp, „obligat să 

fie lucid şi să se exprime exact“, trebuie să ia o 
atitudine, dar numai „acolo unde a înţeles“ totul 
şi, pentru aceasta, se cuvine să-şi aleagă acel 
„mediu“ şi acel „test“ pentru personaje pe care 
le cunoaşte în adâncime. Această ultimă 
afirmaţie vizează, prin extindere, nu doar 

condiţia prozatorului, dar şi pe aceea a criticului 
care se ocupă de perioade (medii) pe care nu le-a 
trăit şi despre care nu poate şti decât din cele ce a 
citit; pentru că, dacă „judecata estetică“ priveşte 
calităţile operei înseşi în afara „adevărurilor“ sau 
„minciunilor“ despre epoca pe care aceasta o 

cuprinde, cealaltă „judecată“, pe care o emitem 
asupra omului care a scris opera, va fi viciată în 
mod esenţial de existenţa acestei distanţe dintre 
trăire şi lectură; nu „adevărul“ unei cărţi 
contează, ci realizarea sa „estetică“ şi nu 
„adevărul“ faptelor unui om, înşelătoare deseori 

prin aparenţele de „vinovăţie“ sau 
„nevinovăţie“, poate constitui „criteriul“ 
abordării critice, ci „adevărul“ despre ceea ce a 
făcut creatorul: confuziei acestor două planuri atât 
de diferite i-au căzut „victime“ multe romane 
despre „obsedantul deceniu“ şi, iată, şi Vârstele 

raţiunii: aşa cum cutare roman a fost trecut în 

N 
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raftul trei al bibliotecii din cauză că cel care l-a 
comentat a avut impresia că autorul evită să 
spună „adevărul“ (nu-i mai puţin adevărat că 

alte texte au devenit „epocale“ conform aceluiaşi 
„criteriu“), tot astfel afirmaţiile lui Paul 
Georgescu din convorbirile cu Florin Mugur au 
fost plasate sub zodia „nesincerităţii“: unii au 
căutat nişte adevăruri, iar Paul Georgescu l-a 
spus pe al lui. 

Iar acest adevăr al lui Paul Georgescu este – 
spuneam – cel al cărţilor sale; dincolo de 
imaginea revelatorie a unei dinamici a lecturilor 
„eficiente“ ale romancierului (Gide, Rolland, 
Descartes, Freud, Malraux, Spinoza, Marx etc.), 
în Vârstele raţiunii prozatorul este cel care face 

mult căutatele „mărturisiri complete“: el insistă, 
de pildă, asupra raportului dintre libertate şi 
lege morală, pe temeiul căruia evoluează toate 
personajele sale, vorbeşte despre râsul eroilor ca 
despre „o formă a libertăţii“ faţă de 
determinările existenţei, despre „taclaua“ din 

jurul filtrelor nenumărate de la cafiné Sumbasacu, 
despre balcanism (lealitate, asprime, dar şi „tacla 
cu caimac“), despre „ameţeala“ verii, despre 
kief, despre corelaţia dintre eveniment şi 
temperament, despre ambiguitatea specifică 
romanelor sale, despre geneza cărţii din carte, 

despre ironia care rezultă din tensiunea privirii 
„ironice“ asupra celui care mimează 
sentimentele şi despre intensificarea trăirii prin 
observarea lucidă a propriului complex afectiv, 
în fine, despre „demonstraţia socială şi politică“ 
a cărţilor sale. Tot ceea ce spune Paul Georgescu 

în dialogurile sale cu Florin Mugur se 
circumscrie acestui adevăr esenţial al creatorului 
care numai prin scris îşi „asumă destinul“ şi îşi 
trăieşte epoca; pentru el, „a scrie e o necesitate 
interioară“, orice carte devenind astfel „o 
încercare de a descoperi o estetică a trăirii“: 

această identitate dintre trăire şi literatură, care 
se manifestă în şi prin transferul de calităţi de la 
un termen la celălalt, constituie „miza“ convorbirilor 
cu Florin Mugur şi mecanismul care guvernează 
succesiunea vârstelor prozatorului Paul 
Georgescu. Iar dacă Vârstele raţiunii oferă prin 

vocea scriitorului calitatea şi reperele esenţiale 
ale acestei identităţi, romanul Coborând (1968) o 
face prin intermediul vocii personajului; 
scriitorul şi eroul său vorbesc la fel, unul se 
confesează lui Florin Mugur, celălalt sieşi şi 
însoţitorului (cititorului) său: pentru personajul 

din Coborând, literatura este tentaţie, plăcere, 
necesitate a exprimării, catharsis şi descântec de 
alungat înfăţişările diforme ale întunericului, 
suferinţă, armă, calea trecerii de la contemplaţie 

la acţiune. Literatura ca act de exasperare, dar şi 
ca necesitate lăuntrică este, pentru cel care o 
scrie sau o trăieşte citind-o, pharmacos; bucuria 

şi suferinţa textului devin, de aici, constante ale 
prezenţei scriitorului şi ale manifestării 
personajului său: Matei Poenaru scrie O viziune 
a Paradisului, Miron Poenaru coboară, prin scris, 
în infernul interior, pentru personajul din Înainte 
de tăcere (1975) nu e posibil „să începi o viaţă 

nouă, fără un caiet mare şi intact alături“, 
doctorul Dumitru Poenaru se duce în grădină 
„să citească în linişte despre suferinţele umane“, 
personajul-romancier Gabriel Dimancea din 
Revelionul (1978) şi Vara baroc (1980) evaluează 
tot ceea ce trăieşte fiinţa sa, căutându-şi sinele 

înlăuntru şi în afară, într-o „atracţie, repulsie, 
într’un balans baroc“, pentru ca personajele din 
Solstiţiu tulburat (1982) să-şi dezvăluie traiectul 
destinului lor sub semnul unei adevărate 
„fatalităţi literare“; pentru Paul Georgescu şi 
personajele sale, scrisul şi lectura literaturii 

înseamnă trăirea existenţei înseşi. 
De la volumul de debut în proză, Vârstele 

tinereţii (1967) până la Mai mult ca perfectul 
(1984), scrisul lui Paul Georgescu trasează liniile 
devenirii unui spaţiu continuu constituit sub 
semnul identificării dintre viaţă şi carte: „a scrie 

înseamnă a exista“, declară personajul din 
romanul Înainte de tăcere, precizându-şi astfel 
propriul statut existenţial, precum şi pe acela al 
creatorului său. Eul reprezintă subiectul, iar 
nemulţumirea de sine, suferinţa – obiectul 
cărţilor lui Paul Georgescu; resortul declanşării 

autoanalizei (textului) personajului este acel cumul 
negativ care, trasând brutal limitele fiinţei, îi 
marchează definitiv destinul: măsura suferinţei 
sale este acel „dolorimetru cu metronom“, 
simbol al durerii provocate de ceilalţi, dar şi al 
teroarei scurgerii timpului. Totul se desfăşoară aici 

ca într-un roman poliţist în care perspectiva se 
inversează: nu interesează detectivul, nici 
ucigaşul, ci victima care caută cu disperare 
momentul erorii. Această dinamică a evoluţiei 
personajului este re-prezentată în naraţiune, mai 
întâi, printr-o anume modalitate de tratare a 

spaţiului exterior. Elementele acestuia se dispun 
în trei categorii, deosebite din perspectiva 
funcţionalităţii lor în text: indici, indicatori şi 
avertizori. În prima categorie, a indicilor, se 
înscrie peisajul exterior a cărui dezordine o 
anunţă pe aceea umană, interioară. Peisajul 

devitalizat, pluvial din Vârstele tinereţii, 
Doctorul Poenaru (1976) şi Coborând sau cel 
canicular din Vara baroc, Siesta (1983) şi Mai 
mult ca perfectul constituie un astfel de indiciu, 
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ambiguu dar sugestiv, anticipând substanţa şi 
sensul evenimentelor care vor fi povestite. Din 
cuprinsul celei de-a doua categorii, a 
indicatorilor, aş semnala, în primul rând, camera. 
Spaţiu închis, realizând doar o legătură mijlocită 
cu exteriorul, camera este o supradeterminare a 

celui care o locuieşte, îl exprimă dar, în acelaşi 
timp, îl oprimă. În Coborând, de pildă, în camera 
lui Miron Poenaru se află un birou cu o „suprafaţă 
intelectuală“ şi cinci biblioteci; spaţiul este o 
oglindă a personajului pentru că, iată, biroul, 
hârtia şi cărţile sunt singurele certitudini, iar 

energia creaţiei este superioară celorlalte forme 
care „sunt dar nu se văd“: organizarea încăperii 
obligă personajul la scris, dezvăluie cu o clipă 
înainte preocupările locatarului ei. Camera 
opresivă din Coborând devine o cameră agresivă 
în Înainte de tăcere: becul care arde permanent, 

uşa de metal care nu poate fi deschisă decât din 
afară, ochiul intrusului care observă totul printr-
un „iuda“, peretele cu un brâu roşcat, în nuanţa 
ploşniţei strivite, cimentul de culoarea 
şobolanului mort, fereastra aşezată prea sus, 
lipsa cărţilor conturează celula, simbol al 

agresivităţii. Tot astfel, în secvenţa care deschide 

romanul Doctorul Poenaru, naratorul descrie o 
cameră, de această dată neutră: „Camera, fără 
ferestre, era întunecoasă, dar răcoroasă vara şi 
ferită, iarna, de geruri şi crivăţ, astfel că alcătuia 
un mediu vătuit, neutru şi constant“. Această 
„neutralitate“ a spaţiului este şi a personajului 

până la finalul romanului („închise fereastra, 
traversă holurile, ieşi în verandă. Deschise uşa“) 
când, prin ieşirea din spaţiul închis, neutru, 
suficient sieşi, ajunge la clipa dorită a realizării 
opţiunii. Funcţia esenţială a indicilor şi 
indicatorilor, aceea de a indica prin sugestie sau 

gest, este amplificată de elementele celei de-a 
treia categorii amintite, a avertizorilor. Aceştia 
constituie repere ale spaţiului exterior (peisaj sau 
cameră) care se transferă în planul interior, 
subiectiv, devenind obsesii ale eului: acoperişul 
roşu, blocul veşnic întunecat din faţa ferestrei, 

cărţile, oglinda, reprezintă asemenea obiecte-
obsesii care avertizează cititorul asupra calităţii şi 
sensului proceselor psihologice pe care le 
traversează personajul. 

Destinul acestuia evoluează în limitele unui 
raport tensional care se creează între principiu şi 

realitate; distanţa care separă cele două repere, 
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ipostaze ale corelaţiei mai generale ce se 
stabileşte între esenţă şi aparenţă, marchează 
definitiv statutul personajului: ecuaţia lor 

existenţială este enunţată încă de la nuvelele din 
Vârstele tinereţii. Astfel, pentru doctorul din 
Vizite, o prefigurare a lui Dumitru Poenaru, 
valoarea umană se defineşte doar prin raportare 
la Viaţă şi Moarte, în timp ce visul lui Matei 
Poenaru din O viziune a Paradisului este deplina 

libertate interioară şi socială. Tânărul profesor 
din Sarica vizează esenţa, principiul, fiind însă 
vulnerabil la asaltul concretului, al vieţii care 
impune compromisul. Destinul lui Matei 
Poenaru, pentru care a fi înseamnă a nu avea, se 
desfăşoară sub semnul acţiunii determinismului 

social; el este fiul Arhitectului, primeşte periodic 
de la acesta o sumă importantă de bani cu care 
îşi „plăteşte“ libertatea, averea tatălui său 
distruge prietenia cu Dan ce căpătase, printr-un 
efect de perspectivă, calitatea unei sinteze a 
adolescenţei: imposibilitatea de a-şi apăra himera 

de otrava compromisului îl conduce, în cele din 
urmă, la eşec: „Libertatea mea interioară e 
determinată, a fi se baza pe a avea“. Viziunea 
Paradisului său este una a fluenţei continue, a 
transparenţei, a mişcării fără efort, a eliminării 
suferinţei opţiunii, mereu în căutarea imobilităţii 

iluzoriei zone a conceptelor. Şi pentru doctorul 
Dumitru Poenaru, trecutul reprezintă lanţul 
viitorului, pulverizându-i visele de libertate: 
„datoriile trecutului“, permanenta criză 
financiară, anulează iluzia libertăţii absolute, 
trecutul negând astfel aspiraţia intimă a fiinţei. Tot 

aşa, Gabriel Dimancea este învins de obligaţiile 
morale pe care le are faţă de conu Pribegeanu, 
protectorul mamei sale, tocmai atunci când se 
hotărâse să părăsească terenul alunecos al 
vorbelor pentru acela, ferm, al faptelor. Două 
sunt efectele acestei neputinţe de a rezolva 

opoziţia tranşantă dintre principiu şi viaţă, 
libertate şi determinism: „existenţa ca somn 
întrerupt“, instalarea unei „ameţeli a 
sentimentelor“, provocând acea „beţie de a fi“ 
numai prin simţuri (Matei Poenaru, personajul 
din nuvela Pilaf, Adrian şi bătrânul jude din 

Vacanţa) şi „belferizarea“ care înseamnă 
acordarea unei valori compensatorii ideilor şi 
amânarea sine die a momentului opţiunii. 
Majoritatea textelor lui Paul Georgescu urmăresc 
reconstituirea unei biografii, a „belferului“, a 
cărei dimensiune esenţială este aşteptarea activă. 
În aşteptarea acelui ceva care să tulbure cenuşiul 
cronic şi amorf al după-amiezelor platoneştiene, 
Gabriel Dimancea şi prietenii săi vântură idei la 
cafiné Sumbasacu, la magazinul Peştişorul de aur 

sau la restaurantul Chifteaua ideală, risipindu-se 
în discuţii sterile purtate la masa cafenelei pe 
care personajele din Vara baroc, ca şi cele din 

schiţele lui Caragiale, o confundă cu agora 
antică. În toate naraţiunile lui Paul Georgescu, 
aceasta fusese ipostaziată prin intermediul 
cercului de prieteni: Sandu, Mircea, Adrian, 
Gaius din Vizite, Valentin, Tică, Marcel din O 
viziune a Paradisului, X, Y, Z din Coborând, 
Toma, Vasile, Eugen, Matei din Înainte de tăcere, 
conu Alecu, Mircea Voican, Bâtcă, Pascal din 
Doctorul Poenaru, Radu, Emil, Vlad din 
Revelionul, Victor, Sănducu, Dogaru, Tiberiu, 
Milan din Vara baroc reprezintă pentru 
personajele focale reperele definitorii ale 

propriei lor personalităţi. Certificatul calităţii 
umane a fiinţei nu poate fi validat decât prin 
această confruntare cu ceilalţi: omul în relaţie cu 
sine este, mai întâi, un om în relaţie cu celălalt. 

Naratorul nu urmăreşte persoana, ci figura 
personajului, care se constituie ca o reţea 

impersonală de simboluri ascunse sub numele 
propriu. Acesta devine un instrument de schimb 
care permite substituirea unei unităţi nominale 
cu o serie de semnificaţi: Gabriel Dimancea, 
Matei şi Miron Poenaru sunt nişte răzvrătiţi care 
nu au însă forţa împlinirii practice a opoziţiei 

teoretice faţă de o anume textură socială, Milan, 
avocatul fără clienţi, şi Agaton, poetul fără 
geniu, poartă masca dezabuzării în spatele căreia 
se ascund nişte suflete hărţuite de 
imposibilitatea exasperantă a realizării opţiunii, 
Dogaru, venerabilul director al liceului din 

Platoneşti, şi esteticianul Pausanias încearcă să-şi 
ascundă cu grijă perversiunile. Personajul este 
un produs dar şi un mecanism combinatoriu, 
persoana sa putând fi substituită oricând cu o alta, 
cu condiţia ca suma semnificaţilor care conturează 
figura vizată de narator să rămână constantă. 

Această sumă a semnificaţilor constituie un tip 
uman, caracteristic pentru o anume categorie 
socială prin care prozatorul reconstituie o 
întreagă epocă istorică. Constelaţia de destine pe 
care o propune proza lui Paul Georgescu adună 
în ea întreg universul politic şi social al perioadei 

interbelice. În Coborând, sub travestiurile 
platoniciene de la banchetul lui Agaton, de 
pildă, se pot ghici uşor tipurile umane re-
prezentând partidele politice sau clasele sociale 
şi lupta intereselor lor. „Am încercat să păstrez, 
să evoc o anume calitate a umanului, o anume 

atmosferă irepetabilă, ce şi ea a dat o măsură a 
epocii, a omului, măsura tuturor lucrurilor“, 
spune personajul-romancier din Înainte de 
tăcere, plasându-şi propriul destin la punctul de 



484 vol. 26,  143-144| mai-iunie, 2016 

 

convergenţă al temperamentului cu politicul: 
existenţa individului este măsura timpului 
istoric pe care acesta îl parcurge. Vieţi neepice în 

„târguri unde se moare“ – aceasta ar fi una 
dintre posibilele propoziţii sintetice referitoare la 
proza lui Paul Georgescu; numai că existenţele 
aparent amorfe, desfăşurate în „locuri unde nu 
se întâmplă nimic“ (Amara, Sarica, urbs 
Ialomitensis, Platoneşti) oferă măsura exactă a 

epocii reconstituite, iar în târgurile „aproape 
neînsemnate, zvârlite excentric pe harta ţării“, în 
care „e exclus să se petreacă vreodată o dramă“, 
se întâmplă Totul, istoria adică. Sub haina, 
gesturile şi „leorbăiala“ belferilor, ale 
„fripturiştilor“, ale „chiaburilor intelectuali“ se 

insinuează acel „sens tragic al evenimentelor“ 
aparent anoste care tulbură formula stabilităţii 
precare a acestor „băieţi deştepţi, cu lecturi şi 
replică“. Destinul lui Gabriel Dimancea sau acela 
al lui Matei Poenaru repetă, în fapt, tragedia 
omului modern care trăieşte între moartea lui 

Dumnezeu şi aceea a lui Pan, încercând să-şi 
depăşească suferinţa prin conştiinţă. 

„Rostul literaturii nu e de a prezenta o 
avalanşă de fapte dramatice, din ce în ce mai 
spectaculoase, până la cascada finală (despre 
asemenea fapte ne informează ziarele, memoriile 

oamenilor de acţiune, cărţile de istorie), ci de a 
explica modul anume în care faptele 
spectaculoase, sau deloc, s-au întâmplat, şi mai 
ales de ce cineva, dintre atâtea posibilităţi de 
acţiune, teoretic infinite, şi-a ales-o tocmai pe 
aceea pe care şi-a ales-o, iar nu pe oricare alta 

dintre ele, de ce, în ultimă instanţă, cineva a 
evoluat într-un anume fel, dintre atâtea posibile“. 
Acest fragment din romanul Revelionul pune în 
evidenţă opţiunea prozatorului pentru un anume 
tip de povestire în care interesează mai puţin ce 
se întâmplă şi mai mult cum se produc 

evenimentele. Receptarea adecvată a acestor 
texte, pentru care epicul constituie planul secund 
al naraţiunii, presupune o lectură activă, 
totdeauna atentă la acţiunea resorturilor ascunse 
care condiţionează opţiunile personajelor; 
acceptând pactul propus de narator, presu-

punând renunţarea la acel fir conducător al 
lanţului evenimenţial, cititorul trebuie să-şi 
asume un anume registru al lecturii, 
corespunzător schemei compoziţionale a 
textului. Romanele de acest tip nu pot fi 
povestite, „fabula“ lor firavă va fi repede uitată; 

prim-planul lecturii este ocupat de personaj, al 
cărui nume va fi investit cu o sumă de calităţi, 
iar etapele evoluţiei sale reprezintă, în fapt, 
reperele care rămân după ce ultimul cuvânt va fi 

închis definitiv sau temporar uşile lumii 
povestite. 

Elementul care realizează coeziunea deplină a 

romanelor lui Paul Georgescu este numele 
propriu. Vorbind despre Gabriel Dimancea, 
Milan, Iulia, Tiberiu sau Dogaru, povestitorul nu 
urmăreşte – cum observam mai înainte – 
persoana, ci figura personajului. În virtutea 
acestui principiu de construcţie epică, personajul 

devine un mecanism combinatoriu, persoana sa 
putând fi oricând substituită cu o alta, condiţia 
rămânând aceea de a nu se modifica suma de 
calităţi din „spatele“ numelui propriu: persoana 
poate să se schimbe, dar figura trebuie să 
rămână aceeaşi. Iată, de exemplu, cazul 

romanelor Revelionul şi Vara baroc; cuplul 
Tiberiu-Corina din primul roman este înlocuit în 
cel de-al doilea cu perechea Milan-Riky Riky, 
păstrând însă aceeaşi dinamică a relaţiilor 
conjugale: femeia, rob al fenomenului, nu 
visează decât la momentul când va reuşi să-şi 

smulgă bărbatul din empireul abstracţiunilor 
pentru a-l implanta definitiv într-o carieră sigură 
din planul social, aducătoare de confort, „lux, 
calm şi voluptate“; „eminenţa cenuşie“ a 
Platoneştiului din Vara baroc adună calităţile 
atoatecunoscătorului Gică şi ale vicleanului Monel 

din Revelionul; Gabriel Dimancea schimbă cercul 
de prieteni pentru a regăsi aceleaşi figuri sub 
nume noi: Radu, Emil, Vlad, din primul roman 
pot fi redescoperiţi în Victor, Sănducu, Dogaru, 
din cel de-al doilea; Iulia însumează toate 
calităţile personajului feminin din Vara baroc: 

Dorinţa, nepoata lui Maltezi sau văduva pe care 
o vizitează Gabriel şi Milan pot reface figura 
absentă a soţiei lui Dimancea. Deplina 
continuitate între cele două romane se realizează, 
aşadar, nu numai prin intermediul personajului 
focal, ci, mai ales, la nivelul acestui transfer de 

calităţi, corespunzător unei structuri de 
adâncime a naraţiunii. 

Locul în care se desfăşoară acţiunea celor 
două romane este Platoneşti; o noapte a anului 
1924 în Revelionul şi luna august din vara anului 
1926 în Vara baroc precizează coordonatele 

timpului povestit. Existenţa în spaţiul oraşului 
provincial este, aparent, apatică, uniformă, 
amintind de dinamica vieţii din sadovenianul 
loc unde nu se întâmplă nimic sau de „târgurile 
unde se moare“, pentru a relua sintagma lui 
Cezar Petrescu; în spatele acestei cortine a 

plictisului balcanic se ascunde însă agitaţia 
specifică marilor schimbări. Limitele acestui 
imperiu al banalităţii nu pot fi depăşite decât 
prin angajare pentru că dimensiunile fiinţei 
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aspirând la completudine sunt identice cu acelea 
ale dorinţelor şi obiectivelor propuse. Aceasta 
presupune renunţarea la trecutul marcat de 
suferinţă şi opţiunea pentru viaţa prin şi în 
prezent; după criza erotică provocată de plecarea 

Iuliei, Gabriel Dimancea descoperă eternitatea 
clipei, voluptatea de „a trăi ceea ce trăieşti“. 
Această foame de prezent traduce necesitatea 
certitudinilor între ambiguităţile trecutului şi 
virtuţile viitorului; între ficţiunea derizorie, 
hrănită din amintiri sau vise şi frenezia 

concretului, personajul alege a doua soluţie, 
trăirea clipei care singură poate oferi sentimentul 
de „a fi în eternitate“. Şovăielile, lipsa axului 
existenţial sunt efectele acţiunii acelei 
perspective inversate prin care fiinţa se 
raportează la valorile realităţii obiective; reperele 

care guvernează destinul uman îşi substituie 
reciproc calităţile în funcţie de o anume 
conjunctură: minciuna poate deveni adevăr, 
virtutea – viciu, ceea ce este frumos devine urât. 
Experimentul existenţial pe care îl presupune 
trăirea clipei este urmat de comentarea lui. 

Traiectul care se stabileşte între momentul 
producerii experimentului şi cel al comentariului 
conturează unul dintre mecanismele de 

elaborare a textului şi, totodată, o modalitate de 
manifestare a personajului în naraţiune: 
„Experimentez puţin şi comentez mult“, aceasta 
este „deviza“ lui Gabriel Dimancea: cel de-al 
doilea termen al formulei prin care se 

autodefineşte personajul, comentariul, reprezin-
tă premisa supravieţuirii sale după toate 
compromisurile care l-au condus la eşec şi, în 
aceeaşi măsură, comentariul reprezintă nucleul 
care naşte textul romanului. 

În multe privinţe, romanul Solstiţiu tulburat 

este un text de experiment pentru Paul 
Georgescu, întrucât el constituie o sinteză a ceea ce 
a scris prozatorul până în 1982, dar şi o reacţie a 
criticului care îşi strecoară subtil comentariul 
asupra unor cărţi consacrate ale literaturii noastre 
(Ciocoii vechi şi noi, Tănase Scatiu, Enigma 

Otiliei); mai întâi, în Daniel Nistor, personajul 
central din Solstiţiu tulburat, se pot recunoaşte 
protagoniştii din Doctorul Poenaru şi Coborând, 
Gabriel Dimancea din Revelionul şi Vara baroc, 
iar acţiunea se consumă în „Castelul“ Şeitanilor 
din preajma Platoneştilor, din acest punct de 

vedere romanul putând fi situat înaintea textelor 
amintite până aici; comun întregii creaţii epice a 
lui Paul Georgescu este tipul belferului, privit de 

 



486 vol. 26,  143-144| mai-iunie, 2016 

 

scriitor cu simpatie dar şi cu distanţă ironică: 
consecvent cu sine şi cu personajul său, Paul 
Georgescu oferă dreptul la existenţă literară unei 

categorii sociale, specifică perioadei interbelice, 
sporadic abordată însă de proza noastră. În 
Solstiţiu tulburat, Daniel Nistor, Dida şi Victoraş 
sunt reprezentanţii tipului social amintit; nimic 
nou, până aici, numai că pe Daniel îl cheamă şi 
Felix, fata iubită de acesta se numeşte Otilia care, 

inevitabil, va pleca cu Leonida Pascalopol, gazda 
sa este Dinu Şeitan a cărui fiică este Tincuţa, 
vizată, cum ştim, de intenţiile matrimoniale ale 
lui Tănase Sotirescu, iar povestea „Castelului“ se 
leagă de amintirea lui Andronache care o iubeşte 
cu patimă pe Kera Ana, Duduca; aşadar, 

personaje „vechi“ în cadre noi; şi în cadrele noi 
evoluţia firului epic se păstrează întocmai, dar 
„modelul“ este transformat surprinzător: Tănase 
Scatiu Sotirescu este îndrăgostit de Tincuţa, 
gospodină, cu simţul realităţii, atrasă de 
agresivitatea masculină a pretendentului, făcând 

parte „din categoria nasoalelor plăcute“ care 
găsesc timp să „proustianizeze“ (la întâlnirea cu 
prietena Oniţa „mâncăm madlene, bem ceai, ne 
mai aducem aminte… mai bârfim un pic…“, se 
destăinuie ea lui Daniel), iar ciocoii vechi (Dinu 
Şeitan) şi ciocoii noi (Tănase Sotirescu) se 

întâlnesc aici sub semnul aceleiaşi „concepţii“ 
despre cei care le asigură „huzurlâcul“. 

Trei personaje cunoscute sunt convocate 
pentru a ilustra trei categorii sociale: Dinu Şeitan 
(„ciocoiul vechi“, omul secolului trecut), Tănase 
Scatiu Sotirescu („ciocoiul nou“, omul secolului 

douăzeci, „veacul mişcării, al întreprinzătorilor cu 
umeri laţi şi cefe groase“) şi Leonida Pascalopol 
(„burghezul gentilom“, un „om al capitalului“). 
Pe ei şi, mai ales, concepţiile lor are a le cunoaşte 
studentul medicinist Felix Daniel Nistor în 
„unitatea de loc“ (Castelul lui Dinu Şeitan) şi 

mica „unitate de timp“ (solstiţiul unuia din 
primii ani ai acestui secol) pe care i le pune la 
dispoziţie naratorul; studentul, venit aici pentru 
a-şi procura mijloacele necesare continuării 
studiilor, învaţă în câteva zile tot ceea ce a 
însemnat secolul abia apus şi află tot ceea ce 

anunţă zorii noului veac, conturând cu exactitate 
„situaţia“ sa care este însă şi „a mii de tineri 
încordaţi, repeziţi înainte, ei neavând de ales 
între un înainte doar mărginit de nimic, tensiune 
extremă a desperării. Fără tragere îndărăt 
posibilă sau cotire (în hău?)“: acel „înainte“ era 

reprezentat atunci şi acolo de „oamenii 
capitalului“ (negustorul Leonida Pascalopol, 
întreprinzătorul Tănase Sotirescu, bancherul 
Nicu Iatan), faţă de care tânărul Daniel 

manifestă opoziţia definitivă a celui trăit în 
lipsuri, „îndărăt“ nu se poate întoarce pentru că 
are, în conu Dinu Şeitan, imaginea boierului falit 

dar cu „ifose“, supravieţuitor derizoriu al unei 
lumi apuse, iar „cotirea“ nu l-ar putea îndrepta 
decât spre „tărâmul nesigur mişcător al năzărelii“. 
Între aceste repere, Daniel asistă în cele câteva zile 
la desfăşurarea unui adevărat basm, „adaptat“ la 
capitalism, într-o lume cu Cenuşăreasa, 

Împăratul Verde, Făt-Frumos, Cosânzeana, 
Zmeul, Zgripţuroaica, guvernată însă de cu totul 
alte legi. 

În Castelul lui Dinu Şeitan totul se vinde şi se 
cumpără; Leonida Pascalopol dă galbeni falitului 
Dinu Şeitan „cumpărând-o“ astfel pe Otilia, 

Tănase se oferă să refacă starea materială a 
aceluiaşi în schimbul Tincuţei, iar de bunul mers 
al acestor afaceri depind şi opţiunile politice ale 
personajelor (dacă primeşte fata, Tănase se 
înscrie la conservatori, dacă nu, la liberali): este 
aici, în rezumat, întreaga viaţă socială şi politică a 

începutului de secol, supusă unei satire dintre 
cele mai percutante prin vocea „pamfletarei“ 
Lizica sau prin intermediul comentariului lui 
Daniel şi al lui Dida. În dialogurile acestora din 
urmă se adună, de altfel, problematica majoră a 
romanului lui Paul Georgescu; Daniel şi Dida re-

prezintă două moduri de a fi ale intelectualului, 
cu principii deosebite; studentului medicinist îi 
trebuie „voinţă, voinţă şi iar voinţă!“, în timp ce 
pentru Dida, „vlăstar şubred dar rafinat al 
luxului în huzurlâc, cultivând măsura şi nuanţa 
şi armonia ideilor delicate“, principiul de viaţă 

suprem este plăcerea; acelui „farmec al trăirii în 
sine“, de care se pătrunde Dida, Daniel Nistor îi 
răspunde cu o faustică dorinţă de cunoaştere, la 
care se adaugă un anume „complex al tatălui“ 
pentru că, iată, „chiar când nu imităm imaginea 
tatălui, vrem să-l egalăm, cel puţin…“, spune 

viitorul medic: dacă pentru Dida totul pare a fi 
clar, iluminat de bucuria lui „a fi în sine“, pentru 
Daniel, destinul are consistenţa ceţii, a spaţiului 
în perpetuă metamorfoză, încercând să 
„semnifice chinuit şi halucinat“, în faţa ciocoilor 
vechi şi noi sau a oamenilor capitalului; 

„intelectualii“ Daniel şi Dida nu au decât statutul 
unor parteneri de discuţii, „umiliţi şi obidiţi“ şi 
ei în planul social, urmând mişcările galbenilor, 
niciodată cunoscute lor; acestei inadecvări la 
structurile unei realităţi agresive, de tipul „care 
pe care“ sau „cine dă mai mult câştigă“, Daniel 

Nistor îi răspunde păstrând întreagă libertatea 
de a se forma pe sine ca om al acestui secol „din 
sinteza biruinţelor creatoare şi parţiale de până 
acum“: libertatea de a visa la ceea ce va deveni 
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cu dorinţa de a păstra intactă condiţia 
intelectualului care „trece prin toate, numai că el 
se întreabă la orice – DE CE? – şi face o teorie cu 

care, chiar de nu rezolvă nimic, înnobilează 
viaţa“. 

Cu romanul din 1983, Siesta, Paul Georgescu 
se întoarce la un spaţiu epic al cărui contur fusese 
schiţat în nuvela O viziune a Paradisului din 
volumul de debut şi trasat definitiv în 

Revelionul şi Vara baroc: Sarica şi Platoneşti 
sunt numele fictive ale unor locuri cât se poate 
de reale, desemnând prin ele însele o arie 
geografică (Bărăganul de lângă Dunăre) şi un 
hotar spre care spiritul se întoarce mereu, 
obsesiv, pentru a-şi căuta aici vârsta scrisului, a 

tinereţii şi a raţiunii sale. Nu doar teritoriul epic, 
ci şi modelul uman al personajului central 
aminteşte de cărţile anterioare pentru că, iată, 
Andrei Creţeanu este ultimul venit într-o serie 
tipologică deschisă de Matei Poenaru (Vârstele 
tinereţii) şi definită de Gabriel Dimancea 

(Revelionul şi Vara baroc). Şi totuşi Andrei 
Creţeanu se deosebeşte mult de ceilalţi membri ai 
„familiei“ sale. Să ne amintim: „mezinul“ şi 
„fratele mijlociu“ îşi dezvăluiau existenţa sub 

semnul imposibilităţii de a-şi apăra himera 
libertăţii absolute de otrava compromisului, 
eşuând în Sarica sau în Platoneşti întrucât 

viziunea „paradisului“ lor era una a fluenţei 
continue, a transparenţei, a mişcării fără efort, a 
eliminării suferinţei opţiunii, totdeauna căutând 
într-un „balans baroc“ imobilitatea zonei „pure“ a 
conceptelor; şi mereu verigile determinismului 
social le pulverizau visele de libertate. Andrei 

Creţeanu are însă statura unui luptător; a atacat în 
presă pe liberalii lui Brătianu, a refuzat înregi-
mentarea în vreun partid politic din convingerea 
că oricare dintre acestea este, de fapt, o cutie cu 
jucării mecanice acţionate de resortul marelui 
capital, a luptat în primul război mondial şi a 

venit în Sarica pentru a încerca aici o existenţă la 
limita compromisului: faptul că sfârşeşte sub 
loviturile de bâtă ale unor „haidamaci“ plătiţi de 
poliţie, de primar, de partidul „Dreptăţii“ sau 
poate de şeful „bătăuşilor“ care încep să-şi facă 
simţită prezenţa atunci, în 1926, instalând şi în 

Sarica teroarea legionară, se datorează tocmai 
refuzului compromisului politic şi social. 
Profesorul Andrei Creţeanu nu vrea să facă parte 
nici din partidul „Dreptăţii“, nici din acel al 
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„Justiţiei“, nu acceptă să vândă sau să cumpere – 
legea acelor locuri şi acelui timp –, nu doreşte 
nici „colaborarea“ cu angrosistul Topalian şi nici 

aceea cu inspectorul de poliţie care caută 
„revoluţionari“: Andrei Creţeanu este victima 
unei dispute a cărei miză este omul însuşi. 

Dar să vedem mai de aproape ce este Sarica 
şi cine sunt cei care locuiesc aici. Fosta cetate 
romană Carsium din vecinătatea celor mai vechi 

munţi din Europa este un loc pustiu, toropit de 
vipie, cu oameni lingavi, mereu năduşiţi de 
căldură, mişcându-se alene de la o cârciumă la 
alta, printre muşte, ghiozuri şi închinându-se 
zeiţei atotputernice care este siesta: „la diuseor 
dă la vi“ – iată ceea ce caută şi, culmea!, găsesc 

cei din Sarica. Pustiirea vechii cetăţi este o 
sugestie a vidului existenţelor pe care le 
adăposteşte, a „vidului istoric“, dar şi un 
avertisment al lecturii: cititorul se întreabă ce se 
află dincolo de arşiţă, ce ahturi şi patimi 
omeneşti se ascund sub nisipul acestui „deşert“, 

iar etapele cunoaşterii sale sunt abil „regizate“ 
de naratorul textului care are în vedere o anume 
modalitate a devenirii relaţiei sociale: „mai întâi 
pare simplă, pe urmă se complică, la sfârşit 
ajunge de nu mai înţelegi nimic“. în calmul 
dezolant al siestei se instalează repede coşmarul, 

iar personajul este „înşelat“ (ca şi cititorul), 
nemaiputând deosebi „ce era primejdios cu 
adevărat de ce era hilar, aparenţă şi sordid“. 
Sarica, locul unde se poate ajunge la „disoluţia 
timpului“, reprezintă „cetatea vie“ a vremii, 
adunând între casele şi străzile sale derizorii o 

lume diversă, aflată în plină luptă pentru putere şi 
bani – cele două „ţinte“ ale oamenilor trăind în 
societatea deceniului trei: în târgul amorţit de 
tihna siestei, se comit crime, se fac intrigi, trafic 
de stupefiante şi tranzacţii „en gros“, se discută 
aprins politică, se dau pronosticuri, au loc 

anchete, urmăriri, se consumă drame, se mănâncă 
vârtos şi se vând (cumpără) fete de măritat: o 
lume cu viaţa ascunsă dar atât de „exemplară“ 
pentru acel timp. 

Siesta este, în primul rând, o satiră socială, 
fapt care individualizează acest roman al lui 

Paul Georgescu între celelalte cărţi ale sale; o 
satiră care aminteşte de virulenţa scrisului 
caragialian în a cărui „tradiţie“ se înscrie atât 
prin procedeele folosite, cât şi prin tipurile 
umane luate ca exemple. Iată, de pildă, pe Mitică 
al lui Paul Georgescu; „simpaticul“ personaj 

caragialian păstrează câte ceva din structura 
cunoscută (dezinteresul, calculat însă, pentru 
avere), căpătând ambiţia şi „lustrul“ unui Lică 
Trubadurul (din romanele ciclului Hallipa al 

Hortensiei Papadat-Bengescu), devenind, în 
sfârşit, primar, dar rămânând pentru totdeauna 
ceea ce a fost: Mitică. „Filiera“ literară este, în 

fapt, o filieră socială; Mitică din Sarica anului 
1926 este unul pe măsura lumii în care trăieşte: el 
a ajuns să reprezinte „Autoritatea“, după ce 
fusese „băiat nostim“ (la Caragiale) şi „soţul unei 
prinţese“ (la Hortensia): omul s-a schimbat o 
dată cu textura socială în limitele căreia 

evoluează. El vorbeşte, pe alocuri, ca 
„strămoşul“ caragialian („Dacă eu decid, atunci 
hotărăsc: se amână totul până în toamnă când se 
numără bobocii“), gândeşte, deseori, ca Lică, dar 
făptuieşte pe măsura liderului partidului 
„Dreptăţii“ şi a primarului urbei de pe Dunăre. 

Lângă Mitică se află, apoi, „madamele“ Popescu 
şi Piscupesco, cu nume schimbate şi, desigur, cu 
ambiţii noi: Marioara şi Eugenia. Mai sunt 
domnul Eftimiu, Jantea (şeful opoziţiunii, al 
partidului „Justiţiei“) – persoane pentru alte 
personaje; toţi aceştia reprezintă o realitate 

„postmiticistă“, aceea a anilor ’20. Ca ei şi parcă 
în acelaşi timp cu ei vorbesc câteva personaje 
„de azi“: o familie vizionând un serial t.v. despre 
primul război mondial (dramatizare după 
romanul Siesta) prilejuieşte naratorului 
abordarea duratei istorice care topeşte toată 

realitatea de atunci, micşorând-o, aducând-o 
până la pragul ridicolului. Ceea ce dovedesc 
aceste secvenţe ale cărţii este longevitatea unui 
stil de viaţă aparţinând unei anume categorii 
intelectuale şi sociale: ceea ce rămâne este 
atitudinea faţă de faptele şi oamenii trecutului, 

chestie de judecată şi de gust, nu de silinţă – 
vorba lui Creangă. 

Alături de aceste fapte şi de aceşti oameni 
trăieşte Andrei Creţeanu, profesorul a cărui 
textură interioară este un amestec de romantism şi 
pragmatism, care trebuie să fie a intelectualului 

acelei epoci; existenţa sa pendulează între idee şi 
trăire; primul reper se conţine în „Caietele 
Doctorului“ (textul secund, comentariul 
romanului), iar calitatea celui de-al doilea este 
dezvăluită de viaţa personajului. Ceea ce caută 
Andrei Creţeanu este „sensul existenţei în 

vizibil“, iar povestea sa este aceea a 
experimentării adevărului şi a refuzului de a 
accepta ceea ce îi oferă societatea. Râsul este 
semnul libertăţii sale, iar cunoaşterea de sine 
este elementul ordonator al lumii confuze în care 
vieţuieşte; Andrei Creţeanu este cealaltă măsură 

a timpului, opusă aceleia reprezentată de Mitică, 
luciditatea şi dorinţa recunoaşterii exacte a ceea ce se 
vede, a vieţii, confruntându-se cu duplicitatea, cu 
falsul politic, cu crima şi cu ridicolul. Siesta este 
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cartea care satirizează o lume de care ne despart 
mai bine de cincizeci de ani, dar ale cărei urme 
se mai pot recunoaşte încă între Miticii, 

Marioarele şi Eugeniile unei categorii umane azi 
periferice, ieri – alcătuind nucleul unei societăţi. 

„Noi trăim o epocă antiepică fiindcă 
societatea nu generează caractere, adică nişte 
conflicte violente. Conservativii sunt progresivi, 
iar aceştia sunt conservativi. E o societate 

profund nedreaptă, în care luxul a trei mii se 
plăteşte cu mizeria a şaizeci la sută şi cu 
sărăceala spoită a celorlalţi, dar toţi ştiu asta, toţi 
vor o schimbare, chiar cei mai privilegiaţi, dar 
nimeni nu încearcă nimic, nici cei mai oprimaţi 
nimic (…) Trăim într-o lume stagnantă care 

putrezeşte, conservatoare dar ruşinată de 
reacţionarism şi privilegii, în care nimeni nu are 
curajul acţiunii (…) Idei există, dar nimeni nu le 
ia în serios; pasiuni există, dar jigărite şi 
paraponisite. Trăim în lumea moftului şi moftul 
nu generează nici epopee, nici tragedie, moftul 

dizolvă caracterele, teşeşte conflictele, 
meschinizează pasiunile (…) Singura salvare, în 
asemenea epoci, rămâne spaţiul interior. Trebuie 
să-l descoperim, să-l explorăm. Spaţiul interior! 
Pe el nu ni-l ia nimeni“. Acestea sunt caracterele 
şi atributele epocii din Mai mult ca perfectul; ca 

şi în alte romane anterioare, timpul istoric se 
plasează şi aici în primii ani ai secolului XX, 
atunci când – pentru a relua termenii lui E. 
Lovinescu – forţele „reacţionare“, care au dominat 
veacul încheiat, sunt încă destul de active, iar 
forţele „revoluţionare“, care vor determina în 

chip decisiv configuraţia acestui secol, se află la 
începutul constituirii lor; aparenţa este, aşadar, 
aceea a unui loc şi a unui timp în care nu se 
întâmplă nimic – lumea stagnantă –, dar 
realitatea pe care o vizează romanul depăşeşte 
acest cadru şi dezvăluie zbuciumul dramatic, 

confruntarea celor două forţe, eşecul definitiv al 
„conservativilor“ şi izbânda „progresivilor“ 
anunţând profilul viitor al veacului. Paul 
Georgescu alege drept teren al acestei confruntări 
politice, ideologice şi sociale orăşelul Huzurei, 
pierdut în orizontul Bărăganului, vara, copleşit de 

vipie şi iarna, cutreierat de viscol; departe de 
„lumea dezlănţuită“ a Capitalei şi încă departe de 
vacarmul comercial al Brăilei, Huzurei nu este 
un loc tocmai liniştit pentru că, iată, aici se 
petrec, într-un scurt interval de timp, două crime 
dintre cele mai spectaculoase, atentate adevărate 

şi simulate, se naşte un poet, se fac intrigi, se 
cumpără şi se vinde conştiinţă, se fac proiecte, se 
discută politică, se mişcă forţe sociale care 
pregătesc răscoala din 1907: Platoneşti (în 

Revelionul şi Vara baroc), Sarica (în Vârstele 
tinereţii şi Siesta) şi acum Huzurei – acestea sunt 
locurile care conturează geografia spaţiului epic 

din proza lui Paul Georgescu, locuri-oglindă ale 
epocii şi istoriei acesteia, mult mai pregnante din 
punct de vedere romanesc decât textura marilor 
oraşe, a cărei investigaţie cere apelul la procedeele 
specifice romanului-frescă: „micile“ evenimente 
consumate în insignifiantul Huzurei spun cu 

mult mai mult decât „marile“ jocuri politice din 
cabinetele ministeriale ale Capitalei timpului. 

Dar pentru că timpul istoric se măsoară prin 
valoarea indivizilor, prozatorul şi-a construit 
romanul pe sensurile de evoluţie ale confruntă-
rilor de „caractere“, jocul protagoniştilor 

reprezentând mecanismul esenţial al textului, 
modul punerii în pagină a „intrigii“ şi 
constituirea problematicii majore a cărţii. Prin 
magistratul Miron Perieţeanu, autorul abordează 
„caracterul“ intelectualului acelei vremi, insul 
„problematic“, a cărui existenţă se desfăşoară între 

necesitatea „angrenării“ în social şi ispita 
retragerii în spaţiul interior; la patruzeci de ani, 
Miron, ca şi Andrei Creţeanu din Siesta, îşi 
pierde „capacitatea de atac“, dar şi pe aceea „de 
a se apăra cât de cât“, retrăgându-se în umbra şi 
în cel puţin aparenta linişte a zonei interioare, 

acolo unde faptele îşi trimit doar ecoul şi de 
unde fiinţa poate contempla, poate „idealiza“ şi 
analiza evenimentele din spaţiul guvernat de 
vectorii sociali. Miron Perieţeanu este însă un 
personaj tragic; părăsit de Emilia din cauza 
nehotărârii, a structurii sufleteşti esenţial 

ezitante, neputând finaliza o legătură în care a 
investit capital afectiv, cu toate semnele vârstei 
„de mijloc“ (patruzeci de ani este vârsta de 
predilecţie a personajelor din romanele în care 
miza o constituie analiza texturii umane), când – 
vorba lui Ibrăileanu – moartea începe să-şi 

trimită crainicii, iar fiinţa se agaţă încă şi mai cu 
spaimă de viaţă, măcinat de îndoieli, sceptic, 
trădat şi umilit de vechiul amic devenit Ministru 
de Justiţie, Miron îşi făureşte un ideal din acel 
spaţiu interior în care caută semnele şi sensul 
destinului său, experimentând aici rezistenţa 

atributelor sale umane la impactul cu forţele 
exterioare. Copleşit de acţiunea stimulilor care se 
numesc Marcu, Matei, Luca, Emilia, Ioan, 
magistratul „se vinde“ lui Kakospiru, reprezen-
tantul societăţii austriece Ceres, a cărei apariţie 
la Huzurei ilustrează, într-un alt plan, intenţiile 

Imperiului habsburgic de a-şi anexa economic 
regiunile din sudul Transilvaniei pe care o 
stăpânea atunci; între Miron şi Kakospiru se 
semnează un „contract“, în care se vând şi se 
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cumpără calităţile magistratului, un contract 
„simulat“ însă, asemeni celui dintre Chirică şi 
Stan Păţitul dintr-o altă poveste: rostul acestei 

simulări este ieşirea din contemplare şi 
încercarea de a se reintegra în epicul vieţii, luând 
parte la evenimentele acesteia: Kakospiru, 
asemeni vechiului Chirică, este resortul acţiunii 
sociale a protagonistului. Prozatorul a făcut din 
Miron Perieţeanu placa turnantă a romanului său 

pentru că, iată, toate celelalte personaje se 
definesc prin raportare la caracterul acestuia; 
Matei, tânărul nonconformist, în răspăr cu 
ordinea politică, încercând să se identifice cu 
mişcarea socialistă, Marcu Chiriacescu, avocatul 
care caută angrenarea în disputele dintre 

conservativi şi progresivi, voind să vadă cine va 
câştiga pentru a opta oportun, Ioan, pentru care 
„a transforma orice problemă de viaţă într-una 
de intelect“ constituie însăşi raţiunea şi condiţia 
sa existenţială, Luca, poetul care caută „starea de 
bucurie“ ce nu datorează nimic, nimănui, 

doctorul Anghel cu viaţa sa „răvăşită şi soioasă“, 
chiar şi figurile secundare – cele care alcătuiesc 
„fundalul“ şi care dau „culoarea“ locului (moaşa 
cu largile sale disponibilităţi erotice sau „tânăra 
copilă“ visând la trăsurile, bulevardele şi 
magazinele bucureştene) – toate personajele 

cărţii se explică, se rostesc, se desemnează în 
funcţie de ceea ce le „arată“ oglinda caracterului 
(poziţiei, opiniilor, sentinţelor, gândurilor) 
magistratului Miron Perieţeanu. Simplificând, 
structura textului se organizează în jurul a două 
cupluri-pivot; Tache Generosu, victima 

atentatului şi judecătorul Miron re-prezintă 
narativul şi comentariul cărţii, generând epica 
sa, în timp ce Matei şi Miron sunt pasiunea şi 
scepticismul, forţa „revoluţionară“ şi aceea 
„reacţionară“ din al căror duel verbal se iveşte 
problematica textului. 

Acestui joc al caracterelor îi corespunde o 
anume distribuţie a elementelor spaţiului şi a 
indicilor din „realitate“; vipia – structura 
stagnantă, „încremenirea“ – este durata 
scepticului Miron, în timp ce viscolul – haosul 
mişcării necontrolate – este al tinerilor Matei, 

Luca şi Marcu: două vârste şi două atitudini prin 
două ipostazieri ale spaţiului. Iar ceea ce uneşte 
aceste caractere atât de deosebite este iluzia 
călătoriei: ascensiunea socială (Marcu), nostalgia 
limitelor (Luca), alergarea cercului (Anghel), 
rătăcirea în zona interioară (Miron) – acestea 

sunt „formele“ călătoriei personajelor care, 
visând drumuri sau parcurgându-le aievea, 
încearcă să descopere rostul lui a fi cu adevărat, 
a fi adică în sensul devenirii timpului istoric. În 

cei aproape douăzeci de ani, câţi au trecut de la 
debut, Paul Georgescu a reuşit să impună o 
formulă narativă originală, un spaţiu epic 

(Bărăganul de lângă Brăila), a cărui geografie a 
mai fost explorată, dar altfel, de Panait Istrati, 
Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu şi un model de 
personaj despre care se poate spune că îi aparţine 
în exclusivitate; toate acestea se grefează pe un 
anume tip de text care îmbină modalităţi diverse, 

de la parodie şi ironie până la parabolă şi analiză 
psihologică, fapt care a făcut ca romanele sale să 
fie interpretate în chip foarte variat, mergând de 
la „glazura“ umoristică până la dimensiunea 
tragică, ţinta adevărată a prozatorului, zona de 
profunzime a cărţilor sale. 

Apărut postum, romanul Între timp (1990) 
încheie cel de-al doilea ciclu epic al lui Paul 
Georgescu, început în 1984 cu Mai mult ca 
perfectul, continuat, apoi, cu Natura lucrurilor 
(1986), Pontice (1987) şi Geamlâc (1988). Autorul 
şi-a dorit o panoramă a deşertăciunilor timpului 

nostru, voind să-şi adune „Trilogia în cinci 
volume“, cum îi plăcea să-i spună, sub titlul 
Romanul secolului XX. Elaborată în condiţii 
dramatice (ţintuit de o boală chinuitoare între 
patru pereţi, vizitat de prietenii care au ştiut să-l 
iubească şi să-i stimuleze pofta de viaţă şi de 

scris), cea de-a doua serie narativă a lui Paul 
Georgescu (după cea care cuprinde romanele 
Revelionul, Vara baroc, Coborând, Solstiţiu 
tulburat, Vârstele tinereţii şi Siesta) acoperă primele 
decenii ale veacului trecut, explorând evenimentele 
politice şi sociale care au marcat cristalizarea 

structurilor societăţii româneşti moderne, cu toate 
convulsiile sale. Aceasta, din punctul de vedere 
al problematicii. Cât priveşte formula epică, Paul 
Georgescu ocupă unul dintre primele locuri între 
inovatori, cu un cuvânt la modă – „experi-
mentalişti“; balzacian în conceperea edificiilor 

romaneşti, Paul Georgescu e foarte modern în 
abordarea stilistică a materiei narative; rămân, 
astfel, cu titlu de unicat în proza noastră 
postbelică experimentul din Solstiţiu tulburat, ca 
şi acest din urmă text, Între timp, un „roman 
teatral“, cum îi zicea autorul într-una din 

scrisorile pe care mi le-a trimis sau, poate, în una 
din serile „cu filtru şi taclale“ petrecute, la vreme 
de toamnă-iarnă, într-un Bucureşti îngheţat, cu 
străzi pline de câini vagabonzi şi praf rămas din 
timpuri grele; chiar şi decorul de atunci al 
„Micului Paris“ începea să semene cu cel al 

Platoneştiului pe care prozatorul îl (re)crease în 
romanele sale; ne simţeam, cum s-ar spune, ca 
acasă, în plină ficţiune, adică. 
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Cu Natura lucrurilor care continuă Mai mult 
ca perfectul, ne găsim în acelaşi orăşel, Huzurei, 
în acelaşi loc, conacul lui Tache Generosu, cinci 
ani după evenimentele relatate în textul anterior, 

adică prin 1910. Personajul central rămâne 
Secolul, timpul istoric a cărui marcă va fi 
„făptuitul“ şi al cărui erou va fi „omul de acţiune“; 
deocamdată, Paul Georgescu îşi pregăteşte 
personajele secundare pentru marea confruntare 
cu adevăratul protagonist, căutând în trecut 

„mugurii germinativi“ şi desemnând analiza 
trecutului drept „singura metodă spre a ne 
înţelege pe noi înşine“: această din urmă 
afirmaţie a unuia din „raisonneurii“ romanului, 
Miron Perieţeanu, implică însăşi concepţia 
prozatorului asupra rolului demersului 

romanesc, expusă cu claritate în cartea de 
convorbiri cu Florin Mugur, Vârstele raţiunii. 
Miezul acestui roman, ca, de altfel, al întregii 
creaţii epice a lui Paul Georgescu, se află în 
formularea unor judecăţi „teoretice“, plasate în 
locuri „strategice“, printre replicile suculente ale 

personajelor; prozatorul este mereu dublat de 
criticul care ştie bine modul îmbinării analizei cu 
creaţia şi care abordează realul ca pe un fenomen 
în mişcare „cu trecut şi tendinţă spre ceva, 
devenirea“: modalitatea perceperii lui este aceea 

a romancierului „realist“, a celui care scrie 
despre ceea ce cunoaşte foarte bine. Nu este nici 
o contradicţie aici (deşi Paul Georgescu s-a 
născut în 1923, iar perioada vizată în primele 

două romane ale ciclului este, aproximativ, 1900-
1910); prozatorul caută a descoperi Istoria şi, fapt 
semnificativ, personajele cărţii încearcă să 
găsească mecanismul („natura lucrurilor“) 
gândirii, socialului, conştiinţei, naturii, acea 
„necesitate exactă şi oarbă“ care determină în 

chip decisiv configuraţia unei epoci, a unui secol, 
dar şi a generaţiilor care le-au ilustrat. Locul 
desfăşurării firului narativ este o convenţie 
(numită aici Huzurei, altădată, Platoneşti şi 
Sarica) întrucât, iată, mizele prozatorului sunt 
„Circul cel mare“, spectacolul istoriei şi al 

individului, relaţia socială, politică şi umană 
specifică. 

Două sunt cheile înţelegerii acestui text; mai 
întâi, o definiţie a individului, care sună aşa: 
„omul e un proiect spre viitor“. Personajele, 
oameni din primul deceniu al secolului XX, sunt 

fiinţe tragice, strivite de „vremi“; viaţa 
particulară şi socială a indivizilor aparţinând 
celor două generaţii din roman (bătrânii Toma 
Creţu şi Miron Perieţeanu şi tinerii Matei, Luca, 
Ioan, Emilia şi Marcu) conţine toate datele 
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acestui tragism: relatate în cunoscuta manieră 
ironică ori, mai bine, „ludic-sarcastică“, acestea 
alcătuiesc profilul unor personaje a căror 

nefericire pare rizibilă, oricum, pasabilă, dar 
care, de fapt, este foarte gravă întrucât ea provine 
din neînţelegerea principiului de funcţionare a 
mecanismului politic şi istoric: un bărbat înşelat 
care nu are forţa de a se despărţi de soţia 
adulterină, refuzat de socialiştii de curând 

trădaţi de „generoşi“, silit să adopte calea încetei 
adaptări la real, având „eul“ celui exclus (Matei), 
un tânăr care, deşi bogat, trăieşte într-o 
permanentă tensiune, cu frica de a fi ucis 
(Marcu), un solitar lucid, ironic, suportându-şi cu 
stoicism suferinţele, gândind cu profunzimea şi 

„fiorul“ specifice celui care îşi asumă „perspectiva 
morţii“ (Miron), un demnitar care se fereşte de 
imaginare sau reale comploturi (Ministrul de 
Justiţie), o femeie plictisită care iubeşte un bărbat 
învăţat cu compromisurile de tot felul (Emilia) – 
aceasta este „umanitatea“ romanului lui Paul 

Georgescu. Matei, Miron, Vogoride, Marcu, 
Emilia, Gogu Ştefănescu, Ministrul de Justiţie, 
Emil şi celelalte personaje ale cărţii reprezintă 
ceea ce aş numi ipostaze ale spaimei: frica este 
mecanismul, „natura lucrurilor“ care se află nu în 
evenimente exterioare, ci în „dinamismul psihic“ 

pe care prozatorul îl explorează strălucitor: 
personajul este al epocii (prin felul cum vorbeşte, 
cum se comportă, prin ceea ce ştie), dar şi al 

secolului, prin această trăire până la limită a 
spaimei, a sentimentului de insecuritate. 
Domeniul literaturii lui Paul Georgescu este 
viaţa interioară, eul, ceea ce există dincolo de 
aparenţa gesturilor şi a unei poziţii sociale. 

Cea de-a doua cheie a romanului este 

calitatea timpului istoric cu care se confruntă 
personajul stăpânit de frică; suntem într-o 
„epocă sfărâmicioasă“, când explozia informa-
ţională se află abia la început, schimbând, însă, 
de pe acum omul „în plasma sa zilnică“, când 
disputele între membrii aceluiaşi partid politic 

constituie ceva obişnuit, când se fac masive 
vânzări şi cumpărări de conştiinţe şi, mai ales, 
când omul ştie că se află sub ameninţarea unui 
mecanism „care acţionează în locul nostru, în 
numele nostru“. Unicul element ordonator al 
acestei relaţii complexe dintre individ şi mecanismul 

istoriei este conştientizarea raportului dintre 
durata „socialmente utilă“ a unei generaţii (33 de 
ani) şi timpul istoric, a cărui unitate de măsură 
este secolul; în posesia acestui secret se găseşte 
doar Miron Perieţeanu, un substitut al 
naratorului, singurul autor de discurs în acest 
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roman, sprijinindu-şi fiecare intervenţie prin 
exprimări aforistice care dau adâncime gândirii 
critice a realului, politicului şi umanului. Atenţia 

se concentrează asupra generaţiei tinere; numele 
– Marcu, Matei, Luca şi Ioan – sunt cele ale unor 
întemeietori, ale unor apostoli ai noului veac, 
care învaţă, deocamdată, de la un stoic (Miron 
Perieţeanu), de la un moralist (Vogoride), care îi 
citează mereu pe Epictet, Montesquieu şi La 

Rochefoucauld, din elocvenţa faptelor înseşi, ca şi 
de la „variantele“ de acţiune pe care le propun 
oameni ai aceleiaşi „echipe“ (Gogu Ştefănescu 
ilustrează pentru cei patru „întemeietori“, acea 
voluptate drăcească a distrugerii, atât de 
caracteristică secolului trecut): anii de ucenicie ai 

„apostolilor“ (Marcu re-prezintă socialul, Matei 
– politicul, Luca – arta, iar Ioan – justiţia) sunt 
discret supravegheaţi de un narator omniscient 
care simulează doar „inocenţa“, prefăcându-se 
mirat de „cascadele ce apar pe parcurs“, dar care 
cunoaşte cu exactitate limitele „tehnice“ ale 

rostirii sale în text: totul este firesc, ţinând de o 
tehnică desăvârşită a sugestiei. Citite astfel, 
personajele nu mai reprezintă nişte portrete ale 
provincialului – cum s-a crezut –, ci ipostaze ale 
unor concepte, planuri sociale, idei, sentimente 
şi ale lumii interioare în care se structurează 

acestea; epica însăşi se constituie în perspectiva 
aceleiaşi tehnici a sugestiei: Chirică Kakospiru 
este „motorul“ epicului formulat din ipoteze. 
Desfăcând mecanismul omenescului şi pe cel al 
structurilor politice şi sociale (desfăşurarea 
evenimentelor primului război mondial, de 

pildă, este sugerată prin jocul de nuanţe al 
intereselor celor două bănci, „Ceres“ şi „Albina“), 
romanul lui Paul Georgescu, scris, ca şi celelalte, 
cu umor fără veselie, nu este unul istoric, ci al 
condiţiei umane ce se dezvăluie într-o epocă a 
tuturor renunţărilor: iar ultimul lucru la care este 

silit să renunţe personajul tragic al lui Paul 
Georgescu este „personalitatea, acest eu-fiinţă, 
izolat şi în comunicare, în vibraţie meree şi 
neschimbare, determinat, pe rând, de atâţia 
factori, structuri, determinat până la cel mai mic 
şurub şi, totuşi, unic şi irepetabil în eternitate“. 

Şi Pontice, următoarea „piesă“ a ciclului 
epic, este o carte de meditaţie asupra istoriei, de 
regândire a sa dinspre prezent, dinspre 
conştiinţa acestuia. Cu aceste premise, textul epic 
al lui Paul Georgescu părăseşte sferele romanului 
„istoric“ şi romanului-frescă de tip tradiţional; 

epoca (1910-1912) şi problemele politice majore – 
situaţia Transilvaniei, lupta ascunsă dar tăioasă 
dintre „unionişti“ şi „separatişti“, guvernarea 
conservatoare a lui P.P. Carp şi manevrele 

liberalilor conduşi de Ion Brătianu, jocul intereselor 
marilor puteri în România şi manifestările clasei „în 
atac“, ale muncitorimii care se reorganizează după 

trădarea „generoşilor“ –, contextul cultural şi 
dominantele sale – presiunea „modelelor“ imediat 
anterioare, Eminescu şi Macedonski, constituirea 
noii sensibilităţi în artă, a unei noi paradigme 
culturale care prevesteşte înseşi înnoirile istoriei, 
relaţia dintre evoluţia artistului şi aceea a texturii 

sociale –, acele elemente care alcătuiesc nivelele 
secundare ale naraţiunii lui Paul Georgescu; 
personajul nu este epoca, ci individul care, 
trăind în durata ei, o modelează, îi acordă 
semnificaţie, o trece, adică, din timp în istorie. 

De altfel, secvenţa care deschide textul nu 

lasă nici o îndoială asupra intenţiilor autorului: 
„Capacitatea omului de a suferi ţine, pe de o 
parte, de accidentele existenţei, pe de alta, de o 
anume vibraţie interioară; şi dacă zonele fericite 
sunt aceleaşi, la toţi, felul de a se chinui se 
deosebeşte la fiecare. Există o categorie de inşi cu 

atitudini foarte variabile, înzestraţi însă toţi cu un 
deosebit talent de a transforma orice întâmplare 
în amărală; pentru aceştia, elinii au inventat 
chiar un termen special: Heautontimorumenos – 
cel care se chinuieşte singur“. Deşi par a-l viza, 
în primul rând, pe poetul Luca, mistuit de „o 

sete irepresibilă de tandreţe şi duioşie“, supus, 
însă, caznelor specifice distanţelor sociale care 
creează în chip artificial clase şi categorii, aceste 
rânduri ce deschid perspectiva romanului, îi 
dezvăluie orientarea, caracterizează pe toţi cei 
patru tineri din Platoneşti pentru că structura lor 

interioară îşi are germenele în „moştenirea“ 
personajului central al ciclului epic, Miron 
Perieţeanu, dispărut în romanul anterior, Natura 
lucrurilor, dar mereu vizibil pe mai departe: 
bătrânul avocat i-a învăţat pe aceşti tineri să 
gândească, le-a descoperit mecanismul complicat 

şi acţiunea „fatală“ a ceea ce raisonneur-ul 
textului numeşte cinematograful interior. Drama 
protagoniştilor din Pontice trebuie căutată între 
imaginile acestui ecran lăuntric, în chiar relevarea 
existenţei lui, care înseamnă transformarea omului 
„faptei“ în analist, a trăirii în gândire, a 

supunerii necondiţionate în implicare lucidă: 
cinematograful interior este însăşi expresia 
libertăţii întrucât cel care ajunge să-l privească şi 
să-i înţeleagă umbrele are acces la „îndepărtatul 
interior“, la cunoaşterea de sine şi, în fond, la 
cunoaşterea lumii în care trăieşte. Chestiune de 

inteligenţă, dar nu numai. Cel care caută acest 
ecran începe cu semnul întrebării şi sfârşeşte 
prin semnul exclamaţiei; fiecare personaj din 
categoria pe care o ilustrează cei patru „apostoli“ 
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ai secolului XX – Matei, Luca, Ioan şi Marcu – se 
defineşte prin ceea ce aş numi interogarea 
limitei, printr-un mod de a (se) înţelege, care 

transformă energiile vârstei în întrebarea per-
manentă adresată lucrurilor practice şi 
conceptelor, rostului existenţei şi sensului de 
evoluţie a istoriei; personajul lui Paul Georgescu 
este omul între limite, cel silit să accepte 
„mecanica suferinţei“, dar liber să întrebe acele 

limite care i-au construit „tiparul“ vieţii. Şi 
fiecăruia, limitele sale: deputatul Marcu se 
întreabă ce e mai important între a fi şi a avea, 
procurorul Ioan este preocupat de „limita 
rezonabilă între sforăria politică şi activitatea de 
principiu“, militantul socialist Matei vrea să 

înţeleagă resortul ascuns care condiţionează 
spargerea limitelor sociale, de mentalitate şi 
comportament, iar poetul Luca încearcă să 
descopere fanta prin care se poate ieşi din cercul 
determinărilor, spre iluzia libertăţii, spre „omul 
viu“, eliberat din convenţiile categoriilor sociale. 

Modul manifestării acestor personaje în 
naraţiune este confruntarea prin discurs şi 
gândire, destinul lor fiind trasat între momentul 
întrebării şi cel al răspunsului; la limita tragică a 
condiţiei omului revoltat, Luca, Matei, Marcu şi 
Ioan caută intensitatea într-o lume „stagnantă“, 

folosind metoda observaţiei lucide, a 
„cinematografului interior“ al lui Miron 
Perieţeanu. Romanul e pasionant mai ales prin 
urmărirea modului de constituire a noii 
sensibilităţi poetice de la începutul secolului XX; 
criza socială şi politică, ascunsă sub aparenţele 

liniştii şi prafului urbei ialomiţene, este dublată 
de o criză a creaţiei; poetul este pivotul 
romanului lui Paul Georgescu. „Iluminările“ lui 
Luca conturează un tip specific de creator, care 
rupe cu tradiţia epocii posteminesciene; „modelul“ 
lui se aseamănă frapant cu cel de astăzi, al tinerilor 

ultimei generaţii; îi desparte doar semnificaţia 
diferită a unor termeni ce se confundă, adesea, 
nejustificat: realitatea şi realul. Prozatorul are în 
vedere tipuri şi structuri, iar perspectiva sa este 
aceea a relaţionării nivelelor social-politic şi cultural, 
nu în orizontul strictei determinări a configuraţiei 

unuia de către celălalt (e depăşit, acum, şi 
Gherea!), ci în sensul reflectării: revoluţiile 
sociale şi politice, marele seism care se apropie 
(primul război mondial) înseamnă confruntare, 
destructurare a unor structuri pentru a instala 
altele; evoluţia (şi revoluţia) interioară a poetului 

înseamnă acelaşi lucru: în fine, disputa 
modalităţilor literare este o ilustrare, pe un alt 
plan, a conflictului social şi politic: 
metamorfozele sunt, în egală măsură, violente. 

Politicianul (Ioan, Marcu, Matei) şi poetul (Luca) 
au în vedere aceleaşi limite, cele ale fiinţei 
interioare; ceea ce primul realizează prin 

dispersare, prin constituirea a ceea ce se numeşte 
„eu circumferenţial“, al doilea făptuieşte prin 
concentrarea nucleului activ, a sinelui; faptele, 
istoria interesează proza lui Paul Georgescu în 
măsura (şi în felul) în care devin în structura 
fiinţei prin a cărei configuraţie lăuntrică se 

judecă totul: politică, relaţii sociale şi umane, 
opţiuni ideologice etc. Între personajele cărţii, 
străluceşte poetul; prin Luca, naratorul nu 
vizează doar modul trecerii de la romantism la 
simbolism, de la răzvrătirea „vagă“ spre revolta 
cu un precis ţel social, ci are în vedere starea de 
criză a unei întregi generaţii, aceea a primului 
război mondial: existenţa ei începe cu întrebările 
neliniştitoare pe care le-au ivit evenimentele 
anului 1907 şi capătă semnificaţie, se împlineşte în 
răspunsurile din 1918. Mecanismul istoriei – spune 
Paul Georgescu prin personajul său – este 

mecanismul gândirii acesteia; restul e speranţă 
(„Natura speranţei dă măsura fiecăruia“) şi surâs 
(„Orice vi s-ar întâmpla, păstraţi surâsul“, se 
spune în ultima frază a romanului). 

În acest ultim ciclu epic, al cărui protagonist 
este secolul XX, importante sunt tensiunea ideii 
şi meditaţia lucidă asupra condiţiei umane, eseul 
a cărui formulă, în proza lui Paul Georgescu, ia 
forma jurnalului romanesc. Mai cu seamă a patra 
carte a seriei, Geamlâc, dezvăluie cu pregnanţă 
aceste caracteristici care amintesc de romanele lui 
Alexandru Ivasiuc pentru că, iată, despre lume 

se construiesc ipoteze şi nu se spun lucruri 
definitive, iar textul epic este un exerciţiu de 
cunoaştere, un reflex al interiorităţii fiinţei 
„problematice“ a celui care scrie, o potenţare a 
experienţei sale: adoptând formula textului 
„personal“, a jurnalului, naratorul scrie, în fond, 

despre sine, mai exact, despre ceea ce gândeşte 
(şi, astfel, cunoaşte), „numele“ prezente în 
naraţiune fiind metafore ale eului, ipostazieri ale 
ideilor şi reprezentanţi nu atât ai unor paliere 
sociale, cât ale modului de a fi în relaţie cu 
lumea. În volumul al patrulea al ciclului epic 

este foarte mult – era şi înainte – din complexul 
afectiv al autorului; în această carte, însă, el se 
aşază temeinic în pagină, dă cu tifla convenţiilor 
narative pentru a afirma tranşant identificarea 
(expusă şi în Vârstele raţiunii) dintre actul 
scriptural şi cel existenţial: a scrie pentru a fi. 
Mai mult încă decât în romanele anterioare, 
naratorul simte acut necesitatea de a se explica: 
„Narând minuţios, am încercat să deosebesc 
temperamentul şi intensitatea lui de concretul 
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social ce degajează energii sau, dimpotrivă, 
ridică obstacole, cum am încercat, deopotrivă, să 
desfac din spectacolul supraetajat, micile 
incidente individuale de jocul marilor forţe 
sociale şi în urmă de furtunile Istoriei ce distrug 

sau ridică şi consolidează destine, cu o totală 
indiferenţă la soarta indivizilor prinşi – vrând-
nevrând – în vârtejul ce ne anulează dorinţele“. 
Reflex al receptării, nu o dată superficiale (de 
vină era „glazura“ umorului), de care au avut 
parte cărţile precedente? Vocea criticului care îşi 

reclamă competenţa şi drepturile? Oricum aceste 
„rezumate“ care introduc o nouă instanţă 
narativă (aceea a autorului, a „timpului 
scriiturii“) reprezintă resortul ascuns al 
mecanismului epic, dezvăluind canalul secret 
prin care însăşi viaţa celui ce scrie irigă viaţa 

„ficţiunilor“ sale. 
În pofida aparenţelor pe care le pot lăsa aceste 

observaţii, romanul lui Paul Georgescu îşi 
plasează acţiunea între repere sociale şi istorice 
precise; Mai mult ca perfectul şi Natura lucrurilor 
abordau copilăria personajului (1900-1910), 

Pontice – adolescenţa (anii de dinaintea primului 
război mondial), pentru ca în Geamlâc 
protagonistul să se găsească la vârsta opţiunilor, 
pregătindu-se să împlinească treizeci de ani. 
Secolul se află într-un moment de criză, când se 
schimbă mentalităţi, generaţii, când se 

cristalizează conştiinţe şi noi paradigme de 
sensibilitate, când socialul şi, deopotrivă, individul 
intră în ceea ce un personaj numeşte starea de 
urgenţă. Documentarea este fără cusur pentru că 
prozatorul îşi cunoaşte bine protagonistul, îl 

simte, cum se spune, determinându-i profilul din 
doar câteva linii; Paul Georgescu nu face nici în 
această carte (cum n-a făcut-o nici în 
precedentele) o reconstituire a epocii (de asta se 
ocupă istoricii, se spune la un moment dat), ci 
(re)creează o vârstă prin ceea ce are ea mai 

semnificativ: „atmosfera de teroare, de pândă“. 
Toată drama intelectualului întors din tranşeele 
primului război mondial se cuprinde în 
realitatea pe care o desemnează această 
sintagmă; supuşi unui şoc de tensiune, foştii 
tineri zurbagii din Platoneşti şi Huzurei apar pe 

scena tuturor convulsiilor politice şi sociale din 
Bucureştiul deceniului trei, adoptând ziaristica 
(literatura) ca pe o „formă de luptă într-o 
perioadă de luptă“, încercând să înţeleagă 
rosturile noii lumi în care tranşeele frontului au 
fost înlocuite cu altele, ascunse şi, de aceea, cu 

mult mai periculoase, învăţând să sufere pentru 
fiecare opţiune, în fine, pierzându-se pentru că 
structura lor interioară, formată în altă vreme, 
când o vorbă nu ucidea pe nimeni, nu mai poate 
răspunde „huietului“ timpului de tranziţie în 
care tot ce părea solid înainte se prăbuşeşte: 
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istoria se grăbeşte şi pentru personajele lui Paul 
Georgescu, timpul nu mai are răbdare cu ele. 
Lumea veche, aceea a Platoneştiului şi 

Huzureilor, cade, intră sub zodia deriziunii: 
Marcu suferă „un atac de dambla“, Luca 
împlineşte „blestemul chinuirii de sine“, Ioan 
este ucis, Miron Perieţeanu – omul care a avut 
curajul să râdă de propria sa moarte – este 
înlocuit cu un alt raisonneur (naratorul însuşi): 

un univers social, istoric (şi literar, aş zice) 
dispare, pentru a se naşte un altul: altă generaţie 
(Victor, Anton, Zaharia, Tiberiu, cei trei băieţi şi 
o fată din „celula“ socialistului Matei) 
înlocuieşte pe scena istoriei pe „vechii“ Luca, 
Ioan şi Marcu. Nu sunt acestea simple 

„translaţii“ de material epic; căderea eroilor şi, 
cu ei, a lumii vechi ţine atât de mecanica 
planului social, cât şi de aceea a textului însuşi: 
dispar (se „dezeroizează“) vechile personaje 
pentru a face loc altora. Iar această metamorfoză 
a protagonistului romanului este motivată, în 

fond, de prăbuşirea punţilor de comunicare ale 
„figurilor“ ce experimentează realul („apostolii“ 
Marcu, Luca, Ioan şi Matei nu sunt decât 
ipostaze ale copilăriei şi adolescenţei adevă-
ratului protagonist care este Secolul); ceea ce 
fusese, altădată, impuls spre schimbare, devine, 

la noua vârstă, reacţiune: deplin eficientul Ioan 
alunecă spre „dreapta“, sfârşind sub gloanţele 
noilor „amici“, vechiul politicianism (ilustrat 
prin Marcu) este acum datat (şi, de aceea, 
personajul dispare), singurul care rămâne fiind 
socialistul Matei pentru că „tranşeea“ sa în 

confruntarea socială nu-şi schimbă cu nimic 
destinaţia şi nici amplasamentul: până la sfârşitul 
secolului. 

Această dinamică a noii vârste a 
personajului central este „ecranizată“ de narator 
conform formulei deja cunoscute din cărţile 

anterioare; cinematograful interior pe care se 
mişcă aceste „umbre“ este înlocuit de atmosfera 
geamlâcului care animă „pustietatea“ (locul 
meditaţiei) şi adună personajele în jurul „jilţului 
de paie“ prin faţa căruia trec siluetele realului. 
Demontând maşinăria istoriei şi descoperind 

profunzimile lumii interioare a protagonistului 
său, naratorul trebuie să răspundă la o întrebare 
de limită: este sau nu prezentul o formă a 
trecutului? Răspunsul conferă încărcătura 
ideologică a romanului, problematica sa; 
„legăturile primejdioase“, pe care le stabileşte 

prezentul cu trecutul, se dezvăluie prin formula 
particulară a romanului, naraţiunea la persoana 
întâi constituind o reţea care uneşte 
semnificaţiile lui „ieri“ cu „azi“, pentru a marca 

sensul destinului imprevizibil al unui protagonist 
ce-şi râde nu o dată de „chipurile“ sale prezente 
sau trecute. În sfârşit, Geamlâc este romanul 
unei iubiri (pentru „Măiastră“) ale cărui 
înţelesuri depăşesc „viaţa“ pentru a se înscrie 
definitiv „în carte“: iubirea nu e (doar) 
sentiment, ci creaţie, text. 

Cartea din urmă a lui Paul Georgescu are o 
funcţionalitate precisă în cadrul ansamblului 

narativ pe care îl închide, dând măsura exactă pe 
care o avea autorul asupra relaţiei dintre text şi 
realitate, dintre scriitor şi istoria care tocmai se 
face sub ochii săi; deşi se referă la fapte din 
trecut, Între timp şi toate cărţile lui Paul 
Georgescu nu pot fi circumscrise aşa-zisului 

„roman istoric“ întrucât prozatorul, întorcându-se 
la începutul secolului XX, scrie despre prezent; 
avea ceea ce se cheamă viziune asupra istoriei, o 
neobişnuit de clară imagine a evoluţiei 
politicului şi socialului prin relevarea 
conexiunilor ascunse dintre un fapt ce aparţine 

trecutului şi situaţia în care se află, în prezentul 
scrierii cărţii, mecanismul social. Glazura 
romanului e cea obişnuită la Paul Georgescu; 
„comedia literaturii“ prin subtile jocuri 
intertextuale, scenarii cu indicaţii de regie, replici, 
dialog „în draci“, ridicarea şi coborârea cortinei, 

personaje ce pot fi recunoscute în tipuri de-acum 
clasice (Costel e un Mitică sau, mai degrabă, un 
Lică Trubadurul) sau care se înscriu în tipologia 
belferului, conflictul dintre generaţii etc.; dincolo 
de acestea, se regăsesc şi în acest ultim roman 
temele întregii literaturi şi, aş spune, ale vieţii lui 

Paul Georgescu. 
Unitatea de timp: anul 1917, după „pacea“ 

de la Buftea. Unitatea de loc: oraşul provincial, 
locul unde numai aparent nu se întâmplă nimic. 
Cu aceste date, cititorul va parcurge în Între timp, 
ca şi în romanele precedente, prezentul, exact 

secunda istoriei. Paul Georgescu alege, 
semnificativ în perspectiva conexiunilor amintite, 
un interval al tuturor suferinţelor; anul 1917, cu 
imensa sa dramă, seamănă perfect cu „straniul 
interludiu“ al anilor ’80. Mai mult decât atât, 
însă – şi pentru că istoria se repetă amarnic de 

bine – situaţia confuză de după un război care se 
sfârşise fără a se fi încheiat este tulburător de 
asemănătoare cu starea „post-revoluţionară“ a 
societăţii româneşti (întrebam pe prieteni 
comuni cam ce-ar fi spus Paul Georgescu despre 
tot ce s-a întâmplat imediat după moartea sa; mi-

au răspuns crud „mai bine că a murit“. Cine va 
citi însă ultimul său roman – dar cine l-a citit 
într-o vreme când nimeni nu era interesat de 
cărţi? – se va convinge exact de contrariu: omul 
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era pregătit pentru că scriitorul văzuse totul, 
intuise dinamica unui astfel de interludiu şi 
mintea sa lucidă ne-ar fi fost de folos). „Peste 

cinci ani, bâjbâiala asta va fi o lecţie de istorie. Va 
fi scris acolo ce s-a întâmplat şi de ce, cine s-a 
orientat bine şi cine a dat-o cu oiştea-n gard… 
Atunci vor şti astea toţi profesorii şi elevii, dar 
azi nimeni nu ştie… mergem pe bâjbâitelea“: 
lecţia de istorie a anului 1917 se repetă în atât de 

dramaticul 1990. Ce se întâmpla în 1917 pentru 
ca să se întâmple şi în 1990? Înainte de toate, 
tânăra generaţie îşi pierde încrederea în popor, 
efect al instalării (de cine?) a unei ere a 
suspiciunii, a atacului direct sau indirect, 
totdeauna dur, însă: „Ce lume aţi creat voi?“, se 

întreabă unul dintre tinerii care merg „pe 
bâjbâitelea“ prin straniul interludiu. Apoi, 
condiţia intelectualului între strigătul disperat 
din faţa ignoranţei („ce e de făcut?!“) şi 
capitularea, resemnarea într-un amărât „asta e, 
n-am ce face“. Istoria pune în cauză însuşi 

factorul său de progres: omul, cu tragedia sa 
mereu reluată („responsabilitatea fiecăruia într-o 
lume în care totul e determinat“), în acest secol 
al tuturor pactelor secrete, al înţelegerilor şi, 
desigur, al vânzărilor. Între individ şi istorie, 
între forţele „revoluţionare“ şi cele 

„conservatoare“ – spune Paul Georgescu – 
consensul a fost rar sau, mai exact, n-a fost 
niciodată decât aparent: legile mecanismului – 
dogmele – s-au opus totdeauna „părţii de 
libertate“ a individului, l-au făcut să spere că doar 
moartea îi va putea transforma simpla existenţă în 

destin: „suntem în vremea bănuielilor“, zice un 
personaj, marcând frica, supremaţia zvonului, 
confuzia, coşmarul („vocaţia şi expresia“ unei 

lumi în schimbare). Straniul interludiu nu e doar 
timpul dezamăgirii, al facerii şi desfacerii unor 
vieţi, ci, în primul rând, momentul când 
conştiinţa trebuie să aleagă: e (între) timpul 
opţiunii, al clarificărilor în ordine morală: 1917 
din romanul lui Paul Georgescu e 1990 de după 

dispariţia sa, mai puţin situaţia politică: drama 
omului rămâne aceeaşi. Dar nu numai ea; iată ce 
era presa atunci: „Dania: — Şi o să spuneţi 
adevărul? Vancea: — O, cu măsură, duduiţă, cu 
măsură… Ce-i mult strică. Prea multe minciuni, 
nu te mai ia nimeni în serios, prea mult adevăr, 

ţi se urcă toţi în cap… Prea grav, cască toţi, prea 
şugubăţ, nu-ţi acordă nimeni atenţie. Mai ceva 
serios, mai o glumă, mai o insinuaţiune. Ce-i 
mult strică…“; nu-i aşa? 

În sfârşit, un mesaj care se află în ultima 
parte a cărţii, dictată, din câte ştiu; la întrebarea ce 

e omul dispărut dintre ai săi, poetul Andrei, în care 
prozatorul Paul Georgescu va fi pus ceva din 
sine, răspunde: „E o… absenţă. Iar o absenţă nu 
poate fi gândită. Rămân amintirile, la cei vii… 
care l-au cunoscut. Unu’ a scris: «Unde se 
întâlnesc cei morţi? Pe buzele celor vii»“. Acesta 

este, în fapt, modul de a fi al trecutului în noi: 
prezenţă prin absenţă, proiecţia clipei de azi şi a 
mult-puţinului de mâine în straturile aşezate la 
vedere – spre pilda noastră – ale istoriei: oamenii 
care sunt se află în cei care au fost 
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Cristina OPREA 
 
 

Viziunea suprarealistă a lui 
Horia Muntenus 
în romanul ,,Dincolo de stelele reci” 

 
 

e domnul Horia Muntenus l-am 
cunoscut la Craiova cu prilejul 
manifestării culturale ,,Zilele Constantin 

Brâncuşi”,ediţia a III-a, desfăşurată în perioada 
14-15 martie 2015. Pentru ca acest eveniment 
cultural să fiinţeze au cooperat trei instituţii 
culturale şi formatoare – Asociaţia ,,Podul lui 
Apollodor”, Muzeul de Artă şi Filarmonica 
Oltenia. Simpozionul ,,Brâncuşi, la răscrucea 
artei moderne” s-a desfăşurat apoi in Sala 
Oglinzilor din cadrul Muzeului de Artă. 

A fost într-adevăr un miracol, existenţa lui 
Brâncuşi pe aceste meleaguri. Creaţiile lui 
Brâncuşi sunt cărţi deschise spre lectura 
profundă. Semnele arhetipale ce sunt închise în 
piatră şi marmură, au fost folosite încă de la 
naşterea civilizaţiei umane. Dar ei, primii 
oameni, ştiau cum şi cât să le folosească. O dată 
cu evoluţia umanităţii, noi am pierdut acest 
limbaj sobru şi echilibrat. Dar...S-a născut 
Constantin Brâncuşi! O cometă pe cerul 
necunoaşterii noastre. Prin creaţiile sale ne-a 
reamintit de simplitatea formei şi de modul de a 
esenţializa o idee. Şi...încetul cu încetul, ne-am 
reamintit cine suntem. Ne-am reamintit de 
frumuseţea şi puritatea sufletului. Ne-am 
reamintit de ceea ce înseamnă vibraţia la 
elementele universale.  

Şi de la simpozionul acesta interesant l-am 
reîntâlnit pe domnul Muntenuş cu prilejul  
,,Zilelor oraşului Craiova” când, la Casa de 
Cultură ,,Traian Demetrescu” a prezentat filmul 
,,Calea Eroilor – Istoria unei capodopere” şi a 
lansat romanul ,,Dincolo de stele reci” editat la 
Azbest Publishing 2015. Pe lângă regizor, Horia 
Muntenuş este un scriitor marcant al Ardealului 
contemporan, venind din zona Clujului şi a 
publicat mult, de la poezie la eseuri de 
hermeneutică, şi aici permiteţi-mi să citez 
titlurile cărţilor sale ,,Noaptea exilatului”, 

,,Ioan”, ,,Gura de piatră”, ,,Dreptul la tristeţe”, 
,,Liber”, ,,Pythia”, ,,Dincolo de Brâncuşi” şi 
,,Poesii (frânturi din tinereţe)”. 
 

 
 

Când am privit pentru prima dată coperta 
cărţii, m-am gândit imediat la tensiunea creată 
prin juxtapunerea  a două culori puternice – roşu 
şi negru . cărora, li se adaugă pentru a echilibra, 
mici inflexiuni de verde. Atunci am avut 
sentimentul de pulsaţie a vieţii, de eternitate a 
trecerii, de lupta dintre viaţă şi moarte, dintre 
dragoste şi ură. Păsărea neagră, sufletul 

P 
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transmigrând spaţii existenţiale, al cărui ochi, o 
stea, mi-a adus aminte de Luceafărul de 
dimineaţă, ce în solitudinea lui, ne trimite raze, 
dar se luminează de fapt pe sine. În acelaşi timp 
ochiul păsării înocuit cu o stea poate semnifica şi 
privirea de dincolo de lumi, de biruinţă a 
văzutului asupra nevăzutului. 

Astfel, am deschis cartea spre lecturare. 
Tema abordată are o mare importanţă în viaţa 
scriitorului, fiind presărată cu multe date 
autobiografice din perioada amatei făcute la 
Vânătorii de munte, armă destul de grea.  

Textul te poartă de la cruda realitate spre 
zone ale supra-realului, metamorfozând trăiri, 
ducând cititorul spre lumi subtile. De la lupta 
pentru viaţă, pentru supravieţuire, autorul ne 
deschide o fantă spre iubirea sinceră, delicată, 
între doi oameni tineri şi frumoşi, ce îşi trăiesc 
sentimentele profunde la intensitate maximă. 

Întregul roman este structurat pe clipe rupte 
din realitatea dură a vieţii de soldat, după cum 
spune autorul ,,firul gândurilor leagă firul râului 
de firul şoselei şi drumul curge ca un râu. Râul 
se va vărsa într-un altul şi, în final, va ajunge în 
mare, fără chip de întoarcere, în timp ce drumul 
ăsta e afluentul milităriei, drumul va fi afluentul 
Eliberării.” (citat de la p.45) 

Pendulând între planul terestru şi cel 
spiritual, autorul introduce mai multe personaje, 
fiecare găsindu-şi 
situarea lui spaţio-
temporală, iar numele 
lor sunt coordonate de 
fixare pe această hartă 
a cărţii – 
Pistolarulnumărulunu, 
Comandantul Unităţii, 
Locotenent-Colonelul, 
Maiorul, Căpitanul, 
Cicatrizatul, 
Locotenentul Celalb, 
Tina, Maioreasa Cucoc, 
Viki, Bătrânul, Sfântul 
Petru, Sfântul Sisoe, 
Călugărul, soldaţii şi 
Maria – personajul 
feminin principal.  

Romanul cucereşte 
cititorul prin 
întâmplările sale şi 
prin  tragismul lor, 
prin modul de 
sinceritate al scrierii, 
prin limbajul utilizat, 

prin imaginile suprarealiste folosite ca treceri 
între tablouri. Starea de spirit indusă de lectură 
este aceea de contemplare asupra existenţei 
umane şi a efemerităţii sale. De aceea trebuie să 
menţionez că această carte deja îşi formează 
publicul ei, fiind lansată în mai multe oraşe din 
România – Cluj, Craiova, Bucureşti, Sebeş-Alba, 
Râmnicu –Vâlcea, Făgăraş şi Baia Mare.  

Eu am găsit cartea ca interesant 
sistematizată, gîndită de la impactul vizual 
asupra cititorului, prin cromatica copertei şi 
până la modul de exprimare extrem de original. 

După cum scrie Horia Muntenus în 
încheierea romanului ,,Cerul senin se poate zări 
printre vârfurile brazilor, acolo unde Luna Plină 
tronează solemnă, impasibilă, înconjurată de 
stelele reci. Dincolo de ele, dincolo de freamătul 
constelaţiilor, dincolo de Pulberea Luminii, 
dincolo de puzderia de sori şi de planete – 
imensitatea misterioasă în care se duc, să se 
prefacă-n tăcere, toate gândurile, toate visurile, 
toate neliniştile şi toate emoţiile.” (citat pag.253) 

Îi multumesc domnului Horia Muntenus 
pentru bucuria de a-mi oferi spre lectură un alt 
tip de roman, un roman cu o anumită 
încărcătură filosofică şi îî doresc succes în 
demersurile domniei sale. 

Iar dumneavostră cititorilor, vă doresc 
,,Lectură plăcută!”.  
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Alchimia Cuvântului 
 

Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era. 
George Bacovia, Umbra 

 
mul aparţine spaţiilor infinite şi lumilor 
veşnice. Singurul care poate hotărî să se 
metamorfozeze într'o piatră filosofală, 

în lumină sau în întuneric, în bine ori rău, este el, 
îndeplinind în aceeaşi măsură misiunea hărăzită 
de Dumnezeu. Posibilitatea de a trăi în armonie 
sau disarmonie e o enclavă înlăuntrul graţiei 
divine. Amintind factorii care l-ar putea 
împiedeca sau limita să se realizeze (arealul 
nativ al educaţiei, ereditatea, pasiunile, 
temperamentul, viciile timpului...), nu pot să 
admit decât superioritatea omului asupra acestei 
lumi. Un fiu al lui Dumnezeu nu poate fi decât 
preot sau rege totodată, rege peste lumea 
materială, vizibilă şi preot în relaţie cu cea 
spirituală. A te cunoaşte pe tine însuţi înseamnă 
a realiza tocmai această bibliotecă  pe care o 
parcurgi în lectură fiindu’i concomitent şi autor. 
Ca reflecţie şi reprezentare divină, esenţa noastră 
se individualizează precum o notă, o literă, o 
imagine a marelui sacru poem. Dar tocmai de 
aceea fiecare dintre noi, primind harul Duhului 
Sfânt, avem lungimi de undă diferite în 
reflectarea şi refractarea luminii în athanor şi 
prin diamantul sufletului. Cu cât cunoaşterea 
este însoţită mai mult de înţelepciune, omul 
devine mai profund, mai spiritual, diferindu’l de 
ceilalţi.   

Trăind izolat, neputând comunica prea mult 
cu oamenii, stau adesea cu mine însumi, fac 
muzică şi când găsesc ceva interesant iau note 
pentru a mi le citi mai târziu. Nu’i vina mea dacă 
aceste simple notiţe sunt în formă de versuri şi 
câteodată par vaiete – spunea Bacovia, 
răspunzând interviului luat de I. Valerian. Am 
recitit gândurile exprimate de poet în însemnări, 
proze, versuri, cum şi cele despre el şi opera sa. 
Să fi fost omul-poet un însingurat, poetul-om un 
refulat ? A fost el un bolnav incapabil să 
înţeleagă ce se întâmplă cu lumea pe care o 
percepea în gând ? Am încercat să’l apropii de 
Lautréamont prin viziuni freudiene, chiar dacă 
el se asemuia cu Poe sau Verlaine. Am încercat 
să descriu nu o boală, ci tipul anormal în care 

s’ar încadra comportamentul liric al poetului. 
Armonie şi disarmonie în acelaşi om, pornind de 
la premisa că Bacovia, el însuşi a fost o oglindă 
cosmică, iar prin intermediul celulelor sale 
mnemo-cognitive (reţeaua centrencefalică 
implicată în cel de-al treilea arc reflex – noetic) în 
centrul lumilor, al creaţiei, al geniului uman5. 

Simbolismul era un curent literar apărut în 
Franta, in ultimii ani ai veacului al XlX-lea şi 
extins apoi în alte literaturi, inclusiv in literatura 
română. Dar romantismul nu se hrăneşte din 
aceleaşi surse? Eminescu nu se îndepărtează de 
acest model, utilizând simbolurile cu funcţie 
sugestivă bogată, cultivând sugestia cu ajutorul 
căreia sunt scoase la iveală stări sufleteşti vagi, 
fluide, confuze (melancolie, plictiseală, spaimă, 
disperare etc), relevând corespondenţele tainice 
ale afinităţilor care se stabilesc între obiecte şi 
oameni, natură şi sentimente, cultivând 
elementul muzical, sonorităţile verbale, repetiţa 
şi refrenul. Aş dori să reproduc un poem 
excepţional care nu dezice filiaţia prezentată. Îţi 
aduci aminte ziua când ţi-am spus ca eşti 
frumoasă, /Când cu buzele de sânge şi cu ochii 
sclipitori /Printre arborii de toamnă te opreai 
încet, sfioasă, /Lasând gândul spre amorul 
înţeles de-atâtea ori?... // Aşteptai să fiu poetul 
îndrăzneţ ca niciodată /Ca s-auzi ecoul rece-al 
unor calde sărutări /Te duceai mereu nainte 
înspre-o umbră-ntunecată /Ca o pală rătăcire 
coborând din alte zări. //Ah, mi-ai spus atât de 
simplu ca ţi-i sete de iubire / Neascultând decât 
şoptirea singuraticei păduri, /Îţi opreai cu mâna 
sânul şi zâmbea a ta privire, /Chinul depărtării 
noastre neputând să-l mai înduri. //- Ha, ha, ha, 
rîdea ecoul, de râdeam de-a ta plăcere, /Între om 
şi-ntre femeie mi-ai spus ura din trecut, /Te-am 
lăsat să-nşiri povestea cu dureri şi cu 
mistere /Pentru mine, ca oricărui trecător 
necunoscut. // Îţi aduci aminte ziua când ţi-am 

                                                 
5
 Introspecţie mnemoclastică în oglindă, Dogmă sau 

Libertatea gândirii, Junimea 2007 

 

O 
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spus ca eşti frumoasă, /Când, în şoaptele 
pădurii, poate ca te-am sărutat /Ascultând ecoul 
rece, înspre toamna friguroasă /Ce-aducea-
ntâlnirii noastre un adio-ndepărtat? (Poveste).  

Sufletul bacovian nu reflectă, ci refractă 
cosmosul precum zi de zi o fac frunzele, pietrele, 
apa, metalul, dar mai ales omul în modul cel mai 
conştient, doar că surprinde fenomenele şi le 
redă fără a le mai explica. Citiţi vers după vers. 
Iniţierea vine citind. Ele descriu un peisaj vizual, 
sonor, olfactiv, gustativ, tactil prin intermediul 
cuvintelor. În plus percepeţi şi acel ceva simţit 
fără cuvinte. Este harul care coboară prin 
arcurile reflexe celeste spre acest medium a cărui 
iniţiere nu poate fi încadrată în rosicrucianismul 
modern, ci în cel ancestral preluat de cărturarii 
evului mediu. Ne trezim adesea în grădinile lui 
Rosenkreutz, printre etapele. Porţile şi treptele 
evolutive spre nunta alchimică, cea pe care o 
desăvârşeşte dincolo de Hamlet în Romeo şi 
Julieta, marele învăţat Shakespeare. Crengi 
subţiri cu flori albe.../ Spre mai sus/ Mă ridica 
din/ erori/ Ideealuri ce-au apus.../ Cu flori roze 
crengi/ subţiri.../ Isus!/ Flori pe zări, în iarbă 
flori.../ Spre mai sus/ Am trăit/ de mii de ori.../ 
E destul că tu te-ai dus.../ Flori pe zări, în iarba/ 
flori.../ Isus!// Să dorm.../ Să dorm, din ce în ce 
murind/ Deşi oriunde e/ o reînviere.../ Iată, 
sunt goale/ Dumbrăvile sacre - Poetul a plecat./ 
şi/ dacă tu mai cauţi, / Păşind prin tăinuitul 
izvor, / Pe mine nu mă vezi// - Poetul a 
plecat.../ Să dorm.../  Să dorm, din ce in ce 
murind/ Deşi, / oriunde, e o reînviere... (Imn) 

Mă voi opri, rând pe rând la instrumentele 
magistrului aflat în peştera lui Paracelsus şi voi 
pătrunde între arcane pentru a descifra 
operaţiunile desăvârşirii spirituale, trecerii 
plumbului în aur.  

Timpul etern (în care totul este sub 
stăpânirea unei legi cosmice, chiar militară). 
Acest element este primordial, precedent 
cosmosului cunoscut şi Genezei - O zi fără 
anotimp şi ordine militară (Armura). George 
Bacovia ne aminteşte că A fost odată... va fi 
odată.../ Nu spune zarea, dar spune omul -
/Numai acuma e niciodată.../Adânc, prezentul, 
închide tomul...//Mă duc, tot acolo, în marea 
clădire, /E ora, de la care rămân închis –(Belşug). 
Cel care a fost iniţiat nu’şi poate părăsi 
cunoaşterea chiar dacă pătrunde, după creaţie în 
lumea făurită de Cuvânt. 

Spaţiul infinit (lumina în frecvenţele vizibile, 
ceea ce se materializează pentru fiinţele 
pământului în culori). Existenţa sinesteziei, adică 
perceperea simultană a unui ansamblu de 
sensaţii (auditive, vizuale, olfactive etc) 

reprezintă încercarea de raliere a primelor arcuri 
reflexe umane la datele Cuvântului iniţial 
dătător de comunicare a Luminii. Inconştientul 
văzut de mulţi exegeţi nu e altceva decât placa 
turnantă a creierului între arcurile reflexe 
telurice şi terrestre. Este cel mai evident exemplu 
de creaţie sub oblăduirea informaţiilor noetice 
aşezate pe matricea lirică umană. Şi pornind de 
la lumina albă spre cea neagră, poetul oscilează 
în descrieri, frecvenţele jonglând între sunet şi 
culoare. Orchestra începu cu-o indignare 
graţioasă./Salonul alb visa cu roze albe --/Un 
vals de voaluri albe .../Spaţiu, infinit, de o 
tristeţe armonioasă ...//În aurora plină de 
vioare, /Balul alb s-a resfirat pe întinsele cărări --
/Cântau clare sărutări .../Larg, miniatura de 
vremuri viitoare ...(Alb) sau Lunecau baletistele 
albe…/Tainic trezind complexul organic –
/Albe, stârnind instinctul satanic, / Lunecau 
baletistele albe. (Balet). Dar curcubeul, legământ 
atestat de Noe între oameni şi divinitate scaldă 
ochii adânciţi în orbite ai poetului. Cu roşii 
fanare, galbene, verzi/Trec noaptea strigoii prin 
lanuri de grâu/Şi câinii în lanuri în noapte tot 
bat -/Strigoii la crâşmă în pod au intrat, /Şi 
podul se vede bizar luminat/De roşii fanare, 
galbene, verzi./ Strigoii, din pod, îşi iau 
înapoi, /Lăsate din viaţă, demult, 
amanete.../Aşa spune basmul ce azi l-am 
uitat/Că noaptea, la crâşmă, apar siluete/Cu 
roşii fanare, galbene, verzi./Dar când despre 
ziuă cocoşu-a cântat, /Cad buzna, din pod, 
grămezi de strigoi, /Şi-n hău, peste lanuri, 
strigoii se pierd/Roşii, galbeni şi verzi.  
(Strigoii). O realitate aparentă, plină de elemente 
metafizice îmbină culorile şi nuanţele prin care 
se sublimează materia: Uitaţi-vă ce gol, ce ruină-
n amurg -/Amurgul galben m-a-ngălbenit, şi m-
apasă, /Cu geamuri galbene, cu lacrimi ce nu 
mai curg. (Scântei galbene), Un clavir îngână-
ncet la un etaj, /Umbra mea stă în noroi ca un 
trist bagaj-/Stropii sar, /Ninge zoios, /La un 
geam, într-un pahar, /O roză galbenă se uită-n 
jos. (Nocturnă). Nu timpul pe care îl întrevede 
un cititor obişnuit e cel care dezleagă, ci tocmai 
trecerea din alambic în creuzete’n athanor îl 
încătuşează pe cărturar, pe cel care cunoaşte. 
Roz/ Galben/ Alb/ Verde/ Cenuşiu/ Covoare/ 
Peisagii din/zări:/ Împăratul alb, /Împăratul 
negru, / Bogăţii/grase/Într-un ascuns departe, 
/Utopii/Miragii/După urbane/ziduri:/Făuriri 
mintale. (Feude). Puţini ştiu să întrevadă 
povestea care se derulează în versurile acestea 
pline de neprevăzut. Pentru că cine să vadă ceea 
ce e ascuns chiar şi în gingăşia primăverii : 
Verde crud, verde crud…/Mugur alb, şi roz şi 
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pur, /Te mai văd, te mai aud, /Vis de-albastru şi 
azur.  (Note de primavară) sau Îngerii deasupra 
noastră/Vor cânta un imn divin -/Ah, ce clară 
noapte-albastră, -/Poezie, sau destin. (Noapte de 
vară). 

Cine să înţeleagă metamorfoza aramei, 
coclirea ei şi nuanţele epocii bronzului, sau griul 
indigo al plumbului ce ascunde strălucirea 
argintului în calea sa de metamorfozare. E pură 
istorie, chiar protoistorie, greu de descris : 
Amurg de toamna violet .../Din turn, pe câmp, 
văd voievozi cu plete;/Străbunii trec în pâlcuri 
violete, /Oraşul tot e violet. (Amurg de toamnă 
violet) sau Plâns de cobe pe la geamuri se opri, / 
Si pe lume plumb de iarnã s-a lãsat;/I-auzi 
corbii! .../mi-am zis singur...si-am oftat;/Iar în 
zarea grea de plumb/Ninge gri. (Gri). 

O ultimă explozie înainte ca elixirul să fie 
conceput prin nigredo, ascunde culorile prin 
spiritul mereu alb al luminii de început : O cafea 
neagră... şi-o ploaie de gheaţă/ Când spiritul 
mai arde culori în odaie...( Dimineaţa), Pansele 
negre, catifelate/Pe marmora albă s-
au/veştejit, /Şi-n tainice note s-au irosit/ 
Parfume triste, / îndoliate. (Ecou de serenade). 
Din păcate, nu toţi văd lumina. E o mare 
necesitate pentru univers să găsim calea prin 

întuneric şi să acceptăm că acolo trebuie căutată 
lumina. Poetul a străbătut acest drum : 
Carbonizate flori, noian de negru.../Sicrie negre, 
arse, de metal, /Veşminte funerare de 
mangal, /Negru profund, noian de 
negru...//Vibrau scântei de vis...noian de 
negru, /Carbonizat, amorul fumega-/Parfum de 
pene arse, şi ploua.../Negru, numai noian de 
negru. (Negru). 

Sunetele (Cuvântul primordial în frecvenţele 
sonore, ceea ce se materializează în muzica 
sferelor) apar ca o enclavă a muzicii sferelor, 
vibraţii planetare care definesc prin lungimile de 
undă depărtarea şi trecerea succesivă prin arcuri 
reflexe celeste spre fiinţa poetului. Cântec, 
deasupra cetăţii, / Imbătrânire?!/ Eternităţii i-
am zis:/ La/muzica asta frumoasă, / Sunt 
lipsuri/ In sângele meu./ Ingeri, deasupra/ 
cetăţii, / Emotive, / Despre ceva mai 
nou?!/Telegraf, /Telefon din/ sfere.../ Sunt 
lipsuri/ In sângele meu. (Idei). El chiar simte că 
Muzica sonoriza orice atom...( Largo), iar lumea 
când renaşte după echinocţiu vibrează de viaţă, 
Primăvară.../ O pictură parfumată cu vibrări de 
violet./În vitrine, versuri de un nou poet, /În 
oraş, suspină un vals de fanfară. (Nervi de 
primăvară), pentru ca la căderea toamnei 
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Plângea caterinca-fanfară/Lugubru, în noapte, 
târziu.../Şi singur priveam prin ochene, / 
Pierdut în muzeul pustiu... (Panorama). Lumea e 
deci un muzeu, doar lumina şi vibraţia sufletului 
reprezintă un adevăr ce îl reprezintă pe cel care 
ne urmăreşte evoluţia între alpha şi omega. 

Arcurile reflexe celeste  (în care iniţiatul îşi 
transpune în meditaţie propriile probe trecute) 

Planurile complementare vizibile şi 
invizibile, realitatea si visul, timpul şi spţiul 
nedefinite tind spre etern şi infinit. Aici acesta 
pare a fi acelaşi cu increatul cosmic eminescian, 
în care poetul traieşte senzaţia scufundării în 
golul temporal. Omul începuse să vorbească 
singur.../Şi totul se mişcă în umbre trecătoare -
/Un cer de plumb de-a pururea domnea, /Iar 
creierul ardea ca flacăra de soare.//Nimic. 
Pustiul tot mai larg părea.../Şi-n noaptea lui 
amară tăcuse orice cânt, -/Şi-nvineţit de gânduri, 
cu fruntea în pământ, /Omul începuse sa 
vorbească singur... (Astfel). Soarta fiinţei umane, 
neînţelese şi oripilate de o societate dornică să 
distrugă cunoaşterea copleşeşte până şi minunile 
conţinute într’un tezaur transcendent cum este 
Bacovia. 

* 

Alchimia ca suport esoteric 
În afara apei şi poate doar a unor elemente 

terestre – metale – celelalte constituente sau 
regnuri (animale, vegetale – cu excepţia unui 
crin de argint şi a trandafirilor) lipsesc din 
versurile magistrului. Aerul e vânt, parfum, fum. 
Copacii sunt de fapt elemente moarte, albe sau 
negre într’un decor al pustiului, pustiu ce nu e 
cel de nisip, ci atemporal, iar zidurile oraşului 
sunt doar frontiere spaţiale asemenea sicriului, 
mormântului din cimitir. Piatra nu participă la 
opera alchimică. E moartă. Nu e vie, cum nici 
oamenii, cu excepţia balerinelor nu sunt vii. Iar 
graţioasele fiinţe sunt dor şi iubire, închipuiri. 
Realitatea e doar una singură: cea a universului 
în care domină apa, grea precum plumbul ce 
generază aurul liric al poetului, trăgând peste 
noi creaţia divină care se prăbuşeşte în noroiul 
primordial. Poezie, poezie.../ Galben, plumb, 
violet.../ Şi strada goală.../Ori/aşteptări târzii, / 
Şi parcuri îngheţate.../ Poet, şi/solitar.../ 
Glaben, plumb, violet./ Odaia goală.../ Şi 
nopţi/târzii.../ Îndoiliat parfum/ Şi secular.../ 
Pe veşnicie.... (Din urmă). Acest poem genial nu 
e doar o definiţie a Cuvântului sorbit în poesie 
sau un destin al alchimistului ce trece metaforic 
lumina prin vibraţii treptat întru transformarea 
materiei prime în elixir. În laboratorul său 
spiritual, Bacovia crează. 

 
♦♦♦ 

 
 
 

Capacitatea şi puterea de a’l cunoaşte pe 
Dumnezeu 

 sunt cele mai frumoase daruri acordate omului 
de Tatăl Ceresc.  

Este dovada clară a iubirii sale. 
Jakob Böhme (De tribus principiis) 

 

Nunta alchimică 
 

Poezia lui Bacovia concentreaza motive 
specifice poetului: ploaia, noaptea, singuratatea, 
somnul, coşmarul, golul, prabuşirea. Prezenţa 
acestor motive ca şi stările sufleteşti ale eului 
liric (nevroza, plictisul, angoasa, spaima) 
converg spre începutul lumii, al umanităţii, chiar 
prin desemnarea locuinţei construită pe apă, de 
către omul preistoric.  

Apa leagă începutul de diluviu, de sfârşit, 
poate chiar prin descompunerea treptată, de 
„sfârşitul continuu" - Aud materia plângând, în 
infinitul căruia poetul se simte singur, ca şi când 
ar fi ultimul om al planetei. Toamna sună-n 
geam frunze de metal, /Vânt.//În tăcerea grea, 
gând şi animal/Frânt.//În odaie, trist sună 
lemnul mut:/Poc.//Umbre împrejur într-un gol, 
tăcut, /Loc.//În van peste foi, singur, un 
condei/ Frec.//Lampa plânge... anii tăi, anii 
mei/Trec.//Să mă las pe pat, ochii să-i 
închid, /Pot.//În curând, încet va cădea în 
vid/Tot.//O, va fi cândva altfel 
natural, /Bis.//Toamna sună-n geam frunze de 
metal, / Vis. (Monosilab de toamnă) 

Călinescu însuşi realizează că în Lacustră 
poetul se confruntă cu o „halucinaţie a unui 
diluviu ce izbeşte cu valuri de apă pe cel 
adormit".  E cel din căruţa celestă, din sarcofagul 
ce regenerează, e naşterea din propia cenuşă a 
păsării Phoenix. Întoarcerea la non spaţiul 
existenţial ca o rotire exasperantă a aceluiaşi 
tablou îl împing pe creator dincolo de limitele 
timpului concret. ... Şi voi lua din cer/Ceea ce nu 
mai găsesc/Prin stele, /De când 
rătăcesc.//Această gândire mai vreau/Din câte-
am dorit -/Sau cerul e rece/La 
infinit... (Vreodată). Atunci unde e nunta? E o 
oscilaţie profund rosicruciană între realitate şi 
vis, între reuşită, izbăvire şi dezastrul 
apocaliptic. In amurguri roşii, nupţiale, /Stau 
pale şi nu se mai mărită.//... Din treacăt, 
tuturor, în perdele, /Le pun cate-o roză de 
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sânge. (Amurg de vară). Totuşi acţiunea se 
dsfăşoară în grădina iniţiatică, chiar dacă 
întreaga operă nu depăşeşte crearea argintului, 
în această etapă, poetul recunoaşte şi aurul 
alături de semnul însângerat al neantului. 
Havuzul din dosul palatului mort/ Mai aruncă, 
mai plouă, mai plânge-/Şi stropii căzând, în 
amurg, iau culori:/De sineală, de aur, de sânge. 
(Amurg antic) 

Dimineaţa până şi stelele trec prin culoarea 
cosmică primordială, cea care se învecinerază cu 
chaosul, cu întunericul care n’a cuprins şi nu 
poate cuprinde Lumina:  Aurora violetă/ Plouă 
rouă de culori -/Venus, plină de fiori, Pare-o vie 
violetă. Ci totul se desfăşoară sub bătăile (nu ale 
lunii ca la Blaga) ci ale trandafirului sângerând 
în geamul violet al iubitei (Matinală). Şi totuşi 
luna are puterea de îmbina regnurile, strălucind 
în spaţii nemaiîntâlnite, nu prin aemuirea cu 
trandafirul, nu prin culoare, nu prin sensaţii 
afective, ci calea şi cheia spre nunta alchimică. 
Crinul regal şi moneda care trebuie predată ca 
semn de recunoaştere la poarta palatului rămân 
garanţia unei străvechi moşteniri: Rămâne luna 
roza de argint, /Azi nu-i vreme de alint, /De vei 
veni/Când n-o să vin, /Pe banca veche vei 
găsi/Un crin/Şi o monedă de argint. (Romanţa) 

Am devenit foarte atent la un poem în care 
se concretizează memoria transcendentală 
emanată de versurile lui Bacovia. Este de fapt o 
amintire, o mărturisire şi o profeţie. Nu doresc 
să comentez mai mult, cei iniţiaţi ştiu ce spun, 
alţii bănuiesc, iar celor mai mulţi nu le pasă:  

Acolo, unde nu-i nimeni, /Nici 
umbre, /Unde se duc/Mulţime de ani, /Şi 
zgomotul zilei, /Şi tăcerea nopţii.../Unde toate 
sunt ştiute.../Acolo, spun călătorii, /Că numai 
rafale de foc/Se denunţă/Lugubru, 
metalic, /Din minut în minut./Acolo, unde nu-i 
nimeni, /Şi nu mai trebuie/Nici un cuvânt.( Sic 
Transit). E singurul poem în care din volucrul 
neantic se pomeneşte elementul secret, totem 
ancestral. 

După cum spune el : Şi s’asculţi pustiul (Rar) 
. Pentru a înţelege sensul rostirii divine, pentru a 
te putea integra în revelaţia profetică este 
necesară o hermeneutică transcendentă. 
Inspiraţia directă provenită din arcurile reflexe 
abisale şi cereşti reprezintă o experienţă 
nemijlocită şi o viziune metafizică prin conştiinţa 
faptului că primeşte cunoaşterea odată cu 
inspiraţia, asemănător cu declanşarea de idei, 
gânduri, imagini (conţinute a priori în tezaurul 
nostru energetic) la receptarea unui cuvânt scris 
sau rostit. Vioarele in doliu, cu strunele 
plesnite, /Te cheamă tremurânde cu nota cea din 

urmă, /Şi-n van se uită-n zare şi-ntreabă de-a ta 
urmă/Fecioara-n alb, pe braţe cu roze 
vestejite.//Se duse visătorul cu fruntea 
intristată, /Şi trandafirii de-acuma nu vor mai 
înflori, /Cu visurile moarte în pace va 
dormi.../Fecioara-n alb muri-va pe marmura 
stelată... (Tu ai murit) 

În armonia universului fiecare fiinţă 
interpretează propria sa partitură. Aici intervine 
sufletul, rezonând cu sinele, universul atât cel 
vizibil cât şi cu cel invizibil. De multe ori 
transpunerea străbate oglinda în ambele sensuri. 
Iar noi îi numim genii. Dar geniile sunt astfel, 
chiar dacă apar a fi neînţelese, când transmit 
restului lumii un fior. Fiorul ca şi dorul sunt 
elemente ale Creaţiei. Ele sunt materializarea 
umană a primordialului Fiat!. Vorbind lumii, 
creatorul uman transmite Logosul., adică starea 
în care timpul întâlneşte veşnicia şi spaţiul 
infinitul. Lumea divină a Înţelepciunii 
însămânţează, răsare, creşte şi înfloreşte în 
ţărâna Cunoaşterii. Poetul  spune: Cu vise de 
mereu nuvele, /În zvon de noapte 
orăşenesc.../Şi ce dacă corpuri cereşti se-
nvârtesc/Şi dacă lucinde stele!...//Şi ce dacă 
veacuri grele pândesc/Clipe din viaţă mai 
uşurele!.../Şi dacă corpuri cereşti se-
nvârtesc, /Ori stau departe lucinde stele. (Şi ce?) 

Poetul trece prin contemplarea terestră, în 
meditaţie şi retrăgându-se în asceză, izolându-se 
în grota iniţiatică, sarcofag, arcă,mormânt, 
apelează la un arc reflex celest, cel din care 
primise viziunea şi harul de a o destăinui. De 
aceea lirica sa emoţionează subliminal. Iată’l 
plutind într’o extraordinară reprezentaţie: În 
pâcla nopţilor de iarnă, cu hornuri ce fumează, / 
Când lămpile de stradă cu miile veghează, /În 
pâcla colorată mă duc abia simţit -/Mai mult ca 
orişicine, îmi pare c-am greşit./Am fost atât de 
singur, şi singur am rămas, /În creierul meu 
plânge un nemilos taifas…/De sună-n ziduri 
ninse, vreo muzică de bal, /Mai stau, şi plânge-n 
mine un vals provincial./De la fereastra ninsă, 
cu finele perdele, /Mă duc pe străzi de gheaţă cu 
spuza lor de stele;/Şi-n mijlocul odăii, tot singur 
mă prezint:/- Valsa o blonda-n alb, şi cu pantofi 
de-argint…/Aprind, pe masă, lampa, şi iarăşi 
mă dezbrac, /As vrea să-mi fac un ceai, şi 
stau, şi nu-l mai fac…/Ma clatină spre pat al 
insomniei pas -/În creierul meu plânge un 
nemilos taifas. (Dormitând). Taifasul lui Bacovia 
e o intimă conversaţie cu sinele într’un act reflex, 
coparticipant nemilos fiind doar reflecţiile 
asupra alchimiei realizate, a operei magna 
dăruită de timp în spaţiul său solve et coagula ca 
străfulgerări de timp. 
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Plasticianul, poetul, muzicianul devine o 
carte ce conţine universul. Arcurile reflexe 
succesive îi permite să reveleze în vizibil undele 
invizibilului, să ordoneze chaosul a cărei valoare 
germinativă este infinită. Acest grăunte de 
lumină ne permite să învingem ispita, răul şi 
păcatul, purtându-ne dincolo de poarta 
neantului unui abis întrezărit în undele fotonice. 
Dormeau adânc sicriele de plumb, /Şi flori de 
plumb şi funerar veştmânt --/Stam singur în 
cavou... şi era vânt.../Şi scârţâiau coroanele de 
plumb.//Dormea întors amorul meu de 
plumb/Pe flori de plumb, şi-am început să-l 
strig --/Stam singur lângă mort... şi era frig.../Şi-
i atârnau aripile de plumb. (Plumb). Este un 
poem în care nu este vorba despre moarte. 
Aceasta este, cu siguranţă, o retragere în clopot, 
în interiorul sinelui absorbant şi absorbit de 
chaos. Pentru a înţelege poetul din Poet, 
dumnezeul din Dumnezeu, Lucifer devine 
precum Adam, elementul central al evoluţiei 
cosmogonice căreia’i suntem părtaşi. De la 
contemplaţie, meditaţie şi rugăciune, creatorul 
de cuvinte se zbate între voinţă şi imaginaţie, 
întrupând în natură imaginea veşnică a 
înţelepciunii supreme. Între naştere şi moarte 
cunoaşterea are valoare, dar prin fiinţare. Ritmul 

vieţii corespunde doar aceluia existent în energia 
cosmică divină deschisă avidităţii umane de 
cunoaştere. Ca orice creaţie cheia tălmăcirii sale 
constă în Duh, în reintegrarea activităţii noastre 
interioare în Lumină. Moartea simbolică nu este 
decât o treaptă spre împlinirea unui destin. 
Restul nu reprezintă decât proiecţiile propriilor 
trăsături de natură socială, ale mediului reflectat 
în adâncul esenţelor vozibile ale materiei. 
Iubirea faţă de spaţiu şi timp sunt doar faţete vii 
ale unui areal refractat din transcendent, din 
experienţele călătoriilor succesive prin infinitul 
şi eternul inimaginabilului. Libertatea omului 
tinde să profite de porţile deschise de alchimia 
originară. Într’un curs retrograd planetar poetul 
deschide o filiaţie martinistă şi steineriană în 
lirica Duhului Sfânt. 

Oglinda, cum spunea Roland Barthes în 
„Imperiul semnelor” e vidul pentru orient şi nu 
un obiect narcisiac ca în occident. Ea captează 
alte oglinzi şi această reflectare infinită este vidul 
însuşi, marea refracţie cum am defini-o noi, 
alunecând şi penetrând cerurile până în 
invizibilul etern, În oglinda larg-ovală încadrată 
în argint, (Poemă în oglindă) 

Blaga afirma în 1935 că multe momente şi 
aspecte aparţinând conştiinţei ar putea fi socotite 
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drept reflexe ale inconştientului şi ele „se 
integrează, nu numai ca semnificaţie şi ca fi-
nalitate în angrenajul complex al inconştientului, 
ci în afară de aceasta, aceste momente şi aspecte 
sunt prin ele însele un reflex al substanţei şi 
conţinuturilor ca atare ale inconştientului”. Noi 
nu o identificăm personanţei, care poate avea în 
raportul cu ştiinţele exacte, azi, un statut real. 
Încercăm să depăşim ideile creativităţii in-
conştiente printr-un mod logic şi încă 
nedemonstrat pe deplin în biochimia activităţii 
sistemului nervos central. 

„Geneza cosmică şi geneza poetică au acelaşi 
principiu şi dezvoltare” – afirma Georges Poulet 
în Metamorfozele cercului. Sufletul poetului este 
în acelaşi timp şi centrul de unde naşte universul 
şi sfera infinită care’l conţine ca pe un punct. În 
fiecare punct finit al spaţiului sufletul uman se 
poate constitui ca centru şi să se servească de 
spaţiu ca să atingă şi să cuprindă întregul. 
Lumea e un câmp deschis pe care omul îl 
invadează cu gândirea. Macro şi microcosmosul 
se interferează aici, univers şi suflet uman, şi 
nimeni nu ştie ce-i asta ( Spre toamnă). 

În univers orice mişcare trebuie să 
producă unde - unde, ca şi infinitul celor 
produse de aruncarea unei pietre în apă. 
Primim astfel informaţii despre tot ce se 
întâmplă în univers. „Tous les êtres 
circulent les uns dans les autres” – scriau 
Diderot şi Pascal şi afirmă primul că 
omul, spiritul său poate fi ca şi astrul, 
centru universal. Şi parcă pentru a 
demonstra această idee gândul lui 
Charles de Bouelles mi se pare 
edificator: „L’homme est un rien en face 
de tout…, pour qu’il devienne l’oeil de 
tout, le miroir de la nature, détaché et 
séparé de l’ordre de choses, placé loin de 
tout pour être centre de tout”. 

Iată deci sistemul nervos, centru al 
cunoaşterii, dar şi un centru al forţelor, fiind la 
rându'i fântâna izvorând, un principiu de 
inspiraţie şi de mişcare, o centralizare parcă 
secretă. Poetul presimte interpretarea geniului în 
zone psihiatrice. Sunt solitarul pustiilor pieţe/ 
Cu jocuri de umbră ce dau nebunie;/Pălind în 
tăcere şi-n paralizie, -/Sunt solitarul pustiilor 
pieţe… (Pălind). Cuprins de o lume ce nu îl 
poate accesa ascultă plânsul tălăngii când 
plouă!//Ce basme tălăngile spun!/Ce lume-aşa 
goală de vise!/... Şi cum să nu plângi în 

abise, /Da, cum să nu mori şi nebun? (Plouă).  
Tot el, însă, realizează călătoriile neantice din 
care, în care şi unde hălăduieşte, aducând 
explicaţii sau imprecaţii destinului său: 
Imensitate, veşnicie, /Tu, haos, care toate-
aduni.../In golul tău e nebunie, -/Şi tu ne faci pe 
toţi nebuni. (Pulvis). Prin lumea infinită, 
conştiinţa umană e determinată să hălăduiască 
mereu precum şi Bacovia e un rătăcitor în pofida 
aparentei sale claustrări. De aceea recunoaşte 
mesajul său primordial: Filosofia vieţii mi-a 
zis:/Undeva este, cu mult mai departe.../Atâtea 
şi-atâtea...( Requiem), pe care ar trebui, mai 
atenţi să’l recitim. 

„Captif en ce moment sur la Terre, je 
m’entretiens avec le coeur des astres, qui prend 
part à mes joies et à mes douleurs”, scrie Nerval, 
ca o unitate sufletească a multora născuţi nu 
contează unde şi când pe suprafaţa acestei 
planete.  

În acelaşi timp viziuni multiple îl apără şi 
raze magnetice emană din el, din ceilalţi, 
traversând  fără obstacole lucrurile infinite. Deci 
creaţia prezintă o bază de receptare mai fină, mai 
penetrantă a interferenţelor universale.  

Am înţeles condiţia  creaţiei în activitatea 
nervoasă superioară ca un balsam şi ca o 
necesitate, emanaţia noţională a cuantumului 
memorat prin propriul mod de gândire din 
totalitatea percepţiilor senzitive incluzând şi 
simţul telepatic şi cel al cunoaşterii prin 
inconştient a sideraliei. 

Mnemoclastia sugerează un circuit vital al 
stocării mesajului mnemic, al dizolvării 
(distrugerii, cu toate că termenul cel mai corect 
ar fi al topirii) informaţiei primordiale şi 
dobândite conştient sau inconştient cu păstrarea 
celulară a matricei în care să poată avea loc 
oricând renaşterea, asamblarea şi folosirea 
creatoare a acestei informaţii. 

Deci întregul fenomen modulat la rându'i de 
condiţiile date genetic este reprezentat de 
constituirea în cuvânt a cuantelor blastice 
născute din matricea mnemoclastelor. 

Gigantica textură neuronală pe care o 
reprezintă sistemul nervos uman, necesită o 
precisă şi nuanţată interconectare pentru o 
funcţionare perfectă, adaptată şi armonioasă. 
Toată această reţea în care spaţiul înconjurător 
aduce mesajul său mnemic emană la rându-i 
valuri de gânduri. 

Puţinii care s’au aventurat în necunoscut, 
urmând în sens invers razele refracţiei cosmice, 
mesajul involuntar transmis prin sufletul 
însingurat poetic, au sesizat greutatea sau 
imposibilitatea prezentării acestuia prin cuvinte. 
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Simplitatea poeziei lui Bacovia e ca un 
sistem binar. Reducerea semnelor cât mai mult 
face posibilă transmiterea mesajului la o colosală 
variabilitate genetică de receptori umani; 
mesajul trece prin mulţimea de sinapse, 
pătrunde în imensitatea neuronală şi aici se 
înmagazinează creându-ne fără a fi cunoscut 
vreodată traducerea simţămintele cele mai 
diverse. 

 
Bacovia a fost un receptor-emiţător, precum 

cea mai mare parte a marilor artişti, condiţie ce 
mi se pare esenţială pentru un geniu. Totul e 
decodare şi codificare, fără a te întreba care e 
lumea percepută în lumina ta: „E ziuă şi 
întuneric…”, „Creierele ardeau la flacăra de 
soare…/ Pustiul tot mai larg părea…”, „Muzica 
sonoriza orice atom…/ Dor de tine şi de altă 
lume”.„Aud materia plângând”. „Eu prevăd 
poema roză a iubirii viitoare…/În oglinda larg 
ovală încadrată în argint”. Lumea noastră 
trecută prin simţurile sale, triste, obsedate, 
claustrofobe. Şi totuşi de unde vine lumea 
aceasta ? Din mintea lui, din alambicul creativ al 
minţii sale, într’un moment de linişte sau muzică 
transformată în culori (ca la Van Gogh). Şi totuşi 
e altă lume . Chiar el spune: Trec singur... şi tare 
mi-e teamă.../şi, unde mă aflu, nu ştiu –(Mister) 

♦ 
Trecând prin elementele lumii noastre, 

Bacovia scria : „Nu’i mâini / nici azi / nici ieri / 
timpul”. Să fie aşa cum discută Mircea Eliade în 
Insula lui Euthanasius, traducând din sanscrită: 
Sarvam dunkham, sarvam anityiam (totul e 
durere, totul e trecător)? Aş spune că mai 
degrabă spaţiile se perindă prin aceste versuri la 

timpul apei primordiale (zăpadă sau ploaie) 
aducând ca şi razele – gânduri. E o adevărată 
alchimie a plumbului, elementele iniţierii spre 
moarte, spre trecerea Styxului întru scufundarea 
în anxietate a spiritului (C. Călin). 

 
 Totul e îngheţat şi ars în acelaşi timp. 

Numai spaţiul cosmic e în acelaşi timp ars şi 
îngheţat. Stele incandescente plutesc în plumbul 
metalelor grele, metamorfozate în aur şi gaze 
rare şi inerte. Şi în jur frigul imens care 
privitorului neputincios, spirit vital, organic îi 
este singurul mai apropiat, mai propriu pentru 
vieţuire. Aici nu e timp, aici nu e decât un spaţiu, 
un loc de întretăiere cosmică a tuturor 
timpurilor. Din singurătatea/ Vieţii/ In 
singurătatea/ Morţii şi nimeni/ Nu înţelege/ 
Acest adânc (Singurătate). E adâncul cerului în 
care s’a născut viaţa şi unde moartea e altceva 
decât ceea ce  ne închipuim noi. Dacă e să ne 
întoarcem la culori, prin moartea simbolică şi 
nunta alchimică, violetul e ultima culoare a 
curcubeului, în partea opusă se reîntâlneşte cu 
suratele lei ca şi renaşterea memoriei în matricea 
mnemoclastică; în acest spaţiu e depăşit 
momentul morţii universale perceput de poet: 
„şi e târziu / şi n’am mai murit”. 

 
Prin Bacovia, ca şi prin toate geniile umane, 

în mecanismul receptării sinaptice au interferat 
spaţiile şi timpurile la un singur numitor şi 
numărător. Suntem deci martorii acestei inter-
ferenţe a arcurilor reflexe divine cu cele cereşti, 
mult mai puţin cu cele terrestre, o alchimie în 
Logos. 
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Cezarina ADAMESCU 
 
 

De la un cer de pământ, la 
un cer de cuvinte 

 
  

xistă unele persoane generoase care 
dăruiesc, cu asupră de măsură, fără să 
ceară ceva în schimb. Dar, a dărui „Un 

cer de cuvinte”6, este cu totul un gest fără 
precedent, dar nu poate fi răsplătit, decât cu alt 
cer asemenea. Cine să stea să socotească? 

După principiul stainhardt-ian „Dăruind vei 
dobândi”, Adriana Weimer speră ca prin acest 
gest mărinimos, pe care-l face iubitorilor de 
lectură, să dobândească, atunci când va veni 
timpul, cerul râvnit. 

O carte frumoasă, cu o concepţie în 
întregime proprie, cu o copertă pe măsură şi un 
conţinut remarcabil. O carte ca o zi de duminică. 
O pâine rotundă şi bine rumenită care-i aşteaptă 
pe cei ce vor să se înfrupte din bucuria 
Cuvântului, devenit pământ de cer pentru 
oameni şi păsări. Adriana Weimer le netezeşte 
aerul pentru a zbura lin şi drept.  

O carte în cinci limbi, română, italiană, 
engleză, franceză, germană, dovada 
universalităţii cuvântului dar şi a faptului că, în 
cerul ei, pot fi primiţi oameni de toate neamurile. 
E loc suficient pentru toţi, fără să se înghesuie, 
cum îndeobşte se întâmplă la orice mare festin. 
Şi încă mai rămân locuri goale. Festinul 
cuvintelor poate ispiti mai mult decât cel cu 
mâncare, vin şi delicatese exotice. 

Tot delicatese pot fi şi versurile, servite pe 
un pat de suflet curat, cu bunăvoinţă. 

Se cuvine să-i amintim pe cei care au trudit 
la traducerea acestor poeme: Traducere în 
engleză: Ada D. Cruceanu; Traducere în 
germană: Hans Dama ; Traducere în italiană: 
Ioan Sîrbu, Traducere în franceză: Elena Ghiţă, 
într-un efort conjugat, hrăniţi din aceeaşi 
Lumină.  

Un drum al eului neliniştit, gata de zbor, 
spre zările necuprinse. O trecere prin timp “în 
tăcere” esenţializând povara anilor şi a 

                                                 
6 ADRIANA WEIMER, Un cer de cuvinte, Editura 

Marineasa, Timişoara, 2012 

 

întrebărilor nespuse, ba chiar şi marea “într-o 
singură lacrimă scursă”, în speranţa găsirii  unui 
“drum neînceput, / uitat în memoria unui destin 
/ privirile se vor întoarce / şi vor găsi sensul” 
(Sens). 

Ce frumos, ce rotund şi întreg sună poemul 
acesta, bun de făcut cu el, înainte de a intra în 
vis, semnul crucii pe pernă! 

Şi pentru că nu ni se pare îndeajuns să 
străbatem acelaşi Sens, doar într-un strai, 
citim/furăm din toate celelalte idiomuri, pentru 
muzicalitate pentru ritmul interior, ca bătăile de 
aripi spre înăuntru, şi pentru plăcerea de a 
asculta cum sună. E un joc spectral mirific, în 
cinci culori, pe acelaşi fundal azuriu de 
cuvinte… 

Lumina, element primordial creat imediat 
după Cuvânt, este statornică în poezia Adrianei 
Weimer şi se deschide “din afară înăuntru”, 
sosind pe cai albi, “Din albul străzii, / prin 
ninsoarea de gânduri / dintr-un ochi de 
fereastră, / într-un ochi de cuvânt” (Lumina). 

Misterul naşterii, al gândirii, al cercetării de 
sine au atras întotdeauna poeţii, scriitorii, 
filosofii. Descifrarea acestora ţine de 
interiorizarea creatorului: “Poţi să te naşti, / 
înaintea naşterii tale, / prin ideea de tine / a 
părinţilor; // poţi să gândeşti, / înaintea 
gândirii tale, / prin puterea de inteligenţă / a 
materiei; // dar nu poţi privi, / înaintea privirii 
în tine, / prin ochiul străin / al cuvântului”. 
(Naştere). 

Poemele Adrianei Weimer se înscriu în lirica 
panseistică, reflexivă, lirica de stare şi de 
adâncire în sine, care-ţi pot aduce liniştea ori, 
dimpotrivă, iscă nelinişti creatoare. 

Entropia luminii, entropia neliniştii, a iubirii, 
a zborului, desfacerea aerului în aripi fără păsări, 
desfacerea înaltului în măreţia piscului şi 
desfacerea luminii care “se topeşte / pe buze / 
pentru naşterea / unui singur cuvânt / spre 
iubire” (Profund), toate sunt urmărite cu uimire 
continuă şi transfigurate-n poeme miniaturale de 
esenţă tare şi aşezate-n sipetul de aur al Poeziei. 

E 
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Eterna poezie, eternal mister creativ care îţi 
conferă senzaţia nemuririi. 

Între o stare de spirit şi alta, îţi este dat 
Drumul împărţit în cărări care nu ştii încotro îţi 
vor purta paşii. Destinul e de partea cealaltă a 
cărării alese. Nu trebuie decât să refaci drumul 
sau să construieşti unul nou, din pietre preţioase 
care sună la fiecare atingere de talpă. 

Poezia Adrianei Weimer este, pre cât de 
simplă, pe atât de profundă. Profunzimea, 
limpiditatea ei o dau sinceritatea, deschiderea 
către celălalt, nu ascunzişul, nu umbrele 
lungindu-se şi lăţindu-se peste suflet: 

“Întru tine / Profund, / sentimentul de tine, 
/ venirea ta aici, / în sufletul meu, / e o 
binecuvântare / a faptului că exişti, / că exist 
întru tine”. (Întru tine).  
 

 
 

În drumul omului de la naştere la murire, 
“aventura conştiinţei” după sintagma lui Marin 
Preda, o poţi dobândi într-un moment 
fulgerător, de blitz, care-ţi luminează mintea şi te 
face capabil de a dobândi o identitate proprie: 
“Conştiinţa de a fi în fiinţă, / conştiinţa de a 
deveni nefiinţă, / conştiinţa întregului, 
conştiinţa rotundă, / conştiinţa ascunsă, mută şi 
surdă, / conştiinţa de timp, de rău şi de bine, / 
conştiinţa de noi, de tine, de mine // În câte 
feluri se poate rosti / eterna conştiinţă de a fi”. 
(Conştiinţa de a fi).  

Se spune că destinul oamenilor e scris în 
stele. Acolo îl poate citi, cine se încumetă să-l 
citească. Şi ele se nasc şi pier, ca şi oamenii, în 
singurătate. 

Există în volum şi poeme scurte, de patru 
versuri, adevărate miniaturi lirice care se 
dovedesc a fi bijuterii literare. Unul din ele se 
numeşte “Curcubeu”: “Sfântă lumină topită-n 
curcubeu / în ochii cerului senin de după ploaie, 
/ mi se rostesc cărările-n destin, / în ochi răsare-
o ultimă văpaie”. Simpla legătură dintre destinul 
omului şi fenomenele naturale este atât de 
firească, încât simţi că aparţii şi te integrezi 
aceluiaşi univers. 

Limbajul este de o simplitate cuceritoare, 
sunt evitate figurile de stil sofisticate care ar 
trena rostirea genuină, aşa cum a gândit-o poeta. 

Unele miniaturi par axiome: “Să iubim 
clipele / ce vin înspre noi din iubire; // să 
iertăm clipele / ce se duc dinspre noi / spre 
povara tăcerii eterne, / în nerostire” (Nerostire). 

Un poem în care stă răstignit Crezul poetic, 
se numeşte: “Să fiu”: Atât de mult aş vrea să vă 
fiu / o mare de lumină / într-un strop de cuvânt 
/ şi o mare de suflet / într-un strop de lumină; 
// atât de mult aş vrea să vă fiu / o mare de 
suflet / într-un strop de cuvânt / şi un strop de 
cuvânt / într-o mare de suflet”. Aici se observă 
mişcarea circulară, de la marea de lumină 
adunată într-un strop de cuvânt şi o mare de 
suflet într-un strop de lumină. Un joc spectral de 
lumină într-o mare de suflet revărsat în stropul 
de cuvânt şi din nou, încheind cercul, stropul de 
cuvânt într-o mare de suflet. Aceasta este, poate, 
cel mai reuşit poem-metaforă care anunţă o mare 
poetă de o simplitate naturală. 

Sunt şi unele versuri aforistice în acelaşi 
spirit al logicii simple, axiomatice: “Ne 
întoarcem spre noi / când ne pierdem în timp; 
// înlăuntrul clepsidrei plânsul e veşnic; // ne 
întoarcem spre doi / în fiece anotimp; // 
înlăuntrul iubirii cu suflet statornic. // Ne 
întoarcem mereu; / tu şi eu” (Ne întoarcem). 

Pentru Adriana Weimer, adevăratele averi 
sufleteşti sunt descoperite în cuvânt, în culoare, 
în suflet şi în felul cum le dăruieşti. Ele sunt 
“simple cărări” care te conduc la nemurire. 
(Artă). 

Poeta a descoperit adevărurile fundamentale 
ale existenţei care nu e altceva decât o călătorie 
continuă, de la venirea pe lume, apoi, pe drumul 
vieţii, concretizată în iubirile pământeşti, iar la 
sfârşitul călătoriei, înainte de ţinta finală, “ne 
pregătim trupul / pentru drumul sufletului / 
printre stele, în univers, / dincolo de spaţiu şi 
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timp, / spre Necuprins, / spre Infinita Iubire”. 
(Pentru drum). 

O poezie ca o scăpărare de lumină în 
întuneric. Ea dezvăluie cu precizie dasfacerea 
Luminii în Timp şi a Timpului în mii de steluţe 
de ani-lumină. Este extraordinar cât adevăr 
conţin aceste câteva versuri: “Sunt / mii de / 
ani-lumină / întreg / universul. // Eu, / doar o 
/ clipă-lumină”. (Clipa-Lumină). Clipa şi anii, 
segmente de eternitate, componente funda-
mentale ale existenţei. 

Un alt nestemat liric care confirmă ideea 
anterioară, este cel din “Timp”: Dacă pot / să 
renasc / din clipă, / mă voi numi / timp”. 

Mesajul esenţial al acestor versuri este 
“Iubeşte clipa!” Clipa ce-a fost amintire, chiar şi 
clipa trecută fără rost, “clipa-amăgire”; clipa de-
acum, clipa-poveste, e bine să preţuim toate 
clipele pentru că nu ştim dacă vom mai avea 
parte de alte clipe de bucurie, de amintire, de 
poveste. Clipa-destin este nerepetabilă, ca şi 
clipa-iubire. (Clipa). 

Aproape eliptice, cu o economie a 
mijloacelor de expresie, dar nu mai puţin 
expresive, din această pricină, poemele Adrianei 
Weimer sunt numai esenţe de spirit. Ea şi-a 
adunat timpul în gânduri, în cuvinte rostuite-n 
secunde”. Poate de aceea, cerul se deschide în 
gândurile ei, în suflet, în cuvinte. Toate fac parte 
din întregul numit destin. (Am adunat). 

Am adunat cu multă atenţie picăturile de 
lumină strecurate în poeme şi am reuşit să 
privesc prin ele, ca prin cristalul lacrimei, 
chipurile sufleteşti, clipele mirabile care 
încălzesc până la incandescenţă.  

Iar mărturia poetei rămâne aceasta: “Ne 
aşternem pe hârtie / suflet şi gând / pentru 
suflet şi gând / mărturie”. (Mărturie). 

O ardere continuă de lumină de sine, care 
este şi menirea poetului, a artistului în general: 
“Lumânarea care arde sunt eu, / tu, sfeşnicul 
meu de argint. // Doar tu / îmi simţi arderea-
lumină / cu fiecare lacrimă-ceară / ce curge spre 
tine. // Doar tu” (Ardere-Lumină). 

Pentru poetă, dragostea e în stare să se 
măsoare cu munţii, “să cuprindă tot cerul, / să 
devină lumină” (Dragostea). 

Şi acest corolar de gânduri nu se putea 
încheia decât cu un îndemn pe măsura 
conţinutului: “Miezul clipei să fii, / până când / 
adevărata lumină / îţi deschide seninul” (Miezul 
clipei). 

Adriana Weimer nu se află la primul volum. 
Ea are cinci volume de poezie proprii şi multe 
participări la unele volume colective. Activitatea 
redacţională la revistele: Banat, Lugoj, 
Actualitatea literară, Drapelul, au făcut-o 
cunoscută ca jurnalist. Drumul său liric este deja 
trasat, prin stilul format, prin acurateţea 
imaginilor create din câteva cuvinte, precum 

schiţele care 
trasează portrete 
admirabile, din 
doar câteva linii. 
Ceea ce nu e de 
ici, de colo şi 
indică o mână 
sigură pe sine, 
un ochi atent 
care ştie să 
observe, precum 
şi ştiinţa de a 

condensa 
destinul într-un 
singur cuvânt: 
Iubire. 

 
9 Făurar, 

2016 
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Cultură şi spiritualitate la 
Ulmeni-Maramureş 

 

Prof.Botiş Mircea / Pr.Botiş Radu 

e la sfârşitul antichităţii, pe parcursul 
evului mediu şi până în a doua jumătate 
a secolului XIX-lea, învăţământul şi 

şcoala erau strâns legate de biserică, primii 
învăţători fiind de fapt preoţii. Cum era si 
normal,cărţile tipărite în spaţiul românesc şi, 
implicit în zona noastră, au fost de factură 
religioasă. Astfel, parohia Ulmeni-Ţicău este 
prima din zonă în care apare carte tipărită în 
limba română. „Cartea românească de 
învăţătură – Duminicile de peste an si la 
praznice împărăteşti şi la sfinţii mari”, a 
mitropolitului Varlaam, tipărită la Iaşi, in 1643, 
este cartea la care făceam referire mai sus. 

Într-o conscripţie şcolară din anul 1700 se 
menţionează o întreagă reţea de şcoli săteşti pe 
teritoriul fostului comitat Sătmar, printre care şi 
localităţi ce aparţineau de plasa Baia Mare, între 
ele fiind amintită şcoala din localitatea Ţicău, cu 
vechime de un an, avându-l ca învăţător pe 
Gabriel Pop, de confesiune greco-catolică. A fost 
prima şcoală atestată documentar pe teritoriul 
comunei. Învăţământul în limba română va lua 
avânt în Transilvania în special după intrarea în 
vigoare a celebrei “Ratio educationis” (1777) a 
Mariei Tereza, o reformă ce avea să pună în 
valoare perioada monarhiei luminate a 
împărătesei austriece. De altfel, dominaţia 
habsburgică în Transilvania avea să se arate net 
superioară, prin consecinţele ei, autorităţii ţariste 
sau otomane care s-au exercitat asupra Moldovei 
sau Ţării Româneşti. 

În prima jumătate a secolului al XIX-lea se 
organizează învăţământul românesc pe lângă 
biserici, în locuinţele cantorilor, care ocupau şi 
funcţiile de învăţători, fiind plătiţi de către 
părinţii copiilor. Printre primii cantori-învăţători 
sunt amintiţi Sas Vasile si Cupcea Alexandru; 
numărul elevilor varia intre 15-20, la nivelul 
localităţii. Într-o altă conscripţie şcolară din anul 
1867, se aminteşte existenţa unei şcoli din lemn, 
cu un efectiv de 50 de copii, fiind amintit si 
învăţătorul, fără ca numele acestuia să fie 

precizat. Se ştie astăzi foarte sigur că este vorba 
de şcoala confesională greco-catolică, aceasta 
având o singură sală de clasă. Pentru a-şi 
exprima acordul în legătură cu beneficiile morale 
ale învăţământului confesional, locuitorii români 
de confesiune greco-catolică din Ulmeni, au 
trimis o declaraţie în acest sens episcopului din 
Gherla, prin protopopul Noţigului, Vasile 
Gheţie. Şcoala confesională a funcţionat la 
Ulmeni până în anul 1912. 

Cel mai vechi învăţător român din localitatea 
Ulmeni a fost Cristea Gheorghe ; tatăl său, Mihai 
Cristea, a fost preot până în anul 1840. În anul 
imediat următor revoluţiei de la 1848, Gheorghe 
Cristea a fost înlocuit în funcţia de învăţător de 
un anume Şoimu, om cu mai multă pregătire, 
primul rămânând cantor bisericesc în Ulmeni. 
Din anul 1875, treburile şcolii locale  au fost 
preluate de către învăţătorul Vasile Sas, fiu de 
ţăran vrednici şi înstăriţi din Ulmeni, care 
urmase cursurile şcolii normale la Vlădicia din 
Gherla. Concomitent, timp de 2 zile pe 
săptămână, acesta a fost învăţător şi în satul 
Ţicău. Cu efective destul de reduse funcţionează 
şcoala şi în anul 1886-25 de copii, când este 
atestat un alt învăţător, pe nume Vasile 
Moldovan, cantor fiind la biserică , fostul 
învăţător, Vasile Sas, până în anul 1899. De la 
dascăl, copiii învăţau, pe lângă carte, altoitul 
pomilor, stupăritul, cioplitul, împletitul, ş.a. Sala 
în care se realiza instrucţia şi educaţia elevilor se 
muta de multe ori, de la un ţăran creştin la altul, 
în căutarea unor condiţii mai bune. Aşa s-a 
întâmpat, de exemplu, în timpul învăţătorului 
Vasile Sas, când din lipsă de spaţiu şcolar, 
corespunzător, acesta aduna copiii în propria 
casă. Încălzitul singurei săli de clasă se realiza 
prin contribuţie individuală,  fiecare copil 
aducând lemne de acasă. Curăţenia era, de 
asemnea, realizată de către elevi, iar întreţinerea, 
de către locuitorii satului. Învăţătorul era zilnic 
invitat să ia masa la părinţii copiilor, deoarece 
nu avea salariu de stat. Serbările şcolare  erau 

D 
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interzise, singura zi festivă fiind atunci când se 
dădea examenul şcolar, în faţa părintelui 
protopop. 

Legea Appony din anul 1908 va avea efecte 
dezastroase pentru învăţământul în limba 
română; acesta va fi interzis, tot tineretul şcolar 
fiind obligat să înveţe în limba maghiară. Acest 
lucru se întâmplă şi în Ulmeni, în anul 1912, 
elevii trebuind să renunţe la învăţământul în 
limba română, trecând la cel în limba maghiară. 
Sigur, această lege nu urmărea altceva decât 
deznaţionalizarea elementului românesc din  
Ardeal. Alţi învăţători care şi-au desfăşurat 
activitatea în această perioadă tulbure, au fost 
Ioan Mateşan, Costan Păcurar, ş.a. 

După realizarea istoricului act de la 1 
Decembrie 1918 va fi reluat învăţămâmtul în 
limba română. În anul 1919 se construieşte o 
şcoală cu o sală de clasă şi, alături de aceasta, 
locuinţa dascălului. Este pentru prima dată când 
sunt menţionate în activitate două cadre 
didactice, Ştefan Şuteu şi Alexandru Boitor, ce 
aveau de îndrumat un număr de 50 de copii. Tot 
în această perioadă a luat fiinţă o grădiniţă de 
copii, care avea ca educatoare, pe Luiza Covaciu, 
fiica primarului la aceea dată. Acestea sunt 
primele cadre didactice care apar cu retribuţie 
plătită de stat. 

Între anii 1921-1922, a fost construită o 
şcoală nouă din cărămidă şi piatră, acoperită cu 
ţiglă, ce avea o sală mare de curs, în care 
încăpeau până la 100 de copii, şi o locuinţă 
pentru învăţător, acesta fiind Ştefan Setiel, 
originar din satul Tohat. În anii următori ai 
perioadei interbelice, atunci când la conducerea 
Ministerului Învăţământului s-a aflat Dr. 
Constantin Angelescu, numărul şcolilor a crescut 
simţitor; se poate vorbi de o explozie a reţelei 
şcolare, în contextul în care, covârşitoarea 
majoritate a românilor (peste 80%), erau 
neştiutori de carte. În perioada ministeriatului 
său (1922-1926), au fost construite nu numai şcoli 
gimnaziale, ci şi şcoli normale, care să 
pregătească învăţători. A fost o perioadă de 
emulaţie culturală, guvernarea liberală a lui Ion 
I. C.(Ionel) Brătianu încercând să mai recupereze 
din handicapul temporal în care se găsea 
societatea românească.  

În cursul anului 1938, s-a mai construit încă 
o sală mare de clasă, pentru ca în anul următor, 
1939, zestrea şcolii să se îmbogăţească cu încă 3 
săli de clasă. 

În perioada dominaţiei horthyste (1940-
1944), şcoala românească a fost închisă, 
redeschiderea ei realizându-se la 20 Noiembire 
1944, toţi copiii români înscriindu-se  la şcoală. 

În anul 1927, s-a construit la Mânău, pe locul 
vechii şcoli de lemn, o clădire nouă, cu două săli 
de clasă şi locuinţă pentru cadrele didactice; este 
vorba despre cele 3 cadre didactice retribuite de 
către stat.  

În satul Vicea, învăţământul pe lângă 
biserică se organizează în anul 1858. În perioada 
1924-1925, a fost construită şcoală care avea 27 
de elevi, iar ca învăţătoare, pe Bud Mărioara. Din 
anul 2009, o nouă şcoală a fost dată în folosinţă.  

În satul Tohat, se construieşte pe locul vechii 
şcoli de lemn, în anul 1938; actualul local de şcoli 
a avut la început o sală de clasă şi o locuinţă 
pentru singurul învăţător care preda la toate 
clasele.  

În satul Ţicău nu a existat un local propriu 
pentru şcoală până în anul 1945, când prin 
exproprierea moşierului Pecsi Sigismund, 
castelul acestuia a fost transformat în unitate de 
învăţământ. Multă vreme, această locaţie a 
reprezentat sediul pentru şcoala din localitate. 
Pentru populaţia de etnie rromă, s-a construit cu 
fonduri europene, şcoală şi grădiniţă. 

În perioada dominaţiei Horthyste (1940-
1944) în şcolile din Ulmeni, Mânău şi Arduzel, a 
fost introdus samavolnic, învăţământul în limba 
maghiară, semn că se dorea continuarea 
procesului de maghiarizare, început după 1908, 
prin legea Appony,proces întrerupt în anul 1918. 
  

Anul 1960 aduce generalizarea 
învăţământului obligatoriu de 8 ani, concomitent 
cu creşterea bazei materiale alocate 
învăţământului. În toate localităţile mari mari ale 
comunei, s-au construit localuri noi de şcoală, s-
au extins spaţiile existente. Astfel, la Chelniţa, în 
anii 1960-1961, a fost construită clădirea şcolii 
actuale, cu 4 săli de clasă şi două săli pentru 
învăţământul preşcolar. Tot în aceea perioadă, se 
extind localurile şcolilor din Mânău, Arduzel, 
Someş Uileac, cu câte două săli de clasă, 
asigurându-se şi o mai bună dotare a unităţilor 
cu material didactic şi mobilier şcolar. 

În penultima decadă a secolului al XX-lea 
funcţionau în comună un număr de 12 unităţi 
şcolare: şcoala cu clasele I-X, la Ulmeni, 6 unităţi 
cu clasele I-VIII, 5 unităţi cu clasele I-IV si 10 
unităţi preşcolare. Totodată, la şcoala de centru, 
existau 2 ateliere şcolare, unul de lăcătuşerie şi 
altul de croitorie, in care se desfăşura practica 
productivă de către elevii claselor a IX-a şi a X-a.  

Baza materială a şcolilor de pe cuprinsul 
comunei Ulmeni, în anul 1985, a fost estimată la 
5.158.178 lei, din care clădiri in valoare de 
4.099.902 lei, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru 
pentru dotarea celor două ateliere, în valoare de 
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89.964 lei iar pentru dotarea laboratoarelor de 
Chimie, Fizică si Biologie, a cabinetelor de 
specialitate, au fost procurate aparate si instalaţii 
de măsură, control si reglare, în valoare de 
73.250 lei, la care se mai adaugă materialul 
didactic confecţionat de către cadrele didactice 
sau cel procurat prin autodotare. 

În anul şcolar 1985-1986, populaţia şcolară a 
comunei a ajuns la 1752 elevi şi preşcolari, 
acestia fiind instruiţi şi educaţi de un număr de  
91 cadre didactice, toate calificate, majoritatea 
având gradele didactice II sau I. Această 
explozie de natalitate se datorează faptului că, la 
unităţile economice de pe teritoriul comunei 
activa multă populaţie tânără, din comună sau 
chiar din satele învecinate,populaţie care s-a 
stabilit definitiv în Ulmeni. De altfel, blocurile de 
locuinţe au fost construite în totalitate în 
perioada comunistă. 

Concomitent cu extinderea reţelei de 
învăţământ şi cu generalizarea învăţământului 
de 10 clase, s-a dezvoltat si activitatea de 
culturalizare a maselor săteşti. Acest lucru s-a 
realizat cu mare succes in cadrul Căminului 
Cultural, construit in anul 1933, la iniţiativa 
colonelului doctor Florian Ulmeanu, fiu al 
comunei,stabilit in Bucureşti. 

Născut la Ulmeni, la 3 noiembrie 1903, 
doctor docent Florian Ulmeanu, a fost unul din 
fondatorii si animatorii Facultăţii de Medicină 
sportivă din Bucureşti. Lucrările sale de 
specialitate au fost recunoscute şi elogiate în ţară 
şi în străinătate, fiind premiate în 1936 de 
Academia de Medicină a Franţei, iar în 1970, de 
Federaţia de medicină a sportului din Italia. 
Patriot înflăcărat si neobosit animator cultural in 
cadrul Societăţii Culturale ASTRA, Florian 
Ulmeanu reuneşte tineretul din comună şi din 
împrejurimi creând o societate culturală 
intitulată “Tinerimea din Ulmeni şi din jur”, 
înfiinţând în mai multe sate, biblioteci şi 
înzestrând cu material didatic demostrativ mai 
multe şcoli primare.  

În anul 1931, datorită intervenţilor făcute de 
către doctorul Florian Covaciu-Ulmeanu, 
Societatea ASTRA din Zalău,a construit 
monumentul poetului Petre Dulfu, la Tohat. În 
cadrul unei şedinţe de mai mare amploare a 
Societăţii “Tinerimea”, ţinută în anul 1933, s-a 
luat decizia construirii unui monument în 
centrul comunei, dedicat celor care s-au jertfit în 
timpul primului război mondial. Fără a avea 
sprijinul efectiv al autorităţilor, in anul 1933, 
Societatea “Tinerimea”construieşte actualul 
Cămin Cultural, cunoscut sub numele de “Casa 

Naţională”, al cărui preşedinte a fost dr.Ion 
Covaciu. 

Legătura aproape indisolubilă a Societăţii 
Tinerimea cu Societatea ASTRA, s-a consolidat 
prin alegerea în anul 1936, ca preşedinte de 
onoare, a Elenei Pop de Băseşti Hossu-Longin, 
neobosită activistă a societăţii ASTRA. Sub 
directa sa coordonare au fost organizate mai 
multe manifestări cultural-educative în centrul 
de comună, la care au participat şi oameni din 
satele din împrejurimi. 

Începând din anul 1946, acelaşi Florian 
Ulmeanu iniţiază un program pentru înfiinţarea 
unei şcoli pentru sătence cu profil de 
îndrumătoare sanitare, o ţesătorie, o secţie 
pentru colectarea şi uscarea plantelor 
medicinale, cursuri sanitare, de bibliotecar, de 
cooperaţie, etc.  

 
La iniţiativa sa, in vara anului 1973 s-a 

organizat reuşita întâlnire a Fiilor satului, la care 
din păcate nu a putut participa, înbolnavindu-se 
grav. S-a stins din viaţă la 30 octombrie 1973, 
fiind înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 
din Bucureşti.  

O altă mare personalitate a comunei este 
poetul, pedagogul, eseistul si celebru autor de 
snoave, Petre Dulfu. S-a născut la Tohat, în anul 
1856, şi moare la Bucureşti în anul 1953. Tot aici 
s-a mai născut publicistul si poetul Gheorghe 
Crişan, cel care, în perioada interbelică, a condus 
revista Cronica, ce apărea la Baia Mare, 
publicaţie care a jucat un rol deosebit în 
educarea patriotică şi culturalizarea locuitorilor 
de pe teritoriul judeţului Maramureş. 

La Chelinţa vede lumina zilei, în anul 1915, 
Emil Gavriş, unul din cei mai importanţi rapsozi 
ai cântecului popular românesc, interpret al 
multor melodii de pe Valea Someşului şi din 
satul natal. Este fiul învăţătorului Vasile Gavriş, 
dascălul şcolii din Chelniţa în perioada 
interbelică, începând cu anul 1924, când a fost 
organizat învăţământul şcolar românesc din 
localitate. 

Din anul 1955, în clădirea Căminului 
Cultural a funcţionat, până în urmă cu mai mulţi 
ani cinematograful sătesc şi comunal. 

În anul 1956 a luat fiinţă o bibliotecă 
comunală, care avea în jur de 4000 de volume. 
Numărul acestora a crescut, astfel că la 1960, a 
ajuns la 5.500 de volume (cărţi), în 1967-12.250. 
Acestea  sunt aranjate conform sistemului 
clasificării zecimale şi depozitate în cinci 
încăperi. 
        La sfârşitul anului 2015, biblioteca Ulmeni 
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avea  aproape 13.000 volume înregistrate  şi un 
număr de 884 utilizatori. 

 
Bibliografie selectivă 
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Restitutio Grigore Pletosu 
 
 

storia şi spiritualitatea bisericească 
românească îşi întregesc mereu sfera 
valorilor prin scoaterea la lumină a noi şi 
prestigioase lucrări. 

 

 
 

Un act de restituire necesar îl împlineste 
preotul, teologul şi istoricul Iuliu-Marius 
(Maxim) Morariu7, licenţiat al Facultăţii de 
Teologie Ortodoxă şi al Facultăţii de Istorie şi 

                                                 
7 Ierom Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Restitutio Grigore 
Pletosu, Editura Renaşterea / Eikon, Cluj-Napoca, 2014. 

 

Filosofie a Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca. Încă din perioada studenţiei, acesta 
dovedeşte printr-o serioasă muncă de cercetare 
că teologul şi istoricul îmbină cât se poate de 
armonios pasiunea dar şi priceperea bunei 
meniri hărăzite, devenind autorul volumelor: 
Istoria mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Salva, 
Editura Astra, Blaj, 2013 (împreună cu prof. Ana 
Filip); Stări, momente şi personalităţi ale 
Ortodoxiei transilvane, Editura ,,Academica 
Brâncuşi”, Târgu Jiu, 2013 şi Habet sua fata 
libelli! Antologie de invitaţii la lectură, Editura 
Semănătorul, Tismana, 2014. 

De asemenea, a elaborat şi publicat peste 100 
de studii şi articole de teologie şi istorie în 
reviste precum: Transilvania (Sibiu), Altarul 
Reîntregirii (Alba-Iulia), Altarul Banatului 
(Timişoara), Tabor (Cluj-Napoca), Acta Musei 
Porrolisensis (Zalău), Der Unterwald (Sebeş), 
Studii şi cercetări etncoculturale (Bistriţa), 
Arhiva Someşană (Năsăud), Revista Română 
(Iaşi), Oglinda literară (Focşani), Boema (Galaţi), 
Cetatea culturală (Cluj-Napoca), Caiete Silvane 
(Zalău), Tribuna (Cluj-Napoca), Studia 
Universitatis ,,Babeş-Bolyai" – Series Bioethica 
(Cluj-Napoca), Symposium (New York), Lumină 
lină (New York), Confluenţe Româneşti (New 
York), Semănătorul (Tismana), Observatorul 
(Toronto), Conexiuni româneşti (Mannheim), 
Astra năsăudeană (Năsăud), Astra Salvensis 
(Salva), Astra Sabesisnsis (Sebeş) şi a participat 
la peste 40 de conferinţe şi simpozioane 
naţionale şi internaţionale. Începând cu anul 
2013, realizează săptămânal emisiunea ,,Oameni 
de ieri şi de azi” la Radio Renaşterea din Cluj-
Napoca. 

 Cartea Restitutio Grigore Pletosu, apărută la 
Editurile Eikion şi Renaşterea din Cluj-Napoca 
în anul 2014, atent structurată, aduce în faţa 
cititorului profilul bio-bibliografic al lui Grigore 

I 
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Pletosu, prezentând în detaliu viaţa şi opera 
acestuia pentru ca, mai apoi, în capitolul Profilul 
spiritual al protoiereului Grigore Pletosu 
reflectat în activitatea sa didactică, să 
descoperim profilul spiritual al dascălului 
creştin, în concepţia patristică, în pedagogie şi în 
literatura română dar si profilul spiritual al 
protoiereului reflectat în activitatea sa didactică. 

În cea de-a treia parte a cărţii, vrednicul 
protoiereu ne este prezentat în activitatea sa 
pastorală bogată, autorul cărţii conturând în 
aceeaşi manieră specifică temeinicei cercetări 
ampla activitate a celui prezentat. 

Parcurgând cartea, vom observa că, pe baza 
analizei activităţii didactico-pedagogice, 
pastorale, catehetice şi a celei naţional-bisericeşti, 
a părintelui, se poate contura portretul spiritual 
al acestuia. Acest fapt reprezintă, de altfel, 
împlinirea cuvintelor Mântuitorului care spune: 
„după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7, 16). 
Profesorul şi, mai apoi, părintele  Grigore 
Pletosu, s-a achitat cu brio de sarcinile ce-i 
parveneau din acest statut, reuşind să fie un om 
care a stimulat tineri valoroşi în activitatea lor de 
creaţie literară şi de propăşire spirituală şi o 
persoană apreciată întotdeauna în comunităţile 
în cadrul cărora a activat. 

Având în vedere toate aceste calităţi, putem 
afirma cu certitudine că personajul analizat în 
cercetarea de faţă a fost un om de mare calitate 
intelectuală şi de înaltă ţinută morală, ce a ştiut 

mereu să fie la înălţimea vremurilor şi să îmbine 
trăirea ortodoxiei cu munca în ogorul 
românismului transilvănean. 

 O carte necesară cu privire la care 
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului afirma în 
cuvântul care o prefaţează: ,,Prezentul volum ne 
pune în faţă – şi cred că nu greşesc – pe un foarte 
profund şi serios cercetător al istoriei şi al 
spiritualităţii bisericeşti. Îl preocupă Istoria 
Bisericii Ortodoxe Române, dar nu doar ca 
înşiruire de date şi fapte; el pătrunde în 
cauzalitatea fenomenelor, încercând să dea 
acestora o explicaţie. …Dacă cercetătorii de până 
acum s-au mulţumit să reproducă despre 
Părintele Grigore Pletosu informaţii stereotipe, 
pe care le-au preluat unii de la alţii, Ierom. 
Marius (Maxim) Morariu merge dincolo, la 
izvor, la sursă: cercetează arhive, consultă 
membri ai familiei. Este de subliniat bogăţia şi 
acurateţea notelor de subsol, care ele însele pot 
alcătui încă o lucrare documentară". 

 Avem iată în faţă, o lucrare de înaltă ţinută 
care vine să prezinte cititorilor modelul 
dascălului creştin-luminător de slova 
românească,al preotului purtător de Har, şi 
sfânta slujire în Biserica lui Hristos, cât şi a 
protoiereului ajutător fraţilor, ascultător faţă de 
ierarhul său şi împlinitor fidel al învăţăturilor 
dumnezeieşti. 
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Adam PUSLOJIĆ 
 
 

 

Nu ştiu bine 
                                   poetului Liviu Pendefunda 

 
Nu ştiu dacă mă doare exact  
pe măsura viselor mele. Poate că  
mă apără, uneori maică-mea  
chiar de mine însumi. Şi ce  
dacă este aşa? Copilul ei sunt 
mai mult sau mai puţin.  
Şi trebuie, evident, să am o şansă  
potrivită, cumsecade, deschisă  
ca uşa unei biserici la ţară.  
Ştiu asta bine. Răsuflu frumos  
şi adânc, sunt un fruct însorit. 
Măreţia mea abia a început.  
Parţial m-am transformat azi  
în muzeul satului: am o icoană  
şi o fântână, o pasăre, un fluture.  
Sunt calm, am dreptate şi viitor.  
Mai departe nici eu nu ştiu  
prea bine. Abia mă apropiu  
de mine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Belgrad 1986  
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Boris MARIAN MEHR 

  

Momente şi nume ale 
avangardei româneşti 

 

n urmă cu câţiva ani, am publicat în 
„România literară” un articol cât s-a putut 
de concentrat, cu titlul „Un secol de 

modernism românesc”. Postat de un redactor, 
probabil antimodernist, articolul a apărut pe 
penumilta pagină cu litere de 9 sau mai mici, iar 
singura satisfacţie a fost un telefon de la un artist 
plastic care mi-a mulţumit şi m-a felicitat. Nu 
discut de remunerare, nimeni nu trăieşte din 
scris, ci din furat, să mă ierte specialiştii. Reiau 
tema într-o cheie mai atractivă, zic eu , pornind 
de la o carte merituoasă semnată de Ovidiu 
Morar , „Avangardismul românesc” (Ed.Ideea 
Europeană- 2005). Avangarda nu a fost bine 
primită de România interbelică. Oficialii nu 
gustau modernitatea, extrema dreaptă nu era 
mulţumită că printre avangardişti erau şi evrei, 
chiar numeroşi, extrema stângă, adică PCR şi 
simpatizanţii erau temători că avangarda 
„abate” pe muincitor de la scopul luptei de clasă. 
Totuşi, orientarea avangardei, ca şi în Franţa era 
de stânga. Fondatorul DADA-ismului, care a 
premers suprarealismului, a fost Tristan Tzara ce 
avea să se înscrie în PC Francez. Presa legionară 
şi legionaroidă a combătut cu vehemenţă, ca şi 
naziştii din Germania, „arta degenerată” a 
avangardei. Dar Geo Bogza, Miron Radu 
Paraschivescu, Gh. Dinu cu pseudonimul 
Stephan Roll, ş.a. au susţinut şi au participat la 
manifestările avangardei. Ion Vinea, Ilarie 
Voronca, B. Fundoianu s-au afiliat şi au fost 
promotori ai avangardei. La fel Paul Păun, Sesto 
Pals, alţi poeţi, prozatori mai puţin cunoscuţi. 
Mai vizibilă a fost avangarda din artele plastice – 
Victor Brauner, Maxy, Perahim, Marcel Iancu, 
Ianchelevici, ş.a au ilustrat această tendinţă 
majoră din veacul XX. Chiar şi Mihail Sebastian 
a admirat , fără a participa, noile tendinţe. 
Adversarii cei mai acerbi ai modernismului au 
fost Nicolae Iorga şi Brătescu-Voineşti. Vladimir 

Streinu a încercat să ia apărarea artiştilor şi 
scriitorilor avangardişti, dfin păcate, 
tradiţionalismul este mereu învingător, dar 
pentru o scurtă perioadă, de obicei, avangarda 
nu mai este avangardă, modernismul nu mai 
este modern şi apar alte tendinţe, mai violente, 
dacă nu intervine un realism necruţător precum 
cel nazist sau socialist. Printre ultimii 
avangardişti, rămaşi în ţară amintim pe Saşa 
Pană, Ionathan X..Uranus (Mihai 
Avramescu),Virgil Teodorescu, oarecum 
Margareta Sterian, Gellu Naum. Muzica nu a 
avut răsunetul avangardist aşteptat, 
sincronismul european a funcţionat mai puţin. În 
1983, Marin Mincu a publicat o antologie de 
„Avangardă literară românească”. Unul dintre 
martirii avangardei a fost Urmuz (Demetrescu) 
care s-a sinucis în 1923, când avangarda abia se 
încropea. Alt martir a fost Ghersaim Luca, poet 
stabilit la Paris, unde a suferit mult sub aspect 
material şi s-a sinucis în 1994, aruncându-se de 
pe Sena, de pe vestitul Pod Mirabeau, cântat de 
Edith Piaf. Nici astăzi avangarda nu este 
apreciată cum ar merita, cel mai proeminent 
istoric literar, Nicolae Manolescu fiind refractar 
la acest fenomen pe care nu prea l-a înţeles. Mai 
receptivi au fost regretaţii Adrian Marino şi 
Matei Călinescu, care au încercat să definească 
avangarda în coordonatele ei româneşti. 
Tradiţionalismul sub forma păşunismului, 
poporanismului, semănătorismului, neaoşismu-
lui,  tracomaniei, protocronis mului, realismului 
„real” şi apoi socialist, apoi naţional-comunist, 
patriotard, fals, toate aceste ghiulele au frânat 
evoluţia normală a artei şi lşiteraturii, astfel că 
nu este de mirare că pe plan literar şi artistic, 
românii s-au afirmat mai mult în afara ţării, 
decât în interior. Acelaşi lucru s-a întâmplat în 
cinematografie. Iorga, Pârvan, Nae Ionescu, 
Eliade, Noica au rămas neclintiţi în 

Î 
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condamnarea avangardei. Pentru Eliade este de 
mirare , fiind cunoscut faptul că modernismul a 
avut ca surse de inspiraţie şi culturile asiatice, iar 
prietenia cu Eugen Ionescu, a lui Eliade ar fi 
trebuit să-l iniţieze în teatrul absurdului. 
Arghezi a cochetat cu avangardiştii, i-a încurajat, 
fără a se afilia sau a se lăsa influenţat. Nici Ion 
Barbu nu poate fi considerat un avangardist, 
deşi ermetismul poezie sale l-ar recomanda, dar 
poetul nu s-a recomandat ca atare. Poziţia sa se 
aseamănă cu aceea a lui Paul Valery, un 
matematician-poet ca şi Barbu. Mulţi adulţi şi 
copii cunosc poezia lui Urmuz, „Cică nişte 
cronicari” , titlu sub care Iordan Chimet a 
publicat la Ed. Universal Dalsi, în 1999 o 
antologie unde găsim numele lui Urmuz, Saşa 
Pană, Jacques Costin, Uranus, Cugler, Geo 
Bogza, Arghezi, Ştefan Zeletin, Brunea-Fox, H. 
Bonciu, Eugen Ionescu, Tzara, Voronca, Virgil 
Gheorghiu, G. Ciprian, Gellu naum, toată 
„floarea” modetrnismului românesc, fără ca toţi 
să fie şi avangardişti, cum am arătat. 
„Contimporanul”, „Punct”, alte reviste, unele cu 
titluri licenţioase au promovat avangardismul 
interbelic înfruntând riscul unor suspendări, 
iradieri, arestări, etc. Indiferent cum s-a numit 
curentul, expresionism, constructivism, 

futurism, suprarealism, obiectivul era de a rupe 
punţile spre trecut, uneori , poate prea brutal, 
dar în genere necesar. Stagnarea în artă 
înseamnă sinucidere. Ov.S. Crohmălniceanu a 
lăsat un studiu publicat postum de Geo Şerban , 
„Evreii în mişcarea de avangardă românească”. 
Sunt parcurse itinerariile lui Tzara, Fundoianu, 
Voronca, Costin, Brunea Fox, Saşa Pană, Dan 
Faur, H.Bonciu, Raul Iulian, Gherasim Luca, 
Paul Păun, D.Trost, Sesto Pals. Nici unul nu mai 
trăieşte. 

În domeniul artelor plastice vom aminti pe 
sculptorul Idel Ianchelevici, născut la Bucureşti 
în 1909, devenit apoi cetăţean belgian, Marce 
Iancu, arhitectul cu numeroase proiecte realizate 
în Bucureşti, strămutat în Israel, unde s-a dedicat 
exclusiv artelor plastice, pictorul Victor Brauner 
( au scos albume, cu lucrări ale lui Brauner, 
Amelia Pavel , Emil Nicolae, ş.a.), M.H. Maxy, 
un post-avangardist, Vadsile Cazar, ş.a. O 
avangardă puternică, în artele plastice, 
comparabilă cu aceea din Franţa sau din 
Germania (până în 1933) nu a existat în 
România. Cel mai important a fost, fără îndoială 
Victor Brauner ( n. 1903 la Piatra Neamţ, decedat 
în 1966, la Paris) , artist ce poate sta alături de 
Salvador Dali, ş.a. 

 

Beniamin Fundoianu 

( 1898-1944) 
La începutul lunii octombrie 1944 murea în 
lagărul de la Auschwitz un mare poet, critic 
literar, eseist, filosof evreu francez originar din 
România, B. Fundoianu ( Benjamin Fondane, 
Benjamin Wexler), Născut la 14 noiembrie 1898, 
la Iaşi, a fost fiul comerciantului Isaac Wechsler 
din Ţinutul Herţa. A început să colaboreze încă 
de la 14 ani la diverse reviste românești și 
evreieşti. Dar adevăratul debut poate fi 
considerat doi ani mai târziu în revista de 
orientare simbolistă şi modernistă Viaţa nouă, 
editată de Ovid Densuşianu. În 1923 se 
expatriază, stabilindu-se la Paris, dar păstrează 
legăturile de prietenie cu scriitorii români şi 
publică constant în revistele de avangardă din 
România. Astfel publică în revistele avangardei 
Integral, Unu, Contimporanul. De altfel, unicul 
volum de poezii publicat în timpul vieţii şi 
dedicat "virtual" lui Ion Minulescu, "primul 
clopotar al revoltei lirice româneşti", intitulat 
Privelişti, îi apare în 1930, după plecarea din 
ţară. A tradus în franceză versuri din creaţia lui 
Tudor Arghezi, George Bacovia, Ion Vinea şi Ion 
Minulescu.Integrat unui alt spaţiu cultural, 

poetul va publica în Franţa sub numele de 
Benjamin Fondane. Rămâne acelaşi comentator 
pasionat şi receptiv al vieţii literare, iar 
semnătura lui va apărea frecvent în revistele 
literare, mai cu seamă în revista Les Cahiers du 
Sud.Viaţa sa pariziană este marcată însă de 
dezrădăcinare (vezi poemul Exodul), de 
dificultatea de a scrie în franceză, deşi va ajunge 
să stăpânească franceza scrisă într-un timp 
relativ scurt. Determinantă pentru evoluţia 
spirituală a lui Benjamin Fondane a fost 
întâlnirea, în primăvara anului 1924, cu filosoful 
rus Lev Şestov, precum şi cu scrierile lui 
Friedrich Nietzsche şi Søren Kierkegaard. 
Personalitatea lui avea să se exprime cel mai 
convingător în activităţile de interpret şi 
teoretician al poeziei moderne. În acest domeniu, 
gândirea lui a atins punctul de maximă 
originalitate. Cel mai important volum de eseuri, 
apărut postum, se intitulează La conscience 
malheureuse (Conştiinţa nefericită). Monografia 
Rimbaud le voyou (Rimbaud vântură-lume, 
traducere, note, comentarii și anexe de Luiza 
Palanciuc și Mihai Şora), Faux Traité 
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d'Esthétique (Fals tratat de estetică, traducere, 
note, comentarii și anexe de Luiza Palanciuc și 
Mihai Șora) și Baudelaire et l'expérience du 
gouffre (Baudelaire și experienţa abisului, 
traducere, note, comentarii și anexe de Luiza 
Palanciuc și Mihai Șora), sunt alte trei opere de 
meditaţie, de punere în cauză a statutului artei, 
al poeziei, în special, ca necesitate spirituală a 
lumii moderne.Creaţia poetică originală franceză 
a lui Benjamin Fondane a fost adunată în 
volumul antologic Le mal des fantômes (1980), 
titlul fiind ales chiar de autor și trimis soţiei sale, 
Genevieve, prin intermediul unei scrisori 
testament, scrisă în lagărul de sortare a evreilor 
de la Drancy. Scrisoarea aceasta conţinea 
indicaţii precise asupra modului în care trebuia 
editată opera sa. Acest volum antologic a fost 
publicat târziu, după dispariţia lui tragică, 
alcătuit din câteva cicluri separate de versuri 
Ulysse, l'Exode, Titanic, Au temps de poème, 
Poèmes épars. Ideile de rătăcire, de exil printre 
oameni, de paradis pierdut, de univers al 
copilăriei ca stare de graţie sunt centrale 

poeziilor sale. Nu întâmplător este asimilat 
adeseori evreului rătăcitor ca tip universal al 
intelectualului, în speţă al filosofului neliniştit, 
interogativ, care caută soluţii pe care nu le va 
afla nicicând.În timpul ocupaţiei germane a 
Franţei este arestat de către Gestapo împreună 
cu sora sa mai mare Lina, în urma unui denunţ 
cu privire la faptul că erau evrei. Amândoi au 
fost închişi în lagărul de la Drancy, de unde 
câţiva prieteni, între care Emil Cioran, care va 
evoca episodul în volumul său, Exerciţii de 
admiraţie, Stephane Lupasco, Paulhan, au 
obţinut eliberarea sa, dar nu şi pe a Linei, care 
nu avea încă cetăţenia franceză. Fondane refuză 
să părăsească lagărul fără sora sa, Lina. Ei au fost 
deportaţi la Auschwitz în mai 1944. Din 
nefericire, urma Linei s-a pierdut. Fondane va fi 
gazat după câteva luni, la 2 octombrie 1944, la 
Birkenau. Revista REALITATEA EVREIASCĂ  a 
editat un Caiet cultural în urmă cu 15 ani, sub 
coordonarea istoricului literar Geo Şerban – 
„Strigăt întru eternitate” 
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Donatella BISUTTI  

          
 
 
Locuieşte la Loveno di Menaggio (Co). Este 

jurnalist profesionist din 1970. A obţinut în 1984 
Premio M ontale pentru un volum inedit cu 
Inganno Ottico - Iluzie optică (Società di Poesia, 
1985), care a fost tradus  in Franţa în 1989 de către 
poetul  Bernard Noel,  Editiones Unes sub titlul Le 
Leurre Optique. Au urmat culegerea de versuri 
Penetrali, (Boetti & C. 1989) şi poemul sacru Colui 
che viene, numit de autoarea însăşi „oratoriu 
mistic ce rezumă o experienţă spirituală (...) care 
m-a călăuzit până la grota Apocalipsei din insula 
Patmos pe urma unor semne pe care le simţeam 
că-mi erau trimise” .  

Cartea a apărut la Bruxelles în 1994 în ediţie 
bilingvă cu o prefaţă de Mario Luzi, sub patronajul 
Comsiei Europene pentru Cultură. Ulterior i-au 
apărut încă două volume de poezii,  Violenza , 
(Dialogo libri, 1999),  La nuit dans sa clộture de 
sang, ed. bilingue, traducere de. Jean -Jacques Boin şi Bernard Noel, (Editions Unes, 2000). Poeziile 
sale sunt prezente în diverse reviste şi antologii italiene şi străine. A îngrijit un masiv volum de poezie 
din aproape toate ţările lumii dedicată în special copiilor şi intitulat L'Albero delle parole - Arborele 
cuvintelor, editat de Feltrinellí în 1978 şi apoi într-o ediţie adăugită (1996) în colecţia Universale 
Economica a aceleiaşi Edituri. Este autoarea unui eseu devenit bestseller, intitulat La Poesia salva la 
vita – Poezia salvează viaţa (cu o prefaţă de Attilio Bertolucci, apărut la Mondadori, 1992,  şi reeditat 
în 1998. Nici proza nu îi este străină poetei şi eseistei, dovadă volumul Storie di Simona – Istorisirile 
Simonei, (cu o prefaţă de Giuseppe Pontiggia), apărut în 1984 (Il Bel Paese), Voglio avere gli occhi 
azzurri – Vreau să am ochi albaştri, Bompiani, 1997, o retrăire în cheie psihanalitică a propriei 
copilării. Ca traducătoare, a făcut cunoscută în Italia poezia unor Jon Silkin, Louis Simpson etc.; lui 
Edmond Jabès i-a tradus şi îngrijit pentru editura Mondadori volumul La memoria e la mano,1992. 
Lui Bernard Noel i-a tradus poemul La caduta dei tempi - Căderea timpurilor, Ed. Guanda 1997. 
Traducerea respectivă a fost distinsă cu Premiul Biella. Pregăteşte o ediţie completă a operei 
Fernandei Romagnoli. Este membră a Pen Club-ului din Elveţia Italiană, face parte din conducerea 
revistei “Poesia”.  

 

  Prezentare şi traducere de Geo VASILE 
 
 

 
       

Vivendo 
      
        Contro il vetro 
il disegno di un respiro 
- prima e dopo, invisibile. 
                 

Trăind 
      
       Pe faţa geamului 
    conturul unei răsuflări 

         - înainte şi după, invizibile. 
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Paura 
 
Non della morte, ma 
     della metamorfosi 
- accettare di privarsi di sé 
come acqua che si lasci versare 
e prende forma da ciò che la 
contiene 
e corre via - e l'assorbe la terra 
ed è e non è più - senza pena, forse 
eppure non va persa. 
Lenta, arrischiata 
ogni cosa matura 
per un attimo 
di colma beatitudine 
poi trabocca 
come l'acqua di un vaso  
fugge la pienezza. 

Frică 
 
Nu de moarte, ci  
De metamorfoză 
- a accepta lepădarea de sine 
Ca apa pe care o laşi să curgă 
Şi ia forma a ceea ce o conţine 
Şi se scurge- şi-o absoarbe 

pământul 
Şi e şi nu mai e – fără să sufere, 

poate 
Şi totuşi nu se se va pierde. 
Molcom, temerar 
Orice lucru atinge 
          Pentru o clipă 
          Culmea desăvărşirii 
          După care dă pe-afară 
          Aşa cum apa dintr-un vas 



522 vol. 26,  143-144| mai-iunie, 2016 

 

          Nu-ndură preaplinul. 

     Canzone 
d'amore 
cannibale 
         
 So che ti ritroverò 
non potrai sfuggirmi 
mia è l'immaginazione 
catturato come un insetto e trafitto 
immobilizzato spaventato rassegnato 
comunque sarai 
lì 
farò di te quello che non vorrai 
con calma mi appresterò a divorarti 
l'amore non lascia niente sul piatto 
neanche le chele. 
Ti avrò mangiato e succhiato 
svuotato 
- non vorrei tuttavia che tu soffrissi 
vorrei che godessi anche tu 
della felicità immensa 
dì essere cibo. 

        

Cântec de 
dragoste 
canibală                   
 
Ştiu că  voi da din nou de tine 
n-ai să poţi să-mi scapi 
închipuirea e a mea 
capturat precum o insectă şi 

străpuns 
ferecat înspăimântat resemnat 
oricum vei fi 
aici 
voi face din tine ceea n-o să vrei 
tacticos am să m-apuc să te devor 
dragostea nu lasă nimic în farfurie 
nici măcar cleştii. 
Am să te mănânc şi-am să te sug 
Golit 
n-aş vrea totuşi să te fac să suferi 
aş vrea să te bucuri şi tu 
de imensa fericire  
de a fi fost hrană. 
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 Conoscenza 
 

La conoscenza avviene per 
semplificazione  

Non è un aggiungere, ma un togliere, 
fino alla 

perfetta trasparenza. Lasciare 
depositare in fondo  

al vaso i detriti, il pulviscolo inutile 
che 

si è mescolato all'acqua trasportando il 
vaso  

da una parte all'altra della stanza. 
Anche 

vivere non è aggiungere tempo al 
tempo accumulato,  

ma sottrarre l'eccedenza del tempo 
fino alla perfetta consumazione  
Anche in questo caso il pulviscolo 

inutile  
viene depositato in un vaso. 

                              

Natura 
morta 

 
Fuori nevica. 
Una brocca 
sul tavolo ha rosse trasparenze. 
Sbucci piano la mela. 
Ti tenta l'avventura 
di quella buccia lucida 
che avvolge 
la luce della stanza. 
Ogni oggetto 
ha una sua consistenza inutile, 
così rassicurante, 
Il piatto dì lucida ceramica 
se l'inclini 
riflette un cielo nitido 
di calce bianca. 

  

 Cunoaştere 
 

 Cunoaşterea are loc prin simplificare 
Nici vorbă de adăugare, ci de o 

deposedare, până 
La perfecta transparenţă. Să lăsăm să se 

depună pe fundul 
Vasului zgura, pulberea inutilă care  
s-a amestecat cu apa mişcând vasul  
dintr-o parte în alta a încăperii. Până şi  
a trăi nu-nseamnă să adaugi timp la 

timpul deja strâns, 
ci să sustragi excesul de timp 
până la perfecta lui scurgere. 
Şi în acest caz pulberea inutilă 
Se va sedimenta într-un vas.  

 
 
 
 

Natură 
moartă 
 
Afară ninge 
O carafă  
Pe masă are roşii transparenţe. 
Cojeşti mărul domol. 
Te ispiteşte aventura 
Acelei coji lucioase 
Ce înveleşte  
Lumina încăperii. 
Fiecare obiect 
Are o consistenţă zadarnică, 
atât de-odihnitoare, 
farfuria de ceramică lucioasă 
dacă o-nclini 
răsfrânge un cer limpede  
de var alb.  
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ 

 
Titani care au 
schimbat 
lumea 
         
Formidabila Armada era acum o doar amintire. 
Destul de întunecată! Vulturul, foarte zdravăn 
jumulit după bătălia de la Waterloo îşi luase 
zborul, supravegheat de englezi, către o insulă 
pierdută în imensitatea oceanului Atlantic. În 
Paris, prin poarta Saint-Denise intrau 
învingătorii. În fruntea lor, Ţarul Tuturor 
Rusiilor înconjurat de gărzile cazacilor, nişte 
oşteni a căror reputaţie nu era deloc în 
contradicţie cu uniformele lor multicolore, bogat 
ornamentate, de inspiraţie mongolă. Parisul 
fremăta de bucurie de parcă ar fi fost un oraş 
eliberat nu unul cucerit. Mult mai târziu, după 
ce şi-au dat seama de prostie, prin tot felul de 
mercenari ai scrisului, au reuşit să demonstreze 
lumii că nu a fost chiar aşa. 

Lumea, care oricum nu mai era interesată de 
adevăr, a citit cu plăcere şi fiecare a gândit ce a 
vrut. Astfel a mai luat naştere o secvenţă de 
istorie considerată strict obiectivă şi foarte 
imparţială. 

Dar, atunci, Ţarul, un bărbat frumos, 
elegant, manierat şi cult, a făcut o impresie 
copleşitoare exact în zona unde acesta dă cele 
mai bune rezultate. Adică asupra femeilor! Era 
totuşi o mare deosebire între acest împărat şi cel 
dinaintea lui, unul mic, burtos, chel, paranoic şi 
preocupat doar de războaie. Hai să fim sinceri! 
Femeile ştiu cel mai bine cum trebuie să arate un 
învingător chiar dacă de multe ori se prefac 
seduse de tot felul de piticanii ajunse în funcţii. 

Peste câteva zile, tot prin poarta Saint-
Denise, intra un alt convoi, cel care îl readucea 
pe regele Ludovic al XVIII-lea din nou pe tronul 
pe care, din motive de siguranţă personală, îl 
abandonase cu aproape un an în urmă. 
Comparativ cu fastul defilărilor anterioare acest 
convoi greoi şi foarte trist părea a transporta 

cărbuni sau, în cel mai bun caz, cartofi pentru 
populaţie cam înfometată a Parisului. De unde şi 
lipsa totală de entuziasm a cetăţenilor, palid 
substituită de uralele anemice ale unor regalişti 
plătiţi din caseta regală. Aia care nu mai avea 
bani în ea de mai bine de un deceniu dar care 
funcţiona pe baza unor împrumuturi care urmau 
să fie plătite, ca de obicei, de popor! La fereastra 
uneia din trăsuri apărea, din când în când o 
batistă albă care flutura spre admiratori. Era 
desigur un lacheu întrucât regele, picotea între 
perne şi visa că mănâncă. Era visul său preferat 
fiindcă la volumul său, aproape 200 de 
kilograme perfect împodobite cu diabet, gută, 
tensiune şi astm, ultimul Bourbon nici nu îşi 
dorea un alt vis.  

Desigur atmosfera era propice petrecerilor. 
Balurile, carnavalurile, amorurile şi tot ce poate 
însemna distracţie şi relaxare păreau a fi 
preocuparea tuturor: învinşi sau învingători, 
bogaţi sau săraci, francezi, austrieci, ruşi, 
prusaci, germani sau englezi. Se constată astfel 
că războiul este un prilej tot atât de bun pentru 
un chiolhan precum o cumetrie sau o luare din 
moţ.  Foarte bine! Doar aşa se puteau uita 
milioanele de morţi care-şi albeau oasele prin 
pustiuri, mlaştini, păduri sau prin stepele 
sălbatice unde ajunseseră fără să aibă habar ce 
caută pe acolo.  

În contextul acestei bucurii generale 
proaspăt revenitul Ludovic al XVIII-lea simţi 
nevoia de a-l invita la un prânz de lucru pe 
autocratul Rusiei, strălucitorul Alexandru I 
Romanov, personaj aflat de câtva timp în atenţia 
întregii Europe. 

Prânzul avea să se desfăşoare fără mare 
ceremonie, dar cu respectarea strictă a 
protocolului regal, într-un triclinium privat al 
regelui, unul nu foarte mare, dar opulent decorat 
în aur, cu picturi şi emailuri de mare valoare. 
Regele miza pe o anumită impresie ce o va 
produce acest ambient asupra ţarului despre 
care el avea impresia că este un fel de nobil de 
ţară, aşa mai prostuţ şi, în consecinţă, foarte 
măgulit, adică strivit pur şi simplu, de primirea 
fastuoasă făcută de un rege coborâtor din marele 
Hugo Capet.  

Împăratul primi invitaţia o citi cu destulă 
scârbă, avea lucruri mult mai importante de 
făcut totuşi, deoarece nobilele doamne ale 
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regatului nu mai pridideau cu invitaţii galante, 
iar o discuţie cu blegul de Ludovic era cel mai 
plictisitor lucru cu putinţă. Oftă şi căzu pe 
gânduri... Era un sacrificiu pe care trebuia să-l 
facă totuşi pentru a revigora relaţiile cam 
spulberate ale celor două ţări, mai ales acum 
când austriecii îşi cam luaseră lumea în cap şi 
puneau la cale cu englezii tot felul de ticăloşii 
vizând interesele imperiului rus. Mde, pentru 
popor trebuie să te mai şi sacrifici. Trimise 
răspuns  că acceptă invitaţia… 

A doua zi fix la ora 13.00 intră în micul 
triclinium îmbrăcat în una din uniformele sale, 
cea de Mare Hatman al Cazacilor. Impresia că a 
fost invitat la prânz într-o debara i se risipi doar 
când îl văzu pe rege leorpăind ceva dintr-un 
castron, probabil una din nenorocitele lui de 
supe. Regele, foarte oficial, îi arătă unde să se 
aşeze iar majordomul îi trase scaunul. Scaunul! 
Împăratul simţi că ia foc! Deci dobitocul de 
Ludovic stătea pe un fotoliu iar el era invitat să 
stea pe un nenorocit de scaun! Îşi recăpătă 
sângele rece, refuză, spre uimirea regelui, să se 
aşeze şi spuse cu un glas care la Moscova ar fi 
produs viscole: 

- Băi, Luică, eu te cam ştiu pe tine de bou… 
De fapt eşti cel mai prost om pe care l-a suportat 
tronul vostru şi, te rog să mă crezi, că ai mare 
concurenţă în istorie, dar nu-mi puteam închipui 
că eşti atât de ticălos. Păi, cum crezi băi, vacă 
încălţată, că voi sta eu pe scaun şi tu pe fotoliu!? 

- Protocolulll, îîî, e vorba de protocollll, unul 
stabilit de marele meu înaintaş Ludovic al XIV-
lea şi nu se poateeee… 

Împăratul simţi nevoia să-i dea în cap cu un 
polonic, dar se abţinu  şi făcu doar o glumă 
regală: 

- Băăă, i-o fi pus-o lu’ mă-ta vreun împărat şi 
nu am aflat eu până acum. Dar hai, să lăsăm 
introducerile şi să trecem la fapte! Se duse în 
spatele fotoliului pe care zăcea Ludovic, îl ridică 
pe picioarele din spate, apoi îl răsturnă pe o 
parte. Ludovic se trezi pe podea dând disperat 
din mâini şi picioare, mai ceva ca o ţestoasă 
aflată cu pe spate, încercând în zadar să se ridice 
de jos. Valeţii şi slujitorii priveau scena cu destul 
calm deoarece ei nu aveau voie să-l atingă pe 
rege. Cel care încercă o intervenţie fu 
majordomul-şef, un duce dintr-o străveche 
familie. Primi de la împărat o palmă atât de 
meseriaşă încât crezu că aude Marseieza ceea ce 
în condiţiile date devenea foarte periculos. Se 
retrase smerit în timp ce împăratul îl dojenea cu 
blândeţea specific rusească: 

- Băi, izmene căcate, tu să te mişti numai 
dacă dau eu poruncă! Sper să nu se mai repete 

fiindcă voi fi nevoit să te bat cu biciul până când 
înveţi!        

Apoi, foarte binedispus, îl ridică pe Ludovic 
şi-l trimise la capul celălalt al mesei 
interzicându-i să se aşeze pe ceva. Bietul de el 
trecea printr-o experienţă unică. Nu mai 
mâncase niciodată stând în picioare. Acum o 
făcea deşi pe obraz îi curgeau lacrimi cât 
pumnul. Alexandru se aşeză lejer în fotoliul 
proaspăt eliberat se uită la bucatele de pe masă, 
evită să atingă ceva, deoarece cunoştea pasiunea 
regilor de a se otrăvi unii pe alţii, şi spuse: 

- Acum că nu prea am reuşit noi să lămurim 
toate problemele îţi propun să ne vedem şi 
mâine să luăm prânzul împreună poate că până 
atunci vă mai vin minţile la cap şi refaceţi 
protocolul. Aruncă şervetul de olandă fină în 
castronul cu supă de raci şi ieşi îngânând un 
cântecel de petrecere de pe meleagurile 
îndepărtate ale Volgii. 

Abia după ce ieşi din încăpere unii dintre 
servitori îşi permiseră să leşine iar regele se 
aşeză din nou pe fotoliu şi continuă masa. 
Eforturile diplomatice intense în scopul obţinerii 
supremaţiei în discuţii îi dăduseră o foame 
groaznică. 

Târziu, în noapte, Alexandru sosit de la o 
întâlnire foarte plăcută cu o contesă zburdalnică 
se întinse în pat şi deschise una din gazetele de 
seară ca să mai vadă ce se întâmplase prin Paris. 
Citi articolul de fond al regalistei Gazette de 
France şi nu-i veni să-şi creadă ochilor: 

„Astăzi la orele prânzului în micul salon de 
aur al palatului Louvre a avut loc un prânz de 
lucru la care Majestatea Sa Regele Ludovic al 
XVIII-lea l-a invitat pe Ţarul Alexandru, nepot al 
său pe linie maternă. Tânărul autocrat a fost 
deosebit de impresionat de fastul şi măreţia 
locului de întâlnire iar bunul nostru Rege i-a 
ţinut cu acest prilej şi un mic discurs privind 
protocolul curţii cu referire la întemeietorul 
acestuia Ludovic, Regele Soare. Emoţia cu care 
ţarul a urmărit învăţăturile primite ne fac să 
credem că pe şi pe viitor marea noastră cultură 
va fi cea care va da tonul în noua configuraţie 
europeană la care iubiţii noştri regi lucrează de 
la încheierea nefericitei perioade a banditului 
corsican”.   

Ţarul simţi nevoia să-şi dea pumni în cap. 
Nu fusese suficient de clar în precizări. Va trebui 
să o ia de la cap. Însă va folosi de data aceasta şi 
nişte argumente didactice mult mai 
convingătoare…  

A doua zi, la fel de punctual, împăratul trecu 
pe holuri, se strădui să nu bage de seamă faptul 
că gărzile elveţiene fuseseră dublate, intră în 
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triclinium şi nici măcar nu se mai miră de faptul 
că Ludovic stătea tot pe fotoliu şi înfuleca nişte 
stridii. Regele se prefăcu a fi foarte încântat că-l 
revede pe Alexandru şi îi arătă cu mâna scaunul 
pe care să se aşeze. Alexandru surâse subţire şi-i 
spuse regelui: 

- Luică, eşti incorigibil şi nu văd decât o 
singură ieşire din situaţie. 

Numai că de data aceasta regele spuse cu 
voce cam tare: 

- Sper că sacrosanta mea persoană nu va mai 
fi lezată fiindcă altfel voi fi nevoit să-mi impun 
punctul de vedere folosind devotatele mele 
gărzi! Era desigur un avertisment care bănuia că 
îşi va face imediat efectul. Doar că surâsul lui 
Alexandru se mai subţie puţin iar regele, 
neştiind cum şi de ce zâmbesc ţarii Rusiei, decise 
că poate să-şi continue prânzul. Doar că ţarul 
bătu din palme, uşile salonului se deschiseră şi 
în încăpere pătrunseră câţiva cazaci, veseli şi 
exuberanţi ca de obicei. În mâni ţineau capetele 
cam triste ale unor membri ai gărzilor regale dar 
şi vestitele lor săbii curbe acum destul de 
însângerate.   

Ludovic icni, se ridică surprinzător de vioi 
de pe fotoliu şi fugi în celălalt capăt al salonului. 
Aici stridiile se zvârcoliră nervoase şi ieşiră 
intempestiv din regala lor temniţă. 

Era probabil un moment foarte comic 
deoarece ţarul râse în hohote secondat de bravii 
săi cazaci.  

- Mdaa, acesta este de regulă efectul pe care-l 
produce apariţia acestor destoinici soldaţi ai mei.  

- Hai, flăcăi, luaţi câte un clondir de coniac şi 
mergeţi sănătoşi! Este de prisos să mai spunem 
că slugile în livrele le dădură rezerva de băutură 
pe o lună destul de bine motivaţi de privirile 
şugubeţe ale cazacilor. Băieţi buni, aceştia goliră 
câteva clondire chiar acolo, neuitând să-i 
mulţumească ţarului cu vorbe simple dar care 
mergeau la inimă: 

- Blagadariu vam, batiuşka! Ţarul chiar 
lăcrimă puţin, înduioşat de nobilele lor purtări şi 
îi trimise în curte să vadă dacă nu cumva mai au 
ceva treabă de făcut. 

Bietul Ludovic se ţinea de pereţi pe când 
ţarul aşezat pe fotoliu legumea ceva icre şi le 
stropea cu o votcă pe care şi-o adusese cu el. 
Încercă şi o glumă cu regele: 

- Ludovic, dragă, poţi continua să mănânci şi 
sunt convins că mâncatul în picioare te va mai 
ajuta la digestie. Apropo, cum stai cu 
colesterolul? Vrei să-l trimit pe medicul meu să 
te consulte? E un tip priceput mi-a vindecat şi o 
oaie la care ţineam eu foarte mult…  

Pe când vorbeau ei aşa, amical, cum se 
cuvine la o masă cu ştaif, prin uşile deschise larg 
pătrunse moartea. Atmosfera îngheţă iar 
moartea, înfăşurată în mătăsuri negre, păşi 
elegant printre resturile de pe podea şi făcu o 
reverenţă impecabilă în faţa celor doi. Regele 
suspină uşurat! De fapt nu era chiar moartea, era 
doar ministrul de externe, prinţul Talleyrand, 
vestit pentru machiaverlâcurile sale şi pentru 
admirabila lui abilitate de a trăda pe oricine.  

- Prea bunilor stăpâni, rosti el afişând un 
zâmbet la care dacă priveai te îmbolnăveai de 
diabet, poate umila voastră slugă să vă fie de 
folos cu ceva în aceste minunate clipe de tihnă şi 
pace? 

Ludovic încercă să spună ceva dar nu-şi găsi 
cuvintele iar ţarul rosti scurt: Ieşi! 

Zâmbetul de pe faţa diplomatului mai luă 
un kilogram de untură în plus iar acesta se 
retrase, la fel de elegant, mergând cu spatele. 
Ştia încă de pe vremea corsicanului cât de 
periculos este să-i pierzi din ochi pe stăpâni. 
Sunt cam isterici şi îţi dau şuturi când nici nu te 
aştepţi. Nu că l-ar fi pus în poziţie jenantă. El nu 
cunoştea acest sentiment iar la câţi bani primea 
pentru serviciile sale asta nici nu ar fi fost prea 
important. Doar că noile sale haine nu puteau 
încă să se umple de praful ciubotelor fie ele şi ale 
ţarului. 

Oricum, seara, în acelaşi ziar, Alexandru citi: 
„Noua rundă de discuţii dintre marele 

nostru rege, Ludovic cel Înţelept, şi Autocratul 
Rusiei s-a bucurat de prezenţa strălucitului 
ministru de externe, excelenţa sa prinţul de 
Talleyrand-Périgord, cel care a oferit întreaga sa 
experienţă pentru ca viitorul omenirii, dar mai 
ales al măreţului nostru regat nostru să cunoască 
o nouă perioadă de pace şi progres. Pe timpul 
discuţiilor a fost remarcată şi pitoreasca prezenţă 
a unei delegaţii de cazaci care a jurat credinţă 
prea-luminatului nostru rege. Acesta a răsplătit 
gestul lor binecuvântându-i! 

- Mdaa, mai trebuie lucrat… Îl voi capacita la 
maximum pe izmenitul ăla Talleyrand. El ştie 
mai bine cum trebuie procedat… 

Cert este că peste numai două luni ţarul era 
la Moscova unde se tot ferea de asasinate iar 
regele mâncă, la invitaţia rafinatului său 
ministru de interne, o admirabilă tocană de 
ciuperci. După masă se simţi extrem de vioi, 
începu chiar să latre vesel şi seara chiar sări de la 
balcon să prindă luna. A greşit puţin unghiul şi 
ziarele au anunţat că Preaînţelptul rege murise la 
masa de lucru după ce semnase câteva decrete 
care urmau să schimbe soarta lumii.  
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Într-adevăr, sfârşitul tratativelor de pace au 
adus în atenţia întregii lumi perspectiva unui 
mileniu de pace prosperitate şi progres. 
Apăruseră deja și unele îngrijorări cu privire la 
plictiseala care se va instala datorită păcii, 
începu şi o cursă dementă de înnoire a 
arsenalelor, dat fiind că o pace durabilă implică 
în primul rând forţe militare care să o menţină, 
unii oameni nici nu se mai sinchiseau de viitor 
fiindcă acesta urma să fie, conform 
documentelor publicate, unul lipsit de griji. Se 
născuse desigur şi un oarecare Marx care va 
umple lumea cu prostii dar nu va fi luat în 

seamă prea curând. Erau şi unii, discreţi şi tăcuţi 
ca peştii, care ştiau precis cât va dura mileniul de 
pace dar ei păreau nişte filantropi preocupaţi 
doar de salvarea sufletelor celor drepţi şi, la fel, 
nu-i băga nimeni în seamă. Lucruri cât se poate 
de fireşti, dacă stai să cugeţi. Apoi, la fel de 
firesc, nimeni nu se mai gândea la cei doi titani 
care prin eforturi supraomeneşti şi prin 
înţelepciune făcuseră posibilă această minune 
care se numea deja La Belle Epoque.   

Mdee, popoare nerecunoscătoare şi 
ingrate…    

        
     
 

Tv show exploziv 
 
Domnul director îşi făcea, cu mare plăcere, 
şedinţa matinală de echitaţie. Pintená elegant şi 
cu ritm, cravaşá cu blândeţe, de fapt mai mult 
mângâia, crupa şi credea că această glorioasă 
dimineaţă era perfectă. Sorbi chiar şi o gură de 
Campari dulce-amărui cu efect afrodiziac. 
Trudy, o iepuşoară focoasă şi plină de fantezii 
fornăia încântată de trapul pe care-l impusese şi 
necheza uşor plină de elanuri zburdalnice. 
Dimineaţa perfectă se spulberă însă când 
telefonul zbârnâi nervos şi se răsuci pe mahonul 
biroului iar domnul director făcu imprudenţa să 
privească ecranul luminos. Entuziasmul 
echitaţiei i se prăbuşi fără zgomot iar Trudy 
exasperată bătu cu pumnii în birou şi răcni ca 
înţepată de tăun: nooo, nooo, nu acum!  

Zadarnic! Domnul director îşi trase 
pantalonii şi ordonă scurt: ieşi! Biata Trudy ieşi 
zbârnâind de nervi şi abia pe hol îşi reveni. 
Costel, un cameraman cunoscut pentru abilităţile 
sale terapeutice fu rugat să continue lecţia de 
echitaţie ceea ce el făcu, serios şi profesionist ca 
întotdeauna, în intimitatea unei cabine de WC. 
Trudy, cu acest prilej, evită o migrenă atroce şi 
îşi continuă ziua de muncă pălăvrăgind şi 
bârfind copios cu celelalte angajate ale postului 
de televiziune cu acoperire naţională.  

În biroul directorului însă lucrurile aveau o 
cu totul altă desfăşurare. Domnul director, după 
ieşirea fetei, ridică telefonul de parcă acesta ar fi 
fost din fontă înroşită în foc şi redirecţionă 
apelul primit anterior. Îşi ceru smerit scuze că nu 
putuse răspunde, era la o înregistrare, apoi 
spuse de mai multe ori, da, da, să trăiţi, da, am 
înţeles, să trăiţi că ne trebuiţi! 

Apoi închise telefonul şi gândi foarte ferm şi 
curajos: 

- Morţii mă-tii, de crocodil lacom şi 
schizofren! Era forma lui de a se răzbuna pe 
patron cel care-i spusese că a verificat bilanţul 
financiar şi dacă în două săptămâni nu intră pe 
plus poate să se ducă liniştit în şomaj sau, la 
alegere, la produs pe centură, secţia băieţi 
sprinţari. 

Nici una din variante însă nu-i era pe plac 
aşa că apăsă pe tasta interfonului şi-i spuse 
secretarei: 

- Urgent, Hamlet, la mine! Apoi termină 
băutura din paharul de Campari care acum i se 
părea cumplit de amară, mai răsfoi nişte reviste 
şi, cam pe când era gata să explodeze de nervi, 
uşa se dădu de perete şi în birou intră cel 
chemat, adică Hamlet. Nu, în nici un caz cel din 
piesa lui Shakespeare, ci un fel de prostul 
satului, sau dacă vreţi ceva mai modern, idiotul 
de serviciu. Purta, normal dacă ne gândim bine, 
blugi chinezeşti, şmecheri, cu talie joasă, peste 
care se revărsau şuncile, bascheţi şi tricou din 
aceeaşi gamă dar acum acoperite de un jeg 
atemporal, şapcă roşie cu cozorocul la spate şi 
înfuleca lătrând de plăcere o felie de pizza de 
mărimea unei roţi de tractor. 

Directorul simţi, ca de fiecare dată când îl 
vedea, nevoia unei crime cu sadism. Aici, fără să 
ştie, era în perfect acord cu oricine îl privea pe 
Hamlet. Numai că el, adică numitul Hamlet 
Scrotan, era invulnerabil, deoarece stimabilul 
său tată fusese plantat în urmă cu două decenii 
şef al comisiei de cultură din senat iar în viitorul 
predictibil nu se întrevedea nici o defrişare în 
sector. Prin urmare fiul, numit Hamlet deoarece 
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în tinereţe domnul senator primise bilete de 
favoare la piesa cu acelaşi nume şi i se păruse 
foarte interesant să-l numească astfel pe copilul 
ce urma să i se nască, evitând astfel propuneri 
tâmpite precum Paraschiv sau Iftode cum îi 
sugerau colegii din comitetul de cultură 
socialistă din care făcea parte.   

Aşadar, Hamlet risca să iasă la pensie în tip 
ce în jurul său unii se vor sinucide, alţii vor muri 
de infarct iar cei mai mulţi îşi vor lua câmpii din 
cauza stresului. Treaba lor!  

- Şefu’ ’ai noroc! Care-i şemnu’? 
Domnul director simţi de data aceasta 

nevoia să-l eviscereze dar imaginându-şi peisajul 
renunţă şi îl invită să ia loc pe scaunul din faţa 
sa. 

- Hamlete, treaba-i groasă, băi, băiatule, şi 
trebuie s-o rezolvăm dacă nu vrem să ajungem la 
muncă în construcţii.  

- Şefu’ eşti cam la cacao, da’ io, ţ-o spui 
drept, sunt la execuţie, adică ce-mi spui aia fac. 
Ce nu, nu! Deci, hai, să nu amestecăm lucrurile, 
daaa!? 

Nevoia de a-l schingiui pe nenorocit începu 
să devină obsesivă însă directorul, fiind totuşi un 
tip uns cu toate genurile de alifii, se prefăcu 
neinteresat de aserţiunile tâmpitului de Hamlet 
şi îl întrebă direct: 

- Bă, mai ai formatul acela de emisiune în 
care vin toţi nebunii şi pretind că au talent? 

Bostanul de Hamlet începu să râdă, ceea ce 
nu era chiar deloc un spectacol de bun gust, aşa 
că directorul îi trăsni o cravaşă peste şepcuţa cea 
şmecheră. Râsul încetă brusc iar Hamlet 
răspunse competent:   

- Da, şefu’ da’ la panarama aia pe care am 
dat-o şi anu’ trecut, în toamnă, nici noi nu ne 
uitam! Aşa căăă…     

- Bă, eu unul ştiu că eşti tâmpit aşa că voi 
încerca altfel! De câte ori ai pierdut la jocurile 
piramidale? 

- Păiii, dă fo zece ori, da’, şefu’, am o schemă 
dă câştig, dă moare calu’ cu dinţii în gard. Fii 
atent aicişa! 

Cravaşa întrerupse din nou, în mod ferm, 
interesanta expunere a generosului director de 
programe. 

- Hamlete, lasă gândirea că te anemiază! 
Deci! Treci la treabă, dă anunţ să se prezinte 
fraierii la preselecţie şi ai grijă să le iei câte o sută 
de euro pentru fiecare şedinţă de vizionare. Hai, 
flit, şi nu uita să o bagi pe Trudy în echipa de 
selecţie. De restul am eu grijă!  

*** 
Doamna Riama şi doamna Getora (evident, 

nume de scenă precum amintita Trudy) erau la 

acea vârstă critică când disperarea te face să bagi 
bani cu nemiluita pentru a menţine iluzia unui 
farmec tineresc, acela de mult pierdut.  

Fuseseră, cu aproape două decenii în urmă, 
vedete ale micului ecran, desigur temporare ca 
orice apariţie de acest gen, îşi făcuseră un nume 
în mintea unor oameni cu posibilităţi financiare 
dornici de invidia celor din jur, care le luaseră şi 
de neveste, de mai multe ori, apoi nefericiţii cam 
intraseră prin puşcării, iar acum sursele de 
venituri erau foarte subţiri şi mai veneau, 
sporadic, din prestaţii specifice pentru unii 
nostalgici. Puţin, foarte puţin! 

Prin urmare, devine explicabil entuziasmul 
care le-a cuprins când au primit propunerea ca 
în schimbul sumei de numai cinci zeci de mii de 
euro să participe în juriu la o emisiune de mare 
succes susţinută de tinere talente autohtone. 
Cam la fel s-a întâmplat şi cu doi tineri 
muzicieni, foarte talentaţi, pe care nu-i mai 
invita nimeni nici măcar la nunţi, dar ei chiar nu 
ne interesează deşi au virat urgent suma către 
directorul postului.  

Cert este că, peste două săptămâni, 
emisiunea în care tot felul de oameni arătau că în 
materie de scălâmbăieli nimic nu se schimbase 
încă de pe vremea măscăricilor, cucerea lejer 
publicul, aducea venituri din reclame şi o 
audienţă care uimea pe toată lumea. Inclusiv pe 
scepticul Hamlet, dar nu şi pe Trudy care, acum 
ca secretară de platou, îşi arăta şi ea talentele. 
Salariile au reînceput să fie plătite iar patronul a 
amânat punerea pe liber a directorului. 

De fapt succesul emisiunii nu depindea nici 
de prestaţiile celor care doreau să se afirme, nici 
de tâmpeniile rostite ca umor de cei doi 
muzicieni, ci de intervenţiile divelor care 
profitând de ocazie reluau în mod creativ 
producţiile novicilor şi le duceau acolo unde se 
pricepeau ele mai bine şi mai bine. Erau în stare 
să demonstreze că şi scoaterea unei măsele ar 
putea deveni erotică din punctul lor de vedere. 
Iar tăvălitul pe scenă sau urcatul pe masa 
juriului pentru o mişcare demnă de artistele din 
barurile de profil readuseră nu numai memoria 
cam veştejită a congenerilor ci şi entuziasmul 
firesc al adolescenţilor pentru care şi picioarele 
mesei devin uneori tulburătoare.  

Divele primiră tot felul de propuneri 
avantajoase de la diferiţi spectatori iar ele, 
generoase, nu refuzară nimic. Aşadar, investiţia 
se dovedea lucrativă iar asta conta cel mai mult.  

Doar directorul era cam amărât deoarece nu 
prea mai făcea exerciţii matinale de echitaţie cu 
Trudy, aceasta fiind acum asistenta personală a 
patronului. Se mulţumea deocamdată cu ce 
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găsea printre amatoarele de apariţii pe ecran şi i 
se părea destul, mai ales că toată lumea era 
fericită în jurul său. Inclusiv Hamlet care molfăia 

tot timpul şaorma cu de toate, o delicatesă care 
lui i se părea demnă de masa regilor. 

Ce înseamnă totuşi un manageriat 
profesionist, adaptat unui public inteligent!  

 
 

 
 
 

Sistemul 
 

De câteva milenii bune, omenirea, în ciuda 
predispoziţiilor ei fireşti, era dresată să creadă că 
munca şi numai munca este izvorul bunăstării şi 
a fericirii. Prin urmare, majoritatea oamenilor 
muncea pe căpiate din zori şi până în noapte 
aşteptând cu răbdare să devină bogată şi fericită, 
aşa cum înţelegea ea aceasta. Adică, tot aşa cum 
fuseseră învăţaţi, să se dea mari cu gagici de top, 
cu maşini bengoase, cu ţoale de firmă şi conturi 
babane pentru vacanţe în insule exotice. Doar că, 
tot această majoritate, murea înainte de a-şi 
vedea visurile împlinite şi nici măcar nu-şi 
dădea seama de ce. Ba, chiar se obişnuise cu 
situaţia, spre mulţumirea unora care, deşi nu 
prea se grăbeau cu munca, se năşteau şi mureau 
cu adevărat bogaţi.  

Dar, spre norocul nostru al tuturor, 
Preaînaltul făcuse lumea asta cu multă 
chibzuinţă şi, pe lângă droaia de fraieri, plasase 
şi ceva fiinţe inteligente care nu se omorau deloc 
muncind ci o lălăiau prin viaţă, descurcându-se 
mai cu un aranjament, mai cu o combinaţie, mai 
cu una-alta, însă activităţile de bază rămâneau 
trăncăneala, arsul gazului prin crâşme sau 
văicăreala, cu alte cuvinte, pierdutul vremii. 

Însă, la un moment dat, speriaţi cleşte de 
posibilitatea devenită din ce în ce mai realistă a 
infectării cu virusul muncii, leneşii, cum erau 
numiţi de majoritate şi deveniţi subiect de 
batjocură a societăţii, s-au organizat şi au clocit 
tot felul de planuri pentru schimbarea radicală a 
situaţiei. Aşa cum ştim din istorie, leneşii erau 
inteligenţi fiindcă altfel ar fi dispărut, prin 
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urmare, planul le-a reuşit perfect, în scurt timp. 
Aranjaseră cu hackerii, alte lichele leneşe, care s-
au organizat într-un grup clandestin numit 
„Părinţii” şi au pus în practică o modificare 
totală a sistemului de organizare socială. Destul 
de simplă de altfel. Cum întreaga activitate 
umană era augmentată de computere, ei, 
pasionaţi de aspect, au spart toate sistemele de 
protecţie, au luat comanda tuturor fişierelor din 
economie, corporaţii, servicii, guverne, ba chiar 
şi pe cele ale şcolilor sau universităţilor, le-au 
făcut o conexiune şi astfel au obţinut un 
supercomputer capabil de performanţe greu de 
imaginat. 

Bine, greu de imaginat pentru noi! Ei au pus 
acest supercomputer la treabă. L-au numit 
„Directorul”, i-au testat capacitatea de analiză 
sinteză şi elaborare programe performante 
pentru orice sector de activitate uman, apoi i-au 
dat ca sarcină conducerea întregii societăţii. 
Perfect! Acum, cel numit „Directorul” a luat în 
subordine întreaga structură digitală existentă, a 
format un nivel imediat inferior numit 
„Monitorii” prin care se implementau 
programele create de el dar şi, la nivelul trei, pe 
„Supraveghetori” nişte instrumente mobile cu 
mari capacităţi de a observa orice abatere de la 
program şi de a o corecta la timp. Ingenios, 
simplu şi foarte eficient! Ştim doar că orice leneş, 
când primeşte o sarcină, o rezolvă foarte bine pe 
cea mai uşoară cale, aceea care nu-i va mai da 
bătăi de cap în viitor.  

Rezultatele acestei adevărate revoluţii 
sociale începură să apară imediat. Cum nu mai 
era concurenţă dispărură crizele de 
supraproducţie, cele financiare sau sociale. 
Războaiele îşi pierdură orice motivaţie, preţurile 
tuturor lucrurilor erau foarte corecte, 
neinfluenţate de jocul cererii şi al ofertei, se 
producea exact cât se consuma, risipa deveni o 
amintire urâtă, iar resursele naturale suficiente 
pentru toţi. În context se rezolvară şi gravele 
probleme de mediu care îngrozeau omenirea de 
amar de vreme. Cu acest prilej, chiar şi 
televiziunile intrară în normalitate căci nu mai 
erau dezastre de arătat în fiecare seară pentru a 
menţine frica în rândul oamenilor. 

Nemaifiind nimic de furat, vândut sau 
trădat, guvernele deveniră inutile şi dispărură. 
„Directorul” luă asupra lui sarcinile şi nevoile 
oamenilor pe care le rezolvă corect, fără patimi, 
fără interese personale, dispărând astfel pilele şi 
piloşii, organele de represiune, serviciile 
speciale, agenţii cu ochelari de soare purtaţi şi 
noaptea, trădătorii, turnătorii şi toate celelalte 
scursuri dependente de întregul borş anterior.   

Am putea crede, în acest context, că oamenii 
care acum aveau tot ce-şi doreau fără să 
muncească, trândăveau şi se beţivăneau aşa cum 
cred ei că trebuie să facă atunci când le merge 
treaba bine. Ei, abia aici se vedea inteligenţa 
celor care schimbaseră sistemul. Se ştia că fără 
adrenalină specia dispare iar faptul că unii mai 
erau totuşi dependenţi de muncă trebuia de 
asemenea respectat. Prin urmare, toate 
programele elaborate de „Director” ţineau cont 
de orice detaliu care făcea viaţa oamenilor 
fericită, însă fără a fi nevoie de munca aceea 
înrobitoare pe care o prestaseră, inconştienţi, 
milenii de-a rândul.  

Dar pentru a vedea cum funcţiona acest 
sistem să luăm un exemplu la îndemână: un 
tânăr îndrăgostit! Da, „sistemul” avea programe 
perfecte şi pentru acest capitol încâlcit chiar şi 
pentru psihologii umani. Mai ales pentru ei! 

Deci tânărul aflat la vârsta iubirilor de 
primăvară simte nevoia imperioasă de a se 
întâlni cu fata visurilor sale. Perfect! Scoate 
telefonul mobil şi dă un sms cu un anume cod. 
Peste câteva secunde îşi dă seama că trebuie să 
intre în barul de peste drum. Intră. Acolo, dintr-
o privire o zăreşte. Dansează la bară şi, fără nici 
o îndoială, constată că ea este sufletul său 
pereche. De altfel aşa simte şi ea deoarece îi 
aruncă o privire mult mai grăitoare decât orice 
cuvânt. Peste doar două minute, timp în care ea 
termină show-ul şi se şi îmbracă, sunt amândoi 
la o masă discretă se sorb din ochi şi simt că iau 
foc. Pentru a nu periclita incinta merg la un hotel 
aflat foarte aproape. Timp de o săptămână se 
hrănesc mai mult cu iubire dar şi cu vise pentru 
viitor. Aşa află ea că el este savant în inginerie 
moleculară şi are ca hobby spartul bostanilor cu 
capul iar ea este cercetător vulcanolog iar hobby-
ul este, aşa cum ştim, dăruirea de sine prin 
profunzimea insondabilă a dansului exotic. Sunt 
fericiţi dar, după această mirifică săptămână 
trebuie să meargă spre a-şi împlini datoria faţă 
de omenire, respectiv profesiunea care este, 
după iubirea lor devenită acum cosmică, lucrul 
cel mai important. El pleacă în Antarctica unde 
are laboratorul iar ea pe muntele Kilauea unde 
are loc o nouă erupţie. După nouă luni ea naşte 
un copilaş de toată frumuseţea, un băieţel care 
seamănă cu ea şi lângă care stă, supravegheată 
non-stop de o asistentă electronică şi de 
supraveghetorul personal până când bebeluşul 
trece de un an. Apoi ea pleacă din nou la datorie 
iar copilul intră în programul personalizat 
„bebe” având la dispoziţie propriul său monitor 
şi supraveghetor.  
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Computerele îşi fac datoria zi şi noapte fără 
întrerupere, ele nu au nevoie de odihnă, 
mâncare sau stat la crâşmă ca să pălăvrăgeşti cât 
de important eşti acum ca tătic ori mămică plină 
de răspunderi, copilul nu este intoxicat cu fum 
de ţigară, otrăvit din neglijenţă, sau hrănit cu 
tocană de ceapă, ori tochitură de porc şi 
mămăligă ca să crească mare şi voinic precum 
strămoşii lui de la ţară, ci, asistat ştiinţific în 
cadrul unui program inventat de englezi, creşte 
sănătos şi doarme bine fără infuzie de mac ori 
pastile. Dacă, mai puţin responsabil cum este, se 
abate de la program şi face caca pe el ori plânge 
fără nici un motiv, supraveghetorul îi aplică mici 
usturimi la funduleţ iar dacă face exact cum i se 
cere în program acelaşi supraveghetor îi 
transmite nişte gâdilituri plăcute pe burtică ceea 
ce îl bucură grozav. Prin urmare, metodele 
clasice ale coerciţiei şi ale recompensei, baza 
educaţiei din toate timpurile, este şi acum 
aplicată exemplar fără nici o urmă de 
subiectivism cum se întâmplă la oameni. Aşadar, 
acest copilaş, la fel cu toţii copiii din lume avea 
toate şansele de a creşte mare să devină 
inteligent şi foarte sănătos psihic şi fizic fără să 
poată spune că a fost abuzat în copilărie sau că 
au avut de înfruntat vreun tată beţiv ori sărăcia 
endemică din vremurile care începeau din ce în 
ce mai multă să fie uitate. De la vârsta de trei 
anişori copilul era mutat în grădiniţe, împreună 
cu alţii de vârsta lui şi monitorizaţi în cadrul 
programului „grădiniţă” de alt monitor, dar 
acelaşi supraveghetor, devenit acum, după trei 
ani de contact nemijlocit un cunoscător perfect al 
reacţiilor copilului, lucru care la oameni nu se 
întâmpla niciodată. Apare însă şi noutatea! La 
grădiniţă sunt educatoare, special alese, 
dolofane, cu figuri blânde, mămoase şi curate. 
Ele nu au nici un rol decât acela de a se învârti 
printre copii pentru ca aceştia să-şi poate 
recunoaşte apartenenţa la specie. Restul fac 
monitoarele şi supraveghetorii. Apoi urmează 
şcoala primară, patru clase, la fel conduse de 
monitoare dar în care apar şi învăţătoarele, nişte 
tinere frumoase care zâmbesc tot timpul şi se 
plimbă printre bănci timp de patru ore cât 
durează programul. În ciclul superior de 
instruire, alţi patru ani, printre bănci se plimbă 
nişte tipe superbe cu zâmbete ademenitoare 
deoarece este perioada pubertăţii şi tinerii 
trebuie să-şi clădească modele de referinţă cât 
mai corecte. Nu ca în trecut când orice 
matracucă în călduri le vicia visele şi le macula 
speranţele, ba mai mult, profitând de lipsa de 
discernământ firească la această vârstă 
problematică introducea ca model de referinţă 

ideea că orice fustă dacă se ridică e foarte bine 
venită chiar dacă purtătoarea este vreo babă 
ştirbă care duhneşte a trăscău şi baligă. 

Următorul ciclu era numit superior fiind 
echivalentul liceului din trecut iar acum printre 
bănci se plimbau, pe lângă tinere desprinse 
parcă din revistele pentru adulţi şi nişte babe 
plictisitoare sau moşnegi rupţi de realitate 
deoarece programul de educaţie prevedea şi 
prezervarea reflexelor moştenite genetic acelea 
care includeau scuipatul, îngânatul, strâmbatul 
şi chiar bătaia unor profesori care nu plăceau 
elevilor. Desigur aceşti martiri ai educaţiei 
primeau din partea sistemului tot felul de 
bonificaţii şi privilegii deoarece slujba avea un 
grad de risc ridicat şi nu prea erau amatori de 
aşa ceva. Mult mai bine era să pleci la vânătoare 
de tigri sau în expediţii de capturare a unor şerpi 
veninoşi în junglă. Dar, societatea considera că 
educaţia este prioritară pentru viitorul omenirii 
iar programele trebuiau să rezolve în mod optim 
aceste nevoi. Ceea ce şi făceau! 

La terminarea acestui ciclu de pregătire, 
ultimul, se putea considera că tinerii au 
suficientă pregătire pentru a păşi în viaţă cu 
încredere (competenţele erau citit şi scris sms) 
aşa că fiecare se angaja în serviciu. Obligatoriu!  

Spre exemplu, doreai să devii constructor de 
maşini (de orice fel!). Imediat primeai o 
repartizare, funcţie de aspiraţii şi erai trimis în 
fabrica de profil. Aici intrai într-o cabină cu mai 
multe butoane colorate frumos pe care trebuia să 
apeşi din când în când timp de opt ore. Evident, 
sub ochii tăi, roboţii construiau maşinile visate 
de tine mai ales că butoanele nu aveau altă 
funcţie decât să te ţină treaz. Lucrai deci ca 
proiectant şi constructor al maşinii pe care o 
doreai. Bine nu tu o doreai ci îţi era repartizată 
prin program. Dar ce fericire poate fi mai mare 
decât aceea că-ţi vezi visul cu ochii. 

Sau poate aveai o fire mai cutezătoare şi 
doreai să devii căpitan de cursă lungă. Imediat 
erai transferat pe o navă comercială de mii de 
tone cu care transportai cherestea în India. Din 
cabina navei puteai privi întinsul mărilor şi al 
oceanelor în timp ce învârteai fără nici un efect 
timona. Totul era şi aici automatizat dar tu te 
simţeai precum un lup de mare autentic mai ales 
că, de cele mai multe ori, programul avea 
introdusă şi o secvenţă de piraterie în dreptul 
cornului Africii. Aici lucrurile deveneau 
complexe, armamentul de pe navă intra în 
funcţiune, interveneau şi navele militare 
arondate programului şi o bătălie navală de 
toată frumuseţea îţi colora viaţa şi îţi dădea o 
aură de războinic cu care te puteai lăuda prin 
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barurile din porturi. Desigur puteai să o sfârşeşti 
şi dat la rechini, dacă nu citeai prea atent 
condiţiile din contract. Lucru de altfel destul de 
frecvent, bine ştiut fiind faptul că nimeni nu 
citeşte toate prostiile scrise în contracte de jurişti 
puşi numai pe profituri. 

Puteai să doreşti şi să lupţi pentru vreo 
cauză dreaptă precum libertatea populaţiilor 
bantu sau salvarea ecosistemului amazonian. 
Foarte bine! Primeai cele necesare şi erai trimis 
pe câmpul de luptă. Acolo te descurcai! Dacă da, 
puteai cere să fii comandant. Dacă nu, nu!  Ori 
poate doreai să împarţi dreptatea. Erai îmbrăcat 
în robă şi pus să priveşti cu multă seriozitate 
cum procesele erau tranşate de computerele de 
specialitate acelea care ştiau cu adevărat întreaga 
legislaţie şi, spre deosebire de…, nu primeau 
şpagă şi nici nu aveau rude printre inculpaţi.  

Dacă doreai să devii infractor (şi asta era 
considerată, încă de pe vremea haiducilor, o 
activitate cu mare ecou pentru psihicul 
oamenilor) calea îţi era deschisă iar programele, 
multe şi foarte atent construite, îţi ofereau o 
multitudine de opţiuni. Funcţie de modul cum le 
duceai la îndeplinire , însă şi aici supraveghetorii 
avea grijă ca totul să fie perfect, erai arestat şi 
condamnat. Mergeai într-un lagăr care nu era 
păzit şi acolo duceai viaţa prevăzută  de 
program iar personalul lagărului se îngrijea doar 
de servitul la timp al meselor. Restul făceau 
supraveghetorii care la orice abatere îţi 
administrau câteva şocuri electrice care te 
convingeau că nu este cazul să devii erou de 
film. Doar dacă, nu cumva, asta prevedea 
programul.  

Dar dacă erai rănit, bolnav sau, pur şi 
simplu doreai să vezi cum este viaţa într-un 
spital. He, heee! Imediat sosea o ambulanţă care 
părea un fel de navă cosmică, erai ridicat, asistat 
pe timpul transportului, iar la intrarea în spital 
echipele de profesori chirurgi sau din alte 
domenii îţi făceau prietenos cu mâna. Te 
însoţeau doctoriţe extrem de amabile şi drăguţe, 
asistente la fel de ispititoare te ştergeau pe frunte 
iar infirmierele dădeau cu mopul zâmbind 
fermecătoare. Apoi roboţii îşi făceau datoria, 
puneau diagnostice şi făceau operaţii sau îţi 
scoteau măselele stricate. La plecare, aceleaşi 
echipe îţi doreau o revedere cât mai grabnică. Ce 
să mai spunem!? Unii oameni se internau şi de 
câte două ori pe lună mai ales că în asemenea 
situaţii doctoriţele, asistentele sau, la alegere, 
infirmierele îţi acordau tot sprijinul afectiv de 
care aveai nevoie.  

La fel se petreceau lucrurile dacă voiai să fii 
astronaut, miner, miliardar, chirurg, savant 

atomist, ori pur şi simplu muncitor pe şantiere. 
Dar dacă voiai să fii scriitor, dramaturg sau poet 
lucrurile se schimbau puţin. Programul 
prevedea o perioadă de acumulare, aşa că, erai 
aruncat în stradă, arestat, bătut, umilit, lăsat fără 
nici o sursă de existenţă, erai trecut prin tot felul 
de chinuri şi abia apoi erai invitat să scrii. Ehee, 
bine gândit! Puţini erau cei care îşi doreau o 
asemenea ocupaţie, prin urmare, rămâneau 
numai cei care chiar simţeau nevoia organică de 
a crea iar operele lor, după toată povestea, erau 
foarte convingătoare fiind bazate pe experienţe 
personale. Târziu, dacă mai apucau, primeau 
ceva ajutoare din partea sistemului adică un loc 
de dormit într-o casă de creaţie şi dreptul de a 
bea cât poţi. Dar nu prea apăreau astfel de 
cheltuieli, cumva inutile.  

Sistemul rezolva şi problemele celor care 
mai aveau, chiar şi după secole, boala muncii 
nebune. Erau îmbarcaţi pe motonave de lux şi 
transportaţi în Antarctica unde erau debarcaţi, 
primeau o lopată şi erau puşi să facă poteci prin 
zăpadă. La o adică, era chiar ceva distractiv şi 
făcea foarte bine la sănătate. Cei ajunşi în această 
situaţie se adaptau atât de bine şi le plăcea atât 
de mult încât rămâneau acolo pentru totdeauna. 
Sistemul, după un timp, îi şi ştergea din 
controale.   

Putem spune deci că oamenii îşi trăiau prin 
proprie voinţă orice vis aveau fără să muncească 
sau să fie exploataţi de alţii. „Părinţii” se 
dovediseră a fi geniali la acest capitol atât de 
sensibil şi cum instituţiile fundamentale 
funcţionau fără greş dar şi fără slăbiciunile 
omeneşti, nimeni nu se putea plânge de ceva, 
mai ales că dispăruseră şi babele de la ferestre 
sau din faţa blocului, cele care, pe vremuri, 
otrăveau lumea cu bârfele şi minciunile lor. 
Acum, când fiecare avea ce îşi dorea nu mai 
putea exista nici invidie, nici răzbunări, 
turnătorii sau crime făcute de iubitorii 
moştenitori. Lumea tindea să devină un fel de 
paradis… 

*** 
Lae, Nae şi Gae erau absolvenţi ai ciclului 

final. Prin urmare, în atmosfera încinsă 
caracteristică acestei perioade când fiecare îşi 
alegea viitorul loc de muncă, ei se răcoreau cu 
beriţe pe o terasă şi flecăreau cu privire la ce vor 
face în continuare. Trebuie să recunoaştem că ei 
fuseseră excepţii în ceea ce priveşte programul 
de pregătire. Deşi supraveghetorii îi snopiseră cu 
bătaia iar mulţi monitori îşi arseseră circuitele 
din cauza lor, nu reuşeau de fel să treacă în 
clasele superioare. Până la urmă, cam pe când 
împliniseră vârsta de treizeci de ani, dintr-un 
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impuls cu totul necaracteristic computerelor, 
respectiv, disperarea, Directorul a dat un decret 
prin care cei doi erau consideraţi absolvenţi cu 
drept de a solicita o activitate. Asta şi făceau 
acum prin lanul de sticle de pe masă. Până la 
urmă au şi ales. Solicitarea lor avea o singură 
motivaţie: aceea că prin absurdul ei funcţiona ca 
un magnet pentru pupezele pe care doreau să le 
aducă în pat. Un plan ideal pentru nişte rataţi. 
Trimiseră solicitarea! Nae voia să devină lăcătuş-
mecanic, Lae, fierar-betonist iar Gae, şi mai 
tâmpit, sculer-matriţer. De unde ştiau ei despre 
aceste job-uri nimeni nu a aflat vreodată! Cert 
este că nu au primit nici un răspuns. Directorul, 
fiind depăşit de nivelul solicitării deoarece aşa 
ceva nici măcar Părinţii nu-şi închipuiseră, se 
auto-scurtcircuită. Era şi asta o caracteristică 
umană pe care doar vechii samurai o practicau. 
Când nu mai erai competitiv te retrăgeai cu 
onoare. Acum însă, fără nivel de decizie, toate 
programele se opriră, economia intră urgent în 
colaps, iar omenirea, la fel de repede, în epoca de 
piatră oarecum cioplită de predecesori, fiindcă 
acum oamenii nu mai ştiau să facă nimic… 

*** 
Peste milenii… Omenirea trecea uşor-uşor la 

agricultură devenind mai stabilă şi întemeind 
aşezări pe locurile unde se cultivau cele câteva 
plante cu rod pentru hrana micilor comunităţi. 

În serile de toamnă, după culesul recoltelor, 
oamenii se adunau în coliba mare, cea special 
făcută pentru astfel de ceremonii, în jurul focului 
şi după ce mulţumeau zeilor pentru belşugul de 
hrană, beau zeamă de struguri fermentată apoi îl 
rugau pe cel mai bătrân dintre ei să le spună 
povestea hidrei. Copiii veneau mai aproape de 
foc, în timp ce adulţii adormeau prin colţuri 
doborâţi de zeama fermecată, pentru a asculta 
povestea moşului. Şi acesta, normal, destul de 
bine cherchelit însă foarte pătruns de importanţa 
misiunii sale.  

- Să ştiţi dragii mei că în vremurile de 
demult, din cauza răutăţii oamenilor, pământul 
fusese cotropit de o fiară cu milioane de ochi 
veşnic deschişi care aruncase lumea în beznă şi 

deznădejde iar în fiecare an se sacrificau câte 
douăsprezece fecioare pentru a satisface poftele 
bestiei. Zadarnic! Setea de sânge şi blestemăţiile 
fiarei se înmulţeau de la an la an. Atunci oamenii 
se rugară fierbinte celui ce a creat lumea pentru 
a-i scăpa de blestem. Creatorul se îndură de ei şi 
le trimise pe trei dintre fii săi pentru a doborî 
hidra cea preaputernică. Fraţii Divini coborâră 
pe pământ şi se duseră la cuibul fiarei aflat în 
munţii cei întunecoşi din nord. Trupurile lor de 
lumină şi armurile strălucitoare stârniră mânia 
hidrei care scoase unul din capete din peşteră şi-i 
întrebă ce caută ei pe aici, pe locurile stăpânite 
de ea, de-i tulbură liniştea. 

Cei trei Neînfricaţi se uitară lung la ea şi-i 
spuseră că i-a venit vremea! De furie Hidra vărsă 
potop de foc peste viteji însă acestora nici că le 
păsă. Erau ignifugi! Văzând una ca asta hidra 
recurse la un vicleşug.  

- Văd că viteji sunteţi dar oare minte aveţi!? 
- Da! răspunseră într-un glas cei trei. Aşa 

cum se întâmplă şi acum cu oamenii, până la 
proba contrarie.   

Hidra le dădu spre dezlegare o ghicitoare: 
cine umblă dimineaţa în patru labe, la prânz în 
două iar seara în trei? 

Fraţii se puseră pe râs, la ei asta era una din 
ghicitorile pentru preşcolari şi, plictisiţi de 
insistenţele foarte prosteşti ale Hidrei, o făcură 
scrum cu paloşele lor fermecate… 

Cam pe aici povestitorul care pe parcursul 
naraţiunii mai trăsese câteva gâturi bune din 
ulcica fără de care nici nu putea trăi, cădea în 
transă şi începea să sforăie. Se ştia bine că acesta 
era modul lui de comunicare cu spiritele din 
cealaltă lume, cele de la care îi venea şi marea sa 
înţelepciune. 

Ochişorii, până acum larg deschişi ai 
copiilor, se închideau şi ei iar visele frumoase îşi 
deschideau porţile. Aproape toţi visau că sunt 
viteji precum Fraţii Divini şi se numesc Lae, sau 
Nae, sau Gae… Cei care cu înţelepciunea şi 
vitejia lor schimbaseră lumea aducând fericire 
oamenilor… 

    
 

Mimi dulcica 
 

Mimi, secretara particulară a domnului senator 
Haralambe Buştean, care acum se numea, în 
conformitate cu noile sale demnităţi, dar şi a 
cerinţelor de trend, Haralambe Booshtean-

Pojorâta îşi privea unghiile. Constata cu destulă 
tristeţe că oja era cam nepotrivită cu 
temperamentul ei năvalnic iar pe ici pe acolo 
chiar se desprinsese, lucru suficient de stresant 
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pentru orice femeie, ca să nu mai vorbim de 
secretare. Nu era însă momentul potrivit pentru 
o mică isterie deoarece deasupra ei domnul 
senator muncea cu un entuziasm care nu avea 
nimic de-a face cu rezultatele obţinute în ciuda 
icnetelor şi a gemetelor emise fără întrerupere 
dar şi fără vreun rost.  

În sfârşit domnul senator termină treaba şi 
se prăbuşi într-o scurtă comă de refacere a 
forţelor peste biata Mimi. 

Tandrul său gest o prinsese însă pe Mimi 
fără aer în piept aşa că, aceasta icni la rândul ei, 
din cu totul alte motive, dar antrenată fiind 
pentru astfel de situaţii, spuse cu o ultimă 
suflare şi cu ochii cam săriţi din orbite: 

- Mersi, tu! Apoi răsturnă semicadavrul 
senatorului pe o parte şi fugi la baie sprintenă ca 
o şopârliţă care a stat la soare pe un bolovan.  
Când se întoarse, înfăşurată sexi într-un halat alb 
şi pufos îl găsi pe domnul senator aproape 
îmbrăcat, având însă o faţă de culoare vişinie 
datorită efortului de a se încheia la pantofi. Nu 
numai spaima unui infarct o făcu pe abila Mimi 
generoasă: 

- Martinică (numele ursuleţului de pluş cu 
care dormea când era mică), lasă-mă să te ajut, te 
rog… 

Senatorul făcu întâi hîîîhhh, apoi răsuflă şi se 
rostogoli fericit într-o rână abandonându-se cu 
voluptate bunei şi multifuncţionalei sale 
secretare. Ea rezolvă urgent problema devenită 
imposibilă pentru puternicul om şi îi zâmbi 
fermecător. 

- Dulşicî, uăii, io tre’ sî pliec cî am şedinţî în 
comisii, o informă galant domnul senator în 
limba sa atât de specială. 

- Sigur, dragă, dar nu uita că am nevoie de 
nişte bani! Nu am mai plătit femeia care face 
curat în apartament de două luni, şi nu se face! 
Ce, vrei să spună la toată lumea ce ştie ea!?  

- Ai lasî, uăiii! Bini cî mi-ai adus aminti! Ioti, 
colea! 

Domnul senator băgă mâna într-un buzunar 
şi scoase un pumn de mărunţiş: lire, cenţi de 
toate felurile, euro, grivne, ruble, ba chiar şi 
unele monede autohtone. Puse, cu grijă, comoara 
pe noptieră şi întrebă încântat de mărinimia lui: 

- Ăăă? 
Mimi simţi o nevoie presantă să-i dea cu 

ceva în capul acela sec dar, aşa cum v-am spus 
era mult prea inteligentă pentru a se lăsa pradă 
emoţiilor neconstructive. Şi oricum, cunoştea, de 
altfel ca toată lumea, cârpănoşenia exemplară a 
domnului senator. Prin urmare, cu o mişcare 
elegantă executată, normal, cu fundul, trimise 

monedele pe podea şi rosti cam sufocată de 
indignare:  

- Marti, nu-mi trebuie fise pentru telefon, 
vreau pentru chestii serioase, ţi-am spus doar… 

- Ăiii, da’, n-am uăiii!  Nu umblu cu bani la 
mini cîîî… Da’ lăsî cî luna viitoari îţ’ măresc 
salaru’ ş-atunși… 

- Nu este nevoie să-mi măreşti salariul, mai 
bine dă-mi unul din carduri că mă descurc eu… 

- Ăiii, cî ghini zâşi! Ioti colea! În modul cel 
mai surprinzător cu putinţă, domnul senator 
scoase portofelul de mărimea unei valize mici şi 
îi dădu, cu un aer de nabab, un card Platin. 
Mimi, fată orientată, sări în gâtul lui şi-l pupă pe 
gură cu mult meşteşug. Domnul senator, din 
cauza emoţiilor, se simţi obligat să lăcrimeze 
puţin, apoi îşi suflă nasul şi plecă. 

Foarte înviorată de mersul lucrurilor, Mimi 
se dichisi ca pentru o întâlnire şi ieşi în oraş. 
Primul drum, evident, la bancă. Acolo goli 
cardul şi constată că din banii obţinuţi ar fi putut 
să-şi ia o tricicletă sau un tricou de la chinezi. 
Abandonă ambele variante şi se duse într-o 
cofetărie de fiţe unde îşi luă un capucino şi 
începu să privească, într-un anume fel, alene în 
jur. Aproape imediat un tânăr îi ceru voie să se 
aşeze la masa ei, ea gentilă şi plină de 
amabilitate îi zâmbi încurajator şi astfel 
petrecură o noapte fierbinte care a spălat 
amintirea nenorocirilor din acea nefastă 
dimineaţă. La plecare, Mimi, fată cu mult bun 
simţ, îl răsplăti de june nu numai cu un sărut ci 
şi cu cardul platin, recomandându-i să-şi ia ceva 
frumos ca amintire a acestei nopţi.  Cel mai 
probabil este că tânărul şi-a luat gâţii de nervi 
dar asta nu ne mai priveşte. 

Mimi, ajunse la serviciu veselă şi zglobie, 
trimise, foarte discret, un pusi dulce domnului 
senator şi începu să clocească un plan, după o 
idee pe care o pusese în practică o altă colegă a ei 
de la un minister. Avea date incipiente! Domnul 
senator, ca orice bărbat care stă lângă o gagicuţă 
şi clămpăne din sticla de votcă, se dăduse mare. 
Dar nu aşa ca orice muţufan cum că el era, în 
liceu, cel mai tare la mate dar şi la fotbal, iar 
fetele numai pe el îl voiau de prieten sau cât de 
mult poate el să bea când punea pariuri cu 
colegii de muncă de pe şantier ori alte prostii de 
felul acesta.  

Nooo, domnul senator avea o altă 
perspectivă asupra vieţii! Cum poate el să 
cumpere, dacă vrea, toată ţara, cum fac sluj la el 
la uşă toţi procurorii ca să-l roage să le angajeze 
nevestele, cum dă el cui vrea păduri şi ape, dar 
ce să mai vorbim de afacerile cu ţigări şi arme 
puse la cale cu racheţii ucraineni, cum şi-a luat el 
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case de vacanţă în toate ţările şi că dacă ea este 
cuminte şi supusă o s-o îmbrace în aur. Asta cu 
îmbrăcatul în aur nu era chiar cea mai mare 
dorinţă a secretarei însă cuminte şi supusă fusese 
în toate felurile. Ca să ce!? Să aibă parte de 
mitocănii şi meschinării?! Nu! Până aici! 

Domnul senator trecu prin faţa biroului şi 
zâmbi slinos. Ea îi răspunse cu un fluturat 
semnificativ al genelor şi un surâs plin de dulci 
promisiuni…   

Mimi lucră înverşunată răscolind prin tot 
felul de dosare şi înaintă o mică bijuterie literară 
spre nişte foruri pe care le ştia ea. 

Peste cam o săptămână când domnul senator 
îşi termină vizita de lucru în apartamentul ei, 
după pupicurile de rigoare, ea îl anunţă destul 
de calmă precum că de câteva zile un procuror, 
unul foarte al dracului, se cam ţine de ea şi-i cere 
tot felul de dosare, de informaţii, în fine, chestii 
d-ale lor la care ea nu se pricepe dar nici nu 
spusese nimic până acum.   

Domnul senator, de spaimă, scăpă un vânt 
mic şi usturat. Însă, aparent, pară vitejeşte 
informaţia: 

- Ăii, lasî ăiii, cî io-i am la mânî pi toţ’ şî-i 
bag în mă-sa di nu s-or vidè!  

- Haralambe! Nu te juca! Ăsta-i vestitul 
Filimon care după cum ştii n-are mamă, n-are 
tată! 

De data asta senatorul nici nu mai încercă să 
glumească. Filimon era nenorocitul căruia îi 
refuzase rugămintea de a o ajuta pe cretina de 
fiică-sa să se angajeze subsecretar la interne. Era 
deci, groasă! Începu să se bâlbâie şi să delireze: 

- Ăiii, tre sî pui totu’ pe numele copchiilor 
care-s în Canada şi doar n-or căuta iştia şî pi-
acolo… Mai las şi ici-şa pi numili nevestii şi a lu’ 
cumnati-miu, mai… 

- Haralambe, nu este cazul să fii idiot! Tu 
crezi că ăştia nu ştiu toate coţcăriile voastre, că 
doar jumătate dintre voi sunt deja la chiţiboaica. 
Şi în cine să ai tu încredere!? În vaca de nevastă-
ta sau în cumnaţi!? Scuteşte-mă! Pentru bani, 
ăştia vâră şi cuţitul în tine… Hai, gândeşte-te, în 
cine ai tu încredere? 

- În Chiricuţă, şoferul! E băiat bun şi l-am 
ajutat mai mereu cu una cu alta… 

- Haralambe, ori eşti de-a dreptul tâmpit, ori 
te regulezi cu şoferul! 

- Nu ăiii, cum sîîî… Ăleiii, ai drieptati! Cini-i 
mai di încrederi dicât tini, uăiii. Poi, facim aşa: io 
pui toati conturili pi numili tău şîîî, după şi sî 
terminî triaba îi dau un chişior în cur nevesti-mii 
şi ti ieu pi tini şi ni vin banii înapoi! Ăleee! Aşa 
faşim!  

Domnul senator, când îşi dădu seama cât de 
inteligent este, îi veni să se pupe pe frunte. Dar 
cum nu putea să o facă se lăsă pupat în toate 
felurile de buna şi devotata sa secretară.  

Prin urmare timp de o săptămână domnul 
senator trudi din greu, spre binele şi pe banii 
naţiei, la transferuri de conturi aflate în 
paradisuri fiscale. Când termină primi de la 
Mimi, pe lângă cele de rigoare şi o sticlă de 
şampanie, franţuzească, de cea mai bună calitate, 
pe care o duse acasă ca să vadă şi nevastă-sa cât 
de îndrăgit este el de popor. Doamna senator 
însă era mai obişnuită cu afinata şi răchia de 
pere aşa că nu se entuziasmă de „chişoarca iasta 
cu fâs” cum bine o numea ea, dând dovada unui 
umor de substanţă, rural, foarte profund şi  
sănătos. 

Totuşi, după cam o lună, domnul senator îşi 
luă rămas bun de la Mimi şi plecă, tot cu o 
maşină plătită de electorat,  pentru început, doar 
în arest la domiciliu. Mimi devastată de tragedie 
plecă şi ea mai ales că datorită contribuţiei adusă 
la elucidarea unui mare caz de corupţie şi 
evaziune fiscală fusese introdusă într-un 
program de protecţie a martorilor.   

Domnul senator, după numai două 
săptămâni de trai domestic împreună cu soţia, 
solicită de urgenţă să fie transferat într-o 
puşcărie de maximă siguranţă. Se simţea mult 
mai liniştit deoarece, orice om normal ştie, sau 
înţelege, ce înseamnă să stai cu soţia în acelaşi 
perimetru după ce pierzi averile pe mâna 
amantei.  

*** 
Peste trei ani… Domnul senator numit acum 

foarte simplu: deţinutul 345, este, am putea 
spune, fericit. Regimul caloric bine monitorizat 
şi foarte ecologic l-a făcut să slăbească, lucru 
care, din cauza stresului, nu-i reuşise de fel 
înainte, nu avea nici un fel de griji, programul îi 
era foarte bine normat nu mai trebuia să se 
zdruncine de grija altora, juca table cu ceilalţi 
deţinuţi, majoritatea oameni cu funcţii grele cu 
ceva timp în urmă, mai mereu câte un nou venit 
le aducea veşti despre ce se mai întâmpla în 
sferele puterii, mai înjurau pe unii, mai discutau 
politică de înalt nivel şi cum vor face ei când vor 
veni din nou la putere, în fine, o viaţă plăcută şi 
foarte liniştită… Ceva ce nici nu ar fi putut visa 
înainte… 

Cam peste alţi trei ani primi prin poştă o 
fotografie în care Mimi poza foarte sexi într-un 
bikini leopard pe malul unei mări de smarald cu 
palmieri şi soare strălucitor. Era însoţită de un 
copilaş de culoarea ciocolatei, foarte simpatic şi 
care îi făcea cu mâna.  
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Pe verso scria: „Tati, noi te iubim şi te 
aşteptăm. Cu drag Mimi şi Thibolt, fiul tău”. 

- Băiii, le spunea 345 celorlalţi, lăcrimând 
sentimental! Şi frumuşăţî di copchil! Samânî cu 
mini cîn’ iaram io mititel… Dulşic, mânca-l-ar 
tatica! Da’ şi ie şi mă iubeşti ş-acu’ cân’ nu mai 
vrè nimè sâ audî di mini. Nişi copchii şei din 
Canada pientru cari m-am sacrificat şi m-am 
omorât cu hirea şi nişi scoarfa aia di mă-sa cari 
am făcut-o doamnî din coafezî! Ehee, da’ no-r 

vini eli vremili ca sî mai hie cum iara, he, 
heeee…  

Ceilalţi colegi de cameră, oameni trecuţi şi ei 
cam prin aceleaşi nevoi, îl înţelegeau şi-l 
consolau, fiecare după cum îl ducea mintea. Că, 
mde, cine ştie cum se mai întorc vremurile şi nu 
strică să ai amintiri comune. Aici se fructifica din 
plin istoria unora care ajunseseră din puşcării în 
fruntea statului. Păi, dacă atunci se putuse, acum 
de ce nu s-ar mai putea!? 

      
 

 
 

Vise împlinite 
 

Pajiştea smălţuită cu gălbenele şi păpădie 
strălucea în lumina soarelui de mai. Oile păşteau 
cu aerul fericit al celor care au gura plină, câinii, 
Tito şi Franco, somnolau, iar măgarul Cenade 
privea nostalgic peste culmi. Din acest tablou 
demn de pana pictorilor păşunişti pare a lipsi 
personajul principal, ciobănaşul. Dar nu, el nu 
lipseşte, ci se află tolănit la umbra lizierei de 
conifere aflată puţin mai sus de această poiană 
de basm. Este tânărul şi vigurosul Rândunel 
Zoaie, zis Fâsoi care nu seamănă de fel cu 
imaginile din tablouri, ci mai degrabă cu un sac 
de cărbuni când stă aşezat, iar când veghează 
asupra turmei stând în picioare, poate fi lesne 
confundat cu o sperietoare de ciori. Aceste 
amănunte nesemnificative nu-l împiedică să o 
posede cu multă patimă pe nevasta primarului şi 
chiar, stimulat de comportamentul adecvat al 
doamnei, cu o plăcută şi extrem de senzuală, 
pentru ambii, sălbăticie. 

Dacă rămânem în realitatea obiectivă trebuie 
să precizăm faptul că doamna primar se afla în 
acele momente jos, în sat, şi, complet neştiutoare, 
dădea de mâncare la raţe. Era totuşi, fără pic de 
îndoială, o femeie ispititoare, cu mult sex-appeal 
cum ar spune sclifosiţii de la oraş aşadar dorită 
aprig de cam toată suflarea masculină a aşezării.  

Sus pe munte lucrurile se văd însă altfel. 
Prin urmare Rândunel, după o scurtă pauză de 
refacere, îşi reluă exerciţiul de date aste cu mult 
mai mare grijă pentru detalii, mai potolit şi mult 
mai temeinic. La sfârşit îi mulţumi doamnei cu 
vorbe alese: fă, da’ nisătulî mai ieşti, şi se 
răsturnă pe o parte intrând cu voluptate într-o 
repriză binemeritată de somn. 

Dar ce să vezi!? În vis doamna primar îi 
apăru goală aşa cum o făcuse mama ei numai cu 

cizmele soţului în picioare. Rândunel intră brusc 
în priză şi îngăimă ceva nedesluşit. Doamna îi 
zâmbi parşiv şi-i înfipse o cizmă în coaste. 
Rândunel necheză de durere dar aşteptă să vadă 
urmarea. Un alt şut, de data asta mult mai bine 
ţintit, în partea cealaltă. Rândunel deschise 
buimac ochii şi privi arătarea care-l tortura. De 
deasupra unui munte de blană, dar şi de sub o 
căciulă răpănoasă, îl priveau doi ochi roşii şi 
haini. Baciul! Se întorsese din sat unde fusese 
pentru a cumpăra mălai dar cum nu găsise luase 
două sticle de trăscău dintre care una o golise pe 
drum, fiindcă la vârsta lui era mai greu să urce 
pe munte fără un ajutor de nădejde.  

Pericolul era maxim şi părea de neevitat! 
Rândunel însă, băiat dezgheţat şi foarte antrenat 
în asemenea situaţii, se ridică înainte de a primi 
şi bâta de rigoare pe spinare, dispărând în 
adâncul pădurii. Baciul, probabil un om bun în 
afundul sufletului său întunecat, oftă şi se trânti 
pe locul lăsat cald, drept care adormi imediat. 

Rândunel rătăci o vreme prin pădure apoi, 
împuns de o foame năprasnică, o luă spre oraş 
pe partea cealaltă a muntelui. În minte clocea un 
plan de răzbunare în două puncte: să-i dea o 
tocană baciului de să-l ţină minte toată viaţa şi să 
o reguleze pe primăriţă de să-i sară capacele, în 
aşa fel încât să nu-i mai bântuie minţile. Dar 
pentru asta îi trebuia ceva timp. Ori, precum 
bine se ştie, pentru un tânăr din rural timpul 
chiar nu este o problemă. 

În oraş primul lucru pe care-l rezolvă fu 
foamea. Se aşeză la intrarea în piaţă şi întinse 
mâna. La cum arăta nici nu i-a fost greu să 
obţină câţiva bănuţi de la nişte babe bisericoase. 
Fericit, fugi până la prima crâşmă şi comandă, cu 
un aer de milionar, o bere. Ştia din experienţă că 
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berea ţine şi de foame dar şi de sete. Cum 
legumea el berea privind alene pe geam văzu 
vizavi un afiş unde tinerii erau îndemnaţi să se 
înroleze în armată. Tresări de fericire. Era exact 
ceea ce îi trebuia!  

 
Scurse berea din sticlă în gâtlej şi plecă. Peste 

drum era şi centrul de recrutare. Aici un tip cu o 
figură de tată bun îl felicită pentru alegere, îl 
înscrise într-un dosar şi îi mârâi unui trupete să-l 
ducă la cazarmă. Pe drum trupetele tot pufnea în 
râs dar, afurisit, nu-i spuse lui Rândunel de ce. 
Află abia a doua zi când, tuns chilug, 
despăduchiat şi spălat cu furtunul de pompieri, 
primi o uniformă de instrucţie şi intră pe mâna 
caporalilor pentru pregătirea de bază. Timp de 
un an suportă tot ce se ştie despre metodele de 
lucru ale caporalilor aducându-şi aminte cu 
multă nostalgie de bunul său baci care, deşi-l 
croia mai mereu, nu-l punea să spele closetul cu 
periuţa de dinţi, nu-i dădea alarme aeriene în 
toiul nopţii, nu-l stimula să măsoare dormitorul 
cu un băţ de chibrit şi nici să facă flotări cu patul 
în spate.  

 
Dar toate au trecut, aşa cum trec ele când eşti 

tânăr, prin urmare, peste un an, era avansat 
caporal şi le făcea el altora instrucţia. Aşa cum 
învăţase! Lucrurile mergeau chiar bine numai că, 
peste încă un an, unitatea sa a primit misiunea 
de a se deplasa în teatrul de operaţiuni cum se 
spunea în ordin. Prin urmare Rândunel dispăru 
din peisajul cunoscut şi se trezi, după mai multe 
etape de zbor, într-o ţară destul de asemănătoare 
cu a sa, dacă ne referim la creşterea caprelor însă 
era şi o mare deosebire. Nici un petic de 
verdeaţă nu tulbura întinderile nisipoase în care 
pietrele se coceau sub un soare nimicitor. Deşi i 
se spusese că se află în misiune pentru a salva 
omenirea de la pieire şi să o aducă pe calea 
democraţiei, a progresului şi a păcii, s-a întrebat 
mereu ce dracu’ caută el în pustiile alea. Faptul 
că nu găsea nici un răspuns nu l-a făcut să dea în 
vreo boală psihică, a avut şi mult noroc, fiindcă a 
scăpat neîmpuşcat sau sfârtecat de bombe ori 
mine aşa că, după doi ani, a primit un concediu.  

A plecat, normal, spre leagănul amintirilor 
sale, satul natal. Pe drum a luat, având el un 
gând în cap, o sticlă de trăscău cu etichetă 
frumoasă scrisă în englezeşte. Ajuns în sat 
primul drum l-a făcut la locuinţa baciului. L-a 
găsit făcut flenduri aşa că i-a dat tocana pe care 
i-o copsese de ani de zile, neuitând să-i spună 
săru-mâna neveste-sii care a privit cu multă 

detaşare evenimentul. Probabil că aşa ceva 
devenise un lucru foarte obişnuit fiindcă baciul 
avea destui pizmaşi în sat care-l cam acuzau de 
diverse furturi. Baciul însă, dând dovada fermă a 
rezistenţei acestui neam de eroi, după ce a 
încasat bătaia, a plecat şchiopătând pe uliţă şi a 
început să zbiere că au venit ruşii şi-i bat pe 
bieţii oameni ca să se înscrie la colhoz. Ca de 
obicei, nu l-a luat nimeni în seamă, nici măcar la 
crâşmă unde s-a oprit pentru a se obloji. 

În acest timp, Rândunel, om dârz şi devotat 
ideilor din tinereţe, se duse acasă la domnul 
primar pentru a îndeplini punctul doi al 
planurilor sale de o viaţă. Aici lucrurile se cam 
schimbaseră în sensul că domnul primar era de 
doi ani la puşcărie pentru nişte afaceri cu 
retrocedări, iar doamna primar, dulce şi sensibilă 
cum era, cam căzuse în patima beţiei şi făcea 
pomeni cu ce avea la îndemână (vorba vine!) 
cam tuturor celor care-i solicitau aşa ceva. Mde, 
făcea şi ea ceea ce făcuseră de mii de ani toate 
femeile singure pentru a rezista acestei lumi 
plină de răutăţi. 

 
În consecinţă, venirea lui Rândunel o bucură 

nespus, nu pentru că şi-ar fi amintit de el ci mult 
mai mult pentru că se dovedea a fi un adevărat 
domn şi nu-i aducea, precum ţăranii ceilalţi, ouă 
clocite sau găini furate. Fericit de ospeţia 
doamnei Floricel îşi puse în operă toate fanteziile 
din tinereţe, completate la modul constructiv cu 
cele dobândite în armată, dar şi motivat cu multă 
pricepere de gazdă, iar cele două zile pe care le-a 
petrecut cu buna doamnă au fost ca un fel de vis 
frumos. Ca să fim din nou sinceri, nu se observa 
la doamna ex-primar nici un capac sărit, ceea ce 
înseamnă că femeile au sisteme de autoprotecţie 
total necunoscute nouă bărbaţilor. 

La sfârşitul concediului Rândunel a 
mulţumit frumos, aşa cum învăţase în armată, 
nu cum o făcuse cu ani în urmă, şi a plecat 
fluierând foarte bine dispus, cu gândul că va 
avea ce povesti camarazilor până la următorul 
concediu…  

 
Avea toate motivele să fie încântat de el. Îşi 

împlinise toate visele vieţii, semn că era un om 
înţelept şi nu-şi propusese ceva ce nu putea face. 
Adică aşa cum facem noi, majoritatea, cei care 
vrem să ajungem chirurgi pe creier, astronauţi, 
sau profesori de matematică iar bunul 
Dumnezeu ne pedepseşte pentru trufia noastră. 
Aşa ne trebuie! 
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Hobby 
  
De când savanţii englezi, evident pe mână cu cei 
americani, au descoperit conceptul miraculos de 
„hobby” lumea s-a schimbat profund şi în bine. 
Înainte vreme, oamenii aveau tot felul de 
apucături, năravuri sau, în cel mai bun caz, 
patimi ori pasiuni. Toate dezgustătoare, 
primejdioase şi, mai ales, lipsite de eleganţă. 
Spre exemplu, dacă înainte erai un nenorocit de 
cartofor, acum deveniseşi un distins gambler, un 
gentleman care îşi pierdea cu eleganţă minţile şi 
averile la masa de joc. Eee!? Altfel erai privit în 
societate! Sau, dacă erai un amărât colecţionar de 
timbre care putea recunoaşte un chip de pe un 
timbru vechi de o sută de ani dar nu-şi putea 
deosebi copiii (din motive destul de neclare) de 
cei ai vecinilor? Toată lumea râdea de tine! Pe 
când acum erai un mare filatelist, o somitate în 
domeniu, apăreai pe coperta revistelor de 
specialitate şi, deşi în privinţa propriilor copiii 
lucrurile rămâneau la fel, toată lumea ştia că 

înaltele tale preocupări te fac puţin cam distrat 
deci numai bun de dat exemplu altor soţi care nu 
aveau sărmanii de ei decât vechea pasiune a 
beţiilor cu amici dubioşi la cârciuma de peste 
drum. Ori poate fuseseşi colecţionar de monede 
vechi. Ce oroare! Acum erai numismat, umpleai 
casa de clasoare cu monede şi bancnote, făceai 
schimburi cu alţii din felurite ţări care aveau, la 
fel ca tine, acelaşi hobby şi formaţi o distinsă 
confrerie demnă de toată stima chiar dacă, mai 
târziu, moştenitorii vindeau tonele de monede la 
fier vechi iar din cele de aur sau argint îşi făceau 
cercei pe care îi atârnau în cele mai 
surprinzătoare locuri de pe corp. 

Totuşi, este de remarcat că noul context 
social influenţat de acest nobil concept favoriza 
în mod deosebit categoria cea mai răspândită a 
împătimiţilor şi anume pescarii. De la nişte 
nefericiţi undiţari care mâncau cu bestialitate 
produsele scârboase ale acestei înjositoare 



Început de varã 2016  | Contact international 539 

 

activităţi ajunseseră acum pescari sportivi, 
sportsmeni, cum se rostea în cluburile elitiste. Şi 
nimic nu putea fi mai plăcut decât să fii 
considerat sportiv în timp ce stăteai tolănit la 
umbra unei sălcii, trăgeai alene din ţigară şi 
vârtos din sticla de bere sau votcă aflată la 
îndemână, iar captura, că nu se mai numea, în 
mod banal, peşte, o ridicai cu juvelnicul, o 
sărutai pe nas, o fotografiai şi apoi te înscriai cu 
fotografia la concurs primind astfel puncte, 
eventual ceva premii, cu care puteai să te făleşti 
mai apoi la cârciumă.  

Desigur toate aceste noi prerogative impuse 
de noul standard al hobby-ului nu presupunea 
în nici un fel renunţarea la vechile privilegii 
transformând astfel breasla într-un club elegant, 
mai bine spus un fel de societate secretă în care 
ţinuta, limbajul sau gestica specifică nu-şi 
pierduseră nimic din forţa de exprimare.  

Prin urmare şi acum, în casa fiecărui pescar 
amator există un loc sacru. De regulă acesta era 
într-o debara unde la loc de cinste, un fel de 
sfânta-sfintelor se află ţinuta de expediţie. Un 
trening, sau un fel de salopetă, o pălăriuţă sau 
un fes şi cizmele. Toate aflate într-un stadiu de 
jeg şi putoare greu de imaginat chiar şi pentru 
un boschetar cu vechi stagii. Nimeni nu se poate 
atinge însă de aceste obiecte de cult deoarece tot 
norocul pescarului în ele se află. Ori dacă le speli 
sau încerci să scoţi nămolul din cizme, devii un 
fel de paria şi pe baltă nimeni nu mai dă pe tine 
nici doi bani. Iar „balta”, termen specific 
indiferent dacă-i râu, lac sau mare, este exact 
locul care te consacră drept membru al frăţiei. 
Deci în afara bălţii nu ai nici o valoare. Tot în 
sanctuarul domestic mai sunt sculele. Da! 
Sculele, nu undiţe, ciorpac, juvelnic sau minciog! 
Ele dau imaginea profundă a pescarului şi chiar 
fac diferenţa. Fiindcă un director de bancă nu 
poate avea acelaşi gen de scule cu un pensionar 
sau cu un muncitor în construcţii. Şi de aici şi 
ierarhizarea, gradul de obedienţă şi altele… 

Nici nu mai vorbesc de cutia cu momeli. 
Termenul de cutie este desigur generic ea 
putând fi orice de la sac la butoi. Interesant, iar 
pentru copii foarte ispititor, este faptul că aici 
foșcăie tot felul de vietăţi pline de muci şi 
duhori, unele aproape necunoscute ştiinţei dar 
despre care pescarul vorbeşte cu evlavie. Ele 
sunt cele care-i aduc gloria pe baltă, îi umplu de 
invidie pe ceilalţi iar asta datorită faptului că ele, 
momelile, sunt, în majoritatea lor, rezultate din 
nişte experimente genetice ultrasecrete pe care 

un adevărat pescar nu le-ar divulga nici sub 
ameninţarea torturii.         

Dacă eşti copilul fericit al unui tată pescar ai 
parte de poveşti care-şi vor încânta urechiuşele 
şi-ţi vor dezvolta imaginaţia până la nelinişte 
pentru cei din jur, mai ales a medicilor specialişti 
în psihologie pediatrică. Păi, ce-i de acolo să afli 
că tăticul tău a prins cel mai mare peşte din lume 
într-un ochi de apă în care cei din jur spuneau că 
nu cresc nici broaşte? Iar tata, după ce a 
fotografiat monstrul, i-a dat drumul şi a păstrat 
un secret adânc despre întâmplare. Până acum 
când, iată, a venit vremea să-şi iniţieze fiul în 
tainele acestei arte. Nici nu contează că 
fotografia este ciupită de pe internet din paginile 
numite: cripto-zoologie. 

Sau că el ştie şi, dacă vrea, poate să scoată 
dintr-o băltoacă rămasă în urma ploii numai 
dintr-o aruncare de lansetă, lanseta aia a lui 
specială, unică în lume, un rechin sau o balenă. 
De ce nu face asta? He, heee… Pentru că aceste 
specii sunt protejate iar el, un pescar sportiv 
demn de acest nume, nu va încălca niciodată 
regulile scrise sau nescrise ale breslei. 

Pentru ei legile şi regulile sunt sfinte! Mai 
puţin legea aia tâmpită cu posesia permisului de 
pescuit. O idioţenie despre care nici nu merită să 
mai vorbim!  

Dar soţia pescarului sportiv!? Şi ea este o 
fiinţă cu totul şi cu totul deosebită deoarece nu 
are voie să spele, niciodată, vasele fiindcă astfel 
omoară viitoarele momeli, respectiv atât de 
preţuiţii viermuşi, cu care soţul ar intra şi în pat 
numai să-i vadă graşi şi fericiţi. Tot ea are 
suficient antrenament psihic, ceva mai mult 
decât amărâtele de Berete Verzi, ca să nu se 
spânzure de fericire când el se întoarce victorios 
din expediţie, având aspectul unui năvălitor 
barbar iar captura este aruncată în cada de la 
baie chiar dacă în ea sunt rufe la înmuiat. Ce să 
mai vorbim!? Tot soţia este şi cea care ştie cum şi 
cât să ardă un peşte pe grătar în aşa fel încât să 
umple de miros tot cartierul chiar dacă 
respectiva jertfă nu este mai mare decât unghia. 
Apoi, ce plachie sau saramură ştie ea să facă din 
peşti necatalogaţi ca fiind comestibili sau ce rasol 
din raci sadici care te foarfecă în cleşti, pe care 
însă copilaşii îi studiază cu atenţie scoţându-le 
ochii. Ştiinţă, ştiinţă, ştiinţă! Şi mult devotament! 

Puţini oameni ştiu însă că adevărata putere a 
unui pescar amator constă în legătura tainică dar 
indestructibilă pe care acesta o are cu un guru, 
un yoghin, o întrupare a zeului Triton care 
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trăieşte pe baltă dintotdeauna şi care nu se 
hrăneşte decât cu tutun şi rachiu dar ştie totul 
despre întinderea de apă lângă care vieţuieşte şi 
mai ales ce se întâmplă în afunduri.  Este 
personajul, singurul, care îi dă de veste 
pescarului unde, când şi cum trebuie să arunce 
momeala ca să prindă destul peşte încât să nu 
râdă copii de el. Lucru greu, chiar imposibil, 
dacă nu eşti consiliat de un maestru desăvârşit.   

Și mai era un punct forte al acestei Frăţii 
preponderent masculine. Bine, sunt şi niscaiva 
femei rătăcite printre ei, dar despre ele chiar nu 
are rost să se pomenească deoarece erau destul 
de greu de deosebit de bărbaţi chiar şi de un ochi 
foarte versat. Prin urmare, există chiar o politică, 
foarte subtilă, de ignorare a lor.  Dar, precum 
bine ştim, bărbaţii, mai ales atunci când au la 
bord o cantitate de trăscău nu rezistă să nu-şi 
povestească aventurile. Şi cum cele despre 
pescuit sunt deja în domeniul banalului, inclusiv 
chestia cu peştişorul de aur, intră în scenă cele 
de domeniul miticului. Abia acum se pot afla ce 
iubiri se produc în sistem cu diferite zâne ale 
lacurilor, cu ispititoarele rusalce sau ştime, ca să 
nu mai vorbim de cei care pescuiau în mări şi 
aveau în palmares cel puţin o aventură cu o 
sirenă. Iar asta se întâmpla pe vremea când 
pescarul sportiv, care acum semăna cu o prună 
afumată (lato sensu!), era tânăr frumos şi 
deosebit de viguros de se mirau şi bietele sirene 
fiindcă pe la ele pe acolo nu prea erau decât nişte 
fleşcăiţi care nici nu meritau băgaţi în seamă. 
Unde mai pui că toate aceste poveşti, narate 
aşaa, mai îngălat, erau ascultate cu sfinţenie şi 
trecute în registrele memoriilor de aur ale 
Frăţiei. Ce putea fi mai bine!? Să fii ascultat şi 
aprobat de confraţi care nu te iau în râs, chiar 
dacă asta costa câteva rânduri de băutură, sau să 
povesteşti aceste minunate aventuri de acasă, ori 
la serviciu, unde nu te bagă nimeni în seamă… 

*** 

Nelu, Relu şi Melu sunt bărbaţi la cea mai 
frumoasă vârstă, în jur de treizeci şi cinci de ani, 
au situaţii comode în societate şi soţii care 
înţeleg, după un deceniu de controverse, că a fi 
pescar amator înseamnă pentru ele unele 
sacrificii cu care de altfel s-au şi obişnuit. Aşa se 
face că în această săptămână se prefac a nu 
observa agitaţia soţilor şi nici atenţia excesivă de 
care se bucură inclusiv la ducerea gunoiului sau 
la bătutul covoarelor. Au aflat şi că gurul 
grupului, nea Axinte, le-a telefonat băieţilor 
rostind o propoziţie scurtă dar cu efect hipnotic: 
Muşcî di rupi, uăiii! Meşter tipul! Era octombrie 

spre sfârşit şi trebuia să-şi facă rezerva de 
trăscău că, uite, venea iarna şi pe nămeţi… 
Soţiile mai ştiau şi că nu este cazul să încerce 
deturnarea situaţiei, în fond nici nu te poţi lupta 
cu un semizeu precum nea Axinte, aşa că 
profitau de conjunctură şi îi foloseau pe soţi cât 
mai eficient, inclusiv în ceea ce se numeşte 
datorie conjugală. Iar ei, având complexul 
culpei, se achitau foarte conştiincios de aceasta 
spre deosebire de timpurile numite normale 
când preferau să se uite la televizor până în 
creierii nopţii (numai emisiuni cu specific 
pescăresc!) fără să remarce reproşurile mai mult 
sau mai puţin voalate sau nervozitatea lor pe 
care o considerau nejustificată întrucât şi luna 
trecută… Dar mai bine să închidem discuţia. 

Prin urmare, cei trei s-au întâlnit vineri 
seara, au verificat „sculele”, stocul de băutură 
pentru nea Axinte, corturile, păturile, au mai 
trecut în revistă tot ce trebuia îndeplinit, au 
discutat traseul, şi-au îmbrăcat ţinutele de 
expediţie, au luat momelile, au băut o cafea, şi, la 
miezul nopţii, au pornit la drum. Se ştie doar că 
pe baltă trebuie să fii încă de la ora trei, mult 
înainte de răsăritul soarelui pentru că numai 
atunci trage! Şi nu trage orice ci numai 
exemplarul de colecţie! Ehee, secrete pe care 
pescarii amatori le duc în mormânt, mai ales 
dacă nu văd în urmaşii lor pe unii demni de 
aceste taine. 

Afară se lăsase frigul dar în maşină era bine 
şi cald aşa că, Relu şi Melu, traseră şi câte un gât 
de votcă ca să le fie plăcerea deplină. Nici nu 
băgară în seamă privirea mustră- toare şi cam 
pofticioasă a lui Nelu care se afla la volan. 

Cum mergeau ei aşa în tihnă, la un moment 
dat Relu scoase un răget: Uăiii, uăiii, hîîî! Nelu 
frână brusc şi spuse şi el: uaaa, iar Melu, care 
picotea pe bancheta din spate, se dezmetici şi 
spuse la rândul său: oalee! Într-adevăr, în 
dreapta lor, puţin mai jos faţă de şosea, după un 
stufăriş rar, lucea sub razele lunii o fascinantă 
întindere de apă. Miracol! O baltă de care ei nu 
ştiau!   

Nelu, şeful expediţiei hotărî: - bă, oprim, 
facem două - trei lansări şi dacă trage, oameni 
ne-am făcut! Timp avem!  

Mai ceva decât un pluton de rusnaci beţi 
când primesc ordin de atac, cei trei au sărit din 
maşină, şi-au luat câte o lansetă, au coborât în 
fugă, au pus râmele în cârlig şi au aruncat! Apoi 
au început să mulineze uşor! Tensiunea 
momentului era la valori maxime! Succesul se 
prefigura sub cele mai faste auspicii luminat de o 
lună hipnotică… 
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Ajunse la control cârligele se arătară goale, 
fără pradă, însă râmele dispăruseră! „Bă, e plin 
dă crapi că numai ei fac treburi din astea”, 
gândiră la modul profesionist toţi trei!  

- Şi sunt la mai mult de un kil, rosti profetic 
Melu, un mare specialist în probleme de crap. 
Mai ales la proţap! 

Era clar pentru toţi! Mai trebuia doar puţină 
răbdare fiindcă, este ştiut, crapul are nişte 
strategii de a fura râma ceva de speriat. Mai 
făcură câteva aruncări! De fiecare dată, la fel! 
Nimic în cârlige însă râmele făcute ferfeniţă de 
lacomii crapi! Înfruntarea devenea psihologică! 
Prin urmare, se discutară în grabă câteva 
strategii. Dar se desfăcură şi trei sticle de votcă 
deoarece frigul cam pătrundea prin 
echipamentul neadecvat. Alte aruncări cu acelaşi 
exasperante rezultate.  

Lupta devenise nu doar pasionantă ci şi 
personală. Orgoliile pescarilor se chirceau 
dureros, umilite de nişte nenorociţi de peşti. 
Inadmisibil!  

 Urmară alte aruncări, însoţite de gâturi 
zdravene de votcă dar şi de adăpostirea sub foile 
de cort, fiindcă frigul se cam înteţise… Pe la ora 
patru, au pus clopoţeii la undiţe şi s-au cuculuşit 
sub toate cârpele din portbagaj deoarece frigul şi 
disperarea care-i cuprindea din ce în ce mai 
perfid în ghearele ei ascuţite îi adusese în pragul 
hipotermiei. Cu fesurile adânc îndesate pe cap 
au şi adormit… Nici un clichet de clopoţel nu le-
a tulburat somnul greu… 

*** 

Melu văzu un crap mai mare decât o balenă 
care se apropie de faţa lui şi începu să latre. 
Ciudat! Nu aflase că peştii, fie ei şi crapi, latră. 
Privea destul de uimit şi cam înfricoşat gura 
plină de dinţi care clămpănea în nasul lui. Luă o 
decizie eroică! Deschise ochii! Afurisitul de crap 
continua cu nesimţire să-i latre în faţă! 

- Frate, am pus-o! Ăştia de la genetică au 
creat mutanţi! 

Mintea de inginer constructor a lui Melu 
procesa informaţiile din domeniul conspiraţiilor 
cu viteza luminii. Nu cu aceeaşi viteză ochii 
descoperiră în spatele monstrului nişte oameni 
în uniforme având figuri foarte asemănătoare 
monstrului care priveau spre el prin cătarea 
unor arme. Jale! Se uită instinctiv la prietenii lui. 
Erau lângă el, cufundaţi în mormanul de boarfe 
sub care adormiseră şi păreau la fel de îngroziţi. 
Însă, trebuie să specificăm, muţenia lor nu se 
datora spaimei ci, aşa cum vor povesti mai 
târziu, mult mai mult comportamentului specific 

al pescarului pe timpul activităţii. Cel puţin aşa 
le plăcea acum să creadă! Cert este că doi dintre 
oamenii cu arme şi uniforme îi scoaseră, fără nici 
un fel de menajamente din culcuş, îi aruncară, 
destul de neprotocolar, cu faţa la pământ, le 
puseră cătuşe, iar peste câteva minute de târâială 
fură aruncaţi într-o dubă şi transportaţi în 
arestul unei secţii de poliţie. Din cauza uimirii, 
sindromul tăcerii devenise patologic… 

După puţin timp fură duşi, cu aceeaşi lipsă 
de maniere, într-o cameră goală, legaţi de o masă 
din fier şi luaţi la întrebări de un tip care nu 
părea a avea simţul umorului şi poate că nici nu-
i trebuia la cele o sută de kile de muşchi pe care 
le afişa cu un fel de mândrie justificată. Se 
prezentă: 

- Sunt căpitanul Roman (de când cu o scriere 
mediocră având ca erou un căpitan de miliţie cu 
acest nume toţi anchetatorii se numesc astfel, dar 
cei trei nu prea aveau acum timp de analize 
literare) şi vă avertizez că nu-mi trebuie mai 
mult de zece minute ca să aflu adevărul! Deci! 
Cum aţi procedat şi unde sunt cadavrele? 

- Hâââhhh, făcu după obiceiul său Melu şi 
primi în schimb o palmă atât de meseriaşă încât 
începu să audă voci. 

- Daa, domnu, noi habar nu avem despre… 
Nelu primi şi el aceeaşi recompensă pentru 
intervenţie. Dar nu auzi voci, văzu doar stele 
verzi. 

- Copii, pierdem vremea, am fost trezit în 
zori, nici cafeaua nu mi-am băut-o, aşa că sunt 
cam nervos. Nu repet întrebarea! Treceţi direct la 
spovedanie. Tu primu’! 

Relu, fiind invitat să răspundă, întâi se trase 
mai în spate apoi spuse clar şi răspicat: 

- Domnule căpitan, noi suntem pescari 
sportivi, ne-am oprit pe baltă astă noapte şi am 
dat la peşte. Suntem vinovaţi de cel mult 
braconaj, nu de… Nu mai continuă deoarece 
căpitanul izbucnise în râs din motive numai de 
el cunoscute! 

- Băăă! Cine dracu’ poate crede cocosvârca 
asta! Cum să dai la peşte într-o baltă care e 
secată de trei luni şi doar nisipul şi trestiile de pe 
margine mai amintesc de ea!? Voi ori sunteţi 
idioţi, ori mă credeţi pe mine bou! Care-i 
varianta, ca să ştiu cum procedez?   

Figurile celor trei trăiau o iluminare… 

- Ahaaa, aşa se explică toată chestia, spuse 
imprudentul Melu şi primi pentru această 
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destăinuire doar un şut în ţurloi care-l făcu să 
fluiere de durere. 

- Dacă v-aţi adus aminte hai, spuneţi-mi şi 
mie că mor de curiozitate. Deci! Prima! Unde 
este cadavrul femeii pe care aţi jefuit-o? 

- Domnule căpitan, nu ştim nimic despre 
vreun jaf şi de nici o femeie, vă rugăm să ne 
credeţi! Aşa cum v-am spus suntem pescari 
sportivi şi nu, Doamne fereşte, hoţi sau tâlhari! 

Relu părea convingător. Poate îl ajuta mult şi 
faptul că avea o figură sinceră de om care nu 
poate ascunde nimic. 

- Bineee, atunci cum se face că actele de la 
maşină sunt pe numele unei femei!? 

- Oaaa, asta era! Nelu intră în acţiune atât de 
entuziast încât nici nu părea că are o falcă 
umflată. Actele maşinii sunt pe numele soţiei 
mele! Vă rog să-mi permiteţi să-i dau un telefon 
şi totul se va lămuri. 

Plictisit şi ros de foame căpitanul, dădu 
dispoziţie să i se aducă telefonul suspectului şi 
ascultă convorbirea. Se lămuri, mai ales că soţia 
lui Nelu era juristă şi îi spuse şi căpitanului 
lucrul acesta, însoţit de câteva paragrafe de lege, 
total neconvenabile pentru el.    

Cert este că peste două ore cele trei doamne 
ocupară secţia de poliţie şi reuşiră să-i elibereze 
pe domnii soţi, deşi cu sacrificiul unei amenzi 
pentru braconaj. Amenda fu plătită, deşi 
braconajul devenea absurd în context, însă 
negocierile în secţia de poliţie nu aveau mari 
şanse de izbândă aşa că fură abandonate. Pe 
drum, cei trei, din cauza stresului, adormiră şi 
nici acasă nu reuşiră să învioreze atmosfera cu 
explicaţii… 

*** 

Peste un timp însă, de ziua Sfântului 
Apostol Petru, ocrotitorul pescarilor, 
Organizaţia, secţia de cartier, se adună pentru 
cinstirea evenimentului la un restaurant cu 
specific. Ca de obicei, veselie mare, o mulţime de 
poveşti, votcă, preparate din peşte şi foarte 
multă reticenţă din partea celor trei care nu ştiau 
cât de răspândită era păţania prin care trecuseră. 
De aceea Relu şi Nelu, rămaseră cu mâinile 
încleştate pe pahar când îl văzură pe Melu 
ridicându-se în picioare şi bătând insistent cu 
furculiţa în pahar pentru a spune ceva. Tăcerea 
se lăsă mai repede decât au putut ei să-l înhaţe 
pe nefericit şi să-l scoată afară. 

Discursul începu simplu: 

- Fraţilor! Am pe suflet o taină care mă 
apasă! Am văzut-o! Există! 

Aici spre cinstea tagmei se porniră nişte 
râsete de spaimă şi avură loc unele replici de 
genul: „hai, că asta-i de mirare, noi credeam că 
n-ai”  şi altele ceva mai acide, însă Melu dădu 
dovada unui psihic din cale afară de rezistent şi 
potoli adunarea cu câteva doar vorbe: 

- Nu, nu-i de glumă! Împreună cu Relu şi 
Nelu am fost acolo! Toţi trei, şi ei pot confirma ce 
vă spun! Blestemul bălţii fantomă era să ne bage 
în mormânt!  

O tăcere de gheaţă cuprinse adunarea. Toţi 
ştiau de existenţa bălţilor fantomă, acele locuri 
blestemate unde chiar şi cei mai vajnici dintre 
pescari, de regulă îşi pierd minţile, uneori chiar 
şi viaţa. Ori, ca să fim sinceri, Melu era exemplul 
cel mai bun pentru o asemenea tragedie.  

Profitând de liniştea ce se aşternuse Melu 
mai spuse aproape plângând: 

- Nici nu ştiţi prin ce chinuri am trecut… 
Totul era iluzie, apărea şi dispărea doar pentru a 
te tortura psihic, apoi, când s-a văzut că noi 
rezistăm, au apărut şi vestiţii oameni în negru 
care au trecut la un alt nivel de cazne. Eram plini 
de sânge de la lovituri dar nu am cedat. Apoi, 
fără să ştim cum, ne-am trezit acasă, dar rănile şi 
durerile sufleteşti au continuat cam până ieri… 

- Bă, da ce voiau de la voi, că doar nu aveţi 
cine ştie ce!? 

Melu îl privi cu un dispreţ zdrobitor pe 
netotul care pusese întrebarea şi-i răspunse: 

- Gândeşti ca un tâmpit! Ei vor doar să ne 
descurajeze pe noi cei care cunoaştem lucruri 
interzise altora şi milităm pentru a  mai adânci 
ştiinţa noastră secretă! Aia e! 

Ei, da! Aici aşa era! Porni un uragan de 
întrebări la care acum răspundeau şi cei doi, 
Relu şi Nelu, care împărtăşiseră ca fraţii toate 
chinurile îndurate când cu intrarea în negurile 
înspăimântătoare ale bălţii fantomă.  

Spre dimineaţă, pe când se întorceau spre 
casă, mereu surprinzătorul Melu, mai spuse: 

- Uăiii, nici dacă-l pii’ndeam pă Moby Dick 
nu eram mai baştani! Ceilalţi remarcară în tăcere 
înţelepciunea devotatului lor prieten, urmând ca 
în zile următoare, dacă se va putea, să se 
dumirească de unde-i venea. 
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Elena ARMENESCU 

 
 

Iubire necondiţionată 
 

Inimii mele îi este frig uneori 
Atuci m-aplec în mine şi-o ascult 
Apoi zic: spune-mi iubire ce-ţi lipseşte ori 
Vrei să-ţi cânt  un cântec de demult? 
 
- Vreau gândul tău copleşitor 
Să mă-nsoţească-ntr-o călătorie de nescris 
Nu unde se lămureşte aurul, adică în cuptor 
Ci în sălaşul veşnic cald – cuibul tău de vis. 
 
Aşa îmi spuse inima şi-n  astă dimineaţă 
Când m-am trezit cu ea-n galop nebun  
Când prima rază a soarelui mă săruta pe faţă 
Şi... am pornit-o împreună pe al zilei drum. 
 
E cald! Simţim deopotrivă  
Căldura zilei dublată de dragostea divină 
Şi dăruim la rându-ne, din zestrea trezitivă 
Oricărui trecător şi strig: Veniţi! E zarea plină! 
 
Iubirea revărsată-n ea nicicând nu se termină! 

 
21 iunie 2015 

 

Gândind la Eminescu 
 

Ascultat-a Eminescu Simfonia Îngerilor 
Pe-ale Luceafărului căi, la ora atingerilor 
Aprins de dorinţă, de neobosită căutare 
A minunii răspândită pe tărâmurile astrale. 
 
Alerga. copil - minune cu visările-i eterne 
Sub leagănul codrului, pe poteca ce se aşterne 
Spre acel ”ochi” - lacul cu nuferi galben-aurii 
Meditativ, neînţeles, depărtat de alţi copii. 
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Cu gândul la piramide, între florile albastre 
În  a teiului mireasmă, sub vibraţie de astre 
Cu iubita, pe-nserat ori sub razele de lună 
Împletesc şirag de stele şi amorului cunună. 
 
Anii studenţiei cu trăiri himerice-au  trecut 
Vijelios, cum tinereţii să petreacă i-a plăcut 
Iubirea, învăluitor veşmânt, oaspete drag  
Zadarnic o invoci târziu şi o aştepţi în prag! 
 
Atât de tânăr, dar cu puterea unui trimis înţelept 
Pătrundea secolii, inima i se zbătea în piept 
Glorifica vitejia, depăna istorii, finaluri fatale 
Stătea de vorbă cu Zeii Daciei Primordiale! 
 
Singur, cufundat în gânduri, în camera-ngheţată 
Ca bătrânul dascăl, neavând un foc în vatră 
Doar un şoricel tovarăş, carii în mobile vechi  
Primea  la el Îngerul, Vocea - adevăr străvechi: 
 
Cum dintr-un singur punct s-a început mişcarea 
Scăpărând, Universul a născut pământul, marea 
Lumina se aprinsese lucind feeric, instantaneu 
Creată prin Cuvânt, de însuşi Tatăl Dumnezeu! 
 
Prin aste daruri sfinte, el cu Hyperion călătorea 
Cu uimirea Magului cerceta stelele, descoperea 
Cu încântare nemărginirea căilor, iar în adâncuri 
Întunecimi scânteietoare, valuri rânduri, rânduri. 
 
Ştia că chipul frumuseţii are multiple forme 
Splendori fără de număr ne înconjor sub norme 
Înscrise-n file nevăzute, primite la născare 
Cum le primiră parinţii din părinţi, la fiecare. 
 
Zadarnic, el cunoaşte că-n zgomote deşarte 
Cu agerimea minţii, nu te desparţi de moarte 
Norocul mântuirii nu-l găseşti în mreaja lumii  
Ce se lăfăie sătulă în hamacurile minciunii. 
 
Soarta deşartă, roata vieţii ca luna amăgitoare 
Creşte, descreşte cu sărmane vieţile trecătoare 
Virtutea-n cămaşă de forţă, ticăloşia cu neîndurare 
Pe căi oculte, săvîrşeşte crima fără asemănare. 
 
Mărturia cutremurătoare - ca o sentinţă amânată 
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Din scrieri :”Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată” 
E din dureri adânci ivită, în zbuciumata-i existenţă 
Geniu pustiu, nu mai gusta nectar şi nici  esenţă. 
 
Ascultat-a Eminescu ades, Simfonia Îngerilor 
Binecuvântată evadare din valea Plângerilor 
Unde el a avut parte de suspine şi chiar moarte 
Înainte de-a se stinge a buzelor sale şoapte. 

 2015 

      Trezeşte-te inimă-n iubire 
 

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

09 12   2014, Colmar Franţa 
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Iarna - sub cerul Daciei 
 

Sub cerul de azur al Daciei sfinte, eterne 
Norul pufos povara-i generos o cerne 
E-atâta revărsat de alb pe ramuri şi aş vrea 
Să-l iau cu mine până-n vis dacă-aş putea. 
 
Copacii seculari stau drepţi, ca împăraţii 
Sunt păzitorii seculari ai încercatei naţii 
Sunt fraţii noştri vegetali, nu-s nălucire 
Înamoraţi de cer, înveşmântaţi în strălucire. 
 
Dinspre zenit, lumina toarce raze albe, lin 
Le răsfiră - botează văzduhul cu preaplin 
De armonie, duh binecuvântat, dezlegător 
Căi răsucite, fabuloase, aşternne iubirilor. 
 
Prietenul meu vântul - dinspre munte aduce 
Mulţimi de glasuri împletite-n adierea dulce 
Cu toate simfoniile cereşti, de îngeri cântate 
Pe plaiul sacru al Daciei, în spirit reînviate. 

Ianuarie 2015 



Început de varã 2016  | Contact international 547 

 

Alungaţi din Paradis 
 

Din mărire în cădere, omenirea-ntreagă 
Cercetează cer şi stele fără să-nţeleagă 
Că-i hotar în a cunoaşte tainele zeimii 
Ce-au pus temelie vieţii şi mişcări cerimii. 
 
Din mărire în cădere, poate ne-ar fi bine 
Peste ochi uimiţi, Doamne către Tine 
Să-ndreptăm a noastre rugi şi fum dulce 
Din miresme rare, din mirt a-Ţi aduce! 
 
Din mărire în cădere, aici pe pământ 
Să trăim ca-ntr-o gradină, mângâiaţi de vânt 
Nu zguduiţi de  războaie, ură, cânturi aiurite 
Duhul şarpelui, tânguitor, nu ne mai irite!   
 
 
Din mărire în cădere să nu mai poposim 
Ci din nou spre Tine Doamne, să venim 
Cu zâmbet pe chip, vechiul dragostei semn  
Arse, buzele cu dor - Te slăvească – demn! 

 

Indrăgostiţi de lumină 
 

Ţâşneşte gândul, nălucă descărnată 
Căutător nestingherit în galaxie 
Să afle unde se găseşte afişată 
Adresa următoare destinată mie. 
 
Pe ce planetă ori tot pe însorit plai 
Duce-s-a sufletul meu spre odihnă 
Când trupul obosit de-atâta vai 
Îşi va dori eternizarea-n tihnă. 
 
M-apropii cu sfială de Marea trecere 
Călătorind tot mai departe printre stele 
Dar nu văd nici un loc de petrecere 
Din când în când simt o sfântă adiere. 
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Rămân uimită la frontiera cunoaşterii 
Nu pot penetra în altă dimensiune 
Până îngerul nu va chema meşterii 
Să deschidă o fereastră spre genune. 
 
Doar gândul călătoreşte fără trup 
Privesc din nou în jurul meu, în jos  
Mă văd încătuşată vremelnic în lut, 
Văd căutătorii învăţăturii lui Hristos. 
 
Mergem neştiuţi pe căi nămoloase 
Indrăgostiţi veşnic de Lumina Izvorului 
Dorindu-ne viaţa în stări armonioase 
Aşa ca apostolii - pe Muntele Taborului. 
 
Azi, aşteaptă omenirea paşii misterului 
Cum cercetau magii din răsărit altădată 
Calea, cu ochii pe semnele cerului, 
Spre Betlehem, steaua minunată! 
  

decembrie 2012 
 

Sfat tainic 
 

Acum câteva seri am întrebat zefirul 
Pentru că, doar el cunoaşte firul 
Zilelor noastre rostuite ori risipite 
Intru îndemnuri, fapte bune şi ispite. 
 
Unele au devenit un fel de punct nodal,  
Infrângeri sufletesti ori veselii de carnaval 
Acum descoperim golul, cu uimire mare 
După anii tulburi împletiţi cu-ncrâncenare. 
 
Aşadar, ce este bine în aceste zile să fac 
Să mă retrag în munţi, în meditaţie, să tac 
Ori să aleg calea căutării, izbăvitoare 
A înţelegerii întru cele trecătoare?  

 
                    Mi-a şoptit: alătură-te grupului căutător 
                    Nu celor pământene, celor cereştilor 
                    M-a prevenit: calea spre înălţimi e grea 
                    Începând cu ruperea, cu desprinderea.  
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Nu mai ai timp pentru deşertăciuni 
Nu mai sufla în ai poftelor tăciuni 
Bagajul să-ţi fie din zi în zi mai uşor 
Să te poţi menţine pe orbită, în zbor 
 
Spre sfârşit rămîi cu o singură carte 
Ce te învaţă drumul mai departe 
În final, întocmai ca în apocalipsă 
O mănânci, ca într-o mare lipsă. 
 
Este amară, acolo-s consemnate 
Toate faptele lumii: rele, însemnate 
O simţi ca pe fierea ajunsă-n gură  
După o dulce şi aromată prăjitură. 
 
Cine le făptuieşte? eu, tu, el, noi 
Cu toţii cădem de acord să fie război, 
Trădare, dezmăţ, răzbunare, nedreptate... 
Să ne trezim cât mai avem timp, Frate! 

                                     decembrie 2012 
 
 

Să credem în iubirea 
Domnului 
 

Eclipsă? Alinierea planetelor? 
Trecerea în trap nebun a cometelor 
Creşterea vibraţiei pământului 
Nu-s grijile tale! Lasă-le Stăpânului! 
 
Liantul vieţii cine în ascuns îl ţine 
Cine l-a turnat miraculos în tine? 
Îndrăzneşte! Crede totdeauna în iubire 
Crede că Domnul te veghează şi pe tine! 
 
Ce ai fi fără El? nu pierde din vedere 
Ai fi un conglomerat din pulbere de stele 
Îndrăzneşte! Crede totdeauna în iubire  
Între toate câte înălţătoare sunt, ea e trăire! 
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Cât eşti pe Pământ, priveşte un răsărit  
Când lumina se revarsă dinspre infinit 
Ori cum din vârful muntelui se lasă lin 
Vara, peste câmpiile-n rodire şi grădini. 
 
Domnul are pregătite pentru fiecare 
Lăcaşuri primitoare, aici şi sub alt Soare 
Bunătăţi cu esenţe rare, făcute cu iubire 
Să guste toţi din mulţimea de potire. 
 
Nu uita! liantul vieţii El în ascuns îl ţine 
El l-a turnat miraculos în mine, în tine, 
Îndrăzneşte! Crede totdeauna în iubire 
Domnul ne veghează, fără să dea ştire. 

dec 2012 

 

Neobosit - Domnul. 
 
 

Toţi suntem egali şi asemănători 
Dar atât de diferiţi în gând, eroare, 
Atitudine, curaj, gingăşie, candori 
Conştiinţa înălţată prin interconectare. 
 
Chiar în corpul nostru fizic, din ţărână 
Ori pulbere de stele, din ce-o fi fost făcut 
Aşezat regal, ca-n festin roman, pe-o rână 
Animat cu duh de  Domnul dintru început! 
 
Proporţia sublimă, surâsul, armonia, 
Extrase din numărul divin ca o esenţă 
Ne arată cum Dumnezeu aplică geometria 
Cu tot ce-nseamnă integrala sa prezenţă! 
 
În ziua a şasea, Domnul nu era obosit 
Ci preocupat şi de mulţimea ordonată 
Din opt atomi * El obţinea ades grafit 
De-i aşeza în cub, le da lucire diamantă. 

 

*  atomi de carbon 
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Marian HOTCA 
 

 
 
aici nu mai 
este pace 
 
timpul ca o carie de dulap roade 
întâmplările 
în singurătatea ochilor  
el mă vede, el mă soarbe 
şi-mi dă rumeguşul 
 
întind mâna către el -  
timpul e o menghină ce avansează  
suspect între noi  
 
nu mai ştiu unde mi-am pus visele 
impure  
cred că am făcut focul cu ele  
şi soarele l-am înfăşurat  
în ziare ude 
 
/plouă/ 
 
uneori e tragic să te trezeşti fără vise 
mai bine ai fi o piatră  
scuipată de toţi trecătorii 
decât să vezi că totul se contractă  
într-o moarte inevitabilă şi 
fără zahăr pentru cafea  
 
afară plouă mai tare cu sânge  
din nori infestaţi cu plumb 
 
aici nu mai este pace 
aici nu mai sunt vise  
 

copiii se 
joacă în faţa 
blocului cu o 
bombă  
imediat se va întâmpla o tragedie, 
dar nu contează asta - orice minune 
ţinea trei zile 
acum că avem televiziuni la tot colţul 
o minune ţine mai bine de o săptămână 
 
hai explodaţi şi muriţi odată, să avem 
audienţă: 
o vom duce în studio pe mama omida 
să ne spună ce a prezis în boaba de 
mazăre: 
noapte bună - acestea au fost ştirile 
noastre 
ne întâlnim mâine la aceeaşi oră  
 
(dacă nu vom exploda şi noi! buuuum)  
 
 

litera  
 
cuvântul pluteşte iluzoriu pe cocoaşa  
de piatră a solitudinii  
noaptea înjunghie constelaţii supreme 
din cerul meu de carton 
aici am pus o literă şi nu o mai găsesc  
sub foşnetul ghearelor de liliac  
 
ştii ce! mi-am spus eu - sunt destule zile 
în viaţă  
când sângele se face apă  
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dacă ştii unde mi-am pus litera  
scrie-mi pe o aripă de muscă  
că-ţi voi da tot mărunţişul din buzunar 
 
unul mai mare sperie lumea cu 
insecticid 
altul sperie lumea cu pâine albă 
eu mă sperii cel mai mult de ziua de 
mâine 
 
în faţa ochilor mei văd numai litere 
negre,  
atât de multe încât totul pare negru 
(suspect de negru) 
 
eşti deja în ziua de mâine 
spune capul de viperă din geam 
 
acesta pare a fi sfârşitul 
 

*** 
 
coboară îngerii la mall 
din cer cu liftul 
eu urc pe scările rulante 
şi mă uit în vitrine 
la tristeţe şi la manechine 
 
plasticul nu doare 
nu doare deloc 
 
niciun adăpost fezabil nu e de găsit  
sunt oameni mulţi în mall 
cu bagaje mergând ca furnicile 
 
sunt mecanisme 
 
iau o pauză pe canapeaua de la etajul 
doi  
şi stau şi scriu pe bonul de 6 lei şi 25 de 
bani: 
pauza dintre cuvinte şi tăcere 
pare a fi poezia şuruburilor ruginite  
 

 

*** 
 
sunt proiectat să rezist 
fiindcă am descoperit soarele 
era dimineaţă şi-aveam faţa plină de 
cenuşă 
din viaţa paralelă din vis 
 
erau drumuri lungi şi bombele cădeau în 
pantofi 
drumurile s-au mai scurtat 
şi viermele din pruna mare  
dorea să respire o gură de aer rural 
 
cana cu ceai lipită de buzele mele ruseşti 
aruncă fum negru în bucătărie 
să explodez acum sau mai încolo: 
prea târziu am explodat 
 
dulceaţa de prune  
ca o baltă de sânge rudimentară  
a înroşit soarele dimineţii 
eu nu mai sunt proiectat să rezist 
 

zbor  
 
zboară cuvinte cu aripi de sânge 
înghesuindu-se  
într-un sertar al inimii  
ca-ntr-un spital  
 
cuvintele bolnave 
dorm în sertare de inimă 
zic eu 
se vindecă acolo 
după multe săptămâni de repaos 
 
şi când mai dispare din viaţa noastră 
câte o stea  
câte o frunză 
sau o floare  
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umbra acelor cuvinte suferind 
iese la lumină  
sfidând boala 
 
zborul bolii de poezie  
 
 
 

paşi prin aer  
 
paşii prin aer ne cunosc visele 
picioarele ne plimbă neîncetat prin 
univers 
ploaia luminii pierde în apă lacrima 
soarelui 
 
este un peisaj obscur 
plin de gunoaie 
plin de fum 
plin de sânge 
un peisaj al sfârşitului incipient  
 
mi-am tăiat carnea  
ce îmi ţinea sufletul exilat între oase 
 
acum pot să mă rotesc  
ca un fus în mina nimicului 
 
şi să strig după mine  
 
 
 

întrebare 
 
odată am pus o întrebare  
pietrei  
şi a răspuns tăcerea 
în locul  
ei  
 
 

noapte  
 
sub pleoapa nopţii 
tristeţile se adâncesc 
în glasul pământului 
neadormind  
 
noi vom coborî în peşteri 
cu hainele ude de sânge pe noi 
şi vom striga ecoul  
să vedem dacă nu cumva  
am murit  
 
 

naşteri  
 
în singurătatea pământului 
pietrele nasc pietre stinghere 
somnul naşte vise  
stelele nasc lacrimi pe flori  
râul naşte nisip pe maluri  
cuvintele moarte 
nasc continuu întrebări 
pentru tăcere 
 
 

inima pietrei  
 
iată ce vei vedea în inima pietrei: 
golul cum se înalţă în alt gol 
umbra apei ca o sinucigaşă  
între nisipuri 
stropite de sânge 
 
restul e doar o vedenie  
pentru corpuri transparente  
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întindere  
 
întinderea de planete 
nu se sfârşeşte în acest timp 
ţin mâna în soare  
să-mi fie cald şi să nu tremur 
 
ochii răsuflă blânzi  
perfecţiunea plânsului 
ca un izvor muribund 
ce se revarsă fără să vrea 
într-un mormânt gol  
 

înveliş 
 
învelişul îngerului 
e pasărea ce cântă în cuibul inimii 
fără să-şi ceară  
zborul către soare 
 
voi pleca între pietre 
lăsându-mi greutatea 
să putrezească  
în capcana luminii  
 
peisajul halucinatoriu  
ca o panteră oarbă 
mă face să-mi fie cald 
în coloana vertebrală  
 
şi mă încolţeşte  
în orice moment  
al inexistenţei  
 

cronomorfism 
 
atras de nefiinţă 
cobor în minunea căderii 
ca o ploaie ce arde   
în jocul ceasului 

 
tu care îmi sfâşii paşii adânci pe nisip  
de ce mi-ai îngheţat somnul  
când am început să văd şi eu 
îngerii 
 
după ce umbra mă va durea de la atâtea 
căderi 
îmi vai făuri din sarea rămasă 
pe fundul mării 
un ochi alb prin care   
voi putea vedea  
un înger topit 
sau chiar durerea  
 
 
 

poem 
 
la noapte vor veni marţienii din pod  
să vadă ce fac, cum sunt 
sau cum o mai duc cu viaţa sortită  
zborului intergalactic  
îmi potrivesc în sutien ciorapii de lână 
să par mai bombă, mai explozivă pentru 
dânşii 
 
în amurg dorinţele se împletesc în roşu 
pisica bătrână toarce sorbind lumina 
extazului 
marţienii aterizează în fosa septică 
speriindu-mi lăturile 
din ţeava prelungă 
 
spăl rufele în covată, 
iar sânul stâng îmi atârnă lacom 
în apa cu spumă sonoră 
 
ceea ce mă face o entitate frumoasă 
pentru lume 
este că în fiecare moment al vieţii 
aştept un viol ca la carte,  
aştept un viol ca la vaslui
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  Vlad BADRAJAN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cămaşa 
 
S-a-ntors lumea pe dos 
S-a-ntors ca o cămaşă  
Şi nimănui nu-i pasă: 
Toţi cântă, merg voios. 
 
Şi poate că-i mai bine 
Când nu simţi urzătura. 
Pe dos e cusătura, 
Dar nasturii ne rod. 
 
Doare de-i cămaşa  
Cum trebuie-mbrăcată, 
Care altfel o poartă 
Să simtă nu mai pot. 

 
Arde ca o torţă 
Durerea-n ei valuri. 
Şi strigă. Fără nasturi 
Cămăşile-s de forţă. 
 
Strigam atunci şi eu  
Şi gata să se-ntoarcă  
Cămaşa sta-n cravată 
De strigătul meu! 
 
Cămaşa-i ca un şarpe: 
Lunecă pe corp 
După mărul copt - 
Cămaşa-i ca un şarpe. 
 
Străduitor am spus  
S-aud-o lume largă 
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C-a ei suflare-ntreagă 
În piepturi s-a ascuns. 
 
Când gândul mi-a ajuns 
Un om cu nota zece 
“Cămaşa-i invenţia secolului 12!” - 
Scurt, simplu mi-a răspuns... 
 

Colindă, tu 
colinjoară 
 (Am, E, C7M reprezintă acordurile la chitară) 

 
Am           
Colindă, tu colinjoară 
E             Am 
Crescută din dor de ţară 
Am            E 
Ne urează doar de bine 
Am            E 
Către Anul care vine. 
Am           E/C7M 
Urează de sănătate, 
Am          E 
De noroc şi spor în toate. 
 
Am           E 
Urează de omenie 
Am           E 
La copii – copilărie. 
Am           Dm 
Urează cu o acasă 
Am                    Dm 
Cu o viaţă-n ea frumoasă; 
Am                Dm 
Mai urează – de se poate 
Am             E   Am 
Cu seminţe de dreptate. 
 
Am                 Dm 
Şi din al tău cânt de dor 
Am E           Am 
Mai ureazu-n viitor. 

Am 
În viitor – de nu e mult 
E                   Am 
Să fim buni ca în trecut. 
 
Acordurile la chitară: 

 
 

Două cârduri 
de păsări 
albastre 
 
Două cârduri de păsări albastre 
Zburau tot mai aproape şi mai aproape 
Zburau în cerc - 
Aşa au apărut ochii tăi. 
 
Soarele galben, de miere 
Se lasă-n apusul roşu al buzelor tale. 
 
Toamna din copaci cădeau tristeţile tale. 
Mă bucuram când te făceam să zâmbeşti 
şi se ivea o frunză verde în raze de 
Lumină. 
Stropii de ploaie ca mii de oglinzi de 
simţuri 
Făceau să te simt aproape. 
 
Apoi veni iarna... Nici păsări, nici 
frunze, nici apusuri... 
În acea iarnă te-am întâlnit. 
Acum suntem pe acelaşi cer. E cerul 
şapte. 
Suntem în Soare, în păsări, în apusuri, 
răsărituri şi 
frunze.  
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*** 
 
(Este o poezie care în interpretarea s-a 
necesită să fie însoţită de un ritm 
muzical. Eu asigur ritmul cu chitara. 
Piano, Pianissimo, Forte, Fortissimo 
reprezintă nuanţele dinamice. C, E, Am - 
acordurile la chitară) 
 
Piano Am 
Ploaia în suflet şi-a găsit locul, 
C 
Ploaia cu stropii durerea-şi alină: 
C/G 
Un pustiu e sufletul, durerea e mare 
E             Am 
Multă-i tristeţea, iar apa puţină. 
 
Forte 
Stă cerul încărcat cu nouri 
Fulgere-ngheţate gata să cheme, 
Iar pe ramuri - gânduri zbuciumate 
Lovesc nemilos sticla din gene. 
 
Fortissimo 
Nu este loc de curcubeu 
Nici pe suflet, nici în amintire, 
Florile şi-au pierdut din culoarea lor 
Şi miroase a mănăstire. 
 
Pianissimo   Am 
Şi în această imensă lume moartă 
C 
Deodată celularul pe masă învie - 
C/G          E                    Pauză 
Vocea ta spune despre timp prin telefon: 
C          C/G  E    Am 
Deci Soarele meu  e totuşi cu tine. (Bis) 
Piano 
Em Em Em Em  
Em G D Em 
Em G D Em 
Em G D Em 
Em Em Em Em 

 
 
 

Cu prima 
zăpadă 
 (La fel necesită un ritm muzical. Se cântă în 
piano) 

 
 
 
Am  Em 
Tace telefonul 
A         Em 
De pe masă şi din mine; 
Em     Em7(no5) 
Telefonul leagă sufletele 
A        Em  E Am 
Împreunate în   iubire. 
 
Iar de sus zăpada vine 
Mii de fulgi: clipe, clipe - 
A nins, ninge şi va ninge, 
Dar fulgul nu-l mai ţinem minte. 
 
Cad stropii de ploaie, 
Cad fulgii din cer 
Şi fiecare strop 
Îndrăgostiţi poartă în el. 
 
De aceea pe faţă 
Un fulg când se topeşte 
Auzim al nostru simţ  
Şi-al ei glas că ne iubeşte. 
 
De sus cad îndrăgostiţii, 
Au căzut şi o să cadă 
Căci a lor e veşnicia - 
Iubit-o, cu prima zăpadă. 
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Cu voce 
străvezie 
 
Un suflet de copilărie 
Printre frunze-ncet îmbie - 
Nu degeaba parcu-i loc de melancolie. 
C-afară toamna e târzie, 
Că-i ploaia verii argintie, 
Că luna îşi coboară printre crengi raza 
aurie... 
Când în verde stă sclipire 
Parcul pare-o amintire 
În care toţi anii trişti printre frunze-adie. 
 
Deodată simt sufletul buneilor ca o 
povaţă vie 
Ori poate mi-a părut? Poate-i o nălucire? 
Poate-aici printre crengi e-a mea 
copilărie 
Şi mă străg-acum cu voce străvezie - 
Cine ştie? Cine ştie? 
 
 

Dulce 
privighetoare 
 
Dulce privighetoare 
Ascultă cântul meu 
Deşi notele mele 
Pe cântec îţi cad greu. 
 
Ascultă cuvântul - 
A sufletului sânge - 
E tot ce mai rămâne 
Când inima se stinge. 
 
O poveste deci 
De dragoste curată 
Stă-n fiecare cântec, 
În fiecare artă. 
 

Eu sunt aici, 
Iar ea mereu departe 
Şi între noi iarna 
Stă ca o cetate. 
 
Veşnicia-i clipă, 
Iar clipa veşnicie... 
Voi fi degrabă frunză 
Duioasă într-o vie. 
 
Voi fi degrabă pom - 
Voi murmura adânc. 
Şi dintr-un cârd de păsări 
Privi-voi spre pământ. 
 
Tu privighetoare 
Ascultă cântul meu 
Şi cântă-l pentru mine 
Când n-oi mai putea eu. 
 
Cântă-l pentru ea 
Şi pentr-undrăgostiţi, 
Şi ei auzindu-l 
Prin suflete uniţi 
 
Să vadă iubirea 
Cum se ridică-n zare, 
Cum însăşi veşnicia 
În ea e ca o floare. 
 
Fă cântecul meu 
Scut de apărare 
Pentru neâncrederi, dureri, 
Cuvinte-amare. 
 
Cu cântecul urcă 
Apoi până la mine - 
Din frunză şi din ramuri 
Voi murmura mai bine. 
 
De sus îndrăgostiţii 
Voi lumina mereu 
Ca el să fie dânsa  
Şi ea să fie el. 
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Punctul  
 
Toate câte sunt 
În punct locul au toate; 
Punctul începutul şi sfârşitul poate 
Şi de la un nerv 
Pân la o lume-ncape. 
 
Ei să nu te afle 
Te-am pus într-un punct. 
Foaia de zăpadă 
Cu-astfel început 
Sună ca o odă 
Ce eu doar o ascult. 
 
Şi pe lângă tine  
Am pus şi alte puncte - 
Să nu te citească alţii 
Şi să nu te-asculte. 
 
 

De două ori 
cu moartea 
omul se-
ntâlneşte 
 
De două ori cu moartea omul se-
ntâlneşte, 
Iar eu zburam cum zboară avionul 
Văzând cum între oameni freneticul 
domneşte, 
Cum visele n-au loc şi loc nu are 
somnul. 
 
Zburam şi nu credeam să vizitez 
pământul 
Acolo părea ca monştri pădurile îngână, 
Dar curios m-am apropiat cu zborul 

Şi moartea bucuroasă îmi flutură din 
mâină. 
 
Nu eram nici măcar copil, m-o fi amăgit 
Că nu-i rea şi bătrână cum lumea se 
gândeşte. 
A doua zi într-o maternitate pe lume m-
am ivit 
De două ori cu moartea omul se-
ntâlneşte. 
 
 

În lume nu-i 
şi nici n-a 
fost tristeţe 
 
În lume nu-i şi nici n-a fost tristeţe 
Sunt numai stări şi omul le percepe, 
Deci pe mări furtuni voiase se-nfiripă 
Şi zâmbind cu fulgere ploaia începe. 
 
Că el e sicriu, topoarele că-l taie 
Salcâmul n-a priceput şi nici nu va 
pricepe - 
În lume nu e şi nici n-a fost tristeţe - 
Sunt stări ce nu-s în lume, dar omul le 
percepe. 
 
Dar poate că-n lume nu-i nici bucurie?... 
 
 

E-o vară între 
noi 
 
E-o vară între noi. 
Soarele nedreptăţii 
Şi verdele dimineţii 
Creşte între noi. 
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Ne trezim în doi: 
Apune visul 
Şi răsare cu dânsul 
Vara dintre noi. 
 
Să-ţi spun în vis de noi? 
Toţi fug de-a vieţii toamnă... 
De gheaţă, rece doamnă 
Stă vara între noi. 
 
 

Inimă cu ochi 
albaştri  
(poezie însoţită de ritm muzical) 

 
Am         C    C/G 
Drumul are culoarea ochilor tăi; 
E       Am 
Eu cu dragostea în ochi 
Nu merg pe drum ci vin spre ei 
Vin spre ochii, ochii tăi. 
 
Pe chipul lunii te arăţi 
Ca o crăiasă din poveste, 
Ca început şi sfârşit  
Între ce-a fost şi-ntre ce este. 
 
Drumul are culoarea ochilor tăi: 
Albastru-n jur, albastră tu - 
De-aceea poate rătăcesc  
Şi n-am cale spre tine nu. 
 
Iar noaptea când albastru-i visul 
Umblu din poveste în poveste 
Să găsesc negru castelul 
Care lumii te răpeşte. 
 
Inimă cu ochi albaştri, 
Cer albastru, însorit 
Gândul face-n jur poveste, 
Dar la pas e neclintit. 

 
Şi-n jur nu-i nici un pericol 
Când drumul sunt ochii tăi 
Şi-n pustiu sunt şi în stepă 
Ca pe-ntinsul unei zări. 
 
 

Domniţa 
 
Când ziua-şi despleteşte pletele de aur 
Şi-n ochii împărăţiei reîncepe viaţa 
Ieşită din poveşti cu bine şi balaur 
O domniţă cântă la geam cu dimineaţa. 
 
Vin să o asculte vrăbii din pădure 
Zboară rîndunele şi privighetori, 
Vântul prin copaci trece fără sunet, 
Iar ploaia zgomotos - cade rareori. 
 
Erau şi oameni răi în împrejurime 
Acum, ei tot mai mult fapte bune fac, 
Iar zombii care n-au somn în astă lume 
Măcar atunci ies din Twiter şi Kontact. 
 
 

*** 
 
Sufletul meu ciuruit 
Suferă şi se zbate 
Şi nu-i nici somn, 
Nici noapte. 
În găuri ca dopuri  
Pun somnifere, 
Iar suferinţa păstrată 
Se-adună tot sub ele. 
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Au uitat ai 
mei 20 de ani 
 
Au uitat ai mei 20 de ani 
Că sunt făcuţi din suma a câte doi de 
zece 
Şi stau trişti şi posaci ca doi 
parlamentari 
Interzicând zâmbetul prin mandat şi 
lege. 
 
O nămilă de om s-ai mei 20, 
Parcă-i taur la roşu. El poarta o păzeşte... 
Încearcă numai peste el să treci 

În curtea unde copilăria aleargă şi 
zâmbeşte. 
 
Îl i-au cu binişorul. Îi zâmbesc puţin 
Cu dinţi sinceri şi buni de africani - 
Poate se va transforma mîine ori poimîni 
În doi copii, de câte 10 ani. 
 
 

Cortegiu 
 
Cârduri de cioare 
Prin toamnă zboară 
Ca note triste 
Din corp de vioară. 
Înaintează tăcute 
Prin fumul trist de vară 
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Cu chip de suflet 
Şi miros de ciară. 
 
În fiecare toamnă, 
Mereu, mereu, mereu, 
Zboară cârduri, zboară, 
Zboară, zboară greu. 
Şi parc-o clipă-n urmă, 
Şi-acum pare atunci 
Că este-aceeaşi toamnă 
Cu ochi sub gene dulci. 
 
Şi sufletul cânta 
Pentru privighetoare 
Cu note zvelte, albe 
Ce n-au numărătoare. 
Un Phoenix era vara 
Un Phoenix era timpul - 
Azi... zboară cârduri triste 
Şi-n minor ţi-n ritmul. 
 
Şi nu este nici somn, 
Nu sunt nici pastile 
Şi nu este nici carte 
De tine să m-aline. 
 
 

Motiv 
popular 
 
Gîndu-le, fii cal bălan, 
Iamă-n şaua ta de stele 
Şi mă du prin zi şi an 
Lângă ochii dragei mele. 
 
Visătorule, îmi ştii dorul 
Şi doar tu-l poţi lecui - 
Mergi! De altul ţi-i galopul, 
Dar dă-mi puterea de-ai vorbi. 
 
 

O mie de ani 
 
O mie de ani - 
O stea deveni, 
Se stinse pe cer, 
Căzu din lumină; 
Iubitul ei din urmă grăbi, 
Iubitul ei lucind o găsi  
Două clipe 
Doar o privi... 
Aşteptând pentru ele - 
O mie de ani. 
 
Peste-o mie de ani 
Ea se va naşte, 
Peste-o mie de ani 
El o va găsi, 
Peste două clipe 
Ea se va stinge, 
O mie de ani 
El, va tângui. 
 
O mie de ani el va aştepta, 
Va face lumea altfel să pară, 
Kosmosul a romanţă cu timpu-o să sune 
Şi atunci când Ea va răsări 
El, la picioare, tot îi va pune. 
 
 

Retrospecţie 
 
C-un fulger 

De viaţă 
Atunci heruvimul 

În urma lor 
A eşuat. 
 
Încins Edenul 
Şi porţile fost-au, 
Iar timpul rănit  
Pe tron 
A urcat. 
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Te privesc 
Şi te iubesc 
Ca ziua pe Soare 
Ca pasărea - zări. 

Privesc cerul... 
Domnul - Edenul 
La tăinuit 
În ochii tăi. 

 
Nu-ţi vezi ochii 
Nici nu îi ştii  
(Oglinzile-s pentru imagini 
Nu pentru iubiri): 

Priveşte-n ochii mei 
Cu ochii tăi 
Poate-astfel o să vezi 
Raiul din ei. 

 

Cântec 
despre 
nesomn 
 (ritm muzical) 

 
Am            C       C/G 
Nesomn, nesomn, pe pământ e nesomn 
E        Am 
Şi succesul real ni se pare; 
Am            C       C/G 
Nesomn, nesomn - pe pămât e nesomn - 
E             Am 
Planeta se mişcă de-abia după Soare. 
 
Am              Dm 
De-am avea somn - am avea vise, 
Dm       G6(no5)/B 
Visele către frumos păşesc! 
Am            C       C/G 
Nesomn, nesomn, pe pământ e 
nesomn... 
E               Am 

Azi urmele viselor ne mai sclipesc. 
 
Zile întregi ca la vânătoare 
Unii mai caută de urma lor, 
Visele s-au ascuns unde ei n-o să caute - 
În inimă, în suflet, în interior. 
 
Nesomn, nesomn, pe pământ e nesomn, 
Nesomn, nesomn, nesomn. 
 
Şi oamenii muncesc, doar cariera 
N-are suflet, rude şi somn, 
Ea nici măcar corp nu are - 
Are doar zi şi meritul domn. 
 
Oamenii grăbind pe urma zilei 
Cu încercări şi noapte cusută, 
Se rătăcesc pe alte cărări 
Şi propriile vise, câteodată, îşi uită. 
 
Nesomn, nesomn, pe pământ e nesomn, 
Nesomn, nesomn, nesomn. 
 

Un pic de 
răbdare 
              Lui Ion ANTON 

 
Mă adresez către voi oamnei buni: 
Un pic de răbdare ar face minuni 
Un pic, doar un pic, nu trebuie mai mult 
Nu costă bani, dar e ceva scump. 
 
Poate cu toţii am fi mai cumpătaţi 
Când am avea timp pentru surori şi fraţi 
Un pic de răbdare ar face minuni -  
Mă adresez către voi oameni buni. 
 
Părinţii, soţiile, copii şi soţi 
Au nevoie de răbdare, răbdarea-i pentru 
toţi 
Căci este o vorbă din buni, străbuni: 
,,Un pic de răbdare ar face minuni.’’ 
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Maşina 
 
Revarsă-te peste mine poveste 
Şi în râul tău mă înneacă... 
 
Şi tot veacul e ca o fereastră 
neştearsă, ca o maşină grăbită, plină de 
noroi – 
Revarsă-te peste mine poveste 
Şi în râul tău mă înneacă. 
 
Prin ferestrele neşterse ale caselor 
se văd stropii de ploaie. 
Cad ca uriaşii din cer, ca bombe, 
meteoriţi reci care aruncă în sus noroiul. 
Şi noroiul nimereşte pe  
dungile albe ale zebrei, 
pe ghioceii albi răsăriţi lângă stradă 
Pe gândurile albe ca un porumbel. 
 
Trec maşini şi stropesc  
cu noroi trecătorii. 
Bucuroşi, la cald, curaţi 
şi în confort cei din maşină. 
Oneşti, murdari şi trişti 
cei de pe stradă. 
 
Revarsă-te peste mine poveste 
Şi în râul tău mă înneacă. 
 
 

Uite ce 
frumoasă eşti 
 
Uite ce frumoasă eşti 
Ca o stea de primăvară, 
Alături de ochii tăi 
Sufletu-n înnalturi zboară. 

 
Egoismul, gelozia 
Cu rădăcini prinse-n pământ 
De la înălţimea noastră 
Par furnici a fi fiind. 
 
 

Furnicile 
 
Suntem ca nişte furnici. 
Ori cel puţin eu sunt o furnică – 
Te privesc în ochi şi îmi găsesc fărâma 
de veşnicie. 
 
 

*** 
Noi credem în Dumnezeu, 
Iar Dumnezeu – în oameni buni; 
Capabil e Domnul de credinţă 
Şi noi, capabili, de minuni. 
 
 

Circumferinţ
a clipelor 
 
Ramuri târzii, domol, încete 
Fac umbre pe perete 
Ca ale tale plete, ca ale tale plete. 
 
Închid ochii, ele cresc. 
În noapte tăcut, ceresc 
Din amintiri privesc, din amintiri 
privesc. 
 
Iar atunci când nu e Lună 
Şi ramurile nu se-adună – 
Ploaia sună, ploaia sună. 
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Când ploaia-n nori, în depărtare 
Stă scăldată-n aşteptare 
Ziuă pare, ziuă pare. 
 
Cu ea Soare, păsări, lume... 
Cu al tău suflu, cu al tău nume – 
Apoi apune, apoi apune. 
 
Clipele vin, zboară, rotesc 
Eu doar una o privesc 
Şi-n piatră mă găsesc, şi-n piatră mă 
găsesc. 
 
Tu, cel care vise face 
Dumă-n vis, spre ea, spre pace – 
Visul tace, visul tace. 
 
 

Aşa spune o 
veche 
poveste 
 
Asta-i durere fără durere 
Probabil aşa sufletul doare 
De ea şi moartea se teme, 
Iar ce iubim ca visul dispare. 
 
Un lup s-a ascuns, strigă din mine; 
Cerul, pasărea pe aripi ţine, 
În melodie inima-ncape, 
Totul în simţuri e plin de tine. 
 
Aşa spune o veche poveste 
Sufletele sunt pe veci unite 
Şi ele nu pot fi despărţite 
Aşa spune o veche poveste. 
 
 

Tuturor le 
plăcea poezia 
 
Tuturor le plăcea poezia. 
De ce vă place?-ntrebam  
E vagă în ea iubirea 
Şi chipul Ei rimele n-au. 
 
Şi pe zi ce trece 
Laudele tot creşteau 
De ce vă place poezia? 
De ce vă place?-ntrebam. 
 
Azi Ea a plecat 
Fericirea-i cu Ea, o-nsoţeşte. 
A rămas doar poezia – 
Frumoasă, frumoasă, fireşte. 
 
 

Pasărea dor 
 
Ţara noastră-i pasăre. 
Pasărea dor; 
Dorul zboară, zboară, 
Zboară călător. 
 
Pasărea măiastră 
Se-nnalţă sub Soare 
Înălţând cu dânsa 
Proverbe şi zicale. 
 
Pleacă dorule, nu sta... 
Tu înnalţă ţara mea 
Pân’ la îngeri, pân’ la stea, 
Spune Domnului de Ea. 
 
Cîntă dorul călător 
Cântă-n limba sa de dor. 
 
*** 
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Adevărul ciopârţit  
S-a pierdut, găsit prin lume 
Mozaicul întreg vede 
Cine crede-n fapte bune. 
 
Daci? Romani? Ce mai contează?!- 
Bunei ca rază sunt eroi, 
Şi trăind a lor poveste 
Adevăr trăieşte-n noi. 
 
În limba-n care ne-nţelegem 
Susură, gem faptele bune – 
Izvorul sună harpele 
Şi şarpele susure spune. 
 
Pare-a fi aceeaşi limbă 
În grafie, tact şi hat?, 
Dar otrava, ea a bine 
Niciodată n-a sunat. 
 
 

Vă sărut 
 
Vă sărut: munţi, 
Câmpii de Soare, 
Mări albastre 
Ochi de floare – 
Când pe chipul ei zâmbiţi. 
 
 

E timpul tău 
către 
eternitate 
 
E timpul tău către eternitate... 
Păşeşte, nu-i motiv fatal – 
Precum ai ţine-n mâină un cristal 
Aşa să fii cu Doamna Bunătate. 

 
Marea ascunde chipuri de coral. 
Va bate-o clipă, cândva, va bate... 
Cu dânsa fii, cu ea te socoate 
Căci clipa face ceasul trecut şi ireal. 
 
Fiori şi lacrimi, legende şi poveşti 
Sunt versuri pe foi revărsate, 
Iar cartea e sufletul tău. 
 
Închide ochii şi-ncearcă să priveşti – 
Strunele nu trebuie văzute – ascultate – 
Cât de oribil şi singur este Domnul Rău! 
 
 
 

Cât de oribil 
şi singur este 
domnul rău 
 
Cât de oribil şi singur este Domnul Rău 
O lume, Tu, zidită pe dreptate 
De libertatea arde în a ata cetate 
De ce singur şi trist e sufletul tău?! 
 
Oamenii buni sunt precum o carte 
Nu mă-ndoiesc de povaţa sufletului său 
– 
O Mamă nu doreşte Copilului rău, 
Iar noi suntem fii de spiritualitate. 
 
Îmi citea Mama poveşti când eram mic 
Ca partea bună a Bibliei suna vocea ei, 
Iar lupul sur avea conturul străiniei. 
 
Azi, e-altfel de zare, dar tot nu-i sunt 
amic 
Şi 20 de ani stau serioşi şi grei 
Şi tot rea ca-n poveste e umbra lăcomiei. 
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Copacul 
 
A fost mic, voia să fie mare - 
Ah, copace în iarnă preivit 
Primăvara admira-i sub Soare 
Şi-alergând la joc gândea-i la infinit. 
 
Ţii minte vara cu multe indecizii? 
Şi şaisprezece ani ce nu-i ve-i uita... 
Şi cât de urâte erau a lumii ftizii 
Şi cum ţi-ai promis că nu le ve-i urma? 
 
Iar toamna, ah toamna te-ai îndrăgostit 
Şi-avea-i în toamnă Crăciun şi 
primăvară 
Şi câte poezii ai alcătuit 
Cu ramurile verzi, deşteptate-n seară. 
 
Iar când iarna în suflet îţi intrase 
Ai zis că eşti cel mai fericit. 
Când fără pericole pe dânsa o aflase-i 
Zise-i că iubeşti mai mult decât oricând. 
 
Astfel ai rămas fără anotimpuri 
Căci verile şi iernile treceau pe lângă 
tine 
Şi nici flori, nici versuri şi nici ritmuri 
Nu te inspirau. Tu credeai în bine. 
 
 

De veacuri... 
 
De veacuri copacul se-ntreabă 
De toamna revine cu-aceleaşi frunze 
Precum şi oceanul prin marea sărată 
Caută de veacuri aceleaşi meduze. 
 
Barca cerului norii poartă 
Semănând cu norii din copilărie, 
Iar amintirile pe drumuri ne poartă 
Şi fiecare norii îşi ştie. 

 
Trec clipele pe păsări călare 
Fericirile cu fericirile poţi să le-asameni, 
Dar fără răspuns rămâne-o-ntrebare – 
De veacul revine cu-aceeaşi oameni? 
 
 

Cheie 
 
Cheie spre sărăcie 
Şi cheie spre inima ta, 
Cheie spre bogăţie, 
Cheie spre nu mă uita. 
 
Cheie spre sârguinţă, 
Cheie spre poarta din rai, 
Cheie spre chintesenţă, 
Cheie spre luna mai. 
 
Cheie de cheie spre cheie – 
Filosoful anunţa în română... 
Oh, cu cheie totul se-ncheie 
Nu cu deget şi mâină. 
 
 
 

*** 
(Este o poezie care în interpretarea s-a necesită 
să fie însoţită de un ritm muzical. Eu asigur 
ritmul cu chitara. Piano, Pianissimo, Forte, 
Fortissimo reprezintă nuanţele dinamice. C, E, 
Am - acordurile la chitară) 

 
Piano Am 
Ploaia în suflet şi-a găsit locul, 
C 
Ploaia cu stropii durerea-şi alină: 
C/G 
Un pustiu e sufletul, durerea e mare 
E             Am 
Multă-i tristeţea, iar apa puţină. 
 
Forte 
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Stă cerul încărcat cu nouri 
Fulgere-ngheţate gata să cheme, 
Iar pe ramuri - gânduri zbuciumate 
Lovesc nemilos sticla din gene. 
 
Fortissimo 
Nu este loc de curcubeu 
Nici pe suflet, nici în amintire, 
Florile şi-au pierdut din culoarea lor 
Şi miroase a mănăstire. 
 
Pianissimo   Am 
Şi în această imensă lume moartă 
C 
Deodată celularul pe masă învie - 
C/G          E                    Pauză 
Vocea ta spune despre timp prin telefon: 
C          C/G  E    Am 
Deci Soarele meu  e totuşi cu tine. (Bis) 
Piano 
Em Em Em Em  
Em G D Em 
Em G D Em 
Em G D Em 
Em Em Em Em 
 
 
 

Iubirea mea 
 
Înalte flăcări calde 
Ce sufletu-amărăsc, 
Plâns de zăpezi albe 
Spre ele eu păşesc. 

 
Şi-o scot de acolo 
Pe iubirea mea 
Şi când se stinse focul 
Speranţa-n ochi ardea. 
 
Puternică şi fină 
Precum este un crez 
E prima dată, primă 
Când eu o salvez. 
 
 
 
 

Ghicitori 
Para 
Pare-a fi o doamnă 
Ales îmbrăcată: 
Rochie galbenă 
Amiros de toamnă. 
 

Pepenele verde 
Cu obrazul e cam gros, 
Dar e dulce şi gustos, 
De-l mănânci prieteneşte 
Cu feliile-ţi zâmbeşte. 
 

Roşia 
Oamenii cinstiţi roşesc la ce-i greşit. 
Dintre legume ea-i cea mai cinstită, 
Pe frunte are numele zugrăvit 
Fiind cu vara şi castraveţii înrudită. 
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Angi CRISTEA 
 

 
 

Paravan 
 
în oraşul meu băiatul cu gunoiul 
citeşte Gazeta de Sud la intersecţii 
din maşini snobii aruncă scrum de ţigări 
efeminat 
pătura care citeşte aspiră naturaleţea 
unei cărţi 
în Parcul Romanescu 
 
întors cu spatele la reclame tipul boem 
se scutură de viaţa plină de molii 
luxoase 
sub ochelarii heliomaţi trotuarele se 
lărgesc 
şi se umplu brusc de femei-manechin 
 
cu unghii roşii atârnă de gâtul tău 
străvezii de nesomn neruşinat de 
frumoase 
poeme gureşe cu lungi picioare 

 
îmi adulmec moartea în bibliotecă  
o caut să o întind la fereastra-paravan  
de câte ori oraşul naşte monştri 
 
 

Apelul de 
dimineaţă 
 
mi-a spus ,,bună-dimineaţa'' 
în anii mei romantici 
dar ziua nu începuse bine 
se strâmbase poetul la ea 
 

făcea apelul de dimineaţă 
după o beţie cumpărată la litru 
nu i-am răspuns decât 
să-mi lase zilele nescrise 
la apel nu răspund 
 
în serile când negrul din cerul gurii 
nu mă lasă să dau seara bună 
aşez luna pe alfabet 
mi s-au albăstrit unghiile de cerneala 
care se scurge din cer 
timpul sâsâie ca un şarpe agăţat de 
sternul meu 
 
 
saliva secundelor îmi unge 
memoria de scurtă durată 
din torace ziua eclipsează fanta 
destinului 
scriitorii scuipă o zi bună 
printre dinţi 
ziua / diorama perfectă/ muşcă din cel 
care 
scrie până la os 
 
 

Omidă de 
drum lung 
 
sufletul se face ghem apoi devine fir de 
lumină 
crestează în munţi labirinturi roade 
piatra 
şi muşcă din sternul copacilor 
cărarea către Dumnezeu se îngustează 
până devine zbor 
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viaţa îşi scutură omizile pe drumuri de 
munte 
liniştea fierbe în abis /şarpe al 
timpului/ 
în timp ce singurătatea ca un glonţ 
rade cerul 
 
hai să urcăm spre calea lactee 
cu toate prăpăstiile în torace 
m-am sacrificat onest îmi gâlgâie 
cuvintele 
în gât /hematii autoimune/ 
 
poate fi lumea mai mult decât o copită 
de cal 
rotunjită de stânci? 
 
 
 
 

Clipe  
 
se zvârcoleşte vântul şarpe ce aşteaptă 
asfinţitul 
Preschimbă-te în clipe! zice Nichita către 
mine 
simt gustul de tămâioasă al toamnelor 
curgerea timpului Dunărea care îmi 
scade  în piept 
 
aş rodi la fereastra lumii 
vie mustind sihastru 
dacă stăncuţele nu mi-ar fura inima 
uitată pe glie 
aerul miroase a nuci verzi 
este atât de amară viaţa trăită pe silabe! 
când pleacă berzele când mor cocorii 
sufletul meu se întinde în lan 
 
spune-mi 
când voi aţipi în lanul de grâu 
vei mai secera luna să fiu o clipă cer? 
 
 

Ultimul ceas  

 
moartea are raftul ei 
este scoasă în tiraj redus 
numai pentru iniţiaţi 
zilnic o curăţ de praf 
poate se va deschide acum 
cât ceasul încă îmi ticăie în piept 
să poată citi şi nevăzătorii 
literele încrustate 
 
de ce ţi-ar trebui văz 
pentru a gusta deliciile morţii aflate pe 
raft? 
nici auz nu-ţi trebuie, nici glas 
doar palme să o poţi modela în formă de 
zbor 
 
 
vocalele îţi gâlgâie în gât 
consoanele ca nişte monede pentru 
vama veche 
curg din paginile cărţilor 
ţi-ai prins cordonul ombilical de limba 
ceasului 
azi moartea te prinde în lesă 
citeşte-o ca la prima împărtăşanie 
fără auz fără văz 
cu ochii deschişi înlăuntru 
 
 

Nopţi cu 
luna în 
palme  
  
vara târzie desface orice ramură până la 
lujer 
aşa cum vântul usucă sarea 
ce se scurge din rufe decolorate 
lacrimi ale stelelor neodihnite 
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şterg rotundul până în abis 
pe când luna mi se zgribuleste în palme 
/păpădie desculţă în amurg/ 
 
îmbrăcată în cămăşi de in 
îmi perii părul înspre toamnă şi 
vopsesc în ulei de cânepă nopţile verii 
sau dansez cu luna în pantofi 
în timp ce aburul râului se ascunde între 
sâni 
/peruzea între doi nori despiedecati/ 
 
 
iubesc mirosul de porumbi 
ploaia cu îngeri camuflaţi în peşti 
cerul deschis din care se scurg culori de 
câmp 
zilele lui august cu gust de vii 
 
 
serile aud copitele cailor de la Letea 
alergând spre apus cu praful pulsând în 
vene 
şi implor răsăritul să-mi toarne în palme 
argintul lunii încă fierbinte 
să modelez eu însămi o perlă neagră 
din atât de alba singurătate a lui august 
 
 

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

genele întoarse  
spre cer 
în palmele mele sentimentele se 
mulează  
nisip umed apă şi soare  
îţi beau lentoarea clipelor necuminecate  
patima roşie dezleagă harta cuvintelor  
vino de pe marte şi coboară-n vezuviu 
poţi balansa contrasentimentele cu o 
perdea sau  
nişte vitralii albastre  
pe care am pictat aburul iubirii  
/şerpoaică de apă/ 
 
 

Zecimalele 
lunii 
 
cu o mie de cai  
poţi cumpăra o scară spre cer  
dar liniştea cu glas de greier  
nu o poţi haşura  
stând la fereastra ovală a orizontului  
cu pintenii înfipţi în talazul ierbii 
câte secunde dorm în lanul de veghe  
şchioape de infinitul o sau de 
interminabilul a?  
număr stelele care înrămează bolta  
unde se scaldă luna rotundă ca o 
zecimală 
vor apune iubiri în filigran  
iar noi vom sparge fosforul secundelor  
mângâind coama cuvintelor  
ce îmi flutură peste umeri 
respir sarea albă  
pe lună plină 
/sepie a mărilor înstelate/  
cine îşi va înneca sorţii  
cine aburul nopţii îl va ancora lângă 
mal? 
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Descântec de 
singurătate 
 
calea spre strâmta singurătate se 
bifurcă...  
în piaţa mare columbii aşteaptă ziua de 
pensii  
zilele cad ca nişte firimituri uscate  
golaş pomul de la uşa bisericii muşcă 
din căldură  
mângâind umbra câinelui 
de la atâta arşiţă apele răpesc minute  
cu burţi umflate de peşti  
singurătatea sparge pietre lupul pădurii 
îşi linge coada  
licantrop de nopţi fierbinţi  
fantastic vântul îmi suflă în ceafă  
îmi respiră neliniştile cu o discreţie de 
septuagenar 
sub cerul fierbinte îngrop păpuşa de lut  
va ploua într-o vară... 
vor creşte nucii va cânta prigoria  
căldura îţi dilată inimă până la mine  
şi suflu înspre tine zece secunde de 
gheaţă  
suflete, ce-mi descânţi de singurătate 
într-o vară  
hrănită de columbi 

 

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

Metamorfoza  
 
ne putem curaţa de cuvinte  
în toate dimineţile când băutul cafelei  
devine epopeic  
am arta de a nu-ţi face pe plac  
de a bea dintr-o ceaşcă minusculă  
zaţul clipelor/fâlfâit de berze în 
surdină/  
 
în zile patinate cobor la demisol cu 
anxietatea  
că praful zilei se va aşeza pe umerii  
oraşului  
iar tu îţi vei pierde iarba din palme  
vopsind pomii ca pentru o vară fără 
omizi  
nu-ţi mai vin păsările cerului  
la ora de cumpărat armonii  
serile îmi conjug timpurile la mai mult 
ca perfect  
şi inventez cuvinte lipsite de şireturi  
închid în sertar pâinea după-amiezii 
rugăciunile  
nesomnul păsării în zbor  
ce gust de cafea la ibric are oraşul fără 
omizi  
cu armoniile lui pastelate  
insomniile îmi târăsc setea antologică pe 
asfalt  

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

Sub Podul 
Suspinelor 
 
existenţa se gustă ca un nectar/dulce de-
amar/ 
aerul în formă de pasăre roteşte galaxia 
liniştii 
orele se zbat în turnul cu o sută de trepte 
/pene negre ale unui alb de destin/ 
îţi parfumez cu fidelitate zborul ca un 
suspin androgin 
 
desculţ în trupul cuvintelor 
mângâi pietrele ca într-un ultim exod 
vor suspina în ii de borangic brodate cu 
timpul închis în catedrală 
 
nu mă voi confesa decât munţilor 
estropiaţi 
rănile picioarelor hrănesc sufletul 
oraşului cu gust 
de limonadă cu mentă 
hai să dăm o tură călare pe motocicletă 
tu vii dintr-un steag 
eu vin dintr-o ecuaţie 
 
de ce ai suspina sub un pod unde 
ţi-ai suspendat ora de fericire 
iubind la comun 
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Geneza şi caracterul operei 
Arbor vitae crucifixae Jesu 
în accepţiunea lui Ubertino 
da Casale 

 
 

 
n aceste pagini, dorim să abordăm geneza şi 
caracterul operei Arbor vitae crucifixe Jesu 

aşa cum era perceput de el şi cum l-a înţeles 
atunci când a tratat tema de care noi ne ocupăm 
în acest capitol.  

În anul 1903 au fost publicate două 
monografii despre Ubertino da Casale, una de 
către Dr. Joh. Chrysost. Huck (Ubertin von 
Casale und dessen Ideenkreis, ein Beitrg zum 
Zeitalter Dantes, Freiburg – in – Breisgau, in-8), 
alta de către Dr. Ernst Hnoth (Ubertino von 
Casale, ein Beitra zur Geschichte der 
Franziskaner an der Wende des 13, und 14. 
Jahrhundderts, Marburg, in-8), prima cu destul 
lipsuri, a doua aducând câteva îmbunătăţiri 
despre sursele de unde s-ar fi inspirat scriitorul 
franciscan.  

Prezenta biografie este mult superioară 
studiilor care au precedat-o; în operă se arată o 
mare claritate a spiritului, o judecată care ştie să 
cântărească argumentele la exacta lor valoare. 
Subiectul este bine integrat în toate capitolele, iar 
paragrafele se succedă şi se prezintă în favoarea 
cititorului; ar fi fost de dorit, totuşi, ca limbajul 
să fi fost mai puţin greoi, iar alegerea cuvintelor 
să fi fost mai precisă, regulile sintatice să fie 
respectate mai riguros; dar acesta este un reproş 
care se adresează doar formei operei. 

În oraşul La Verna, Ubertino compune opera 
Arbor vitae crucifixae Jesu, operă foarte 
interesantă pentru domeniul filosofic şi, mai 
ales, pentru doctrinele spirituale de la începutul 

secolului al XIV8. Prin intermediul acestei opere, 
Ubertino devine apostolul de referinţă al 
Ordinului Franciscan al primelor timpuri, reper 
în trăirea sărăciei aşa cum o concepuse sfântul 
Francisc şi, atât în predica şi opera sa precum şi 
în declaraţiile sale de la conciliul din Vienna, el i-
a criticat pe unii fraţi franciscani care erau prea 
ataşaţi, după părerea lui, de privilegiile care le-
au fost acordate de către Sfântul Scaun. Pătruns 
foarte profund de doctrinele lui Gioacchino da 
Fiore, şi convins de realizările viitoare ale acestui 
vis escatologic, a dojenit cu mare severitate 
moravurile timpului său. Şi experienţa sa 
puternic marcată este una din cele mai 
interesante, deoarece putem spune că Ubertino a 
ştiut foarte bine să analizeze mentalitatea 
timpului său şi să pună în lumină, prin opera sa, 
trăsăturile şi caracterul fundamental al vieţii 
Mântuitorului. 

Ca şi pentru Bonaventura, Arborele vieţii era 
considerat un simbol universal9. Ubertino ştia că 
Geneza îşi avea rădăcinile adânc înfipte în istoria 
universală a omenirii, întâlnită în culturile cele 
mai diverse, ca de exemplu în Egiptul antic, la 
Indienii din Mexic, în Budism, precum şi în 
Islam, având pe alocuri o importanţă variabilă, 
dar cu evidenţe surprinzătoare de la un 
continent la altul. Această permanenţă fără 
frontiere, care făcea inutile toate tentativele de a 

                                                 
8 A se vedea G. ZACCAGNINI, La spiritualità dell'Arbor 
vitae Crucifixae Jesu di Ubertino da Casale, în Ubertino 
da Casale nel VII centenario dell'Arbor vitae crucifixae Iesu : 
(1305 - 2005); atti del convegno di studi, coord. Gabriele 
Zaccagnini, La Verna 2005, pp. 37-39. 
9 Cf. G. ZACCAGNINI, op. cit., pp. 39-45. 

Î 
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aminti istoria şi geografia marilor simboluri 
tradiţionale, psihologice, în lipsa unei explicaţii, 
au recunoscut-o ca pe un fenomen caracteristic 
imaginaţiei. De-a lungul anilor, reproducerea 
arborilor, un fel de imagini înnăscute ce cresc în 
profunzimea spiritului – în comoara intelectului 
uman, după cum spunea Carl Gustav Jung – a 
ştiut să o tezaurizeze cu precizie, ca pe cel mai 
preţios şi primitiv indiciu, ridicând simbolul 
pomului la rangul de arhetip. 

În toate epocile, artişti cunoscuţi sau 
necunoscuţi reprezintă Arborele sacru ca fiind 
cel care veghează în pragul omenirii, 
supravieţuitor peste milenii, necontaminat de 
aşa-numita bogăţie a unor tradiţii depăşite. 
Ubertino ştia că volume întregi nu ar fi fost 
suficiente pentru a epuiza ceea ce dăinuie în 
marile locuri ca Arborele vieţii. Autorul nostru 
este conştient că acest simbol este veriga de 
legătură dintre creştini şi  semnificaţiile esenţiale 
care aparţin altor culturi, religii sau filosofii 
atunci când este vorba de Arborele sacru 
universal.  

Preferând să trateze acest subiect al 
Arborelui, Ubertino nu s-a oprit asupra temei 
doar pentru puterea, forţa şi sublimitatea 
mesajului său, ci şi pentru că modul de a-l 
propune spre reflecţie, modul atât de curat al 
imaginii unui simplu arbore, trasat imaginar ca o 
hieroglifă, ne vorbeşte înainte de toate de el 
însuşi, de ceea ce este şi, mai mult, vorbeşte 
despre ceea ce ştie că poate reprezenta pentru 
creştinătate. 

Arborele vieţii îl vede înrădăcinat tot mai 
adânc în sacru, care este pământul roditor al 
imaginaţiei sau poate originea însăşi a sacrului, 
dând naştere de atâtea ori oracolelor. De 
asemenea, lumea nu ar putea gusta din fructul 
lui fără a alege să se adăpostească la umbra sa. 
Arborele manifestă într-însul, mai mult decât în 
perspectiva estetică, esenţa profundă, puterea 
revelaţiei care este la originea celor mai 
frumoase metamorfoze şi care le face, în opera 
de artă, de exemplu, la fel de fascinante pentru 
spirit şi delectabile pentru simţuri. 

Cu referire la arborele sacru, se mai spune că 
ceea ce pare a fi un simbol înzestrat cu o mare 
putere benefică nu este copia unui arbore 
adevărat împodobit mai mult sau mai puţin cu 
ornamente, sau un obiect cultural de valoare, ci 
este stilizarea în întregime a imaginaţiei. Nici 
una dintre emblemele (aştri, păsări, şerpi) care 
însoţesc arborele sacru nu prezintă o altă 
poveste, şi cu atât mai puţin nu poate fi 
interpretată într-un sens naturist. Chiar şi în 
concepţia modernă, Mircea Eliade indica un 

principiu fundamental similar lui Ubertino, 
principiu care avea să ghideze orice interpretare 
a limbajului simbolurilor. Această operă provine 
în întregime dintr-un efort neobosit pentru a 
aduce la zi orizontul transnatural – originea 
metafizică, nu cea empirică10 – a marilor 
simboluri religioase, mai ales a simbolurilor 
vegetale, cu o voinţă constantă de a le restabili în 
funcţia lor de manifestare transcendentă. 
Vegetaţia devine o hierofanie... în măsura în care 
ea semnifică altceva decât ea însăşi11. Ori, această 
funcţie de imagine implică ea însăşi o concepţie 
asupra naturii cu totul alta decât în experienţa şi 
concepţia modernă. O astfel de perspectivă se 
exprimă în Occident cu o intensitate remarcabilă 
în tratatul ubertian, în special atunci când sunt 
exaltate binefacerile Arborelui vieţii.  

După această scurtă consideraţie, ne vom 
îndrepta acum atenţia asupra faptului cum 
Ubertino a trecut în scurt timp de la reflecţie la 
compunerea unei lucrări aşa de luminoase 
precum Arbor Vitae: numai şapte luni, care apoi 
în realitate s-ar reduce la trei considerând că 
munca ar fi fost întreruptă de patru ori din cauza 
infirmităţii şi a altor motie personale. 
Compoziţia acoperă perioada care se întinde din 
martie până în septembrie 1305, când Ubertino 
avea vârsta de 46 de ani. Autorul a depăşit 
refuzurile şi rezistenţele pe parcursul elaborării 
tratatului, aşa cum am văzut sau am demonstrat 
în argumentul anterior, am spune aproape ca o 
apă învolburată care a spart digul. Bineînţeles, 
cu această mentalitate şi cu acest entuziasm, ştim 
că el datorează inspiraţia şi realizarea operei 
direct lui Cristos care, după părerea sa, trebuie 
să fie considerat adevăratul autor al operei; 
Ubertino se consideră doar un instrument în 
această creaţie. Aceasta ar trebui să explice 
puţinul timp folosit în a compune lucrarea şi 
avântul cu care a fost scrisă: sine cogitatione 
preambula. Nu degeaba, la sfârşitul ostenelii, 
mărturiseşte că se simte frânt şi golit, ca fiind 
străin creaturii puse în lume, astfel încât i-ar fi 
imposibil să o corecteze şi să o revadă, măcar în 
grabă. Aici găsim o adnotare sinceră şi acută 
psihologic, căci se ştie cât zbucium resimte 
cineva când revine asupra a ceea ce a făcut sau 
spus într-un moment de descărcare şi de 
pasiune.  

 

                                                 
10 Cf. M. ELIADE, Istoria credințelor și ideilor religioase: De 
la epoca de piatră la misterele din Eleusis, Ed. Științifică și 
Enciclopedică, București 1981, p. 252. 
11 Cf. M. HANDOCA, Dosarul Mircea Eliade: 1967-1970. 
Reabilitare provizorie, Ed. Curtea Veche, București 1998, p. 
90. 
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Este adevărat că cercetătorii au demonstrat 
faptul că lucrarea este precedată de două 
Prologuri, şi au subliniat dezacordurile dintre 
citate pe care opera le ia din De articulis fidei a 
sfântului Toma de Aquino, lansând ipoteza a 
două redactări diferite. Aceasta ne lasă oarecum 
perplecşi, căci nu numai că este contrară 
declaraţiei clare a lui Ubertino de a nu fi revăzut 
textul operei, ci şi pentru că nu reuşim să ne 
imaginăm cine ar fi putut să ridice obiecţii cu 
privire la veridicitatea acestei declaraţii; e puţin 
probabil ca el să se fi simţit constrâns să scrie un 
al doilea prolog şi să plece spre o a doua 
revizuire a textului, având în vedere că lucrarea, 
cel puţin iniţial, dar şi mai târziu, a fost 
cunoscută numai în cercul prietenilor şi a 
simpatizanţilor12. În timpul perioadei magna 

                                                 
12 Cf. G. L. POTESTÀ, San Bonaventura nell'Arbor vitae 
crucifixae Iesu di Ubertino da Casale, în San Bonaventura 
maestro di vita francescana e di sapienza cristiana. Atti del 
Congresso internazionale per il VII centenario di San 
Bonaventura da Bagnoregio, Roma 1974, pp. 187-

disceptatio (1309-1311) ea nu era cunoscută 
superiorilor Ordinului, altfel Comunitatea nu ar 
fi lăsat să-i scape ocazia de a aduce acuzaţii 
împotriva lui Ubertino. Nici de cealaltă parte, nu 
ni se pare că ipoteza a două redactări ar avea 
susţinere suficientă atunci când vorbim de 
Arborele Vieţii.  

Ubertino este cel care ne informează că de la 
proiectul unui scurt fasciculus myrrhe s-a trecut 
la Arborele Vieţii pe care noi îl avem, şi că 
ordinea după care acum se succed diferitele părţi 
ale operei nu ar fi fost iniţial aceasta. Astfel, cele 
două prologuri au fost scrise, de fapt, după ce 
Arborele Vieţii a fost finalizat, iar a patra carte ca 
şi dezvoltarea fasciculus myrrhe au fost primele 
care au văzut lumina tiparului.  

Dedicaţia demonstrează că lucrarea în 
întregime va fi fost o lucrare de devoţiune, dar şi 
de denunţare: de fapt, Arborele Vieţii se 
adreseză doar adevăraţilor credincioşi şi iubitori 
de sărăcie, celor conştienţi de tragismul orei 

                                                                          
196 ; Id., Storia ed escatologia in Ubertino da Casale, Milano, 
1980, pp. 193-206. 
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prezente, celor care plâng asupra potopului de 
răutate ce denigrează Biserica şi sufocă cu 
răutatea lor viaţa lui Cristos.  

În consecinţă, Ubertino îşi propune să-l arate 
pe Cristos, atât de jalnic îngropat, în toată 
puterea şi bogăţia spirituală a vieţii sale 
indicând, în acelaşi timp, crucea ca fiind unicul 
instrument al mântuirii. Viaţa lui Cristos, deci: 
reamintită, examinată, meditată, gustată în orice 
zicere şi episod singular, despre care ne 
informează Evanghelia, formează în Arborele 
Vieţii o epopee asupra trăirii pamânteşti a lui 
Cristos, o meditaţie despre aceasta, în încercarea 
de a înţelege orice secret şi suspin pentru că acea 
viaţă este radix et ianua a perfecţiunii. 

Când spunem Cristos, spunem Cristos 
răstignit, spunem cruce, de aceea orice har pe 
care Dumnezeu îl dăruieşte oamenilor nu 
cunoaşte altă cale decât cea a crucii, precum 
orice răscumpărare, revenire etc. dintr-o 
conduită păcătoasă nu constă în altceva decât 
într-o ruminatio crucis. Nu există pagină a 
Arborelui Vieţii în care să nu se vorbească de 
slăbiciunea umană, dar nu există nici o pagină în 
care să nu se adore crucea, unicul medicament 
împotriva răului.  

De aceea, lectura Arborelui Vieţii nu 
provoacă tristeţe şi pesimism, contrazicând 
aşteptările unui cititor modern; dacă crucea a 
fost un instrument şi este simbol al suferinţei, ea 
este şi emblemă a răscumpărării şi izvor de 
bucurie lăuntrică. Pentru Ubertino, ea reprezintă 
calea necesară pentru cei care vor să guste 
bucuriile cereşti. Aşadar, din patima lui Cristos 
la care meditează Ubertino, el realizează o figură 
pe care o numeşte Arbore, o plantă care 
îngroapă rădăcinile sale atât în timp cât şi în 
veşnicie, considerată ca fiind dubla natură –  
umană şi divină – a lui Cristos. 

Relatarea vieţii şi a faptelor lui Cristos este 
interpretată cu mare atenţie în operă. Aici 
intervine imaginaţia lui Ubertino, imaginaţie 
susţinută şi alimentată de reflecţie ca să 
fecundeze şi să multiplice într-un fel şi pe unele 
şi pe altele13. Să fie valabil ca un criteriu general 
în această privinţă ceea ce el scrie cu privire la 
puţinele informaţii ale Evangheliei de exemplu, 
referitoare de tâlharul cel bun: celui care 
obiectează că nu se găseşte urmă în Evanghelie 
despre tot ceea ce Ubertino scrie cu privire la 
personaj, el răspunde  că observaţia din punct de 
vedere obiectiv corespunde adevărului, însă este 

                                                 
13 Cf. J. MIETHKE, Papst Johannes XXII. und der 
Armutstreit, în Angelo Clareno francescano. Atti del XXXIV 
Convegno Internazionale, CISAM, Spoleto 2007, pp. 263-313. 

adevărat şi că, din puţinele cuvinte ale 
evangheliştilor, precum din sămânţa adevărului, 
sufletul evlavios, ca să satisfacă pietatea sa, 
poate  să tragă cu mare respect faţă de adevăr 
ceea ce doreşte să cunoască. O imaginaţie 
evlavioasă înlocuieşte fără greşeală şi avantajos 
lipsurile istoriei. Viaţa lui Cristos pe care 
Ubertino începe să o traseze nu se vrea a fi o 
biografie construită respectând norme ştiinţifice 
şi în scopul de a ajunge la o doctrină academică. 
Pe el nu-l interesează faptele în materialitatea 
lor, ci semnificaţia lor, sau mai bine zis, puterea 
lor spirituală, pentru că el doreşte să facă să 
retrăiască, în el însuşi şi în ceilalţi, duhul lui 
Cristos. 

Finalitatea spre care autorul tinde ne lasă să 
înţelegem ceea ce, dintr-un punct de vedere 
istoric, ar părea absurd, şi anume că viziunea 
mistică – mentalis intuitus – depăşeşte percepţia 
oculară. Un mare privilegiu l-a avut Maria 
Magdalena care l-a văzut cu ochii săi pe Cristos 
înviat, cu atât mai mult cu cât, Mântuitorul 
înviind, s-a oferit imediat privirii mamei sale. 
Totuşi, am greşi dacă am crede că prin aceasta 
Maria ar fi fost păgubită cu ceva, căci, chiar dacă 
ea nu L-ar fi perceput imediat cu ochii trupului 
pe Fiul înviat, l-a contemplat fără îndoială cu cei 
ai credinţei. Contemplaţia spirituală transcende 
cu mult intuiţia fizică a simţurilor, fie că acestea 
pot să amăgească, fie pentru că sunt organe 
uzuale la dispoziţia tuturor – a păcătoşilor ca şi a 
inocenţilor, a Mariei Magdalena ca şi a Maicii 
Domnului – fie, în final, pentru că ceea ce ele 
percep poate să se transforme în motiv de 
vanitate şi de ambiţie. De fapt, se amăgesc 
asupra a ceea ce se crede că se vede şi, deseori, 
se laudă că ar fi fost spectatori ai unui eveniment 
singular, pe când mentalis intuitus nu greşeşte 
niciodată şi este  dăruită numai celor care trăiesc 
perfecţiunea Maicii Domnului14. Bineînţeles că 
omul trupesc – carnalis mens – nu reuşeşte să se 
convingă că percepţia sensibilă valorează puţin 
şi îmbogăţeşte puţin sufletul; mens devota însă 
nu are dubii în această privinţă. Ştim bine din 
experienţa interioară că numai viziunea mistică 
aduce beneficii şi procură bucurie sufletului. 

Convins că cel care a gustat aceste viziuni 
spirituale poate înţelege ceea ce este în jurul său 
(adevărul efectiv), Ubertino recurge la o 
imaginaţie pioasă. Îşi imaginează, de exemplu, 
că cele trei persoane ale Sfintei Treimi, înainte de 
întrupare, discută asupra demnităţii feciorelnice 
a Maicii Domnului, nu pentru că el se gândeşte 
deja că aşa s-a întâmplat, ci pentru că numai 

                                                 
14 A se vedea G. ZACCAGNINI, op, cit., pp. 68-69. 
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astfel sufletul uman a fost capabil să aprecieze la 
justa sa valoare adevărul pe care credinţa ni-l 
oferă şi să sporească fericirea care derivă din 
acea cunoaştere15. Omul, atunci când îşi înalţă 
gândul la divinitate, are o modalitate proprie: pe 
de o parte depinde de iubirea lui Dumnezeu pe 
care-l contemplă, pe de alta, de limitele minţii 
noastre. Faptul că această modalitate de a 
proceda este permisă şi lăudabilă ne lasă să 
credem că Sfânta Scriptură însăşi vorbeşte 
permanent de divinitate: ea ne vorbeşte numai în 
termeni şi cu sublinieri pe care mintea noastră 
poate să le înţeleagă. 

Urmărind acelaşi criteriu, Ubertino, în timp 
ce comentează drumul lui Cristos cu discipolii 
din Emmaus, vorbeşte de o anume peregrinatio 
– un fel de itinerarium mentis care, însă, diferit 
de cel bonaventurian nu parcurge căile 
cosmosului întinzându-se înăuntrul zidului 
conştiinţei – din ospiciu în ospiciu, ca un drum 
către perfecţiune, acesta fiind parcurs în şase 
etape. Aici sufletul se odihneşte, se bucură 
contemplând. Cei care se îndreptau către 
perfecţiunea sufletească, de exemplu Francisc de 
Assisi, contemplă uitând de sine şi cu o  vie 
exaltare îl văd pe Dumnezeu. Fericirea acestora 
constă în a şti că Dumnezeu este fericirea însăşi, 
că Dumnezeu ştie totul, că Dumnezeu este 
veşnic etc. Acestei contemplări i se abandonează 
oamenii evanghelici indiferenţi faţă de scena 
colorată  a lumii, cu totul reculeşi în sinea lor 
pentru a gusta bucuriile lăuntrice. Ubertino 
afirmă, fără îndoială – legându-se de concepţia 
pe care a avut-o Francisc despre viaţa spirituală, 
dar şi aplecându-se puternic către o interiorizare 
care dispreţuieşte lucrările făcute fără un sens – 
că iubirea lui Dumnezeu şi iubirea creaţiei merg 
de comun acord.  

Din această atitudine s-a ajuns la concluzia 
că în Ubertino există o umbră de pesimism faţă 
de tot ceea ce este natură; de exemplu, în opera 
Imitaţiunea lui Cristos; alţii afirmă că iubirea sa 
pentru singurătate şi detaşarea de lume îl 
împing către o concepţie monastică a vieţii, pe 
care franciscanismul o depăşise16. Fără dubii, nu 

                                                 
15 A se vedea M. S. INNOCENTI, Ubertino da Casale 
predicatore, în Ubertino da Casale nel VII centenario 
dell'Arbor vitae crucifixae Iesu : (1305 - 2005); Atti del 
convegno di studi, coord. Gabriele Zaccagnini, La Verna 
2005, p. 109. 
16 A se vedea B. PIRACCINI, Sequela, imitatio e conformitas 
nell’Arbor vitae di Ubertino da Casale, în Franciscana 11 
(2009), pp. 95-123; A. MARINI, Vestigia Christi sequi o 
imitatio Christi. Due differenti modi di intendere la vita 
evangelica di Francesco d’Assisi, în Collectanea Franciscana 
64 (1994), pp. 89-119; IDEM, Dalla sequela alla conformitas. 
Una ricerca su fonti francescane, în Franciscana 7 (2005), pp. 

ni se par bine ţintite, nici curtarea emotivă şi 
mistică a personajului, nici corupţia răspândită 
în Ordin şi în Biserică. Acestea nu-i lăsau spaţiu 
lui Ubertino care, la fel ca şi ceilalţi Spirituali, se 
simte constrâns să se refugieze în interioritatea 
conştiinţei, denunţând cu cuvinte înfocate viaţa 
publică a creştinilor în acea epocă. Nu am spune, 
totuşi, că el se retrage în sine pentru că 
dispreţuieşte lumea sau pentru că, din punct de 
vedere monahal, se simte străin întâmplărilor 
publice: nu scrie el Arborele Vieţii tocmai cu 
scopul de a promova şi de a accelera venirea 
unei Biserici în care toţi credincioşii – toţi 
oamenii de acum convertiţi – să trăiască în 
unitate şi  în iubirea lui Cristos? Deci, 
îndepărtarea sa de lume nu este definitivă, 
precum aceea a monahului, ci momentană, 
impusă de circumstanţe destinate să se schimbe. 
Şi nu urăşte lumea fizică, creaturile, uitând 
învăţătura lui Francisc: simte mai puternic 
atracţia pentru realitatea spirituală şi pe aceasta 
o caută mai mult, fără ca, totuşi, să o 
dispreţuiască pe cea obiectivă. Mângâierea pe 
care el o simte meditând şi contemplând, 
explică, după părerea noastră, proporţiile vaste 
ale câtorva capitole din Arborele Vieţii faţă de 
celelalte. Autorul nu ştie să reziste bucuriei de a 
medita asupra anumitor mistere: se 
abandonează cu satisfacţie deplină, uitând de 
lume şi de măsura pe care scrierea sa ar trebui să 
o respecte. Ceea ce el mărturiseşte vorbind 
despre învierea lui Cristos este valabil pentru 
majoritatea temelor sale. 

Acesta nu este decât un caz, căci personajele 
şi faptele istoriei sunt nenumărate, specie sacră, 
specie evanghelică, care absorb şi bucură foarte 
mult sufletul său, încât îi şoptesc cuvinte care nu 
arată dispreţ pentru lume şi pentru creaturi, ci 
intensitatea devoţiunii sale. Nu ştie să se 
detaşeze, de exemplu, de meditaţia asupra lui 
Cristos şi asupra zicerilor sale. Ele reprezintă 
pentru el un bine atât de deosebit şi gratificant, 
încât fac insipidă orice altă experienţă. Isus este 

                                                                          
69-87; S. ROMANELLI, Sequela, imitatio e conformitas in 
fonti francescane “non ufficiali”, în Franciscana 7 (2005) pp. 
89-126; M. ESPOSITI, Conformitas, sequela e imitatio Christi 
negli Actus beati Francisci et sociorum eius, în Franciscana 7 
(2005), pp. 127-147; F. FASCETTI, Sequela Christi, imitatio e 
conformitas nelle opere di Bonaventura da Bagnoregio su 
san Francesco, în Franciscana 9 (2007), pp. 13-41; M. 
ESPOSITI, Conformitas, sequela e imitatio Christi negli 
Actus beati Francisci in Valle Reatina, în Franciscana 9 (2007), 
pp. 43-66; S. ROMANELLI, Sequela, imitatio e conformitas 
nell'opera di Tommaso da Celano, în Franciscana 11 (2009), 
pp. 49-94; M. ESPOSITI, Dalla sequela Christi alla Christo 
conformitas: il Liber de laudibus beati Francisci di Bernardo 
da Bessa, în Franciscana 12 (2010), pp. 175-192. 
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singurul care umple îndeajuns sufletul, de aceea 
el dă o serie de date în I, 9,44b; despre numele 
Lui, în II, 2, 86a-b: despre aspectele vieţii Sale 
retrase şi a prezenţei sale la Nazaret, în II, 8, 
133b-134a; despre unirea cu El în III, 3, 150a-b; 
despre Cristos suferind şi sângerând în IV, 17, 
326a-b; despre consummatum est în IV, 21, 332b-
333a; despre cuvintele de rămas bun adresate 
Mamei Sale înainte de înălţarea la cer în IV, 33, 
362b17.  

Nu mai puţin numeroase, poate şi la fel de 
intense, sunt consideraţiile pe care Ubertino le 
face asupra Maicii Domnului, – celebrată cu 
insistenţă – mijlocitoarea tuturor harurilor, 
făcută curând nevinovată de păcatul strămoşesc, 
fericită pentru vestea întrupării. S-ar putea 
spune că nu este acţiune din viaţa lui Isus pe 
care Ubertino să nu o celebreze şi să nu o cânte: 
alăptarea lui Cristos, fuga în Egipt, prezentarea 
la Templu, maternitatea Sa dureroasă, plânsul 
pentru Fiul pe cruce, plângerea adresată 
instrumentelor care L-au torturat, funcţia sa de 
contemplatrix şi de ministratrix Christi, exaltarea 
sa din partea Tatălui şi al Fiului etc. Să se vadă în 
sfârşit rugăciunea, pe cât de scurtă pe atât de 
duioasă, pe care Ubertino a anexează la sfârşitul 
cărţii a IV-a.  

În opera ubertiană se observă cu uşurinţă 
evlavia către Sfântul Iosif şi către Maria 
Magdalena, demonstrându-se totodată cum 
aceasta din urmă a cerut cu vigoris amor trupul 
înmormântat al lui Cristos. Gând evlavios se 
îndreaptă şi către Sfântul Francisc pentru viaţa 
fericită pe care a dus-o, sărăcia sa, Vernei domus 
dei et porta celi în care a trăit.  

În mod exemplar, Ubertino reuşeşte să 
împace credinţa şi imaginaţia, contemplarea şi 
creativitatea, pietatea şi cunoaşterea, convins că 
devotio est fervor mentis resolvens animam in 
Christum. De exemplu, ne este propusă spre 
contemplare vizita făcută de Fecioara Maria la 
verişoara sa Elisabeta, care îl binecuvântează şi îl 
adoptă pe Ioan erumpentem in lucem, destinat 
să-l vestească pe Cristos deja zămislit, Maria este 
extaziată de iubirea Tatălui care l-a convins pe 
Fiul să se întrupeze în ea18. Emoţionată, vede în 
sine reînălţată toată omenirea, din primitivă 
făcută în ea şi prin ea, ca un câmp binecuvântat. 
Bucuroasă şi tandră, ea este prezentată oferind 
primele îngrijiri noului-născut: luându-l în braţe, 
spălându-l, alăptându-l, legănându-l. Prin 
descrierea emoţionantă, Ubertino le propune 

                                                 
17 Cf. B. PIRACCINI, op. cit., pp. 95-123. 
18  Cf. L. GAMBERO, Testi mariani del secondo millennio, 
vol. 2, Ed. Città Nuova, Milano 1996, p. 517. 

celor interesaţi să îi vadă prin intermediul 
contemplaţiei şi al imaginaţiei pe îngerii uimiţi 
care îl adoră în linişte pe Cristos întrupat. 
Totodată, aceştia sunt  îndemnaţi să 
împărtăşească efuziunile lui Ubertino către 
Cristos, pe care îl simte prezent şi pe care-l 
cheamă pe nume, cu apelative mereu noi: acest 
Isus preiubit, acest Isus al tău, Isus cel milostiv, 
Isus cel bun, Isus iubit, Isus binevoitor, Isus 
binecuvântat, etc. Acum Isus i se pare igneus, 
pentru iubirea care răspândeşte din orice gest şi 
cuvânt al său, pentru divinitatea care, deşi 
ascunsă, transpare; acum izvor care nu mai 
revarsă apă, ci multe lacrimi şi mult sânge vărsat 
pentru noi; acum gol care atrage şi absoarbe pe 
cel ce i se apropie. Documentarea izvoarelor din 
care se inspiră Ubertino este, bineînţeles, 
importantă, însă nu suficientă ca să-ţi formezi 
faţă de el o judecată dreaptă.  

Conchidem prin a spune că unitatea 
fundamentală a gândirii lui Ubertino în opera 
Arbor Vitae Crucifixae Jesu poate fi înţeleasă 
prin: unitate cronologică, coerenţa detaliilor din 
interiorul vieţii franciscane, unitatea tematicii, 
dar, mai ales, prin strânsa legătură dintre 
domeniile escatologice, ecleziologice şi 
cristologice. Aşadar, unitatea de fond nu exclude 
evoluţia diacronică a ideilor ori a textelor 
ubertiene, chiar dacă ni se pare oportun să lăsăm 
deoparte ipotezele care deviază de la subiect sau 
contradicţiile nerezolvate atunci când este vorba 
de opera pe care o tratăm. 

Pe de altă parte considerăm că este 
binevenită scoaterea în evidenţă a originalităţii 
lui Ubertino, atunci când vorbim despre 
izvoarele pe care le-a consultat, fie pentru 
amplul context spiritual în care el trăieşte, fie, în 
sfârşit, ca filosof şi teolog extraordinar şi 
totodată inovator în gândirea sa. Ca să putem 
cuprinde complexitatea acestei opere, suntem de 
părere că este oportună evaluarea şi tratarea 
dimensiunii escatologice a Arborelui Vieţii, fără 
a avea pretenţia ca analizele diacronice să 
epuizeze eventualele interpretări, pentru că 
„istoria nu este făcută doar din idei, din 
sentimente şi convingeri, dar şi din persoane 
care se neliniştesc, din cauza unor idei sau 
concepţii, chiar dacă sunt escogitate de alţii”19. 
Iar, ca să se înţeleagă geneza şi caracterul în 
totalitatea sa, ne vom îndrepta spre sublinierea 
dimensiunilor filosofice şi artistice derivate din 
operă, oprindu-ne mai mult pe latura artistică.  

                                                 
19 M. DAMIATA, Pietà e storia nell’Arbor vitae di Ubertino 
da Casale, Firenze 1988, p. 248. 



580 vol. 26,  143-144| mai-iunie, 2016 

 

Bogdan Mihai MANDACHE 
 

Sub povara tristeţii 
2. 
 
Într-un studiu despre cartea lui Robert Burton, 
Jean Starobinski analizează cele zece figuri 
emblematice gravate de Le Blon pentru coperta 
cărţii, începînd cu ediţia a treia (1628); a zecea 
imagine îl înfăţişează pe autor: 
 
Iată, pe ultimul loc 
Autorul care vă arată faţa; 
Şi în acest veşmînt ce-l poartă 
Imaginea sa apare în lume. 
Nici o artă nu poate să-i zugrăvească bine 
spiritul. 
Tu ai să-l găseşti în scrierile lui. 
 

Sigur, imaginea nu poate înfăţişa spiritul! 
Prima imagine este cea a lui Democritus 
Abderites; el stă sub un copac, capul înclinat 
sprijinit de mîna stîngă, un gest melancolic, 
atitudine aidoma unui hypochondricus: 
 
Bătrînul Democrit, sub copac, 
Stă aşezat pe- piatră, o carte-i pe genunchi: 
În jurul lui, suspendate, se văd corpuri 
De pisici, cîini şi alte asemenea creaturi, 
Cărora le face disecţie, 
Ca să vadă unde sălăşluieşte bila neagră. 
Deasupra capului său se vede cerul 
Şi Saturn, domn al melancoliei. 
 

Robert Burton asumă misiunea de a rescrie 
lucrarea pierdută a lui Democrit; se spune că 
într-o zi Hipocrate a venit să-l viziteze pe 
Democrit, la Abdera, filosoful fiind adîncit în 
studiu, scriind cartea despre melancolie, din 
păcate pierdută. O rescrie într-o manieră 
labirintică, doar şi melancolia ştia să se ascundă, 
să revină nepotolită. Secolul al XIX-lea, cu 
cohorta sa de sceptici, melancolici şi 
dezdănăjduiţi va redeschide discuţia asupra 
maladiilor minţii, suferinzii recăpătîndu-şi 
statutul uman. Pentru Kierkegaard “denădejdea 
este graniţa unde se întîlneşte într-o egală 
neputinţă furia unui egoism cuprins într-o laşă 
înfricoşare şi temeritatea unui spirit de o 
încăpăţînare orgolioasă.” Un filosof şi mai 

pesimist decît Kierkegaard a fost Arthur 
Schopenhauer, dar comentariile sale despre 
suferinţă şi deznadejde nu sînt în scrierile sale 
filosofice, ci doar în eseuri şi aforisme. Pagini de 
analiză subtilă a bolii mintale sînt scrise de 
Friedrich Nietzsche: “M-am întrebat dacă toate 
valorile supreme ale filosofiei, moralei şi religiei 
dinainte n-ar putea fi comparate cu valorile celor 
lipsiţi de vlagă, ale celor bolnavi mintal şi 
neurastenicilor: într-o formă mai moderată, ei 
prezintă aceleaşi rele. Sănătatea şi boala nu sînt 
esenţialmente diferite, aşa cum presupun 
medicii din vechime şi chiar unii din zilele 
noastre. De fapt, există diferenţe doar între 
gradele acestor două feluri de trăire: exagerarea, 
disproporţia, lipsa de armonie a fenomenelor 
normale constituie starea patologică.” 

Boala trupului şi boala sufletului erau net 
distinse de teologii creştini medievali, boala 
sufletului fiind considerată un păcat care cerea o 
pedeapsă divină. Era acedia un păcat atît de 
grav? Vlăguiala, toropeala, lipsa de iniţiativă îl 
duceau pe individ, fie el anahoret, călugăr, 
bărbat sau femeie, spre un fel de afonie 
spirituală, o “stingere a vocii” sufletului. “Fiinţa 
interioară, scria Jean Starobinski, se închide în 
mutismul ei şi refuză să se comunice în afară. 
Astfel, dialogul cu celălalt şi cu Dumnezeu a 
secat, sleit în chiar izvorul său. O botniţă acoperă 
gura acediei. Omul parcă şi-a înghiţit şi mistuit 
propria limbă: limbajul îi este retras. Dar dacă el 
consimte la aceasta, dacă sufletul lui se învoieşte, 
dacă această vlăguială, impusă poate de trup, 
primeşte consimţămîntul voinţei perverse, 
atunci săvîrşeşte un păcat de moarte.” 
Afundarea în această stare de plictiseală este o 
formă a psihozei de recluziune, în vreme ce 
temperamentul melencolic predispune la 
contemplare, la activităţi intelectuale. Starea 
depresivă este văzută ca o consecinţă a unei 
existenţe vinovate, a unei trîndăvii imorale. 

 

Apărut în 1884, romanul A rebous / În 
răspăr, al lui J.-K. Huysmans, este unul despre 
impasul intelectual al lui des Esseintes, despre 
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impasul unei lumi. Descendent al unei familii 
burgheze, tînărul des Esseintes, apăsat de 
pesimism, dezgustat de lumea sa, atins de o 
nevroză care era comună multor contemporani, 
face o experienţă singulară încercînd să-şi 
construiască o altă lume, alta decît cea a 
mercantilismului, a banalului cotidian, a 
apăsătoarei plictiseli: “Visa deja la o Tebaidă 
rafinată, la un deşert confortabil, la o arcă 
nemişcată şi călduţă, unde s-ar fi refugiat 
departe de neîncetatul potop al prostiei 
omeneşti.” Asediat tot mai insistent de 
aversiunea străzii, des Esseintes se mută într-o 
casă relativ izolată, pe care o decorează şi o 
mobilează excentric; atît mişcarea, cît şi prezenţa 
altora i se păreau initule şi putea fi compensate 
printr-o sofisticare a obiectului urmărit de astfel 
de dorinţe. În cabinetul său se aflau la loc de 
cinste autorii latini (Vergiliu, Lucreţiu, Petroniu, 
Apuleius), cărţi despre cabală şi ştiinţele oculte, 
cîteva volume din Patrologia lui Migne; întreaga 
casă şi viaţa pe care o ducea adînceau zi de zi 
“dorinţa de a trăi în afara acestei urîcioase epoci 
de odioase mitocănii”, astfel încît renunţă să-şi 
decoreze pereţii cu tablouri înfăţişînd chipuri 
omeneşti şi alesese pentru delectarea spiritului 
două tablouri de Gustave Moreau. Îi atrăgea 
atenţia tabloul Salomeei care cu o înfăţişare 
augustă, solemnă, îşi urma dansul lubric în faţa 
bătrînului Irod şi a sîngeroasei mame, Irodiada; 
avea în minte lecturile biblice din anii urmaţi la 
colegiul iezuit, dar nici un evanghelist nu 
surprindea farmecul delirant sau depravarea 
dezlănţuită a tinerei dansatoare; ea rămînea 
misterioasă, imperceptibilă minţilor exacte şi de 
rînd “accesibilă numai spiritelor zdruncinate, 
ascuţite, devenite parcă vizionare din pricina 
nevrozei; refractară pictorilor carnaţiei bogate, a 
lui Rubens, care a deghizat-o într-o măcelăreasă 
din Flandra, de neînţeles pentru toţi scriitorii, 
care nu au putut reda niciodată exaltarea 
tulburătoare a dansatoarei, grandoarea rafinată a 
asasinei.” În tabloul lui Gustave Moreau, 
Salomeea nu era o comediantă care topea voinţa 
unui rege prin unduirea şoldurilor, ci era 
“zeitatea simbolică a indestructibilei luxuri, zeiţa 
nemuritoarei isterii, frumuseţea blestemată.” 
Gustave Moreau era şi autorul celebrei serii Les 
Chimeres, care avea să inspire şi cartea lui Ernest 
Chesneau. Gustave Moreau spunea despre 
himerele sale că sînt o insulă de vise fantastice, 
care închide toate formele pasiunii, fanteziei, 
capriciului, femeia în esenţa sa primară, fiinţă 
inconştientă, nebună după necunoscut, nebună 
de mister, îndrăgostită de rău sub forma sa de 
seducţie perversă şi diabolică. În alte încăperi 

des Esseintes admira gravuri de Breslin, Odilon 
Redon, desene de Goya care risipeau o tristeţe 
încîntătoare, care conturau cadrul ideal pentru 
singurătatea aducătoare de linişte, căci simţea o 
acută nevoie de linişte, de reculegere, de 
retragere în faţa asaltului unei mulţimi anoste şi 
plictisitoare. În tihna mult dorită, des Esseintes, 
“cufundat într-un vast fotoliu cu adîncituri în 
tapiserie, în faţa căminului, cu picioarele pe bara 
de argint aurit a grătarului, avînd papucii 
învăpăiaţi de vîlvătaia buştenilor care trosneau, 
biciuiţi parcă de suflul furios al unor foale”, visa, 
revedea, evoca amintiri, se lupta cu excesele din 
tinereţe, dar căuta să găsească leac vieţii sale 
trîndave, ocupată tot mai mult de plictiseală; 
curînd aveau să apară şi coşmarurile, tot mai 
obsesive, teama de necunoscut, de a dormi, 
insomniile chinuitoare, stările de nelinişte, 
nevroza; stările de tulburare alternau cu 
inexplicabile stări de linişte, de acalmie. Curînd 
însă “singurătatea dorită cu atîta patimă şi, în 
sfîrşit, dobîndită, îl duse într-o stare de cumplită 
disperare; tăcerea, care-i păruse odinioară ca o 
compensaţie pentru prostiile auzite ani de-a 
rîndul, îl apăsa acum cu o greutate 
insuportabilă.” Deschidea din cînd în cînd cartea 
lui Baudelaire, trasă într-un singur exemplar; era 
convins că Baudelaire era singurul scriitor care 
explorase, care pătrunsese în subteranele 
sufletului, era cel care “a coborît pînă în adîncul 
inepuizabile mine, a pătruns în galerii 
abandonate sau necunoscute, a ajuns la acele 
domenii ale sufletului în care se ramifică 
vegetaţiile monstruoase ale gîndirii.” Baudelaire 
a contemplat firea omenească, a privit cu 
luciditate aberaţiile şi maladiile sufletului, a 
văzut că neîmplinirile şi nenorocirile nu vin doar 
din dragostea neîmpărtăşită, ci ţin de “plăgile 
mai greu vindecabile, mai persistente, mai 
profunde, pricinuite de saturaţie, de dezamăgire, 
de dispreţ în sufletele ruinate pe care prezentul 
le chinuie, pe care trecutul le dezgustă, pe care 
viitorul le înspăimîntă şi le aduce la disperare.” 
Des Esseintes îl citea cu nesaţ pe Baudelaire şi 
găsea în scrierile acestuia un farmec de 
nedescris, aprecia în chip deosebit puterea de a 
zugrăvi stările interioare, “poseda acea 
miraculoasă putere de a fixa, cu o stranie vigoare 
a expresiilor, stările morbide cele mai fugare, 
cele mai oscilante, ale minţilor epuizate şi ale 
sufletelor triste.” Totuşi puţine erau lucrurile 
care îl înviorau pe des Esseintes, se cufunda cu 
fiecare zi într-o stare de apatie, era cotropit de o 
stranie toropeală şi oboseală de a nu face nimic; 
nici măcar aranjarea bibliotecii, nici vederea 
volumelor care altadată îi ascuţiseră spiritul nu-l 
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scotea din amorţeală; nu trăia în armonie nici cu 
mediul, nici cu timpul, se cufunda în lîncezeală 
şi deznădejde, totul culminînd cu 
nerecunoaşterea propriului chip în oglindă şi cu 
decizia de a-şi chema medicul. Verdictul acestuia 
era nemilos: trebuia să părăsească singurătatea, 
să se întoarcă la Paris. “Dar pe mine nu mă 
distrează lucrurile care-i distrează pe alţii, strigă 
des Esseintes, indignat.” Nu era cale de 
întoarcere, des Esseintes trebuia să renunţe la 
modul de viaţă de pînă atunci, să îngroape 
proiectele ţesute în singurătatea casei de la 
Fontenay, deşi se întreba cu durere unde va găsi 
un om care să fi dus o viaţă de contemplaţie, un 

om capabil să aprecieze gingăşia unei fraze, 
chintesenţa unei idei, subtilitatea unei idei, un 
om care să-l înţeleagă pe Mallarme. “În ce lume 
trebuia să facă sondaje ca să descopere o minte 
geamănă, o minte eliberată de locuri comune, 
care să binecuvînteze liniştea ca un balsam, 
ingratitudinea ca o uşurare, neîncrederea ca un 
popas, ca un port?” La o privire fugară lumea în 
care trebuia să revină era una frivolă, 
superficială, mercantilă, o lume în care plebea se 
amesteca cu burghezia, o lume a descompunerii 
valorilor şi gusturilor rafinate, o lume 
dezrădăcinată, iar acestea întunecau şi mai mult 
orizontul viitoarei sale vieţi … 

 

 
 

Zece ani după apariţia romanului lui J.-K. 
Huysmans, după cîţiva ani de muncă, recluziune 
şi tăcere, Gabriele d’Annunzio îşi termina 
romanul Triumful morţii, care urmăreşte 
destinul targic al lui Giorgio Aurispa, o altă 
făptură saturniană trăitoare sub insemnele 
sfîrşitului. Rafinatul Giorgio Aurispa şi 
încîntătoarea sa iubită, Ippolita, aleg un loc 
retras unde să-şi trăiască povestea de iubire, dar 
vor fi năpădiţi de suferinţele celor dimprejur, de 
viaţa anostă a locuitorilor, de mizeria domestică 
a celor din familia sa, de gloata informă, de 
burghezia meschină. Plecat în căutarea unui loc 
retras în care să fie doar el şi Ippolita, Giorgio 

are un straniu sentiment al inutilităţii gîndului 
său: “Ştiu că peste cinci zile, peste şase zile voi 
pleca în cautarea schitului visurilor noastre: şi 
ştiu în acelaşi timp că voi face un lucru inutil, că 
nu voi izbuti să fac nimic bun, că ni se vor ivi în 
cale cine ştie ce piedici. Ce straniu şi nedesluşit 
este ceea ce simt! Nu eu, ci altcineva dinlăuntrul 
meu ştie că totul e pe sfîrşite.” Privit superficial, 
din afară, Giorgio Aurispa era un om căruia nu-i 
lipsea nimic: tînăr, aristocrat, frumos, bogat, 
iubind şi iubit de o femeie frumoasă! “Ce-mi 
lipseşte? Puterile nu-mi slujesc la altceva decît să 
tîrăsc cu o imensă osteneală cîte un grăunte de 
praf căruia imaginaţia îi atribuie greutatea unei 
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stînci uriaşe. O nemulţumire continuă îmi agită 
gîndurile, făcîndu-le sterile.” Giorgio simţea o 
tristeţe copleşitoare, o oboseală, o nevoie 
deznădăjduită de a se retrage din lume. Găsise 
pe malul mării locul unde visa să-şi petreacă 
zilele alături de Ippolita, avea viziuni 
voluptoase, număra ceasurile pînă cînd iubita 
avea să ajungă în gara San Vito, dar nu de puţine 
ori avea crize în care instinctele şi senzualitatea 
căpătau formele bolii, cînd un străin îi ocupa 
personalitatea, orice apărare fiind zădarnică. 
Idealul clădit de Giorgio părea să se depărteze 
cu fiecare izbucnire a acceselor care destrămau 
farmecul abisurilor de el construite; agerimea 
minţii îi îngăduia să vadă dincolo de aparenţe, să 
aibă un acut simţ al izolării şi al temporalităţii. 
Ce trebuia să facă pentru a se regăsi pe el însuşi? 
Uneori gîndea că Ippolita devenea vrăjmaşa 
care-l împiedica să atingă pragul pe care doar îl 
zărea, alteori gîndea că iubirea făcea ca viaţa să 
fie închisă într-un cerc îngust: “Moartă, ea ar 
deveni obiect de gîndire, pură idealitate. Dintr-o 
existenţă precară şi imperfectă ar intra într-o 
existenţă completă şi definitivă, abandonîndu-şi 
pentru totdeauna carnea infirmă, slabă şi 
vicioasă. A distruge pentru a poseda – alt mijloc 
nu are ce căuta în iubire Absolutul.” Era tot mai 
des năpădit de nostalgii, tînjea după umbră, 
după izolare; dar în gîndurile sale apare tentaţia 
sinuciderii care se preschimbă în tentaţia crimei, 
Giorgio încercînd să argumenteze necesitatea 
morţii Ippolitei. Gîndurile sumbre ale lui Giorgio 
se accentuează cînd asistă la strania procesiune a 
bolnavilor şi schilozilor într-un pelerinaj descris 
strălucit de Gabriele d’Annunzio, un pelerinaj 
amintind viziunile unor artişti precum Bosch sau 
Bruegel. În anul 1562 Pieter Bruegel cel Bătrîn 
pictează Triumful morţii, un tablou aflat la 
Muzeul Prado. Istoricii artei susţin că tabloul lui 
Bruegel este bilanţul simbolic al carnagiului 
petrecut în acei ani pe fondul unor dispute 
religioase. Bruegel amestecă două teme prezente 
în pictura epocii: efectelor morţii naturale 
prezentă în tablourile predecesorilor sau 
contemporanilor, Bruegel adaugă masacrele 
colective, supliciile, decapitarile, spînzurările. O 
armată de schelete pare a cotropi toată suflarea 
acoperită de groază, de fum, de spaima morţii 
care nu cruţă pe nimeni, totul sub semnul 
clepsidrei care arată că a sosit clipa judecăţii, 
totul sub semnul crucii ca simbol al sfîrşitului. 
Amestecaţi în mulţimea de pelerini care se 
îndrepta către sanctuarul de la Casalbordino, cei 
doi iubiţi, Giorgio şi Ippolita, “îşi pierdură 
limitele sufletelor în imensitatea tristeţii umane”; 
sentimentele lor trec repede de la compasiune la 

oroare. Apropiindu-se de Refugiul de la malul 
mării, Giorgio regăsea Frumuseţea pură, 
sentimentul religios al bucuriei de a trăi, sensul 
originar al vieţii, triumful Vieţii; descoperea 
“aspiraţia spre o catarsis finală, ci mai ales – aşa 
cum a intuit-o Friedrich Nietzsche – aspiraţia de 
a fi el însuşi, eterna bucurie a Devenirii, 
deasupra oricărei groaze sau mile; de a fi el 
însuşi toate bucuriile, fără a le exclude pe cele 
îngrozitoare, fără a o exclude pe aceea 
a distrugerii.” Spusele lui Zarathustra îi 
reveneau deseori în minte; verbul lui 
Zarathustra, al Maestrului, i se părea cel mai 
nobil verb rostit în epoca modernă, iar el, 
“şovăielnicul” Giorgio Aurispa “îşi atinse 
urechea cu o profundă tulburare la glasul cel 
nou, care vestejea cu sarcasme atît de aspre 
debilitatea, nervozitatea, sensibilitatea 
bolnăvicioasă (…) toată efemeritatea ridicolă şi 
jalnică a bătrînului suflet european, toate 
monstruoasele eflorescenţe ale molimei creştine 
în rasele decăzute.” Gîndind la spusele lui 
Nietzsche, Giorgio ştia ca singura ieşire  din 
singurărate, din starea contemplativă, inertă, era 
creaţia, afirmarea vieţii, dobîndirea încrederii de 
sine; dar Giorgio nu avea puterea să atingă 
forma ideală, recădea în deznădejde: “Sterilitatea 
sa era incurabilă. Existenţa sa se reducea la un 
simplu flux de senzaţii, de emoţii, de idei, lipsit 
de orice fundament substanţial.” Şi el, Giorgio 
Aurispa, urmase multe din îndemnurile lui 
Nietzsche, dar totul se rezuma acum doar la o 
legătură senzuală; ei erau “unul victimă 
conştientă destinată pieirii; celălalt călău 
inconştient şi drăgăstos.” Dar Ippolita nu dădea 
semne că ar înţelege că este sursa primă a 
neliniştilor, stărilor melancolice şi contemplative 
ale lui Giorgio, mulţumindu-se cu “multiplicarea 
artificiilor voluptoase”. De acum, cei doi îşi 
trăiau amăgirea, iar Giorgio gîndea tot mai 
intens la moartea iubitei; în noaptea aleasă îi 
propuse o plimbare pe promontoriu care se 
ridica ameninţător deasupra stîncilor pustii; 
Ippolita înţelesese gîndul ucigaş al lui Giorgio, 
dar nu mai era nimic de făcut: “Şi se rostogoliră 
în moarte, înlănţuiţi.” 

Istoricii artei sînt unanimi în aprecieri cînd 
se discută despre cele trei gravuri ale lui 
Durer, Meisterstiche:Cavalerul, Moartea şi 
Diavolul, Sfîntul Ieronim în chilia 
sa şi Melancolie; nu totdeauna sînt de acord în 
ceea ce priveşte “unitatea spirituală”, ele 
simbolizînd trei moduri de viaţă care corespund 
clasificării scolastice a virtuţilor: morale, 
teologice şi intelectuale. De ce doar virtutea 
morală atribuită Cavalerului, cea teologală 
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sfîntului Ieronim, iar cea intelectuală 
melancolicului? Toate cele trei personaje au în 
comun trebuinţa de a înfrunta enigma timpului, 
a cărui stăpînire nu fost dezvăluită decît lui Zeus 
şi destinului, Moira. Dincolo de orice 
controversă, celebra gravură Melancolia este 
considerată transpunerea artistică ideală a stării 
descrise de mistici: acedia, cea care reduce omul 
la o ultimă şi insondabilă descurajare. Erwin 
Panofsky, unul dintre istoricii artei care au 
studiat opera lui Durer, susţine că pictorul 
german a ridicat melancolia la demnitatea unui 
simbol şi a substituit experienţei medievale şi 
mistice a acediei ideea umanistă a unei meditaţii 
care nu consta în a fugi de o activitate, cît a 
renunţa, ceea ce se poate traduce prin abandon 
eliberator. Rămîn întrebări despre melancolie şi 
geometrie, despre Saturn. Cum să plasezi 
geometria sub semnul inteligibilităţii matematice 
eliberate de apăsarea terestră şi sub semnul lui 
Saturn, care din Antichitate stăpîneşte teluricul 
şi transmutaţiile alchimice? Scriind despre 
Durer, Francoise Bonardel subliniază tensiunea 
platoniciană între inteligibil şi sensibil, dar şi 
spiritualizarea creştină în detrimentul lui Saturn, 
marele uitat al misterelor creştine. Carl Gustav 
Carus scria că în Melancolia, Saturn este cel care 
ne priveşte, dar că putem recunoaşte trăsăturile 
lui Durer, cel care influenţat de teoria lui 
Marsilio Ficino relativă la cele trei tituri umane 
guvernate de imaginaţie, raţiune şi contemplaţie, 
şi sub influenţa lui Agrippa a considerat cele trei 
tipuri ca grade ale “iluminării melancolice”. 
Francoise Bonardel, într-o carte despre Durer, 
atrage atenţia că insistenţa pe cele trei tipuri de 
viaţă – activă, contempaltivă şi intelectuală – 
care se regăsesc în cele trei gravuri amintite, 
înseamnă o privire reducţionistă asupra fiecăreia 
din gravuri întrucît spiritul lui Durer îndemna 
către o triplicitate, către o trinitate inerentă 
fiecărui om ale cărui suflet, corp, spirit, 
imaginaţie, inteligenţă noetică nu pot fi 
disociate, deşi un stil sau altul de viaţă este 
predominant. După tradiţia hermetică si neo-
platoniciană nici o dominantă nu exclude 
preocuparea pentru unitatea fiinţei (corp, suflet, 
spirit). Melancolia, “soarele negru” care i-a 
fascinat pe romanticii francezi, a suscitat o 
întreagă literatură care a căutat să descifreze 
semnificaţia unei alegorii deosebit de complexă. 
Poate cea mai sugestivă redare poetică a soarelui 
negru îi aparţine lui Gerard de Nerval: 

 
Sînt Văduvul, sînt Sumbrul, sînt Cel-nemîngîiat, 
Sînt Prinţul Aquitanei, cu Turla în ruină, 

Se stinse Astru-mi unic şi-n luthu-mi înstelat, 
Melancolianegrul ei Soare şi-l anină.  

(El Descdichado / Dezmoştenitul) 
 

S-a spus pe bună dreptate că nici un gravor 
nu a mers atît de departe în redarea nuanţelor de 
umbră şi lumină, că în cele trei gravuri Durer a 
atins perfecţiunea estetică şi 
tehnică, Melancolia exprimînd cu forţă şi 
subtilitate neputinţa de a pătrunde secretul vieţii 
şi al naturii. Interpretarea pe care Erwin 
Panofsky a dat-o misterioasei gravuri  lui Durer 
o transformă în autoportret moral; este vorba 
despre alegerea obiectelor a căror semnificaţie 
precisă era ştiută doar de gravor, după cum 
reiese din însemnările sale. Acelaşi teoretician 
german a insistat pe influenţa cărţii De occulta 
philosophia, a lui Cornelius Agrippa von 
Nettesheim, asupra lui Durer, acel straniu 
amestec de filosofie antică, astrologie şi credinţe 
alchimice. Pe urmele teoriei melancoliei a lui 
Marsilio Ficino, Melanchton vorbeşte de 
melancolia lui Durer ca despre o melancolie 
nobilă (melancoliagenerosissima), una care 
excela în valori, o melancolie inspiratoare, toţi 
oamenii de geniu fiind născuţi sub semnul 
binefăcător al lui Saturn. Sigur, interpretarea lui 
Melanchton este contrazisă de astrologii care 
susţin că talentul artistic al Durer se datorează 
influenţei lui Mercur. Dincolo de o posibilă 
suferinţă (morbimelancholici) a lui Durer, 
dincolo de o informaţie medicală lipsită de 
valoare, Melancolia rămîne una dintre celebrele 
 gravuri în faţa căreia trebuie să ne lăsăm ghidaţi 
de imagine, de atitudinea lui Durer, de gestul 
său, de privirea sa, toate adunîndu-se în chip 
fericit într-o gravură paradoxală şi misterioasă. 

Cine poate spune cu certitudine cîtă 
neîncredere şi cîtă speranţă este în privirea 
melancolicului gravat de Durer? Freud scria că 
în celebrul său studiu, Doliu şi melancolie, că 
“melancolia se remarcă din punct de vedere 
psihic printr-o indispoziţie foarte dureroasă, 
printr-o anulare a interesului pentru lumea 
exterioară, prin pierderea capacităţii de a iubi, 
prin inhibarea oricărei performanţe şi prin 
deprecierea încrederii în sine”, doliul 
manifestînd aceleaşi caracteristici, mai puţin 
tulburarea încrederii în sine; dacă în doliu, 
lumea a devenit săracă şi goală, în melancolie 
sărac şi gol este Eul însuşi, afirma părintele 
psihanalizei. Melancolicul, scria Freud, are “ochi 
mai buni pentru adevăr decît cei care nu sînt 
melancolici”, idee reluată şi de un cercetător 
contemporan, Shelley E. Taylor, care consideră 
că “La om, gîndirea şi perceptia normale nu sînt 
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marcate de acurateţe, ci de iluzii pline de 
autosuficienţă despre eul personal, lume şi 
viitor. (…) Oamenii cu depresie uşoară par să 
aibă o imagine despre sine, lume şi viitor mai 
corectă decît în cazul celor normali.” Trecut prin 
depresie şi căderi psihice, Andrew Solomon scrie 
despre îngrozitoarea solitudine a depresivului, 
dar şi despre sentimentul de compasiune, de 
neastîmpăr la suferinţa celorlalţi pe care în 
încearcă cel ce a trecut prin depresie; 
comentîndAreopagitica lui John Milton, Andrew 
Solomon afirmă că “maxima cunoaştere a 
tristeţii devine temelia deplinei aprecieri a 
bucuriei”, opusul depresiei nefiind fericirea, ci 
vitalitatea, respectul şi încrederea de sine, 
puterea de a trăi. 

Puterea de a trăi cînd “fumurile negre ale 
atrabilei sînt un loc de şedere plăcut 
Necuratului”, cînd melancolia, oaspete 
neaşteptat devine stăpîn al lăuntricului, cînd 
melancolia bate la uşă, se închide împreună cu 
stăpînul, zăvorăşte uşile, deschide pentru 
început călimara cu cerneala melancoliei, care 

devine un şuvoi, apoi un Styx lăuntric 
atotstăpînitor. Charles d’Orleans scotea apa 
Speranţei “din puţul adînc de-a mea 
melancolie”, dar apa clară şi străvezie la început 
se tulbură, se întunecă şi puţul se umple de o 
apă neagră şi grea, o apă plumburie, de parcă 
sepia zămislise cerneala şi disperarea în aceeaşi 
negreală, negreala în care Nietzsche muiase 
condeiul pentru a scrie Dincolo de bine şi de rău, 
negreala în care muiase pana Baudelaire pentru 
a scrie Spleen: 

 
Sînt ca un prinţ pe-o ţară de negură stăpîn, 
Bogat dar trîndav, tînăr şi totuşi prea bătrîn, 
Care de scîrba curţii slugarnice şi vane 
Stă plictisit cu cîinii şi alte lighioane. 
(…) 
Savantul care-i bate monezi n-a izbutit 
Din trupu-i să stîrpească tot ce e pervertit 
Şi-n băile de sînge la Roma renumite 
N-a mai putut să-nvie cu leacuri tăinuite 
Cadavru-acesta-n care drept sînge curg, încete 
Şi verzi, clocite ape ce vin din rîul Lethe. 
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La vie en  
Rosicrucian 

In 1957, French singer Edith Piaf visited her fellow esotericists at the 
Rosicrucian Museum in San Jose.  

©2013 Supreme Grand Lodge, AMORC. 
n a flavor of synchronicity 
that now happens so often 
I consider it to be part of 

nature, two particular 
biographies simultaneously 
came into my zone of influence 
last month. For one, The 
Fractalist: Memoir of a Scientific 
Maverick (Pantheon), the 
posthumously published 
autobiography of Benoit 
Mandelbrot, arrived to remind 
me that disenfranchised 
academic researchers, those who 
carve their own paths outside 
the compartmentalized 
pigeonholes of established 
scientific fields, can eventually 
change the way we see the 
world. 

Likewise, Carolyn Burke's 
book No Regrets: The Life of 
Edith Piaf (Knopf) sounded 
several notes, primarily that 
charismatic singers can rise from 
the slums and the abysses of 

alcohol and drugs to write their 
own lyrics, inspire other singers 
and thrill audiences worldwide. 
Turns out both Mandelbrot and 
Piaf spent parts of their 
childhood in the slum of 
Belleville, near Paris, and both 
visited San Jose at the heights of 
their careers. 

Born in Warsaw in 1924 of 
Jewish Lithuanian descent, 
Mandelbrot overcame the 
horrors of World War II and was 
forced to relocate with his family 
twice before settling in southern 
France. The first third of The 
Fractalist documents those 
years, explaining how even 
though his uncle provided much 
guidance in his life, a certain 
outsider spirit and an 
uncontainable restlessness is 
what drove him. 

In that sense, Mandelbrot 
describes his childhood as one 
surrounded by conflict and says 

that he never experienced long-
term routines. Interruptions 
were the norm. He claims that 
his scientific destiny was a 
continuous search for a 
boundary-shattering problem, a 
"Kepler moment." Throughout 
his career, he seems more 
influenced by the academic 
outcasts and oddballs who 
crossed his path, as opposed to 
those who played politics within 
the system to remain safe. 

A "general theory of 
roughness" as he calls it, is what 
resulted in the word "fractal," 
and once computers became fast 
enough, he discovered 
previously hidden laws of 
nature that no one else had cared 
to look for, viewable in 
shorelines, cauliflower heads, 
snowflakes, the economy and 
perhaps even his own career 
trajectory. As a result, he is now 
a household name. 

I 

 

http://www.amazon.com/No-Regrets-Life-Edith-Piaf/dp/0307268012/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358965610&sr=8-1&keywords=No+Regrets%3A+The+Life+of+Edith+Piaf&tag=boulevards-20
http://www.amazon.com/No-Regrets-Life-Edith-Piaf/dp/0307268012/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358965610&sr=8-1&keywords=No+Regrets%3A+The+Life+of+Edith+Piaf&tag=boulevards-20
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Although not mentioned in 
the book, Mandelbrot did come 
to Silicon Valley in the late '80s, 
on a promo tour for a book 
edited by Heinz-Otto Peitgen. 
According to one source who 
was there, he bantered about 
feeling like a rock star, as he was 
often mobbed at his public 
appearances 

Like Mandelbrot, Edith Piaf 
was displaced by World War II, 
although the obstacles she 
overcame began directly as a 
result of a broken family 
situation. She either sang on the 
ruined streets of working-class 
Paris, boarded in a brothel or 
traveled with a circus freak 
show before eventually vaulting 
to stardom—all as a teenager. 

As No Regrets explores in 
detail, Piaf wrote lyrics for more 
than 100 songs throughout her 

career, including several for 
other singers. The artist Jean 
Cocteau described her as an 
organism of "regal simplicity." 
When she performed, wrote 
Cocteau, Piaf had "the eyes of a 
blind person struck by a miracle, 
the eyes of a clairvoyant." 

Spiritually, Piaf developed 
into an esotericist; she was an 
official dues-paying Rosicrucian 
for many years until her death. 
As the book observes, the 
American tune "Suddenly 
There's a Valley," when 
translated for Piaf, became 
"Soudain une vallee," with lyrics 
altered to reflect a Rosicrucian 
perspective. 

What's more, a few pages 
later, the book notes that 
following several June 1957 
performances at the San 
Francisco Fairmont, Piaf made a 

spiritual pilgrimage down the 
highway and through the 
hinterland to Rosicrucian Park in 
San Jose, where she was 
welcomed by her brothers and 
sisters. 

Reading those two 
biographies at the same time—
one male, one female—was a 
transformational experience, 
although it will be years before I 
figure out what any of it means. 
It seemed symbolic, as in ancient 
alchemy or Jungian psychology, 
when the androgynous union of 
opposites—male and female, yin 
and yang—emerged from an 
initial state of chaos to symbolize 
a magical synthesis and a more 
balanced situation. In this case, 
San Jose is the catalyzing third 
element, the fortifier that causes 
the alchemical transformation. 
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Emilian M. DOBRESCU 
 
 
 

Rolul turcilor în 
modernizarea economică a 
României 

 
 

Rezumat 
Turcii (Türkler în turcă) sunt una din 

minorităţile etnice cu o istorie aparte în ţara 
noastră. România manifestă faţă de minoritatea 
turcă o toleranţa specială. Sprijinul pe care statul 
român îl acordă şi posibilităţile pe care le asigură 
acestei minorităţi sunt, într-adevăr, exemplare. 
Noi astăzi când vorbim despre minorităţi, 
vorbim despre “modelul dobrogean”20. În cadrul 
acestui model, turcii ocupă alături de tătari, un 
loc aparte. Este clar pentru orice istoric sau alt 
specialist în sudierea minorităţii turce din 
România, locul special, exemplar în Istoria 
României, dar mai ales a Dobrogei, jucat de 
această minoritate, inclusiv pe plan economic. 

 
 

Prezenţa turcilor în economia 
ţărilor române în secolele al XIII-
lea şi al XVII-lea 

Prima consemnare documentară a prezenţei 
stabile a unor etnici turci pe actualul teritoriu al 
României este din anul 1264 când, în urma 
luptelor interne de tip feudal din Imperiul 
anatolian selgiucid, un grup de 12 mii de ostaşi 
conduşi de împăratul Izeyddin Keykavuz s-a 
aşezat în Dobrogea. Aceştia erau trimişi de 
împăratul bizantin Mihail Paleologul pentru a 
apăra Imperiul Bizantin de invaziile străine. 
Aşezarea dobrogeană a fost numită de turcii pre-

                                                 
20

 după Mădălin Necşuţu, Interviu cu ambasadorul 

Turciei la Bucureşti, Omur Şolendil, în Curentul, 7 

noiembrie 2011, p. 4  

otomani Babadag, ceea ce înseamnă "Tatăl 
munţilor". 

Mulţi ani, localitatea Babadag a fost o 
garnizoană militară, dar şi un centru cultural. Un 
nou val de etnici turci soseşte în teritoriile 
dobrogene după cucerirea oraşului Varna în 
1484, dar şi în anii următori, odată cu sporirea 
relaţiilor economice dintre Ţara Românească şi 
Imperiul Otoman. Cea mai impresionantă figură 
turcă din zona Dobrogei a fost liderul spiritual 
Sari Saltuk Dede care a avut o atât de mare 
influenţă asupra etnicilor turci încât la 1641 când 
Petru Bogdan Bagsik vizitează Babadagul, 
menţionează că în acest oraş turcii cinstesc în 
mod deosebit mormântul acestuia care este 
înconjurat de candele, iar creştinii ajung chiar să 
îl confunde cu Sfântul Nicolae. 

Relatări de călătorie de la sfârşitul secolului 
al XVI-lea ne arată în unanimitate că majoritatea 
populaţiei ţinutului dobrogean era formată din 
turci şi tătari, ce locuiau cu deosebire în mijlocul 
Dobrogei, începând din regiunea Babadag-ului 
şi continuându-se astfel până în regiunea 
Deliormanului şi, mai departe, în Bulgaria 
răsăriteană, După toate probabilităţile şi după 
resturile satelor de astăzi, tătarii locuiau mai cu 
seamă ţinuturile de stepă, iar turcii – părţile cele 
mai păduroase sau pe litoralul Mării Negre, 
împingând spre Dunăre populaţia românească, 
care începe şi ea să fie pomenită mai des la 
începutul veacului al XVII-lea21. Alte relatări de 
călătorie din secolul al XVII-lea – din care se 

                                                 
21

 după Arbore, Al. P., Contribuții la studiul 

așezărilor tătarilor și turcilor în Dobrogea, în Arhiva 

Dobrogei, vol. 2, nr. 3-4, 1919, p. 216 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Popor_turcic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_turc%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunit%C4%83%C8%9Bi_etnice_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
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detaşează cele aparţinând lui Celebi Evlia – 
subliniază prezenţa musulanilor în Dobrogea22. 

Deoarece în secolul al XVII-lea mai toate 
satele, târgurile şi oraşele din Dobrogea aveau 
nume turceşti se poate spune că turcii ajunseseră 
să se afle într-un număr foarte mare în 
Dobrogea.  

 

 

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

Prezenţa turcilor în Dobrogea se datorează 
faptului că acest teritoriu a fost sub ocupaţie 
otomană timp de secole, până la Congresul de 
pace de la Berlin din 1878. 

Educaţia şi instrucţia tinerilor turci avea mai 
mult un caracter religios, şcolile găsindu-se pe 
lângă lăcaşurile de cult (geamii). Dacă în anul 
1900 în Dobrogea se aflau 238 de geamii, astăzi 
în toată România se găsesc doar 72, dintre care 7 
au nevoie de restaurare, fapt pentru care sunt 
închise. De-a lungul timpului, pe lângă şcolile 
primare, apar şi şcoli speciale, care pregătesc 
dascăli şi hogi la Babadag. Astfel, la 9 noiembrie 
1891 se înfiinţează la Medgidia un nou centru de 
pregătire a dascălilor şi hogilor.  

După încheirea războaielor balcanice şi a 
Primului Război Mondial, foarte multe familii de 
turci au luat calea autoexilului, revenind în ţara 
mamă. O analiză detaliată,  bazată pe mărturii 
preţioase din epocă face Stoica Lascu în studiul 
său, Emigrarea musulmanilor din Dobrogea în 
perioada interbelică – opinii şi aprecieri 
româneşti de epocă23, care notează, citând 
cotidian al vremii: “Times” de la 3 februarie 
(1929 – n.n.): “Autorităţile româneşti, alarmate 

                                                 
22

 Mehmed, M. A., Aspecte din istoria Dobrogei sub 

dominația otomană în veacurile al XIV-lea- al XVII-

lea (Mărturia călătorului Evlia Celebi), în Studii, tom 

18, nr. 5, 1965, pp. 1097-1116; Guboglu, M., Evliya 

Celebi: De la situation economique des Pays 

Roumains vers le milieu du XVII-e siecle, în Studia et 

Acta Orientalia, IV, 1962, pp. 143-161; Murat, A., 

Aspecte socio-economice în Dobrogea (secolul al 

XVII-lea), în Comunicări de istorie a Dobrogei, nr. 2, 

1983, pp. 31-47  
23

 în Gemil, Tasin și Pienaru Nagy, coord., 

Moștenirea istorică a tătarilor, vol. II, București, 

Editura Academiei Române, 2012, p. 257-288 

(selectiv)  

de continua emigrare a musulmanilor din 
Dobrogea, unde în 1921 au fost în număr de 
70.000, cum şi de efectul păgubitor al acestui 
exod asupra vieţii economice a provinciei, au 
făcut o anchetă pentru a afla cauza răului. 
Ancheta a dus la descoperirea unei întregi 
organizaţiuni de export de musulmani 
dobrogeni în Anatolia. Orgnizaţia aceasta, care 
lucrează mână în mână cu o companie cunoscută 
de vapoare, trimite agenţi ca să îndemne pe 
musulmani să plece, le procură paşapoarte pe 
preţuri mari, cumpără proprietăţile lor şi 
aranjează trecerea lor în Anatolia”.      

Apoi, “colonizarea începută în 1925 fără nici 
un studiu prealabil, fără să ţină seama de 
interesele noatre naţionale, ce ne făceau să 
menajăm populaţia turcă, a fost făcută în mod cu 
totul improvizat şi neprevăzător. S-au instalat 
mii de familii româneşti în satele turceşti, unde 
rezistenţa era foarte slabă, pentru a ocoli astfel 
greutăţile ce cerea metodă şi bani... Românul 
trebuie să lupte în Dobrogea nu numai pentru a 
păstra naţiei sale pământul acesta stropit de 
atâta sânge, dar şi pentru a impune minorităţilor 
de acolo prestigiul unui popor cu o civilizaţie 
mai blândă, mai omenoasă. Căci suferinţele 
milenare ale neamului nostru trebuie să ne fie 
lecţie: să nu facem la rândul nostru pe alţii să 
sufere24”. Exilul turcilor a fost probabil, cel mai 
bine înţeles fenomen legat de o etnie naţională, 
iar abuzurile curmate. 

De aceea, în perioada interbelică a secolului 
trecut asistăm la dezvoltarea intelectualităţii 
turceşti. Apar reviste şi ziare, la început numai 
în limba turcă osmană, apoi bilingve. Dacă până 
în 1923 elevii purtau uniforme caracteristice 
perioadei otomane, odată cu instaurarea 
Republicii Turce şi sub influenţa reformei 
kemaliste (de la Mustafa Kemal Ataturk), 
uniformele capătă o alură europeană. Trebuie 
menţionată şi existenţa vakifurilor, a fundaţiilor, 
care au contribuit foarte mult la dezvoltarea şi 
păstrarea identităţii culturale şi spirituale a 
minorităţii turce din România.  

Perioada 1945-1990 a fost o perioadă în care 
intelectualitatea turcă a migrat din nou spre 
Turcia. Şcoala în limba turcă a funcţionat până în 
1954 după care s-a suspendat. 

                                                 
24

 Hentzescu, Constantin, Minoritatea turcă, în 

Dobrogea jună, vol. XXVII, nr. 159, 14 octombrie 

1931, în Gemil, Tasin și Pienaru Nagy, coord., 

Moștenirea istorică a tătarilor, vol. II, București, 

Editura Academiei Române, 2012, p. 268-269  
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În decembrie 1989, la iniţiativa unor lideri ai 
comunităţii turce şi tătare a fost fondată Uniunea 
Democrată Turcă Musulmană din România. 
Datorită unor neînţelegeri din cadrul comunităţii 
turce şi tătare, la 1 februarie 1990, s-a luat 
hotărârea de separare a celor două etnii, 
formându-se astfel Uniunea Minoritară Etnică 
Turcă din România, care, după trei ani (21 
decembrie 1993) a căpătat statut juridic, cu 
denumirea Uniunea Democrată Turcă din 
România. 

Conform Recensământului populaţiei 
României din 1992, numărul turcilor era de 
29.080, adică 0,13% din populaţia României. 
Dintre aceştia 24.295 trăiau în judeţul Constanţa, 
3.390 în Tulcea şi restul în Bucureşti, Călăraşi şi 
Brăila. 

 

 

Comunităţile turceşti din România 
la început de secol şi mileniu 

Conform Recensământului populaţiei din 
2002, la un total al populaţiei României de 
21.680.974 persoane, turcii erau 32.098 persoane, 
această minoritate fiind a şasea ca număr în ţara 
noastră după maghiari, germani, ţigani, 
ucrainieni şi ruşii lipoveni. Turcii reprezintă 
0,2% din populaţia totală a ţării. 

Majoritatea turcilor din România trăiesc în 
zona istorică Dobrogea (în limba turcă: 
Dobruca), în special în Judeţul Constanţa, unde 
trăiesc 24.602 de turci, ceea ce reprezintă 3,4% 
din populaţia judeţului. În oraşul Constanţa 
trăiesc circa 11.000 turci, în Medgidia 4.000, iar în 
oraşele de pe litoral numărul turcilor este 
următorul: Mangalia  - cca 2.000, Eforie Nord - 
200, Techirghiol - 400. În mediul rural dobrogean 
se întâlnesc puţini turci. Datorită fenomenelor 
urbanizării, migrării sau emigrării, populaţia 
turcă din mediul rural a scăzut astfel: în  
Adamclisi – mai trăiesc cca 80 turci, la Agigea  - 
60, Mihail Kogălniceanu - 70, Nicolae Bălcescu - 
20, Ostrov - 20, Poarta Albă - 20, Ion Corvin - 70, 
Topraisar - 20. 

 De asemenea, în judeţul Tulcea trăieşte o 
importantă comunitate turcă. Astfel, în 
municipiul Tulcea trăiau conform 
Recensământului din anul 2002 - 1.423 turci, în 
Babadag – 1.289, Isaccea - 216, Măcin - 337, 
Ciucurova - 82, Casimcea - 64, Mahmudia, 

Murighiol, Somova, Sulina – un număr mai mic, 
neprecizat.  

Uniunea Democrată Turcă din România are 
o revistă: Hakses (Vocea Autentică), finanţată de 
Guvernul României prin Departamentul de 
Relaţii Interetnice. Revista vine să pună în 
valoare identitatea spirituală, culturală, 
lingvistică şi religioasă a etnicilor turci din 
România. 

 

Concluzii 

Toleranţa pe care o manifestă România faţă 
de minoritatea turcă din România este aparte. 
Sprijinul pe care statul îl acordă şi posibilităţile 
pe care le asigură acestei minorităţi sunt, într-
adevăr, exemplare. Noi astăzi când vorbim 
despre minorităţi, vorbim despre “modelul 
dobrogean”25. În cadrul acestui model, turcii 
ocupă alături de tătari, un loc aparte. Este clar 
pentru orice istoric sau alt specialist în sudierea 
minorităţii turce din România, locul special, 
exemplar în Istoria României, dar mai ales a 
Dobrogei, jucate de această minoritate, inclusiv 
pe plan economic. 

 

 

 

ANEXA 1 

Personalităţi de 
etnie turcă26 

 
- Aylin Cadîr, câtăreaţă şi actriţă 
- Hamdi Cerchez, actor 
- Melek Amet, manechină 
- Metin Cerchez, deputat, jurist, ziarist 
- Mehmet Ali Ekrem, istoric 
- Iacob Mehmet, fost muftiu al cultului 

musulman 

 
 

                                                 
25

 Mădălin Necşuţu, Interviu cu ambasadorul Turciei 

la Bucureşti, Omur Şolendil, în Curentul, 7 noiembrie 

2011, p. 4  
26

 sursa: www.Wikipedia.ro, vizitat pe 1 decembrie 

2014, orele 10:24 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dobrogea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
http://www.wikipedia.ro/
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ANEXA 2 

Turco-tătarii dobrogeni 
în recensăminte  

şi statistici româneşti 
(1878-1916) 

după 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, România s-a  îngrijit pentru a crea 
cadrul legal şi a impune practica tratării egale a 
tuturor minorităţilor. Este elocvent, în acest sens, 
actul dat de către Domnitorul Carol I la 14 
noiembrie 1878, în care acesta spunea - 
adresându-se dobrogenilor – următoarele: 
“Locuitorilor de orice naţionalitate şi religie, 
Dobrogea - vechea posesiune a lui Mircea cel 
Bătrân - de astăzi face parte din România. Voi de 
acum depindeţi de un Stat, unde nu voinţa 
arbitrară, ci numai legea dezbătută şi 
încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmuieşte. 
Cele mai sfânte şi mai scumpe bunuri ale 
omenirii: viaţa, onoarea şi proprietatea, sunt 
puse sub scutul unei Constituţiuni pe care o 
râvnesc multe naţiuni străine. Religia voastră, 
familia voastră, pragul casei voastre, vor fi 
apărate de legile noastre şi nimeni nu le va putea 
lovi. 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”. 

Din rândurile celor 12 naţionalităţi, 
consemnate la jumatatea secolului al XIX-lea de 
către Ion Ionescu de la Brad cei mai numeroşi 
erau turco-tătarii; în împrejurările determinate 
de războiul ruso-româno-otoman, din rândurile 
musulmanilor se înregistrează o părăsire a 
Dobrogei, urmându-se astfel plecarea 
autorităţilor şi a armatei otomane; dintre aceştia, 
o parte s-au reîntors în Dobrogea după 
noiembrie 1878.  

Potrivit aprecierilor ziarului bucureştean 
Timpul din 1878, “tătarii, în număr de cca 60.000, 
formau majoritatea relativă a populaţiei din 
Dobrogea, unde ocupau un  teritoriu de vreo 
patruzeci de mile pătrate. Ei se ocupau cu 
plugăria, creşterea cailor şi cămilelor şi făceau 
transporturile de mărfuri dinnăuntrul ţării spre 
litoralul Mării Negre. Turcii, în număr de 2.500 
se găseau în paşalâcul Tulcei”.  

Pentru primii ani după 1878, informaţiile 
statistice – româneşti sau străine - nu sunt 
complete, autorităţile neavând încă la îndemână 
instrumente credibile pentru efectuarea unor 
asemenea analize; iată, în raportul pe care 
Prefectura Tulcei îl înainta la Bucureşti, la 21 
decembrie 1878, nu se regăsesc decât 123 capi de 
familie musulmani (însumând 583 de suflete) la 
Măcin, în timp ce pentru alte plăşi sau localităţi 
nu se consemnează nimic “deoarece 
informaţiunile acestea privind fiscul, nu interesa 
gruparea pe naţionalităţi a populaţiei”. Potrivit 
tabloului statistic anexat la sfâşitul lucrării 
Baronului d'Hogguer, în 1879, populaţia 
Dobrogei se cifra de 134.735 locuitori, 
musulmanii fiind într-un număr mult redus faţă 
de numărul lor de dinainte de Războiul din 
1877-1878, respectiv doar 6.424 tătari şi 4.812 
turci; în schimb, potrivit unei statistici germane 
din acelaşi an, la un total de 116.732 locuitori ai 
Dobrogei, musulmanii erau cu mai puţin peste 
56.000 (adică 48%), faţă de 24.000 români şi 
16.500 bulgari. Tot în acelaşi an, 1879, o statistică 
oficială românească indica pentru judeţul Tulcea 
(la 0 populaţie de 13.555 familii) un număr de 1.1 
capi de familii turci (8,8%), respectiv 568 de 
familii de tătari (4%).  

Pentru anul 1880, o statistică românească 
evaluează elementul turco-tătar la 45.902 
locuitori (ceea ce reprezinta aproape 30% din cei 
157.000 locuitori ai Dobrogei; românii 
reprezentau 32%, iar bulgarii aproape 20%; tot 
pentru anul 1880, potrivit unei alte surse 
autorizate, sunt consemnaţi în întreaga Dobroge 
un număr de 29.476 tătari...  

Cei mai numeroşi turci şi tătari se găseau în 
judeţul Constanţa, unde plăşile Constanţa, 
Medgidia şi Mangalia erau locuite în marea 
majoritate de populaţie tătară venită între 1853-
1856. Tătarii erau relativ numeroşi în plăşile 
Hârşova şi Silistra-Noua, în timp ce turcii 
populau mai ales ultima plasă; în zona 
Mangaliei erau sate locuite exclusiv de către 
turci, pe când în plasa Constanţa, doar 
Hasiduluc şi Lazmahale erau locuite de turci, iar 
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în plăşile Medgidia şi Hârşova populaţiunea 
turcă locuia la un loc cu cea tătară, formând 
totdeauna mahalale deosebite.  

Tot pentru anul 1880, putem apela la cele 
consemnate în Darea de seamă a  Consiliului 
judeţean Constanţa, din 18 ianuarie 1881, 
prezentată de prefectul Remus Opreanu; potrivit 
acesteia, tătarii însumau 22.5841 locuitori (35%), 
iar turcii 14.947 (23%), aproape la paritate cu 
românii - 14.884 1ocuitori); la acea dată, este de 
subliniat că oraşul Constanţa era populat de o 
majoritate relativă de musulmani - respectiv 
1.813 tătari şi (doar) 104 turci (alături de 279 
români, 1.542 greci, 342 bulgari, 180 armeni, 19 
francezi, 344 evrei, 37 englezi).  

În ciuda numărării “bob cu bob” a 
locuitorilor - cum rezultă din minuţiozitatea 
cifrelor - statisticile sunt, în continuare, în 
neconcordanţă; astfel, pentru anul 1882 o 
statistică medicală publicată în oficiosul 
Prefecturii Constanţa reţinea existenţa în judeţ a 
unui număr de 27.700 de tătari (36%) şi 12.000 de 
turci (16%); românii se cifrau la 36%, respectiv 
27.600 locuitori; din toţi musulmanii, doar 4.800 
erau orăşeni. Pentru acelaşi an – 1882, sunt 
indicate şi alte evaluări statistice, diferite de 
primele - respectiv 22.584 tătari şi turci, în 
judeţul Constanţa; 8.350 tătari şi 9.300 turci în 
judeţul Tulcea).  

Până la 1900, populaţia Dobrogei a cunoscut 
cel mai spectaculos progres demografic; ea creşte 
de la 140.000 persoane în 1880, la 261.000 în 1900; 
creşterea cea mai însemnată numeric revine 
românilor - statul român încurajând, cum se ştie, 
stabilirea acestora în judeţele trans-dunărene, 
numărul românilor crescând de 43.700 în 1880 
(37% din total populaţie), la 121.000 în 1900 
(46%). În schimb, elementul turco-tătar a 
cunoscut o diminuare a ponderii sale, atât în 
cifre absolute, cât şi procentual... Potrivit unui 
raport prezentat Consiliului Judeţean Tulcea de 
către prefectul Luca Ionescu, în 1904, în judeţ 
existau 3.351 de turci, respectiv 2.160 de tătari 
(cum se observă, sensibil mai puţini decât în 
judeţul Constanţa)...  

În anul 1911, populaţia Dobrogei se cifra la 
338.000 locuitori; tătarii cunoscând, în 
continuare, o diminuare a numărului lor, 
ajungând la 25.036 (7,3% din total populaţie), iar 
turcii coboară la 10.836 (3,2%). Ultimul 
recensământ general - până la Primul Război 
Mondial - s-a efectuat  în perioada 19 decembrie 
1912 - 11 ianuarie 1913; potrivit acestuia, tătarii 

erau în număr de 21.350 în întreaga Dobroge 
(5,6% din populaţia totală de 380.430 persoane), 
din care 20.209 în judeţul Constanţa şi 1.141 în 
judeţul Tulcea; turcii se ridicau la un număr 
aproape egal - 20.092 (5,3% din toată populaţia), 
din care 14.933 în judeţul Constanţa şi 5.159 în 
judeţul Tulcea.  

În anul 1913, ca urmare a celui de-Al Doilea 
Război Balcanic, are loc la Bucureşti  
încheierea Tratatului de Pace; potrivit acestuia, 
se produce “extinderea graniţei sudice a ţării 
noastre, prin integrarea Dobrogei de Sud, 
respectiv a judeţelor Durostor (3.226 kmp) şi 
Caliacra (4.500 kmp). Aportul demografic al 
turco-tătarilor este remarcabil, căci potrivit unei 
statistici bulgare, din 1912, în cele două judeţe cu 
un total de 282.778 locuitori, existau 136.224 
turco-tătari (48% din total populaţie).  

Folosind date din preajma izbucnirii 
Primului Război Mondial, Simion Mehedinţi 
aprecia într-un articol din 1919, că în cele patru 
judeţe dobrogene existau 55.935 de tătari (38% în 
judeţul Constanţa, 2% în judeţul Tulcea, 16,8% în 
judeţul Caliacra şi 5,2% în judeţul Durostor) şi 
173.490 de turci (8,5% din total populaţie în 
judeţul Constanţa, 3% în judeţul Tulcea, 33,5% în 
judeţul Caliacra şi 55% în judeţul Durostor).  
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Contribuţia economică a 
ţiganilor la dezvoltarea 
economică a României 

 
 

 

Rezumat 
Precizăm că folosim în această lucrare 

termenul “ţigan” din considerente istorice şi de 
respectare ad literram a părerii aproape generale 
pe care reprezentanţii acestei minorităţi o au 
despre ei înşişi. 

Analiza economiei româneşti în diferite 
perioade ale evoluţiei sale relevă – prin date şi 
fapte – participarea populaţiei ţigăneşti, 
împreună cu populaţia majoritară şi de alte etnii, 
la producerea de mărfuri şi servicii în diferite 
ramuri, cât şi la realizarea lor pe piaţa internă şi 
internaţională, sfera de activitate şi gradul de 
antrenare a acesteia la viaţa economică aflându-
se sub influenţa nemijlocită a reglementărilor 
existente. 

Apreciem că astfel de studii şi cercetări sunt 
necesare nu numai ca o condiţie a unei bune 
convieţuiri în noua societate civilă europeană şi 
românească, dar şi ca o condiţie a rezolvării 
problemelor seculare privind incluziunea socială 
a ţiganilor. Statele şi regiunile în care ei s-au 
stabilit de bună voie trebuie să-i educe să 
înţeleagă că au şi obligaţii în construcţia 
economică, socială şi spirituală care se realizează 
în zonele respective.  

  

Cuvinte cheie: minoritate ţigănească, 

dezvoltare economică, dezvoltare economică 

locală.  
 

Prezenţa ţiganilor pe meleagurile 
de azi ale României până în 
secolul al XVII-lea 

Precizăm că folosim în această lucrare 
termenul “ţigan” din considerente istorice şi de 
respectare ad literram a părerii aproape generale 
pe care reprezentanţii acestei minorităţi o au 
despre ei înşişi27. 

Numele de „ţigani” (zingari, tsingans, 
zigeuners, cigane, cikani în alte limbi) provine 
din grecul „athinganoi”, (tradus „a nu se 
atinge”), numele unei secte din Bizanţ care 
practica izolaţionismul, cu care ţiganii au fost 
confundaţi (vezi cronologia despre ţigani, în 
anexele lucrării).  

Momentul sosirii ţiganilor pe actualul 
teritoriu al României nu este cunoscut cu 
exactitate, dar specialiştii presupun că acesta s-ar 
situa în jurul anului 1000. Primele atestări 
documentare datează din secolul al XIV-lea, iar 
în secolul al XV-lea apar primele menţiuni 
despre ţigani. Istoricii şi sociologii consideră că 
mulţi dintre ţigani au ajuns pe teritoriul 
românesc ca robi tătăreşti (robi ai Hoardei de 
Aur). 

                                                 
27 dr. Heinrich von Wlislocki a scris o lucrare despre țigani, al 
cărui titlu românesc a fost tradus în Despre poporul nomad 
al rromilor. Imagini din viața rromilor din Transilvania, 
București, Editura Atlas, București 2000. În întreaga carte 
folosește, în pofida unor recomadări, termenul de țigan și 
derivatele sale.     
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Pe teritoriul actual al României, minoritatea 
ţigănească are o istorie care se întinde pe o 
durată de peste şase secole, dar a devenit 
semnificativă din punct de vedere numeric şi al 
ponderii economice şi culturale mai ales 
începând cu secolul al XIX-lea. Tot începând cu 
acest secol se produc şi unele contribuţii ale 
ţiganilor la dezvoltarea economică, în general şi 
dezvoltarea economică locală în România.  

Conform studiului întreprins în 1837 de 
Mihail Kogălniceanu, unul din primele studii 
cunoscute pe problema minorităţilor naţionale 
(pe atunci nici nu fusese creată această 
sintagmă), ţiganii originari din India ar fi ajuns 
în Moldova în 1417, în timpul domniei lui 
Alexandru cel Bun. Din acest principat ei s-ar fi 
răspândit apoi în Ţara Românească, 
Transilvania, Ungaria, precum şi în restul 
Europei. Alţi autori au datat venirea lor pe 
meleaguri româneşti chiar înainte de 1300. 

Conform cercetătoarei Mona Prisăcariu, în 
regiunile locuite de români, ţiganii sunt 
menţionaţi încă din secolul al XIV-lea, când sunt 
făcute donaţii de robi ţigani din partea 
domnitorului către mânăstirile Tismana, în Ţara 
Românească şi Bistriţa, în Moldova28. Prima 
atestare a ţiganilor pe teritoriul României 
actuale, datează din anul 1385, când  domnitorul 
Ţării Româneşti, Dan I dăruieşte Mânăstirii 
Tismana posesiunile care aparţinuseră mai 
înainte Mânăstirii Vodiţa de lângă Turnu 
Severin, posesiunile primite de la unchiul sau 
Vladislav I, între care şi 40 de sălaje de „aţigani”. 
În 1445, domnitorul Vlad Ţepeş permite intrarea 
în Ţara Românească a cca 12.000 persoane 
despre care se spunea că “arată ca nişte 
egipteni”. În 1471, domnitorul Ştefan cel Mare 
permite intrarea în Moldova 17.000 de ţigani.   

Apoi, de-a lungul secolelor al XV-lea şi al 
XVI-lea, statutul lor a fost unul de robi - robi 
mânăstireşti, robi domneşti sau robi boiereşti, 
statut care s-a păstrat până în secolul al XIX-lea. 
Cele mai importante momente din istoria 
universală a ţiganilor, dar şi prezenţa lor în ţările 
române şi apoi în România sunt prezentate în 
cronologia ataşată în Anexele la acest studiu. În 
Evul Mediu majoritatea ţiganilor din ţările 
române erau robi boiereşti, domneşti sau 
mânăstireşti, ocupaţiile lor principale fiind 
acelea de căldărari, fierari, aurari, spoitori, 

                                                 
28 după studiul Monei Prisăcariu, Fundaţia Soros Romania, 
preluare de pe site-ul 
www.theinvestor.ro/columnisti/mona-prisacariu, vizitat în 
ziua de 27 octombrie 2009 

cântăreţi etc. În secolul al XIX-lea, sub influenţa 
ideilor liberale ale Revoluţiei de la 1848, toţi 
oamenii au fost declaraţi liberi şi egali, robia 
ţiganilor fiind deplin abolită în 1856. 

La noi, ţiganii au fost robi timp de 600 de 
ani29. Sclavia nu a fost însă un fenomen 
caracteristic doar Ţărilor Române. În Evul Mediu 
existau sclavi şi în ţările vecine: Imperiul 
Bizantin, şi în Imperiul Otoman, şi în ţările slave 
de la sudul Dunării. Mai mult: sclavia la noi este 
mai veche decât sosirea ţiganilor. Se ştie despre 
robii tătari, de exemplu, care sunt mai vechi 
decât robii ţigani şi o perioadă au existat două 
categorii bine delimitate chiar din punct de 
vedere juridic: robi tătari, robi ţigani. Dar au fost 
şi români care au avut condiţia de robi. Evident 
că cel mai mare număr a fost cel al robilor ţigani 
şi astfel s-a ajuns chiar ca, în limbaj 
administrativ, dar şi în limbajul uzual, „ţigan“ să 
însemne rob. În textele militanţilor ţigani din 
vremea noastră veţi găsi ideea că robia a fost o 
instituţie creată târziu, în cursul Evului Mediu, 
special pentru această populaţie, că ţiganii au 
venit la noi din sudul Dunării ca oameni liberi, şi 
că într-o anumită epocă istorică românii i-au 
înrobit, astfel că statul şi poporul român sunt 
responsabili pentru robie. Această teorie a fost 
creată într-un anumit context şi are un scop 
foarte clar30.  

Robii (ţiganii) aparţineau unui stăpân, care 
putea fi domnul, un boier sau o mănăstire. 
Stăpânul avea drept absolut de proprietate 
asupra robului, familiei şi bunurilor acestuia, îl 
exploata, în sensul că îi percepea o dajdie, o dare 
în bani, eventual îl supunea şi la alte obligaţii. 
Dar aceşti oameni aveau libertatea să se 
deplaseze într-un anumit teritoriu pentru a 
munci şi a-şi câştiga existenţa. De regulă, 
deplasările se făceau în sezonul cald. În sezonul 
rece, ţiganii se stabileau pe o moşie, de obicei a 
proprietarului. În anumite zile din an, ceata de 
ţigani (robi) trebuia să fie prezentă la curtea 
stăpânului, pentru a plăti dajdia. Acolo se 
rezolvau şi alte probleme: înregistrarea 
născuţilor şi a decedaţilor sau căsătoriile, care se 
făceau cu acceptul stăpânului. Statutul lor era 
mult mai rău decât al ţăranului aservit. Cutuma 
şi apoi legile ţării stabileau foarte clar statutul 
robului (ţiganului). Robul era un bun mişcător, 
era lipsit de personalitate juridică, el nu conta în 

                                                 
29 după Nahoi, Ovidiu şi Ioniţă, Ion M., Istoricul Viorel 
Achim: „Marea migraţie a ţiganilor abia începe“, în Ultima 
oră, 13 septembrie 2010 
30 idem 

http://www.theinvestor.ro/columnisti/mona-prisacariu
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faţa legii, nu putea depune mărturie, familia 
robului putea să fie împărţită, în sensul că 
stăpânul vindea un soţ sau un copil unui alt 
proprietar. Administraţia a controlat această 
populaţie şi arhivele noastre sunt foarte bogate 
în documente care privesc robii31. 

  

Contribuţia ţiganilor la 
dezvoltarea economică a României 
între secolele al XVIII-lea şi al XXI-
lea 

Mai întâi, trebuie să remarcăm că şi pentru 
această minoritate, lipsesc studiile relevante care 
să pună în valoare contribuţia ţiganilor la 
dezvoltarea economică a României în perioadele 
menţionate. 

Statutul lor era unul de robi – robi 
mânăstireşti, robi domneşti sau robi boiereşti”32, 
statut care s-a păstrat oficial până în secolul al 
XIX-lea şi, neoficial, în comportamentul 
românilor şi chiar al ţiganilor, până în a doua 
jumătate a secolului al XX-lea. Situaţia ţiganilor 
nu poate fi înţeleasă fără o punere în perspectivă 
istorică a condiţiei lor de robi, care a durat până 
la mijlocul secolului al XIX-lea. 

“Câteva momente din istoria romilor merită 
a fi amintite. În primul rând, măsurile din 
secolul al XVIII-lea, iniţiate de Maria Tereza şi 
apoi fiul acesteia, împăratul Iosif al II-lea: romii 
sunt obligaţi să se stabilească undeva, putând 
părăsi localitatea numai cu autorizaţie specială. 
Ei nu mai au voie să îşi poarte veşmintele 
tradiţionale, folosirea limbii proprii este 
pedepsită. Copiii romi trebuie să frecventeze 
obligatoriu şcoala şi biserica, iar căsătoriile între 
romi sunt interzise”33. Ce s-a ales atunci din 
aceste măsuri, cine pe cine a încercat să 
civilizeze, se observă azi, când astfel de măsuri 
par desprinse dintr-o ficţiune a Istoriei... 

În anul 1837, divanul Ţării Româneşti 
dezrobeşte ţiganii care aparţineau statului, 
colonizându-i în satele boiereşti. Aceştia primesc 
pământuri arabile şi sunt trataţi de acum ca 
ţărani liberi. Câţiva ani mai târziu, în Moldova, 
domnitorul Sturza urmează exemplul 
domnitorului Ghica din Ţara Românească şi, în 
1844, prezintă Adunării Obşteşti un proiect de 

                                                 
31 ibidem 
32 textul aparţine Monei Prisăcariu, preluare de pe site-ul 
www.theinvestor.ro/columnisti/mona-prisacariu, vizitat în 
ziua de 27 octombrie 2009, ora 20,30 
33 idem 

abolire pentru ţiganii clerului şi pentru cei care 
practică meserii în oraşe. Proiectul este votat şi, 
la scurt timp după aceea, prinţul Bibescu 
eliberează, la rândul său, robii clerului din Ţara 
Românească. Nu mai rămân robi decât ţiganii 
care aparţineau boierilor. În 1848, revoluţia din 
Ţara Românească obţine abolirea totală a robiei. 
Însă libertatea lor este de scurtă durată - 
pătrunzând în Ţările Române, ruşii şi turcii vor 
reinstaura robia. În februarie 1856, domnitorul 
Barbu Ştirbei încheie eliberarea ţiganilor din 
Ţara Românească, obţinând votarea slobozirii 
celor care aparţineau persoanelor particulare. 
Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor aflat în 
fruntea Principatelor Române în 1859 se 
străduieşte, la rândul său, să şteargă şi ultimele 
urme ale robiei.  

De la preotul bucovinean Dimitrie Dan, s-a 
păstrat o astfel de descriere din anul 1892: 
“Ţiganul are o statură mijlocie, este slab şi 
nicicând gras la trup, capul lui este bine 
proporţionat, faţa lui joasă, lată şi de culoarea 
bronzului, nasul lui e mai ridicat decât la 
europeni, gura e cam mare, grumazul scurt şi 
tare, braţele sunt scurte, părul capului este creţ şi 
negru ca pana corbului, are ochii ca scânteia de 
sclipitori şi, de regulă, de culoare neagră, dar, 
câteodată, suri sau albaştri, dinţi albi ca zăpada 
şi sănătoşi. Femeile de ţigan, mai ales cele 
bătrâne, se ocupă cu căutarea în cărţi, bobi, în 
palmă etc. cu descântecele, fermecătoria etc., 
toate fiind arte aduse din India. 

“... Dezrobirea iniţiată în secolul al XIX-lea 
(...) este considerată a fi prima mare reformă 
socială din epoca modernă (dr. Viorel Achim, 
1998). Paradoxal, aceasta a înrăutăţit situaţia 
economică a romilor, încurajând fuga de pe 
moşii şi emigrarea. O parte a romilor a ales să se 
aşeze în oraşe, unde a continuat să practice 
meşteşugurile, astfel luând fiinţă comunităţile de 
romi de la periferia oraşelor româneşti.  

După Primul Război Mondial, o parte a 
populaţiei rome din mediul rural a primit 
pământ în proprietate, ceea ce a redus decalajul 
faţă de populaţia majoritară. Pe de altă parte, 
dezvoltarea economică şi industrializarea au 
determinat romii să ocupe poziţii marginale pe 
piaţa forţei de muncă şi se adânceşte şi mai mult 
separarea dintre populaţia majoritară şi cea de 
romi”34.  

 

                                                 
34 ibidem 

http://www.theinvestor.ro/columnisti/mona-prisacariu
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Tipologia comunităţilor de ţigani 

Tipologia comunităţilor de ţigani este 
complexă, aceştia fiind clasificaţi, în general, în 
funcţie de meseriile pe care le practică35. Multe 
din acestea sunt întâlnite şi astăzi. Astfel: aurarii 
sau “rudarii” erau cei mai numeroşi dintre robii 
domneşti şi plăteau domnului o anumită 
cantitate de aur scoasă din râurile ce străbat 
Moldova şi Ţara Românească. Această ocupaţie 
se practica doar când era cald, iarna aurarii 
prelucrau lemnul, confecţionând linguri, blide şi 
albii, de unde venea denumirea lor de lingurari. 
O parte din ei a început, cam din secolul al XIX-
lea, să se ocupe de producerea cărămizilor 
pentru case, de unde a provenit denumirea 
meseriei lor de cărămidari. Lăeţii (lăeşii) erau de 
meserie fierari, fiind meşterii cei mai iscusiţi în 
prelucrarea fierului. În prezent se ocupă de 
traficul cu “fier vechi” pe care-l fură din 
infrastructura de transport a statului (căi ferate, 
sisteme de irigaţii, sisteme de transport a 
energiei etc.) sau din gospodăriile românilor, 
autorităţile părând a fi depăşite de acest 
comportament nelegal al ţiganilor, atât în mediul 
urban, dar, mai ales, în mediul rural. 

Ţiganii nu sunt o populaţie omogenă, se 
împart în circa 40 de grupuri, structurate în 
funcţie de profesiile pe care le practică. Printre 
aceste grupuri se află, de pildă: ursarii (dau 
spectacole cu urşii), căldărarii (repară vase de 
aramă), fierarii (potcovarii), crastarii (vânzătorii 
de cai), spoitorii (vopsesc vase de bucătărie), 
rudarii (lucrători în lemn), boldenii (vânzători de 
flori), argintarii (bijutierii), zlătarii (extrag aurul 
din albiile râurilor) etc. Căldărarii prelucrau 
arama (cuprul) şi confecţionau căldări şi vase de 
bucătărie, cazane pentru ţuică etc. Pieptănarii 
confecţionau piepteni, zlătarii sau inelarii 
confecţionau inele şi alte bijuterii din aur ori din 
argint, iar ursarii se îndeletniceau cu purtarea 
prin sate şi mahalalele târgurilor a urşilor 
îmblânziţi, unde îi jucau tot anul. Erau nomazi şi 
locuiau în corturi. Spoitorii se ocupau şi se ocupă 
şi azi, cu cositoritul, („spoitul“) căldărilor făcute 
de căldărari. Geambaşii aveau ca ocupaţie 
vânzarea -cumpărarea cailor. Lăutarii cântau la 
curţile boierilor şi în crîşmele din sate şi oraşe. 
Florăresele şi lustragiii de ghete locuiau în oraşe 
şi au început să exercite asfel de meserii, mai 
ales, începând cu a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea.  

                                                 
35 studiul Monei Prisăcariu, vezi nota de subsol 1 

După Primul Război Mondial, dar şi după 
Al Doilea Război Mondial, la care ţara noastră a 
participat, o parte a populaţiei ţigăneşti din 
mediul rural a primit pământ în proprietate. 
Dezvoltarea economică şi industrializarea, dar şi 
un specific tradiţional aparte i-au determinat 
însă pe ţigani să ocupe tot timpul, poziţii 
marginale pe piaţa forţei de muncă. Imediat 
după cel de-Al Doilea Război Mondial, 
majoritatea ţiganilor din România lucrau ca 
meşteşugari, rari fiind cei care practicau meserii 
agricole; din acest motiv, ei se numărau printre 
puţinii proletari ai satelor. 

Nu cunoaştem să existe în prezent un studiu 
– chiar şi sociologic – asupra impactului 
comerţului ambulant cu flori produse de români 
şi vândute de ţigani în toate oraşele României 
sau cu flori importate din Olanda şi aduse de 
acolo de florăresele actuale şi de familiile lor, cu 
avioanele comerciale. Studiile referitoare la viaţa 
ţiganilor, la obiceiurile şi contribuţiile lor pe plan 
local sau la nivelul întregii ţări, se referă foarte 
puţin sau de loc de aportul economic al acestora. 
Deşi procesul de alocare şi atragere de fonduri 
naţionale şi europene pentru studierea, educarea 
şi dezvoltarea comuntăţilor de ţigani este cel mai 
dezvoltat din procesele similare referitoare la 
minorităţile naţionale din România, iar 
iniţiativele în acest sens au fost şi sunt 
numeroase, situaţia comunităţilor de ţigani la 
nivel local rămâne dificilă şi extrem de dificilă în 
unele localităţi. Autorităţile române, dar şi cele 
din alte ţări europene, par copleşite de efectele 
crizei economice, sociale şi spirituale care s-au 
globalizat şi, în aces caz, primele vizate sunt 
populaţiile sau etniile cele mai sărace, deci şi 
ţiganii.   

Astfel, ţiganii continuă să lucreze în 
agricultura privată ca zilieri, însă fără să aibă, în 
cele mai multe cazuri, angajamente formale. 
Lipsa actelor de identitate şi a celor de 
proprietate asupra caselor şi terenurilor 
constituie în multe situaţii cauze de excluziune 
sociala şi împiedică accesul celor în cauză la o 
serie de beneficii sociale asociate statutului de 
cetăţean. La acestea se adauga problemele 
comunitare, care sunt mult mai frecvente în 
zonele locuite de ţigani. Printre acestea pot fi 
enumerate: lipsa infrastructurii (drumuri de 
acces, accesul la apa potabila, lipsa mijloacelor 
de comunicare etc.), lipsa iniţiativei comunitare, 
imposibilitatea de acces la servicii medicale şi 
educaţionale. 
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Sorin Cace şi colaboratorii descriu foarte 
bine într-unul din studiile lor36, fenomenele 
ocupării şi neocupării, comportamentele pe piaţa 
muncii, factorii determinanţi ai accesului pe 
piaţa muncii, ocuparea în comunităţile de ţigani 
(studiu calitativ), oferind concluzii şi 
recomandări în acest sens: “Populaţia de romi se 
confruntă cu o situaţie vulnerabilă din punct de 
vedere al ocupării, comparativ cu ansamblul 
populaţiei. Situaţia ocupării romilor este dificil 
de surprins, în primul rând din cauza implicării 
reduse în economia formală şi a procentului 
mare de persoane care desfăşoară diferite 
activităţi în economia informală. Domeniile 
economice cele mai accesibile pentru romi sunt 
cel agricol, al construcţiilor şi cel industrial. 
Principalele caracteristici ale ocupării romilor 
sunt: rata scăzută a ocupării formale (pondere 
scăzută a angajărilor cu contract de muncă, lipsa 
vechimii înscrise în carnetul de muncă), rata 
scăzută a ocupării în economia informală sau în 
agricultura de subzistenţă, calificare redusă sau 
o calificare nonformală, bazată pe experienţă sau 
pe tradiţie. Cei neocupaţi îşi explică insuccesul 
pe piaţa muncii prin situaţia economică 
generală, prin lipsa propriilor competenţe sau 
calificări, prin discriminare etnică sau prin 
obşogaţiile familiale (creşterea copiilor). 

Pentru cei care au declarat că practică 
meserii tradiţionale, cea mai frecventă ocupaţie 
este colectarea deşeurilor şi a materialelor 
refolosibile (fier, haine, sticle, hârtie etc.). 
Celelalte activităţi considerate ca tradiţionale, 
precum cărămidăria, meşteşugul metalului şi 
lăutăria, deţin o pondere mai mică... 

Pe lângă contextul economic general 
nefavorabil, poziţia de relativă excluziune a 
romilor pe piaţa muncii are multe cauze, care se 
influenţează reciproc, atât la nivel individual – 
educaţie şi aspiraţii scăzute, stare de sănătate 
proastă, condiţii de locuit precare, familie 
numeroasă, nivel de trai foarte scăzut – cât şi la 
nivelul instituţiilor responsabile sau al 
angajatorilor – interesul scăzut al angajatorilor 
pentru romi, stereotipurile negative asociate, 
munca la negru, discriminarea sau implicarea 

                                                 
36 Cace, Sorin şi colab., Legal şi egal pe piaţa muncii pentru 
comunităţile de romi – diagnoza factorilor care influenţează 
nivelul de ocupare la populaţia de romi din România, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-
2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 – Promovarea 
incluziunii sociale, Domeniul de intervenţie 6.2 – 
Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii, Bucureşti, Editura Expert, 2010, 
pp. 33-129 (selectiv) 

redusă în viaţa comunităţii”37. Apreciem ca 
foarte bune soluţiile punctuale propuse de Sorin 
Cace şi colaboratorii săi pentru facilitarea 
accesului ţiganilor pe piaţa muncii38.  

Spune dr. Viorel Achim: “Prin legile de 
dezrobire date în intervalul 1843-1856, ţiganii au 
devenit liberi din punct de vedere juridic şi, cum 
spunem astăzi, cetăţeni39. Pentru aceşti oameni, 
statul a avut un proiect. Legile de dezrobire se 
ocupă nu numai de emanciparea juridică, ci şi de 
acest proiect. Ideea era de a-i transforma pe foştii 
robi în locuitori ai satelor, oferindu-le o condiţie 
juridică, socială şi ocupaţională similară cu cea 
pe care o aveau cei mai mulţi locuitori ai ţării, 
adică în ţărani clăcaşi. În cazul unor grupuri de 
ţigani dezrobiţi, planul a reuşit, mai ales în cazul 
ţiganilor statului sau ai mănăstirilor, care au fost 
dezrobiţi primii. În cazul ţiganilor boierilor, care 
au fost emancipaţi mai târziu, în 1855-1856, 
lucrurile s-au complicat. Au intervenit în acei ani 
nişte noutăţi. Legea rurală a lui Cuza, din 1864, a 
pus capăt acestei tranziţii spre proprietatea 
modernă, capitalistă. Pământul a devenit 
proprietatea deplină fie a moşierului, fie a 
ţăranului mic proprietar. Dacă până pe la 1850 
boierii erau interesaţi să aşeze pe moşiile lor foşti 
robi, mai târziu ei au încercat să-i alunge de pe 
moşii pe ţigani. Acesta a fost un factor, care ţine 
de istoria socială a ţării, care a compromis în 
parte proiectul privitor la ţigani. Cred că modul 
în care a fost rezolvată la mijlocul secolului al 
XIX-lea „problema ţiganilor” a marcat viitorul 
acestei populaţii. Dar nu cred că se poate spune 
că dezrobirea, cu tot ce a însemnat ea, este la 
originea situaţiei sociale sau economice dificile a 
acestei etnii astăzi. 

În epoca dezrobirii mulţi dintre foştii robi 
care nu s-au integrat noii economii au emigrat. 
În istoria ţiganilor europeni se spune că sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX au 
reprezentat a doua mare migraţie a ţiganilor, 
după cea din secolele XIV-XVI, când au venit în 
Europa. Locul de început al acestei migraţii au 
fost Ţările Române, în vremea în care ţiganii 
erau dezrobiţi. Se pare că autorităţile române 
chiar au încurajat plecarea pestre graniţă a 
acestor oameni. Ştim de la lingvişti că 80 la sută 
din ţiganii care locuiesc în Europa de Vest sau 
chiar peste Ocean vorbesc dialecte ale limbii 
rromani ce fac parte din grupul vlah, grup 

                                                 
37 Cace, Sorin şi colab., Op. cit., pp. 120-121 (selectiv) 
38 idem 
39 după Nahoi, Ovidiu şi Ioniţă, Ion M., Lucr. cit. 
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dialectal care s-a caracterizat prin prezenţa unor 
puternice influenţe din partea limbii române. Nu 
pot să nu constat că ceea ce se petrece acum, cu 
plecarea spre Occident a unor rromi din 
România şi din alte ţări est-europene, prezintă 
numeroase similitudini cu acea migraţie de 
acum un secol şi mai bine. Cred că asistăm la 
începutul unui proces migrator, pe care, de 
această dată, îl putem încadra în fluxurile 
migratorii mai mari, la scară globală. Probabil că 
peste ani se va vorbi de a treia mare migraţie 
europeană a ţiganilor, petrecută cândva în 
ultimul deceniu al secolului al XX-lea şi primele 
decenii ale secolului al XXI-lea”. 

 

 

Minoritatea cu cel mai mare spor 
demografic 

Dezrobirea iniţiată în secolul al XIX-lea, care a 
durat cca. 40 ani, este considerată a fi prima 
mare reformă socială din epoca modernă (dr. 
Viorel Achim, 1998). Paradoxal, aceasta a 
înrăutăţit situaţia economică a ţiganilor, 
încurajând fuga lor de pe moşiile unde au lucrat 
şi au trăit şi apoi emigrarea. O parte a ţiganilor a 
ales să se aşeze în oraşe, unde a continuat să 
practice meşteşugurile; astfel au luat naştere 
comunităţile de ţigani de la periferia oraşelor 
româneşti.  

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
ţiganii au fost şi ei, alături de evrei, victime ale 
politicii naziste de epurare etnică în toată 
Europa. În România, în 1942, regimul Antonescu 
a deportat o parte a populaţiei ţigăneşti în 
Transnistria.  

În perioada 1950-1989, statul român a impus 
obligativitatea participarii la şcoală a tuturor 
copiilor de ţigani. Nu există sau nu cunoaştem 
noi să existe studii sociologice care să fi măsurat 
obiective efectele acestei politici asupra 
minorităţii ţigăneşti. În istoria de după anul 
1989, o serie de evenimente, măsuri, strategii, au 
readus în atenţia publicului minoritatea 
ţigănească. Acesteia i se recunosc tradiţiile, 
cultura şi limba. 

În România, ţiganii constituie unul din 
grupurile etnice minoritare cele mai mari. 
Conform recensământului din 2002, aceştia 
numărau 535.140 persoane, adică 2,4 % din 
totalul populaţiei, fiind al doilea grup etnic 
minoritar din România după cel maghiar. 

Ţiganii sunt concentraţi cu precădere în 
Transilvania, Crişana, Muntenia şi Oltenia. În 
Maramureş, Bucovina, Banat, Dobrogea şi 
Moldova, densitatea ţiganilor este sub media lor 
pe ţară. Numărul oficial al ţiganilor din ţara 
noastră a fost următorul: a) 1886 – 200.000 (3,2%) 
în Vechiul Regat (estimare neoficială); b) 1930 -
242.656 (1,6%) în România Mare; c) 1956 – 
104.216 persoane; d) 1966 – 64.297 persoane; e) 
1977 – 227.398 persoane; f) 1992 – 409.723 
persoane, 1,8% din populaţia ţării; g) 2002 – 
535.250 pesoane, 2,5% din populaţie. Numărul 
estimat de ţigani este de obicei mai mare decât 
cel reultat din recensăminte.  

Conform Consiliului Europei, în 2007 existau 
în Europa cca 9,8 milioane ţigani. După alte 
surse40, în Europa traiesc aproximativ 12 
milioane de ţigani, reprezentând cea mai 
numeroasă minoritate etnică a UE. Pentru că nu 
se înscriu în respectarea obligaţiilor cetăţenenşti 
din statele membre UE în care se află, aceştia 
sunt discriminaţi în educaţie şi ocuparea forţei 
de muncă şi, de multe ori, au acces limitat la 
serviciile de sănătate. Deşi mulţi îi consideră 
cetăţeni europeni ca toţi ceilalţi cetăţeni, ţiganii 
refuză cu obstinaţie, prin practicile lor ancestrale 
să se integreze şi să respecte obligaţiile lor de 
cetăţeni europeni. De aceea, pe cei nomazi 
nimeni nu-i doreşte, iar de la cei stabili – 
comunitatea locală respectivă aşteaptă un 
comportament similar cu al membrilor ei. Fapt, 
foarte, foarte greu de acceptat de comunitatea de 
ţigani în cauză. 

Într-o cercetare la nivel naţional, realizată în 
1998, Insitutul de Cercetare a Calităţii Vieţii 
(ICCV) a estimat populaţia de ţigani din 
România ca fiind în jur de 1,5 milioane, adică 
6,7% din totalul populaţiei41. Într-un raport 
realizat în 2006 pentru Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Mizsei 
Kalman arată că estimarea populaţiei reale de 
ţigani din România ar fi de 10% din total 
populaţie, adică 2,2 milioane persoane42. 

În anul 2001 s-a reuşit finalizarea unei 
„Strategii de îmbunătăţire a situaţiei romilor din 

                                                 
40 www.EurActiv.com, vizitat pe 3 decembrie 2010, orele 
01:11 
41 apud *  *  *, Economia socială şi comunităţile de romi – 
provocări şi oportunităţi/Social economy and roma 
communities – challenges and opportunities, Bucureşti, 2012, 
p. 15 
42 Mizsei Kalman, Development Opportunities for the Roma 
in Central and Soudheast Europe – impediment and 
Challenges. Introduction, in Comparative Economic Studies, 
Palgrave Editions, nr. 48, 2006, p. 5  

http://www.euractiv.com/


600 vol. 26,  143-144| mai-iunie, 2016 

 

România”, aprobată prin Hotărârea de Guvern 
nr. 430 din 2001, care şi-a propus să contribuie 
pe domenii sectoriale la susţinerea populaţiei 
ţigăneşti privind reducerea sărăciei, 
marginalizării, excluderii sociale, discriminării şi 
a oferirii unor măsuri afirmative care pot 
contribui la reducerea sărăciei în comunităţile de 
ţigani din ţara noastră.   

Conform recensământului populaţiei din 
2002, la un total al populaţiei României de 
21.680.974 persoane, ţiganii erau 535.140 
persoane, această minortate fiind a treia ca 
număr între minorităţile din ţara noastră după 
maghiari şi germani. După datele ultimului 
recensământ întreprins în ţara noastră, în anul 
2002 populaţia de etnie romă se distribuia astfel: 

a) după tipul de aşezare: 1. în Bucureşti – 
27.322 persoane, reprezentând 13% din totalul 
populaţiei Capitalei; 2. în oraşele mari - 56.363, 
ceea ce reprezintă 27% din totalul populaţiei 
urbane; 3. în oraşele mijlocii 76.978, adică 37% 
din totalul urban; 4. în oraşele mici – 48.285, 
adică 23% din totalul urban.  

b) după regiunile istorice: 1. în Bucureşti – 
27.322 (5% din total populaţie); 2. în Oltenia – 
60.265 (11% din total populaţie); 3. în Muntenia – 
129.871 (24% din total); 4. în Dobrogea – 8.295 
(2% din total); 5. în Banat - 41.662 (8% din total 
populaţie); 6. în Crişana-Maramureş 52.480 (10% 
din populaţie); 7. în Transilvania – 100.100 (19% 
din populaţie); 8. în Moldova – 64.912 (12% din 
populaţie). 

Datele existente la nivel naţional cu privire la 
numărul ţiganilor şi structura socio-demografică 
a acestei populaţii sunt puţine şi inconsistente43. 
În ceea ce priveşte numărul, în afara datelor 
provenite de la recensămintele naţionale ale 
populaţiei şi locuinţelor din 1992, 2002 şi 2011, 
unde se apreciază că numărul ţiganilor 
autoidentificaţi este subestimat, există puţine 
studii care să ofere o estimare bazată pe o 
metodologie clară. Există însă o serie de studii 
sectoriale care obordează aspecte precum 
participarea şcolară, participarea pe piaţa munci, 
excluziunea socială etc. şi care dau o dimensiune 
relevantă a profilului comunităţilor de ţigani. 

Conform datelor oficiale furnizate de cele trei 
recensăminte se înregistrează o creştere de cca 
35% în intervalul 1992-2001 în ceea ce priveşte 

                                                 
43 apud *  *  *, Economia socială şi comunităţile de romi – 
provocări şi oportunităţi/Social economy and roma 
communities – challenges and opportunities, Bucureşti, 2012, 
p. 15 

dimensiunea populaţiei aparţinând minorităţii 
ţiganilor; pentru că cifrele oficiale par a fi de cel 
puţin două ori mai mici decât numărul real al 
romilor, estimat în diferite cercetări, este dificil 
de apreciat real numărul acestora44. Noi 
apreciem că acest fapt se datorează nu 
imperfecţiunilor metodologice, ci, faptului că 
mulţi ţigani nu-şi  mai declară apartenenţa lor 
reală la etnie, declarându-se din diferite motive, 
în primul rând cel al pretigiului social, români. 

Piramida vârstelor realizată după datele 
Recensământului populaţiei şi locuinţelor din 
200245 demonstrează că cele mai mari procente 
din totalul populaţiei de ţigani se înregistrau pe 
segmentele de vârsă cuprinse între 0-29 de ani, 
în timp ce la români procentele cele mai mari din 
populaţie erau înregistrate între 30-34 ani, 20-24 
ani, 25-29 ani şi 15-19 ani. Pentru aceleaşi date, 
media procentului din total populaţie pentru 
vârste peste 60 de ani este la români de 4,73% 
din populaţie, în timp ce la ţigani este de 1,1% 
din total populaţie. Aceste cifre şi comentarii 
sunt, credem, suficiente pentru a demonstra 
contribuţia demografică consistentă a populaţiei 
de ţigani faţă de cea de români, în ultimii 10 ani. 

 

 
Eroarea de principiu şi 
metodologică în materie de 
studiere a ţiganilor 

Mai multe lucrări consultate în procesul de 
documentare pentru realizarea lucrării de faţă 
ne-au permis să ajungem la concluzia că în 
niciuna din aceste lucrări nu se vorbeşte despre 
contribuţia economică a ţiganilor la dezvoltarea 
regiunii geografice sau a ţării în care ei s-au 
aşezat şi au vieţuit de-a lungul secolelor46. 

                                                 
44 idem, p. 17 
45 ibidem, p. 18 
46 menţionăm doar câteva din lucrările studiate (în ordinea 
numelui autorului): Cace, Sorin (coord.), Accesul romilor pe 
piaţa muncii – aspiraţii, factori şi strategii de reuşită, 
Bucureşti, Editura Expert, 2007; Cace, Sorin şi colab., Legal şi 
egal pe piaţa muncii pentru comunităţile de romi – diagnoza 
factorilor care influenţează nivelul de ocupare la populaţia 
de romi din România, proiect cofinanţat din Fondul Social 
European prin POSDRU 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, 
Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul 
de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării 
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, Bucureşti, Editura 
Expert, 2010; Cace, Sorin şi colab., Politici de incluziune a 
romilor în statele membre ale UE, Bucureşti, Institutul 
European din România, 2013; *  *  *, Economia socială şi 
comunităţile de romi – provocări şi oportunităţi/Social 
economy and roma communities – challenges and 
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Singura problemă care cu adevărat a contat în 
faţa cercetătorilor sau chiar a fost finanţată de 
una sau alta dintre instituţiile internaţionale, 
europene sau naţionale care au generat studiile 
citate, a fost cea a incluziunii sociale, a 
drepturilor şi libertăţilor care trebuie acordate 
ţiganilor pentru a le diminua starea de sărăcie. 

Pentru argumentarea celor de mai sus 
oferim un amplu citat din Recomandarea  
Consiliului Europei nr. 1.203 din 1993, care – 
apreciem - nu constituie un „simplu” set de 
recomandări, ci un document programatic ce 
instituie o anumită definire a statutului 
minorităţii ţigăneşti şi “tematizează” situaţia sa 
în ţările europene: 

- “În rândul minorităţilor, un loc special este 
rezervat pentru romi (Gypsies) (iată cum chiar 
această recomandare propune folosirea 
termenului de “ţigan” – n.n.). Răspândiţi în toată 
Europa, dar fără să aibă o ţară a lor, ei constituie 
o minoritate Europeană veridică, dar una care 
nu se încadrează în definiţiile minorităţilor 
naţionale sau lingvistice.  

- Ca şi o minoritate non-teritorială, romii 
contribuie în mare măsură la diversitatea 
culturală a Europei. Contribuţia lor este variată 
în diferitele părţi ale Europei, prin limbă şi 
muzică sau prin comerţ şi meşteşuguri.  

- Cum ţările din Europa centrală şi de est au 
devenit acum state membre [ale Consiliului 
Europei, n.a.] numărul romilor care trăiesc în 
aria Consiliului Europei a crescut în mod 
drastic”47. 

Documentul cuprinde recomandări explicite 
în domeniul culturii, educaţiei, accesului la 
informaţie, drepturilor egale şi a „vieţii de zi-cu-
zi” (aici sunt incluse măsuri pe care le-am numi 
acum de „incluziune socială” privind 
participarea socială şi locuirea), urmate de 
recomandări „generale” privind relaţia statelor 
cu minorităţile de romi, necesitatea unor 
cercetări privind situaţia lor, raportarea şi 
colaborarea în interiorul comunităţii europene”.   

Din păcate, aşa cum am mai menţionat deja, 
lucrările citate, alcătuite de sociologi mai ales, nu 
analizează şi contribuţia adusă de minoritatea 
ţiganilor la dezvoltarea economică. Iar lucrările 
semnate de economişti care să abordeze acest 

                                                                          
opportunities, Bucureşti, 2012; Zidărescu, Mircea, Sărăcia în 
comunităţile de romi din România, Iaşi, Editura Lumen, 2007  
47 Consiliul Europei, Recomandarea 1203/1993, paragrafele 
2-4 

subiect, lipsesc cu desăvârşire. În ceea ce 
priveşte accesul ţiganilor pe piaţa muncii48 sunt 
foarte clare statisticile, foarte buna analiză 
sociologică făcută pe baza lor, critica 
prevederilor metodologice aplicate, principalele 
concluzii la nivelul politicilor publice aplicate, 
iar în recomandările făcute prea puţine dacă 
niciuna nu este operaţională pentru a evidenţia 
obligaţiile etniei ţiganilor în contrapartidă cu 
drepturile şi libertăţile pe care le au, uneori mai 
mult chiar decât populaţia majoritară din ţara 
respectivă (lectura cu atenţie a unor documente 
europene şi obligativitatea unor practici 
naţionale pornind de la aceste documente scot în 
evidenţă astfel de situaţii).   

În conditiile în care, în Uniunea Europeană 
au intrat la 1 mai 2004 zece state din centrul 
Europei, cca 1,4 milioane de ţigani care trăiau 
într-o sărăcie lucie au devenit cetăţeni ai UE. În 
toate aceste ţări intrate în UE în cel mai numeros 
val de integrare cunoscut vreodată, ţiganii 
constituie pătura socială cea mai defavorizată. 
Numai Ungaria era citată ca exemplu pozitiv, 
pentru că aici, datorită câtorva programe sociale 
care au funcţionat şi, mai ales, datorită elitei 
ţigăneşti, foarte active la Budapesta, situaţia este 
mai bună, cu toate că şi aici patru din cinci ţigani 
trăiesc sub pragul sărăciei; restul de 18-20 la sută 
se descurcă modest, având salarii care le permit 
doar să-şi achite facturile la sfârşitul lunii. Spre 
deosebire de epoca de până în 1989, când marea 
majoritate a ţiganilor aveau un loc de muncă, la 
începutul deceniului trecut doar 28 la sută dintre 
ei erau angajaţi. Mai puţin educaţi decât restul 
populaţiei, ţiganii trăiesc de obicei în zonele cele 
mai afectate de şomaj. Chiar şi în cazul unei 
ameliorări a situaţiei economice, ţiganii vor fi 
ultimii care capătă un loc de muncă, singurele 
soluţii în cazul lor fiind şcolarizarea tinerilor şi 
orientarea investitorilor către zonele locuite de 
ţigani. Iar situaţia a devenit şi mai gravă de la 1 
ianuarie 2007, o dată cu intrarea în UE a 
României şi Bulgariei, în care trăiesc încă aprox 
2,8 milioane de ţigani săraci. Ce contribuţie 
economică mai putea fi aşteptată de la 4,2 
miloane ţigani săraci?  

                                                 
48 cf. Cace, Sorin şi colab., Legal şi egal pe piaţa muncii 
pentru comunităţile de romi – diagnoza factorilor care 
influenţează nivelul de ocupare la populaţia de romi din 
România, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
POSDRU 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 6 
– Promovarea incluziunii sociale, Domeniul de intervenţie 
6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor 
vulnerabile pe piaţa muncii, Bucureşti, Editura Expert, 2010, 
pp. 24-32 
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În acest caz s-a petrecut un fenomen 
economic şi social numit “plecarea în masă a 
ţiganilor spre Occident”, fenomen care s-a mai 
repetat în istorie. Iar, conceptele de dezvoltare 
economică şi dezvoltare economică locală nu 
numai că nu exclud contribuţia minorităţii 
ţigăneşti, dar o şi presupun chiar în multe feluri, 
din păcate foarte puţine dintre ele reliefate în 
studiul de faţă sau în studiile citate. Apreciem că 
astfel de studii şi cercetări sunt necesare nu 
numai ca o condiţie a unei bune convieţuiri în 
noua societate civilă europeană şi românească, 
dar şi ca o condiţie a rezolvării problemelor 
seculare privind incluziunea socială a ţiganilor. 
Statele şi regiunile în care ei s-au stabilit de bună 
voie trebuie să-i educe să înţeleagă că au şi 
obligaţii în construcţia economică, socială şi 
spirituală care se realizează în zonele respective, 
nu numai drepturi pe care de multe ori şi le 
cunosc foarte bine în comparaţie cu obligaţiile.  

“… tradiţional, romii au practicat activităţi 
marginale (...), de ocazie, producătoare de 
bunuri cerute, dar neofertate. Elena şi Cătălin 
Zamfir (Zamfir şi Zamfir, 1993) folosesc 
termenul de bunuri colective marginale, iar V. 
Burtea (Burtea, 1996) pe cel de complementariate 
economică penru a puncta astfel caracterul de 
marginalitate al activităţilor romilor de-a lungul 
timpului. Fie că e vorba de a cânta la diferite 
ocazii, de a fabrica potcoave sau şine pentru 
căruţe, de a cumpăra de aici pentru a vinde în 
altă parte, de producerea sau comercializarea 
gablonzurilor sau colectarea de sticle, a 
deşeurilor şi vânzarea lor la centre speciale, toate 
acestea sunt activităţi de moment care nu 
implică un angajament de durată şi care aduc 
bani. Valorificarea acestor oportunităţi a mer 
până acolo încât romii au făcut din ea un scop al 
peregrinărilor lor, dezvoltând ceea ce V. Burtea 
numeşte comerţ de întâmpinare, menit să 
convingă eventualii curioşi că dacă nu au încă, 
vor avea cu siguranţă nevoie de ceea ce oferă ei 
spre vânzare (...). Când ceea ce tradiţional 
produceau nu a mai avut căutare au început să 
sdune şi să vândă sticle şi deşeuri materiale, să 
facă mici servicii plătite celor ce aveau nevoie, să 
vândă primele flori de primăvară sau diverse 
alte fructe şi flori de pădure. La momentul 
căderii regimului comunist în România, au fost 
primii care au trecut graniţele spre vest, la 
întoarcere dezvoltând comerţul cu produse 
second hand (obiecte de îmbrăcăminte-
încălţăminte, electrocasnice sau automobile). Ca 
urmare a iniţiativelor lor, legale sau nu, au fost 
satisfăcute nevoile de consum”, uneori primar, 

ale unor largi segmente de populaţie sărăcite sau 
în proces de sărăcire. ...O parte dintre cei care 
ştiau o meserie au ales să lucreze ca liber 
profesionişti, alţii au valorificat momentele în 
care au putut începe o afacere, dar mare parte a 
romilor, cu nivel de şcolariare redus şi slab 
calificat, nu a avut decât opţiunea zilieratului şi a 
activităţilor de ocazie, care nu cer nici o 
calificare“49. 

 

   

Ţiganii, instituţiile şi organizaţiile 
care le promovează drepturile 

România a creat Agenţia Naţională pentru 
Romi (ANR), o structură guvernamentală de 
reprezentare a ţiganilor în plan naţional. 
Instituţia funcţionează ca organ de specialitate al 
admnistraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Guvernului şi este 
coordonată de ministrul pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului. ANR este 
condusă de un preşedinte cu rang de secretar de 
stat, numit prin decizie a primului ministru, la 
propunerea ministrului pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului. Agenţia 
coordonează, monitorizează, evaluează şi aplică 
măsurile din domeniile sectoriale de intervenţie 
socială cuprinse în Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii ţigăneşti pentru perioada 
2012-2020, document aprobat prin H.G. nr. 1221 
din 14 decembrie 2011 şi publicat în partea I a 
Monitorului Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2012. 

În perioada 1995-2005, cu precădere mai 
multe organizaţii neguvernamentale, în primul 
rând ţigăneşti, au dezvoltat programe vizând 
problematica specifică a minorităţii. Fundaţia 
Soros pentru o societate deschisă a promovat 
prin programe specifice, Deceniul de Incluziune 
a Romilor şi Programul de Dezvoltare 
Comunitară Integrat. 

Alianţa Civică a Romilor din România 
(ACRR) este o “organizaţie-umbrelă” ce reuneşte 
peste 20 de organizaţii ţigăneşti din toată ţara, 
inclusiv elita acestora, care reprezintă 
minoritatea, la nivel naţional şi internaţional. 
ACRR participă cu toate organizaţiile sale la 
realizarea obiectivelor Deceniului de Incluziune 
a Romilor, program organizat între anii 2005 şi 
2015, o iniţiativă susţinută de 11 state din Europa 
Centrală şi de sud-est, care reprezintă primul 

                                                 
49 Zamfir, Cătălin și Preda, Marian, coord., Romii ân 
România, București, Editura Expert, 2002, pp. 128-129    
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proiect multinaţional din Europa destinat a 
îmbunătăţi efectiv situaţia minorităţii ţigăneşti. 

Nu am aflat nimic din literatura de 
specialitate sau din practică despre instituţii de 
stat sau private, neguvernamentale, care să 
promoveze vreo obligaţie a ţiganilor. Multe din 
studiile citate în lucrarea de faţă se mulţumesc să 
semnaleze că participarea ţiganilor pe piaţa 
muncii şi nivelul lor de calificare profesională 
este mult sub media înregistrată la nivel 
naţional, dar niciunul din acest studii nu 
analizează cauzele istorice ale acestei situaţii – în 
care credem noi că se află soluţia rezolvării lor – 
ci, doar cauzele actuale. Acelaşi lucru este valabil 
şi cu privire la educaţie, studiile subliniind, în 
general că în rândul populţiei de ţigani nivelul 
educaţiei este scăzut în comparaţie cu populaţia 
în ansamblu.  

Pe 5 aprilie 2011, Camera Deputaţilor a 
respins propunerea legislativă iniţiată de Silviu 
Prigoană (PDL), care se referea la schimbarea în 
actele oficiale a denumirii de “rom” în “ţigan”. 
Proiectul de lege iniţiat de Prigoană fusese 
respins de Senat şi a fost respins şi de Camera 
Deputaţilor cu 229 de voturi “pentru”, 31 
“împotrivă” şi 16 abţineri50. Deputatul Nicolae 
Mircovici a apreciat proiectul lui Silviu Prigoana 
ca fiind “jignitor” şi a arătat că termenul de 
“ţigan” are un caracter “peiorativ”. “Confuzia 
români-romi nu are relevanţă, pentru că sunt o 
serie de alte cuvinte care pot genera confuzie, 
cum ar fi Roma”, a mai adăugat Mircovici. 

Conform unui sondaj realizat în şase state 
din UE în martie 2011, numai 42 la sută dintre 
copiii ţigani termină şcoala primară, în 
comparaţie cu o medie de 97,5  la sută la nivelul 
UE. În ceea ce priveşte educaţia secundară, rata 
de participare a ţiganilor este estimată la numai 
10 la sută. Pe piaţa muncii, aceştia se confruntă 
cu rate mai scăzute de ocupare a forţei de muncă 
şi cu rate mai ridicate de discriminare. În ceea ce 
priveşte locuinţele, se întâmplă frecvent ca 
ţiganii să nu aibă acces la servicii esenţiale, cum 
ar fi apa curentă sau electricitatea. Această 
populaţie se confruntă, de asemenea, cu un 
decalaj în materie de sănătate: speranţa de viaţă 
a ţiganilor este cu 10 ani mai redusă decât media 
UE, care este de 76 de ani pentru barbaţi şi de 82 
de ani pentru femei51. 

                                                 
50 sursa: site-ul www.EurActiv.com, vizitat pe 5 aprilie 2011, 
orele 19:39 
51 idem 

La începutul lunii aprilie 2014, ministrul 
suedez al Afacerilor Europene, Birgitta Ohlsson, 
a cerut formarea unui task force european care 
să asiste România în absorbţia fondurilor UE 
destinate incluziunii sociale a ţiganilor52. La 
solicitarea acesteia, trei foşti comisari europeni 
Viviane Reding (justiţie), Johannes Hahn 
(politică regională) şi Laszlo Andor (afaceri 
sociale) i-au răspuns pe 15 aprilie 2014, asigurâd-
o de atenţia deosebită pe care Comisia 
Europeană o acordă modului în care autorităţile 
române intenţionează să promoveze incluziunea 
ţiganilor în societate: “Comisia oferă ghidaj 
statelor membre privind cel mai bun mod în care 
acestea să folosească fondurile europene pentru 
ţigani, atât bilateral, cât şi prin cooperare trans-
naţională, inclusiv prin ESF Learning Network, 
în care România este membră. Comisia se află în 
cursul finalizării observaţiilor sale asupra 
priorităţilor acordate de România integrării 
sociale a ţiganilor în exerciţiul finaniciar 2007-
2013. În acest context, Comisia acordă o atenţie 
deosebită modului în care autorităţile române 
intenţionează să promoveze incluziunea 
ţiganilor în societate, abordând nevoile lor 
specifice”. 

 

Concluzii 
Ca şi în alte domenii importante, în cel al 

activităţilor legate de minoritatea ţiganilor, ţara 
noastră are iniţiative numeroase, consistente şi 
adaptate tendinţelor manifestate pe plan 
european în ceea ce priveşte această  
minoritate53.  

„Deceniul de Incluziune al Romilor” 
reprezintă un angajament politic, un efort 
multinaţional o iniţiativă susţinută de nouă state 
din Europa Centrală şi de Sud-Est, pentru a 
îmbunătăţi statutul socio-economic şi 
incluziunea socială a ţiganilor din regiune. 
Proiectul a fost lansat în anul 2005 şi se 
desfăşoară până în 2015, reprezentand primul 
proiect multinaţional din Europa destinat a 
îmbunătăţi în mod activ situaţia ţiganilor. Nouă 
guverne reprezentând ţările următoare participă 
la transpunerea în practică a măsurilor propuse 
pentru Deceniul de Incluziune a Romilor (în 

                                                 
52 sursa: site-ul www.EurActiv.com, vizitat pe 22 aprilie 2014, 
orele 22:30 
53 studiul *  *  *, Economia socială şi comunităţile de romi – 
provocări şi oportunităţi/Social economy and roma 
communities – challenges and opportunities, Bucureşti, 2012, 
face o documentată trecere în revistă a strategiilor şi 
programelor naţionale şi europene în care a fost inclusă 
minoritatea romilor; vezi pag. 28-29 din studiul citat 
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ordine alfabetică): Bulgaria, Cehia, Croaţia, 
Macedonia, Muntenegru, România, Serbia, 
Slovacia şi Ungaria.  

Cele patru domenii de intervenţie ale 
Deceniului de Incluziune a Romilor” sunt: 
educaţia, ocuparea, sănătatea şi locuirea. În 
februarie 2005, cu ocazia lansării oficiale a 
Deceniului, guvernele ţărilor menţionate mai sus 
s-au angajat să reducă diferenţierile socio-
economice între populaţia de origine ţigănească 
şi celelalte grupuri etnice din ţările respective 
pentru a închide ciclul de sărăcie şi excluziune 
prin care trec mulţi membri ai acestei etnii în 
prezent. România a deţinut Preşedinţia şi 
Secretariatul acestui program pentru prima 
perioadă de 1 an (1 iulie 2005 – 1 iulie 2006)54. 
După datele puse la dispoziţie de Secretariatul 
General al Guvernului României, “în şedinţa de 
Guvern din data de 17 noiembrie 2005, a fost 
aprobat Memorandumul privind acordul dintre 
Guvernul României şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
constituirea Fondului de Încredere creat pentru 
sprijinirea unor activităţi specifice Deceniului. În 
luna noiembrie 2005, a fost semnată o convenţie 
între Minitserul Finanţelor Publice, Secretariatul 
General al Guvernului şi Agenţia Naţională 
pentru Romi privind grantul acordat de Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BIRD), în valoare de 350.000 euro, 
destinat dezvoltării capacităţii instituţionale 
pentru realizarea programului de incluziune 
socială a romilor. Deceniul este o modalitate de a 
conştientiza pe termen lung problemele bine 
înrădăcinate ale romilor, acţiune coordonată la 
nivelul guvernelor şi organizaţiilor 
internaţionale în parteneriat cu societatea civilă 
romă”55. Din nou, nici o vorbă despre obligaţiile 
ţiganilor. Conştientizarea de către aceştia a 
obligaţiilor economice şi sociale pe care le au 
reprezintă, de fapt, soluţia pentru rezolvarea 
multiplelor lor probleme. 

Comisia Europeană a prezentat la începutul 
lunii aprilie 2011, un Cadru de alcătuire a 
strategiilor naţionale de integrare a ţiganilor. 
Acest cadru este menit să contribuie la 
orientarea politicilor naţionale privind ţiganii şi 
la mobilizarea fondurilor disponibile la nivelul 
UE pentru a sprijini eforturile de integrare. 
Cadrul se axează pe patru piloni:  

                                                 
54 după Zidărescu, Mircea, Sărăcia în comunităţile de romi 
din România, Iaşi, Editura Lumen, 2007, pp. 338-341 
(selectiv)  
55 idem, p. 341 

1. Educaţie: garantarea faptului că toţi copiii 
de ţigani termină cel puţin şcoala primară; 

2. Ocuparea forţei de muncă: reducerea 
decalajului între cetăţenii ţigani şi restul 
cetăţenilor în ceea ce priveşte ocuparea forţtei de 
muncă; 

3. Sănătate: reducerea decalajului în materie 
de sănătate, de exemplu prin reducerea ratei de 
mortalitate infantilă în rândul ţiganilor; 

4. Locuinţe: reducerea decalajului în ceea ce 
priveşte accesul la locuinţe şi la utilităţi publice, 
precum apă şi electricitate. 

  
Graţie comportamentului lor unic, 10-12 

milioane de ţigani din ţările membre UE se 
confruntă cu discriminare, excluziune şi 
nerecunoaşterea drepturilor, în timp ce 
guvernele suportă pierderi ale veniturilor şi ale 
productivităţii din ce în ce mai importante. 
Eficacitatea îmbunătăţirii integrării economice şi 
sociale necesită o acţiune concentrată la toate 
nivelurile pentru a aborda cauzele multiple ale 
excluziunii.  

Statele membre au stabilit obiective 
naţionale specifice în ceea ce priveşte integrarea 
ţiganilor, în funcţie de dimensiunile populaţiei 
ţigăneşti din ţările membre UE, unde 10-12 
milioane de ţigani se confruntă în continuare cu 
discriminare, excluziune şi nerecunoasterea 
drepturilor, în timp ce guvernele din ţările în 
cauză suportă pierderi ale veniturilor şi ale 
productivităţii din ce în ce mai importante. 

Eficacitatea îmbunătăţirii integrării 
economice şi sociale necesită o acţiune 
concentrată la toate nivelurile pentru a aborda 
cauzele multiple ale excluziunii. “În ciuda 
bunelor intenţii exprimate de unii politicieni 
naţionali, s-au schimbat foarte puţine lucruri în 
viaţa de zi cu zi a majorităţii ţiganilor în ultimii 
ani”, a afirmat ex-vicepreşedintele Comisiei 
Europene, doamna Viviane Reding, ex-comisar 
UE pentru justiţie. Viviane Reding arăta că 
statele membre au responsabilitatea comună de 
a pune capăt excluderii ţiganilor de la 
şcolarizare, locuri de muncă, îngrijiri medicale şi 
locuinţe. “De aceea stabilim obiective pentru 
integrarea ţiganilor şi avem nevoie de un 
angajament ferm din partea tuturor capitalelor, 
regiunilor şi oraşelor europene pentru a 
transpune în practică aceste obiective... Din 
punctul meu de vedere, cel mai important lucru 
este ca statele membre să contribuie la 
garantarea faptului că toţi copiii ţigani termină 
cel puţin şcoala primară”, a mai spus comisarul. 
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Mai mulţi specialişti au analizat cele trei 
strategii cadru de coordonare a activităţior 
ţiganilor din ţara noastră şi din Uniunea 
Europeană: a) Strategia de îmbunătăţire a 
situaţiei romilor din România, aprobată prin 
Hotărârea de Guvern nr. 430 din 2001 (vezi o 
parte a analizei în Anexa 7 a lucrării); b) 
Strategia Europeană Cadru pentru Incluziunea 
Romilor şi progresul realizat de România în 
acest domeniu; c) Strategia Guvernului 
României de Incluziune a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii ţigăneşti pentru perioada 
2012-2020, document aprobat prin H.G. nr. 1221 
din 14 decembrie 2011 şi publicat în partea I a 
Monitorului Oficial nr. 6 din 4 ianuarie 2012. 
Concluziile acestora arată că proiectele destinate 
ariilor prioritare ale strategiei - educaţie, 
sănătate, locuire şi crearea locurilor de muncă – 
sunt implementate greoi şi cu întârzieri. “În 
privinţa ocupării, scopul central propus de 
Guvernul României este de a creşte numărul de 
persoane rome care (devenind economic active) 
să fie angajate oficial sau să conducă propriile lor 
afaceri”56. Apreciem că nici acest tip de abordare 
nu face legătura între activităţile economice ale 
ţiganilor şi evoluţia lor materială, socială şi 
spirituală. Dar este un bun început. Rezolvarea 
problemelor economice ale oricărei părţi 
minoritare din populaţia unei ţări, prin măsuri 
bine gândite şi sprijinite, determinarea 
contribuţiei economice a acelei părţi din 
populaţie la progresul general este primul pas 
către rezolvarea tuturor problemelor legate de 
minoritatea respectivă. 

Cercetările din perioada 1990-2005 indică o 
înrăutăţire a calităţii vieţii populaţiilor de romi 
din România (vezi studiile profesorilor Cătălin 
Zamfir, Marian Preda şi Mălina Voicu). În 
ultimii 10 ani pare să se fi produs o îmbunătăţire 
a calităţii vieţii tiganilor din România (vezi 
studiile profesorului Sorin Cace şi 
colaboratorilor lui). Apreciem că în cazul acestei 
minorităţi, şomajul a avut un puternic efect 
asupra participării romilor pe piaţa muncii, 
datorită multor factori precum: restructurarea 
economiei, lipsa capitalului uman sau 
discriminarea. În general, nivelul de rai al acestei 
populaţii este scăyut, veniturile sunt scăzute şi 
se bazează pe surse fluctuante (activităţi 
ocazionale, munca cu ziua în agricultură sau 
migraţia în afara ţării).  

                                                 
56 *  *  *, Economia socială şi comunităţile de romi – provocări 
şi oportunităţi/Social economy and roma communities – 
challenges and opportunities, Bucureşti, 2012, p. 28 
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Rolul minorităţii ucrainene 
la dezvoltarea economică a 
României 

 
Rezumat 

Ucrainenii sunt cea mai numeroasă 
minoritate etnică din Bucovina şi a treia 
minoritate etnică din România ca număr, după 
maghiari şi ţigani. În prezent cei mai mulţi 
dintre ucraineni trăiesc în judeţele Maramureş, 
Suceava, Caraş-Severin, Timiş, Tulcea, Arad, 
Botoşani, Satu Mare etc. 

 
Prezenţa ucrainenilor în economia 
ţărilor române între secolele al VI-
lea şi al XVII-lea 

Mărturiile arheologice şi lingvistice arată că 
o populaţie slavă de răsărit s-a aşezat în nordul 
României actuale încă din secolul al VI-lea, 
trăind alături de populaţia autohtonă 
românească, în timp ce cea mai mare parte a 
satelor locuite astăzi de ucraineni sunt 
menţionate în documente istorice din secolele al 
XIV-lea şi al XV-lea.  

Etnonimul ucrainean a apărut destul de 
recent pe scena Istoriei; în schimb, numele ţării 
din care derivă – Ucraina - este foarte vechi – 
primele atestări documentare datează din anii 
1187, 1189 şi 126857. În secolele al XV-lea şi al 
XVI-lea, şi chiar în prima parte a secolului al 
XVII-lea găsim în actele cancelariilor Moldovei 
numele feminin Rusca, adică Ucraineanca58.    

De asemenea, ucrainienii se întâlnesc într-o 
comunitate mai mare în judeţul Maramureş, 
unde s-au stabilit începând cu secolul al XIV-lea. 
Prezenţa lor în Bucovina se datorează politicii 
Imperiului Austriac, care a administrat acest 
teritoriu. 

                                                 
57 după A. Șeiciuc, Problema ucraineană în Bucovina sudică. 
Punctul nostru de vedere, București, Editura Mustang, 2001, 
p. 14  
58 Aspazia și Corneliu Reguș, Nume de femei în vechi acte 
istorice (sec. XIV-XVI), București, Editura Mustang, 1999, p. 
23 

 

 
 
Prezenţa ucrainenilor în economia 
şi cultura românească între 
secolele al XVIII-lea şi al XX-lea  

Aşezarea ucrainenilor în Dobrogea şi Delta 
Dunării datează de la sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi începutul sec. al XIX-lea, când o parte din 
cazacii zaporojeni prigoniţi de ţarina Ecaterina a 
II-a a Rusiei s-au refugiat aici, cu acordul 
turcilor. Pentru a-i deosebi de vecinii lor ruşi 
lipoveni, localnicii îi numesc haholi.  

Comunitatea ucraineană din Banat s-a 
constituit între anii 1908-1918 prin colonizarea 
unor domenii scoase la vânzare de către 
proprietarii lor germani şi unguri. Coloniştii 
proveneau îndeosebi din zonele muntoase şi 
sărace ale Transcarpatiei şi din Bucovina. Religia 
ortodoxă şi caracterul ocupaţional preponderent 
agrar la români şi ucraineni au favorizat 
apropierea şi întemeierea de căsătorii mixte.  

Ucrainenii bucovineni au avut reprezentanţi 
în Dieta Bucovinei precum şi în Parlamentul de 
la Viena, limba ucraineană fiind una dintre cele 
patru limbi oficiale în Ducat alături de limba 
română, germană şi polonă. Reprezentanţi de 
seamă ai „intelighenţiei ucrainene” din Bucovina 
au fost  Paisie Velicichowski, Dosoftei (Dmitri 
Barylo), Grigore şi Isidor Vorobchievici, 
Constantin Tomaşciuc, primul rector al 
Universităţii din Cernăuţi (cu origini comune 
română şi ucraineană), Leon Kohut, prozatorul 
Mykhaylo Kotsiubynsky (din Vijniţa), pictorul 
cernăuţean Eusebius Lipeckyj, Yurii Fedkovici, 
Osyp Makovei, Silvestru Jarycevski (ambii de 
origine galiţiană, ultimul stabilindu-se în Siret), 
savantul Emil Zaluzniacki, Olga Kobâleanskaia, 
ş.a. 
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Comunităţile ucrainene la început 
de secol şi mileniu 

Ucrainenii sunt cea mai numeroasă 
minoritate etnică din Bucovina. Religia ortodoxă 
şi caracterul ocupaţional preponderent agrar al 
ocupaţiilor la români şi ucraineni a favorizat 
apropierea şi întemeierea de căsătorii mixte. 
Conform Recensământului populaţiei din 2002, 
la un total al populaţiei României de 21.680.974 
persoane, ucrainenii erau 61.098 persoane, 
această minoritate fiind a treia în România după 
maghiari şi ţigani. 

În prezent cei mai mulţi dintre ucraineni 
trăiesc în judeţele Maramureş, Suceava, Caraş-
Severin, Timiş, Tulcea, Arad, Botoşani, Satu 
Mare etc. 

Ucrainenii au devenit majoritari într-o serie 
de localităţi precum Bălcăuţi, Negostina, 
Botoşeniţa, Calafindeşti, Cândeşti, Gropeni, 
Negostina, Rogojeşti, Sinăuţi, Văşcăuţi. 
Sinăuţiul, Coţmani, Văşcăuţi, Milişăuţi, Cuciurul 
Mare, Mihalea, Ceahor, Corovia, Molodia, 
Chicera (districtul Cernăuţi rural), Banila 
Moldovenească, Broscăuţii Noi, Broscăuţii Vechi, 
Corceşti, Davideni, Panca (Storojineţ), Tărăşeni, 
Stârcea, Hliboca, Chindeşti (Siret), Călineşti 
Cuparencu, Călineşti Enache, Danila, Hatna, 
Iacobeşti, Mărăţei, Mitocu Dragorminei, Pătrăuţi 
(Suceava),  ş.a. 

Ucrainenii sunt reprezentaţi în parlament de 
Uniunea Ucrainenilor din România, care numără 
peste 100 filiale răspândite mai ales în judeţele 
unde ucrainienii sunt mai numeroşi. 

 
 
Concluzii 

Ucrainenii sunt cea mai numeroasă 
minoritate etnică din Bucovina şi a treia 
minoritate etnică din România ca număr, după 
maghiari şi ţigani. În prezent cei mai mulţi 
dintre ucraineni trăiesc în judeţele Maramureş, 
Suceava, Caraş-Severin, Timiş, Tulcea, Arad, 
Botoşani, Satu Mare etc. 

Ucrainenii populează în calitate de 
minoritate mai multe ţări europene din jurul 
arcului carpatic. Între cele mai active zone de 
cooperare transfrontalieră se numără: 
 Euroregiunea Carpatică, creată în 1993 de către 
organismele publice locale ale regiunilor de 
frontieră ale Ucrainei, Ungariei, Poloniei şi 

Slovaciei şi Euroregiunea Prutul de Sus, 
înfiinţată în anul 2000 în municipiul Botoşani 
(România).  Fondatoare ale Euroregiunii Prutul 
de Sus au fost regiunea Cernăuţi (Ucraina), 
judeţul Botoşani (România), judeţul Suceava 
(România), judeţul Bălţi (Republica Moldova) şi 
judeţul Edineţ (Republica Moldova). 

 

ANEXA NR. 1 
 

Personalităţi ucrainene 
în România 

 
1. Emil Bodnăraş (născut 

Bodnarenko) - lider comunist 
român, general al Armatei 
Române 

2. Ştefan Buciuţa - politician, 
deputat 

3. Anna Lesko - cântăreaţă, 
pictoriţă, textieră 

4. Vasile Luţac - muzician, profesor 
5. Eusebius Mandyczewski - 

compozitor, dirijor de cor şi 
muzicolog 

6. Iuliana Marciuc - prezentatoare 
TV 

7. Miroslava-Olga Şandru (născută 
Copaciuc) - etnografă şi 
folcloristă 

8. Ştefan Tcaciuc - deputat, poet, 
traducător 

9. Nicolae Tcaciuc-Albu - 
traducător, istoric literar 
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