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La 20 de primăveri Elleny Pendefunda își pregătește 
intrarea prin portalul magic al verii, mărturisind 
maturizarea spirituală, în întregul ei creator. Sunt 
mai mult de zece ani de când prezența sa în paginile 
revistei a impresionat și generat (de ce să ne 
ascundem) invidii dar și numeroase premii din 
partea unor foruri naționale (Uniunea Scriitorilor 
din România și din Republica Moldova) și 
internaționale (este membră a Societății de Belle  
Arti "Casa di Dante", Florența), ducând numele 
revistei noastre din Noua Zeelandă, India, Israel, 
Statele Unite ale Americii, Canada cât și în 
numeroase țări din Europa.  

La Mulți Ani ! 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Good and Evil 
in Light 

.. dressed in rags 

we went to sell gold-  

not a soul turned to us. 

 Then dressed in gold  

we went to sell rags- 

and lo! mad was the rush. 
 

We discern between good and evil, dominated by 
affective feelings. We, the people of this world, were 
created to bring the edenic gardens into our spiritual 
area. The earthly body has been associated with a cosmic monad from the universal soul, so that 
the binoma may realize the matrix net that will receive God's eternal unity. 

 
criu din nou, după încercarea virală și 
mai puțin virtuală din terapia intensivă a 
unui spital desemnat să trateze doar 

pacienții coronați. Amintesc celor care mă citesc 
asiduu și îmi așteaptă fiecare apariție editorială 
sau revuistică că nu mă sfiesc să revin la stilul ce 
frizează ocultul, mai greoi după opinia unora. 
Trecând cu lectura precum gâsca pe ape, nici 
măcar cu lăbuțele ude nu rămâi; și, atunci, m'am 
hotărât să vă las să așezați picioarele în apă rece 
(cu sare – eventual!) și să descoperți noi 
orizonturi, cel puțin așa denumiți voi dimensiunile 
multiversului în care vă duceți traiul. 

Discernem între bine și rău, dominați de 
sentimente afective. Noi, oamenii acestei lumi, am 
fost creați să aducem grădinile edenice în arealul 
nostru spiritual. Trupului pământesc i s'a asociat o 
monadă cosmică din sufletul universal, pentru ca 
binomul să realizeze plasa matriceală care să 
recepteze unitatea eternă a lui Dumnezeu. Nu 
m'am ferit să scriu și despre lucruri care au 
început să fie dezvăluite (cu aprobare!!) și să le 
spun ca un adevărat profet, un călător astral 
cuprinzând multitudinea de căi pe care înaintează 
omenirea. Am scris ca și cum spațiul nu există 
pentru noi și timpul ar fi liniar dinspre trecut spre 
viitor, ceea ce, fie vorba între noi, inițiații, e fals. 

Nici nu mai am putere în fața celor care se lasă 
păcăliți de falșii profeți, cunoașterea celor mulți 
fiind din ce în ce mai limitată, în ciuda aparențelor 
internetului manipulator. Remarcam în urmă cu 
peste trei decenii că o așa zisă inteligență a 

materiei ne dăruiește ochelari de cal și limitarea 
spirituală definită atee. Schmbându'și părul, lupul 
își păstrează năravul definindu-se paznic la oi și 
vizând creația primordială în dauna 
evoluționismului darwinist. Dar, cine nu poate 
depăși această inteligență materialistă își 
reconsideră prezența omului întrupat temporar ca 
fiind sursă de creații repetate în cosmos. Și atunci: 
pentru ce să apreciem creierul uman ca fiind cea 
mai complexă structură din univers? Astfel de 
minți schimbătoare nu pot înțelege cum, de fapt, 
totul în această creație vizibilă nu este decât o 
materie a inteligenței. Capacitatea noastră de a 
participa efectiv și afectiv la dezvoltarea 
civilizației nu ne poate erija în co-creatori, deși 
mulți se consideră egali divinității. Dacă vrem să 
gândim obiectiv, cunoașterea (păcatul originar) nu 
ne-a făcut decât să conștientizăm că tot ceea ce ni 
se întâmplă în frunte ne e scris. Dar nu suntem, 
chiar simbiotici cu sufletul universal, cel care să 
determine spațiul și timpul care ne încorsetează 
să transforme lumea energiilor noetice în cea care, 
vizibil fizic, ne înconjoară.  

Departe, tare departe în accepțiunea relativă a 
spațiului, se naște mereu o lume. Acolo, acum, mă 
reîntâlnesc cu voi, cititorii mei. Și construim 
împreună un templu, noi, arhitecții acestei lumi 
fără început și fără sfârșit. Un coleg, până mai 
deunăzi ateu, se străduie să afirme că, în funcție de 
visurile individuale și colective, se concepe 
"întreaga coloratură a lumii". Am putea, astfel, să 
credem că suntem co-partipanți la mersul sintetic 

S 
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și prospectiv al istoriei. Dar treptele ce duc spre 
porțile cunoașterii nu sunt purtătoare de texte 
reproduse din marii gânditori ad literam, fără o 
profundă analiză și cunoaștere intrinsecă și 
extrinsecă. 

În cele trei acte succesive de relație umană am 
introdus contemplația, meditația și ruga pentru a 
înțelege directa implicare a noastră pornind de la 
percepția realității naturii până la strânsa 
legătură, pentru realizarea conștiinței umane, cu 
noosul (cunoștință, conștiență, conștiință)1. Aceste 
arcuri reflexe au cu totul altă sorginte științifică 
față de cea vehiculată prin cărți de cunoaștere 
generală și cunoațtere de sine. Temele pe care le-
am abordat de-a lungul timpului sunt, însă, 
răstălmăcite pentru a păstra o falsă explicație 
racordată la lumea profană și cutumele vulgului. 
Să preiei din textele biblice, spusele lui Isus, fără a 
fi un adept, e blasfemie intelectuală.  

Și, Doamne, ce mă nemulțumește mai mult, nu 
e preluarea ideilor mele – sunt chiar mândru să 
văd că sunt plagiat – dar nu interpretat fără nicio 
dovadă de înțelegere ideatică, fără un comentariu 
profund pozitiv sau negativ, dar hermeneutic 
abordat în toată lumina lui. Scriam într'un roman, 
o nuvelă de oarece dimensiuni, în urmă cu vreo 
cincizeci de ani, dacă nu mai mult, că ne închinăm 
Dumnezeului nostru, mulțumindu'i pentru 
existența noastră Și alunecam în spirala clopotului 
să descopăr Creaorul Lui, al Tatălui nostru, fiind 
convins că și acesta avea la rândul Lui un arhitect 
zămislit din succesiunea infinită a luminlor, 
clopote peste clopote, de undeva, din planșa de 
arhitectură (informație matriceală prin Lumina – 
Logos) a unui Mare Arhitect, care la rândul Lui...  

La întrebarea pertinentă societății în care 
trăim referitoare la necesitatea și rolul religiei, 
chiar falșii profeți (care îmi amintesc de începutul 
evenimentelor apocaliptice) recunosc că ea este 
un factor de dezvoltare a civilizației, în ciuda 
haosului economic și cultural actual. Eu cred că nu 
religia e răspunsul vremii în care trăim, ci 
credința. 

Sigur, e simplu, pentru cei neinițiați, să le 
explici că universul posedă o minte și că aceasta e 
matricea luminii primordiale. Cuvintele alese 
pentru astfel de explicații, dezvăluiri, sunt dificil 
de expus fără o bază cognoscibilă generală. Am 
putea folosi mesajul, pilda și omilia, utilizate de 
popor în milenii de transmitere orală a unor 
povești, basme, unele având caracter mitologic. 
Dar ele rămân la acel nivel de esență și existență, 
nemaicerând, chiar prin ignoranță, o suplimentare 
explicativă rațională.  

Așa că, încep aici o nouă prelegere despre 
Lumină. 

                                                 
1 vezi seria Luminătorii timpului 

George GOLDHAMMER 
 

Ghiocelul 
Vestitor al primăverii. 
 

S-au scris multe superstiții despre tine, eu doresc 
doar să te prezint așa cum eu știu că te cunosc bine și 
te admir: 

În primul rând admir "cunoștințele" tale de tehnică 
și cu ce ești înzestrat de natură. 1-păstrezi floarea albă 
între două frunze care au capetele unite și ascuțite, tari 
ca oțelul care vor ajuta la perforarea stratului gros de 
frunze care au  fost protectorul tău în lunga iarnă, dar 
cum primăvara este mofturoasă cu zile calde și urmate 
de altele reci, tu floare frumoasă ești singura care știe 
când a venit primăvara reală și pentru a nu fi înșelată 
ai un "thermostat" care îți indică temperature; și mai ai 
unica pricepere de a te retrage sub salteaua de frunze 
moarte și a aștepta "zile mai bune" când vei putea și 
merita să-ți arăți frumusețea ta unică. Deveniți stelele 
zilei pe pământul care încă doarme. Am mai citit 
despre tine că unica ta samânță este un "bob" dulce pe 
care furnicile îl duc adânc în pământ și îi trebuie 7 ani 
să devină din nou " steaua albă a primăverii.  Ești 
prima floare a primăverii ce poate crea trei bucurii 
diferite în același timp cu intensități diferite: 

1-Bucuria celui plecat să te caute în luminișul 
pădurilor și a se bucura când le găsește pentru a le 
putea vinde "doritorilor de….."și poate a transforma 
bănuții în pâine 

2-Bucuria vânzătorului la apariția cumpărătorului  și 
primirea "bănuților atât de necesari." 

3-Bucuria atât de variată a celui care a primit 
"ghiocelul "care știe a vorbi sufletului celui care-l 
primește. 

Nu pot uita și nici nu doresc, a fost motivul să includ 
în rășina sintetică câteva flori, și privindu-le mă revăd 
în marginea pădurii dragi, între mulți Ghiocei și simt și 
azi mirosul deosebit al acestor flori minunate. 

Cum noaptea își are stelele ei, eu consider "ghioceii" 
stelele zilei însorite. 

Anotimpurile vin și trec, dar fiecare om păstrează în 
sufletul său un anotimp. Incearcă să păstrezi 
primăvara ! 
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Eckart TOLLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Power  
of Now 
 

Eckhart Tolle s'a născut sub numele de Ulrich Leonard Tolle lângă Dortmund, în Germania anului 1948. A 
trăit în Spania și Anglia, acum rezident al Canadei. El se definește ca fiind un învățător spiritual și autor de 
best-seller 
Tolle a spus că a fost deprimat o mare parte din viață până la vârsta de 29 de ani când a experimentat o 
„transformare interioară”. Apoi a petrecut câțiva ani rătăcind „într-o stare de fericire profundă” înainte de 
a deveni profesor spiritual. S-a mutat la Vancouver, Columbia Britanică în 1995 și în prezent își împarte 
timpul între Canada și California. El a început să scrie prima sa carte, The Power of Now, în 1997 și a ajuns 
pe lista celor mai bine vândute publicații The New York Times în 2000. Puterea prezentului  și Un nou 
pământ s'au vândut în trei milioane și, respectiv, cinci milioane de exemplare în America de Nord până în 
2009. În 2008, Tolle s-a alăturat gazdei Oprah Winfrey pentru 10 seminare web live, iar până în 
octombrie 2009 au fost accesate de 35 de milioane de ori. În 2016, Tolle a fost numit în lista SuperSoul 
100 a vizionarilor și a liderilor influenți ai Oprah.  

 
 

 

1. Cauza principală a nefericirii nu este aproape niciodată situația în sine, ci 
gândurile legate de ea. Fiți conștienți de gândurile pe care le gândiți! 
Separați-le de împrejurări, care sunt întotdeauna neutre! 

2. Acceptă – apoi acționează. Orice ar conține momentul prezent, acceptă-l 
ca și când tu l-ai ales. Întotdeauna cooperează cu el, nu împotriva sa. 

3. Lucrul contra căruia te lupți, îl întărești; Lucrul contra căruia reziști, 
persistă. 

4. Dacă interiorul este corect, totul în exteriorul tău va pica la locul său. 
Realitatea primară este în noi, realitatea secundară în afara noastră. 

5. Ce ușurare este să realizez că vocea din capul meu nu este cine sunt. Cine 
sunt eu? Cel care o observă." 
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6. Trecutul vă oferă o identitate și viitorul 
promisiunea mântuirii, sau împlinire în 
orice formă. Ambele sunt iluzii. 

7. În cazul în care structurile minții 
umane rămân neschimbate, vom recrea 
întotdeauna aceeași lume, aceleași rele, 
același disfuncții. 

8. Viața vă va oferi experiențele care vă 
ajută în evoluția conștiinței voastre. 

9. Ceea la care reacționezi în alții, 
întărești în tine.  

10. Ceea ce este important se ascunde în 
lucruri nesemnificative. Apreciază tot. 

11. Cea mai mare parte a durerii umane 
nu este necesară. Este creată de tine 
atâta timp cât mintea necontrolată iți 
conduce viața. 

12. Fii conștient de faptul că ești 
conștient. 

13. Fiecare plângere este o mică poveste 
pe care o construiește mintea și pe care 
tu o crezi. 

14. Ai atât de multe de învățat de la 
dușmanii tăi. 

15. Este atunci când suntem prinși în 
fluxuri neîncetate de gândire compulsară 
când se dezintegrează într-adevăr 
universul pentru noi, și ne pierdem 
abilitatea de a recunoaște 
interdependența între tot ceea ce există. 

 

L u x  i n 
A r c a n a
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Geo VASILE 
 

Araldica del giglio 
Mihai Ursachi (1941- 2004) 
       

ato nel distretto di Iasi nel 1941, si 
spegnerà a Iaşi ai soli 63 anni; un 
cancro polmonare aveva agito 

insidioso, riuscendo ad abbatterlo. Prima di 
laurearsi in filosofia presso l’Università delle 
città di Iasi, viene catturato mentre tenta di 
attraversare il Danubio a nuoto verso la sponda 
serba per lasciare la Romania comunista. È 
condannato a 4 anni di carcere e imprigionato a 
Jilava  (Fort 13) di Bucarest, e poi trasferito nel 
penitenziario di Craiova, una esperienza 
tremenda per il futuro poeta. Nel 1965 torna 
definitavemente in un noto sobborgo di Iasi e 
s’iscrive alla facoltà di Filologia, dipartimento di 
germanistica.  

Il suo debutto editoriale è del 1970 col 
volume Inel cu enigmă. Per esso il poeta e il 
cauto critico St. Augustin Doinaş si entusiasma: 
“Se io chiamo Mihai Ursachi – poeta fornito di 
un immaginario capace davvero a doppiare il 
reale – “prete di Ermete”, è perché nessun altro 
poeta d’oggi riesce come lui a dare un corpo 
tanto concreto, plastico all’enigma (...) a farci 
quasi palpare le articolazioni fisiche, a indurci 
almeno per un attimo la fiducia di poter 
raggiungere il muro completamente traslucido 
del nulla”.  

Seguono i volumi Missa solemnis (1971), 
Poezii (1972, malgrado il titolo proposto dal 
poeta Citadella putrefazione), Poemul de 
purpură şi alte poeme,1974 (Il poema di porpora 
e altri poemi), Diotima (1975), Marea înfăţişare 
1977 (La grande raffigurazione), premio 
dell’Unione degli Scrittori), Arca (1979, Premio 
dell’Accademia Romena). Nel 1980 viene 
stampata presso l’editrice Junimea un’antologia 
tradotta in inglese da Donald Eulert e Cornelia 
Hâncu: Some Poems of Magister Ursachi... 
Approfitando dell’occasione di una borsa di 
studio offertagli negli Stati Uniti, lascia la 
Romania per l’Università dello Stato del Texas 
presso la quale prepara e sostiene un dottorato, 
“Poetry of the Being. From Hölderlin to Celan”. 
Si trasferisce in California dove sarà docente di 
un corso di filosofia del processo creativo. 
Svolgerà anche un’attività di dissidenza politica 
sulla stampa scritta e radiofonica.  

Torna dopo la caduta del regime di 
Ceausescu nel 1990 a Iasi; gli è assegnato il 
premio nazionale di poesia “Mihai Eminescu” 
per l’opera omnia. L’arte poetica di Mihai 
Ursachi è una scrittura rivelatrice di un artista 

colto, ispirato, attratto dalla zone diafane, 
edeniche e siderali della creazione e, al tempo 
stesso, da quelle del purgatorio e dell’inferno. La 
sua poesia d’amore (cerimoniale, miracolo, 
idealità) mantiene lo stesso slancio dei vari  testi 
poetici ludici, ironici in forma di paradossi 
filosofici o ballate. L’aedo che, facendosi accom-
pagnare da “arpe sparse”, scandisce ineccepibili 
ritmi,  è una controfigura dell’istrione goliardico 
(“il mio animo goliardico”) in uno spettacolo 
barocco sotto i dettami dell’immaginario senza 
confini. L’ierofania del testo “Triptic pascal” che 
non poteva mancare dal repertorio di un 
autentico homo religiosus è in intensa armonia 
con l’emozione per la vita sentita come un fiocco 
di neve (effimero ed eterno), di cui contempla e 
celebra “le strutture in forma di croce/ ed 
esagono, fino agli assi stessi, e/ le fondazione del 
tempio cosmico”.  

Spesse volte Mihai Ursachi indaga la genesi 
e le mete della poesia (homo aesteticus), 
esprimendo ammirevoli postulati. Il filone 
surrealista del poema suddiviso in tre parti 
“Illusioni oniriche del signor R” lo avvicina 
all’altro grande Maestro, Gellu Naum,  e 
all’autore di “Guillaume poetul şi administra-
torul”, Virgil Mazilescu; si tratta di una tenera 
crudeltà, d’ilogicità e discontinuità intenzionali, 
di filamenti bruciati e frammenti esplosi. Non 
poteva mancare lo slancio parodico, come nei 
versi dedicati a Goethe, che va di pari passo con 
la poetica del giglio.  

Traspaiono talvolta anche dettagli autobio-
grafici del Maestro-Coscienza Civica, esopiche 
allusioni al clima socio-politico, geografico 
compreso, della Romania e dei paesi del suo 
esilio nelle tre meditazioni “del Golfo del 
Francese”.  

Mihai Ursachi fu un mago dell’immaginario 
e della prosodia, un poeta dalle molteplici 
maschere (dal buffone del re al re dei buffoni), al 
quale nulla di ciò che fu scritto, dalle tavolette 
ittite ai poeti classici o maudits tipo Baudelaire 
(con il suo eros-thanatos) fino a Eminescu, 
Bacovia, Ion Barbu o Nichita Stanescu, fu 
estraneo. La sua poesia compie uno 
straoraordinario percorso, dal pathos romantico 
al disinganno letale, dall’umiltà della flora 
spontanea al delirio della dotta o ludica 
cogitazione che fa trapelare, malgrado la sua 
socievolezza e il culto dell’amicizia, 
un’inguaribile solitudine. 

N 



204 vol.31,  204-207| aprilie-mai-iunie-iulie, 2021 

 

Mihai URSACHI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli. Eli... 
 
Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi... 
Căci la picioarele sale nu au să plângă 
aducătoare de mir, 
şi nici un apostol nu-i va vesti mântuirea... 
În pânza eternă pe dânsul nu-l înfăşoară 
şi nimeni n-au ars pentru el mirodenii 
şi smirnă. 
Părintele său îşi întoarce privirea în nouri 
când el, dându-şi sufletul, roagă iertare... 
O, sângele său picurând în tărâna fierbinte, 
nu naşte altare de purpură şi nu se preface-n 
orgii de garoafe aprinse... Iar cele trei lacrimi 
nu s-au făcut mărgărint. 
Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi. 
 
 

 

Eli, Eli... 
 

Notte eterna per il crocifisso in se stesso... 
Poiché ai suoi piedi non piangeranno 
le portatrici di olio santo, 
e nessun apostolo non annuncerà la sua redenzione... 
Nella tela eterna non verrà avvolto 
e nessuno bruciò per lui aromi 
e mirra. 
Il suo genitore volta lo sguardo alle nuvole 
nell’attimo che lui, spirando, implora perdono... 
O, il suo sangue che stilla nella polvere ardente, 
non fa nascere are di porpora e non si muta 
in orge di accesi garofani... E le tre lacrime 
non tramutarono in perle. 
Notte eterna per il crocifisso in se stesso. 
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Magie şi alcool 
 

Magia şi alcoolul viaţa-mi guvernează, 
pe care-am început-o studiind filosofia, 
anatomia, dreptul şi, vai, teologia, 
dar negăsind în ele nici linişte nici bază 
Sacrificai Venerei şi-am zis : oricum o fi ea, 
sublimă ori sordidă, in trupu-i se ascunde 
misterul fără nume şi coapsele-i fecunde 
în spasmul ca o moarte conferă veşnicia. 
Imperialul spirit mă are-n a sa pază 
şi nici o cunoştinţă-i egală cu beţia 
şi tainica lucrare în nopţile de groază 
Tărâm fără-ndoială aflat-am, şi cutează 
mereu rătăcitorul pe căile profunde: 
“Am aurum non vulgi, leonem, poezia.” 
 

 

 
 

Magia e alcol 
 

La magia e l’alcol sono della mia vita il perno, 
che ho iniziato con studi d filosofia, 
anatomia, legge e ahimè, teologia, 
senza però trovarvi né pace né un fondamento. 
Mi diedi alla Venere e dissi: comunque sia, 
sublime o squallida, nel suo corpo s’asconde 
l’innominato arcano con le feconde cosce 
lo spasmo come morte sa di eternità. 
L’imperiale spirito mi fa da guardiano 
e non c’è conoscenza uguale all’ebbrezza 
ed il travaglio occulto nelle tremende notti. 
Terra indubbia appresi, e vi ardisce 
l’eterno pellegrino sulla profonda via: 
“Ho aurum non vulgi, leonem, poesia.                  
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Vedenie în burgul gotic 
 
Doamne, se porniseo ploaie, o vânată ploaie  
de seară si noapte 
în burgul acela carpatic... 
 
Pădurile putrede se înecaseră în neguri 
şi trăsnetul rău bântuia ca o groază. 
De la fereastra din turn mă uitam fără sine 
prin cetina neagră, zidirile negre,  
pierdusem cât mai e ceasul, cât mai e veacul... 
 
Şi la lumina lungă a unui fulger mut 
văzui, şi căzui leşinat subt icoană... 
 
...Pe caldarâmul albastru, de jad lucitor,  
goneau două umbre înalte, smintite din sufletul meu,  
siluete prelungi de călugari... 
 
 

             

Fantasma nel borgo gotico 
 
Mio Dio, si era scatenata una pioggia, una livida pioggia  
serale e notturna 
in quel borgo dei Carpazi. 
 
Le putride selve si erano annegate nelle nebbie 
e il malefici colpi di fulmine inorridivano. 
Dalla finestra della torre guardavo assente 
per il fogliame d’abeti, le nere muraglie, 
ignoravo che ore sono, che secolo è... 
 
 
 
E nella luce lunga di un fulmine muto 
vidi, e caddi  sotto l’icona svenuto... 
 
...Sul selciato azzurro di nitida giada, 
correvano due ombre alte, forsennate del mio animo, 
allungate sagome di monaci... 
 
        



Primavara-Vara 2021  | Contact international 207 

 

 
 

 

Benedictus 
 
 
Privighetoare de noapte,  
priveghiul din urma, cu ţipete jalnice,  
rotund privitori (mare veghe la turn),  
ochii cei galbeni ai privighetorii 
de noapte... 
 
– Vae vae cucu victis,  
Benedictus, Benedictus,  
toată moartea e un streap-tease 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Benedictus 
 
L’usignolo notturno, 
il mortorio ultimo, con lagni penosi, 
rondi scrutatori (gran veglia alla torre), 
gli occhi gialli dell’usignolo 
notturno... 
 
- Vae vae cu-cu victis, 
Benedictus, Benedictus, 
tutta la morte è uno strip-tease. 
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Sudhakar GAIDHANI 
 

Holy Cross of 
Olive Tree 
 
A poem of a rare depth is found in the creation of the 

exceptional poet Sudhakar Gaidhani. He identifies with an old 

olive tree, which, in his insolence, a king cuts for firewood. 

Becoming an olive pillar, he burdens the Lord's shoulder on 

the way to the place of crucifixion, the nails piercing His 

limbs. "When the sky closed eyes" and no one listens to his 

last words that direct knowledge versus facts, the moment 

becomes memorable. A wonderful verse says "you sheltered 

me on your back / and bathed my body / with your sacred 

blood" - the author declares. Hence the divine conclusion that 

the twinning of the olive cross with the body of the Lord proves that this was destiny - being now "The Holy 

Symbol of Heaven and the Earth". No wonder a chosen soul can incarnate in the body of the olive tree that has 

become a pillar, axis mundi through the cross that saves and blesses an entire world. The poem represents 

through the simplicity of the lyrical expression and the complexity of the message an inestimable value of the 

grace of the great poet, a poem that is placed in the top of universal poetry. 

Prezentare și traducere de  Liviu PENDEFUNDA 
 

 

Sfânta Cruce de Măslin 
 

 
Doamne, 
Am căzut fiind mai bătrân 
dar un măslin comun 
umbra ta era adorabilă 
umbra mea, incomensurabilă 
 
Doamne, 
S-au grăbit la mine 
Cei insolenți ai regelui 
Și-au rupt ca lemn de foc 
A mele ramuri-oase bucată cu bucată 
 
Îmi tăiară corpul precum papaya 
Făcând ei stâlpi de măslin 
Martor către cer  vestește 
La marginea pământului șezând 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Parcul ce îi poartă numele în localitatea natală 
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Greu de săltat una - două 
Al meu greu corp 
De durere străpuns 
Umărul tău împovărând 
Neîncrezători, nerăbdători 
 
Flămând, însetat ai fost Domnul meu 
Pe drum, ei 
Te-au lovit în batjocură 
Intolerabil pe această planetă 
Înnebuniți 
Să te crucifice 
 
Uriașe cuie 
Sub grele ciocane 
Cuie sumbre pironind 
Mâinile și picioarele tale 
 
Doamne 
Lacrimi înghițind 
Când cerul a’nchis ochii 
Cu o suliță străpungând 
Inima ta bună 
Acest lucru s'a întâmplat, 
 
Doamne, 
Nu pot uita 
Când ai rostit: Tată, iartă'I  
că nu știu ce fac 
 
Sunt recunoscător Domnului 
M-ai adăpostit pe spatele tău 
Și trupul mi-ai scăldat 
Cu sângele tău sacru 
 
Fiule, acum 
Între tine și mine 
Ce diferență mai este? 
Oh, draga mea Cruce de Măslin, 
Oare știi? 
De fapt e-a nașterii tale menire 
Devenind acum 
Sfânt Simbol al cerului și pământului 
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Niels HAV 
 

 

 

 

 

NIELS HAV e un poet „cu normă întreagă” şi un 

prozator trăind la Copenhaga. În engleză, a 

publicat două antologii poetice : God’s Blue 

Morris, apărută în 1993, și We Are Here, editată 

în 2006 În Danemarca lui natală, este autorul a 

şase culegeri de poezie şi a trei cărţi de proză 

scurtă, iar în limba spaniolă a publicat volumele 

Las mujeres casadas de Copenhague şi 

Cuando me volví ciego.  Opera sa a fost tradusă în mai multe limbi: spaniolă, italiană, germană, 

portugheză, arabă, engleză, turcă şi chineză. A publicat poezie şi proză în numeroase reviste literare între 

care The Literary Review, Ecotone, Exile, The Los Angeles Review şi PRISM International. Destinul său poetic 

l-a purtat prin Europa, Africa, Asia şi prin cele două Americi, unde a cules numeroase premii 

internaționale. Eu l-am întîlnit, în urmă cu zece ani, la faimosul festival din Macedonia, Struga Poetry 

Evenings, și cred că ne-a apropiat și faptul că am susținut împreună recitaluri poetice nocturne pe podul 

de pe Drim, ce adună poeți din întreaga lume. 

 Prezentare și traducere de  Valeriu STANCU 

 

 

 

Prinzând  șopârle în 
întuneric 
 

În timpul masacrelor, neştiind nimic,  
ne plimbam pe malurile lacurilor. 
Tu vorbeai despre Olivier Messiaen. 
Iar eu eram preocupat de un corb  
care tocmai ciugulea un rahat de cîine. 
Fiecare dintre noi este prins în propria capcană  
înconjurat de o carcasă rigidă de ignoranţă 
care ne protejează prejudecăţile. 
 
Holiştii cred că un fluture din Himalaya  
poate cu o bătaie de aripi să acţioneze asupra climatului  
din Antarctica. Poate e adevărat. 
Dar acolo unde tancurile îşi fac apariţia  
– unde carne şi sînge se scurg din copaci -   
nu există nici o salvare. 
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Căutarea adevărului este ca prinderea şopîrlelor  
în întuneric. Orezul este din Pakistan, strugurii  
din Africa de Sud, curmalele… cultivate în Iran. 
Susţinem principiul frontierelor deschise  
pentru fructe şi legume, 
dar degeaba ne răsucim în toate părţile 
curul rămîne întotdeauna orientat spre spate. 
 
Morţii sunt îngropaţi în adîncul ziarului,  
pentru a ne permite să ne aşezăm în toată  
siguranţa pe o bancă la marginea Paradisului  
visînd fluturi. 
PIXUL MEU FANTASTIC 

 

Prefer să scriu  

cu un pix vechi găsit pe stradă, 

sau cu un pix publicitar – de la instalatorul electric, 

din staţia-service sau de la bancă, mulţumesc! 

Nu numai pentru că sunt ieftine (gratuite),  

ci şi pentru că-mi închipui că un atît de mic material de birou 

ar uni scrisul meu cu industria, 

transpiraţia muncitorilor calificaţi, consiliile de administraţie 

şi marele mister al existenţei. 

 

 

Cîndva, scriam poeme delicate cu „stiloul cu cerneală”  

– poezie pură despre nimic –  

astăzi îmi place hîrtia plină de rahat, 

de lacrimi şi de muci. 

 

 

Poezia nu este pentru plăpînzi! 

Un poem trebuie să fie direct ca indicele bursier  

– amestec de realitate şi de fandoseală totală. 

Prea distins pentru a-şi murdări mîinile? 

Asta este – aproape – trecut. 

Iată de ce supraveghez fără încetare creditul imobiliar  

şi toate hîrtiile serioase. Valorile mobiliare  

fac parte din realitate. Ca poemele. 

Şi iată de ce îndrăgesc atît de mult acest pix  

de la Casa de Economii, pe care într-o noapte neagră precum cerneala 

l-am găsit în faţa unui chioşc de ziare închis. Miroase uşor a pişat de cîine şi scrie 

fabulos de bine.  
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Tata vine în vizită 
  

 

 

Defunctul meu tată mă vizitează  

şi se aşază, ca înainte, pe scaunul său, cel pe care eu l-am moştenit. 

Ei bine, Niels!, îmi spune.  

E brunet şi solid, iar părul îi străluceşte ca lacul negru. 

Odinioară, trambala pietrele tombale ale altora  

cu roaba şi cu lopata. Eu îl ajutam.  

Ei bine, acum şi-a purtat-o pe a sa,  

fără ajutor. Ce mai faci?, mă întreabă. 

Îi spun totul, planurile mele,  

încercările eșuate. În cealaltă cameră,  

se văd șaptesprezece facturi pe panoul de afișaj. 

Dă-le dracului, zice. Oricum nu scapi de ele! 

Surîde: ani în şir m-am supus unei discipline de iad,  

      spune el,  

petreceam nopţi fără somn cugetînd 

… cum să fiu un om bun… 

Asta e important! 

  

Îl îmbii cu o ţigară,  

dar acolo s-a lăsat de fumat. 

Afară, soarele incendiază acoperişuri şi hornuri,  

în josul străzii, gunoierii strigă între ei  

şi fac un zgomot asurzitor. Tata se ridică 

şi merge să-i privească de la fereastră. 

Ăştia chiar au ce să facă, de asta e nevoie. 

Munceşte, băiete! 

 



Primavara-Vara 2021  | Contact international 213 

 

În apărarea poeţilor 
 

Ce să ne facem cu poeţii? 

Sărmanii sunt de plîns. 

Înveşmîntaţi în negru ne frîng inima  
dîrdîind sub vijeliile interioare. 
 
Poezia este o boală cumplită. 
Contaminaţii rătăcesc lamentîndu-se,  
ţipetele lor otrăvesc atmosfera ca emanaţiile 
centralelor nucleare ale minţii. Ah, e atît de psihotică! 
 
Poezia este un tiran  
Care-i face pe oameni insomniaci şi 
distruge cuplurile căsătorite. 
Ea duce bărbaţii în nişte case de ţară  
abandonate în plină iarnă 
în care se cufundă echipaţi cu căşti împotriva zgomotului şi 
fular. Vai, respingătoare e această caznă!  
 
Poezia este un flagel  
mai rău decît gonoreea – o josnicie înfiorătoare. 
Dar, gîndiţi la poeţi, ei suferă. 
Iertaţi-i! 
Sunt isterici precum femeile însărcinate cu gemeni 
în luna a noua, ei scrîşnesc din dinţi în timpul somnului, 
mănîncă pămînt şi iarbă. Rămîn cu orele  afară 
bătuţi de vînt chinuiţi de metafore înspăimîntătoare. 
Pentru ei fiecare zi este închinare solemnă. 
 
Oh, aveţi milă de poeţi,  
sunt surzi şi orbi, ajutaţi-i în circulaţie 
unde sunt văzuţi purtîndu-şi de colo-acolo handicapul   
    invizibil. 
Îşi amintesc atît de multe lucruri. Cînd şi cînd  
unul dintre ei se opreşte 
şi ciuleşte urechile către o sirenă îndepărtată. 
Cruţaţi-i! 
 
Poeţii sunt copii nebuni  
goniţi de la ei de clanul familial. 
Rugaţi-vă pentru ei,  
sunt născuţi nefericiţi –  
mamele lor au plîns pentru ei 
cerînd asistenţă medicală şi juridică pentru ei 
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înainte de a coborî braţele 
pentru a-şi apăra propria sănătate mintală. 
Oh, plîngeţi pentru poeţi! 
 
Pentru ei nu e nici o scăpare. 
Infestaţi cu lirism ca nişte leproşi clandestini 
sunt întemniţaţi în propria imaginaţie  
– un ghetou îngrijorător înţesat de demoni 
şi de fantome răutăcioase. 
 
Cînd, într-o zi însorită de vară  
vedeţi un sărman poet 
ieşind clătinîndu-se dintr-o clădire, palid 
ca un strigoi şi desfigurat de  
teoretizări –  
ajutaţi-l! 
 
Legaţi-i şireturile, duceţi-l  
în grădinile publice şi aşezaţi-l pe o bancă  
la soare. Îngînaţi-i un cîntecel, 
cumpăraţi-i o îngheţată, spuneţi-i o poveste, 
e atît de trist! 
Distrus de poezie. 
 

 

 
 

Epigramă 
  

 

Poți să-ți petreci o viață întreagă 

în tovărășia cuvintelor 

fără să-l găsești  

pe cel bun. 

  

  

Ca un sărman pește 

învelit în ziare ungurești : 

întîi de toate e mort. 

În plus, 

nu înțelege maghiara. 
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Morții nu au telefoane 
  

Scrisorile 

Nu le-a scris nimeni 

Că nu ajung niciodată 

  

Cimitirul e împovărat de zăpadă 

Un taxi așteaptă în exterior 

De zece ani 

Morții nu au telefoane 

 
 
 
 

Să nu contribuim la mirosul 

fricii 
 

De ce ne împingem în autobuz?  

iarna este înfricoşătoare  

în sine 

ce ştim despre bunătate  

şi răutate? Să nu contribuim  

la mirosul fricii. 

Cei mai mulţi oameni fac un efort  

pentru a trăi 

şi acela care în fiecare dimineaţă hotărăşte să se ridice 

merită respect. 

 

 

 

Sufletul dansează în leagăn 
 

Dacă este adevărat că sufletul  
se naşte bătrîn  
şi în timpul vieţii reîntinereşte 
atunci tu şi cu mine împreună suntem 
mai bătrîni şi mai tineri. 
O astfel de fuziune este periculoasă. 
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Să fim cinstiţi: în fiecare zi  
trăim cu Destinul, 
ca oamenii care trăiesc într-o deltă 
străbătută de maree şi de inundaţii. 
Luna le este familiară;  
trăim în ea. 
 
Inima bate liber, sufletul  
dansează în leagăn. 
 
 

Ieri, octombrie 2020 
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Gellu DORIAN 
 
 
 
 
 
 

Idealurile 
ratatului                      

 

 15. 
înă la examenele din vară nu mai era 
mult. De la întîmplarea de la Vidanja 
veselă s-a retras şi a încercat să se 

concentreze pe studiu, să se vadă trecut în anul 
doi, că apoi va şti el cum să-şi sistematizeze 
timpul. Nu s-a îndepărtat cu totul de Dorin, cu care 
se vedea prin parc şi pe la Varice, pe la Corso, 
terasa de pe Lăpuşneanu care fusese inaugurată în 
acea primăvară şi studenţimea îşi făcuse acolo 
amfiteatrul de seară, ocupînd băncile lungi de la 
mesele din jurul rondului, unde stăteau ore în şir 
la cîte o cafea chioară, la cîte un brifcor portocaliu 
şi dulce, ori la un sifon cu sirop de trandafir, făcînd 
ocheade în urma cărora spre miezul nopţii se 
alegeau grupuri sau perechi care-şi vor continua 
în taină relaţiile pe care Alin le bănuia pline de sex. 
El nu ducea lipsă de aşa ceva. Era asigurat de 
conţinutul frigiderului, pe care tatăl lui i l-a adus 
de cum s-a făcut cald afară şi mîncarea nu mai 
rezista în cămara nu destul de răcoroasă a casei în 
care locuia. Uneori era chiar excedat şi va trebui, 
pe viitor, să-şi regîndească planul de vizite, care în 
ultima vreme îl cam agasaseră, venind la el tot 
felul de persoane, care doreau pasămite să-l 
cunoască pe studentul minune al lui Grandjer, că 
aşa i se dusese buhul în campus.  

 S-a gîndit în această perioadă şi la grupul 
boemilor din Păcurari. El nu dorea să le spună 
mocirloşi, ci pur şi simplu boemi, care trăiau într-
un mod disperat, ca într-o distopie a regimului pe 
care-l copiau şi-l ironizau cît puteau. Avea nevoie 
şi  de  astfel  de  întîlniri, care-i încărcau bateriile.  

 
____________________________________________ 
Fragmente din romanul cu acela;i titlu 
 

A scris chiar un  reportaj pentru „Opinia”, 
dereticat la atmosferă şi realităţi de redactorul şef 
şi de supervizorul Onofraş, care venea din partea 
judeţenei de partid cînd se făcea sumarul fiecărui 
număr. Dar el s-a bucurat şi aşa. Numele lui circula 
şi astfel şi se putea afirma în grupul studenţilor 
care intrau în contact direct cu cei mai buni 
profesori din toate facultăţile. Ciudat, 
Evanghelistul nu era printre ei, însă i-a văzut pe 
ceilalţi, drastic criticaţi de acesta la întîlnirile de la 
Vidanjă. Naratologul avea rubrică la revista 
„Logos”, unde se ţinea doar de lucruri serioase şi-
şi încuraja studenţii să recenzeze într-un  limbaj 
esopic cărţile străine. Uneori chiar le împrumuta 
stilul „Insem(i)nărilor” sale, pe care le scria în acea 
perioadă şi din care din cînd în cînd mai citea în 
grupul de la Vidanja veselă. A început să-i 
aprecieze pe acei profesori înfieraţi verbal peste 
tot de Evanghelist în grupurile elitiste şi revolute, 
aflate în vizorul din Triumfului pentru distincţia 
lor, pentru discreţia cu care lucrau şi mai ales 
pentru jovialitatea care nu afişa nici un fel de 
condescendenţă. Ar vrea şi el să fie ca ei. Dorea 
chiar să se apropie de ei, dar încă timiditatea îl 
ţinea la distanţă. Pe unii i-a găsit pe lista dată de 
Băţăran. Ce putea el să spună despre ei? Unii 
circulau în toată lumea, aveau cursuri la mari 
facultăţi din Europa, aşa cum avea şi 
Evanghelistul, pe care nu o singură dată l-a văzut 
intrînd în clădirea de pe Triumfului, nu departe de 
gazda lui de pe Doi oameni. Înseamnă că acesta se 
afla pe listele altor colegi instruiţi de profesorul 
Negru.  
 
 

P 
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 16. 
Ar fi vrut să se ducă la Vidanjă în acea zi de 

mai, cînd soarele se apropia de asfinţit, 
ascunzîndu-se după coroanele copacilor din 
Copou, dar i-a ieşit în faţă Vera, o fată frumoasă, 
care s-a dat studentă la farmacie, pentru care a 
făcut o pasiune nebună pe loc. Ea a venit spre el şi 
el nu ştia ce să facă. S-a uitat în spatele lui, să vadă 
dacă fata nu se îndreaptă spre altcineva. Dar în 
spatele lui era o tufă mare de liliac, ale cărui flori 
începuseră să se treacă. Cînd a întors capul, fata 
era deja în faţa lui şi s-a prezentat: 

  - Vera. Studentă la Farmacie. 
Alin n-a apucat nici să se ridice în picioare sau 

să întindă mîna. Părea anchilozat şi nu ştia ce să 
facă. Vera a continuat: 

- Vrei să fim prieteni? Dacă nu vrei, în capătul 
parcului, pe aleea Veronicăi Micle, sunt cîţiva 
pretendenţi care mă vor. 

Alin s-a ridicat în picioare şi s-a prezentat, 
întorcînd capul în acelaşi timp spre aleea indicată 
de Vera. 

- Alin. 
- Şi… 
- Alin Hrom. 
- Lasă asta…Vrei să fim prieteni? 
- Încîntat. Cum să nu vreau. Şi ochii lui au 

analizat-o din cap pînă în picioare de cîteva ori, 
încît Vera a executat dezinvoltă cîteva piruete, 
făcînd fusta ei mini, cloş, să se rotească, 
dezvelindu-i picioarele pînă acolo de unde 
porneau, de la stinghii, între care pubisul acoperit 
de chiloţii de culoare roz, cu o dantelă discretă, 
cum nu mai văzuse pînă atunci, se profila 
provocator. Gîndul i s-a dus fără să ştie cum la 
Mărioara lui Stufoi, în acea vară, cînd i-a prins 
rochiţa şi i-a desprins poala de la brîu, şi cînd i-a 
văzut picioarele şi chiloţii tetra, pe care nu i-a mai 
putut scoate din minte niciodată, chiar dacă pe 
Mărioara reuşise să şi-o îndepărteze din memorie, 
mai mult din cauza bătrînului său, care l-a băgat la 
puşcărie pe tatăl fetei de care el se îndrăgostise ca 
un năuc, aşa cum te fac să fii primele iubiri. Năuc 
părea şi acum cînd Vera l-a trezit din gîndul 
fulgerător: 

- Hei! Sunt aici! Ţi-a plăcut? 
-  Nu ştiu prin ce miracol ai ajuns la mine – a 

spus Alin, care devenise subit curios de 
îndrăzneala Verei. 

- Te urmăresc de ceva timp. 
Hopa! şi-a spus Alin în gînd. Cine ştie cine a 

pus-o să-l urmărească. 
- Cupidon! a spus Vera parcă ghicindu-i 

frămîntările. Şi se aşeză pe bancă, invitîndu-l şi pe 
Alin să ia loc, făcînd doar gestul cu mîna stîngă, 
bătînd leaţurile de brad ale băncii vopsite verde 
închis. 

Cînd s-a aşezat lîngă Vera, a simţit parcă un 
fior ca de curent electric scurs pe limbă dintr-o 
baterie de 3,5, intrîndu-i prin vene, şi uşor-uşor s-
a văzut deasupra teiului lui Eminescu, privindu-se 
alături de Vera, care l-a şi sărutat pe obraz pentru 
decizia lui de a se aşeza lîngă ea. Soarta lui părea 
pecetluită şi parcă purtat de vînt a făcut o roată pe 
deasupra parcului, revenind în cel ce stătea lîngă 
Vera ale cărei vorbe ieşeau din gură într-o 
succesiune pe care Alin nu o mai putea urmări. 
Înţelegea doar sfîrşiturile de frază, la care spunea 
cîte un da, fără să ştie pentru ce dădea acest 
răspuns, pentru că Vera nu întreba nimic, ci 
vorbea pur şi simplu despre planurile ei cu el, iar 
el nu avea nici un plan cu ea. Dar mai tîrziu cînd se 
va limpezi, îşi va face şi el un plan care să semene 
cu al fetei de care s-a îndrăgostit lulea imediat 
după sărutul fugar ale acesteia, venit ca răsplată la 
decizia lui de-a fi prieteni. 

Alin ar fi vrut ca Vera să vină cu el acasă, pe 
Doi oameni. 

 - Acolo stai?! 
- Da. 
- Credeam că la cămin. 
- Eu la cămin!? şi-a arătat pentru prima dată în 

faţa Verei trufia Alin. Nu suport aglomeraţia, 
gălăgia. 

 De unde o fi ăsta? s-a întrebat Vera. Nu i-a pus 
aceeaşi întrebare lui Alin, care i-a şi făcut invitaţia 
să meargă, să vadă unde stă. Nu era departe. Urcau 
un pic, o luau spre Sărărie şi, ţuşti, ajungeau la el. 
Şi acolo va începe povestea. Or n-a fost aşa. La cît 
de predispusă părea Vera pentru orice, la invitaţia 
lui Alin, care, sesizase fata, nu voia să piardă 
timpul, i-a spus că pînă acolo mai sunt de făcut 
cîţiva paşi. 

- Păi îi facem acum, pînă la mine, şi… 
- Mîine – i-a spus Vera, care ştia că trebuie să 

ajungă la Alin, pentru că aşa îşi propusese cînd l-a 
descoperit după îndelungi căutări singur pe acea 
bancă în parc. Dar nu o putea face dintr-odată. 
Trebuia să-l fiarbă un pic şi să-l facă mai insistent, 
să nu creadă că e o una dintr-alea pe care le 
hrăneşte el, pentru o tură de sex, ci o fată care are 
planuri serioase cu el. Şi chiar avea planuri 
serioase, dar nu ştia nici ea de care să se ţină: de 
ale ei sau de ale celui care i-a spus să-l aibă în grijă 
pe studentul de la politehnică, pe care au pus ochii 
americanii. Şi l-a mai pupat o dată pe celălalt 
obraz, luminîndu-şi faţa cu un zîmbet care i-a 
rămas pe retină lui Alin, făcîndu-i toată noaptea 
albă şi fericită, încît a doua zi, la cursuri, a dormit 
cu capul pe pupitru, ceea ce l-a făcut pe Acatrinei, 
profesorul de rezistenţa materialelor să-l scoale în 
picioare şi să-l trimită la baie, să-şi dea cu apă pe 
ochi. În faţa oglinzii nu s-a recunoscut. Ochii îi 
erau în fundul capului, iar în spatele lui, al celui 
din oglindă, l-a văzut pe tatăl lui privindu-l cu ochi 
acuzatori şi severi, aşa cum nu l-a văzut niciodată. 
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S-a întors subit, să-l vadă şi în realitate, dar în 
spatele lui nu era nimeni. S-a spălat bine pe faţă cu 
multă apă rece, s-a dus şi a băut o cafea la terasa 
de lîngă facultate şi şi-a revenit oarecum.  

Trebuia să se întîlnească cu Vera. Azi! Cînd? 
La ce oră? Că nu au fixat nici locul, nici ora. Dar cu 
siguranţă în parc, în acelaşi loc. O fată ca Vera nu 
putea da greş şi părea parolistă şi mai ales decisă. 
Nu avea încotro. O să vadă azi, dacă se va 
îndrăgosti de Alin, un ins destul de şters, cu capul 
mare, cu părul, pe cap, rar, ca puful de boboc de 
raţă, nici deşirat, nici robust, potrivit ca înălţime, 
cu ochii duşi în fundul capului, cu urechile cam 
mari, încadrînd un obraz desenat dezordonat de 
cel care l-a proiectat încă din gena stră-stră-
strămoşilor lui, va fi minunat, se va ţine de el şi-l 
va face bărbatul de care are nevoie o viitoare 
farmacistă. Dacă nu se va îndrăgosti, înseamnă că 
îşi va duce misiunea pînă la capăt, contra a cîtorva 
avantaje, printre care şi o bursă la Moscova, aşa 
cum i s-a promis, pe un an de zile. Avea de ales. 
Dar Alin nu avea de ales, ci doar de aşteptat să se 
facă seara, seară de mai, cu lumina roşiatică a 
apusului peste banca pe care va sta şi o va aştepta 
pe Vera, care, desigur, nu va întîrzia. Şi nu a 
întîrziat, deşi nu fixaseră o oră anume, nici un loc 
anume. A venit nu mult după ce Alin s-a aşezat pe 
aceeaşi bancă pe care a stat şi ieri şi pronia 
cerească i-a adus-o în faţă pe Vera. Nici nu se 
gîndea atunci că va fi femeia vieţii lui, dar femeia 
care-i va sta în pat la noapte cu siguranţă că va fi. 
Şi aşa a fost. Toată noaptea au făcut dragoste, 
schimbînd zece prezervative aduse de Vera şi trei 
cearşafuri, pe care a doua zi a trebuit să le ducă la 
spălat.  

 
 
17. 
Vera a plecat dimineaţă fericită şi oarecum 

îndrăgostită de noul ei prieten, în timp ce Alin a 
rămas acasă şi a dormit toată ziua, fiind trezit de 
un vis în care un ins ce părea a fi Scriitorul i-a 
povestit despre un mare spion care urma să apară 
în oraş, pentru a fura din secretele realizărilor atît 
de sigure, la termene exacte, ale planurilor 
cincinale, făcînd ca economia carpato-danubiano-
pontico-dîmboviţeană să duduie şi să 
dezechilibreze realizările modeste de dincolo de 
Ocean. Cînd s-a dat jos din pat era sigur că spionul 
este deja în oraş şi trebuia să-l descopere şi să-l 
dea pe mîna celor care ştiu ce să facă cu el. A 
mîncat bine timp de aproape o oră. Asta era şi 
strategia lui, care-l va ţine în putere toată viaţa. 
Înfuleca din caltaboşii încălziţi, că aşa îi plăceau lui 
– care-i aduceau aminte de cighirii făcuţi la 
sărbătorile de iarnă de mama lui –, gustoşi şi 
zemoşi, nu seci ca lebărvurstii din magazinele 
alimentare, şi din brînza pe care a pus-o peste 
patru ochiuri moi, gîndindu-se că Vera nu i-a cerut 

nimic de mîncare, iar el ca nesimţitul a ţinut-o 
numai în corzi toată noaptea. Poate i-o fi fost 
foame, cine ştie, poate că de asta a venit la el. Dar 
aşa cum arăta, nu părea o hămesită, ci arăta ca un 
om bine întreţinut. Picioarele ei robuste şi lungi 
susţineau un bust bine făcut, care contura 
şoldurile sculptate cu măiestrie, peste care se 
înălţa un mijloc ce desena un trapez pînă la umeri, 
în cadrul căruia cei doi sîni bine făcuţi, tari, cu 
sfîrcurile maronii şi ţuguiate l-au ţinut toată 
noaptea în priză şi conectat la sexul acoperit cu o 
tufă neagră şi creaţă sub buricul ce părea a anunţa 
gaura unui hău în care se vor pierde mulţi, foarte 
mulţi bărbaţi. Abia aştepta să o întîlnească şi să o 
întrebe dacă nu-i este foame. Şi aşa a şi uitat, după 
ce a ieşit din casă, visul în care marele spion îşi 
anunţase apariţia prin gura Scriitorului, pe care va 
trebui să-l cunoască într-o zi. 

 
 
 18. 
 După sesiunea din vară, în care nu s-a văzut 

cu Vera, care avea şi ea examene foarte grele – ea 
urma să treacă în anul trei şi Alin în doi, deşi erau 
născuţi în acelaşi an ( „pe mine mama m-a dat de 
şase ani la şcoală, că eram mult prea deşteaptă să 
mai aştept un an”, i-a spus Vera în timp ce făceau 
dragoste într-o noapte în Grădina Botanică, pentru 
că aşa i-a venit ei ) –, Alin a fost chemat de 
profesorul Grandjer, care i-a făcut cunoştinţă cu 
„Domnul Asaftei” de la matematică, un profesor de 
renume, care bătea tot timpul anului cele mai mari 
universităţi din lumea bună, de la Oxford la 
Harvard şi Yale, care l-a întrebat ce planuri de 
viitor are. Planurile lui de viitor nu erau încă prea 
clare, atîta timp cît tatăl său s-a gîndit la el, luîndu-
i această grijă de pe cap. Nu conexau nici într-un 
caz cu cele ale profesorului Asaftei, care ar fi vrut 
atunci să-i spună ce are de gînd cu el, după ce 
Grandjer, garantul moral al acestuia, i l-a 
prezentat ca pe unul dintre cei mai înzestraţi 
studenţi, cu o intuiţie remarcabilă, care l-ar putea 
conduce pe viitor, dacă ar avea o îndrumare bună 
şi un mediu prielnic, spre mari descoperiri în 
domeniu. Dar nu i-a spus nimic. Figura studentului 
nu-i dădea mare încredere. Părea labil şi indecis, 
predispus spre orientări de moment, fără 
perspective prea mari. Dar poate că inteligenţa, pe 
care i-o va verifica cu de-amănuntul la toamnă 
cînd va reveni la studii, va schimba această primă 
impresie.  

 Alin n-a înţeles mare lucru din acea întîlnire 
şi n-a insistat la profesorul lui de matematică, ale 
cărui cursuri le ştia pe dinafară, despărţindu-se cu 
bucuria studentului care pleacă în vacanţă cu un 
carnet plin de nota zece. S-a lăudat Verei cu 
izbînda lui şi în treacăt i-a spus şi de întîlnirea cu 
cei doi profesori. Şi-au programat să meargă la 
Costineşti, deşi iniţial îi spusese că vara îi este 
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ocupată de problemele ei de familie; în realitate 
fiind deturnată de la planurile ei de omul care a 
racolat-o pentru a-l avea tot timpul pe Alin în 
vizor. Dar asta încă nu era singur cînd se va 
întîmpla, pentru că nu ştia ce planuri are tatăl lui 
cu el. În plus era şi practica obligatorie, care 
trebuia să aibă loc undeva pe la final de august şi 
care va fi la Bucureşti la Semănătoarea. Aşa i-a 
căzut la tragerea biletului, cum de altfel la toţi cei 
din grupa lui, pe ale căror bilete scria numele 
aceleiaşi întreprinderi, mare producătoare de 
maşini agricole. Şi asta le-o făcuse Împrăştiatul, 
cum îi spuneau studenţii lui Gorţun, lectorul de la 
maşini agricole, curs tembel, la fel ca cel care îl 
ţinea. Dar Bucureştii nu erau de lepădat. O nouă 
experienţă. Nu mai fusese în capitală din copilărie, 
de la moartea lui Dej, de care îşi aducea aminte 
foarte bine şi despre care din cînd în cînd mai 
vorbea cu tatăl său, cînd acesta era supărat pe 
cuvîntările lungi ale lui Ceauşescu, care-i obliga să 
declare producţii mari la hectar şi nu înţelegea de 
ce, cînd cele obţinute erau foarte bune. Aşa că n-a 
ştiu ce să-i spună Verei în acea ultimă noapte din 
prima vară de student, care s-a bucurat peste an 
de toate cîte poate avea un ins care nu ducea lipsă 
de nimic. 

 
 
 19. 
 De un singur lucru îi părea totuşi rău: că s-a 

îndepărtat de cei de la Vidanja veselă. Şi nu 
înţelegea de ce Evanghelistul l-a ţinut la distanţă. 
Asta i-a dat o notă slabă în faţa lui Wolf, care se 
gîndea să-l înlocuiască cu altcineva. Frecventase 
cercul mocirloşilor în ultima vreme, care pierdeau 
zile în şir la Corso şi la Varice. Fusese şi la Casa 
Studenţilor, introdus de Vera, care era acolo 
cunoscută şi apreciată de Ştivică, şeful clubului 
studenţesc, unde se întîlneau şi poeţii oportunişti 
Nelu Chiriacescu şi Eminel Lucam, care făceau cu 
rîndul în paginile revistelor literare şi mai ales în 
cele ale ziarului „Scînteia”, cînd era vorba de o odă 
închinată partidului şi celor doi lideri ai lui, el şi 
ea, rîvnind la talentul poetului adevărat, Ioanid, 
ale cărui versuri i-au adus în acele zile al treilea 
apartament oferit de primul secretar al judeţului, 
care, la auzul celor recitate de poetul şahist şi 
trompetist, cum era cunoscut insolitul poet 
bahluvian – „Poet nu sunt în fiecare zi/ Dar 
comunist întotdeauna!” – a primit cheia 
apartamentului – „Dar să fie pentru ultima dată, 
tovarăşe!”, la care poetul spunea subit. „Atîta timp 
cît vom avea partid, condus atît de strălucit spre 
marii victorii, eu voi avea nevoie, ca iubind, să-mi 
ţin iubitele în voie!” – şi astfel de glume şi le 
permitea poetul, că şi secretarului îi plăcea 
dezinvoltura cu care acesta le spunea, invitat fiind 
şi la unele chiolhanuri ale acestuia, evident însoţit 

de noua iubită, locatară a noului apartament oferit 
de partid, şi celebra lui trompetă.  

Toate astea le-a auzit Alin la Casa Studenţilor, 
unde se fuma în draci, se bea cafea şi bere, fără 
nici o teamă. Cei doi poeţi erau mereu în centrul 
atenţiei, iar despre poetul Ioanid vorbea cu 
precădere alt poet, cunoscut şi el pentru poezia sa 
din vremurile staliniste, dar şi pentru cea erotică 
de acum şi mai ales pentru donjuanismul lui, Pan 
Pălmaşu, prieten apropiat al lui George Lesnea, 
supărat acum pe el pentru că lansase în vacarmul 
de la clubul studenţilor, unde se învîrtea viitorul 
de mîine, studenţimea, o epigramă pusă pe seama 
celui înfierat în ea –  „George Lesnea scrie-o odă/ 
Pentru Nicu, pentru Vodă/ Pentru-o viaţă mai 
comodă.” – poet curtat şi pentru faptul că era şi 
secretarul de redacţiei al celei mai rîvnite reviste 
literare de pe Bahlui. Nu i-a displăcut întîlnirea, ci 
dimpotrivă l-a făcut curios şi mai ales şi pentru 
faptul că acolo nu i-a văzut pe cei care frecventau 
Vidanja. A întrebat-o pe Vera dacă-l cunoaşte pe 
Evanghelist. 

- Desigur. El frecventează Casa Universitarilor. 
Cred că acum e acolo pe terasă. Nu ratează nici o 
zi. Dacă vrei, putem merge. 

Era destul de tîrziu, dar, în drum spre Copou, 
n-ar strica să dea o ochiadă şi pe acolo. Şi au 
pornit ţinîndu-se de mînă spre Casa 
Universitarilor. Nu era departe. S-au sărutat 
conztinuu, aşa cum făceau cei mai mulţi la acea 
oră urcînd spre Puşkin, spre Codrescu, pentru 
ultima noapte, studenţi fiind, a doua zi urmînd să 
se despartă pînă la toamnă.  

La o masă pe terasa Bîrlogului Dinozaurilor, 
aşa cum botezaseră studenţii Casa Universitarilor, 
era grupul Evangheliştilor, printre care l-a zărit şi 
pe Dorin Stoci. Tocmai se ridicau să plece. La 
ieşire, Evanghelistul, observîndu-l pe Alin însoţit 
de o domnişoară uşor de rîvnit de oricine, dar nu 
şi la dispoziţie pentru oricine, gîndea Alin, l-a 
întrebat: 

- Newton! Dar cine e domnişoara din dotare? 
Alin s-a simţit flatat şi adrenalina i-a schimbat 

fizionomia, făcîndu-l să exclame: 
- Prietena mea! şi a strîns-o şi mai tare de 

mână, să fie singur că gestul lui este observat de 
toţi cei din cerc, care au holbat ochii la frumuseţea 
care-l însoţea. 

- Vera! a spus aceasta, săltînd un pic, să se facă  
parcă mai vizibilă, zîmbind, devenind mult mai 
atrăgătoare. 

- Şi ce faceţi la această oră! a întrebat 
Evanghelistul, cu un scop precis, sesizat şi de 
ceilalţi din grup. 

- Ne plimbăm – a spus Alin. 
- E periculos, la această oră. Zic că ne 

retragem la noi, să citim – a spus acesta cu un 
vădit gînd ascuns şi a continuat; avem lecturi 
importante la ordinea zilei. 
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Şi lui Alin i s-a mai dat, aşa a crezut pe 
moment, o şansă de cel căruia îi mergea buhul 
prin tîrg că este extrem de selectiv şi suspicios. 
Dar el ştia sigur ce fel de ins este şi de către cine 
este urmărit. Îi va raporta  mîine lui Wolf că s-a 
restabilit legătura. 

 
 
20. 
Au ajuns la Vidanja veselă destul de repede. 

Evanghelistul se arătase nerăbdător să-l pună la 
încercare încă o dată pe Alin, de care s-a lăsat 
vădit interesat. Grupul lor începuse lucru la 
romanul pe care doreau să-l prezinte la concursul 
organizat de o editură bucureşteană, loc pentru 
care aflase el se băteau vreo douăzeci de juni 
prozatori bahluvioţi, cum le zicea el 
pretendenţilor la glorie literară, şi nici nu-şi mai 
bătea capul încă cîţi de prin toată ţara. Îşi 
aleseseră o temă acceptabilă, chiar dacă depăşită. 
Viziunea lor era una modernă şi tratarea narativă 
după modelele occidentale pe care asistentul 
universitar le cunoştea foarte bine.  

Zacuscă, aşa cum i-a rămas porecla de la acel 
ospăţ de pomină fiului profesorului universitar, un 
ins locvace şi informat la zi cu toate noutăţile, va 
pune al dispoziţie tot materialul necesar pentru 
inspiraţie, nu compilaţie, cum ar fi dorit Bondocul, 
insul ce dădea tîrcoale surorii eruditului june 
profesor, care se pregătea în taină să fugă în Italia 
şi de acolo direct la Chicago, unde îl aştepta 
marele istoric al religiilor. Dorin Stoci pe drumul 
spre Vidanjă n-a scos o vorbă şi nu bănuia cîtuşi 
de puţin unde vrea să ajungă Evanghelistul. 
Prezenţa Verei le dăduse un soi de fîstîcială chiar 
şi-n mers celor cărora, mai mult decît lui Alin care-
şi ţinea iubita de mînă, le trecea prin cap o poştă 
cum nu mai văzuseră. Or aşa ceva nu se putea în 
prezenţa Evanghelistului, un ins spurcat la limbă 
dar cu morala la purtător mai tot timpul. Avea 
nevoie de o diversiune, care să le asigure liniştea 
pentru lucrul, peste vară, la cartea ce le va asigura 
gloria. Studenţii urmau să plece în vacanţă, iar ei 
vor ara peste paginile albe brazdele romanului lor 
care va trebui să cîştige concursul organizat de 
editura care şi-a anunţat această intenţie, în 
căutare de producţii noi, aşa cum vrea partidul, şi 
tineri talentaţi. 

Mirosul din cămăruţa aglomerată cu tot felul 
de obiecte, de la cărţi şi reviste la vase murdare şi 
scaune scîlciate, le-a întors nasurile tuturor. Nu 
mai fusese aerisită de două zile, de la ultima 
întîlnire. Cei care o folosiseră între timp nu o 
aerisiseră, că Grosch, deţinătorul ocazional al 
bivuacului, mai dădea cheia cîte unui amic să-şi 
rezolve fie probleme de igienă personală, fie 
chestiuni legate de amoruri pasagere, ori chiar 
momente de odihnă pentru cei care nu-şi găseau 
liniştea în altă parte. Evanghelistul a strîmbat din 

nas. Dorin a deschis iute fereastra – „ - Dar nu 
pentru mult timp!” a spus Zacuscă, accentuînd  
„Pentru că urechile sunt ciulite douăzeci şi patru 
din douăzeci şi patru!”, ceea ce l-a făcut pe Alin să 
se simtă cu musca pe căciulă. Dar căciuli mai erau 
pe acolo, care se obişnuiseră şi nu-şi mai făceau 
probleme –, iar Bondocul s-a uitat în ibricul 
nespălat de pe aragaz, strîmbînd şi el din nas. 

- Lăsaţi că mă ocup eu – a spus Vera, al cărei 
spirit de gospodină îl impresionă pe Evanghelist, 
care, văzînd că Alin nu o scăpa din mînă pe fata 
dezinvoltă şi dornică să se  afirme, a spus: 

- Newton, deschide cătuşa şi lasă fata să ne 
facă o cafea. Vom avea nevoie pentru că urmează o 
noapte de lecturi importante. 

Alin şi-a dat seama că o ţinea strîns de mîna 
pe Alina şi i-a dat drumul, vădit îngrijorat şi 
regretînd că a acceptat să vină în acel loc infect. La 
nici cinci minute au apărut Prăjitură şi Grosch. 
Atmosfera intrase în normalul camerei, încît izul 
acela de aer închis nu s-a mai făcut simţit. Ţigările 
aprinse au dat aerului din cameră consistenţa lui 
permanentă.  

Vera şi-a văzut de bucătărie, însoţită de 
Grosch, care, găzdaş fiind, i-a arătat locul celor 
necesare dereticării spaţiului. Nu era mult de 
dereticat, pentru că, şi-a dat seama, oricît ar face-o 
tot nu s-ar fi cunoscut. Încît spălatul ibricului şi a 
cănilor pentru cafea, un pic de ordine pe masă au 
fost treburile necesare pentru a pune cafeaua la 
fiert. Cafea era destul de multă şi-a dat seama 
Vera. A avut grijă Prăjitură să aducă. Sursa lui era 
sigură – gospodăria de partid la care mama lui, ca 
secretară a şefului judeţului, avea acces. Mirosul 
de cafea bună a înlocuit subit aerul din garsonieră. 
Iar discuţiile amestecate şi fără nici o noimă l-au 
făcut pe Alin să se trezească la o realitate pe care 
nu de mult o pierduse. Ce urma să asculte trebuia 
să reţină cuvînt cu cuvînt. Îşi limpezise memoria, 
tulburată oarecum de absenţa Verei de lîngă el, şi 
făcea eforturi de concentrare maximă, pentru că 
urma a doua zi să se ducă la Wolf pentru a-şi 
recăpăta încrederea, bănuită de el pierdută după o 
pauză atît de mare din grupul cel mai suspect 
dintre cîte a cunoscut el în ultima vreme.  

 
 N-avea de unde şti că Evanghelistul fusese 

chemat deja de trei ori şi obligat să dea nişte 
declaraţii legate de unele chestiuni de la catedră, 
dar şi de altele ce ţineau chiar de acel loc în care ei 
se întîlneau şi care, deşi căptuşit cu microfoane, nu 
putea oferi niciodată înregistrări descifrabile.  

 Urma apoi să plece în vacanţă şi să uite 
pentru un timp de relaţiile astea ascunse care 
începuseră să-i placă, pentru că se simţea 
important atunci cînd era întrebat de inşi care 
asigurau liniştea ţării, tocmai pe el, un nimeni de 
care, totuşi, aceştia nu se puteau debarasa. Îl avea, 
în acest sens, în faţa ochilor tot timpul pe 
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profesorul Negru, de la care a învăţat ce e 
important în păstrarea unei siguranţe fără de care 
bunul mers ar fi fost dat peste cap. Şi asta făceau 
aceşti inşi aici, la Vidanjă, voiau să dea bunul mers 
peste cap. Ca din senin s-a şi văzut într-un mare 
birou, în faţa unui tovarăş care se uita la el de sus, 
de undeva de la foarte mare distanţă. El părea un 
păduche pe un guler alb de cămaşă de uriaş, în 
timp ce tovarăşul ocupa toată acea boltă a 
încăperii, ce părea mai mare decît cerul, sub care, 
în astfel de situaţii, îi plăcea să plutească. 
Îndemnul acelui tovarăş, bine îmbrăcat şi cu o 
voce peltică dar fermă, i-a dispărut din urechi 
odată cu auzul vocii Evanghelistului care a spus: 

 - Astăzi vom citi din Şolohov. Şi scoate din 
geanta lui ponosită, dintr-o muşama neagră, 
scorojită, cu vădite riduri de un alb murdar, de 
care nu se despărţea niciodată, o carte, pe coperta 
căreia Alin citi: Pămînt desţelenit. 

 - Să deschidem la pagina 9. Deschide cartea la 
acea pagină şi i-o dă lui Dorin Stoci… Rar şi apăsat. 

 Şi acesta a început să citească rar şi apăsat. 
Alin era derutat. Nu ştia ce să creadă. Arunca 
ochiade dincolo, în bucătărie, de unde vocea Verei 
se auzea doar în surdină, însoţită de cea a lui 
Grosch, care s-a arătat interesat de noua achiziţie 
a grupului.  

Cînd Dorin a ajuns la pagina 15, Evanghelistul 
a ţinut să dea nişte explicaţii asupra importanţei 
metodei de înţelegere a textului, divagînd într-un 
mod serios, care l-a făcut pe Zacuscă să 
izbucnească în rîs, iar pe Bondoc să-şi încreţească 
fruntea. Abia cînd lectorul şi-a aruncat privirile 
severe către cei doi, cei implicaţi în scrierea 
romanului au înţeles jocul acestuia. Alin părea 
debusolat. Dar apariţia Verei l-a înveselit. Cafelele 
au fost aduse şi prietena lui putea să se aşeze lîngă 
el, iar dacă nu va avea loc, o va ţine el pe picioarele 
lui. 

 - Mai departe! s-a auzit vocea fermă a 
Evanghelistului. De la pagina 66 la pagina 70. Şi 
Dorin s-a executat.  

La terminarea celor patru pagini, Zacuscă, 
foarte serios, a spus să mai adăstăm şi asupra unei 
pagini, de la 158 la 159. Ne vom umple de spiritul 
înalt al programului atît de artistic ilustrat de 
Şolohov. Şi s-a citit şi acea pagină.  

Evanghelistul se uita cu atenţie la Alin. Acesta 
părea siderat, dar ca să le facă jocul s-a arătat 
încîntat. 

 
 - Bine! a spus Evanghelistul. Fiind o seară a 

surprizelor, pentru că asta dorim să fie, să trecem 
la o lectură mult mai atrăgătoare, de pe ogoarele 
literaturii noastre. Şi a scos un op subţirel, pe 
coperta căruia Alin a văzut scris numele Ion 
Istrati, iar sub numele lui titlul cărţii: Din neagra 
ţărănie. Avem a ceti cîteva pagini. Sunt absolut 
necesare întru luminarea minţilor noastre. Jocul 

era deschis şi nu se putea da înapoi. Pe Alin, ale 
cărui lecturi din acea perioadă erau din Spinoza şi 
Hegel, îl pufnea rîsul, dar dorea să vadă unde duce 
lecţia oferită de lectorul de la filologie. Şi a citit 
chiar alte paginile însemnate. S-a mirat că un ins 
ca el, despre care se spunea că citeşte numai cărţi 
străine, poartă în geantă şi la această oră cărţile 
unor scriitori minori şi proletcultişti pe deasupra. 

După lectura acelor pagini, ceilalţi din grup s-
au arătat interesaţi şi ei de alte lecturi ajutătoare 
şi reprezentative. 

  - Noi suntem aici un cerc de lectură, care 
facem re-iniţieri în spaţiul agreabil al literaturii 
noastre şi propun o lectură masivă din Mitrea 
Cocor – a spus Zacuscă, care cu vocea lui de scapet 
în evoluţie spre bariton, a atras atenţia celor din 
jur. Şi s-a auzit corul celor din cameră: 

 
  - Da, da! Vrem Mitrea Cocor! 
  Şi s-a citit timp de două ore din Mitrea Cocor, 

carte care a fost extrasă cu un gest vioi din aceeaşi 
geantă de Evanghelist. Vera a mai făcut un rînd de 
cafele. Fumul era gros şi nu mai conta. Grosch, din 
cînd în cînd, mai deschidea fereastra şi striga să se 
facă linişte că se citeşte din Mitrea Cocor. Verei îi 
plăcea atmosfera, iar lui Alin îi reveniseră în minte 
rafturile bibliotecii din Stihia, din care tatăl lui 
extrăgea cîte o astfel de carte şi nu o lăsa din mînă 
pînă nu o termina, iar cînd o termina o lua pe 
Anica cu ambele mîini şi o punea pe masa din 
spate şi-i povestea cartea pe îndelete. I se 
înfierbîntase sîngele şi tare ar fi vrut să fie în pat 
cu Vera, care, ciudat lucru, nu arăta deloc obosită 
şi-i plăcea să stea mai mult la bucătărie, unde se 
ţinea de ea, ca un scai de lîna oii, Grosch, neatent 
la lecturile devenite deja obositoare dar 
obligatorii. 

  - Vom citi pînă la capăt tot ce ne-am propus. 
 
 Şi Alin a fost curios ce mai urmează. Ce mai 

conta, o noapte pierdută, dar măcar folositoare 
pentru raportul de mîine. Dar nu şi-a exprimat cu 
glas tare curiozitatea, ci a arătat din ochi că este 
atent, ochi şi urechi, ceea ce l-a făcut pe Bondoc, 
excitat la maximum, să exclame: 

- Em. V. Galan, Bărăgan! 
 Toţi în cor: 
- Da, da! Bărăgan, pămînt cu flori! Vrem 

Bărăgan, vrem Bărăgan! 
   Lectura a durat pînă spre zori, lungă şi 

anapoda atît pentru Vera, care a trebuit să-i facă 
faţă lui Grosch, a cărui atenţie pentru noua 
achiziţie a grupului s-a arătat a fi mai mult decît 
evidentă, cît şi pentru Alin, care s-a văzut din nou 
în grupul de elită al tîrgului, aşa cum era clasificat 
de către Băţăran plutonul condus de Evanghelist. 
Acesta părea, la acea oră de dimineaţă, neostenit şi 
gata să înceapă o nouă lectură.  
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  Cafelele de dimineaţă le-a făcut Grosch, 
pentru că Vera cădea aproape din picioare, iar Alin 
trebuia să o sprijine. Şi au ales să se retragă. 

  - Pînă la toamnă, că noi plecăm în vacanţă – a 
spus Alin, luîndu-şi la revedere de la cei de la 
Vidanja veselă, care, după plecarea celor doi s-au 
retras şi ei pe la casele lor. 

 
 
21. 
După ce a stat cu Alin pentru o împreunare cu 

năduf din partea acestuia, moţăind aproape, Vera 
s-a retras şi ea, promiţîndu-i că se vor vedea în 
curînd. Dar de văzut cu siguranţă se vor vedea la 
toamnă. Vera avea un alt plan pentru vară şi nu i l-
a divulgat lui Alin. Ceea ce a avut ea de făcut în 
această relaţie a lor, începută subit în parcul 
Copou, a făcut. Va vedea ce va face pe viitor din 
acest punct de vedere. O bursă de studii la 
Moscova nu era de aruncat, chiar dacă va trebui să 
stea departe de noul ei prieten, că iubit nu-i putea 
spune şi nici nu spera acum, după cîteva contacte 
la pat, că-i va fi.  

 
Alin a mai stat în pat un pic, dar s-a dat jos din 

cauza stomacului care-şi cerea porţia de nutriţie. 
Şi i-a oferit-o cu generozitate, golind frigiderul, 
care trebuia să fie lăsat curat peste vară. Chiria a 
fost plătită pe tot anul, aşa că atunci cînd va avea 
chef, în vacanţă, va veni să mai stea la Iaşi.  

 
   În timp ce mînca s-a gîndit la raportul pe 

care urma să-l scrie pentru Wolf. Unul scurt, 
informativ, pentru a se şti că el a reuşit să intre 
iarăşi în grupul Evanghelistului, care, l-a plecare, 
dimineaţă, i-a spus că pentru a înţelege lecturile 
de peste noapte va trebui să citească pînă la 
toamnă toate acele cărţi din care au fost extrase 
pasajele şi în plus încă vreo douăzeci, pe care i le-a 
dat pe o listă. Va fi condiţia pentru a se alinia 
lecturilor elevate ale grupului.  

 
Alin nu s-a arătat deloc descumpănit şi 

îngrijorat de maldărul de maculatură 
proletcultistă pe care trebuia să-l parcurgă peste 
vară şi a luat ca un electus serios ce era foaia cu 
bibliografia, a împăturit-o şi a spus că aşa va face. 
Se gîndea la acest aspect atunci cînd redacta 
informarea, strecurînd fără să-şi dea seama tonuri 
maliţioase la adresa Evanghelistului, care era 
foarte bine cunoscut de către cei de pe Triumfului 
şi destul de frecvent chemat acolo.  

 Planul acestuia de a scrie, în colaborare cu 
Dorin, Zacuscă şi Bondocul, un roman pentru a se 
prezenta cu el la concursul unei edituri mari de la 
Bucureşti era noutatea pe care cei care 
supravegheau zi şi noapte Vidanja veselă trebuiau 
să o ţină permanent sub observaţie. Cunoscut de 

aceştia fie că unii dintre ei s-au lăudat deja prin 
diverse cercuri, fie că au fost ascultaţi, aşa cum se 
întîmpla cam la toate întrunirile lor.  

 
   Metodele au fost îmbunătăţite, după ce Alin 

a absentat pentru o perioadă de acolo, iar Dorin 
Stoci a trecut pe altă listă a lor, de la cea de 
informator la cea de urmărit. Chestiunea era că 
tema romanului nu le era clară, aşa cum le era 
celor patru autori care-şi făcuseră un plan exact al 
redactării lui, pe capitole. Ştiau dintr-o discuţie a 
lor, cînd li s-a năzărit a scrie romanul, la o masă de 
la Casa Universitarilor, de la un om al lor strecurat 
acolo, poate chiar de la Dorin Stoci, nu se ştia clar, 
că în toamnă sau spre primăvară vor publica într-
o revistă studenţească patru pagini de roman, cu 
fragmente paralele sau în manieră intertextualistă, 
în aşa fel ca ochiul ager al supravegherii să nu se 
prindă din prima.  

 
Pe Onofraş, cel care se ocupa cu citirea 

revistelor înainte de a merge la tipar, l-au 
convertit la traiul lor şi vor şti cum să-l orbească 
doar cu paginile din romanele consacrate pe care 
acesta nu avea cum să le cunoască, iar printre ele 
vor strecura şi paginile lor. Aceste lucruri şi le-a 
imaginat şi Alin, care în informarea pe care i-a dat-
o direct în mână, la el la birou, lui Wolf, care era 
superiorul direct căruia Alin trebuia să-i raporteze 
tot ce i se pare în neregulă, ba chiar şi în regulă, că 
nu ştii niciodată Iepurilă, aşa-i zicea Wolf lui Alin, 
de unde sare duşmanul de clasă, că acesta este 
peste tot, ba uneori stă ascuns chiar şi în noi. 

 
 Lui Alin aceste lecţii îi făceau bine de fiecare 

dată. Îşi aducea aminte de maiorul Negru, de la 
care a învăţat arta delaţiuni şi a întrebat unde este, 
că ar vrea să stea de vorbă şi cu el. 

 
- Nu e treaba ta unde este tovarăşul Negru. E 

bine să ştii că el este peste tot, ca Sfîntul Duh peste 
ape. 

 
   Chestia asta cu „Sfîntul Duh peste ape” nu a 

prea înţeles-o Alin, dar va afla el cum se traduce în 
viaţa de zi cu zi. Sfatul primit de la Wolf de a fi cu 
ochii în patru şi acasă la el, la Stihia, sau pe acolo 
pe unde se duce şi, dacă află ceva grav, să pună 
mîna pe telefon, pe firul direct – nici asta nu ştia el 
cam ce înseamnă – şi să dea de veste. Se simţea 
important şi bucuros că a intrat iarăşi în graţiile 
celor  pe care îi considera adevărata putere a 
sistemului în care crescuse de mic, la dreapta 
tatălui său, care-l aştepta acasă, la Stihia, cu uşile 
larg deschise.  

● 
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Daniel CORBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasărea neagră 
(Ultimul poem romantic) 
 

 

La o oră târzie din noapte pe când  

tocmai încetasem lucrul 

la „Tratatul despre laşitatea lumii de la origini 

până în prezent” şi urmăream pe internet  

cele mai negre ştiri când tocmai aflasem că  

în Costa Rica 

criminalitatea printre elefanţii albi crescuse 

                                                            îngrijorător  

că un bărbat aprins de viol a siluit nouă femei 

într-o singură zi undeva prin Canare 

şi mafiile au sechestrat din nou copilul  

miliardarului Hababis că lucrurile  

prinţesei Diana se vând prin talciocuri umbroase 

că la Holywood lui Shakespeare i se pune  

pe cap o cenuşă postmodernistă înecăcioasă 

acră şi grea ca un tren de soldaţi 

că nişte omuleţi verzi prieteni ai omului  

participanţi la Podul de flori intergalactic 

au mai ocupat trei insule în Pacific 

auzii un zgomot venind prin fereastra deschisă 

un zgomot prelung şi macabru ca de OZN-uri 

nervoase. 

Îmi dezlipii ochii de la multicolorul ecran internet 
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şi văzui orbitoarea lumină cum vijelioasă 

                                  îmi intră în cameră  

apoi o rafală de aripi îngheţă încăperea 

lăsându-mă încremenit  

în barocul meu scaun pluşat  

şi deasupra şemineului un corb princiar  

se-aşeză privindu-mă fix. 

 

Ca-ntr-o filmică scenă parcă treceam  

prin coridoare de spaimă  

decorticam clipe ratate într-un labirint părăsit 

dar eu nemişcat în scaun priveam  

deasupra şemineului englezesc unde se-aşezase  

strania imperiala pasăre neagră. 

Sufletul: nişte zgură acolo şi el gudurat la 

                                       picioare 

„Eşti Corbul lui Poe – îndrăznii să vorbesc  

aproape în şoaptă – prin urmare aripile tale  

sfârşituri anunţă. 

Spune-mi, de ce-ai venit corb apocaliptic 

misteriosule Corb?” 

 

Dar el stătea neclintit privindu-mă fix. 

 

„Ştiu că vei spune acum Nevermore  

– rostii apăsat – atâta poţi spune  

incultule Corb cobe voyajeră 

o ştiu de la Poe.  Dar de ce m-ai ales 

chiar pe mine despicând un secol cu  

aripa neagră?  

Hai spune corb alegoric cobe a veacurilor  

poticnite-n visare eşti Viaţa  

eşti Moartea  

eşti înfăţişarea Ruinei?” 

            „THAKATIMUNU SIPEDI” 

slobozi din ciocul regal pasărea neagră 

„THAKATIMUNU SIPEDI” se răspândi peste tot  

în camera tristă precum fiorul rece al morţii. 

„Spune-mi pasăre ocultă oricine ai fi  
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această vorbă ciudată ce-nseamnă?” 

Dar Corbul rosti triumfal: 

                  „THA-KA-TI-MU-NU SI-PE-DI” 

 

„Din nou te întreb majestuosule Corb 

Thakatimunu Sipedi 

ce-nseamnă şi de ce schimbat-ai  

odată cu veacul 

acel misterios  «Nevermore»?  Şi de ce  

pe mine m-ai ales 

din cei mulţi lăsându-mă pustiu ca după 

               devastatoare beţii?” 

Dar Corbul răspunse fixându-mă cu privirea-i sticloasă: 

 

         „THAKATIMUNU SIPEDI” 

 

„Şi acum încotro enigmaticule Corb 

când mi-ai turnat negreala misterului  

în suflet ca pe-un absint blestemat?  

Mai ştii ceva despre Poe, cel mort într-un şanţ  

nu mult după ce i-ai dăruit 

straniul cuvânt «Nevermore»? 

Şi acum încotro?   Spre Unde?   Spre Când?”  

        Răspunse Corbul privindu-mă fix:  

                   „THAKATIMUNU SIPEDI” 

 

Deschisei Dicţionarul cel mare la T şi la S  

la P şi la ancestralul discutabilul Z al  

vechilor regi  

să nu pierd sensul ca Poe altădată 

înainte de-a dispărea strania apocaliptica  

pasăre neagră: 

„Zopedi” = groapa timpului, „To axion esti”,  

                                    „Gnothi Seauton”, 

„Katimoris” = floarea sinucigaşă,  

„Katimos” = dună de amurg multicolor  

          (Poate că aici ar trebui să-ngrop  

          toate ideile despre lucruri). 

 

Grăbit răsfoii masonice cărţi, Gehena,  

Paideuma, Golemul, Caballa  

cu o mie de gângănii reci  

curgându-mi pe şira spinării 
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uitând de pasărea vorbitoare până când  

auzii bătaia din aripi şi magicul Corb 

aşezat pe pervazul ferestrei rosti  

pentru ultima oară  

THAKATIMUNU SIPEDI 

prin livada cu vişini depărtându-se  

printre zarurile şi tomberoanele nopţii  

depărtându-se 

în timp ce repetam zăpăcit 

„Gnothi Seauton” „Zopedi” „Imunu” „Katimos”  

“Spre Unde?” “Eşti Viaţa eşti Moartea?”  

„Eşti înfăţişarea Ruinei?” 

THAKATIMUNU SIPEDI 

                                         THAKATIMUNU SIPEDI 

Dincolo de bine şi de rău aşteptând zorii. 
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Jacob ISAAC 
 
 
 

 

Man of the 

mouth 
 

Eloquent 

Emerging 

Conditioning social constitution of time 

The addressing man of the mouth 

Aggressive but stable reactor of 

Reach the scenario of updates 

Recapping the slogans of competition 

Cornering the promotions of 

Honouring the able and feeble innocents of 

Chances of time warning the liability of space 

Inner traditions of images 

Cleaning to clinch the memory 

Fear of the source is the haunting probability 

And enigmatic forces of apprehension 

Analysing the impact of repetition 

Eyes of request and space 

Aimless energy of life 

Powering the light of our space 

My faculty of acquired attachments 

And social constitution taming 

My instinct reliability 

Here I actualize the Placebo Effect 

Here I reach, 

Mind is the mind of almighty 

Steering the body and cheering the mind 

I am the man of the mouth 

Eloquent 

Emerging 

Conditioning social constitution of time 
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Frothy  Illusions 
   

Mapping dearly my habit court days 

Mood swing raising the caution of traits 

Procrastinating conditioning treaties are 

Reading, raiding the tangible page 

Touching and favoring patches of time 

Pledging perusal of disturbing haunt 

Look! my layer of relations remarkable 

Tick your sponsoring visual suggestions of 

Frothy illusions and filthy image 

Give up within trails 

Weakening logic of comparanoia 

Weeping spaces and chances of days 

Raising the features of struggle and conditioning 

Powering the depressive enemy my mind 

Steering my damage of rolling rhythm 

Cover up your power-up 

Your shining eyes 

Feel and prevail the sniffing image 

Self-defense scheming the facial rhythm 
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Cleopatra LORINȚIU 
 
 
 
 
 
 
 

The Strow Hat 
fragment 
 
 

t was raining in Paris and the whole world 
was crazy about the swine flu.  

I had gone through successive panics 
and had lost their numbers, from the mad cow 
fever to the bird flu, from Ebola to this recent 
swine flu.  

Always thinking of Corsica, all the immediate 
obstacles seemed bearable.  

We arrived Sunday night, Monday afternoon I 
already had the symptoms of rebel flu. Violent 
throat pain, arm tingling, annoying sweats as if I 
had come out of the shower, cold, hot, cold, hot, 
headache. It was flu, no doubt, but which one and 
what was to be done? 

Any doctor would have pointed me to the 
emergency room, where the madness began, 
because I didn't have the necessary documents, 
just my so-called European card, whose usefulness 
no one was aware of. It seems that no one knew 
exactly how it worked, who made the papers, how 
to send them and where, etc. People shrugged and 
looked at you with a kind of contemptuous, cold 
pity. 

I went to Ira, the Romanian pharmacist I knew 
for a long time at the pharmacy in Rue Saint 
Dominique... I would have needed Tamiflu, but it 
was announced that doses of the antiviral vaccine 
would only enter the pharmacies during the month 
of October. 

This was the strategy of the big pharmaceutical 
companies, to trigger a psychosis in which the 
super vaccine, which became essential in the 
population's mind, would then be easy to place, so 
easy gains... The misfortune of some was always 
the enrichment of others.  

I was lying in the little attic, my son was going 
to sleep with his girlfriend. I do not know if that 
did not cause him any problems, anyway, he came 
in the evening after work to take a shower, change 
his clothes and prepare for the next day's work, a 
kind of repetitiveness of life that exasperates and 
turns a man into a servant, canceling all its 
beautiful, artistic and advanced aspirations.  

But I had no solution. He, too, was left alone in 
the big city to do a job that, ultimately, he should 
have liked. 

Neither did I, decided to give up the civil service 
that I had the feeling was putting me into an early 
grave.  

Nor did Bertrand, so struck by fate, so 
humiliated by society and deceived in his 
expectations, so punished for his lack of foresight 
and perhaps for the unconsciousness with which 
he had played his life.  

I had to overcome the disease, I had to 
overcome it, the day of departure was 
approaching, when here's what happened.  

As I had only one key, I left it to Bertrand and I 
went shopping. Repeating constantly that I must 
defeat the disease. I wanted to get some white 
alcohol and put compresses on my chest at night, 
as I did at home a long time ago, during the heavy 
flu nights. 

When I returned, Bertrand was all pale, sweaty, 
in obvious panic, and cold sweat flowing down his 
forehead and temples. I thought it was one of his 
heart attacks. 

- What happened? How long have you been like 
this? 

- Look, Ange called me briefly and told me that 
in principle, on June 16, they are not there, they 

I 
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will be in Marseille to have the knee surgery again, 
I do not understand anything, because things have 
changed: he told us to postpone it for three weeks 
and I went to change the tickets...  

The ceiling began to move.  
- But this is madness, how could you do such a 

thing?, I screamed. We can’t stay three weeks here, 
first of all, we have no place to live, you know, I 
can't keep that child sleeping at friends for three 
weeks... then we risk spending all of us money 
here, this is the vacation you wanted? 

Bertrand was confused, desperate, I was afraid 
he would have one of his well-known panic attacks.  

Ultimately, he had acted under the empire of 
fear, constrained by telephone, and was now 
harassed between me and Ange. A postponement 
of three weeks seemed nothing to them, but still, 
we had discussed so many times all the details 
about the date of our arrival, the date of the tickets, 
in addition, the likelihood that they would not be 
home, and that brother-in-law, Pedro whatever, to 
take us from the airport and install us in what we 
understood to be the room arranged for us for a 
few months. 

- Look, call Ange, please, and remind him that 
we discussed the possibility of this situation, that 
he told us that anyway the house is empty, huge, 
free, at our disposal for three months or whatever, 
and that we can live there in a room upstairs, if it's 
so spacious. Giovanna’s mother has a back garden, 
everything is surrounded by relatives. In the end, 
he owes it to you, isn’t it? 

Bertrand was silent.  
- I do not know why I was so confused, I went to 

change the tickets.  
We worried for a few more hours. Ange didn't 

answer the phone. In the end, after two days of 
turmoil, I managed to talk to him. 

- Look, Ange, I'm sorry it's so and you have to 
take the surgery right now. If you remember, we 
discussed exactly what if we get there and you are 
not. And you told us that there was no problem, 
that your brother-in-law, Pedro, would be waiting 
for us at the airport. 

- No, Pedro can't in any case, that's the day he 
works ...  

- Well, in this case, we'll take a taxi from the 
airport to your house. If you want to come, 
obviously, and if your invitation is still valid. If this 
is not possible now, we will return where we came 
from and drop everything. Honestly, we can't 
manage it financially for another three weeks in 
Paris. That's not why we came and we have no 
place to live ... 

In short, the discussion was very tense and very 
cold ...  

 - Pass me you’re your husband, Ange said in a 
cold, sharp voice.  

I passed Bertrand, who was pale and sweaty.  

In the end, that was it, we were losing the 
tickets, which meant a few hundred euros, but we 
were limiting the disasters ... I thought in my mind 
that I decided to throw everything away.  

There was something I didn't like about the 
way this Ange had changed the tone, now that we 
were about to get there.  

 
  
 
Ever since Dan Brown had placed a scene from 

the Da Vinci Code in the Eglise Saint Sulpice, it 
seems as though the church has been increasingly 
busy with tourists. Willing to identify the place 
where the obsessed executioner from Opus Dei 
broke the church's tiles and killed a nun, blindly 
obeying the orders of an onerous cardinal. 

The group of tourists followed the white marble 
line of the meridian and the astronomical gnomon 
without taking a hint of its meaning. Few people 
know that for years it was considered one of the 
ugliest in Paris because it was massive, white, 
imposing, it ruins the harmony of the place. In 
general, a gnomon is a measuring instrument long 
used in astronomy for the exact calculation of the 
Easter equinox! 

Ever since the novel had appeared, tourists 
came from worldwide to see this bizarre white 
marble obelisk, almost 10 meters high, topped 
with a sphere from which a copper line descends 
to the ground. The line on the ground should 
represent the meridian on which Paris is. It may 
not be very accurate, but it dates back to 1722 ... 
Tourists marvel at the white marble obelisk that 
watches skeptically in the left wing of the huge 
aisle, naive tourists religiously looking at each 
inscription, even if they didn't understand the 
meaning of either. 

The astronomical, skeptical and somewhat 
lonely gnomon, with all the Latin inscriptions, still 
seems oddly placed in the austere order of the 
church, like the ear of a huge white rabbit... 

The dozens of chapels on the right and on the 
left, each with its story and its name, sometimes 
seemingly abandoned, sometimes lit by several 
candles paid with two or three euros by visitors, 
housed faithful believers, lost people, students on 
the eve of exams, all the types of faces and bearing 
the distinguishing signs of all races and peoples of 
the earth.  

A moving Babel Tower.  
I stepped doubtfully into the dusty light, 

through a stained glass window.  
I always had the feeling that there was a lot of 

dust in there, that it was hard to breathe, especially 
in the chapel of the Holy Virgin. But I had made it a 
habit of the few moments I spent in Saint Sulpice, 
and now, before an important decision, I really felt 
the need for a moment of solitude.  
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Each time I took refuge in the recess on the 
right called Chapelle des Saints Anges, near the 
entrance, where the three mural paintings by 
Delacroix are placed. How Delacroix had received 
that order was not very clear to me, nor did it 
result from the text displayed on some kind of 
stand, even in the middle of what was called 
somewhat inappropriate chapel, for it is nothing 
more than an austere partition, with wooden 
benches attached to its walls, and the perspective 
on the paintings is at least petty. 

I would have wanted more space, more 
precisely, to be able to get back about ten meters, 
so that you could have a real perspective on those 
mural paintings made by the painter in a particular 
technique that uses wax. There is no space, I think 
there are maximum four meters from one to the 
other, the colors seem dull, dusty, withered, the 
master’s technique did not seem at its peak and yet 
Jacob's Fight with the Angel fascinates me. 

Jacob wears boots up to his knees and a kind of 
animal fur hanging on his shoulder sheds lights on 
the musculature of the warrior, pushing into the 
Angel's hands with blue-green wings. It seems 
extremely serene, somewhat indifferent, but 
present, with an expression of a psychiatrist who 
endures the crisis of hysteria of a patient who 
knows what he can do. 

No annoyance, no muscle twitching to confess 
effort or even some slight destabilization on the 
face of the Angel, we do not know exactly what the 
angels might feel, which is why its attitude seems 
normal to us.  

It is said, in the interpretations of the sacred 
texts, that the painting represents Jacob's struggle 
with himself ... the adjacent text states that Jacob is 
fighting, fighting with the Angel to obtain the 
blessing. Which, in the end, he obtains, a fact 
interpreted as a sign of the power of the Jewish 
people descending from Jacob over God. 

The contradiction in terms of the message of 
this painting has intrigued me for years and years.  

Jacob is physically struggling to get his blessing 
...  

Seeing this painting again reassured me 
somewhat, temporarily. Temporary and 
paradoxically. 

We all struggle with ourselves. And Delacroix's 
painting had this indescribable gift, to convey that 
there’s order in everything and that often those 
that follow are written beforehand, that it is futile 
to struggle too hard, insignificant pawn in the great 
movement of lives. 

 
  
 
I look at Jacob's struggle.  
I look at the silence of the Angel. 

Jacob struggles with all the physical force in the 
hands of the Angel who is as if in the mirror, or 
behind a rigid and intangible plexiglass, I feel an 
invisible partition wall between Angel and Jacob. 

Like from matter to idea.  
I believe all the interpretations well, but I also 

allow myself to imagine, to fabulate. Jacob 
struggles, physically struggles until the Angel 
blesses him. What a contrariety ... 

Struggling physically to be blessed.  
Whatever Jacob had done, it would have 

seemed logical to me to beg for mercy, to do 
countless good deeds, to humble himself, but to 
fight physically ...  

Then I am amazed at the "effects" of Jacob 
placed by Delacroix in the right corner of the 
painting. A spear, a fur and ... a straw hat with a red 
ribbon, just as the painters wore in the 19th 
century. The painting was made in 1861. I'm 
thinking of the artistic atmosphere of Ilse d'Adam 
or Barbizon. Terrible Delacroix ... I have the 
impression that he had painted his own hat he lent 
to Jacob ... it seems like an innocent totally secular 
signature on the wall of the great church. In fact, 
Delacroix's house is two steps away, on rue de 
Furstenberg, not far from Saint-Germain-des-Prés. 
I have a strange feeling that the painter left his 
straw hat in the painting and went to rest a little. 

I also had a similar straw hat, with flaps and a 
red ribbon, a little worn hat, a sign of the burning 
sun and the breezy wind of other sunny places, 
other vacations.  

I could have abandoned it in the spacious attic 
of the mountain house or just discreetly forget it 
on a bench and bought myself a new, flawless one 
and tied with a scarf in fresh colors.  

But I liked this air of mild fatigue about my hat, 
the sister of Delacroix's hat ...  

I remembered an old poet I had become friends 
with during the seventies. With his gentle look and 
his smug smile, Ion Sofia Manolescu had appeared 
one day in the canteen where we used to have 
lunch, blushed as after a snack, saying: 

- I bought a hat! Well, this is going to be my last 
hat! 

I politely contradicted him, wishing him a long 
life out of the unconsciousness of my 20 years. The 
old poet, however, was not sad, but only pained by 
his hat. Soon he would publish a book that was 
called the Last Hat, and then he would go to the 
Lord peacefully. 

He had been right.  
My straw hat would not be the last, but I kept it 

out of superstition, especially when I had identified 
it in Delacroix's fresco.  

As if that slightly absurd hat was time 
travelling.  

A fight was waiting for me. So I took my straw 
hat with me to Corsica. 
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Lidia GROSU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasărea 
mea, poezia 
 
Pentru mine 
Nu pot să plâng... 
Și atunci, când mă doare, 
Leg lacrima  
În nod cu timpul, 
Şi resemnarea, 
Sfidând limbajul  
Unui asfinţit de soare 
Și al frunzei  
De salcie, 
Refugiată în lumea ei  
De aramă. 
 
Eu strig neauzit  
Şi  trăiesc repetat  
Aceeaşi eroare 
Şi las Pasărea  mea,  
POEZIA, 
Din mine 
Spre tine să … zboare.  
 
 
 
 
 

My bird, 
poetry ...  

 

I can't cry 

when something hurts me 

And when the pain becomes acute, 

I tie my tear 

with my time and resignation 

 

Thus, I ignore the language of 

senescence 

And the sadness of the willow leaf 

Which hides in the golden autumn 

 

And i shout in silence... 

No one can hear me... 

And I live, repeatedly, 

Same fault: 

I am not crying... 

nothing hurts me... 

 

And I delegate my bird –  

The poetry in me ... 

to fly towards you. 
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Plină de 
viaţă, 
speranţa 
 
 
 
Speranţa-i cu ochii albaştri 
Cuprinsă-ntr-o nemărginire 
Ea ne sărută toţi aştrii, 
Şi-i face din ochi omenirii 
Semn  
Că în noi luminează 
Şi fiecare-i iubire  
Când omul prin ea îşi veghează 
Al vieţii dar la nesfârşire. 
 
... Cu-ndemnul spre ea să se-nalţe,  
Nu ne înşeală-n verdicte 
Şi sparge toţi munţii de gheaţă 
Din sufletul ce nu dezminte 
Zorii 
Pe care-i sculptează  
O destrămare de ceaţă 
Şi, fermă,-şi autorizează 
Prezenţa în inimi  de gheaţă. 
 
Speranţa-i cu ochii albaştri... 
Pe umeri de heruvimi, 
Ea ne sărută toţi aştrii 
Şi-n zâmbet transformă-un suspin. 
 
Alungă-n uitare toţi norii, 
De raze-mpleteşte coroane, 
Şi-al lor este predicătorul, 
Şi visului treaz –  ikebană-i 
De-ncredere-n tot  
Ce-i Lumină... 
Speranţa-i a ta dimineaţă, 
C-o răsuflare divină, 
Prin care, chiar strop, te-nviază... 
 
 
 
 
 

 
 

Hope is life 

 

Hope is blue-eyed 

And it is an infinity: 

She kisses us all, 

And give calm glances to mankind - 

Signal 

That she shines 

And each of us becomes love 

When he watches 

The gift of life as eternity. 

 

... She urges us to climb 

He doesn't lie to us in verdicts 

And it breaks all the mountains of ice 

From the soul that does not ignore 

The horizon line... 

 

Hope is sculpted in us 

And it breaks our fog: 

She, firmly, authorizes herself 

present 

in hearts that no longer believe in the 

future. 

 

Hope has blue eyes ... 

He climbs on the shoulders of the 

cherubim, 

And he kisses all the stars, 

And the sigh turns him into a smile. 

 

She drives away all the clouds, 

Weave crowns of rays, 

And he becomes their preacher, 

Ikebana of the waking dream, 

Reliable in all 

What the Light brings us ... 

Hope is your morning 

And it is divine breath 

Through which, even a drop,  

revives you ... 
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Rai pe 
pământ 

 
 
Desprind iluziile de ideile 
Care-mi solicită  
A lor materializare 
Nu mă-ndoiesc: 
Ele îmi sunt vindecare. 
 
Timpului demodat 
aină nouă îi dăruiesc, 
Dar îi las străluciri de odinioară –  
Sensul, valoarea –  
În faţa acestora ororile tac. 
 
În „Tatăl nostru” 
Caut mereu un reper 
 Evit ispita... 
Nu-i de la  Domnul 
Şi-o recunosc  
Ca pe o încercare  
De a-mi revedea îndoiala 
Ca necredinţă  
În  izbânda înălţătoare. 
 
Cu viaţa, toate jocurile  
„de-a-v-aţi-ascunselea”  
Le anulez... 
Prea scumpă  
Pentru a-i  ceda  
Avalanşei de gânduri 
În care-ar lipsi Dumnezeu –  
L-aş întrista 
Şi nu aş mai fi eu. 
 
Dumnezeu îmi sugerează,  
Mă sfătuieşte... 
Falsuri dispar, ispite...  
Şi simt 
Cum intru în rai....  
Pe pământ... 
 
Astăzi ...  
De braţele Lui m-am învrednicit 
 
 

Heaven on 
earth  

 
 
I detach the illusions from the ideas  
that are wanted 
achievement 
Their materialization 
Without a doubt: 
They are healing me. 
 
Old-fashioned time, 
I give him a new coat 
But I leave the shines of old - 
Meaning, value -  
In front of them the horrors are silent. 
 
In "Our Father" 
I'm always looking for a landmark 
 I avoid temptation ... 
It's not from the Lord 
I recognize her 
Like a test: 
To see my doubt again 
As unbelief 
In uplifting success. 
 
With life, 
All hidden games 
I cancel them ... 
it seems useless   
me to let go of the  
avalanche of  thoughts 
in which God exists... 
I would make him sad 
And it wouldn't be me anymore 
 
God suggests to me, 
He advises me ... 
Fakes disappear, temptations ... 
And I feel like heaven ... on earth 
Today ... 
I have become worthy of His arms 
 
And this gives me life... 
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Trezind 
primăvara 
 
 
 
Vindec prezentul, 
 De orice-aparență 
A gândurilor istovitoare 
Și trezesc primăvara mea   
Din bratele iernii 
 
Ea îmi zâmbește, 
Cu ochii ei frumoşi mă copleşeşte… 
Şi eu o îmbrăţişez 
Şi îmi devine comoară  
Ziua în care  
Ttrăiesc, admir și visez 
 
Cu bucuria de-a fi, 
Clipa îmi pare o nesfârșire 
Mai  dornic de viață, 
Sufletul tot  
Îmi devine grădină-a iubirii. 
 
Răsunător în ea  
Cor de viori, 
O singură dirijoare  
Ar recunoaște… 
Potopită de-a vieții culori, 
Ziua de mâine în mine renaște. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

When you 
want spring 
to come 
 
 
I heal the present from tiring thoughts 
And I wake up my spring 
From the arms of winter 
 
She smiles at me, 
With her beautiful eyes she overwhelms 
me… 
And I hug her 
This day becomes a treasure 
In which 
I live, admire and dream 
 
 
With the joy of being, 
The moment seems like an eternity to me 
And my whole soul 
Is eager for life 
And it becomes a garden of love 
 
 
In this garden 
A violin chorus is heard 
He admits 
one conductor: 
Day full of optimism 
 flooded with the colors of life ... 
 
I'm living the rebirth... 

 
Chișinău – întâlnire de suflet 
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Veronica BALAJ 
 
 
 
 
 

Intrarea în 

timp 
 

 

Îngerul chemat anume,  

 stă așezat pe un prag de lume  

cerne un vis, alungă un vis, 

începe să ningă a pustiu, 

{ nisipul ,ce coamă de leu înfometat}, 

doamne, lumea nu mai stă pe roțile sale 

a sărit de pe șine, iubirea-i din ce în ce mai distilată 

îndoită cu apă chioară, oricum nu ajunge fiecăruia 

de-aceea  ,urlă turbată  

absența iubirii, 

doamne, îi  usucă gâtlejul, venele, glasul, 

mai ales femeile, nu înțeleg   

cum de  le-ai dat pe pământ o cantitate limitată 

de dragul ei  își vopsesc părul,sprâncenele, 

își doresc un al treilea ochi ,pentru cine  altcineva  

atâtea marafeturi, mătăsuri,dichisuri și ploi inventate  

din lacrimi de rezervă  la întâlnirile mult așteptate? 

într-un acord duplicitar cu luna, 

și-au încondeiat priviri celeste, 

păcat desigur / 

din râsul lor ,răsar păduri și buruieni de leac,  

știu ele că mijlocesc răsuflarea  ta divină 

 pentru renașterea din univers 

 învață repetarea  existenței din mers,  

la infinit repetarea, 

scornesc chiar o matematică proprie, 

spre binele odraslelor zămislite  
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uitând că viața,  numai tu o pui în ecuație 

…. 

încheiate astea de făcut, 

Iubirea s-a și terminat 

le mai apasă întrebarea,ele, Evele,  

 n-ar fi fost mai alintate dacă, 

 le-ai fi vrut   create  

înainte de coasta dreaptă,  

sau stângă a lui Adam ? 

asta nu   au cum să o schimbe….. 

 Pe  bărbați , mă tem că numai tu îi poți 

struni  

se înfruptă și ei  

 din  licoarea cu gust de miere  

și stea arsă în cădere 

dar ,parcă nu-s așa  disperați făr-de 

iubire 

le-ai dat în loc, praștii,  halebarde, 

 arme de foc,rachete,și alte lighioane, 

 jocuri de-a moartea ,  

zaiafeturi, patimi felurite, 

pământul  e doar narațiune evanghelică,  

 și-l cred teren de manevră  pentru  

izbânzi 

de-aceea,  în urma observației de la fața 

locului,  

precum se cade, 

am purces la rugăciune, 

 izvodește, Tată Ceresc,  pentru femeile 

din lume 

 o   nouă  mare, 

 în valuri  avînd semințe de iubire 

 pe care le vor răsădi  

în ochiul  tău  edenic, 

cel   fără  de măsură-n timp, 

 din viață-n  viață  trecând. 
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Bulevardul Saint Charles 
 

 

Noaptea, înainte de ziua lui, St Charles  coborî într-o plimbare, 

 trei kilometri de bulevard  îi poartă numele  

{un pom tocmai înflori sub ochii săi}, 

clădirile, ziua mohorâte  , acum,sub jocul de lumini, 

par atinse de apele unor culori mișcătoare    

vede Sfântul case în formă de   triunghi, de romb, de fluture, 

se-mbină , se de sfac , uși, ferestre ,ca într-o  magie, 

înlăuntru , sunt părinți, copii, frați, sentimentele lor 

 colorate în mov, rozaliu, roșu ,albastru , 

o, da ,si dorințele lor, care mai de care, glisând, 

fete frumoase, câini,pisici, acareturi, la parter magazine, ce lume , 

poetică aș spune, 

nu știam nimic din toate acestea , 

altfel mi se-arătau   de sus  

înserarea urcă , desenând  grădini celeste pe boltă   

îmi place și vântul acesta ca un duh,Doamne, și copacii sunt frumoși , 

au răsaduri din rai... 

nourii vin, se leagă într-o horă, dispar, 

mai să-i agațe anteriul și  să-l urce deasupra orașului care, 

 i-a primit  numele în catastifele sale , chiar dacă nu-i el un sfânt prea cunoscut / 

merită, se gândi cu emoție, merită să le arăt  oamenilor de  aici recunoștință 

uite, de mâine,fac eu cumva, cer Domnului o minune,  

s-apară o casă din sticlă și lumină, doar pentru  poeți, 

{să-și recite opera,{declamația-i  o artă veche}, 

mai încolo, ar fi lăcașuri pentru cărțile dumnealor 

  cu numele  frumos orânduite  în rafturi 

 să cocheteze cu nemurirea, 

măcar  atât 

altă afacere dintr-o așa muncă,  

 nu s-a pomenit încă 

pe bulevardul ST. John, am auzit că sunt  

cluburi dezmățate,locuri de pierzanie, 

mă rog, e treaba sfântului ales, 

eu   aș pune  la răscruce , doar o bodegă  

 cu intrări deschise înspre  patru vânturi , 

unde apa să pară vin,  

fantasmagorie îngăduită doar celor care,  

din cuvinte meșteresc  lumi noi,  

e-o încercare grea, creația,      
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apoi,   aș izvodi un lac în preajmă  

de unde ar putea pleca în bărci  cu vâsle 

 oriunde muza i-ar chema  /  

 celor credincioși le-ar fi de folos o biserică 

{un  spital ,e  un  plan zadarnic} , 

 poeții nu se îmbolnăvesc decât definitiv,  

nu pot fi  tratați temporar  

era să uit s-adag o biblioteccă. 

În zori,  Sfântul visător 

 traversă bulevardul chiar prin locul unde se zărea  înscris numele său 

 se-nclină în fața propriei identități terestre  

strigând, viața, viața e aici,  

trece prin ochii, prin inima mea, 

sunt jumătate sfânt, jumătate om,  

cum să mă reîntregesc? 

 

 

 

  

Clubul vânătorilor 
                                                                                                      In memoriam, Doni 

 

Mai vii, mai treci pe la Hund Club,cum între noi  îl numeam? 

vulturul alb, o fi îmbătrânit și el, așteptând să-i  dai un nou răvaș 

să mi-l aducă la fereastra din stânga 

 unde plana  acrobatic pe gheață , 

 aeroplan dirijat de un duh era, 

n -am înțeles niciodată cum de l-ai ademenit  să coboare  

și  cuminte să-ți stea pe umăr, 

 alteori, la picioare 

 aducea în  priviri,   repezi alunecând ,  

 umbrele unor singuratice    stânci   

ți-ar fi plăcut  să-l însoțești, spuneai, 

în vârfuri sihastre  unde, 

 cel dintâi  poți gusta noaptea sau  lumina soarelui,  

 izvodirea oricăror   primejdii ,nu-l  înspăimântau,   

purta sub aripi,  corăbii celeste / 

nourii se războiau glacial 

întotdeauna  coborârea avea  un ritual  

spre neliniștea  micilor zburătoare 

părtașe la spectacolul 

de  întâmpinare a venirii tale …. 
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 La ceasuri târzii, când fantomatic,  

se auzea chiotul vânătorilor de-

odinioară  

sau glasurile hăitașilor  

aducând jivine în bătaia puștii,  

 construiam un ceasornic  din  

gheață ,  

să oprim pentru noi  

ora aceasta de viață ,ziceam 

să nu regreți ,acum,sub 

sub fierbințeala  timpului,în 

trecere, 

s-a prefăcut în fântână, 

 fărâmă cu fărâmă / 

măcar bine că,  

pașii noștri,măsurați   

prin  voluptosul alb de la Hund 

Club, 

își reiau forma 

oriunde -i un petec de ninsoare, 

inima  îmi  bate  mai tare, 

până în inima umbrei tale  

{ perfectă   capcană pentru 

iluzionare}, 

printr-un alb ireal, 

în partea de singurătate a pădurii, 

 în  partea de singurătate a 

zăpezilor 

 și -n singurătatea viitoare, 

te-aș vrea venind din nou, 

tu , cel învins de timp 

 și de plecare.  

 
Ottawa, 20 ianuarie 2020
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 

O întâmplare 
 
 

n orăşelul X, domnea o agitaţie mare. De 
câteva zile, este aşteptată o comisie 
guvernamentală pentru probleme de comerţ 

şi dezvoltare. Spitalul, şcolile, primăria şi 
regimentul de roşiori erau în plină febră cu 
pregătirile. La cancelaria cazărmii era un du-te 
vino perpetuu. Furieri cu haine noi şi proaspăt 
bărbieriţi, alergau  cu tot felul de ordine necesare 
noii desfăşurări de fapte „marca Eintz” cum 
deseori spunea plutonierul Schwartz. La una din 
ferestrele cazărmii, la etaj, soldatul Nicoară Ion îşi 
chinuia degetele ude  care atâta frecase de 
duşumele, cu o ţigară. Gândul îi zburase spre 
câmpiile mănoase ale comunei natale. Peste o 
lună, se va sfârşi cătănia şi-atunci, el, Nicoară Ion, 
va putea să-şi înjuge boii la cormană şi să-şi ajute 
măicuţa  la arat, semănat şi celelalte. Şi-apoi, mai 
târziu, poate chiar să se-nsoare… cu zâmbetul  pe 
buze şi ochii închişi în soarele puternic, îşi aruncă 
ţigara ce-i frigea degetele peste geamul deschis, în 
curtea cazărmii. Apoi, parcă fără să-şi dea seama, 
îşi aruncă şi privirea afară. Văzu, cu uimire, cum 
soarele se împrăştia nepăsător pe chipiul 
domnului plutonier Schartz. Fulgerător şi plin de 
teamă, se aruncă pe duşumea, mai ceva ca la 
instrucţie. De jos se făcură auzite ca un suflu de 
bombă, cele mai crunte înjurături cazone şi aprige 
dorinţe de răzbunare. 

Aşa-l găsi caporalul pe soldatul Nicoară, cel 
mai instruit băiat din grupa lui. Lungit pe 
duşumeaua ce nu se uscase încă, livid, cu ochii 
dilataţi de spaimă, abia putând să-şi mişte 
picioarele, încercând să se ridice. 

– Ce-i bă, Nicoară, ce-ai păţit? 
– Trăiţi, dom’caporal, nimic! 
– Atunci, scoală-te bă, ce faci acolo? 

– Frec podeaua! zise soldatul, găsind în cele din 
urmă, sub el, cârpa udă. 

– Atunci zi-i înainte, dă-i bătaie! Marca Eintz, 
nu? zise caporalul râzând şi plecă mai departe. 

A doua zi, la raportul companiei, plutonierul 
Schwartz ceru pentru magazia sa plină de 
neorânduială, câţiva soldaţi. Printre cei aflaţi sub 
directa-i oblăduire se afla şi soldatul Nicoară. 

– Care din voi ştie să scrie, bă? întrebă 
plutonierul. 

– Eu, să trăiţi! zise sfios Nicoară. 
– Ia, fă-te încoace. Uite ici tocul şi cerneala şi 

să-mi scrii etichetele într-un sfert de ceas. Ai 
înţeles? Marş la lucru! Şi după aceea, frecatul 
duşumelelor, dar în magazie, de data aceasta, 
aranjarea efectelor, etc. Îl purtă într-o goană 
nebună, toată dimineaţa. 

Când sună goarna de prânz, cu fruntea năclăită 
de sudoare, Nicoară se-ndrepta spre ieşirea din 
magazie, când cu vocea şuierândă se auzi strigat: 

– Hei, tu, ăla cu etichetele! După amiază să vii 
singur la mine… 

Cu un fior de spaimă neînţeleasă, dădu să iasă 
pe uşă. 

– Ce, bă, n-ai înţeles, ce mă-ta? 
– Înţeles, dom’plutonier! 
– Deci, vii direct aici, după ce crăpi! Gata, dă-i 

drumul râtane şi umple-ţi burta! 
Scăpat ca din puşcă, intră în rândul celorlalţi şi 

dus de vârtejul încolonării, se frânse pe banca de 
scândură, din fostul garaj de tancuri, devenit şi loc 
de „servitul mesei”, cum spunea colonelul 
Râşnoveanu. 

Dădu să-nghită lingura cu supa chioară, mai 
mult apă sleită, în care se rătăciseră câţiva cartofi 
necurăţaţi şi vineţi, dar vorbele plutonierului 
stăteau ca piroanele-nfipte în ţeastă. Un nod în gât 

Î  
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îl făcea să uite faptul că nici dimineaţa nu mâncase 
prea bine şi că foamea-i făcea destule probleme 
stomacului său de muntean nesătul. 

„Să vii aici, să vii aici, după ce crăpi! Oare ce-o fi 
vrut să zică? Cred că  oi fi fost văzut cu ţigara? 
Doamne, ce mă fac? Şi să mă duc singur? Oare de 
ce? Cred că o să mă altoiască zdravăn. Doamne, şi 
dacă dă în mine, eu, eu, soldat Nicoară ştiu c-am 
să-l omor! Doamne fereşte! Că dacă-l omor, mă 
împuşcă… 

– Drepţi! se auzi comanda în sală. Toată lumea 
afară! încolonarea! Soldat, mişcă, mişcă! 

Purtat de convoiul cadenţat ajunse-n faţa 
magaziei companiei, cu pas descumpănit. 

– Aha, aha! Ai venit, leat parşiv? Intră şi curăţă 
armele, spală geamurile, gamelele şi cizmele! 
urmă plutonierul plin de importanţă, adăugând, 
plin de venin: eu plec să mă pregătesc niţel, pentru 
întâlnire… 

Şi-ncuind uşa cu cheia, plecă bombănind şi 
înjurând spre birt, căci aşa se pregătea el pentru o 
astfel de întâlnire… 

Rămas singur, soldatul Nicoară începu să 
şteargă de zor cele câteva puşti de rezervă din 
magazia companiei. 

Oare unde s-o fi dus şi ce să pregătească? 
Pentru ce întâlnire? Cred că s-o fi dus să bea. Să 
aibă puteri când s-o întoarce. Doamne, fă-l să nu 
bea, c-am să-l omor, dacă dă în mine! Dau și eu în 
el, până-i crap capul. Dumnezeule! gemu în sinea 
lui Nicoară, deschizând la întâmplare un 
închizător.  Din el ieşi la iveală un cartuş nefolosit, 
uitat probabil pe teacă de la ultimul. Cu el în mână, 
Nicoară zâmbi: „Aşa, cel puţin, mor fără ruşine, ca 
tatăl meu. Şi încărcându-şi arma, scoţând piciorul 
gol cu febrilitate nebună din bocancul ud îşi 
slobozi încărcătura cu degetul mare drept în 
bărbie, în timp ce plutonierul Schwartz golea al 
treilea pahar cu schnaps, pregătindu-se pentru 
întâlnire. 

Şi-acasă un plug îşi aştepta flăcăul, în timp ca o 
fată mai puţin avea să fie măritată… 

●
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Adriana WEIMAR 
 

 
 
 
 
 
Întru 
spirit şi timp 
 
 
 

Pun piatră peste piatră, 
cuvânt peste cuvânt, 
faptă peste faptă; 
şi timpul 
mă construieşte pe mine, 
precum piramidele 
– inexplicabile dimensiuni 
ale spiritului. 
şi templul 
se construieşte pe sine, 
precum piramidele 
– inexplicabile dimensiuni 
în spaţiu şi timp; 
Şi piatră peste piatră, 
cuvânt peste cuvânt, 
faptă peste faptă 
vor dura piramide 
întru spirit 
şi timp. 

 
 

 
Mirabil 
Cuvânt 
 
 
 

Cât pot cuprinde 
în priviri: 
o mare de grâu încolţit 
în soare tomnatic. 
Cât pot cuprinde 
în gând: 
aur de grâu pârguit 
în soarele verii. 
Sămânţă prinsă 
în sfânt pământ 
– ca-n pilda vie 
a Semănătorului: 
rod adunat 
în lumină 
spre mirabil 
Cuvânt. 
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Sunet sacru 
al orgii 
 
 

Sunet sacru 
al orgii: 
cu trup 
de lumină 
în Lumină 
vibrezi… 
– îndumnezeire, 
credinţă, 
mister… 
Glas de Lumină 
înalţi 
către Cer, 
spre Cuvânt 
înspre suflet 
şi gând... 

 

Timp al clipei 
 
 

Vine un timp 
al clipei din urmă; 
când ochii 
nu vor mai vedea 
şi buzele 
nu vor mai spune... 
– clipa-tăcere. 
Semn 
de viaţă şi iubire 
e lacrima 
ce-acum curge, 
cuvintele 
ce-acum se rostesc 
şi seninul privirii mele 
spre voi; 
primiţi-le, 
ca şi când ar fi 
revărsarea 
clipei mele finale 
spre-Apoi. 

 

Fiinţa zorului 
 

 

Conectat la cer 

cu toată 

fiinţa zborului 

îmbrăcat în lumină 

încerci senzaţia unică 

a nemuririi… 

Dincolo de nori 

şi chiar de fiinţă 

destinul 

îţi rescrie 

zborul pe verticală 

întru renaşterea 

în spirit. 

 

 

Veşnicia 
 

 

Unde vom fi 

când vom pleca ? 

Cât de departe-n sfere 

vom ajunge ? 

Şi cine ne va aştepta ? 

Şi cine ne va plânge ? 

Vom rătăci 

sau vom găsi 

iar drumul 

spre veşnicia 

din care am venit ? 

 

Drumul spre 
Infinit 
 

Venim din infinit… 

drumul spre Infinit 

îl învăţăm 

într-o viaţă.
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Liliana POPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gară, port, aeroport 
 
 
 

Spaţii provizorii, 
Lipsite de intimitate, 
Oamenii trec unii pe lângă alţii 
Şi nu se mai privesc în ochi. 
Portrete glisează printre 
Atîţia gură - cască. 
Exerciţiu de imaginaţie: 
De unde vine fata cu părul căzut pe umeri, 
Cu o uimire caldă în priviri... 
Şi unde se duce bărbatul cu ochii acoperiţi de borul pălăriei ? 
Copilul condus de mîna cuiva s-a întors din mers 
Şi mă priveşte senin de aproape 
Apoi de departe, 
Din ce în ce de mai departe.... 
Unde se duc toţi oamenii ăştia ?! 
Cum sunt casele lor ? 
Cum sunt visurile lor ? 
Ce întrebări îşi pun ? 
Şi unde or să ajungă ? 
Unii cer bani, alţi cer ani ... 
De ce atâtea bagaje? 
De unde vin şi încotro se duc ?! 
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Ordinea 
sufletului 
 
 
 
Astăzi mă situez în devans 
Pe creasta prezentului în flăcări 
Când se strică ordinea sufletului 
Aduni lumina ce ți-a mai rămas 
Și o păstrezi în suflet, în inimă, 
Dar obligatoriu și în ochi. 
Căci fiecare suflet are pașii lui, 
Cu ritmuri și ecouri 
Dezamăgirea de azi e mai intensă 
decît durerea de ieri 
Colţ de umbră 
Pe care mintea îl refuză. 
Ginduri in gri ? 
În alb și negru ? 
Pulbere cenușie ce 
Biciuie pământul.... 
În mileniu III gândurile 
Vor fi tot în culori 
Cu sau fără voia cuiva. 
Vor să își facă loc 
Într-o împărăție fără foșnet 
Unde grădinile, casele, oamenii 
au o singură culoare ! 
Mă îndrept spre apus, 
Mereu spre lumină, 
E nevoie de orizonturi limpezi 
Să poț respra, 
Să pot gândi cu sufletul, 
Să pot să respir cu spiritul 
Sub un petec de cer 
Acum trebuie să ne grăbim 
Toți trei. 
Lumina 
Își apleacă fruntea 
Spre cealaltă parte a Pământului. 
 

 

Visul unei 
nopți de 
gheață 
 
 
 
coroane anglicane 
și-au scuturat diamantele 
peste coroanele copacilor din Cișmigiu 
oameni de gheață pășesc 
pe sub șiraguri și arcade 
ce taie cerul în felii 
pe caroiajul incomplet 
desenul vîntului de seară 
omul de zăpadă 
șlefuia cristalele de gheață 
pentru lujerul 
transparențelor 
omul de gheață 
aprinde ruguri sub corole 
și suflă peste florile de gheață 
adormite 
ce vor plînge în zori 
sorbim din ceaiul 
florilor de gheață 
sticlarul mută mereu 
omul de gheață 
la dreapta mea, 
la stânga, 
în față 
în spate face un singur pas 
albul mută și cîștigă 
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În jocul meu 
cu mărgele de 
sticlă 
 
Personaje, detalii, aparențe 
Nedumeriri, interpretări, nemărginiri 
Intră în magicul joc 
Cu artificii proprii. 
Se plimbă și azi 
Pe sub maiestuoşii porticuli ai grădinii 
Martori tăcuţi 
Caută formula fericirii, a împlinirii 
a regăsirii. 
Amintirile dansează cu tamburine, 
Hetaire răsfăţate în voaluri de odaliscă. 
Notele din lira lui Apolo curg invers. 
Eu sânt proscrisul  
Care nu se mai poate întoarce acasă. 
 
 
 

Proscrisul 
care nu se 
mai poate 
întoarce 
acasă 
 
E atît de frig 
Încît nici fumul nu mai cutează dansul 
sălbatic 
De zburător, 
pe note viscolite. 
A încremenit în hornuri şi visează 
Îşi bea ceaiul cu garguile oraşului 
Povesteşte noaptea acroterelor. 

Legendele circulă fără paşapoarte.... 
Ne întîlnim într-un bulgăre 
Ca pe o tablă de şah 
Dialog fără cuvinte 
Și cînt cu Knecht 
un andante de Scarlatti 
Dar pianul e dezacordat. 
Eu sînt proscrisul 
Care nu se mai poate întoarce acasă. 
Umbre scăpate din sfori 
Se nasc la marginea sferei. 
Şi bat la porţi... 
Zăpada se topeşte, 
Dar sfera rămâne perfectă. 
În jocul cu mărgele de sticlă 
Astăzi sînt fulg în cheia Sol, 
Spiritul meu, 
Scânteie 
 
 
 

Parcă 
Dumnezeu s-
a trezit din 
somn 
 
 
In dimineața asta de nou an. 
Ceața s-a risipit, 
E o lumină clară pe străzi... 
Nimic memorabil. 
Ba da. 
E o lumină atât de curată 
Un cer transparent... pe care 
Raphael n-a adăugat nici un norișor 
astăzi. 
Și simt în mine o îngăduință atât de mare 
Încât spiritul meu calcă în vârful 
picioarelor 
De jur împrejurul meu. 
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De pe limba 
ceasului 
picura 
timpul... 
 
 
Gînduri trec prin mintea mea cu viteză 
atingîndu-se între ele 
iesind unele din altele, sau din păduri,  
impletindu-se 
creand lumi reale 
ireale 
chipuri 
fantasme. 
cuvinte 
alte intrebari si alte raspunsuri 
De pe limba ceasului picura timpul... 
Dar timpul altora nu e al meu. 
Ecleziastul spune: "Fiecare lucru la 
timpul lui". 
 
 

adagio în 
balet clasic 
 
 
timpul s-a înscris într-un cerc 
sau într-o tiara 
pe care și-o scoate uneori 
să mângâie safirele amintirilor 
cînd aude stropii rătăciți 
de vântul neregăsit 

 
 
 
 
 
 
 
în sufletul de poet fără anotimpuri, 
sub cetina norilor 
dezamăgiți și desculți. 
doarme puțin  
după model bizantin 
sau florentin 
abia trezit, 
își zornăie diamantele coroanei. 
de ce nu crezi ființă de alabastru 
în rostirea mea neblândă 
timpul e soare senin 
și aprigă furtună 
ce-ncunună al nostru zenit 
noi toți sântem anonimi 
nu vezi frunza plăpândă 
căzând pe caldarâm, 
nu vezi cum ne frângem privirile în finit 
cînd clipa de viață e un infinit ? 
doamnă a nostalgiilor 
privesc în ochii tăi o lacrimă 
rezemată în ziua albă 
de ce nu pui un zâmbet 
în palma pentru sărut 
de ce nu închizi amarul 
într-o cupă de iubiri 
să urc prin depărtările timpului 
treptele de vis 
argintate, sticloase 
încrustate cu arpegii 
ce nu se mai sfârșesc 
o să mă găsești 
în căușul palmei 
alb, translucid. 
la porțile timpului 
paznicul încremenit 
își zornăie cătușele. 
Liliana Popa 
28 decembrie 2018 
Un joc de anul trecut, 
îți amintești ? 
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 

Cosind prin 
cimitir 

 
telică aduna dudele coapte de pe 
crengile mai joase ale pomilor care 
umbreau gardul cimitirului, când auzi 

vocea preotului strigându-l din uşa bisericii. Dădu 
uşor drumul crengii pe care tocmai o aplecase, să 
nu cadă fructele coapte în hăţişul ierbii. Îndesă în 
gură ultima broboană perlată alb-rozalie, îşi şterse 
cu dosul palmei buzele şi barba căruntă nerasă de 
aproape o săptămână, după care răspunse umil şi 
puţin vinovat.  

– Sărut mâna părinte! 
– Ia să vii încoace, că am o vorbă cu tine! 

continuă preotul cu o voce în care nu ghiceai nici 
poruncă, nici dojană, nici rugăminte, doar 
inflexiunile melodice din momentele când slujba 
cerea glas mieros, convingător. Aşa că Stelică nu se 
grăbi, o luă încet, tot pe lângă gard, până spre 
poarta cimitirului, îndesându-şi la fiecare pas 
picioarele în şlapii care se încurcau în tulpinile 
urzicilor tăiate. O palmă de loc, o potecă îngustă se 
făcuse astfel între iarba grasă din restul grădinii şi 
crucile vechi din piatră, mici până la înălţimea 
genunchilor, care stăteau rezemate de gardul 
cimitirului, înverzite de vreme. Zise în gând ceva 
necuviincios la adresa şlapilor, regretând pentru a 
nu ştiu câta oară ultima pereche de gumari pe i-a 
aruncat după ce au rămas din ei doar căputele 
zdrenţuite. Şlapii erau cam singura schimbare pe 
care vremurile noi i-au adus-o. Într-o vreme s-a 
gândit să se împotrivească, să cumpere o pereche 
de cizme de cauciuc şi să le taie carâmbii. A cedat 
însă în faţa preţului şi-a gândului că trebuia să 
arunce bunătate de cauciuc nou nouţ. Acuma, ar fi 
aprins o ţigară. După dudele negre mai dulci, cele 
albe mai parfumate, ţinând loc de desert îi veni 
pofta de-un fum amărui, la care ar fi mers şi-o 
ceaşcă de ţuică. Preotul stătea însă în uşa bisericii 
aşteptându-l, aşa că-şi luă gândul. Ajuns la poartă 
o luă pe aleea cu pietriş spre intrarea în biserică, 
dând a arăta multă grijă să nu calce iarba care 
creştea frumos în curtea din faţă. Curtea era 

aproape un islaz înconjurat de un gard nou, întărit 
la bază de o fortăreaţa de cruci. Altfel stăteau 
lucrurile în partea opusă, biserica era înconjurată 
de morminte ca de nişte soldaţi în prima linie, 
protejându-şi comandantul. În spate, cimitirul se 
continua prăvălit pe-un deal, armată în asalt, 
dezordonată şi fără uniforme. Cruci mai mari, mai 
mici, din marmură, din lemn, din piatră, morminte 
proaspăt săpate, acoperite cu coroane mortuare 
stridente, semănând cu nişte lighene sau pălării 
puse cu fundul în sus şi ornate cu flori mari, 
groteşti, de hârtie. Stelică se apropie de preot cu 
oarecare teamă, privind mai mult într-o parte, 
peste mormintele din preajmă. 

– Da părinte! Spuse, căutându-se apoi în 
buzunarul cămăşii după pachetul de ţigări, mai 
mult ca să nu înfrunte privirea acestuia. 

– Uite care-i treaba, vreau să vii să coseşti 
iarba asta aşa mai crudă. Pân’la toamnă, cu ploaie 
şi voia lui Dumnezeu poate se mai face de-un 
rând… 

– Viu părinte, de ce să nu viu, dacă e de 
treabă e şi de mâncare, răspunse uşurat Stelică, în 
timp ce gândul avea alte vorbe, spuse pe 
dinăuntru: „Nici trei rânduri nu i-ar ajunge, da 
acuma, bine că nu m-a certat că-i intru fără voie 
să-i încurc iarba şi să-i mănânc dudele. Cred că şi 
de asta vrea s-o cosesc, mai face o economie, mai 
creşte şi un rând de găini. Că de islazul ăsta, tot din 
curtea cimitirului, pe care se lăfăie iarba cine-l 
întreabă, iar morţii săracii stau într-o rână, pe-o 
margine de râpă în spatele bisericii… Ce odihnă or 
avea săracii aşa, tot proptindu-se să nu alunece. 
Nici n-ar da drumul la cimitir în partea asta. Tot 
acolo îi dezgroapă şi-i îngroapă unul peste altul. 
Eu de câte ori vin la baba mea o întreb: Mai poţi 
fă? N-ai ostenit? Uite eu când o să mor, măcar te 
pun pe tine proptă la picioare, că te-oi fi obişnuit 
de acum. Şi eu sunt uşurel, am rămas o mână…” 

S 
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– Te-nvoieşti aşadar? îl trezi părintele din 
gânduri. Atunci hai înăuntru să bei un rachiu ca să 
nu-ţi cadă greu dudele la stomac. 

– Bănuiam eu că-i vorba şi de dude aici, 
rosti Stelică mai în glumă mai în serios, prinzând 
curaj. Ce să fac părinte, am rămas de mic cu pofte 
de-astea de ţăran. Mai o dudă, mai o prună, mai o 
pară zemoasă, ba zmeură, de, ca ursul prin pădure. 
Am mâncat eu pe la pomeni, acum, în ultimul timp 
şi câte-o banană, dar nu mi-a plăcut. Mi s-a încleiat 
gura şi mi-a venit s-o vărs. Portocalele nu-mi plac, 
că-mi strică mirosul de busuioc din casă. Apoi alea 
mari şi galbene îs acre ca lămâia, nu ştiu la ce s-o 
fandosi atâta lume după ele… Poate unde m-au 
botezat ai mei cu nume de copil, am rămas aşa, cu 
poftele de atunci. Odată m-am prins cu vecinul 
Mirică şi am cumpărat de la magazin o nucă de aia 
mare cât mărul domnesc, maronie, cu lână pe ea. 
Hai, ziceam, să vedem şi noi ce miez mare găsim, 
din două de-astea faci o colivă bună… N-am putut 
s-o spargem cu ciocanul, abia am crăpat-o cu 
toporul! Şi parcă ce-am găsit… Câteva linguri de 
zeamă lăptoasă şi pe coajă două degete de pastă 
albă cu gust ciudat. Râdea vânzătorul de noi, de 
câte ori ne vedea. „V-a plăcut nuca tataie?” „Du-te-
n praştie, cu porcăriile voastre, ziceam, le-aduceţi 
să luaţi banii la proşti!” 

– Te-a luat ţuica de cap, Stelică de nu mai 
taci, ori n-ai de treabă? S-a ridicat şi soarele, du-te 
acasă şi vino mâine pe la şase cu coasa, vin şi eu 
să-ţi deschid poarta, că n-o mai las deschisă de 
când au intrat sălbăticiunile şi-au râmat 
mormintele.  

– Plec, părinte, dar dacă tot ne dădurăm la 
vorbă, ţineam să zic, ce frumos aţi aliniat crucile 
alea mici de piatră de-a lungul gardului, una lângă 
alta, parcă sunt la expoziţie. Te uiţi aşa la ele şi te 
gândeşti că şi ăia de le-au avut la căpătâi au fost 
oameni, acuma parcă-i vezi, nu ca atunci când erau 
căzute şi îngropate printre morminte, de nu se mai 
ştie când… Mai e şi acuma câte una rătăcită pe-
acolo şi sugrumată de pir. Scoase la lumină şi 
vedere, zic eu că-s mult mai frumoase ca ăstelea 
noi de toate culorile şi mărimile… Parcă-i o 
sorcovă părinte cimitirul nostru. Îmi închipui 
pietrarul care le cioplea, cioc-cioc, cu migală, toate 
la fel, că aşa suntem părinte pe lumea cealaltă, toţi 
la fel, nu-i aşa? Uneori seara, auzeam peste sat 
ciocanul lovind ca o chemare la rugăciune, 
aducând somnul oamenilor mai aproape de 
Dumnezeu. 

Trecându-şi palma dreaptă peste faţă, 
părintele îl privi cu luare aminte descumpănit o 
clipă. 

– Nu ştiam că avem filozofi în sat, da’ uite, 
chiar n-am vreme, am venit doar să-mi iau 
odăjdiile să-i citesc stâlpii Filicăi lu’ Ionică Gruia, şi 
până oi ajunge la ea se face târziu, că n-ai cum să 

urci decât pe jos pe potecă. Te aştept mâine cum 
ţi-am zis, dacă tot ne’ntâlnirăm.  

 
* * * 

 
După ce a plecat preotul, Stelică s-a dus să 

vadă cum sapă groparii în lutul galben aceeaşi 
groapă povârnită, pe la jumătatea cimitirului, în 
care intrase bărbatul Filicăi în urmă cu vreo 
douăzeci de ani. Acolo era ceva tulbure. După ce 
săpaseră destul de adânc, scormoneau acum pe 
fundul gropii, ori înfigeau din loc în loc târnăcopul 
în pereții ei căutând rămăşiţele răposatului. Nici 
ţandără de lemn, nici fărâmă de os nu ieşeau la 
iveală. „Ce dracu se’ntâmplă?” întrebau cei doi 
învârtindu-se prin groapă. „Cât de beţi să fi fost să-
i înfig crucea în altă parte, paştele mă-sii de 
treabă. N-am văzut noi, dar familia”?  

– Ce-aveţi mă, ce-aţi păţit? se băgă Stelică în 
vorbă, de sus de pe marginea gropii. 

– Ete, nu-l găsim p’ăsta, mama ei de 
meserie! Dă şi tu încoace sticla aia de lângă tine, 
dacă tot nu ai treabă şi nu te mai uita ca prostu’! 

Cel care vorbise, îşi şterse apoi mâinile 
pline de pământ lipicios pe hainele deja murdare, 
apucă sticla şi trase un gât lung după care i-o 
întinse cu năduf celuilalt gropar. Acuma ce facem, 
îl întrebă după ce şi acesta gâlgâi îndelung, între 
două respiraţii. 

– Eu zic să-l aşteptaţi pe părinte să coboare 
de la ţaţa Filica şi să-l întrebaţi pe el, propuse 
Stelică.  

– Şi familia? 
– Nu ştiu, tot cu părintele vorbiţi întâi! 
– Păi ăştia pregătesc pomană şi pentru 

mortul dezgropat, noi ce le spunem dacă nu l-am 
găsit.. 

– Lasă, că două pomeni nu strică, mai bine 
să fie, că nu-i păcat.  

Stelică nu mai avea nimic de făcut pe aici, 
aşa că o luă spre casă, târându-şi şlapii prin 
pietrişul amestecat cu praf al drumului. Înainte să 
ajungă, se opri la vecinul Mirică, cel cu nuca. 
Acesta adusese pe prispă o târnă de nuiele cu 
ştiuleţi din lesă, şi-i curăţa într-o dublă pentru 
moară. Aşezându-se lângă el, Stelică luă un ştiulete 
şi începu să-l cureţe cam în silă, mai mult ca să 
facă ceva.  

– Ce-ai mă, nu ţi-e bine? De unde vii?  
– Auzi, nu-l găsesc groparii pe Ionică Gruia! 
– Cum nu-l găsesc? Ai băut la rând cu ei sau 

ce? 
– N-am băut mă, mi-a dat popa un ţoi că m-

am tocmit cu el să-i cosesc iarba, dar mi-a trecut 
de mult.  

– Şi atunci?  
– Păi asta-i, că n-am mai auzit să nu găseşti 

mortul în groapă! 
– Eşti sigur?  
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– Da, mă, dacă-ţi spun? Am văzut groapa 
goală şi groparii năuciţi, da’ nu erau atât de beţi să 
nu ştie ce-i cu ei. Şi nu sapă gropi de ieri, de azi… 

– Şi când zici că te duci la coasă? schimbă 
vorba Mirică, mai mult fiindcă nu ştia ce să spună. 
Și nici nu ştia dacă era adevărat ce-i spunea 
Stelică.  

– Mâine dimineaţă…  
– Da’ nu-i prea devreme de cosit? Iarba-i 

crudă încă. 
– O fi, dar aşa vrea părintele, să mai crească 

un rând până la toamnă. 
– Şi înmormântarea?  
– Ce treabă am eu? Cimitirul e în partea 

aialaltă, aici doar crucile alea vechi şi iarba. E 
înmormântare, nu-i sărbătoare creştină. 

O vreme se auzi doar sunetul grăunţelor 
uscate, căzând unele peste altele în dublă. 

– Acu’ ce eşti abătut aşa, că nu-i mortul tău, 
continuă Mirică dialogul întrerupt. 

– Nu-i, dar mă gândeam că şi baba mea are 
mormântul tot pe-acolo! 

– Tu ori ai băut zdravăn, ori te-a lovit 
soarele în cap, că te ştiu om socotit la minte. Doar 
nu ți-a plecat baba moartă la altul în groapă… 

Stelică tresări ca lovit peste faţă. 
– Mă, tu te-ai prostit? Ce-ţi spun eu şi ce 

gândeşti tu… Dar vreo explicaţie pentru ce ţi-am 
zis, ai? Eu cred aşa, că pământul fiind în pantă, s-
au produs în timp alunecări pe dedesubt şi au dus 
astfel morţii puţin mai la vale. Şi cum mormântul 
meu tot pe acolo mă întreb dacă baba mea mai e în 
groapa ei sau nu.  

– Da’ de când te făcuşi tu de ăştia care 
umblă cu compasul pe dealuri?  

– Nu trebuie multă carte Mirică să afli pe ce 
lume trăieşti. Eu eram mărişor când ne-a luat 
ruptura casa… Întâi a auzit tata trosnete afară în 
miez de noapte, a ieşit şi a văzut pământul 
crăpându-se dinspre grajd. A intrat, le-a dat 
drumul vitelor afară, apoi a venit şi ne-a scos şi pe 
noi toţi din casă. În câteva ore casa era ruptă în 
două, jumătate a rămas pe locul ei, cealaltă a căzut 
la vreo doi metri mai jos. De atunci n-a mai 
lunecat, dar locul a rămas aşa, un mal căruia 
oamenii îi spun: la ruptură. De aia cred acum că n-
avea ce altceva să se întâmple.  

– Ştiu şi eu Stelică, atunci se rupea 
pământul, oamenii se mutau mai încolo, făceau iar 
casă mai din lemn, mai din pământ, că unde să se 
ducă? Acum s-a rupt satul cu totul, ăi tineri au 
plecat, bătrânii au murit, am rămas noi aici, nici 
cai nici măgari. Da’ chiar aşa, să plece şi morţii, n-
am mai pomenit. 

Pe măsură ce dubla se umplea de grăunţe în 
jur se împrăştia un miros de praf de porumb 
încins de soare şi de cuibar de şoareci. Găinile lui 
Mirică se încurcau printre picioarele lor, ciugulind 
boabele căzute pe jos.  

– Huşi! c-o să crăpaţi, le alungă acesta cu 
obidă, lovindu-le cu piciorul. Se ridică apoi şi 
răsturnă dubla într-un sac pe jumătate plin, 
legându-l la gură cu o sârmă ruginită. 

– Păi mă duc şi eu acasă, că mâine mă scol 
de dimineaţă, spuse Stelică ridicându-se, şi, pentru 
o clipă totul îi păru ca altădată, când zilele aveau 
un rost. Nu te-am întrebat ce mai face Floarea, îi 
mai bine?  

– Aşa zice că-i mai bine, da’ mai şade la fată 
la oraş că se mai odihneşte şi-i mai aproape de 
spital. 

– Da’ ţi-a zis ce are? 
– Ce să aibă, bătrâneţe, da’ uite că nu ne-

ndurăm aşa uşor niciunul… Lasă asta, mă dăduşi 
pe gânduri cu vestea ta, mă tot întreb, dacă mortul 
nu mai e în groapă, când te duci la cimitir cu 
pomană sau la înviere să-i duci lumină, nu te simţi 
aşa cam aiurea, parcă te-ai preface doar?  

– Cum să te prefaci mă, da’ când ne mureau 
băieţii pe front şi noi le făceam pomenile aici 
acasă, ne prefăceam? Cu gândul te apropii de cel 
dus nu cu ţărâna de pe trup. Şi apoi, cine mai ştie 
câte obiceiuri. Tata a vrut cruce de salcâm la 
căpătâi, nu de piatră. Citise el undeva despre asta. 
Că ştia carte, citise evangheliile toate, şi alte cărţi 
bisericeşti, ba chiar notase cu creionul pe 
marginea filelor părerea lui despre nepotrivirile 
dintre ele. Ne-o lămuri părintele mâine cum e şi cu 
groapa asta goală, şi cu ce-i de făcut. Aşa cred, că 
nu o fi trecut degeaba prin atâtea școli.  

 
* * * 

 
Mirică nu stătea prea aproape, dar alt vecin 

nu avea. În sat rămăseseră puţine case locuite, la 
distanţe mari unele de altele. Biserica şi cimitirul 
erau mai la vale într-o comună mai adunată, unde 
se afla şi primăria şi poliţia şi magazinul nou, 
amenajat în fosta Cooperativă, unde lucrase 
Stelică înainte de pensionare. El fusese şi vânzător 
şi magazioner, într-un cuvânt făcea de toate, doar 
banii îi preda la stat şi pentru asta primea leafă. În 
fiecare dimineaţă pleca la ora 4, vară, iarnă, ploaie, 
zăpadă, cu felinarul în mână, pe „scurtătură”, pe 
unde oamenii făcuseră poteci cu piciorul. După 
amiaza urca acelaşi drum spre casă, fără să-i 
treacă prin gând, ce viaţă grea duce. Spre 
deosebire de alţi săteni, el avea un serviciu, iar de 
gospodărie şi de animale se ocupa nevasta. Apoi, 
nici nu era prea greu serviciul, dădea marfa, lua 
banii, mai vorbea cu unul cu altul, se ducea acasă 
doldora de veşti. Vindea de toate, sare, gaz, sticle 
de lampă, zahăr, cuie, peşte sărat, măsline… 
Uneori primea păstăi de roşcove şi cum nu prea se 
vindeau când începeau să prindă sfoiegi le dădea 
pe câţiva bani copiilor care le rodeau cu poftă 
scuipând seminţele lucioase. La toate astea se 
gândea acum trecând pe lângă islazuri pline de 
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mărăcini, despărţite din loc în loc de pereţii 
năruiţi ai fostelor case. Pe aici pe undeva, fusese 
cândva şcoala unde o învăţătoare tânără şi aprigă 
ducea de una singură copiii, până la şase clase. La 
sfârşit de fiecare an, făcea serbare în curtea şcolii 
pe o scenă ridicată din scânduri de brad, acoperită 
cu crengi, parfumând aerul cu miros de răşină. 
Premianţii cu coroniţă recitau poezii, fetele mai 
mult Mama sau Duşmancele de Coşbuc. Se jucau şi 
scenete, îşi amintea de una în care o fetiţă legată la 
cap cu un batic şi cu un şorţ în faţă, ţopăia la 
înmormântarea bărbatului bătrân şi zgârcit: 

 
Acum joacă dacă poţi 
Hopa – hopa-şa  
C-am să frig cârnaţii toţi 
Hopa – hopa-şa 
 
Băieţii erau pregătiţi cu poezii mai 

bărbăteşti. N-a uitat niciodată versurile pe care le-
a repetat zile şi nopţi în şir ca să nu le încurce: 

 
Un vultúr veni din munte  
Şi ne-a zis: popor român  
Eşti viteaz, la ce mai suferi 
Jugul unui neam păgân 
 
Atunci nu i-a fost clar despre ce neam 

păgân era vorba, nici mai târziu nu s-a prea 
limpezit în privinţa asta şi n-a înţeles de ce 
intonaţia la vultur punea accent pe al doilea u. El 
altfel știa că se pronunță, iar despre rimă, ori nu 
fusese atent, ori nu învățase. 

 
Şi-a venit din nou vultúrul  
Şi ne-a zis: români eroi 
Ştim un prinţ viteaz şi tânăr  
Ce-ar veni cu drag la voi. 
 
Dacă era vorba de prinţ, sigur acesta era 

dintr-o poveste frumoasă şi cum să nu-l primeşti 
dacă el vrea să vină. Aici lucrurile erau ceva mai 
limpezi. 

 
Dacă vreţi vi-l dăm pe vodă 
Noi cu toţii: să ni-l dai! 
Şi ne-a dat pe Vodă Carol 
Într-o zi de 10 Mai. 
 
Când recita apăsat pe 10 Mai, tot corpul îi 

vibra în ton cu vocea: Simţea că 10 Mai e o 
sărbătoare importantă a românilor şi o mare 
izbândă, cum spuneau în continuare versurile: 

 
10 Mai ne-o fi de pururi 
Sfântă zi, căci el ne-a dat  
Domn puternic ţării noastre 
Libertate şi regat. 
 

Încet, încet, se apropiase de casă, şi 
amintirile au dat înapoi din faţa gardului sfarogit, 
dizolvându-se în tăriile pădurii. N-au fost de-a 
pururi nici Vodă, nici războiul nici steagul roșu 
eliberator, iar libertatea de acum parcă n-are nici 
un gust. Sau poate eu sunt prea bătrân, îşi spunea, 
şi locul meu nu mai e aici. Spre seară şi-a pregătit 
o omletă cu brânză pe care o mânca mai uşor cu 
gingiile, căci nu mai avea dinţi de ceva vreme. 
Dădu apoi câteva grăunţe la găini şi o felie groasă 
de mămăligă tăvălită prin grăsime, la câine. A 
bătut coasa ca să fie sigur că-i bine ascuţită, să-i 
ajute puterilor lui slăbite. Când a intrat în casă și a 
deschis televizorul, trecuseră ştirile şi starea 
vremii, iar restul emisiunilor nu le înţelegea şi nu-i 
plăceau. A stins şi becul, apoi s-a dus afară pe 
prispă să aştepte răsăritul lunei. Ea singură nu se 
schimbase în toţi anii aceştia, creştea până se 
făcea mare, rotundă, portocalie, ca acum, apoi se 
trăgea înapoi până rămânea o ţandără rece. Mereu 
şi mereu la fel. A apărut mai întâi o geană de 
lumină pe coama pădurii întunecate, apoi o 
creastă de aramă crescând încet ca o pâine pusă la 
dospit, luminând văile în valuri, ca o inundaţie cu 
spumă de şofran. Lipsea mirosul de fum din 
vetrele improvizate în curţi şi aburii de lapte fiert, 
puţin afumat în ceaunele de mămăligă. Lipsea 
mugetul vreunei vite nemulsă la timp, lătratul 
câinilor asmuţiţi de dihori. E bună şi liniştea asta, 
gândea Stelică, mă obişnuiesc cu cea dincolo, doar 
că n-o să mai văd luna. Da’ cine ştie, oi vedea altele 
pe ceea lume. Îşi trase pe el un preş împăturit pe 
canapeaua de lemn şi adormi acolo, ca în tinereţe 
cu capul sprijinit pe un săculeţ de fasole uscată. 

 
* * * 

 
Dimineaţa, Stelică ajunse la poarta 

cimitirului înaintea preotului. Se aşeză pe 
marginea drumului cu coasa alături, aşteptând 
răbdător. Cam peste un ceas a venit şi acesta, 
grăbit şi cam fără chef de vorbă. A descuiat poarta 
cu gesturi repezite şi, fără să spună nimic, nici 
măcar bună dimineaţa, s-a îndreptat spre biserică. 

– Pot să încep părinte? l-a întrebat Stelică, 
ţinându-se cu greu după el. 

– Da’ n-am vorbit odată, ce tot mă întrebi? 
Stelică se ţinu totuşi după el până la uşa 

bisericii şi când acesta îşi căuta cheile, îl întrebă 
direct: 

– Aţi auzit părinte că nu l-au găsit pe Ionică 
în groapă? 

– Am auzit, răspunse acesta sec. 
– Şi? 
– Şi ce, tu vezi-ţi de treaba ta, că de a mea 

mă ocup eu, n-avea grijă. 
Intră apoi în biserică iar lui Stelică i s-a 

părut că a trântit puţin uşa în urma lui. 
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Să fi fost cam ora 10 după cum cădea 
soarele, când o maşină înaltă cu roţi mari a tras la 
uşa bisericii luându-l pe părinte. „Maşină de 
teren”, zise Stelică, privind după ea. Asta urcă 
până aproape de casa moartei. Cosea, şi cu fiecare 
fâşâit al coasei prin iarbă cădeau gândurile ca un 
şir de mărgele rupte. „Alte vremuri acuma, ăsta 
urcă îndată cu maşina. Şi ce am mai tras eu într-o 
iarnă, când am înjugat noaptea boii la căruţă şi-am 
năcăvăit ore în şir prin zăpadă cu femeia 
încovrigată de durere şi palidă ca moartă, până la 
primul spital. Se rupsese ceva în ea de i se 
umpluse burta de sânge, cum mai turnam eu 
mereu spirt să ardă în toate vasele adunate pe 
lângă pereţi în sala de operaţie să se facă puţin 
cald, iar doi doctori o operau la lumina 
petromaxelor. Mai văd şi acum cum au aplecat 
masa într-o parte să curgă sângele din burta ei 
într-un lighean. Da’ dacă a avut zile, a trăit săraca 
până când i-a venit rândul…” 

Iarba era crudă, coasa mergea uşor, doar se 
împiedica uneori de vreun lăstar de măceş sau un 
puiet de prun abia răsărit şi Stelică strângea gura. 
Altă dată scrâşnea din măsele, dar acuma nu mai 
avea din ce şi de înjurat nu-i venea chiar în curtea 
bisericii. Când s-a întors maşina cu moarta şi cu 
babele îmbrăcate în negru în urma ei, a lăsat şi el 
coasa şi s-a dus în biserică mai mult să se 
odihnească. Un gropar a intrat apoi cu un săculeţ 
alb de pânză, târându-l destul de greu. 

– I-aţi găsit oasele până la urmă? 
– N-am găsit nimic, că doar n-am săpat tot 

cimitirul.  
– Da’ ce-aţi pus în sac?  
– Câteva lopeţi de pământ din groapă, doar 

o fi stat şi el ceva vreme pe acolo. 
Slujba a durat puţin şi după ce a fost 

coborâtă moarta în groapă, fetele ei, bătrâne şi ele 
de acuma, au început să împartă pachetele de 
pomană. N-au făcut pomana acasă cum era 
obiceiul, puţinii săteni erau prea bătrâni să urce 
atâta drum. Stelică şi-a primit şi el pachetul şi o 
ceaşcă de ţuică pe care a băut-o repede, să dea 
cana înapoi. Sticla cu vin roşu a luat-o cu el, s-a 
dus peste locul gata cosit într-o margine, la umbra 
unui nuc. A mâncat încet, ajutându-se cu vinul, să-i 
alunece mai uşor pe gât mâncarea aproape 
nemestecată. Fierbinţeala din stomac i s-a întins 
mai întâi în picioare, apoi în coşul pieptului şi o 
moleşeală plăcută l-a făcut să se întindă puţin, 
după ce-a pus sub el pulovărul gros de lână drept 
aşternut. Un gând i se cuibărise în minte şi nu 
reuşea să-l alunge. Ar fi dezgropat nevasta să afle 
dacă este sau nu în mormânt. Venea imediat 
teama. Şi dacă nu-i, ce fac, mai bine să nu ştiu, cred 

că-i acolo şi gata. A adormit frământându-se sub 
mişcarea molcomă a frunzelor dese de nuc. 

Când s-a trezit, lumina se stinsese într-o 
pâclă arămie, ca în fotografiile vechi. Răsare luna, 
îşi spuse, doar puţin dacă stau, o să fie lumină ca 
ziua. Se ridică uşor, deşi dormise vreme bună pe 
pământul tare şi rece. Cred că am să termin de 
cosit până la ziuă dacă tot sunt aici, își zise şi plecă 
după coasa sprijinită de agud. La început a crezut 
că i se năzare când a văzut crucile mici de piatră 
semănate pe tot islazul, şi acolo unde cosise, şi 
acolo unde iarba era încă în picioare. Cred că 
preotul vrea să mute cimitirul - s-a gândit - şi a 
pus crucile drept semne cât am dormit eu. Putea 
măcar să mă lase să termin treaba, acum o să-mi 
vină mai greu să nu dau cu coasa în ele. Cosea 
atent, să nu strice tăișul când, ocolind o tufă de 
măceş, a tras o brazdă mai lungă, iar coasa a trecut 
printr-o cruce ca printr-un abur, fără niciun 
zgomot. Uluit, a lăsat coasa jos şi a început să 
pipăie pietrele presărate peste tot, dar nu erau 
decât umbre fără consistenţă. „Am dormit sub nuc, 
apoi m-a bătut şi luna asta plină în cap, îşi zise. 
Iaca, nu credeam când ziceau unii că poate să te 
lovească damblaua, ori de la nuc, ori de la luna 
plină. Dacă-i aşa, să cosim atunci măi tată, până se 
duce urâtul pe pustii…” Trăgea cu sete brazde 
mari. Odihnit, îi reveniseră parcă puterile din 
tinereţe, când a simţit deodată cum îl trage cineva 
de umărul drept şi un glas care i-a îngheţat inima 
rostea tânguit: „nu mai da Stele, că mă doare”. 
Cunoştea bine glasul, era al nevestei, de pe vremea 
când erau tineri. Aşa i-a zis ea când i-a dat singura 
palmă cât au trăit împreună. Venise din armată, 
mai asprit şi nărăvit la bătaie, când a întrebat-o: 
„Ţi-a fost dor de mine, fă?” Şi ea, naivă, era 
aproape un copil, i-a spus adevărul: „La început nu 
prea mi-a fost Stele, abia ne luaserăm, şi când ai 
plecat umblam cu o ceapă strivită în buzunarul de 
la şorţ şi tot duceam mâinile pe la ochi să vadă 
soacra şi vecinele că sufăr şi eu ca toate femeile. 
Dar după aia, mai ales când s-a făcut iarnă şi erau 
nopţile lungi, mi-era urât şi uite aşa am început să 
te aştept”. S-a apropiat de ea şi în loc s-o strângă în 
braţe, i-a dat o palmă de soldat trudit. Când a 
văzut-o că plânge, i s-a înmuiat inima şi i-a zis: 
„Asta-i pentru ceapă”! Dar acum, ce-i asta? Ce se 
întâmplă şi de unde vine vocea asta pe care 
aproape o uitase? A scăpat coasa şi şi-a ridicat 
mâinile făcute pumn să se frece la ochi. Când i-a 
deschis apoi, l-a văzut pe dascălul cel tânăr aplecat 
deasupra lui, cum îl trăgea de mâna dreaptă şi-i 
spunea: „Scoală nea Stelică, hai că-i târziu şi 
trebuie să încui poarta să nu mă certe părintele…” 

● 
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desfiinţării 
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e aflăm pe Planeta Akéa, în acea şcoală, 
în sala de clasă de gimnaziu. Este oră 
liberă consacrată instruirii elevilor cu 

noţiuni elementare de orientare în spaţiu, în 
general, mai ales prin identificarea corectă a 
punctelor cardinale, care întâmplător 
corespundeau întocmai celor de pe Terra. Cu 
privirea plecată în podea şi buza inferioară boţită 
peste cea superioară, elevul Ghennder stă într-o 
aproximativă poziţie „drepţi”, deşi profesorul nu-i 
ceruse nici măcar să stea în picioare, după cum nu 
cerea nici celorlalţi elevi asta, atunci când dădeau 
un răspuns. Aşa prevedea de câţiva ani 
regulamentul şcolar, care nu lăsa însă şi 
profesorul să stea la catedră atunci când vorbea 
elevilor,      menţionându-se expres că acesta avea 
chiar obligaţia să se plimbe continuu printre 
şirurile de bănci, cu palmele una peste alta a  
solicitudine, menţinute la nivelul pieptului. 
            - Stai jos, Ghennder! Stai jos! Ştii doar că 
regulamentul îţi permite asta – şi încă în mod 
expres!... 
           Elevul ignoră rugămintea cu glas îmbietor a 
dascălului, continuând să se menţină în poziţia 
aceea statuară. La rândul lui, profesorul nu insistă, 
pentru a nu se face culpabil conform unui articol 
de lege  de „intruziune agresivă în mentalul 
unui adolescent”. 
           - Nu-i greu, Ghennder! Ce poate fi atât de 
dificil? Dacă nu poţi altfel, atunci este bine ca într-
o drumeţie să ai totdeauna o busolă la dumneata 
fiindcă dacă te rătăceşti, stabilirea rapidă a 
punctelor cardinale îţi poate salva viaţa!... 
            Ghennder continuă să stea în acea poziţie 
umilă pe care nu i-o solicitase nimeni, ba chiar ar 
fi avut dreptul să stea jos! – în timp ce broboane 
mari de sudoare i se scurgeau de pe frunte pe faţă, 
şi apoi pe bluză, dând impresia unui şir continuu 

de lacrimi ce începuseră să umezească podeaua. 
Ce-i drept, era şi foarte cald. 
            - Şi dacă mă folosesc în drumeţie de toate 
punctele cardinale dintr-o dată, la un loc, credeţi 
că am mai multe şanse de supravieţuire?..., se 
aude în cele din urmă glasul încetişor, bolovănos, 
sacadat şi răguşit al discipolului. 
            Ciceronele îşi manifestă stupoarea printr-
un icnet scurt, caracteristic în general celor aflaţi 
în pragul unui atac de apoplexie, icnet pe care şi-l 
maschează abil printr-o tuse şi mai scurtă, pentru 
a nu fi incriminat conform articolului de lege ce te 
acuză că i-ai spus ineptului că este idiot, chiar 
dacă faci asta surâzător şi hiperbolizat, încercând 
totodată ca, împreună cu el, cu infinite precauţii, 
să-i sfâşii de pe creier giulgiul tenebroasei 
imbecilităţi. 
            - Ei, dacă nu merge, nu merge!... Nu o poţi 
citi – şi pace!, spuse surâzător dascălul, lăsând de 
o parte busola, ridicând conciliant din umeri. – 
Poate ar fi mai bine să reîncercăm metoda 
deductivă a stabilirii punctelor cardinale?... – Nu-i 
chiar aşa de greu, Ghennder – dacă ai în faţă Estul, 
de unde răsare astrul zilei ( folosirea 
substantivului „soare” putea fi pedepsită cu o 
amendă usturătoare, prevăzută într-un alt articol 
de lege) – imediat ştii că în spate este Vestul, unde 
apune acesta (folosirea repetitivă chiar şi a 
sintagmei „astrul zilei” era de asemenea pedepsită 
cu o amendă pe măsură, tot de lege prevăzută).  – 
Imediat vei şti, dragul meu, că în stânga ta este 
Nordul, iar în dreapta – ghici?... 
            - Ghici?..., repetă elevul cu o undă plină de 
speranţă, care-i luminase faţa. 
            ... – Sudul, dragule!, izbucni volubil, plin de 
bonomie şi vădit vesel mentorul. 
            - Nu „Ghici”?..., i se reînşurubară la loc, a 
dezamăgire, buzele lui Ghennder. 

N 
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            Se subînţelege că abuzurile efectuate de un 
profesor în acea sală de curs gimnazial nu puteau 
rămâne nesancţionate; val-vârtej, părinţii 
victimei, atât P1xyz cât şi P2zyx, intrară în locaşul 
de cult sus-amintit, provocând operativ întrunirea 
unui ad-hoc consiliu profesoral; fără ca intimatul 
să fie convocat – nici nu era nevoie, atât de 
evident şi flagrant era abuzul, confirmat în 
unanimitate de toţi colegii părţii vătămate – 
acesta fu exclus definitiv din învăţământ pentru 
următoarele culpe: 
 Intimidarea subliminală a elevului – chiar 
dacă aparent dascălul îi ceruse acestuia să stea jos 
– conform legii – atunci când răspunde, acesta din 
urmă, timorat, continuând să stea în picioare, într-
o poziţie degradantă, chiar dacă această atitudine 
o adoptase  doar din pricina terorii psihologice 
subînţelese, exercitată de mentor; 
 Lipsa de empatie a dascălului (culpă, de 
asemenea, sancţionată de articol de lege), care 
continuase să dovedească cruzime mentală, 
nefiind înduplecat nici măcar de semnele 
exterioare imperiului emoţional negativ sub care 
se afla victima, vădit afectată şi traumatizată;  
 Neacceptarea unui punct de vedere 
diferit, anume că „Estul” poate fi desemnat şi prin 
substantivul „Vest” sau chiar prin particula „Ghici” 
– acelaşi lucru putându-se face şi pentru celelalte 
două puncte cardinale. Cu acest prilej fu lansată 
propunerea de interzicere a pronunţării celor 
patru substantive ( cât şi a subdiviziunilor lor ), 
dar şi a desfiinţării însăşi a noţiunii de orientare 
după punctele cardinale, ba chiar desfiinţarea 
sintagmei „puncte cardinale”, doleanţe aprobate şi 
legiferate în regim de urgenţă de către forul 
legislativ competent al Planetei, în acest mod 
evitându-se şi o eventuală viitoare catastrofă 
planetară, prin inversarea bruscă a acestora; 
 Intruziunea afectivă abuzivă şi cu echivoc 
a dascălului, care se adresase repetitiv elevului cu 
apelativul dragule, doar pudoarea consiliului 
profesoral făcând ca intenţiile ascunse şi cu 
tendinţă ale profesorului să nu fie rostite explicit 
în acea sublimă adunare, care se mărgini doar a 
cere trimiterea în justiţie a ciceronelui vădit 
pervers, acesta urmând ca după gratii să-şi 
ispăşească pedeapsa. – Acestei ultime cerinţe nu i 
se dădu curs, doar datorită indulgenţei părintelui 
P3xyz-zyx ( echivalentul „bunicii” de altădată ) 
care, asistând la toată dezbaterea cu mâna în şold, 
semn de ins rasat pe solul acelei planete - declară 
în luarea finală de cuvânt că familia este 
mulţumită doar cu celelalte trei prevederi, pentru 
cea de a patra acceptând clemenţa. 

 
●  

             
           Anii au trecut, dar Ghennder, fire 
recunoscătoare, nu i-a uitat niciodată pe cei care, 
cugete generoase, i-au făcut, copil fiind, dreptate. 
Ceva mai mult, pe cheltuiala sa – multiplele 
competenţe îl făcuseră un Akéan înstărit, 
abundent remunerat pentru activitatea prolifică, 
cu o familie numeroasă, compusă din urmaşi 
asemeni lui, ce-i semănau leit,– întâlnindu-se deci 
la intervale regulate cu foştii săi binefăcători, în 
agape ce le pecetluiau prietenia pe viaţă. Acum, ca 
întotdeuna, pe covorul de plante, stau pe pături şi 
se delectează culinar şi spiritual. După care, 
conform tradiţiei, se avântă în pădurea riverană la 
o partidă de prins cu plasa fluturi şi libelule, 
„regele” sau „regina” agapei (substantive  de 
asemenea interzise de lege a fi pronunţate, acolo 
făcându-se însă o derogare cu declaraţie pe 
proprie răspundere)  - fiind desemnat cel care a 
prins mai multe înaripate. În jur se aud râsete 
zglobii, onomatopee şi interjecţii exhibând voioşia 
şi pofta de viaţă, acompaniate de trosnet de 
vreascuri, ciripit de păsăret, cât şi zumzăitul 
nervos al insectelor în răstimpuri capturate. 
           - Ia uite ce am prins eu!, se aude de după un 
grup de arbori. – Chiar dacă sunt mai puţine, sunt 
atât de interesante şi estetice!..., încheie liric 
vocea. 
           - Da, dar eu am prins mai multe!... Ştii, deci, 
cine are şansele de a fi desemnat anul ăsta 
„regele”!, se uită precaut în jur interlocutorul, 
pentru ca urechi nepotrivite să nu-i surprindă 
derogarea. 
           - Eh!..., încheie resemnat preopinentul. 
          Vagi umbre anunţă discret că primele semne 
ale amurgului nu sunt departe. Deodată, convivii 
se opresc parcă la un semnal.      Uitându-se 
întrebător unii la alţii, privesc la patrulaterul de 
copaci din jurul lor: focurile tradiţionalului 
concurs îi făcuseră să se afunde prea adânc în 
pădurea nu foarte mare, dar suficient de întinsă ca 
să nu i se mai vadă din acel punct limitele. 
            - Ce ne facem?, şopteşte unul din ei, sub 
umbrele amurgului ce începuseră să se îngroaşe. 
           Se lăsase o tăcere adâncă, disturbată doar de 
zumzăitul enervat al insectelor din tolbe, care-şi 
cereau continuu şi intempestiv dreptul la 
libertate.  
            - Cred că dacă am merge cu consecvenţă 
spre Nord..., începe timid unul. 
            - Taci!..., îi răspunde şuierat şi îngrozit 
glasul altuia, care se uită panicat în jur. – Pentru 
rostirea prin viu-grai a denumirilor punctelor 
cardinale nu avem derogare prin declaraţii pe 
proprie!...,  se opri îngrozit, căci, nici pentru 
sintagma „puncte cardinale” nu aveau. 
            Dar, prin umbrele înserării care tind să 
înstăpânească întunericul-catran, nu se zăreşte 
nicio ureche indiscretă, ci doar nişte puncte 
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verzulii, fosforescente, care formau un cordon 
circular în jurul grupului. Se auzi şi un urlet scurt. 
          Atunci, şi mai timorat, omul scoate încet din 
buzunar ceva ce semăna a... b u s o lă! 
            - Încalci legea!, aproape urlă celălalt, 
năpustindu-se asupra celui cu busola, încercând 
să distingă ceva de pe cadranul hulitului 
dispozitiv. Ar fi fost uşor să facă asta, dar era 
interzis prin lege tuturor Akéanilor a avea orice 
mijloc de iluminat portabil la dânşii după lăsarea 
nopţii, interdicţie stabilită cu ani în urmă după ce 
de pe îndepărtata planetă Terra le parvenise firul 
unei legende care povestea despre un antic(?) 
Diogene, dintr-o antică metropolă numită Sinope, 
în care acesta locuia într-un butoi, mergând ziua 
în amiaza-mare prin oraş cu o lumânare aprinsă 
în mână, în căutarea unui „om luminat”. 
           - O busolă - sau o puşcă ne-ar fi trebuit nouă 
acum!?, zbieră rezolut dar exasperat fostul 
învăţăcel Ghennder, cu sagacitatea-i caracteristică 
dată de strălucitul indice de inteligenţă, vădit încă 
de pe băncile gimnaziului, iar mai târziu ale celor 
trei facultăţi făcute, cu doctoratele adiacente, 
omiţând totuşi că de astă dată legea este încălcată 
prin articolul prevăzut în codice care stipula clar 
că este „ interzisă şi sancţionabilă obstrucţionarea 

prin mijloace violente ori non-violente a satisfacerii 
necesităţilor primare a oricărei entităţi vii, 
contravenienţii fiind pasibili de sancţionare cu...” 
            - Măcar dacă era cadranul fosforescent!, 
murmură posesorul proscrisului obiect, privind la 
punctele verzulii din jur, însoţite acum de 
gâfâituri surescitate. – Barem dacă am fi avut un 
chibrit sau o brichetă să facem un foc pentru a 
îndepărta fiarele ( acţiunea de a le „izgoni” era, de 
asemenea, legal sancţionabilă) - după care 
folosindu-ne de indicaţiile cadranului 
fosforescent... 
           

●  
 

           Deznodământul întâmplării de mai sus a 
rămas necunoscut. Singura informaţie certă avută 
este că, chiar de a doua zi, prin consimţământ 
tacit, cele patru puncte cardinale reînfrăţite între 
ele şi cu subdiviziunile lor, reconciliate şi cu 
populaţia Planetei Akéa – şi-au reintrat definitiv şi 
irevocabil în drepturi. 

● 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Crăciun sub arme 
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni,  

căci sau îl va urî pe unul și îl va iubi pe celălalt,  
sau va ține la unul și pe celălalt îl va disprețui. 

 Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamon. 
Matei 6:24 

 
eschid ochii. De ce? Să verific dacă e 
lumină afară sau e încă noapte. Zăresc 
printre gene câteva gângănii, două negre 

și una roșie, alunecând între ușile dintre hol și 
baie. Cea roșie îmi sugerează prezența unui 
cardinal gata să realizeze un ritual. Doamne! Văd 
totul prin prisma unui ciclu ritualic... 

Acum mă simt ceva mai bine. Respir mai atent, 
fără să tușesc. Deși îmi vine să sughiț. Dacă 
analizez: iată că am o iritație a diafragmului de 
câteva ore.  

Armaghedonul își face prezența, insinuându-se 
în viețile oamenilor de pretutindeni, indiferent de 
țară, neam, rasă, etnie ori religie. Mi-e milă de 
copii, de generațiile care nu au cunoscut încă 
nimic din frumusețea acestei lumi. 

- Bună dimineața!, aud o voce care străbate 
măști, viziere și spații protejate prin costume albe, 
de fantome lansate printre micile încăperi de 
câțiva metri pătrați, niște carcere ale viitorului 
pentru inteligența omenirii ce nu se lasă vaccinată. 
Cum vă sițiți? Cum ați dormit? Exagerez – nici 
chiar așa de multe întrebări, ca și cum cuiva îii 
pasă de tine. Dar îmi închipuiam că ar trebui să 
curgă asemenea unei rafale de armă automată 
dinspre asistenta ce fusese de gardă în acea 
noapte (oricum mai umană și prezentă spre 
deosebire de doctoriță, incompetentă și distantă 
asemeni unei Ssiste a cărei vizită e un tramvai 
numit dorință).  

Urma ziua, o zi lungă care, ca și celelalte, avea 
să treacă greu. Noroc, însă, că mă simțeam mai 
bine. Dar gândurile... 

Gândurile mă copleșesc, înțelegând că totul e 
un vis ce nu se mai sfârșește... Ceea ce scriu e 
totuși o sumă de amintiri, fragmente din jurnalul 
unui scelerat imposibil de liniștit sau un roman 
ce'ncearcă să surprindă o clipă din viața mea, 
frământând mereu o etalare de Tarot. Doar atât? 

Și asistenta a plecat, lăsându-mă cu câteva 
flacoane lichide care să conducă la însănătoșirea 
mea, cel dependent acum de oxigen între aparate. 
Virusul apărut din senin precum malaria sau 

ciuma se răspândește amenințător ucigând 
oameni pe toate continentele. 

Virus – ce specie oribilă sau, cum apreciază 
unii, precedându-ne pe noi, plină de virtuți, 
trăitoare în simbioză cu restul organismelor vieții 
de pe planetă – virus fiind denumirea generică a 
unui dușman sau prieten, care participă la 
îndeplinirea unui plan divin sau demonic, realizat 
fără spațiu ori timp. 

Cine ești tu, prăpădit lăsat între așternuturi la 
cheremul unor doctori, mai mult sau mai puțin 
știutori, a unor roboți – asistente și infirmiere gata 
să te execute? 

- Cum vă simțiți azi? repetă ele obsesiv. 
- Ei, bine, azi, spre disperarea unora, mă 

simt foarte bine. Trecusem de zilele în care nu 
gândeam coerent sau nici nu știu dacă judecam, 
deliram și nu îmi amintesc mai nimic. Ce 
medicamente mai primesc azi? 

Tăcere. Până și tânăra doctoriță nu avea habar 
(spun tânără, dar cine știe – ochii nu spuneau mai 
nimic pentru că atât vedeam din acea imensă 
persoană încotoșmănată în costum intergalactic). 
Mă revolt: 

- Nu știți când s'a început tratamentul și 
nici cât ar trebui să dureze? Evidența din hârtiile 
voastre e hilară. Normal. Vă schimbați la câteva 
zile și nici nu vă cunoașteți bolnavii... E strigător la 
cer... dar nici de mirare. Medicina la nivel mondial 
e pe ducă. Nimeni nu mai consultă pacienții și nu 
se atinge de ei. Computerele lucrează, dau 
diagnosticul și indicația de tratament. De aceea pe 
perete există numărul de telefon la care să apelăm, 
dacă mai suntem în stare, garda spitalului. Păcat. 
Lumea se schimbă. Și nu în bine. 

*** 
Vise, vise... Și nevoia de a afla cât mai multe. 

Îmi cumpărasem la Paris un glob de cristal și un 
pachet de cărți de Tarot. Le studiasem cu sârg. 
Acum ele mi se strecoară printre vise, frizând 
realitatea.  Știam că nu e o sărbîtoare creștină – 
Crăciunul. Minunatele obiceiuri cu măști zoomorfe 
și dansuri rtuale ale moșiloe (înțelepților 

D 
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străbuni) mă fascinau de mic. Acum, stând în 
carcera de nici trei metri pătrați din pavilionul 
patru al spitalului cu nume de sfântă și dedicat pe 
vremea copilăriei mele bolilor infecto-contagioase, 
plâng. Era pe vremuri un zid dincolo de care, de 
câte ori treceam de la școală (era vis-a-vis de 
spital) spre casă, adică la o stradă distanță, 
adunând castane, mă uitam să văd la ferestre copii 
cu rujeolă, hepatită sau varicelă, unii colegi de-ai 
mei. Și, chiar dacă era vorba de boală, era o veselie 
care se încingea cu chiuituri. 

Azi, spitalul e plin de oameni, majoritatea în 
vârstă, care așteaptă chiar să moară de un singur 
virus, încoronat în nume și isprăvi. Lumea se 
strecoară, sfioasă în atmosfera sumbră, deranjată 
arareori, chiar prea rar, de o infirmieră sau 
asistentă, o dată, de două ori pe zi, care să întrebe 
cum mă simt. Temperatură, oxigen, tensiune și... 
măcar la câteva zile vine un medic mai mult sau 
mai puțin interesat de cei deținuți acolo, pentru a 
anunța continuarea sau modificarea 
tratamentului. Sunt roboți, în costume albe, 
terrestre, ai căror ochi adesea am încercat să'i văd; 
noi – niște nume cu analize și explorări precise 
care dirijează conduita pusă mai degrabă în 
practică de asistente, medicii (rara Avis!!!) ne știu 
după numărul salonului, neștiind nimic despre 
noi. 

- Ce ascultați?, mă întreabă una dintre 
asistente (să nu mă întrebați care; și eu sunt 
pacientul 4/4), părând interesată de sunetul pe 
care abia îl murmura telefonul meu. 

- Un concert al unei orchestre din Londra... 
Rămâne uimită și'mi spune ingenuă: 
- Mama m'a învățat de mică cântece de-a 

noastre, populare. Nu înțeleg nimic nici din muzica 
așa-zis ușoară, dar nu ascult și nici nu-mi place cea 
pe care o ascultați dumneavoastră. 

Acum sunt eu cel mirat. 
- Ai o facultate de asistentă medicală, un 

liceu și deci mulți ani în această lume 
complexă.Unde i-ai făcut? Ce profesori de muzică 
ai avut? 

Tace. Apoi continuă să'mi spună că are două 
fiice mărișoare. Cântă cu ele în casă, când deretică 
sau gătesc, cântece transmise din mamă în mamă 
ca un descântec transcedental. Afară se aud 
clopoței și copii colindînd. Câteva luminițe 
colorate pâlpâie la geam să dea impresia de 
sărbătoare. 

- Dacă mă gândesc bine, în niciun caz nu 
poți accepta dintr'o dată îngânarea și mângâierea 
sufletului la Vivaldi, Mozart ori Mahler...., dar poți 
să asculți Ciprian Porumbescu sau George Enescu. 
Fă-o împreună cu copiii și cu cineva care te poate 
îndruma. Uite! și îi pun un colind ale cărui versuri 
se potriviseră pe o arie compusă de Porumbescu. 

- Aha, el a scris colinde? 

- Nu, i-am răspuns. Nici Eminescu nu a scris 
romanțe. Dar poate fi un început pentru a 
deschide măcar pentru fetele tale ochii 
cunoașterii. 

Mi-a promis că va încerca. Dependent de 
oxigen și fără vlagă, pironit în pat, privesc pe 
ochiul ferestrei. Azi e plin de corbi. Ea a plecat 
mânată de treaba pe care o avea de executat 
conform unei liste 4/2, 4/3, 4/4 ... 

*** 
Deocamdată umblăm cu măști, viziere și 

combinezoane. E o ținută de război. Unii spun că e 
unul sfânt. Cum sfânt, doar pentru că e în 
uniforme albe? Ce blasfemie... Răul creat să 
extermine miliarde de oameni, să curețe planeta 
de cei care consumă fără a mai fi de folos unor 
stăpâni invizibili? Dar oamenii nu sunt aduși forțat 
pe căile răului, pentru a avea un motiv să 
determini un nou Potop cu apă și foc în Sodoma și 
Gomora? 

Doamne, ce scenariu! Apoi, cei care vor mai 
putea fi folosiți sunt salvați de ghearele virusului 
mortal, puși în carcere și vaccinați, făcuți 
dependenți ca de un drog necesar pentru 
supraviețuire, existență și obediență sau, în caz de 
refuz, de umilire și exterminare. 

Acum toți se roagă în fața primelor trâmbițe 
ale Viziunii, să ceară sprijinul lui Dumnezeu. El, 
Cronos sau Crăciun avea să vină la rugile lor?Ault 
glasurile copiilor care au uitat de buhai, de tobe și 
de zurgălăi. Biciul nu mai pocnește. Cine să'l facă, 
să împletească nojițele din piele sau să prindă 
coada de cal sforăind sub udătura de borș pe 
membrana de piele a micului butoiaș? Până și 
meșterii au pierit. Iar el, moșul, adică născutul 
solstițiului de iarnă (Saturn!) imită Creația, e 
mereu pruncul mântuitor al cărui nume, Buddha, 
Mithra, Isus, este fără început și fără sfârșit, 
cuprinzând prin sorgintea sa înțelepciunea 
Genezei. Dar de ce e azi 25 decembrie? De ce nu e 
pe 21 la solstițiu când e ultima mare noapte și 
urmează renașterea? Ca și acum, Potopul aducea 
mântuirea, epurarea, curățirea. Când s'a născut 
Tamuz, reîncarnarea lui Nimrod, Babilonul 
sărbătorea la acea dată înțeleptul zeu al Timpului. 
Mii de ani omenirea s'a temut de Timp, de zeul cu 
coasă, dar care ajuta împotriva Creatorului până și 
pe evreii revoltați sub numele de Caiun, Moloch 
sau Rem-pham. 

O luptă a marelui război început de mult, care 
crează datele și controlul minții se desfășoară 
pretutindeni și nu numai de oameni ci de toate 
puterile care îndriduiesc lumile universului în care 
trăim sau al altora. Oare și aici, în spital, se aplică 
primum movens și controlul minții prin traumă? 

Încerc să nu mă gândesc la ce a ajuns această 
lume, la procesul anatfabetizării și îndobitocire, la 
întoarcerea spre mileniile întunecate ale istoriei, 
la pierderea illuminării adevărate de către ființele 
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care merită aceasta; dar îmi creez o platoșă, un 
scut în fața falșilor idoli, a profeților mincinoși, a 
luptei inexistente dintre bine și rău sub sforile 
care manipulează aripile îngerilor, trecându-le 
prin curcubeul culorilor și a adepților sanctificați, 
de fapt manipulați și sacrificați în numele 
războiului sfânt. Încerc să fiu lucid, chiar sub 
medicamentele care mi se administrează, poate 
vindecătoare laolaltă cu unele ascunse și cu 
consecințe pentru viitor. Dar sunt lucid și de 
Crăciun îmi verific armele sufletului meu. 

 
PS. 14 decembrie 2020. Intreaga lume e 
consternată de o așa-zisă pandemie cu un 
coronavirus ce durează de aproape un an. Toată 
vara am încercat să fotografiez și am urmărit 
tendința lui Saturn și Jupiter de a intra în 

conjuncție. Ei, bine, încetul cu încetul au realizat, 
împreună cu Mercur, Soarele și Luna, o eclipsă 
totală care s'a resimțit în oamenii planetei. Am 
început să tușesc, strănut și să am febră și 
frisoane. Aguezie, anosmie. Urma Solstițiul de 
iarnă.  
21 decembrie 2020. Energia focului spiritual 
jupiterian și a sinelui spiritual saturnian sub 
guvernarea Lunii înspre Vărsător m'au cuprins, 
încercându-mă. Comă, delir, halucinații. Nu mai 
puteam respira. Somn și stare dominată oniric.  
30 decembrie 2020. Pâinea aburindă stătea pe 
masă să mă întâmpine, să'mi recunoască 
paternitatea creării unei lumi. Dar semnele arătau 
un început al sfârșitului, un scenariu care se scrie 
apocaliptic. Otrava eterică care m'a dominat o 
perioadă se retrage încet ... 

Miroslava, 2-3 ianuarie 2021 
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între mângâiere și brutalizarea culorii cu 
dragostea copilăriei pentru jocul mirific al 
anotimpurilor 

 
ornelia Victoria Dedu vine dintr-o lume a 
picturii percepută de public ca fiind cea de 
la mijlocul secolului XX și ajunge pînă la 

noi cu o grație și o inteligență artistică cum rar mi-
a fost dat să văd. 

De fapt contactual vizual cu pictura l-a avut din 
copilărie. Bunicul său picta, uneori făcea 
reproduceri după maeștrii ai barocului sau grafică 
după cei interbelici. 

Bunica, Alexandrina, a fost cea care a dus-o să 
vadă colecția regală și alte colecții din București. 
Impresionată a fost, cum Cornelia Victoria Dedu 
mi-a mărturisit de colecția Zambaccian, de 
tablourile lui Luchian - "Safta florăreasa", "Lăutul", 
de portretul lui Zambaccian realizat de Corneliu 

Baba, de desenele lui Gheorghe Petrașcu, de 
"Senna" lui Pallady,  de podurile lui podurile 
Alexandru Padina , de tușele lui Theodore 
Gericault. 

 
La colecția "Dona" impresionată a fost de 

structura pastei lui Pătrașcu și de dialogul luminii 
alămurilor cu fructele. Transparențele pictorilor 
italieni veniți ca profesori sau mentori în România 
demonstrau o mare măiestrie, cum ar fi realizarea 
într-o pictură a unei dantele care acoperă mînă 
sau un umăr. 

De la portretistică la peisaje sau natură statică, 
Cornelia Dedu pictează, creionează cu o 
dezinvoltură uimitoare, are o aparentă simplitate 

C 
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și o seninătate bine studiată distribuită în 
compoziții.  

Magnoliile din curtea ei sînt pictate în 
nenumărate tonuri de alb, încît pentru moment 
albuldevine principalul personaj, dar urmează 
tonuri, nuanțe care parcă foșnesc, vorbesc între 
ele în acel timp și spațiu iar apoi totul devine 
atemporal. Pare un joc alteritatea dintre desen și 
paleta cromatică, dar e un joc interpretat și 
interpretabil, dar nerepetabil. Un joc interpretat, 
în trepte, uneori puternic, cu stabilitate, copnținut, 
cu coerență, într-o manieră liberă, alteori cuminte, 
raportat la intensitatea luminii acelei zile sau la 
starea sufletească a artistei. 

Cornelia Dedu are catifelări între tonuri și 
nuanțe, are interpretări alese de ochiul de artist, 
diafane ce creează o încărcătură, un miraj, așa se 
explică de ce lucrările ei rămîn în memoria 
privitorului. Asta înseamnă mîiestrie ! 

 

 
 
Dacă creionează un tablou al naturii avînd în 

prim-plan elementele ale naturii pe care le descrie 
în felul său caracteristic, recognoscibil o face într-
o armonie cu tot ceea ce o înconjoară încît te 
gîndești ca la un pastel al poeziei. 

 
Pictează, așa cum ea însăși declară, cu 

"dragostea copilăriei pentru jocul mirific al 
anotimpurilor". 

 
"Peisajul pentru mine este o stare de suflet", 

declară Cornelia Dedu. 
  
Artista a absolvit în 1967 Institutul de arte 

plastice, la clasa profesorului Ion Marșic. A fost 
impresionată de măiestria celo doi profesori 
Corneliu Baba și Alexandru Ciucurencu, asistînd la 
multe dintre corecturile lor. 

Așa se explică pictura sa ce are o seninătate 
sufletească, o inteligență artistică ce descinde din 
modalitățile lui Luchian sau ale lui Pallady. 

Peisajele sale au ținută, par trasate din tușe 
sigure, pternice, uneori peisajele sînt realizate 
direct din culoare, demonstrînd, cred eu, o 
delicatețe a viziunii. Am văzut-o de multe ori 
intervenind și modificînd un copac, florile, un 
petec de cer sau întreg tabloul. 

Cromatica rafinată, aleasă într-un acord tacit 
creează registre variate ce ajung la vibrații 
strălucitoare în peisajele citadine. De fapt există o 
alteritate între subiectul ales, desen și cromatică. 

Compozițiile Corneliei Victoria Dedu vorbesc 
de la sine, este o artistă care privește realitatea pe 
care o stăpînește cînd cu calm, cînd tumultos și 
astfel fiecare lucrare are un mister propriu. 
Pictorița are vocația spontaneității, are harul de a 
transmite efectele înregistrate sau imaginate ca pe 
o acceptre a realității, pînă la nivelul detaliului 
pitoresc, aceasta presupunînd un îndelung 
exercțiu.  

Contemplarea lirică a naturii dezvăluie o mare 
libertate în execuție. Fluiditatea desenului, 
înțelegerea subtilă a atmosferei, a cerului senin 
sau înnorat, a unui sat, o unei case sau unei căpițe 
de fîn au o interpretare liric emotivă ce se lasă 
descoperită încet....Spectaculosul reiese din faptul 
că știe cînd și unde să accentueze și unde să se 
oprească. 

 
Lumea predilectă, aleasă de artistă este cea a 

pitorescului expresiv aflate de ea în mahalalele 
Bucureștilor sau sate uitate de lume.  

Formele sale expresive devin semnificative. 
Are un mod viu de a portretiza casele, periferia 
orașului, o lume care nu vrea să abdice. De aceea 
poate desenul artistei este alert ici și plin de 
vigoare. 

Prin temele alese, prin forma stilistică și 
expresivă, Cornelia Dedu are ceva din poezia 
interbelică a lumii.... 

Liliana POPA 
istoric de artă 

5 ianuarie 2021 
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Vasilica ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raliul 
 

aşina BMV de curse în care se afla 
pilotul Constantin Dumbravă rula cu 
viteză pe şoseaua ce şerpuia spre 

Masivul Postăvarul sau Drumul Poienii aşa cum i 
se mai spune, lăsând în urmă oraşul Braşov. Nu-l 
stânjenea nicio maşină pe traseu. Plecase de 
dimineaţă în recunoaştere, aşa era stabilit în 
program. Era o zi de sâmbătă. După amiaza aveau 
loc manşele de antrenament cronometrate pentru 
ordinea de start din concursul de a doua zi. 
Participa pentru prima dată la raliu pe acest 
traseu. Întotdeauna, Primăria Municipiului Braşov 
anunţa din vreme concursul: pe drumul spre 
Poiană traficul era restricţionat în weekend, între 
anumite ore, cu ocazia desfăşurării campionatului 
de viteză în coastă iar intrarea publicului la toate 
manşele competiţiei era liberă. Deşi mulţi localnici 
nu erau de acord cu aceste raliuri datorită 
restricţiei de circulaţie, zgomot mare şi 
deteriorarea şoselei, raliul intrase deja în istoria 
concursurilor de câţiva ani de zile.  

Costy, aşa îi spuneau prietenii, încetini maşina 
şi opri într-un refugiu spre Poiană. Se dădu jos din 
maşină şi intră în pădurea de molid ce străjuia 
şoseaua, pentru necesităţi fiziologice.Când se 
întoarse, nu se grăbi să urce în maşină, se aşeză pe 
o bornă de kilometraj, trase aer proaspăt în piept 
şi privi de sus depresiunea Braşovului care se 
vedea ca o căldare mare cu clădiri, majoritatea 
având acoperişuri colorate în roşu. Soarele a 
sărutat mai întâi frunţile munţilor, apoi, razele lui 
au coborât în depresiune mângâind clădirile, 
oamenii, copacii. Se prevedea o vreme frumoasă la 
sfârşit de iunie. Se uită încă o dată spre oraş, îşi 
arcui mâinile a îmbrăţişare şi zise:”am să te 
cuceresc, Braşov!”  O pală de vânt îi răsfiră o 
şuviţă de păr rebelă desprinsă din părul lung, legat 

la spate, care îi căzuse pe faţă. Îşi aranjă şuviţa la 
loc şi urcă apoi în maşină, continuându-şi drumul. 

                                       * 

Acum trei ani, Constantin Dumbravă, 
bucureştean, participa la raliu, Cristian Palade, 
braşovean, la drift.Anul acela, la Prejmer, a fost cu 
noroc pentru amândoi: au ieşit pe locul întâi, prilej 
pentru a sărbători evenimentul la un restaurant, 
de a se felicita unul pe celălalt, de a se cunoaşte. La 
masa festivă, lipită de Cristi, pe care nu-l lăsa să se 
mişte în voie când acesta meargea să dea mâna cu 
alţi participanţi, stătea iubita lui. 

- Ea este prietena mea, vicecampioană la 
karting, faceţi cunoştinţă! 

- Constantin Dumbravă, se adresă acesta şi îi 
sărută mâna. Mă bucur să cunosc o „altfel” de 
sportivă! 

- Laura Mandache! Îmi pare bine să te cunosc şi 
eu! Felicitări pentru premiul obţinut! 

Rămase pentru câteva clipe cu privirea aţintită 
asupra lui. Costy era un tip înalt, vesel, cu barbă şi 
păr lung, prins la spate, ochi verzi ca smaraldul şi 
vioi care ieşeau în evidenţă de sub nişte sprâncene 
stufoase, cu o dantură albă şi frumoasă: atunci 
când zâmbea, avea un farmec aparte, parcă şi ochii 
îi râdeau. Era tipul de bărbat care se evidenţia 
într-un grup. Abia terminase facultatea de 
arhitectură din Bucureşti şi urma să se angajeze la 
firma naşului de botez. Acum voia să fie liber, să 
copilărească, raliul îl făcea fericit.  

Cristi şi Laura erau împreună de un an, se 
cunoscuseră la Teliu şi tot la o masă festivă iar 
peste o săptămână se plimbau de mână prin Piaţa 
Sfatului. El, un tânăr cu zece ani mai mare decât 

M 
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ea, burlac, terminase în cadrul Universităţii 
Transilvania, Facultatea de Electrotehnică şi lucra 
la o firmă de calculatoare a tatălui său. Un tip înalt, 
alură sportivă, păr tuns scurt, faţa ovală, ochi 
căprui, nu îşi arăta vârsta de 28 de ani, părea mai 
tânăr. Era un băiat aşezat, pragmatic. În schimb, 
iubita lui care era în clasa a XII-a atunci, era o 
zvăpăiată. Erau două firi opuse dar se atrăgeau. 
După bacalaureat, Laura a devenit studentă la 
Filologie, în cadrul aceleaşi Universităţi. Nu prea 
ştia ce-i rezervă viitorul, se lăsa dusă de val, dar nu 
voia să renunţe nici la sport. Când Costy venea în 
Braşov şi stătea la Cristi, mergeau toţi trei la 
concursuri sau se plimbau prin împrejurimile 
Braşovului. Deveniseră prieteni nedespărţiţi. 

- Bătrâne, tu nu vrei să te însori, ce mai aştepţi? 
l-a întrebat prietenul lui când erau numai 
amândoi.Eşti cu Laura de atâta timp, aşează-te la 
casa ta! 

- Ce întrebare îmi pui şi tu! Ea trebuie să-şi 
termine facultatea, o să urmeze masteratul, mai 
este până atunci! Apoi, ne simţim foarte bine aşa! 
Dar tu, de ce nu ai o iubită? Te văd tot timpul 
singur! 

- La Bucureşti am destule, nu am timp eu să mă 
întâlnesc cu ele, câte îşi doresc să fie în preajma 
mea! Mi-ar plăcea să fiu ca tine, aşa stabil, 
pragmatic, dar eu sunt altă fire, ce să fac?! 
Adevărul este că şi Laura este o fată deosebită, 
puţin cam zvăpăiată, ca o copilă, dar văd că vă 
înţelegeţi bine. 

- M-am obişnuit cu felul ei de a fi, are energie 
pozitivă, simt că mă încarcă şi pe mine, mă simt 
bine în preajma ei, chiar dacă se alintă ca un copil. 

Şi aşa era. Laura parcă nu trecuse încă pragul 
adolescenţei: mereu veselă, cu ochi de veveriţă, cu 
părul prins în două codiţe, făcea gropiţe în obraji 
atunci când râdea, tot timpul era pusă pe şotii, 
uneori creea catrene pe loc dedicate 
prietenilor.Toate aceste lucruri o făceau să-i 
crească simpatia şi popularitatea într-un grup. 
Minionă, ca o zvârlugă, curajoasă, ambiţioasă, nu 
degeaba şi-a ales ca sport karting-ul. Laura se 
simţea bine şi protejată în preajma celor doi 
bărbaţi.                                          * 

     Cu un an în urmă Cristi nu a mai participat la 
concursul de drift, a fost plecat la o specializare în 
Franţa. În schimb, Costy nu a lipsit la concursul de 
raliu de la Prejmer. Cum era de aşteptat, Laura i-a 
fost alături şi l-a susţinut, ca prietenă nelipsită. A 
luat locul doi. Nemulţumit, nu a mai avut chef de 
petrecerea de după premiere. 

- În drum te las şi pe tine acasă, la Săcele, o iau 
pe drumul vechi, şi aşa, astăzi, duminică, va fi 
foarte aglomerat spre Bucureşti. 

- Cum vrei, dar eu zic să te odihneşti un pic, nu 
te simţi obosit după concurs? Poţi să rămâi la 

mine, ai unde dormi câteva ore, avem mai multe 
camere şi părinţii au plecat de dimineaţă în 
vacanţă la mare cu sora mea. 

- Nu vreau să deranjez! 

- Nu este niciun deranj, doar eşti prietenul 
meu, şi tu ai face la fel dacă aş veni în Bucureşti la 
vreun concurs de karting. 

- Ai dreptate, eşti o prietenă de milioane! Se 
apropie de ea şi o sărută pe obraji. 

Primul lucru pe care l-a făcut Laura ca gazdă a 
fost să pună masa, îi era foame. 

- Nu-i aşa că ţi-e foame şi ţie? îl întrebă. 

- Sincer? Chiar mi-e foame, nu am mâncat de 
azi de dimineaţă, am luat micul dejun la hotel! Hai 
să te ajut la pregătirea mesei! 

- Nu prea ai la ce, toate sunt pregătite de 
mama, lăsate în frigider înainte de a pleca. Până şi 
aperitivele sunt aranjate pe un platou.Doar să 
încălzesc friptura la cuptorul cu microunde.  

Puse mai întâi în două pahare whisky şi două 
cuburi de gheaţă în fiecare.  

- Noroc şi felicitări, vicecampionule!  

Se apropie de el şi îl pupă pe un obraz. Când să-
l pupe şi pe celălalt, acesta făcu o mişcare bruscă 
din cap, şi, cu voia sau fără voia lui, buzele lor s-au 
atins. Au simţit amândoi un fior în acelaşi timp, au 
rămas pe loc şi s-au sărutat lung. Ea  a fost cea 
care s-a retras.În timpul mesei au fost tăcuţi. Îşi 
mai aruncau din când în când, câte o privire, 
discretă. 

După masa copioasă, Laura rupse tăcerea: 

- Hai să-ţi arăt camera şi să-ţi aranjez patul să 
te odihneşti! 

În timp ce aşeza aşternutul pe pat, Costy o 
privea cu drag, dornic s-o iubească. Se apropie de 
pat şi aşteptă momentul când aceasta se întoarse 
cu faţa. Într-o clipă o apucă de mijloc, o strânse în 
braţe şi începu să o sărute. Ea nu se împotrivi.A 
doua zi s-au trezit ca doi îndrăgostiţi de când 
lumea. Se uitau unul la celălalt şi nu se mai 
săturau. Uitaseră amândoi de prietenul lor. 

- Vrei să mai rămân? Pot să-mi iau câteva zile 
din concediu, îi dau telefon naşului meu să-i spun 
că mai rămân în Braşov. 

- Dacă poţi, sigur că vreau! Apoi continuă pe un 
ton grijuliu: ce facem când vine Cristi din Franţa? 
Nici nu îndrăznesc să-i spun că l-am trădat.  

- O să stau de vorbă cu el, sper să nu mă 
omoare, chiar dacă l-am dezamăgit. O să-i spun că 
eu sunt vinovatul.Noi o să rămânem împreună, te 
plac foarte mult! 
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- Şi eu te plac, chiar de când te-am văzut prima 
oară! Te rog să fii aici, eu nu am curajul să-i spun!  

Cristi sosi din Franţa după două zile de când 
cei doi deveniseră iubiţi. Primul lucru pe care l-a 
făcut, a sunat-o pe Laura şi i-a spus că îi este dor 
de ea, că vine în vizită.  

Când intră în curte văzu maşina lui Costy şi se 
miră ce caută el acolo, dar, înaintând îi văzu în 
chioşc unul lângă celălalt, schimbaţi la faţă. A 
intuit că a fost trădat.Era un tip educat, nu avea 
rost să facă scandal. Rămase în picioare, îi salută, îi 
dădu o pungă de cadouri Laurei şi spuse trist: 

- Ştiu, nu vă mai osteniţi să-mi explicaţi, mi-am 
dat seama că sunteţi împreună, să vă fie de bine! 
Eu nu o să vă port niciun resentiment, promit, dar 
prietenia noastră s-a sfârşit! Acum, vă rog să mă 
scuzaţi, nu mai pot sta.  

De atunci, Cristian Palade nu a mai participat la 
niciun concurs de drift. S-a axat mai mult pe 
profesie, călătorii şi din când în când, ca spectator 
la diverse concursuri.  

                                        * 

Manşele de antrenament cronometrate din 
partea a doua a zilei de sâmbătă a concursului de 
raliu Braşov-Poiană s-au ţinut aşa cum se 
stabiliseră iar Constantin Dumbravă lua startul 
duminică după amiază la orele 14,30, în prima 
manşă. Duminică dimineaţă şi-a făcut ultimul 
reglaj la maşină în urma unei alte runde de 
recunoaştere a traseului. Venise împreună cu 
Laura şi o lăsase pe traseu, la aproape 2 km faţă de 
linia de sosire. Îşi roti privirile înainte de a lua 
startul dacă şi Cristi se află ca spectator printre 
atâtea cunoştinţe dar nu îl văzu. Se întristă. 
“Aşadar, prietenia noastră a murit definitiv”, îşi 
zise în gând. 

Sâmbătă fusese frumos afară, în schimb 
duminică dimineaţa se adunaseră nori negri 
deasupra Postăvarului. Fulgerele brăzdau cerul ca 
nişte limbi de foc prevestind tunetele care erau 
aşa de puternice încât aveai impresia că urmează 
câte un trăsnet la fiecare tunet. A plouat torenţial 
vreo jumătate de oră, apoi a dat soarele. O 
adevărată ploaie de vară. Şoseaua era încă umedă 
când a luat startul. A fost unul bun, menţinându-se 
tot timpul în faţa celorlalţi. Când făcea viraje la 
câte o curbă, în viteză, apa ţâşnea printre roţi 
formând pânze de apă ca la fântânile arteziene. 
Norocul spectatorilor că se aflau la o distanţă 
considerabilă faţă de carosabil. Când mai avea 
11/2 km  până la linia de sosire, tot traseul fiind 
de 5km, un alt concurent îl seconda la o distanţă 
destul de apropiată şi se pregătea să-l depăşească. 
În clipa următoare, Costy intră cu viteză mare în 

viraj. Datorită apei de pe carosabil nu a mai putut 
controla maşina. Aceasta a derapat şi s-a lovit de 
parapetul de pe marginea drumului, rupându-l, 
prăbuşindu-se într-o râpă, dându-se de câteva ori 
peste cap. Toţi spectatorii au rămas consternaţi iar 
Laura care era la aproximativ 1/2 de km 
depărtare de la locul unde s-a petrecut accidentul 
a auzit că iubitul ei a căzut cu maşina în prăpastie. 
Cei de la SMURD au venit foarte repede, l-au scos 
din fiarele contorsionate şi l-au dus de urgenţă la 
spital: încă mai trăia!  

        Cristi, care se afla la linia de sosire, printre 
spectatori, auzi de accident şi ajunse la spital 
odată cu maşina salvării. Tocmai când a fost scos 
din salvare, se apropie de targă şi-i spuse fostului 
prieten: 

- Fii tare, bătrâne, ai toată viaţa înainte!  

Costy îi recunoscu vocea şi îi făcu semn să se 
apropie. Cu glasul stins îi spuse: 

- Iartă-mă, prietene!Te rog să ai grijă de Laura, 
este însărcinată în trei luni. 

Luat prin surprindere, acesta rămase 
înmărmurit pe loc.”O, Doamne, ce situaţie!”. De 
emoţie îl apucaseră toate apele. Se dezmetici până 
la urmă şi intră în spital.Toţi medicii erau în alertă. 
Au ajuns la concluzia că pacientul trebuie operat 
de urgenţă. Se aşeză pe un scaun, pe hol.Între timp 
sosi şi Laura, congestionată la faţă, plânsă şi 
tremurândă. Nici nu-l observă. În schimb văzu un 
medic care tocmai ieşea din sala de operaţie. Îi sări 
în faţă, se agăţă de halatul lui şi îl întrebă disperată 
de pacientul din sala de operaţie căruia îi rosti 
numele. Doctorul, cu tristeţe în ochi şi în glas îi 
spuse: 

- Îmi pare rău, n-a supravieţuit operaţiei, i-a 
cedat inima. 

Se înmuie ca o cârpă. Simţi cum i se scurge 
toată puterea în picioare. Se prăbuşi pe pardoseala 
din mozaic a holului. Cristi văzu toată scena şi se 
repezi să o ajute. 

O luă în braţe şi merse cu ea în camera de 
gardă care era în apropiere.După puţin timp, 
Laura îşi reveni şi dădu cu ochii de el.  

- A murit! se tângui ea cu ochii în lacrimi. 
El îi luă amândouă mâinile în mâinile lui, se 

uită în ochii ei şi spuse cu durere: 
- Ştiu, am auzit doctorul când ţi-a spus. Haide, 

pune capul pe umărul meu şi poţi să plângi cât 
vrei, te înţeleg foarte bine! I-am promis că o să am 
grijă de tine când el nu va mai fi. 

       Laura se făcu ghem la pieptul lui. Nici nu 
bănuia că va fi iertată vreodată, că tocmai el va 
deveni mai târziu tatăl unicului copil: al ei şi al lui 
Costy. Când i-a devenit soţ, abia atunci a aflat că el 
nu va putea avea copii niciodată: era steril.       
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George GOLDHAMMER 
 

Ucenicie plăcută 
 

are curios că am spus "plăcută" deoarece 
in B.A.(Banca Amintirilor) mele ea 
rămâne plăcută. 

Era anul 1944 când legea nu permitea nici să 
învețe meserii copii de evrei. Patronul atelierului 
mcanic din Beiuș "IJAK" a avut acest curaj. Au fost 
doi ucenici de la țară (comune apropiate) și doi 
ziși orășeni, un prieten și eu. Atelierul era 
înzestrat cu două strunguri și toate utilajele 
necesare în "lupta cu metalul". Am spus în lupta 
deoarece orice mașină, utilaj, obiect casnic, mașini 
agricole, cazane și tot ce avea ceva comun cu 
metalul se repara, se recondiționa, se reînvia. 
Cuvântul că "nu se poate" era necunoscut. 

Pot spune, la ani mei, că nu am întâlnit un om 
atât de talentat, atât de priceput, atât de universal 
in cunoștiințe; pentru el metalul era ca plastilina 
în mâna copiilor. A avut doi băieți care, și ei, 
lucrau alături de tatăl lor; avea o soție și o 
cumnată (fată bătrână ) pe care o chema "Roza", 
cu care avea mereu conflicte și erau cazuri destul 
de dese când noi, ucenicii, o alimentam și o salvam 
din grajdul cu cei doi cai. 

Război fiind, când suna alarma totul era 
organizat din timp: flăcăii prindeau repede caii la 
căruță, soția patronului aducea o lădiță de lemn 
verde pe care se așeza (probabil că lădița verde 
avea ceva în ea?) și cu toții în căruță o luam spre 
pădurile comunei Mizieș. 

Când unul dintre noi cei patru ucenici făceam 
ceva "trăznăi" trebuia să stăm cu spatele la zid și 
să ascultăm aproximativ două minute înjurăturile 
în care el amesteca cele sfinte cu cele tehnice și 
organe omenești și produse agricole. Am auzit 
atât de multe ori această descărcare pașnică de 
nervi după care totul intra in normal (și acum 
rețin 60% din acea dorință-rugăciune care pe el îl 
liniștea) și noi deveneam toți îngerași buni. 

(Are explicație științifică) 
Parcă văd pe "popa" din sat care în căruță 

avea un uriaș clopot crăpat și nimeni din țară nu s-
a angajat să-l repare. Dar cum pentru IJAK 
cuvântul nu se poate nu exista, opt oameni au pus 
clopotul în mijlocul curții și la dispoziția lui IJAK s-
a făcut două zile un foc ca la pârjolitul porcului și 
când clopotul a fost suficient de cald a început 
sudura crăpăturii și după șapte zile clopotul suna 
din nou vesel în turla bisericii. 

Fiind război un tanc unguresc a fost blocat la 
intrarea in Beiuș, Cum tancul avea plăci groase de 
blindaj și erau fixate cu nituri mari și groase mulți 

cu ateliere ar fi dorit să aibe ca placă de lucru 
stabilă așa o placă (arau multe!) și veneau cu daltă 
și ciocan să taie niturile și să obțină placa. I-am 
spus lui Ijak să se grăbească că rămâne fără placă, 
la care el spune: pe mine frigul mare mă va ajuta. 

Și cunoștințele lui de fizică au fost de ajutor, 
când iarna a fost cu ziua cea mai friguroasă 
(contracția) a luat o daltă cu coadă și un ciocan 
mare și flăcăul cel mai voinic și la o singură 
lovitură niturile dispăreau și placa și-a găsit locul 
în pașnicul atelier. Am descris acest eveniment și 
mă gândesc când încă trăia poate ar fi fost bucuros 
să știe că mulți nu l-au uitat și în special eu care l-
am apreciat deosebit atât ca OM cât și artist al 
metalului. 

Vara când se treiera grâul cu marile "batoze" 
acționate de mașini cu aburi, când în ele se împacă 
apa cu focul, pentru a crea energia acționării 
batozei, reușesc să văd perechea de boi negri care 
trăgeau aceste grele utilaje la căpițele de grâu. 

Aud muzica specifică ce se auzea din 
depărtare. BUCURIE !!!, specialiștii ar trebui să 
găsească mai variate definiții ale BUCURIEI, eu o 
știu că poate fi mai mică, mai mare, neașteptată ca 
o surpriză, DAR nimic nu se compară cu bucuria ce 
am resimțit-o eu când am primit de la patron un 
sac de grâu ca rezultat al muncii mele și pe care l-
am pus în roabă și l-am dus la moară. 

Un tânăr care primește o mașină nouă se va 
bucura, va fi fericit, dar el nu poate să se bucure cu 
sufletul. Când am primit sacul cu grâu, simt și 
acum mișcarea boabelor în sac când puneam 
mâna pe el. 

Scriind doar pentru mine aș da două calificări 
"bucuriei". Când primești un obiect sau ceva de 
mare valoare, l-aș califica: "bucurie" plastică, iar 
bucuria rezultată în reușita unei munci personale, 
aș califica-o: bucurie naturală vie de lungă durată. 

Pentru cine va citi vreo dată această amintire 
prea "tehnică" poate va părea fără rost, dar ea este 
scrisă pentru mine. 

P 
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Mihai BATOG-BUJENIȚĂ 
 
 

Istoria unei cruci uitate 
 

rimesc un telefon destul de matinal de la 
conu’ Alecu. Adevărul este că nici unul 
dintre noi nu are obiceiul de a lenevi 

dimineaţa în pat, deşi trebuie să recunosc, nu este 
deloc neplăcut. Doar că modul în care ne-am for-
mat, educaţia primită încă din copilărie ne fac să 
depăşim tentaţia. Cu beneficiile de rigoare! Adică 
nu ne trezim pe la mijlocul zilei că mai avem de 
făcut câte o treabă care, normal, nu poate fi 
amânată! 
 - Te invit la o mică plimbare printr-un 
cartier pe care noi nu-l prea cunoaştem, deşi este 
unul mare şi în plină dinamică a dezvoltării. Hai, 
că trec să te iau! 
 Mă urc în maşină şi, destul de curios, 
întreb care este acel cartier despre care nu ştim 
prea multe lucruri. 
 - Nicolina! Un cartier mare, de fapt două 
cu acelaşi  nume provenit de la o stradă veche, dar 
şi de la pârâul cu acelaşi nume! N.A. Bogdan spune 
şi eu unul nu am nici un motiv să nu-l cred fiindcă 
era mult mai aproape, istoriceşte vorbind, de 
sursele primare, că numele cartierului ar veni de 
la o femeie care avea multe proprietăţi în zonă, 
numită Neculina. Nu m-ar mira să fie aşa deoarece 
numele, unul străvechi, înseamnă femeie brunetă, 
corespondentul lui Neculai, adică bărbat brunet.   
 - Păi, în ce limbă, coane Alecule, că eu unul 
nu am habar de aşa ceva. 
 - Nici nu mă miră, deoarece despre 
această limbă nu vorbeşte nimeni de parcă ar fi un 
fel de conspiraţie. Este limba care se vorbea în 
popor înainte de feluritele reforme care au 
îmbogăţit limba vorbită însă au înregistrat şi 
numeroase pierderi prin înlocuire unor cuvinte 
autohtone cu altele provenite din alte limbi. Să fim 
bine înţeleşi! Limbile pământului sunt într-o 
continuă transformare şi este bine că se întâmplă 
aşa ce-va. Îmi aduc aminte de o perioadă când se 
luau măsuri administrative pentru scoaterea din 
vocabularul curent a cuvintelor de provenienţă 
rusă. Când s-a ajuns la cuvântul ciornă, lucrurile s-
au împotmolit! Nu se putea folosi un alt cuvânt la 
fel de sintetic şi care să înlocuiască conceptul. Nici 
nu mai spun că au fost mai multe încercări, unele 
de un penibil caragialesc. Abia acum, în procesul 
de englezire, au apărut unele forme acceptabile, 
însă, spun eu, complet inutile, precum draft, 
outline sau rough copy.  

  Fiindcă o limbă evoluează după criterii 
mai complexe, iar unul dintre acestea este 
folosirea cuvântului de către vorbitori. De aceea 
nu ar trebui să ne mire dacă nici unul dintre a-
ceste cuvinte nu va intra în lexicul curent aşa cum 
unele intrate mai demult, grecismele ori 
turcismele, au dispărut prin nefolosire. Şi mai sunt 
o mulţime de cuvinte în limba română pe care 
filologii, mai bine spus lingviştii, le plasează ca 
având ori-ginea în cele mai bizare limbi, iar când 
nici măcar asta nu reuşesc, le trec la cuvinte cu 
origine necunoscută. Nici nu ştiu da-că acest 
nefericit obicei este doar o simplă ignoranţă sau o 
lene intelectuală frumos armonizată cu o prostie 
funciară.  
 Din vorbă în vorbă ajungem în cartier, pe 
malul stâng al pârâului şi ne oprim la vestita Cruce 
a lui Ferenţ cum este denumită în mod curent. 
Găsim cu greu un loc de parcare, fiindcă de jur 
împrejur sunt tot felul de magazine, inclusiv un 
coafor, ceea ce diminuează mult posibilitatea 
parcării. Spre no-rocul nostru, obiceiurile matinale 
ne ajută enorm. Cred că la coafor nu este încă 
deschis aşa că, după vreo două ture am găsit un 
loc disponibil.  
 Coborâm şi ne îndreptăm spre 
monument. Îi spun aşa pentru că este declarat 
monument istoric, cu toate că termenul poate 
părea mult exagerat. Poate şi pentru faptul că deşi 
crucea fusese renovată de curând, în jurul ei era 
tot maidan, bălării şi multă nepăsare. Este drept că 
mai puţine gunoaie ca înainte cu câţiva ani când 
locul era vizitat doar de câinii vagabonzi în 
perioada de împerechere. 
 - Uite, am aflat de curând că a fost 
renovată această cruce considerată a fi unul dintre 
cele mai vechi monumente din Iaşi şi care chiar 
risca să dispară. În urmă cu ceva ani, unul dintre 
braţele crucii se rupsese, dar nici atunci 
autorităţile care o au în patrimoniu n-au luat nici o 
măsură pentru protejarea ei. Avea şi o mare fisură 
la bază, iar faptul că se afla într-un perimetru 
extrem de poluat, circulat şi fără informaţii prea 
clare asupra proprietăţii, dispariţia şi 
transformarea în loc de parcare devenise doar o 
chestiune de timp. De altfel au şi fost făcute unele 
mici amenajări pe care doamnele venite la coafor 
să poată parca mai uşor.   

P 
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 Ce-i drept, în zonă, încă de la încheierea 
primului război mondial, a avut loc o creştere 
semnificativă a populaţiei, dar şi o extindere a 
oraşului, fapt ce a dus la parcelarea şi 
împroprietărirea participanţilor la război, inclusiv 
pe terenul din jurul monumentului. Străvechile 
ziduri ale hanului "La Cerdac" au fost demolate, 
împreună cu alte hanuri mai vechi, pline de 
amintiri, mai ales pe timpul lucrărilor de 
construcţie ce-va mai târzii, cele din perioada 
1984-1987.  
 Cerdacul de piatră din secolul al XVIII-lea 
a dispărut, în zilele noastre rămânând doar urmele 
fundaţiei, iar unul din braţele crucii era, aşa cum 
ţi-am spus, rupt. Gardul metalic care înconjura 
crucea dispăruse şi el de multă vreme, furat, 
evident, de ţigani. Pericolul de a vedea 
monumentul distrus complet erau unul cât se 
poate de real. Însă, în ultimul an, au început unele 
lucrări de restaurare, ceea ce a adus o 
binefăcătoare undă de speranţă tuturor iubitorilor 
de istorie. 
 Dar, din păcate, nu pot să mă bucur prea 
mult fiindcă, aşa cum ne stă nouă în caracter, 
lucrurile s-a făcut până la jumătate. Aici este 
nevoie de o abordare mai complexă deoarece locul 
de acum nu mai seamănă nici pe departe cu cel 
iniţial, iar acest monument cu povestea lui unică 
merită a fi pus în evidenţă chiar dacă s-ar schimba 
înfăţişarea iniţială. Nici măcar  nu ar fi ceva 
neobişnuit în asemenea împrejurări. 
 Să ne amintim totuşi câteva date istorice 
despre această ciudată cruce aflată acum în 
mijlocul forfotei unui oraş. 
   În timpul războiului turco-austriac 
izbucnit în 1716, armatele austriece ale 
împăratului Carol al VI-lea de Habsburg trecuseră 
în Ţările Române, dorind să-şi extindă stăpânirea 
peste teritoriile vasale otomanilor. La data de 25 
noiembrie 1716, trupele austriece 
ocupaseră Bucureştiul şi cu ajutorul 
localnicilor, "ca nişte iubitori de lucruri noue", cum 
zice cronicarul Alexandru Amiras, l-au arestat pe 
domnitorul Nicolae Mavrocordat, dus mai apoi, ca 
prizonier, la Sibiu.  
 Firesc, o soartă asemănătoare i se 
pregătea şi domnitorului Moldovei, Mihai Racoviţă 
aflat de curând în scaun la a treia sa domnie în 
Moldova. Austriecii şi cătanele ungureşti au 
pătruns în ţară pe la Caşin, instalându-se în 
mănăstirile fortificate din Moldova, dar şi 
în Cetatea Neamţului. Domnitorul tocmai pusese 
biruri şi pe mazili (boieri fără funcţii publice), 
motiv pentru care mulţi dintre aceştia îi doreau 
sfârşitul, iar a-cum părea că se ivise prilejul. 
Trupele austriece şi ungureşti, au fost deci 
completate cu trupe moldoveneşti aliate şi au 
început jefuirea târgurilor aflate în calea lor. Ceva 

ce pare în zilele noastre de domeniul demenţei, 
dar atunci era ceva firesc. 
 Mihai Racoviţă, nu avea bani să plătească 
mercenari, trupe proprii nu avea voie să deţină 
fiindcă i se interzicea prin firmanul de numire, aşa 
că, dispunând numai de o gardă de oameni 
credincioşi, adică doar oamenii lui de casă, se 
mutase în mânăstirea Cetăţuia, loc oarecum 
protejat de poziţie, dar şi de zidurile de incintă. Pe 
de altă parte, sultanul nemulţumit de prădăciunile 
săvârşite de trupele invadatoare, îi cerea 
domnitorului să se alieze cu tătarii aflaţi în 
Moldova pentru a-i alunga pe cotropitori. Însă 
domnitorul avea mari reticenţe să apeleze la 
ajutorul tătarilor, ştiut fiind faptul că aceştia 
jefuiau şi înrobeau tot ce se afla în calea lor, aşadar 
o alianţă în acest sens devenea extrem de riscantă. 
 În ziua de 10 ianuarie 1717, în puterea 
iernii, o iarnă foarte geroasă, trupele conduse de 
căpitanul belgian François (Ferentz) Ernaut au 
intrat în Iași, venind din direcția Pașcani-Cotnari. 
Aici se impune să facem o precizare! Acest 
conducător al expediţiei austro-ungaro-română 
este găsit în textele noastre, respectiv într-un 
document dat de către domnul Mihai Racoviță pe 
10 ianuarie 1717 pentru a se acorda scutiri de dări 
Mănăstirii Cetățuia (merită să observăm cum şi-a 
fidelizat Domnul serviciile monahilor!) în care se 
notează că: "Frință căpitanul au venit cu nemții și 
cu cătane ca să ne ia pe noi, precum au luat pe 
domnul muntean de la scaunul din București... și ne-
au lovit joi, la 8 ceasuri din zi. Și lovindu-ne fără 
veste în curte cu război, apărându-ne, am mers la 
mănăstire la Cetățuia…”  
 În consecinţă, aflându-l noi cu numele de 
Frinţă a fost extrem de greu să se  stabilească cine 
a fost de fapt personajul istoric. S-au vehiculat mai 
multe nume precum Francoise de Lorraine ori 
Francisc de Lotaringe, mă rog, unul dintre 
purtătorii unui asemenea nume, dar au existat 
întotdeauna unele dubii referitoare la aceste 
personaje. Abia în zilele noastre când a fost 
posibilă o cercetare mult mai extinsă s-a putut 
identifica cu destul de mare de credibilitate 
numele nefericitului căpitan belgian. 
 Dar să mergem mai departe cu firul 
poveştii din acea cumplită iarnă. În timp ce trupele 
înaintau spre capitală, stolnicul Vasile Ceaurul, 
capul răzmeriţei boiereşti, acela care-i chemase în 
ţară pe austrieci şi-i asigurase de victorie, o lua în 
robie, la Covurlui, pe sora domnului şi o ducea „în 
chinuri şi necinstire” cum spune cronica, 
comandantului trupelor austriece aflat la Braşov. 
În acest timp, trupele lui Ferentz, intrate în Iaşi, 
numărau în jurul a o sută de soldaţi austrieci fiind 
însoțite şi de moldovenii trădători care se aliaseră 
acestora sub conducerea slugerului Gheorghieș 
Velicico din Câmpulung. În total, trupele aflate sub 
comanda lui Ferentz numărau cam 800 de oameni. 
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În aceste condiţii, aşa cum am spus, domnitorul 
Mihai Racoviță, împreună cu oamenii săi, s-a 
retras la Mănăstirea Cetăţuia lăsând de pază la 
Curtea Domnească aproximativ 200 de slujitori 
comandați de başbulubaşul Stoian Sârbul, cel care, 
la venirea trupelor a deschis porţile Curţii fără a se 
împotrivi. Nu pot şti ce motive a avut pentru un 
asemenea gest, poate că se aştepta la recompense 
din partea slugerului Velicico sau poate că îşi 
dădea seama că nu are sorţi de izbândă. Oricum, 
gestul său ticălos avea să-l coste capul!  
 Trupele austriece i-au eliberat pe oamenii 
închiși în temnițe, tâlhari şi ucigaşi, dar şi pe cei 
doi fii ai spătarului Miron Cuza, aliatul lor. Aceștia 
s-au alăturat invadatorilor şi au pornit toți 
spre Mănăstirea Frumoasa, foarte aproape de 
Cetăţuia, unde au aşteptat lângă un pod restul 
armatei care rămăsese în urmă.  
 Această aşteptare, motivată de faptul că 
grosul armatei, înfrigurată şi obosită, s-a repezit în 
cârciumi şi s-a pus pe băut, că totul era de captură, 
avea să le fie fatală deoarece, la porunca 
sultanului, cu câteva zile mai devreme, vreo două 
mii de călăreți tătari trecuseră Prutul şi se 
stabiliseră pe valea Mănăstirii Aroneanu, în 
bivuac, pregătite fiind  să curețe ținuturile de 
invadatori, la porunca domnitorului. Evident că 
adevăratul motiv al prezenţei lor era posibilitatea 
unui jaf cu bune rezultate, dat fiind că mica oaste 
austriacă era mult mai bine asigurată logistic 
decât amărâţii de ţărani moldoveni. În plus cărau 
după ei şi ce jefuiseră mai înainte! 
 Pe la orele cincisprezece, trupele 
austriece se aflau deja în jurul Mănăstirii Cetăţuia. 
Înăuntru, slujitorii au început să tragă clopotele 
pentru a-i chema pe tătari în ajutor. Convinşi de 
marele vistiernic şi de trimisul turc, pe la orele 
şaptesprezece, adică pe înserat, au sosit din toate 
părţile călăreţii tătari, iar din târg au venit şi vreo 
cinci sute de ostaşi moldoveni împrăştiaţi de frig 
pe la casele lor, precum şi negustorii împreună cu 
slujitorii domneşti, chemaţi de domnitor. Fii sigur 
că şi ei erau motivaţi tot de jaf, deci nu este cazul 
să dăm vina numai pe tătari, aşa cum facem de 
regulă în cărţile de istorie care se predau în şcoli. 
  
 Atacaţi de tătari, austriecii au renunţat să 
mai asedieze Cetăţuia şi au coborât la podul de 
peste heleşteul aflat atunci între mănăstirile 
Cetăţuia şi Frumoasa. Deşi austriecii foloseau 
puşti, iar tătarii foloseau săgeţile şi arcanele, în 
spatele austriecilor au ieşit ostaşii aflaţi la 
Cetăţuie purtând năframe albe la braţ, pentru a se 
deosebi de cătanele moldoveneşti trădătoare. 
 Lupta a durat cam trei ore, tătarii lovind 
năprasnic şi, conform obiceiului, despuind pe 
câmpul de luptă morţii şi răniţii. Cătanele 
austriece au început să se retragă în păduri-
le Hlincei, fiind urmăriţi de tătari şi de moldovenii 

credincioşi domnului. Puţinele cătane ungureşti 
ori austriece care au scăpat cu viaţă fugind, au 
degerat de frig pe timpul nopţii. 
 Ar trebui să ne punem şi întrebarea cum 
de au luptat tătarii noaptea, în pădure, ştiut fiind 
că ei nu duceau astfel de acţiuni deoarece modul 
lor de a lupta nu putea fi eficient în a-ceste 
condiţii. De altfel ei nu intrau nici în subterane şi 
aşa ne explicăm mulţimea de hrube din Iaşi, unele 
încă neexplorate. Ei bine, explicaţia, dar şi norocul 
domnului, a fost că fiind o noapte senină şi 
deosebit de geroasă pădurea era luminată ca ziua, 
iar ţintele săgeţilor tătărăşti se vedeau de departe.  
 Cert este că a doua zi, domnitorul Mihai 
Racoviță a co-borât de la Cetățuia la Curtea 
Domnească pentru a-i judeca pe trădători. 
Căpitanul belgian, capturat de un tătar a fost adus 
în fața domnitorului legat cu o funie de gât şi oferit 
pentru suma de două sute de galbeni. Domnul a 
plătit suma şi a avut o ezitare; să-l taie pe căpitan 
sau să-l ofere spre răscumpărare împăratului ca 
să-şi mai scoată din pagubă… 
 În acest moment intervine Cantemir 
Mârza, aşa cum ne spun acum cronicile, dar eu 
unul cred că de numea Han Temir, mârzac fiind 
funcţia lui militară, un fel de hatman cum găsim la 
cazaci, care-l sfătuieşte pe domn să-i ia capul 
fiindcă dacă îl face scăpat va avea un duşman. Şi 
nu unul de ignorat, ci unul puternic şi îndrăzneţ 
aşa cum se arătase a fi.  
 - Prin urmare, dacă vrei să ai linişte, dă-i 
omului pacea cea veşnică, mai spune mârzacul, 
dând astfel dovada înţelepciunii sale.  
 Ca să-şi mai verse focul, domnitorul l-a 
lovit mai întâi cu pumnii, apoi l-a dat pe căpitanul 
austriecilor în mâna lui Ali Agca, călăul, care l-a 
decapitat în fața porții de la Curtea 
Domnească, "ca să iee pildă și alții să nu mai vie la 
Moldova". Astfel trupul căpitanului a rămas acolo 
timp de câteva zile să fie de învăţătură şi pentru 
alții care ar mai gândi că pot face la fel. 
 În aceeaşi zi a ordonat ca toţi moldovenii 
făcuți prizonieri cu această ocazie să fie 
spânzurați. Spătarul Miron Cuza, ai cărui fii se 
înrolaseră în oștile habsburgice, a fost spânzurat 
de scrânciobul de la curte, iar nepotul egumenului 
de la Mânăstirea Cașin, bănuit de conlucrare cu 
cătanele ungureşti, a fost ars de viu. 
 Trupurile celor ucişi, 500-600 de oameni, 
printre care se afla şi cel al lui Ferentz au fost 
strânse lângă fântâna Parasca, la drumul cel mare, 
numit al Țarigradului, în preajma mânăstirii 
Cetăţuia. Cronicarul Amiras lasă spre amintirea 
viitorimii aceste cuvinte: "Și-au pus pământ peste 
dânsele și au făcut o movilă mare și lângă movilă 
cerdacu de piatră și au îngropatu și un stâlpu de 
peatră în mijlocul cerdacului pre care au scris toată 
întâmplarea." Domnul este cel care a construit 
acolo, ceva mai târziu, un foişor (cerdac, mai bine 
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spus o bordură înaltă) de piatră şi a pus această 
cruce spre aducere aminte. Iar acum noi privim 
movila pe care a fost ridicat Cerdacul lui Ferentz, 
locul fiind mai târziu numit "La Părasca", iar 
crucea cu inscripția slavonă a trecut prin secole 
purtând cu ea această tragică poveste. Este un caz 
fericit din punct de vedere istoric fiindcă poţi fi 
sigur sunt şi alte grozăvii, mult mai mari, despre 
care nu vom afla nimic, niciodată, deoarece 
oamenii timpului şi le-au dorit, iar eu poate chiar 
îi înţeleg, uitate… 
 - Interesant, mai ales că, aşa cum ne-am 
obişnuit deja, trădările sunt la ordinea zilei în 
viaţa Moldovei. 
 - Ar fi bine să credem că numai în 
povestirile mele, deşi realitatea zilelor noastre… 
 - În fine,  nu face să ne amărâm zilele cu 
realitatea! Dar cine sunt aceşti Racoviţă fiindcă eu 
unul i-am întâlnit în cărţile de istorie în tot felul de 
ipostaze: domni, politicieni, savanţi… - 
Familia Racoviţă a fost o mare şi veche familie 
boierească ce-şi are rădăcinile în vremea lui Ştefan 
cel Mare când s-au distins în lupte, iar domnul i-a 
răsplătit cu moşii şi titluri.   
 Se numeau pe atunci Cehan, nume încă 
des întâlnit în Moldova, iar Racoviţă este o poreclă 
care provine, aşa cum ne spune Constantin Sion, 
de la un fiu al lui Petre şi Ileana Cehan, născut pe 
un drum de bejenie în „fundul Racovei”, localitate 
aflată astăzi în judeţul Vaslui. Pentru a consemna 
evenimentul tatăl i-a dat copilului numele 
Racoviţă şi se numeau Racoviţă-Cehan, apoi numai 
Racoviţă. Fiul lui Petre, primul Racoviţă deci, este 
acum înmormântat la mănăstirea Dobrovăţ, după 
ce ajunsese logofăt apoi chiar mare logofăt pe la 
1653. Oricum această familie a dat mari oameni de 
stat şi multe personalităţi, printre care, în primul 
rând, se află marele savant Emil Racoviţă, dar eu 
îţi voi spune povestea unui Racoviţă despre care 
pu-ţină lume ştie. 
 Este vorba de tânărul Ioan (Iancu) 
Racoviţă, cel care prin 1849 se găsea la studii în 
Berlin. Avea cam paisprezece ani şi fiind de viţă 
nobilă, bogat, bine educat şi chiar frumos, făcea o 
figură cât se poate de bună prin saloane, unde era 
cunoscut drept prinţul Racoviţă. Nu era chiar 
prinţ, în adevăratul sene al acestui titlu, dar înalta 
sa descendenţă cu strămoşi care domniseră ani 
buni în principate îi îngăduiau un asemenea titlu. 
Aici o întâlneşte într-o seară pe frumoasa fiică a 
ambasadorului Bavariei în Germania, Elena von 
Dönniges. Fata avea şi ea cam aceeaşi vârstă însă, 
conform jurnalului ei, se simţea mult mai matură 
şi chiar încercase unele jocuri amoroase cu tinerii 
din anturajul ei. Blonda era pe drept cuvânt 
cuceritoare nu numai prin frumuseţe, ci şi prin 
cultură. În jurul ei roiau amorezii, iar cererile în 
căsătorie nu lipseau. În mod firesc şi naivul Iancu 
cade în mreaja farmecelor fetei, însă aceasta nu 

manifestă prea mult interes faţă de el, deşi a lăsat 
o descriere a lui în care îi sunt subliniaţi ochii 
negri şi privirea fascinantă de prinţ oriental. Poate 
nu trebuie să dăm mare atenţie acestor scrieri ale 
domnişoarei fiindcă, oricum am lua lucrurile, ei 
aveau acea vârstă incertă a preadolescenţei, chiar 
dacă, ceea ce credem noi astăzi despre asta este 
mult diferit de modul în care se vedeau lucrurile 
atunci. Drumurile lor se despart, mai sunt ceva 
scrisori între ei, dar Elena nu face decât nişte mici 
jocuri amoroase, nimic mai mult. Dragostea 
prinţului este însă una mistuitoare… Se întâlnesc 
după patru ani, iar el o întreabă dacă nu ar vrea 
să-i fie soţie. Elena era acum mult mai maturizată 
din toate punctele de vedere deoarece avusese 
chiar o aventură cu un conte rus, dar şi o tentativă 
de măritiş impusă de familie cu un colonel italian 
cu vreo treizeci de ani mai în vârstă şi care de fapt 
era amantul mamei ei. În fine, nu intrăm în 
amănunte, dar în momentul reîntâlnirii contele 
rus plecase pe mare fiind ofiţer în marina militară 
a imperiului ţarist, iar colonelul fusese dat afară 
din casă deoarece încercase o manevră autoritară 
asupra Elenei. Cu alte cuvinte o cam pocnise, 
conform obiceiurilor italiene! 
 Propunerea de căsătorie se reia, însă 
Elena dă un răspuns care acum pare a fi însăşi 
cântecul lugubru al destinului: 
 - Mă voi căsători cu tine numai dacă nu 
voi găsi un alt bărbat pe care să-l iubesc mai mult! 
 Prinţul Racoviţă, îndrăgostit, nu prea 
înţelege cinismul răspunsului şi pare foarte fericit 
de succesul său, însă în calea Elenei apare într-o zi 
Ferdinand Lassalle, omul despre care la acea 
vreme vorbea cam toată Europa. 
 Cine era totuşi acest evreu care fascinase 
o lume întreagă cu felul său de a fi, dar şi cu ideile 
sale greu de înţeles?  
 Fiu al unui comerciant de mătase cu o 
poziţie socială cât se poate de bună se născuse la 
11 aprilie 1825 şi a studiat filologia şi filosofia mai 
întâi la Breslau, iar apoi la Berlin. Şi-a luat 
examenele cu distincţia magna cum laude, i-a 
cunoscut pe Henrich Haine, Alexander von 
Humboldt sau Marx, Engels, a fost un apropiat al 
lui Bismark, cel care a şi implementat în societate 
unele dintre ideile sale economice, dar şi favoritul 
(a se înţelege amantul) unei contese, Sophie 
von Hatzfeldt, căreia îi câştigase un proces de 
moştenire, iar ea se obligase să-i livreze un venit 
de cinci mii de taleri, anual, pe tot cursul vieţii. 
Normal, pe lângă favorurile de natură erotică! 
 Ideile sale făceau furori într-o vreme când 
Europa se afla pe calea unui socialism încă utopic, 
iar întâlnirea dintre cei doi a fost un adevărat coup 
de foudre. Lassalle, bărbat fermecător cu o statură 
remarcabilă, caracter vulcanic şi inteligenţă 
fascinantă, este cucerit de Elena, iar reciproca se 
produce în acelaşi mod furtunos. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhiU5SxTXZuV5BhAdoNIMysVK7C5dg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhiU5SxTXZuV5BhAdoNIMysVK7C5dg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.ro&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Hatzfeld&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201,15700208&usg=ALkJrhj2YJ_6H36mbJOqzdd9oVqh_UMk7w
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 Hotărăsc, după câteva întâlniri să se 
căsătorească. Deşi Lassalle are treizeci şi şapte de 
ani, nu dă dovadă de prea multă minte, ceva foarte 
obişnuit pentru un îndrăgostit, şi se duce la familia 
Dönniges convins că nu poate fi refuzat. Tatăl însă 
îl refuză ferm spunând printre altele că fiica sa nu 
se poate căsători cu un evreu. Destul de ciudat 
având în vedere că soţia sa, deci mama Elenei, era 
evreică. Desigur însă că mult mai mult se temeau 
de ideile sale care prevedeau împărţirea averilor 
şi o înspăimântau până şi pe bunica Elenei. 
 Turbat, Lassalle face demersuri până la 
Bismark pentru a depăşi situaţia însă nimeni, pe 
bună dreptate, nu îl poate ajuta. Între timp familia 
anunţă logodna fiicei cu prinţul valah. Un fapt cel 
puţin ciudat având în vedere situaţia cunoscută de 
toată lumea bună a Europei. Singurul fericit este 
prinţul, dar asta numai pentru faptul că era de o 
naivitate pe care numai o inimă arsă de iubire o 
poate scuza.     
 Împins de disperare, Lassalle îl provoacă 
pe tatăl Elenei, dar şi pe tânărul prinţ, la duel. 
Numai că ambasadorului Bavariei la Berlin nu i se 
permite onorarea unei astfel de provocări, aşadar 
pe teren iese, în dimineaţa zilei de 28 august 1864, 
doar logodnicul.  
 Aici trebuie să facem precizarea că bietul 
prinţ era total în afara problemei, spre deosebire 
de Lassalle cunoscut nu numai ca duelgiu, mde, 
fusese totuşi student la Berlin unde duelurile erau 
aproape obligatorii, ci şi ca un foarte bun 
mânuitor al armelor de tot felul.   
 Logodnica Elena îl sărută dulce la plecare, 
însă ştie foarte bine că peste cam o oră va fi mort, 
iar ea va avea un bun prilej să fugă cu iubitul ei. 
Cum bine spunea Eminescu: Ca dovadă de ce suflet 
stă în piepţii unei rochii…     
 Numai că firele destinului se împletesc 
după cu totul alte reguli! Peste cam o oră se 
întoarce acasă, complet debusolat, prinţul 
Racoviţă care anunţă că l-a împuşcat pe Lassalle. 
 Nu ştim cât s-au bucurat sau nu unii ori 
alţii, cert este că vestea provoacă o derută 
cumplită. Cum de este posibil aşa ceva!? Singura 
care-şi păstrează cumpătul dând dovada unor 
mari abilităţi actoriceşti este Elena. Ea se preface a 
fi foarte bucuroasă şi îl sărută cu foc pe prinţ 
reuşind probabil să-l scoată din starea de gravă 
derută emoţională în care se afla.  
 Povesteşte chiar cum a reuşit să-l împuşte 
pe adversar. De emoţie, trăsese în pământ însă 
recului armei a ridicat ţeava şi glonţul l-a lovit pe 
Lassalle în abdomen. Această rană avea să-l 
trimită peste trei zile, din cauza septicemiei, în 
moarte! 
 Prinţul este însă acuzat că ar fi tras 
înainte de semnal, aşa că, până una-alta, este 
nevoit să fugă de colo-colo pentru a nu fi arestat. 
Reuşeşte să facă şi nunta, în vara anului 1865, cu 

iubita sa Elena cea care-l însoţeşte, ca o devotată 
soţie ce este, în surghiunul voluntar adoptat de 
nevoie. Însă, condiţiile mizere în care este nevoit 
să trăiască, iar acum ne dăm seama că, în mod 
sigur, şi stresul continuu a contribuit la asta, duc la 
declanşarea unui puseu grav de tuberculoză, o 
boală necruţătoare pe atunci.    
 Moare, suspect de repede, la numai câteva 
luni de la nuntă şi nu puţine sunt acuzele de 
asasinat care i se aduc Elenei. Nu pot să am o 
părere despre această problemă, însă faptul că ea 
se căsătorise cu cel care, chiar dacă din greşeală, îi 
ucisese iubitul, mă face să cred că era în stare de 
orice. De altfel, după acest eveniment, moartea 
soţului, va duce o viaţă extrem de agitată, va 
ajunge şi actriţă de mâna a şaptea prin America, va 
avea mai multe căsătorii legale, însă îşi va păstra 
până la moarte titlul de prinţesă Racoviţă. În anul 
1911, se va sinucide cu cloral. Nu, nu din disperare 
sau din cauza remuşcărilor, ci pentru că era foarte 
bolnavă… Avea şaizeci şi opt de ani, iar viaţa ei 
fusese un dezastru… 
 - Sunt foarte derutat… Cât de frumoasă 
putea fi această fată care, iată, a scos din minţi un 
om matur de calibrul primu-lui apologet al 
socialismului? 
 - Dacă ar fi să socotim după fotografiile, 
nu puţine, rămase în urma ei putem spune că dacă 
în acest moment ar trece prin faţa noastră nici nu 
am băga-o în seamă. Şi nu numai noi, ci nici un alt 
trecător fiindcă acum ar apărea ca o fată grăsuţă şi 
perfect banală. Doar că, eu unul cred că avea acel 
indefinibil numit sex-appeal, dar şi un fel de 
îndrăzneală neobişnuită pentru o fată din lumea 
bună, plus cultură şi multă isteţime. Fără îndoială 
şi un egoism feroce, cinic şi narcisist. Suficient ca 
să ia minţile oricui bărbat în acele vremuri. De 
fapt, cam cum se întâmplă la noi acum, cu fetele 
astea care apar pe micile ecrane, dar şi în tot felul 
de poveşti amoroase de răsunet, a se înţelege 
mahala, deşi dacă te uiţi mai atent la ele, te întrebi 
uimit: cum de este posibil, că doar nu au mai nimic 
deosebit? 
 Ei, natura umană are tainele ei şi nu 
trebuie să le judecăm măcar pentru faptul că şi noi 
în tinereţe nu cred să fi dat dovada vreunei urme 
de înţelepciune în această privinţă…   
 - Coane Alecule, cum, iată, am dat din nou 
peste o poveste tristă îţi propun să o trecem la 
catastif împreună cu un vin bun, unul de la 
Uricani… 
 - Mare pehlivan eşti! După ce că te ţin la 
poveşti cam toată dimineaţa mă mai şi 
culpabilizezi! Dar eu unul nu ţin la supărare aşa că, 
hai să închinăm un pahar în memoria celor pe care 
i-am adus la lumină cu vorbele noastre. Sper că am 
înţeles bine! Vinul îl voi da eu! 
 - Păi ce, te-am contrazis eu vreodată!  
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Dana OPRIȚĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remoteness.  
My Word 
 
 
 

If we let fear and plastic masks  
be more real than those that we are used to wearing anyway, 
if we easily abandon the freedom, in exchange of a sort of truth  
that changes every moment, different from any place it comes 
with the precision of the chaos in which we are all 
supposed to fall, 
if we are afreid to ask God to help us 
even to pronounce His name 
then another word must given to the creatures which  
will live on this planet. 
These ones – us – have lost everything that names us humans. 
If we accept, if we keep our mouths shut 
only to be like the others, only not to be pushed back and hated 
because we dared to be different, 
then we absolutely deserve the fate of losers 
in front of the Life, of the wise Universe. 
 
So, you will need to excuse me, 
I want to live, to love, to be happy, 
for me, the letter ”P” is from poetic, not from pandemic. 
If is not needed 
I am sorry, ”remoteness” 
is not part of my vovabulary. 
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Who Needs Poetry? 
 

Poetry? What is it? 
It's like a housewife who 
does nothing – 
just cooking, laundry, cleaning... 
You see, nothing. 
 
Poetry is like a wave 
crashing and receding on the beach, 
without screaming it’s so important                             
that life couldn't exist without it 
(or, maybe, it couldn't, who knows?!) 
 
Poetry is like a smile 
on the face of your lover, 
whom you can never be sure is true. 
 
Poetry is... 
 
Hey! Wait a second! 
Who needs poetry, anyway?! 
 

A feeling 
 

The distance from the Earth to the sky 
has an exact number of kilometers / miles 
among planets and satellites and asteroids. 
The distance from one thought to another only 
the soul can measure. 
No metrics were invented to understand 
how much space is between to be and seems to be. 
 
I see your inertness, I hear your silence, I taste your confusion, 
I smell your lack of words, I touch your fear 
             when you are next to me 
                                              yet so far away. 
As though you see yourself in the mirror 
but recognize nothing in the face which makes desperate expressions, 
you would like to caress its cheek 
to say tender words to it 
                                            but remoteness freezes you 
it has turned everything into shades without shadow 
uselessly shading the Earth which,  
it, 
has been precisely distant from the Sky. 

 
 



274 vol.31,  204-207| aprilie-mai-iunie-iulie, 2021 

 

Remoteness –  
A Point of View 
 

Like any distance  
the one between H and 2 and O 
brings emptiness and nonsense,  
a perfect nothing witch nobody needs. 
 
In return,  
zero distance between H and 2 and O 
makes water.  
 
Keep in your mind: for life to go on,  
like letters in words 
– LOVE, for example – 
even separate                  WeNeedToBeTogether. 
                Just remember it ! 

 
 
(Award winning poem of the World Congress of Poets Contest with the theme: “Remoteness”, 
2020)  
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George ROCA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mira Fujita 
 
 

ieri te-am zărit 
ascunsă într-un tablou 

veşmântul tău, de culoare lilas,  

părea costumul unui clown  

părul tău negru 

era acoperit de un basc 

 faţa ta pudrată în alb 

 avea bujori în obraji 

ochii tăi ca două albăstrele  

erau foarte trişti 

o lacrimă atârnându-ţi nemişcată  

sub pleoapa dreaptă 

într-o mână ţineai un trandafir mov 

 cu frunze violet 
 
 
mai jos am văzut  

un spaţiu liber 

şi o semnătură: 
 

Mira Fujita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mira Fujita 
 
 

yesterday I noticed you  

hidden within a painting...  

your clothing, pink in colour, 

seemed like the costume of a clown 

your black hair 

was covered with a beret  

your powdered white face  

had blushes in its cheeks  

your eyes like two bluebells  

looked very sad 

a tear hung motionless 

under your right eyelid  

in a hand you held 

a violet rose 

with violet leaves 
 
 
beneath it I saw  

an empty space  

and a signature:  

 

Mira Fujita 
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Sărutul 
 
 
M-am îndrăgostit de buzele tale!  
Frumoase, roşii, voluptoase, 

aidoma unei piersici altoite cu o 

cireaşă.  

Când am început să te sărut 

gura ta avea gustul fructului 

pasiunii.  

Totul era atât de activ şi real 

De parcă doi îngeri 

Făceau dragoste pe limba mea.  

Atunci am înţeles 

de ce a păcătuit Adam! 
 
 
 
 

Poemul 
 
 
 
Poemul este 

ca o soţie infidelă  

care soseşte acasă 

 abia după ce 

te-ai băgat în pat  

şi ai adormit. 
 
 
Sunt unii 

care nu se întâlnesc  

cu poemul 

niciodată în viaţa! 
 
 
Alţii au parte de el  

foarte rar... 

şi... 

culmea nenorocului,  

atunci 

când nu au la îndemână 

 creion şi hârtie! 
  

 

The kiss 
 
 
 

I fell in love with your lips!  

Beautiful, red, voluptuous, 

Like peaches adorned with cherries. 

When I began to kiss you 

your mouth tastes like the fruits of 

passion.  

Everything was so lively, so real, 

as if two angels 

were making love on my tongue.  

And then I understood 

why Adam had sinned! 
 
 
 
 
 

The poem 
 
 
 
The poem is 

like an unfaithful wife  

who arrives home 

only after you  

got into bed  

and fell asleep. 
 
 
There are many who  

never encounter 

the poem 

in their lives! 
 
 
Others meet it very rarely…  

and... 

at the height of misfortune, 

only then 
when they don’t have handy  
a pencil and paper! 
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Singur 
(Et non sperabam te domum tam cito revenire! 

Şi nu speram că vei reveni din nou acasă!) 

 

Mi-am însuşit tehnica lui Crusoe!  

Am alungat poştaşul, 

am încuiat uşa cu trei lacăte, 

am scos din priză telefonul  

şi televizorul, 

mi-am băgat vată în urechi 

şi încet, încet, 

am tras obloanele peste ochi.  

Acum stau linişti şi cuget 

pe insula mea pustie de la etajul trei. 
 

Ca şi Robinson 

am ş eu câţiva prieteni  

care nu mă deranjează:  

Vineri, Sâmbătă, Duminică,  

Luni, Miercuri şi Joi. 

A mai fost unul, Marţi, 

dar m-a trădat 

pentru trei ceasuri rele! 

Şi ei sunt tot atât de tăcuţi ca mine!  

Cu toţi suferim de agorafobie 

şi vrem să fim singuri! 
 

De când m-a părăsit iubita sufăr 

şi vreau să fiu singur. 

Singur! Singur! Singur! 
 

*** 

Al şaselea simţ îmi spune că 

ar mai exista o fărâmă de speranţă!  

Atunci, 

imaginaţia mea descoperă  

o corabie în zare! 

Arunc dopurile din urechi  

şi parcă aud paşi pe scări.  

Parcă urcă cineva! 

Parcă bate cineva la uşă! 
 
Da! Da! Este ea! 

Sunt nebun de fericire! 
 

Alone 
(Et non sperabam te domumtam cito revenire! 
I didn’t expect that you would come home again!) 
 

I acquired the strategy of Crusoe:  

I expelled the postman, 

I locked the door with three locks,  

I unplugged the telephone 

and the television, 

I stuffed plugs in my ears  

and slowly, slowly, 

I pulled the shutters over my eyes.  

Now I’m at peace and meditate 

on my third-floor remote island. 
 
 
Like Robinson 

I also have a few friends who  

never disturb me: Thursday,  

Saturday, Sunday, Monday,  

Tuesday, Wednesday. There  

was another, Friday, 

but he betrayed me 

for a black widow.  

They’re as quiet as me! 

All of us suffer from agoraphobia 

and want to be alone! 
 

Since my love left me I suffer  

and want to be alone. 

Alone, Alone, Alone! 
 
*** 

The sixth sense tells me 

That there is a sliver of hope!  

Then, 

my imagination discovers  

a ship on the horizon! 

I uproot the plugs from my ears  

and steps on the steps I hear. 

It’s as if someone is approaching! 

It’s as if someone is knocking on the door! 
 
Yes! Yes! It’s her! It’s her!  
I’m mad with happiness! 
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Vlad SCUTELNICU 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tot maci roșii  
vor însângera câmpul  
 
 

îți vei chema într-o zi mai spre seară 
la o agapă fiul să-i spui 
: aruncă o privire în spate să nu uiți 
ce ai văzut și trăit apoi 
privește drept înainte cu prețuire și încredere 
cum fac eu în fiecare 
dimineață care mă încape și mă suportă 
 
vei dori să fiți doar voi doi la această întâlnire 
tu pentru ziua de ieri, el pentru ziua de mâine 
nu va fi nimic deosebit 
poate doar clipele vor curge altfel 
o altă măsură a timpului va dicta 
pentru lucruri,  
                        pentru flori, 
                                             pentru pietre 
apa va curge tot la vale dar mai lent 
și tot maci roșii vor însângera câmpul 
poate mai mulți, mai fierbinți 
 
vei ruga fiul să-ți vorbească despre ziua de mâine 
ziua de azi și cea de ieri au descuiate 
lacătele pentru tine 
 
? cât timp ori câtă minune ai de adăugat 
la această poveste tu, cel care urmezi 
acum 
când râzi sau plângi pentru 
timpul nemuririlor tale 
? cât timp ori câtă minune ai de povestit 
acum când râzi sau plângi când încă nu 
ai ajuns pe nimeni din urmă 
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! hai, vorbește deschis despre tot ce ai iubit 
și pentru care nu mai ai lacrimi 
hai, deschide-ți sufletul spre tot ce ai urât 
și nu mai ai decât iertări 
eu mă voi așeza pe o piatră sărutată de ploi 
să aduc liniște în toate poveștile ce nu au fost scrise 
 
târziu, foarte târziu, îi vei mărturisi fiului 
: eu am șansa noilor toamne 
tu  vei avea speranța multor primăveri 
timpul tău va absorbi ca o gaură neagră 
timpul meu aici pe această potecă 
îngustă deasupra vidului unde doar 
vremea te mai lasă să îți așezi pasul 
 
voi pluti alene ca într-un vis dorit 
alături de cea care mi-a înflorit diminețile 
care mi-a cicatrizat înfrângerile 
amîndoi numărând secundele călcând 
negrăbiți în aceeași urmă 
în aceeași lumină 
 

călărind calul lui don quijote 
 

îți place la nebunie vremea aceasta 
în care nopțile au un cântec al lor 
vremea aceasta în care te culci tânăr 
și te trezești matur 

- nu vreau să spun bătrân 
să nu rănesc esența ideii de nemurire – 
vremea aceasta care nu se mai isprăvește 
ca o poveste 
fără început dar mai ales fără sfârșit 
 
cocoșii deja cântă a treia oară 
bătând cu aripile în porțile cerului 
 
tu eroul zilei 
călărind calul lui don quijote 
mai bei un pahar cu vin alb sau roze 
sau negru de sulița și te întrebi dacă 
între bob dylan și j.l. borges 
nu încape fernando pessoa cu 
heteronimele lui 
 
în pătratul ferestrei o nouă zi 
își caută flămândă victoria  
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 până la urmă tu hotărăști 
 

poate ar fi bine să stai de vorbă 
cu cineva să-i mărturisești să-ți spună 
să vă adunați nedumeririle ori fericirile 
sau poate 
 
ar fi bine să stai de vorbă cu tine 
așezat comod în fotoliu în fața oglinzii 
să observi dacă nu 
atunci când plângi oglinda râde  
ori când râzi ea plânge 
dacă nu cumva ea se miră când 
încerci să fii un om normal 
atât de normal încât să te sperii  
tu de tine însuți 
 
nu știi ce să faci 
baricadat în singurătatea ta 
ca-ntr-o cazemată antiatomică 
golit de gânduri ca o sticlă 
din care s-a scurs neștiut un prețios vin 
stai și aștepți 
 
timpul se scurge pentru că asta știe să facă 
viața ta îl urmează supusă și timidă 
iar tu stai și aștepți și nu vezi 
 
clipa care te inundă blândă 
ca o gazelă ori vicleană ca o vulpe 
sau cinstită ca un judecător imparțial 
ce așteaptă răspunsul de la tine 
să poată oferi verdictul 
 
tu stai nehotărât în fața singurătății tale 
ca în fața unei uși încuiate 
pentru care ai nevoie de două chei 
cu una să încui  
cu cealaltă să deschizi 
până la urmă te hotărăști, da 
încredințezi singurătatea ta atât de plină 
orologiului din perete 
 
o trimiți (în mână cu o trompetă) 
să colinde să cucerească lumi posibile ori 
de negândit 
pe șeaua tic-tac-ului atât de veșnic 
sau atât de zilnic  
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Adrian George SĂHLEAN 

 

Hainele Împăratului 
De ce este Eminescu (cel puțin în lumea anglofonă) 

cel mai  necunoscut mare poet național european? 

 

criu acest articol cu strângere de inimă, 
știind că se vor găsi destui care să-l 
interpreteze ca pe un atac la adresa 

celorlalți traducători eminescieni. Dar înțeleg abia 
acum, după peste trei decenii trăite în America, de 
ce traducerile în engleză elogiate de- a lungul 
timpului în România n-au avut niciun impact 
internațional și de ce Eminescu este practic 
necunoscut în lumea anglofonă. 

Un asemenea statut este greu de înțeles 
pentru români, dar explicabil. În timp ce 
recunoașterea celorlalte două mari icoane 
culturale, Brâncuși și Enescu, s-a produs firesc 
(sculptura și muzica nu au nevoie de traducere!), 
Eminescu nu există decât în Universul Limbii 
Române, inaccesibil unui străin necunoscător 
al acestei limbi. El trebuie tradus în limba lor, și 
pe limba lor, iar dacă în ultima sută de ani 
Eminescu nu a produs nici o scânteie în universul 
anglofon, asta nu se poate atribui poeziei sale, ci 
traducerilor care nu l-au prezentat Eminescu 
așa cum îl știm noi. Traducerile nu îl prezintă pe 
Eminescu – oricare tălmăcire făcută de 
traducător îl reprezintă pe… traducător. 

Subiectul nu a intrat până acum în 
preocuparea instituțiilor culturale și a fost abordat 
superficial și de oameni de litere. Statutul de „poet 
național" a creat, la români, percepții naive și 
nerealiste legate de acceptarea lui Eminescu de 
către anglofoni. De fapt, cei mai mulți nu cunosc 
decât superficial engleza, aceasta fiind o limbă 
„adoptată” relativ recent în România. Nivelul de 
competență prin echivalențe de dicționar nu permite 
sesizarea faptului că tălmacirile puse în circulație 
au o calitate mediocră, uneori chiar jenantă, 
nefiind, în niciun caz, la nivelul poetic care să 
cucerească și să convingă. Românii îl au pe 
Eminescu „în auz”, îi știu unele poeme pe dinafară, 
îl îngână când este recitat, îi cântă veărsurile pe 
melodii, etc., dar străinii nu pot judeca poetul 
decât după traduceri, adică ce se spune de fapt în 
traducere! Traducerile mediocre lăudate reflex de 
români se răsfrâng pe nedrept asupra poetului – la 
fel cum o partitură excepțională poate fi luată în 

râs dacă interpretul („traducătorul”) cântă fals. 
Spus pe limba lui George Orwell, toate traducerile 
sunt egale, numai că unele sunt mai egale decât 
altele! 

Sunt destui care spun că Eminescu este 
intraductibil. Este descurajant când teza 
intraductibilitătii este repetată și în mass-media, 
de cele mai multe ori de către persoane care nici 
măcar nu sunt „de meserie”, mesajul lor, bazat pe 
ideea grandorii naționale, fiind acela că străinii n-
au cum să înțeleagă „geniul românesc”. 

Există și cei care (precum istoricul Lucian 
Boia) contestă universalitatea lui Eminescu cu 
argumentul că, în ciuda traducerilor oferite 
străinătății încă de la începutul secolului al XX-lea 
(prima antologie, din 1939, a inclus nu mai puțin de 
19 limbi), impactul lor în alte culturi este minim. 
Ceea ce „spune mai mult decât afișarea oficială a 
unei icoane culturale". Raționamentul este însă 
incomplet, putând fi asemuit cu cel al unui 
negustor care nu pricepe că lipsa de interes a 
clienților o poartă calitatea mediocră a mărfii puse 
la vânzare. Boia are însă dreptate când observă că 
ceea ce se pierde în traduceri în cazul lui 
Eminescu „chiar mai mult decât imaginile și 
ideile… /este/ rima și muzicalitatea, incantația de 
a spune cu voce tare…” El concluzionează 
(pesimist- resemnat) că „de fapt, poezia este 
intraductibilă” și că nu se poate face nimic: „ne-ar 
fi mai bine fără traduceri, care prezintă lumii un 
poet obișnuit - departe, foarte departe de ceea ce 
românii continuă să încerce să explice.” Optimist, 
ar fi putut spune că este nevoie de traduceri 
convingătoare! 

Desigur, văduvit în traduceri de muzicalitatea 
prozodiei, Eminescu pierde imens. În original, 
cantabilitatea este imediat evocatoare, ca atunci 
când îi citești pe Shakespeare cu voce tare, sau 
asculți muzică de Bach, Chopin sau Vivaldi. Nu 
întâmplător, românii au încercat, fără excepție, 
traduceri prozodice din Eminescu. Motivul este 
evident pentru un filolog clasic: ‘prozodie’, în 
grecește, înseamnă ‘cântec pe fond muzical’. 

S 
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Atracția către rimă își are rădăcinile în legătura 
genetică dintre poezie și muzică. Limbajul uzual 
reflectă această înțelegere subliminală în 
expresii de tipul „sună bine” sau „ce frumos le 
zice”! Sonoritatea conținutului este mult mai 
importantă decât se crede pentru oricare 
traducere prozodică. 

Boia deplânge lipsa cantabilității în traduceri, 
fără să înțeleagă că în retroversiunile prozodice 
făcute de români tocmai forțarea versului, 
încercarea, cu orice preț, ca acesta să „sune din 
coadă”, a dus la mediocrizarea conținutului! Dar 
dacă prozodia e de vină, cum se face că nenumărați 
poeți universali au fost traduși prozodic (din 
engleză, franceză, germană, rusă) în română, fără 
ca prin aceasta conținutul să aibă de suferit? 
Răspunsul este simplu: au fost tălmăciți de 
scriitori și poeți performanți în limba lor 
maternă, limba română. 

Am ajuns, de fapt, la veriga cea slabă din 
lanțul „intraductibilității” lui Eminescu. Explicația 
neplăcută pentru traducătorii angliști este că 
între competență lingvistică și performanță 
poetică există o diferență uriașă. 

Românii care au avut curajul să înfrunte 
„piatra-de-încercare-Eminescu” traducând în 
engleză cu rimă și ritm au fost cu precădere 
angliști – Petru Grimm, Leon Levițchi, Andrei 
Bantaș – toți cu statut solid în cunoașterea limbii 
engleze și cu traduceri extensive absolut 
remarcabile din literatura engleză și americană în 
limba română. (Simpla menționare a integralei 
Shakespeare realizată de ei ne umple de admi-
rație!) 

Dar…în ciuda expertizei, retroversiunile 
eminesciene făcute de acești angliști nu s-au 
ridicat la nivelul literar cerut unui poet nativ, 
nereușind să re-creeze versul eminescian ca 
poezie în limba lor secundară. Voi discuta mai 
încolo cazul traducătorilor fără pregătire 
anglistică, Dimitrie Cuclin și Corneliu M. 
Popescu. 

Diferența dintre competența lingvistică și 
performanța poetică este însă la fel de valabilă 
și în cazul tălmăcirilor făcute de englezi! Nativii 
care au tradus din poemele eminesciene 
aparțineau în majoritate cercurilor academice, dar 
nu erau nici ei poeți în limba lor, nici măcar 
cunoscători ai limbii române, folosindu-se de 
intermediari („negrișorii” care cunoașteau engleza 
foarte bine) și de dicționare! 

* * * * * 
Doresc să vă ofer un exercițiu imaginar 

înainte de a discuta traducerile „consacrate” și 
felul în care Eminescu este promovat în lumea 
anglofonă și astăzi. Să ne închipuim că Eminescu 

nu ar fi român, ci „poetul național” al Scoției sau 
Irlandei, clasicul lor adorat. Versurile i-au fost 
puse pe muzică, le îngână orișicine, s-au scris mii 
de cărți despre el, există festivaluri și premii de 
literatură acordate în onorea lui, etc., dar poetul 
este cvasi-necunoscut pentru români, deși 
românii, cititori împătimiți, apreciază toți marii 
poeți romantici europeni. S-a auzit despre acest 
„Eminescu” cel mult printre universitari… poate! 

Să ne imaginăm acum că românilor li se oferă un 
prim volum cu mostre din poeziile acestui poet, 
declarat în țara sa drept „ultimul mare poet romantic 
european”. Deschidem cartea și dăm peste o poezie 
de dragoste care se numește … „Și dacă ramuri…”. 
Traducerea sună astfel: 

„Și dacă ramuri-n geam izbesc / Și plopii 
oscilează / E să mă facă să gândesc / Că vii la 
mine iară”/… „Și dacă stele-n lac lovesc / Și 
fundu-i luminează … „ Ș.a.m.d. 

Ce impresie credeți că ar face „poezia” de mai 
sus dacă ar fi într-adevăr o traducere din limba 
engleză în română? 

Este clar că orice poezie tradusă poate să ia 
forma unei creații la nivel literar sau al unui 
caraghioslâc! Vorbitorul nativ al oricărei limbi 
reacționează exclusiv prin prisma denotațiilor 
și conotațiilor cuvintelor alese în traducere. Ce 
să înțelegi despre un „geniu literar” ca Eminescu 
când citești poeme care se compară cu formulările 
hilare traduse în engleză de japonezi sau de 
chinezi pentru servicii hoteliere? 

Parodia inventată de mine pe o temă 
eminesciană ilustrează cum se poate „traduce” 
(adică trăda!) cu o crasă neînțelegere a 
conotațiilor. A fost lesne să „creez” poezie cu rimă 
în limba mea maternă, făcând versurile „să sune 
din coadă”, deși rezultatul e ridicol. Observați, de 
altfel, cât de des se pun în circulație la noi 
producții în care „glumețul” înlocuiește, ici și colo, 
un cuvânt dintr-o poezie clasică cu o rimă facilă și 
licențioasă! Aceasta dovedește că este mult mai 
ușor să rimezi în limba maternă decât într-o 
limbă secundară, în care disponibilitatea de 
vocabular și – în special – cea analogică (cea 
care leagă metaforic conotațiile întru poezie!) este 
mult redusă. E o realitate care a fost, de fapt, 
obstacolul major și în cazul angliștilor retro-
versioniști. 

Dificultatea imensă de a găsi rime adecvate 
în engleză și a le re-așeza ritmic poartă de 
departe vina pentru trădările de sens pe care 
le-au făcut toți traducătorii lui Eminescu. (Voi 
explica, mai jos, dificultățile speciale ale traducerii 
de poezie cu rimă și ritm în engleză). 

S-ar putea crede că românii nu au reușit 
variante performante doar pentru că engleza nu 
era limba lor maternă, dar motivul principal este 
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altul: nu este suficient să fii cunoscător (nativ 
sau nu) al unei limbi pentru a scrie poezie 
prozodică bună sau pentru a face o traducere 
versificată. În ciuda zicalei, românul NU s-a născut 
poet – dar nici britanicul și nici americanul! 
Competența lingvistică nu se traduce automat 
în performanță poetică. 

Sugeram în volumul de eseuri Migălosul 
Cronofag – traducând Eminescu (ed. Mașina de 
Scris, 2014) drept un exercițiu obligatoriu pentru 
retroversioniști re- traducerea „soluțiilor” în 
română cu scopul de a analiza cât sunt de apropiate, 
ca înțeles, față de original. Actul traducerii are 
drept axiomă fidelitatea față de original, iar 
justificările formale legate de prozodie nu pot 
scuza modificările de sens care nu mai păstrează 
mesajul poetic sau, şi mai rău, îl sărăcesc, făcându-
l banal sau chiar jenant. 

Voi trece în revistă toți traducătorii 
„consacrați” – retroversioniștii români sau 
traducătorii nativi de limbă engleză – semnalând 
(la întâmplare) „soluții” nepotrivite donotativ, ba 
chiar hilare, datorate neînțelegerii conotațiilor. 
Să vedem însă mai întâi, cum arată „bucătăria 
retroversiunilor” în cazul special al versurilor cu 
rimă și ritm. Vom înțelege mult mai bine apoi cât 
de numeroase sunt problemele de surmontat. 

Dificultățile traducerii prozodice. 

Când Eminescu spune „E ușor a scrie versuri 
[...] ce din coadă au să sune” el nu vorbește despre 
poezia cu mesaj trivial, cum vedem adesea pe 
Internet catrene sau reformulări infantile după 
versuri consacrate. Este însă de fapt (relativ) 
dificil să versifici chiar și în limba maternă, 
căci nu toți cei cu aplecare filologică devin poeți, 
iar competența lingvistică nu se traduce automat 
în performanță poetică! 

Traducerile emoționante din poezia 
universală în română au fost făcute de poeți 
autentici, și emoționează și în limba de 
adopțiune prin calitatea poetică. Spus fără 
„corectitudine politică”, tălmăcirile românilor din 
Eminescu în engleză, ca limbă secundară, nu s-
au ridicat la nivel poetic, iar traducerile 
nativilor - nici ei poeți în limba maternă - nici 
măcar atât! 

Voi încerca să prezint, pe scurt, dificultățile 
enorme pentru traducerea de poezie cu rimă și 
ritm în engleză, care cred că va lămuri de ce 
variantele eminesciene englezești sunt necon-
vingatoare. 

Toate traducerile se bazează pe parafrazare. 
Spuneam în Migălosul Cronofag – traducând 
Eminescu (ed. Mașina de Scris, 2014) că 
traducerea este un exercițiu de aflare a 
echivalenței, nu identității, deoarece 

vocabularul limbilor diferite se suprapune 
doar parțial ca denotație, dar diferă enorm în 
privința conotației. 

Teoretic, traducătorul dorește să spună cam 
același lucru (Umberto Eco - A spune cam același 
lucru. Experiențe de traducere - ed. Polirom, 2008). 
De subliniat că aproximatia (de-la-sine-înțeleasă, 
fiind o imposibilitate matematică de echivalență) – 
nu poate ignora criteriul fidelității față de înțelesul 
din limba sursă. În mod ideal, traducerea 
/echivalența trebuie /ar trebui să-l facă pe cititor 
să simtă ca și cum ar parcurge un text original. 

Dincolo de sens, traducerea versificată 
pornește de la restricții severe legate de numărul 
de cuvinte și de silabe, de cadență, de ritm şi rimă, 
comportând astfel dificultăți specifice. În original, 
cuvintele se află într-un loc anume, ales pentru 
rimă și metru. Echivalențele lor în engleză (chiar 
bine găsite) au însă alte rime față de cele din 
română. Pornind de la sinonime apropiate de 
înțelesul dorit, se caută o pereche de cuvinte care 
rimează și care sunt legate de ideea din original. 
Ele devin astfel un fel de piese de mozaic (ce sună 
din coadă) ce se cer apoi îmbinate conform 
restricțiilor impuse de metru. 

Engleza fiind preponderent o limba mono- și 
bi-silabică, cuvintele au doar întâmplător acelaşi 
număr de silabe ca în limba română. Așezarea lor 
într-un tipar prozodic inflexibil este un fel de pat al 
lui Procust. Versul trebuie făcut să intre în „metrul-
calapod” – o cerință greu de împlinit, redată în 
engleză prin expresia „fitting square pegs into 
round holes”, adică să potriveşti piese pătrate în 
găuri rotunde. 

Cum „piciorul” (sic!) nu poate fi scurtat sau 
lungit, traducătorul trebuie fie să taie din cuvinte, 
fie să recurgă la formulări „de umplutură ”. Este 
momentul cel mai periculos pentru traducere - să 
elimini conștient sensuri sau să introduci altele, de 
dragul rimei. (Am simțit adesea, pe pielea mea, cât 
de ușor poți să te autoconvingi că alunecările de 
sens sau noutățile introduse sunt „acceptabile”, că 
ai forțat foarte puțin sensul, şi că, de fapt,... 
„merge”.) 

Din cauza divergențelor de sens și a 
mentalităților culturale diferite, o înțelegere 
subtilă a vocabularului este esențială pentru 
fidelitatea față de conţinutul original. Traducătorul 
trebuie să aplice aproape reflex un fel de 
diagnostic diferențial, adică înțelegerea genului 
proxim (sensului proxim) şi a diferenței specifice 
(de denotație, dar în special de conotație). Se 
creează de fapt o stare de permanentă vigilență, în 
care respectul față de sensul inițial rămâne 
comandamentul fundamental. 
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Având de rezolvat problemele de mai sus, 
trădările de sens făcute de români sunt explicabile, 
dacă ne gândim că disponibilitatea asociativă 
este mult mai limitată într-o limbă secundară. 
Desigur, Eminescu văduvit de „muzica’” sa nu mai 
este Eminescu.  Dar fiecare trădare de sens în parte, 
combinată și cu formulările adesea hilare, i-au adus 
un deserviciu uriaș lui Eminescu, în ciuda bunelor 
intenții întru promovarea „poetului național”. 

Robert Frost spunea cinic că „poezia este 
ceea ce se pierde prin traducere”! Pe mine, butada 
m-a indispus întotdeauna, pentru că intră în 
categoria cinismelor dezarmante. Ea implică o 
discriminare des întâlnită, conform căreia poetul 
este un artist, în timp ce traducătorul e un simplu 
meşteşugar; unul are geniu, celălalt doar 
competența lingvistică şi ceva talent. Sentința lui 
Frost este de fapt un simplu jeux d’esprit – ben 
trovatto, chiar dacă non e vero. În realitate, 
traducerea de vers alb în limba enlgeză e 
practicată curent şi este, în general, bine primită 
de public. Mai mult, deoarece traducerea este o 
re-creație, există întotdeauna posibilitatea ca 
anumite formulări să sune chiar mai bine în 
veşmântul sonor al noii limbi! Sarcasmul lui Frost 
a fost însă contagios în lumea anglofonă, şi 
inhibant pentru traducerea cu rimă și ritm, căci a 
atins o teamă universal-umană – teama de ridicol. 
În prezent, sunt foarte puțini literați care să se mai 
încumete să facă traduceri versificate. 

Evident, în traducerea de proză – unde primează 
denotația – echivalentul se poate găsi mai usor și 
înțelesul e mai puțin susceptibil de a fi 
răstălmăcit. Din această cauză, traducerea unui 
text obișnuit prin Google între oricare două limbi 
făcută computerizat a devenit chiar folositoare, 
redând inteligibil mesajul, în pofida inexactităților 
ușor detectabile. Traducerea de poezie este însă, 
din capul locului, mai dificilă, din cauza 
conotațiilor. 

* * * * * 
Putem acum să ilustrăm „soluțiile” nepotrivite 

donotativ, ba chiar hilare. În cazul 
retroversioniștor români, forțarea cuvintelor 
pentru satisfacerea rimei este principalul vinovat 
– dincolo de neînțelegeriea unor conotații. 
Traducătorii nativi ai englezei, în totalitate 
necunoscători ai limbii române, s-au inspirat din 
echivalențele de dicționar! Am re-tradus în română 
conținutul citatelor pentru ca să devină clar ce se 
spune, de fapt, în engleză cu pretenție de 
poezie! Voi oferi spre comparație și variantele 
mele pentru a exemplifica rezolvarea cadenței și 
rimei (ca deziderat pentru traducerile 
eminescene) fără sacrificarea înțelesurilor din 
original. 

 

* * * * * 
Poate că se cuvine să începem cu Sylvia 

Pankhurst – singura care a încercat, ca vorbitor 
nativ de engleză, traducerea prozodică a câtorva 
poeme eminesciene (1930). Ea este menționată 
automat printre traducătorii eminescieni 
importanți, adesea cu renumele că ar fi dat primele 
versiuni din Eminescu în engleză. De fapt, acest 
lucru este incorect (chiar dacă prioritatea are mai 
puțină importanță), deoarece traducerea 
poemului Crăiasa din Povești făcută de William C. 
Clark a aparut la Chicago in 1898, într-un 
supliment cultural duminical. 

Renumele cu care este înzestrat retroactiv 
volumul Sylviei Pankhurst ignoră (din neștiință) 
faptul că traducerile oferite nu au avut niciun 
impact semnificativ în lumea anglofonă. De fapt, 
inadecvate cum sunt, nici nu puteau pleda în 
favoarea lui Eminescu ca mare poet. Volumul 
„Poems of Mihail Eminescu” (Londra, 1930) conține 
traduceri mai curând ocazionale și situate sub 
semnul activismului politic al Sylviei Pankhurst. 

Pankhurst era cunoscută în Anglia drept 
militantă socialistă (pentru care a și fost închisă de 
două ori), ea îmbrățișând cu entuziasm revoluția 
rusă (i-a vizitat chiar și pe Lenin și Stalin). În ciuda 
repercusiunilor, și-a închinat viața luptei pentru 
libertăți sociale, feminism, egalitarism, etc. – mai 
întâi în U.K, apoi în Italia, și de acolo în Eritrea 
(colonie italiană), unde a și murit în 1960. 

Volumul de traduceri din 1930, realizate în 
colaborare cu I. O. Ștefanovici, cuprinde trei 
poeme lungi, Calin, Strigoii și Împărat și proletar, 
precum și câteva poezii scurte, printre care La 
steaua, Peste vârfuri, Și dacă ramuri, Somnoroase 
păsărele, De ce nu-mi vii (titlurile în engleză nu au 
importanță pentru discuția noastră). Emperor and 
Proletarian este însă poemul pe care Pankhurst îl 
trimite lui Bernard Shaw – cunoscut și el pentru 
simpatii socialiste. Acesta îi răspunde printr-o 
scrisoare care apare în volum în facsimil, fiind 
prezentată drept „Prefață ” (sic!). De fapt, 
scrisoarea lui Bernard Shaw îi răspunde doar 
încurajator – felicitând-o pentru „efort” și 
menționând, doar printre altele, că i-a citit 
tălmăcirea. Îi cere în final „să-l țină la curent dacă 
are noroc cu Moldoveanul (recte Eminescu) care a 
sculat din mormânt sfârșitul de sec. XVIII si XIX” 
(adică a reînviat ideea Revoluției Franceze prin 
fragmentul din Împărat și Proletar). „Prefața” 
volumului mai cuprinde o „Introducere” semnată 
de „Professor N. Iorga” – tradusă din română de 
Pankhurst. Ea conține banale generalități 
„diplomatice” din partea lui Iorga: „a traduce 
operele lui Eminescu reprezintă o contribuție 
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valoroasă și are ca scop necesar de a prezenta în 
țarile vorbitoare de engleză sufletul unui întreg 
popor aproape necunoscut („scarecely known”) – în 
afara sferelor comerciale și economice”. 
Traducerile din Eminescu ar reprezenta, în același 
timp, „un servici adus culturii europene și 
standardelor literare din prezent….”. (?) Iorga mai 
enumeră, în fugă, influențe din viața poetului care 
au „contribuit la deschiderea lui Eminescu către 
universal, ca scriitor”. Nu era menirea Introducerii 
lui Iorga să facă evaluări în privința calității 
traducerilor englezești (comentariile mele 
urmează), de fapt marele istoric nu        avea 
competență de anglist. 

În „Nota Traducătorului”, Sylvia Pankhurst îl 
prezintă pe Eminescu din perspectiva interesului ei 
major, adică politic: „frumusețea imagistică și 
interpretările vii și subtile ale cântului și istoriei 
țării natale, precum și ale naturii” … „i-au câștigat 
poetului admiratori și în alte țări”… însă „dreptul 
de a fi inclus printre nemuritori” s-ar datora, în 
ultimă instanță, „inimii sale sângerânde de iubitor 
arzător al umanității în fața nedreptăților sociale”. 
Eminescu este pe nedrept numit „pesimist”, când, 
de fapt, el se alătură „marilor Optimiști care cred cu 
ardoare în destinul omenirii…” (Sic!) 

Nu ne mai miră după aceasta pledoarie cvasi-
proletcultistă că interesul ei pentru Eminescu este 
direct legat de Împărat și Proletar. Traducerile 
probabil nici nu s-ar fi făcut fără contactul și 
îndemnul lui I. O. Ștefanovici. Viata Sylviei 
Pankhurst a stat sub semnul militantismului social, 
cu activități care se citesc ca un roman picaresc. De 
mentionat că traducerile eminesciene i-au prilejuit 
chiar și o vizita in România în 1934, la invitația lui 
Iorga, cu ocazia inaugurării unei statui Eminescu. 

Traducerile Sylviei Pankhurst îl prezintă 
răstălmăcit pe Eminescu din două motive 
principale. Neștiind românește și folosindu-se de I. 
O. Ștefanovici pentru sensul original, Pankhurst s-a 
gândit reflex la manierismele poeziei britanice din 
secolul al XIX-lea, căci Eminescu îi fusese prezentat 
drept „poet romantic”. În limba română, adâncimea 
ideatică și formularea poetică surprind la 
Eminescu prin limbajul simplu, dar nu simplist. 
Sylvia Pankhurt a crezut că trebuie să aleagă un 
vocabular „la nivel poetic”, dar formulările 
realizate sunt prețioase și au o sintaxă greoaie, 
adesea greu de urmărit chiar şi de către un nativ. 
„Eminescul” ei este contorsionat precum muzica 
atonală față de Mozart! Dincolo de vocabular, 
efortul de a traduce prozodic are urmări și mai 
dezamăgitoare. Pankhurst nu a înțeles că nu poate 
copia mecanic, în limba engleză, metrul 
eminescian. Coperta interioară menționează însă 
chiar cu mândrie că traducerile au fost realizate în 
metrii originalului („rendered into the original 
meters by…”). 

În poezia engleză, care operează, inevitabil, cu 
un vocabular constitutiv mai ales mono- sau bi-
silabic, iambul este precumpănitor, iar rima este 
aproape exclusiv de tip „masculin”. În romană, 
desinențele şi sufixele se pronunță, în majoritatea 
lor, neaccentuat, ceea ce corespunde, în plan 
prozodic, rimei „feminine”. Cu alte cuvinte, pentru 
că engleza are foarte puține desinențe, ea conține 
constitutiv mai puține cuvinte „feminine” decât 
româna. Preluând în mod rigid numărul de silabe 
din original, soluțiile lui Pankhurst / Ștefanovici 
sunt monotone și iritante. Forțând versurile „din 
coadă”, ca să sune feminin, rima devine obositoare: 
abundă verbele în forma „ing” (drenching, 
quenching, droning, intoning, pulsating, waiting, 
etc.), persoana a III-a singular (rushes, gushes, 
etc.), sau participiul trecut în forma desuet-
shakespeariană (blenchèd, drenchèd, outlinèd, 
designèd, etc). Sunt folosite, de asemenea, rime din 
aceeasi categorie gramaticală – substantive sau 
adjective (scintillation, intonation, splendour, 
fervour, pillows, billows, slender, tender, etc.) – 
previzibile şi considerate facile în poezia cultă din 
orice limbă. O echivalență de rimă facilă în română, 
pe varianta masculină, este folosirea imperfectului 
în poezia populară (Iar el ce-mi făcea?/Arma îşi 
lua/Pe cal se suia, etc...) 

Stilul traducerii (descris mai sus) face 
imposibilă rostirea poemelor cu voce tare, sau 
chiar în gând! Parcurgerea poeziilor lungi, Călin, 
Strigoii și Împărat și proletar este un exercițiu … de 
răbdare. Iată o scurtă ilustrare din traducerea 
poeziei La Steaua: Iată o scurtă ilustrare din 
traducerea poeziei La Steaua: 

 
Of perished stars the visions bright In heaven still  
soar ascendant They were, ere yet we saw the 

light  
Now dead, it shines resplendent. 
(versiune Pankhurst) 
 
Ale pieritelor stele, strălucitoarele viziuni 
În ceruri încă se ridică ascendent 
Ele erau, încă înainte ca noi să vedem lumina  
Acum moartă, ea strălucește cu splendoare 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 

 

Am arătat această versiune unui poet 
american, care mi-a declarat că nu poate nici 
măcar să urmărească ideea. Nu-i de mirare, când 
dincolo de vocabularul prețios, de sensurile forțate 
şi de sintaxa cu inversări ciudate, se pierde la un 
moment dat chiar şi continuitatea de subiect şi 
predicat (vezi sublinierile). 

 
Iată varianta propusă de mine: 
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Icoana stelei ce-a pierit  
Încet pe bolta suie 
Era pe caând nu s-a zărit  
Azi o vedem, și nu e. 
(versiune originală) 
 
We watch an icon slowly rise  
And climb the canopy – 
It lived when yet unknown to eyes:  
We see what ceased to be! 
(versiune Sahlean) 
 

Cum să convingi un englez iubitor de poezie 
că Eminescu „e mare” când decodificarea imediată 
a mesajului în limba sa maternă îi produce un 
surâs îngăduitor, în cel mai bun caz? 

 

* * * * * 
Britanicul Roy MacGregor-Hastie – profesor 

de colegiu, ziarist și autor cunoscut pentru 
biografiile lui Nikita Hrușciov, Mao Zedong și Papa 
Paul VI, a fost, printre altele,… comentator politic. În 
această ipostază, a transmis reportaje despre 
comunism de la Moscova, Varsovia, Praga, 
Budapesta și București, difuzate în întreaga lume. 
MacGregor-Hastie și-a „încercat mâna ” și în 
traduceri din limbile locurilor vizitate (Anthology 
of Contemporary Românian Poetry, 1969 ; The Last 
Romantic: Mihail Eminescu, 1972); Modern 
Bulgarian Poetry, 1975). Traducerile sale 
eminesciene au fost întâmpinate cu exaltare în 
România acelor ani, nu doar în contextul 
deschiderilor către Occident și al tensiunilor 
politice dintre România și sovietici, ci și din 
complexul de „țară mică” (evident încă și azi), al 
cărei orgoliu național e măgulit de atenția 
acordată de străini producțiilor proprii (Volumul 
Eminescu a fost publicat în SUA, University of 
Iowa Press). 

În traducerile din Eminescu, MacGregor-
Hastie declară că renunță din principiu la prozodie! 
(I-ar fi cerut probabil un efort creator de care nu se 
simțea capabil, sau un efort prea mare în contextul 
celorlalte activități și scrieri). Dincolo de faptul că 
tălmăcirile „nu sună ”, ele sunt pline de locuri 
comune și de interpretări de sens hazlii, din 
necunoașterea limbii române. Retraducerea mea 
în română nu trivializează nici vocabularul și nici 
sintaxa. 

Să exemplificăm, cu formulări din Luceafărul – 
nu voi cita tot contextul, căci românii îl înțeleg 
imediat. (McGregor-Hastie a așezat versurile în 
strofe doar pentru a indica cum apar ele în 
original): 

 
 

You don’t know what you’re saying 
Catalin, go away! Hyperion up there in the 

heavens  
is the lover for whom I long. 
 
Catalin’s words excite the girl,  
and she wonders what to do, 
and now she will, and now she won’t 
but always wanting to. 
(versiune McGregor-Hastie) 
 
Nu știi ce spui Cătălin – du-te de-aici!  
Hyperion acolo sus în ceruri este 
iubitul după care tânjesc. 
 
Vorbele lui Cătălin excită fata   
și ea se întreabă ce sa facă  
Și mai că ar face-o, mai că nu 
Dar vrând tot timpul s-o facă. 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 

 
Este greu de crezut că cineva poate citi 

inocența virginală a Cătălinei în felul cum  este 
prezentată mai sus! 

Iată traducerea AGS: 
 
Dar nici nu ştiu măcar ce-mi ceri  
Dă-mi pace, fugi departe – 
O, de luceafărul din cer 
M-a prins un dor de moarte. 
 
Ea-l asculta pe copilaş Uimită şi distrasă, 
Şi ruşinos şi drăgălaş, 
Mai nu vrea, mai se lasă 
(versiune originală) 
 
I know not what you mean!  
For love, Go ’way and stay apart – 
Oh, for the Evening Star above 
 Again I’m sick at heart.” 
 
She lists in wonder to the boy,  
Rapt in her tender thought; 
So shy and blushing, lovely, coy,  
She’d run… yet she would not! 
(versiune Sahlean) 
 
Cum poate un nativ să înțeleagă observațiile 

Demiurgului altfel decât ca pe niște ciudățenii 
vecine cu caraghioslâcul! 

 
Men build palaces of vain ideals 
before the high wind 
 
Men have only “lucky stars” 
emissaries of Fate… 
 
All things dying come out of 
the eternal yesterday, the provider,  
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a sky bottomless into which 
dead suns drop, making way for further 

suns… 
(versiune McGregor-Hastie) 
 
Oamenii construiesc palate de idealuri deșarte 
în față vântului puternic 
 
Oamenii au doar „stele norocoase” 
emisari ai Sorții 
 
Toate lucrurile ce mor ies din  eternul ieri, 

furnizorul, 
un cer fără fund în care 
cad sorii cei morți, 
făcând loc pentru alți sori… 
 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
Ei numai doar durează-n vânt  
Deşerte idealuri - 
Când valuri află un mormânt,  
Răsar în urmă valuri; 
 
Ei doar au stele cu noroc  
Şi prigoniri de soarte, 
 
Din sânul vecinicului ieri  
Trăieşte azi ce moare, 
Un soare de s-ar stinge-n cer  
S-aprinde iarăşi soare; 
(versiune originală) 
   
Men only build to nothingness  
Vain dreams in noble guise; 
When waves to silent tomb quiesce  
New waves again will rise. 
 
Men merely live by stars of luck  
And star-crossed fatefulness; 
 
From the eternal yesterday  
Today lives what will die; 
Should sun from heavens once decay, 
New suns would light the sky 
(versiune Sahlean) 

 
 
Întregul Luceafăr redat de MacGregor-Hastie 

este plin de astfel de soluții traduse cu dicționarul. 
Formulările simple și elegante din original, adesea 
tulburătoare, cum este, de pildă, „Ei au doar stele 
cu noroc/Și prigoniri de soarte”, au devenit 
echivalențe seci și răstălmăcite din cauza 
neînțelegerii limbii române. 

Între timp, MacGregor-Hastie l-a pierdut pe 
Eminescu în depărtări…pestrițe. 

 

* * * * * 
Ca și în cazul predecesorului ei britanic, 

traducerile Brendei Walker din volumul „In 
Celebration of Mihai Eminescu” (1989) sunt 
realizate intenționat neprozodic, conform 
declarației din Introducere. Necunosacătoare a 
limbii române (a lucrat volumul cu Horia Florian 
Popescu, menționat drept co-autor abia în ultimii 
ani), Brenda Walker a declarat chiar într-un 
interviu despre traducerea literară că, de fapt, 
„cunoașterea limbii sursă nu este neapărat 
necesară”.(!!!) 

Fiindcă traducerile ei au ca scop declarat doar 
„traducerea de conținut” a originalului, nu îmi 
imaginez cum traducătoarea își putea închipui că 
rezultatul poate fi citit drept poezie cu pretenții 
literare! Nu pot înțelege nici cum românii pot 
crede că un Eminescu astfel prezentat poate face 
impresie! – despre asta, ceva mai încolo. Mă bucur 
cel putin că Luceafărul /Evening Star nu conține 
soluții hilare, ca la ceilalți englezi, pentru că 
traducătorul român a ferit-o de neînțelegeri crase 
de sens. 

Uneori, Brenda Walker încearcă și câte o rimă 
(„când se poate rima cu ușurință, întâmplător”) 
cum este cazul poemului La Steaua (From The 
Star). Dar prezentarea ideilor este prolixă, iar 
„îmbunătățirile” de vocabular nu ridică nivelul 
poetic. Chiar și titlul înseamnă de fapt „De la Stea” – 
în loc de /până/ „La steaua… „.- cu logica 
originalului schimbată: 

 
La steaua care-a răsărit  
E-o cale-atât de lungă 
 Că mii de ani i-au trebuit 
 Luminii să ne-ajungă 
(versiune originală) 
 
The radiance from the new - born star / 
Will take many thousands of years / 
To travel a path that comes so far 
To finally reach our eyes  
(versiune Walker) 
 
’Tis such a long way to the star  
Rising above our shore 
It took the light to come this far  
Thousands of years and more. 
(versiune Sahlean) 
 
Logica e pe dos: strălucirii stelei nou-

născute (?) îi va lua multe mii de ani să 
călătorească pe un drum care vine atât de 
departe, ca în cele din urmă să ajungă ochilor 
noștri! (traducerea mea calchiază formularea 
încărcată din engleză). Dacă steaua abia s-a născut, 
iar strălucirea călătorește în viitor, noi ce vedem? 
Strofa a doua, la timpul trecut, zice că strălucirea 
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poate a murit pe drum („it died while on its way”) 
dar lumina sa rătăcește abia acum („only now 
does its light stray”) – lumina strălucirii? Nu, dar 
trebuie să înțelegem ca este lumina stelei. 

Traducerea conținutului, „spus altfel”, cu 
ocazionalele soluții crezute probabil „poetice” sau 
„mai concise”, se citește ca un hibrid care nu-i nici 
proză și nici nu devine poezie prin inversarea 
sintaxei și prin încercarea de a sta cât mai aproape 
de numărul de silabe din original. Citirea nu are 
nici o cadență, iar versurile cad cu zgomotul unei 
pietre aruncate în lac: 

 
Icoana stelei ce-a murit 
încet pe boltă suie, 
era pe când nu s-a zărit  
azi o vedem, și nu e. 
(versiune originală) 
 
Slowly climbing the dark skies 
 Is the dead star's icon:  
Invisible when it did exist, 
Today we see an illusion 
(versiune Walker) 
 
Încet suind pe cerurile întunecate 
Este icoana stelei moarte:  
Invizibilă când chiar a existat  
Azi vedem o iluzie. 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
Am fost curios să văd ce se întâmplă dacă 

încerc traducerea de continut cu… Google 
Translate. Rezultatul este uimitor. Traducerea 
este mai aproape de logica originalului pentru 
simplul motiv că nu există nici interpretări 
metaforice și nici atribute inventate pentru 
„poetizarea” formulărilor: 

 
The icon of the star that died /  
slowly on the vault rises, / 
it was when it was not seen / 
today we see it and it's not. 
(trad. Google) 
 
Icoana stelei ce-a murit  
încet pe boltă se ridică 
, era când nu era văzută 
 azi o vedem și nu e. 
(trad. Google în română) 
 
We watch an icon slowly rise  
And climb the canopy – 
It lived when yet unknown to eyes: 
 We see what ceased to be! 
(versiune Sahlean) 
 
Sugeram în Migălosul Cronofag drept exercițiu 

obligatoriu pentru oricare retroversionist re-

traducerea „soluțiilor” în română pentru a cântări 
cât sunt de apropiate ca înțeles de original. Știu, din 
proprie experiență, că satisfacerea rimei și 
folosirea unor cuvinte pe care le consideri 
„echivalente” te pot face să crezi că soluțiile sunt 
acceptabile, că „merge”… 

Dacă „traducerea de conținut” nu redă 
exact nici măcar ideea, pretenția de a promova 
textul drept re-creație poetică devine ridicolă. 
Acest lucru nu pare să fi fost înțeles nici de Brenda 
Walker, nici de MacGregor-Hastie, dar, și mai 
dureros, nici de românii care laudă aceste 
traduceri, mirându-se că Eminescu nu a făcut 
impresie în lumea anglofonă! 

În rezumat: traducătorii eminescieni români 
nu au greșit din lipsă de expertiză în engleză, ci 
din neputința de a ridica redarea prozodică la un 
nivel poetic. Englezii nici măcar nu s-au străduit 
să facă „poezie”, iar butada cinică a lui Robert 
Frost – „poezia e ceea ce se pierde prin traducere” 
– li se aplică lor mai mult decât românilor! 

Convingerea că poți face traducere de poezie 
cunoscând superficial limba sursă este auto-
suficientă și devine ridicolă prin prisma 
traducerilor englezilor din Eminescu. Ea continua 
sa fie împărtășită și de alții. Americanul Adam 
Sorkin, de pildă, este autorul mai multor antologii 
de poezie contemporană – lucrate de fapt ca editor, 
căci traducerile sunt făcute de români! Folosindu-
se de această formulă, Sorkin a scos în 1995 „An 
Anthology of Românian Women Poets” împreună cu 
istoricul Kurt W. Treptow (la rândul său cunoscător 
superficial al limbii române prin șederea în 
România în cadrul unor schimburi culturale). 
Adoptând aceeași convingere, Treptow a 
coordonat ulterior volumul „Poems & Prose of 
Mihai Eminescu” (2000) ce include chiar versiuni 
prozodice lucrate cu Irina Andone – total 
neconvingătoare. 

Nu poti însa crede că ești traducător de poezie 
fară cunoașterea limbii sursă decât confundând, 
dintr-un complex de superioritate, expertiza de 
vorbitor nativ cu cea de traducător. 

Prin contrast, vreau sa-i amintesc – ca 
traducători autentici din literatura română – pe 
englezul Alistair Yan Blyth și pe americanul Sean 
Connor, care au ajuns, prin studiu sistematic, la o 
înțelegere filologică avansată a limbii române 
(ultimul cu tălmăciri și din Nichita Stănescu). 

 

* * * * 
Versiunile prozodice din Eminescu 

realizate de românii ne-angliști cuprind două 
nume consacrate. 

Primul este compozitorul și dirijorul Dimitrie 
Cuclin, la începutul sec. XX. Studiile sale muzicale 
la Paris și cei câțiva ani ca profesor la New York l-
au îndemnat să încerce tălmăciri eminesciene, după 
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revenirea în țară în 1930. (Poate și ca replică la 
traducerile Sylviei Pankhurst apărute la Londra în 
1930). Versiunile Cuclin plătesc tribut aceleași 
nevoi de a găsi o rimă cu orice preț. (Voi 
prezenta mai încolo de ce este dificilă 
retroversiunea cu rimă și ritm). Limbajul 
traducerilor sale este banal-nepoetic, plin de 
„umpluturi” – ca să facă versul „să sune din coadă 
”- și de echivalențe colocviale cu conotații 
nedorite. 

Lacul codrilor albastru / Nuferi galbeni îi 
încarcă /Tresărind in cercuri albe /El cutremură o 
barcă (Lacul –versiune originală) 

 
Water lilies load all over 
The blue lake amid the woods,  
That imparts, while in circles  
Startling, to a boat its moods. 
(versiune Cuclin) 
 
Nuferi încarcă peste tot lacul albastru 

printre păduri,/  
Care conferă, fiind în cercuri/  
Surprinzător, unei bărci 
stările lui sufletești. 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
Sintaxa este adesa forțată, chiar hilară, pentru 

păstrarea numărului de silabe, deși prozodia 
(inclusiv în Luceafărul /Evening Star) este 
simplificată pentru facilitarea abordării, Cuclin 
folosind rime doar pentru versurile 2 și 4. 
(imaginați-vă un acordeonist care cântă doar cu 
mâna dreaptă). 

 
She looks as in the distant seas He rises, darts 

his rays 
And leads the blackish, loaded ships On the 

wet, moving ways. 
 
And as on her elbows she leans 
Her temple and her whim 
She feels in her heart and soul that 
She falls in love with him. 
 
(versiune Dimitrie Cuclin) 
 
Privea în zare cum pe mări Răsare şi străluce, 
Pe mişcătoarele cărări Corăbii negre duce. 
 
Cum ea pe coate-şi răzima Visînd ale ei tîmple, 
De dorul lui şi inima Şi sufletu-i se împle. 
(Luceafărul) (Eminescu – Original) 
 
Ea privește cum în mările îndepărtate  
El se înalţă, își săgetează razele 
Și conduce negricioasele, încărcatele 
corăbii /Pe căile umede, mișcătoare. 
 

Și în timp ce pe coate își reazemă 
Tâmpla și toana (??) 
Simte în inimă și-n suflet că 
Se îndrăgostește de el. 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
She watched him rise to his fixed mark  
And beams of light set free 
To lead the ever-erring bark  
Upon dark, moving seas. 
 
Her daydreams all now to him dart;  
Head in her hands she rests 
As yearning fills her soul and heart,  
And pains her maiden breast. 
(versiune A. G. Sahlean) 
 
Un proverb englez spune că iadul e pavat cu 

bune intenții … 
 

* * * * * 
Corneliu M. Popescu – cel de-al doilea 

traducator român neanglist – merită o discuție 
specială, ținând seama de faima creată în România 
în jurul numelui său. 

Talentul său potențial este indiscutabil. A 
murit la numai 19 ani, în cutremurul din 1977, 
fără șansa de a trăi printre vorbitori nativi și de a 
aprofunda engleza învățată din lecturi. Influența 
poeților romantici britanici (și chiar a lui 
Shakespeare) asupra felului în care l-a abordat pe 
Eminescu este evidentă – impresionează însă mai 
ales nivelul la care ajunsese în înțelegerea englezei 
la o vârsta încă fragedă. 

Britanicii i-au primit traducerile cu o atitudine 
ambivalentă, găsind însă o soluție diplomatică 
pentru elogierea lor. Premiul „pentru traduceri de 
poezie în engleză dintr- o limbă europeană” sub 
numele „Popescu Prize”, menționează că distincția 
este acordată de Poetry Society din 2003 „în 
amintirea lui Corneliu M. Popescu", dispărut 
tragic la cutremurul din 1977. Poetul Alan 
Brownjohn, președintele comisiei, declară că a fost 
impresionat de „talentul prodigios al unui 
autodidact” ale cărui tălmăciri „au fost publicate 
abia după moartea sa, prin grija tatălui său” 
(Editura Eminescu, 1978). Nu ne poate scăpa 
simbolismul legat de memoria tânărului român 
pierit înainte de vreme (asemeni lui Gavroche, 
care rămâne legat de Revoluția Franceză). 

Alan Brownjohn comentează cu criterii 
ambigui și chiar contradictorii traducerile lui 
Corneliu M. Popescu. Ele ar fi făcute „adesea în 
manieră arhaică” pentru că tânărul „s- a straduit 
din răsputeri să îl redea pe Eminescu în stilul 
poeților romantici englezi”. Se oferă spre ilustrare 
sonetul „Oricâte stele…”, cu o concluzie în esență 
condescendentă: „imperfecțiunile pot fi scuzate” 
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(the flaws in the sonnet… may be forgiven…) ținând 
seama de „acuratețea rimei și de fidelitatea 
redării originalului..." (??!!) (… for the spot-on 
rhyming and sheer accuracy of the rendering.”) 
Afirmațiile privind acuratețea redării sunt 
uimitoare pentru că Brownjohn nu cunoaștea 
deloc limba română! 

Pentru dânsul, „imperfecțiunile” pot fi trecute 
cu vederea prin prisma criteriului formal.(?) De 
fapt, dincolo de impreciziile redării, sonetul cu 
pricina nu are nici structura metrică din original – 
11 silabe în original față de 10 în traducere – și nici 
același „picior”/ cadența! Cu asemenea 
imperfecțiuni sintactice și de conținut, acest 
sonet scris în engleză de un nativ ar fi fost 
considerat cel mult o imitație mediocră de 
poezie romantică! 

E vorba însă doar de o traducere, de unde și 
condescendența. Putem înțelege acum de ce 
traducerile din Eminescu, privite cu 
îngăduință în străinătate, nu au putut căpăta 
recunoașterea sperată de români. 

Brownjohn oferă totuși în final 
(îmbunătățindu-și logica anterioară) o explicație 
corectă privind „imperfecțiunile” (the flaws) din 
traduceri ce se aplică, de fapt, tuturor traducerilor 
eminesciene făcute de români: 

„Tălmacirile sunt tot mai des realizate fără 
o colaborare cu un vorbitor nativ al englezei. Nu 
este greu să înțelegem motivul: traducătorii nu sunt 
apreciați pentru cunoașterea englezei, și nici pentru 
dorința /lor/ de a sparge barierele culturale. Iar 
vorbitorii nativi competenți (care și-ar oferi timpul 
fără plată) sunt greu de găsit – traducerea de 
poezie fiind un proces greoi, delicat și obositor. 
Această abordare are de obicei drept rezultat 
versiuni slabe, ‘de lemn’, sau pur și simplu 
defectoase”. 

Englezul „pune punctul pe i”. Exaltarea cu care 
traducerile lui C. M. Popescu au fost și sunt în 
continuare menționate în țară a pornit din 
momentul înființării premiului. Distincția dată 
traducătorului – de tipul honoris causa – s-a 
extins și asupra calității traducerilor. 
Aprecierile, repetate inerțial în România – folosite 
ad nauseam cu ocazia aniversărilor poetului – ating 
adesea nivelul beției de cuvinte: „geniul din 
Carpați”, „traducerile definitive”, etc. 

În România, angliștii nu s-au pronunțat asupra 
calității traducerilor lui Corneliu M. Popescu la 
vremea publicării lor din cel puțin două motive: 1) 
„despre morți, nimic rău ”; 

2) nu puteau critica tălmăcirile unui talent 
remarcabil, când multe dintre soluțiile C. M. 
Popescu depășeau propriile lor variante! De fapt, 
traducerile prozodice din Eminescu făcute ulterior 
de români (în țară sau în Diaspora) nu s-au ridicat 
nici măcar la nivelul respectiv! Evaluând corect 
inexactitățile sintactice sau conotative care se 

întâlnesc la el, Andrei Bantaș s-a oferit să facă 
corecții, dar tatăl lui Corneliu (spre cinstea lui!) l-a 
refuzat – dorind ca încercările fiului să reflecte 
fidel nivelul talentului său. 

Realitatea deprimantă este însă că 
traducerile eminesciene ale lui Corneliu 
cuprind răstălmăciri nepermise de sens și 
hilarități involuntare – datorate neînțelegerii 
corecte a conotațiilor cuvintelor alese pentru 
satisfacerea prozodiei. Voi oferi doar câteva 
exemple. Nu am forțat înțelesurile, iar acolo unde 
sintaxa pare nepotrivită, ea reflectă formularea 
din engleză. Includ spre edificare si variantele 
Sahlean. 

 
Once on a time, as poets sing  
High tales with fancy laden,  
Born of a very noble king 
There lived a wondrous maiden. 
 
An only child, her kinsfolk boon / 
So fair, imagination faints; 
As though amidst the stars the moon  
Or Mary amidst the saints 
(versiune C.M.Popescu) 
 
A fost odată, precum cântă poeții  
Povești înalte, de-nchipuire pline  
Născută dintr-un rege foarte nobil 
 O fată ce minunează. 
 
Copil unic, binefacerea rubedeniilor  
Atât de frumoasă de leșină-nchipuirea:  
Ca și cum printre stele, luna 
Sau Maria printre sfinți 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
 
A fost odată ca-n poveşti,  
A fost ca niciodată, 
Din rude mari împărăteşti,  
O prea frumoasă fată. 
 
Şi era una la părinţi 
Şi mândră-n toate cele,  
Cum e Fecioara între sfinţi  
Şi luna între stele. 
(Eminescu – Original) 
 
Now once upon enchanted time,  
As time has never been, 
There lived a princess most divine  
Of royal blood and kin. 
 
Such beauty only Heaven paints! 
 She walked in maiden bloom 
As Virgin Mary ’mong the saints – 
Among the stars, the moon 
(verisune A.G.Sahlean) 
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Revărsarea diafană și mângâietoare a luminii 

pe trupul fetei adormite devine o strofa cu 
denotații concret-caraghioase. 

 
While where his ray on mirror lands 
And is upon her couch redrifted,  
It falls upon her throat and hands  
And on her face uplifted 
 
A starry glow shines from his eyes 
 His cheeks are deathly white 
A lifeless thing in living guise, 
 A youth born of the night. 
(versiune C.M.Popescu) 
 
În timp ce unde raza lui aterizează în 

oglindă/  
Și este pe canapeaua ei reîndreptată/  
Ea cade pe gîtul și pe mîinile ei/  
Și pe faţa ei în-sus-ridicată. 
 
Lumină de stele-i strălucește-n ochi,  
Obrajii-i sînt albi ca de mort; 

Un lucru făr’ de viată în înfăţișare vie,  
Tânăr născut din noapte. 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
Şi din oglindă luminiş  
Pe trupu-i se revarsă, 
Pe ochii mari, bătînd închişi  
Pe faţa ei întoarsă. 
 
Iar umbra feţei străvezii 
 E albă ca de ceară – 
Un mort frumos cu ochii vii  
Ce scînteie-n afară. 
(Eminescu – Original) 
 
And from the mirror, bright embrace  
Like snow falls to her feet, 
On her closed eyes, in tilted face,  
That pulse with secret beat 
 
Yet his face of translucent dyes Is  
mere shade, ghostly pale – 
Handsome and dead, with lively eyes  
That spark with outward wail: 
(versiune A.G.Sahlean) 

 
Zborul Luceafărului este ‘o groaznică zdruncinătură’. Un ‘lucru făr de viață’, ‘tânar născut din noapte’, 

pețește prințesa cu o ofertă complet neatrăgătoare:    
 
Down from the spheres do I come /  
Though dreadful the commotion 
 
And you will live till time is done 
In castles built of sky, 
And all the fish will be your own, 
And all the birds that fly. 
(versiune C.M.Popescu) 
 
Din sfere mă cobor 
Deși groaznică /fu/ zdruncinarea 
 
Vei trăi pân’ timpul e gata 
În castele făcute din vazduh 
Și toți peștii vor fi ai tai 
Și toate pasările ce zboară. 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
“…Un adânc asemene uitării celei oarbe” este 

„ca atunci când uită orbii” 
 
 
Around him there was naught, and still 
 Strange yearning here was yet 
A yearning that all space did fill,  
As when the blind forget. 
(versiune C.M.Popescu) 
 
Nimic nu-i împrejur, și totuși 
Încă /exist-un dor ciudat, totuși,  

Dor care-a umplut spațiul întreg  
Cum e când uită orbii. (sic!) 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
Nu e nimic şi totuşi e  
o sete care-l soarbe,  
E un adânc asemene  
Uitării celei oarbe. 
(versiune originală) 
 
For there is naught... yet it is there, 
 A thirst that draws him on, 
A depth that lingers like the snare  
Of blind oblivion... 
(versiune Sahlean) 
 
Să ne amintim tulburătorul vers original „Ei 

au doar stele cu noroc/Și prigoniri de soarte, /Noi 
nu avem nici timp, nici loc, / Și nu cunoaștem 
moarte.” În engleză, cele două strofe sunt 
combinate (sic!) și continuate apoi cu o hilară 
cazualitate: 

 
Yet stars burn on with even glow, 
And it is fate's intending 
That they nor time, nor place shall know, 
Unfettered and unending 
 
The sun that every morn does rise At last it's 

spirit gives; 
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For each thing lives because it dies, 
And dies because it lives 
(versiune C.M.Popescu) 
 
Ei doar au stele cu noroc Şi prigoniri de soarte, 
Noi nu avem nici timp, nici loc Şi nu cunoaştem 

moarte. 
 
Din sânul vecinicului ieri Trăieşte azi ce moare, 
Un soare de s-ar stinge-n cer S-aprinde iarăşi 

soare; 
 
Părând pe veci a răsări, Din urmă moartea-l 

paşte, 
Căci toţi se nasc spre a muri Şi mor spre a se 

naşte 
(versiune originală) 
 
Stelele totuși continuă să ardă 
cu aceeași lucire/ Și este intenția sorții / 
 Ca ele nici timp, nici loc să cunoască/  
Neîncătușate și nesfârșite. 
 
Soarele ce răsare în orice dimineață 
Își dă în urmă duhul; 
Căci orice lucru trăiește fiindcă moare /  
Și moare fiindcă trăiește.(sic!) 
(ce înseamnă de fapt în engleză) 
 
Men merely live by stars of luck And star-

crossed fatefulness; 
We have no death to prove our pluck, 
/Nor place or time possess. 
 
From the eternal yesterday  
Today lives what will die; 
Should sun from heavens once decay / 
 New suns would light the sky 
 
And seem to rise to endless morn / 
While death in wait would lie –  
For all die only to be born, 
And all are born to die! 
(versiune Sahlean) 
 
Nu mai continui. Aproape fiecare strofă e 

plină de imprecizii, soluții hilare, și chiar greșeli. În 
ultimul exemplu, apare „it’s”, în loc de adjectivul 
pronominal „its”. Extinderea exercițiului 
retroversiv - esențial pentru orice evaluare a unei 
traduceri - la întregul text al Luceafărului (sau la 
alte poeme) ne relevă o realitate descurajantă 
referitoare la ceea ce se oferă drept 
„Eminescu” lumii anglofone. 

Cum ar putea o astfel de tălmăcire din 
Luceafărul, o capodoperă la care Eminescu a lucrat 
patru ani, să cucerească lumea anglofonă? 
Regizorul american Terry Montgomery (cel care a 
pus în scena Off-Broadway traducerea mea în 

2005 si 2008), și căruia i s-a propus inițial o altă 
versiune (de către actrița /dansatoarea de origine 
romană Raluca Shields, care a interpretat rolul 
Cătălinei în ambele montări) a avut următoarea 
reacție: „Așa ceva nu se poate nici măcar citi, cu 
atât mai pițin recita!” Tălmacirea îi aparținea lui 
Corneliu M Popescu. Face parte din traducerile 
despre care Alan Brownjohn declara – fără să știe 
limba română – că, în ciuda impreciziilor 
scuzabile, poezia se remarcă prin fidelitatea 
redării originalului..." (??!!) Nu pot 

înțelege cum un poet laureat britanic poate 
citi așa ceva declarând că este… literatură! 

 

* * * * * 
Promovarea lui Eminescu pentru 
anglofoni este bine-intenționată, 
dar mioapă. 

Așteptările legate de recunoașterea poetului în 
țările de limbă engleză sunt nu doar nerealiste, ci și 
sortite eșecului din cauza unui cerc vicios: lipsa 
înțelegerii limbii la nivel avansat determină 
promovarea tălmăcirilor neconvingătoare în lumea 
anglofonă. În țară, românii repetă inerțial sentințe 
despre valoarea lor…din auzite. Cei din Diasporă, 
care sarbătoresc de obicei poetul în limba română 
și între români, se laudă localnicilor cu versiuni 
englezești găsite întâmplător pe Internet, dar fără 
să înțeleagă limba dincolo de nivelul superficial 
dobândit de ei ca dezrădăcinați. Apar din 
când în când chiar și „traducători” - fără 
pregătire filologică - care își închipuie grandios că 
pot oferi versiuni eminesciene convingătoare din 
credința că știu oricum engleză mai bine decât cei 
din țară. Unii dintre ei își promoveaza agresiv 
„creația” care în România devine lăudată cu 
aceeași lipsă de înțelegere a valorii ei reale, dar cu 
exagerările obișnuite în media când reacția, reflexă 
la români, este direct legată de complexul țării 
mici cu „limbă folclorică” față de cultura unei țări 
cu limbă de circulație universală. Observația mea 
trebuie totuși înțeleasă în contrast cu complexul 
de superioritate al străinilor care au acordat sau 
acordă atenție unei „țări din lumea a treia”, ca pe 
un fel de favoare. Românii jubilează, dar 
traducerile făcute din Eminescu de nativii englezei 
cred că demonstrează convingător abordarea 
superficială, din „vârful limbii”, a poetului 
românilor. 

Este greu să nu fiu indignat de lipsa de 
înțelegere din România privind nevoia unei 
validări competente a tălmacirilor eminesciene 
făcute de emigranți români, ce apar sporadic. 
Când este vorba de Eminescu, dorința de 
recunoaștere a imensei sale valori culturale din 
partea străinătății înșală până și vigilența 
eminescologilor. Exemplul următor este 
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simptomatic pentru o mentalitate românească 
lipsită de perspectivă. 

Două poeme din Eminescu (Glossa și Trecut-
au anii), traduse în Australia de dl. Daniel Ioniță, 
au fost incluse de autor în volumul de 
retroversiuni Testament (publicat în 2012 la 
editura Minerva). Volumul a fost auto-promovat 
drept „cea mai comprehensivă antologie a poeziei 
românești din 1850-2012”). Semnificativ însă, 
reacțiile la volum s-au învârtit în jurul rivalităților 
literare parohiale, cu ciondăneli legate de poeții 
incluși sau excluși din antologie. Nu s-a acordat 
nici o atenție calității retroversiunilor din 
volum în limba engleză. 

Un important critic literar (și un împătimit 
întru Eminescu, ca și mine) a preluat auto-
promovarea autorului drept confirmare a valorii 
traducerilor, semnând și introducerea la volum, cu 
aprecieri elogioase la adresa versiunilor. 
Problema este însă că dânsul nu cunoaște 
limba engleză! Desigur, în presă, au apărut reflex 
exagerările tipice: „Românul care a cucerit 
Australia”; „Glossa ovaționată în Parlamentul 
australian”, etc. 

I-am semnalat criticului exemplele ce 
urmează mai jos. Îmi ceruse părerea, iar eu l-am 
luat foarte în serios. În ciuda evidențelor, mi-a 
răspuns că versiunile fuseseră validate de un 
profesor australian, (deh, eu sunt totuși român) 
sugerând chiar o posibilă invidie între traducători. 
Chiar și cu o înțelegere medie a englezei, o lectură 
paralela va ilustra cu brio naivitatea promovării 
lui Eminescu în lumea anglofonă (am inclus și 
variantele Sahlean): 

 
Ce e rău şi ce e bine 

What for good or ill is set 
Ce e bine sau rău e stabilit deja What is right 

and what is wrong 
Tu aşează-te deoparte, Regăsindu-te pe tine 

 
You sit quiet ‘round the edges, 
 Find yourself, despite their fret, 
Stai liniștit pe după margini 
Găsește-te pe tine, în ciuda foielii…” 
 

Keep aside from all that patter,  
Seek yourself, far from the throng 

 
Înspre clipa ce se schimbă / Pentru masca 

fericirii,/Ce din moartea ei se naşte Și o clipă ține, 
poate./ Pentru cine o cunoaşte /Toate-s vechi şi 
nouă toate. 

 
 
To a moment, an impression,  
Mask of happiness now sinking  
Of its own death notwithstanding  
Takes one lonely breath for you 

 But for him who’s nderstanding 
All is old, and all is new. 
 
Spre un moment, o impresie  
Mască de fericire, scufundându-se  
În pofida propriei ei morți 
Trage o singuratică suflare pentru tine/  
Dar pentru cel care intelege  
Totu-i vechi si nou e totul 
 

When a moment, changing season, / 
Wears the mask of happiness – It is born of 

reason’s slumber/  
And may last a wink as true: 

For the one who knows its number /  
All is old and all is new 

 
Şi de plânge, de se ceartă,/ 
Tu în colţ petreci în tine 
 
f he weeps, or if he’s fighting,  
You just watch him without fret 
 
Dacă plânge sau se luptă 
 Privește-l doar fară foială 
 
 
When they cry or tear asunder / 
From your seat enjoy along 
 
Vede-n capăt începutul / 
Cine ştie să le-nveţe; 
 
 
You can tell tomorrow’s weather,  
When you learn the two to join; 
 
Poți spune cum va fi vremea mâine  
Când înveți cele două să le-unești 
 

New start will begin with ending / 
When you know to learn from age 

 
Dar de-a lor zădărnicie /  
Te întreabă şi socoate 
 
On their false and empty hollows 
You can ponder and construe 
La scorburile lor false și goale 
Te gândește și socoate”; 

But what’s vain and futile sorrow  
You must think and ask of you 

 
Nu spera când vezi mişeii/  
La izbândă făcând punte/ 

Te-or întrece nătărăii, 
De ai fi cu stea în frunte 

 
Do not hope because some cretin  
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Wrestles to successes steady, 
 Idiots will have you beaten 
Though you’ve shown them off already; 
 
Nu spera pentru că vreun cretin  
Luptă spre succese, constant:  
Te vor bate idioții 
Chiar dacă deja le-ai dovedit-o 
 
Hope not when the villains cluster/ 
 By success and glory drawn; 
 Fools with perfect lack of luster /  
Will outshine Hyperion 
 

De te-ating, să feri în laturi,/ 
De hulesc, să taci din gură;/ 

Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,/  
Dacă ştii a lor măsură;/  
Zică toţi ce vor să zică,/ 

Treacă-n lume cine-o trece; 
Ca să nu-ndrăgeşti nimică/ 

Tu rămâi la toate rece 
 
Should they touch you, get some distance 
 Should they curse you, keep your polish  
Why to help and show persistence,  
When you know they just demolish; 
Let them blather on forever, 
Doesn’t matter whom they sway, 
 
Don’t grow fond of them, be clever,  
Cold remain to all they say. 
 
În caz că te ating, distanteaza-te  
În caz că te ating, ține-ți lustrul; 
De ce ai ajuta si-ai arata perseverenta 
Cand stii ca ei doar demoleaza 
 
Lasă-i sa trăncănească pe veci 
Nu contează pe cine pot convinge ei, 
 
Nu începe a-i îndrăgi, fii deștept 
Rece ramai la tot de zic 
 

If they reach for you, go faster/  
Hold your tongue when slanders yell— 

Your advice they cannot master,/ 
Don’t you know their measure well?/ 
Let them talk and let them chatter,/ 

Let all go past, young and old:/ 
Unattached to man or matter,/ 

You remain aloof and cold. 
 
După cum cum se vede (sau ar trebui să se 

vadă) - hainele împăratului sunt transparente, 
iar românii se entuziasmează fără să le vadă 
goliciunea. 

Profesorul de la antipozi nu ar fi putut 
valida traducerea Glossei dacă știa limba 

română! Și este irelevant pentru discuția noastră 
că “academicul” a fost probabil impresionat de 
efortul promovării în engleză a unor poeme dintr-
o cultură pe care el nu o cunoaște. Pentru mine nu 
este important nici cum tălmăcește (sau 
răstălmăcește) traducătorul alți poeți în volumul 
respectiv. Articolul meu se referă exclusiv la 
modul revoltător în care Eminescu este 
prezentat lumii anglofone cu complicitatea 
compatrioților mei, din ignoranță sau 
indiferență. 

I-am trimis jenanta versiune a Glossei și 
regizorului american Terrence Christgau 
Montgomery, producătorul Luceafărulul din 
Manhatten în 2005 și 2008, care mi-a răspuns 
stupefiat: „Cred că glumești! Daniel Ioniță nu 
pricepe uzul limbii engleze încât textul să devină 
măcar inteligibil în cea mai mare parte. Oh, 
Doamne!” (“You’ve got to be kidding me! Daniel 
Ioniță does not understand English usage enough to 
even make sense most of the time. Oh my 
goodness!”) 

Concluzia este semnificativă pentru întregul 
eseu căci oferă judecata evidentă pentru oricare 
vorbitor nativ care ar da peste o asemenea 
mostră a geniului eminescian: „Majoritatea 
americanilor educați nu cunosc deloc ce scrie 
acest autor iar dacă li se oferă o traducere 
defectuoasă drept introducere reprezentativă nu îl 
vor mai căuta altă dată.” (“The majority of 
educated Americans hardly know this man's writing 
and if they get the wrong translation as 
introduction, they never will look further.”) 

Poetul și editorul William C. Cross mi-a 
răspuns la rândul său cu o observație generală -- 
pilduitoare pentru demersul lucrării mele: „E 
dificil în ziua de azi să trezești lumii interesul 
pentru orice poezie, cu atât mai mult folosind 
traduceri defectoase…” (It is difficult enough to 
get people these days interested in any poetry, let 
alone using flawed translations…) 

Nu doar traducerile eminesciene suferă de 
tălmaciri abordate dintr-o discutabilă perspectivă 
filologică. Chiar și tălmăciri în vers alb făcute de 
britanici sau americani din poezia româneasca 
contemporană continuă să fie realizate fără 
cunoașterea limbii române, servind în mare 
măsură promovării personale. Mulți academici 
străini au găsit o mină de aur pe post de editori, 
căci traducerile sunt făcute în realitate de 
„negrișorii” locali. Aici îi putem include pe A. 
Sorkin și K. Treptow, printre alții. 

Există un program salutar (început acum 
câțiva ani de Universitatea din București și susținut 
de ICR) în care vorbitori nativi sunt folosiți, la 
nivelul binevenit de expertiză, pe post de editori. 
Studenții masteranzi de la engleză își pregătesc 
lucrarea de diplomă traducând versuri albe din 
poeți români contemporani, iar cațiva vorbitori 
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nativi sunt invitați anual la un „workshop” unde 
ajută la stilizarea versiunilor respective. 
Problema traducerilor prozodice din 
Eminescu în engleză continuă însă să rămână o 
problemă nerezolvată. Orice efort pentru 
recunoașterea poeților români, clasici sau 
contemporani, este lăudabil, dar articolul de față 
discută exclusiv promovarea tălmăcirilor 
eminesciene care nu numai că nu ajută, dar îi 
fac un mare deserviciu poetului. 

Am scris eseuul cu speranța că se va ajunge la 
o perspectivă corectă și necesară despre „hainele 
împăratului” cu care Eminescu e scos la defilare 
printre străini. Nu este o discuție despre 
traducători, despre cine a croit hainele și în ce 
fel, ci despre cum arată de fapt „hainele 
împăratului” dincolo de ideea care persistă 
printre romani în legătură cu calitatea lor. 
Realitatea tălmăcirilor discutate în tot acest eseu 
răspunde clar întrebării „de ce Eminescu este 
cvasi-necunoscut în lumea anglofonă”. Ideea că 
poetul nostru este cunoscut străinătății și apreciat 
atunci când noi, românii, ni-l amintim cu drag în 
preajma zilei lui, este o ILUZIE! Lectura paralelă a 
exemplelor de aici, chiar și cu o înțelegere medie a 
englezei, ilustrează cu brio această naivitate de 
percepție. 

 

Ce este de făcut? 
În primul rând, trebuie înțeleasă calitatea 

precară a tălmăcirilor eminesciene de către toți 
oamenii de cultură care aduc în mod repetat 
în media elogii traducerilor 

‚consacrate’ fără a avea competența anglistică 
necesară. Susținerea versiunilor destinate 
străinătații ar trebui făcută cu o înțelegere subtilă 
a englezei, dar complexul țării mici (orgoliu 
național măgulit de atenția pe care ne-o acordă 
străinatatea) este încă evident. 

Exemplul oferit mai sus legat de înțelegerea 
‘după ureche’ a Glossei trebuie să deschidă ochii 
multora. Validările lipsite de o competență reală 
continuă un lanț al slăbiciunilor care împiedică o 
promovare adecvată pentru Eminescu. O soluție 
mult mai realistă ar fi, de pildă, implicarea 
catedrelor de limba romană din vest pentru 
validarea retroversiunilor. Nu ar fi ele cele mai 
nimerite să ‘testeze piața’ în calitate de foruri care 
pot într-adevăr evalua (dar și dezavua) traducerile 
existente? În prezent, catedrele din străinătate au 
un rol nesemnificativ în această diirecție, dar vina 
nu este a lor în lipsa unei strategii culturale 
guvernamentale care să creeze un plan de 
marketing și un ‘impresariat’ permanent dedicat 
patrimoniului nostru literar. 

 
 
Din păcate, situația nu îl afectează doar pe 

Eminescu, ci se aplică – mutatis mutandis – și lui 
Caragiale, Creangă, Arghezi sau Nichita Stănescu. 
Traducerile cu adevărat valoroase sunt ignorate în 
România dintr-o revoltătoare combinație de 
inerție și indiferență. 

Iată un exemplu semnificativ. Cunosc 
îndeaproape traducerile din Caragiale făcute de 
scriitorul Cristian Săileanu. Dl. Săileanu este 
anglist cu o competență șlefuită printre vorbitorii 
nativi în peste 3 decenii petrecute în SUA în 
calitate de profesor. A scris două romane în 
engleză (pe lângă cele în română), fiind și creatorul 
unui dicționar frazeologic incomparabil. Traducerile 
sale sunt de departe cele mai reușite. Le-a oferit - 
fără pretenții financiare - Ministerului Culturii care 
nici nu a catadicsit să răspundă (!), deși traducătorul 
este printre puținii români competenți și cu talent 
creator ca retroversionist. 

Cum promovam, deci, în ultimă instanță, 
patrimoniul nostru literar, și mai ales pe 
Eminescu? Continuăm să ne bazam pe inițiativa 
emigranților nostlagici care distribuite versiunile 
găsite pe internet fără să le înțeleagă calitatea? Pe 
veleitarii români care locuiesc în tări de limbă 
engleză și traduc ‘după ureche’, crezând în mod 
sincer că fac un serviciu poetului cu ‚traducerile’ 
lor – trădări - nepoetice sau hilare? 

 

Notă finală 
Traducerea prozodică în orice limbă și din 

orice limbă este pândită de constrângeri şi 
capcane. Fiindcă axioma traducerii este fidelitatea 
față de original, întrebarea cheie este în ce măsură 
modificările de sens ale interpreților păstrează 
mesajul poetic sau îl sărăcesc, făcându-l banal sau, 
şi mai rău, chiar jenant. Discuțiile despre prozodie, 
stil, vocabular, sonoritate devin simple exerciții 
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academice dacă se pierde din vedere acest ultim 
test. 

În orice limbă, cititorul nu poate să-si facă o 
idee despre un poet decât citind ce i se oferă 
drept echivalentul conținutului și prozodiei 
originale, deoarece cuvintele din traducere 
rezonează numai cu ințelesul din limba 
maternă. S-ar zice că este „la mintea cocoșului”, și 
totuși... 

În prezent, în afară de a le cere anglofonilor să 
ne creadă pe cuvânt, nu le putem oferi decât foarte 
puțin pentru a-i convinge că Eminescu este 
’ultimul mare poet romantic’. Recunoașterea lui ca 
valoare fundamentală a României este datoria 
românilor, și nu se poate realiza decât printr-o 
strategie guvernamentală. Lăsat la voia 
inițiativelor individuale (indiferent cât de bine 
intenționate) sau la voia cererii și ofertei de piață, 
Eminescu va ramâne în continuare necunoscut sau 
va intra în atentia publicului străin doar prin teme 
senzaționaliste, nesemnificative în raport cu imensa 
sa dimensiune culturală. 

Intervenția instituțiilor culturale și a 
guvernului este absolut imperativă dacă Eminescu 

mai înseamnă ceva pentru români. Mi-e teamă 
însă că mentalitatea ’globalistă’ – care a 
democratizat accesul la informație, dar a redus 
simțitor discernământul și importanța tradițiilor 
literare – alături de criza economică mondială vor fi 
scuze suficiente ca românii să continue să nu 
facă nimic. Sau, cum zice Creangă: „pâna acum 
ne-a fost cum ne-a fost, dar de acum înainte tot așa 
o să ne fie!” 

Întrebarea de încheiere este, de fapt, “ce (ne) 
facem cu Eminescu?” Poate că întrebarea a 
devenit inutilă! Poate că între timp românii au 
acceptat absurdul argument al irelevanței sale 
pentru contemporani, iar Eminescu a devenit 
irelevant și pentru cei mai mulți dintre noi, 
traducătorii. Personal, am avut adesea sentimentul 
ca mă zbat inutil. Desigur, eu mă voi lupta și pe 
viitor, că asta mi-e menirea (sau împătimirea). Nu 
aș fi scris însă rândurile de față dacă nu mi-aș fi 
păstrat o urmă de speranță. 

 
------------------------------ 
Text publicat în Observator cultural și prezentat la Cenaclul 
Destine literare, 2020
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Constantin COROIU 
 
 

Cehov, o viață în scrisori 
 

n opinia lui Emil Cioran „adevărul despre un 
autor este de căutat mai degrabă în 
corespondență decât în opera sa. Cel mai 

adesea opera este o mască”. Când făcea această 
afirmație să-l fi avut oare în vedere autorul 
„Exercițiilor de admirație și pe Cehov!? Să-i fi fost 
cunoscută „aristocratului îndoielii” corespondența 
genialului rus, unul dintre scriitorii săi preferați? 
Oricum, cel puțin într-o oarecare măsură, ea pare 
să confirme avant la lettre aserțiunea sa. Ca și la 
lectura altor corpuri epistolare, cu acest gând al 
lui Cioran în minte am parcurs volumul I din 
corespondența lui Anton Pavlovici Cehov, apărut la 
Polirom, intitulat O viaţă în scrisori, ediţie 
îngrijită de reputata specialistă în literatura şi 
cultura rusă, editoare şi exegetă a operei lui 
Cehov, Sorina Bălănescu, căreia îi aparţin 
deopotrivă traducerea, selecţia textelor dintr-o 
perioadă de peste 11 ani (1879-1890), notele, 
comentariile şi prefaţa. Un substanţial volum 
selectiv (773 de pagini) din corespondenţa lui 
Cehov a mai apărut la noi, în 1963, la fosta Editură 
pentru Literatură Universală, într-o excelentă 
traducere semnată de Otilia Cazimir şi Nicolae 
Guma. 
    Prima scrisoare din acest prim volum – 
structurat tematic – e datată aprilie 1879, când 
Cehov avea 19 ani. Este expediată din localitatea 
natală Taganrog fratelui său Michail, aflat la 
Moscova. Ultima îi este adresată la 23 decembrie 
1890 lui A.S. Suvorin şi se referă la 
povestirea Gusev, apărută în ziarul Novoe 
vremea în numărul din 25 decembrie 1890. 
Scrisoarea ce deschide volumul nu este însă prima 
dintre cele trimise de Cehov, ci prima din cele care 
s-au păstrat, căci, notează editoarea, se ştie din 
surse sigure că minimum 100 de scrisori ale lui 
Cehov din perioada adolescenţei şi a tinereţii s-au 
pierdut definitiv. 
    Nu pot să nu mă gândesc cu regret că un plus de 
relevanţă în linia adevărului de care vorbeşte 
Cioran l-ar fi adus numeroasele scrisori, trimise 
ori primite de Cehov, ce s-au pierdut (circa 1500) 
sau altele care au fost distruse. De pildă, cele ale 
lui A.S. Suvorin, scriitor, personalitate de prim-
plan a epocii, între altele, editorul celui mai 
influent ziar rusesc – Novoe vremea – şi 
proprietarul celei mai mari edituri din Petersburg, 

căruia, notează Sorina Bălănescu, Cehov i-a făcut 
confesiuni de maximă importanţă. În ele Cehov 
şi-a dezvăluit „partea cea mai enigmatică şi mai 
bizară a trăirilor sale”. Din păcate, pe când se afla 
în exil, Suvorin a ars toate cele 337 de scrisori pe 
care i le adresase lui Cehov, după ce le-a recuperat 
de la sora scriitorului, Maria Pavlovna Cehova. 
Suvorin le revendicase fiindcă ele ar fi conţinut 
„multe secrete ale istoriei ruse, care ar fi trebuit să 
rămână secrete pentru opinia publică”. Totuşi, 
conţinutul lor, menţionează Sorina Bălănescu, a 
fost reconstituit, probabil atât cât s-a putut 
reconstitui, din memoriile şi jurnalul personal al 
lui Suvorin. 
Talentul epistolier al lui Cehov nu e cu nimic mai 
prejos în comparaţie cu cel al prozatorului şi 
dramaturgului. Un talent enorm pe care l-a slujit 
cu pasiune. Cehov ilustrează, şi ca autor al unei 
vaste corespondenţe, postulatul goethean: geniul 
nu e numai o chestiune de calitate, ci şi de 
cantitate. Sorina Bălănescu consemnează în 
prefaţa acestui prim volum că în numai 29 de ani, 
adică între 1875 – când era încă elev de liceu şi 
trimitea misive din localitatea natală Taganrog 
familiei sale ce se mutase la Moscova – şi 28 iunie 
1904, dată la care expedia din staţiunea balneară 
germană Badenweiler ultima sa scrisoare, Cehov a 
trimis 4400 de epistole. Ele au alcătuit substanţa a 
nu mai puţin de 12 volume din seria Opere 
complete, publicate sub egida Academiei Ruse 
între 1974 şi 1983. 500 de scrisori cu caracter 
preponderent intim sunt păstrate, conform 
mărturiei lui Donald Rayfield, cel mai avizat 
biograf al lui Cehov, la care face trimitere şi Sorina 
Bălănescu, în fondurile muzeelor Cehov din 
Moscova, Ialta, Sumî şi Taganrog, precum şi în 
arhivele Bibliotecii de Stat din Moscova. 
Scrisorile lui Cehov sunt texte ce nu au doar 
scopul de a informa sau de a relata un fapt; unele, 
nu puţine, sunt evocări şi analize ample, iar altele, 
precum cele expediate din diferite puncte şi etape 
ale fabuloasei călătorii în insula Sahalin, alcătuiesc 
un jurnal sui generis scris sur le vife. Când a mai 
avut timp şi energie ca, în cele trei luni şi câteva 
zile de şedere în îndepărtata insulă, să facă 
recensământul întregii populaţii şi să întocmească 
10 mii de fişe statistice şi documente e de 
domeniul miracolului. Este recolta unei experienţe 

Î 
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(călătoria a durat peste şase luni) cât o întreagă 
viaţă, ba chiar cât mai multe vieţi, experienţă care 
l-a maturizat brusc ca om şi ca scriitor. La 
întoarcere mărturisea: „Îmi ajunge! Pot să zic: am 
trăit! Am fost şi în iad, fiindcă aşa îmi rămâne în 
memorie Sahalinul, şi în rai, adică pe insula 
Ceylon”. Corespondenţa este pentru el „o 
necesitate vitală. Cehov scrie scrisori aşa cum 
respiră – sunt zile când expediază trei sau patru 
scrisori”, consemnează Sorina Bălănescu, 
subliniind totodată valoarea documentară a 
acestei corespondenţe: „Pentru istoricii literari, 
scrisorile sunt un bun nepreţuit, o cardiogramă 
precisă care surprinde palpitul vieţii şi al creaţiei 
autorului de geniu, depăşind valoarea strict 
biografică”. Depăşind, aş zice, nu doar valoarea 
strict biografică, ci şi pe cea istorico-literară, căci 
în ele, cu verbul editoarei, palpită, aşa-zicând, şi 
spiritul unei epoci, încât nu doar istoricii literari 
pot beneficia de conţinutul lor, ci şi istoricii 
culturii în general. În scrisori, Cehov este prozator, 
moralist, critic exigent şi sincer cu alţii şi cu sine, 
consultat şi solicitat de diferiţi autori să-şi spună 
opinia despre scrierile lor, cu o concepţie clară, 
modernă privind arta literară („concizia este sora 
talentului”) şi rolul literaturii, în fine, un analist 
lucid şi aplicat, situat departe de ideologii, de 
curentele tradiţionale sau de cele la modă şi de 
diversele teorii care nu o dată sterilizează opera 
literară şi parazitează lectura ei. E limpede că în 
concepţia sa religia creatorului trebuie să fie 
adevărul vieţii, iar tema fundamentală: drama 
existenţei şi a condiţiei umane. Dar, dincolo de 
toate, ceea ce impresionează este calitatea literară 
a corespondenţei lui Cehov. Avea dreptate A.N. 
Pleşceev, scriitor contemporan cu el, citat de 
Sorina Bălănescu, să spună că lectura ei este 
precum cea a unei „opere literare scrise cu talent”. 
De altfel, relevarea valorii literare a 
corespondenţei lui Cehov a stat şi în intenţia 
editoarei: „Ne-a ispitit ideea de a convinge, prin 
selecţie, că această corespondenţă este, înainte de 
toate, literatură de primă mână. Epistolaria 
nutreşte opere de ficţiune, dar o şi concurează, ca 
har al invenţiei şi construcţiei poetice”. 
     Epistolarul atestă o dată în plus concepţia 
estetică a lui Cehov bazată pe lecţia de neocolit a 
marilor creatori ai artei şi literaturii universale 
până în prezentul său, privirea fiindu-i însă 
îndreptată mereu spre viitor. Un viitor pe care îl 
intuieşte şi îl preconizează. Simptomatic este, de 
pildă, un dialog epistolar care are ca temă raportul 
dintre estetică şi morală, dintre literatură şi, 
aşa-zicând, morala comună. O consecventă 
cititoare şi mare admiratoare a sa, Maria 
Vladimirovna Kiseliova, proprietara unei moşii 
unde familia Cehov şi-a petrecut vilegiatura în trei 
veri la rând, ea însăşi scriitoare, îi trimite o 
epistolă extrem de critică, pe un ton „tăios”, e 

cuvântul ei, privind povestirea lui Cehov Mocirla, 
apărută în Novoe vremea. Scrisoarea este 
reprodusă aproape integral de Sorina Bălănescu în 
secţiunea Note şi comentarii. Citez din textul ei 
ca probă de critică dintr-o perspectivă moralistică 
superficială şi, dincolo de aparenţe, profund 
inadecvată naturii obiectului supus discuţiei, 
opera literară: „Încep prin a spune, preabunule 
Anton Pavlovici, că foiletonul pe care mi l-aţi 
trimis nu-mi place deloc, dar deloc, deşi sunt 
convinsă că la părerea mea se vor asocia extrem 
de puţine persoane. Foiletonul este bine scris – 
cititorii-bărbaţi vor regreta că soarta nu le-a scos 
în cale o Suzană ca aceea a dumneavoastră, care ar 
fi în stare să dea frâu liber destrăbălării; femeile o 
vor invidia în secret, însă mare parte a publicului 
va citi cu interes şi va spune: «Are curaj, Cehov 
ăsta, bravo lui!»./ Probabil că cele 15 ruble vă sunt 
pe plac, la fel şi ecourile critice, însă mie personal 
mi-e ciudă că un scriitor de valoarea 
dumneavoastră, adică un om hărăzit de 
Dumnezeu, îmi arată numai «o grămadă de 
bălegar». De murdărie, de ticăloşi şi ticăloase 
colcăie lumea, iar impresia pe care o lasă nu este 
nouă, în schimb, cu câtă recunoştinţă privim 
scriitorul care, când trece prin toată duhoarea 
grămezii de bălegar, scoate de acolo un bob de 
mărgăritar. Dumneavoastră nu sunteţi miop şi 
puteţi găsi uşor acest bob – şi atunci mă întreb: la 
ce bun o singură grămadă? Daţi-mi bobul de 
mărgăritar, pentru ca din amintirea mea să se 
şteargă toată murdăria mediului: de la 
dumneavoastră eu am dreptul să cer asta, iar pe 
cei care nu sunt în stare să deosebească şi să 
găsească omul în mulţimea de animale cu patru 
picioare eu nu-i voi citi (…) Poate că ar fi fost mai 
bine să tac, însă ard de nerăbdare să vă mustru şi 
pe dumneavoastră şi pe redactorii 
dumneavoastră, care vă distrug talentul cu atâta 
indiferenţă. De-aş fi redactor, eu, în interesul 
dumneavoastră, v-aş restitui acest foileton”. 
Cehov îi răspunde pe larg şi pe puncte într-o 
scrisoare expediată din Moscova la 14 ianuarie 
1887. După ce, cu mult umor şi mai ales cu ironie, 
o sfătuieşte pe Kiseliova să se pregătească pentru 
o replică „răzbunătoare”, încurajând-o să „fie tare” 
şi „să se ţină strâns de spătarul scaunului”, el 
formulează o serie de consideraţii dintre cele 
definitorii privind concepţia sa despre condiţia 
literaturii şi datoria scriitorului de a şi-o asuma, 
despre raportul dintre literatură şi morală. Extrag 
doar câteva: „Eu, ca şi dumneavoastră, ca şi criticii 
din întreaga lume, nu dispun de nici un fel de date 
sigure, ca să am dreptul să neg această literatură 
(de factura celei a povestirii Mocirla – n. m.). Nu 
ştiu cine are dreptate: Homer, Shakespeare, Lope 
de Vega, în general scriitorii vechi, care nu se 
temeau să se afunde în «grămada de bălegar», dar 
care erau mult mai constanţi în privinţa moralei, 
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sau scriitorii contemporani, meticuloşi pe hârtie, 
însă atât de reci şi de cinici în suflet şi în viaţă? (…) 
Trimiterea la Turgheniev şi la Tolstoi, care au 
evitat «grămada de bălegar», nu clarifică 
problema. Dezgustul lor nu demonstrează nimic; 
înaintea lor, a existat o generaţie de scriitori care 
considerau că este murdar nu numai să prezinţi 
«ticăloşi şi ticăloase», ci şi să descrii funcţionari de 
un rang inferior celui de consilier titular. Nici o 
perioadă, oricât de înfloritoare ar fi, nu ne dă 
dreptul să tragem concluzia în favoarea unui 
curent sau altuia. (…) Publiciştii, juriştii şi medicii 
iniţiaţi în toate secretele păcatului omenesc nu 
sunt cunoscuţi ca imorali; scriitorii realişti de cele 
mai multe ori sunt mai morali decât arhimandriţii. 
Şi, în definitiv, nici o literatură nu poate, cu 
cinismul ei, să întreacă viaţa reală”. Cehov concede 
că lumea este plină de „ticăloşi şi ticăloase”, dar 
atrage luarea aminte că datoria literaturii nu 
constă în scoaterea din grămada lor a unui „bob de 
mărgăritar”. Asta ar echivala cu „negarea 
literaturii însăşi” pentru că, îşi afirmă el 
convingerea: „Literatura artistică de-asta şi se 
numeşte artistică, pentru că înfăţişează viaţa aşa 

cum este în realitate. Scopul ei este adevărul 
necondiţionat şi cinstit. (…) Sunt de acord: «bobul 
de mărgăritar» e un lucru bun, însă literatul nu 
este cofetar, nici cosmetician şi nici animator; el 
este un om angajat, care are un contract cu 
propria conştiinţă şi datorie”. Această scrisoare, 
apreciază Sorina Bălănescu, este „o pledoarie 
pentru adevărul artistic, împotriva falsei pudori şi 
a falsului moralism. Se dovedeşte o dată în plus că 
scriitorul Cehov depăşeşte nivelul percepţiei 
estetice comune. Scrie pentru alte vremuri, pentru 
alt tip de cititor”. Apoi, aş observa, consideraţiile 
lui Cehov ne conving încă o dată, dacă mai era 
nevoie, că literatura presupune şi reflecţia asupra 
literaturii. 
   Închei prin a remarca ţinuta impecabilă a ediţiei. 
Notele, comentariile, referinţele critice şi 
bibliografice, prefaţa acestui prim volum dau 
impresia că Sorina Bălănescu ştie totul despre 
Cehov, despre lumea şi epoca sa, ca şi despre 
posteritatea marelui scriitor rus. E de prisos a mai 
spune cu cât interes așteptăm volumul al doilea 
din ediția realizată de reputata specialistă.   

 
 

Constantin DRAM 

 
Un poet de viitor 

 
 

u pornire dinspre Țara Soarelui Răsare – japo-
neza fiind limba în care s-a născut această spe-
cie poetică, grație structurii ei întru totul silabice 
–, haiku-ul a cucerit rapid lumea literaturii de 

oriunde, forma canonică (adică acele 17 silabe în 
distribuția 5, 7, 5) nefiind întotdeauna păstrată. A rămas 
însă, peste tot (de aici și marea audiență a genului, 
dincolo de spațiile culturale în sine), dominanta 
imagistică printr-o referință evidentă către anotimpul 
tutelar al scrierii poeziei.  
 

În Japonia – țară cu alt ritm al literaturii, de vreme ce 
cunoscutul roman despre Genji2 a intrat în tot ce înseam-
nă mentalități, ritmuri existențiale, decorațiuni, stil 
epistolar, pentru niponi – există milioane și milioane de 
alcătuitori (în mare parte anonimi) de haiku. În schimb, 
în lumea largă, de multe ori, autorii de asemenea 
miniaturi intră într-un club select, diferențele pornind, în 

                                                 
2 Genji Monogatari (Povestea lui Genji) este un roman al 
scriitoarei japoneze Murasaki Shikibu, datând de la începu-
tul secolului al XI-lea. (apud Wikipedia, n. ed.) 

primul rând, de la dificultățile respectării întocmai a 
cerințelor clasice, așa cum le întâlnim, spre exemplu, la 
cel mai cunoscut haijin, Matsuo Bashō.  

 
În prag de secol XX, plecând de la realitatea că doar 

în limba japoneză există acel canon al egalității lungimii 
sunetelor, arta modernă se va concentra asupra conți-
nutului, oricum extrem de concentrat, păstrând obligati-
vitatea imaginii atotcuprinzătoare. Emblematic devine 
Manifestul haiku din Tokio – 1999, în care se postulează 
că acele cuvinte denominând universuri sezoniere pot fi 
înlocuite cu termeni de mare impact universal, limbile 
moderne adaptând în spiritul lor reguli multă vreme 
închise, în spiritul ideii de originalitate, în structuri de 
câte 3 sau 4 versuri, cu număr de silabe variind: 4, 6 sau 
8. Desigur, sunt precizate și alte cerințe, plecând de la 
concentrarea imaginii, posibilitatea unei „poante” finale, 
simplitatea discursivă asociată cu calamburul / jocurile 
de cuvinte, neacceptarea vulgarității, cultivarea senti-
mentelor mărețe, nuanțele filosofice, umanul relaționat 
cu sentimentul naturii, evitarea prozodiei clasice, etc. 

C 
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Volumul semnat de tânărul Cornéliu Tocan, scriitor 
de limbă română (dar și de limbă franceză, engleză, spa-
niolă), de sorginte ieșeană, dar trăitor în zona quebe-
cheză a Canadei, reprezintă un mod subtil, rafinat, de a 
trimite spre instrucția unui scriitor din „noul val”, afiliat 
nu numai unor uniuni / asociații de gen, ci și curiozității 
intelectuale creative, de bună calitate și de clară 
echivalare în semnele unui limbaj pe măsură.  

 

 
 
Printr-un umoristic și subtil joc de cuvinte din titlul 

frapant Haikui prin grădină, prin ilustrațiile monocrome 
însoțind fiecare haiku, precum și prin tăietura caractere-
lor tipografice din titlurile intenționat sintetice (formate 
dintr-un singur cuvânt), amintind trăsăturile de penel 
dintr-un laviu japonez, în stilul tehnicii picturale cu cer-
neală neagră (sumi-e), autorul imersează lectorul la 
fiecare pagină în atmosfera artistică niponă. Cu un 
subtitlu întru totul denotativ (Haikuuri autumnale 
ilustrate), volumul se racordează, ca primă explicitare, la 
câmpurile inițiale ale genului, ordonate semantic-imagis-
tic-prozodic.  

Venind însă dinspre cea mai tânără generație de hai-
jini, Cornéliu Tocan survolează încorsetări clasice și păs-
trează, ca dominantă obligatorie, raportarea la imagine 
(implicit supusă regulii de „originalitate”); ceea ce e 
aparte în volum, unind două tipuri de limbaj artistic, e 
drept, complementare mereu în istoria artei, adică poezia 
și arta plastică, e acea dublare continuă a imaginii poetice 
cu una pe principiul convertirii în alt limbaj, adică o 
secvență grafică. Se trimite astfel spre o ambiguitate be-
nefică la nivelul constituirii procesului de macro-semni-
ficare, mai cu seamă că în pagină e postată mai întâi 
numirea ca titlu, apoi imaginea grafică, urmând ca acele 
trei rânduri ce alcătuiesc haiku-ul să intre în relația 
complexă de semnificare sau, eventual, să lase joc posibi-
lelor interpretări.  

Ca exemplu, în această linie discursivă, ne referim la 
Bravadă: dacă urmăm firul „narativ” obișnuit, desenul, 
sugestiv desigur, e o re-translare a fanfaronadei 
cocoșești, dusă acum la „înălțime”, deoarece e vorba de o 
roză a vânturilor centrată pe imaginea de... tablă a  bravu-
lui cocoș obișnuit de curte.  Dacă ne referim la cele trei 

versuri, fiind vorba de același creator, faimoasa spusă ut 
pictura poesis se vede a fi cât se poate nimerită, cu acel 
mare plus pe care poezia îl poate pretinde: cocoșul e de 
culoare roșie sintetică, iar bravada sa poate fi dusă 
(hiperbolic neașteptat!) spre aceea a unui Ducipal fără 
pereche („înfruntă cele patru vânturi/ pe coama neagră”.  

Un alt procedeu e întâlnit în Lacrimi. De această 
dată, imaginea grafică e re-semantizată, mai întâi, de titlul 
ce trimite spre emoția provocatoare a actului fiziologic de 
secreție a lacrimilor, ca apoi, în textul în sine să coexiste 
două imagini forte: aceea a „pârâului tortuos”, împreună 
cu o altă, deja încărcată filosofic și originar / antropologic, 
a „pârâului pierdut de izvor”. 

Dincolo de concentrările ideatice și formale, textele 
semnate de Cornéliu Tocan lasă loc (și) imaginilor în sine, 
mereu neașteptate, cu un foarte bun simț al limbii de 
comunicare poetică. Acestea vor fi, întotdeauna, martori 
imuabili în fața judecăților istoriei mereu curgătoare: 
„Ramuri răsucite/ Răzuiesc ceața fumurie/ A unei dimi-
neți friguroase” (Scrijelitură), „Banca din grădină/ 
Absoarbe o rază de lună/ Pentru un om fără adăpost.” 
(Protecție), „Ultimii soldați,/ Plopii dezbrăcați,/ 
Împotriva asprei ierni.” (Ariergardă), „Un teatru de 
umbre –/ Cortegiu de umbrele de ploaie –/ Decorează 
aleea.” (Întunecime), „Frunzele în cădere/ Își întârzie un 
pic moartea,/ Răsucindu-se.” (Iluzie), „Bătrânul cireș/ 
Abandonă o frunză./ Rupere grea de tăcere” (Serenitate). 

 

 
 
Tematica, urmând, în bună parte, canonul sezonier 

și implicând un cogito de calitate, ca și elemente ce țin de 
suflul poetic universal, în care se integrează și genul 
haiku-ului, limbajul intelectualizat, apropierile subtile 
între percepția naturii și pulsiunile subiective, elemente 
de cultură bine distilată, contribuții efective la facilitarea 
intrării în limba română a unor termeni din spațiul 
francofon, aici cu valențe poetice, urmând, în paralel, 
intrarea într-un lexic uzitat: tortuos, turbionează, odorant, 
filantă, ecarlat, maculă), toate acestea și multe altele în 
plus fac din Cornéliu Tocan un poet de substanță, cu un 
viitor poetic previzibil, pe care cititorii săi trebuie să îl 
aștepte ca atare. 
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Ionel BOSTAN 
 

Feste 
microscopice 

lorilegiul Feste microscopice este construit 
compozițional din 50 de micronuvele 
independente, a căror urzeală epică nu este 

traversată de un fir de bătătură narativ comun. Totuși, 
sub lumina diversității de teme și subiecte abordate, 
cititorul cultivat poate vedea cum transpare spiritul unei 
Comedii umane, ca istorie naturală la scară redusă a 
societății vremurilor moderne. Scriitorul sublimează – 
prin imagistica mentală a figurilor stilistice și a bogăției 
vocabularului – repere sapiențiale din mitologie, istorie, 
literatură universală, știință, filosofie, morală, religie, dar 
la fel de bine și aspecte ale vieții curente, în tonalități de 
satiră, ironie, umor, umor negru, parodie, distopie, 
romantism și nostalgie. Imaginația, cultura generală, 
erudiția și chiar complicitatea cititorului sunt subiacente 
deplinei decodări mentale a textelor, capitolul final – Din 
retortele autorului – dovedindu-se un inspirat adjuvant 
literar. Totul, la scară redusă – prin respectarea strictă a 
unei economii autoimpuse de 140 de caractere 
tipografice – și într-o atmosferă graduală de mister – prin 
autoobligativitatea unei turnuri epice finale. 

Festa literară – în sensul de turnură, clauzulă, 
cotitură, întorsătură, poantă – este în sine o provocare 
creativă pentru orice structură narativă. Acest ingenios 

artificiu compozițional, consacrat în franceză prin 
termenul chute și pentru care Rimbaud a manifestat un 
interes aparte, descrie un efect de surpriză in extremis, 
trăit de cititor cu intensitate. Odată iluminat de către un 
nou sens sau de un detaliu inedit, lectorul este 
impulsionat pentru a reciti și reinterpreta textul, căutând 
cu aviditate indiciile care i-ar fi permis anticiparea 
neașteptatei concluzii. În plus, festa trebuie să cultive un 
mister total precum și un viu suspans. Micronuvela, în 
maniera acestui scriitor quebechez al secolului XXI, 
devine o îngemănare a două intrigi literare, cu vieți 
interioare distincte și duale ca sens, fuzionând într-o 
turnură comună.  

Prezența indispensabilă a festei într-un text de exact 
140 de caractere reduce masiv libertatea artistică a 
scriitorului, care dispune astfel de un spațiu și mai redus 
pentru a contura personajele, locurile, epoca și intriga. 
Însă Cornéliu Tocan reușește cu brio, dovedindu-se un 
maestru al turnurii literare – în sensul tehnicii de 
compoziție rimbaldiene –, un subtil forjor al cuvintelor, 
un rafinat sculptor de fraze, un nemilos orfevru al 
suspansului și un ingenios creator de trame literare. 
Pentru a surescita efectul turnurii literare, scriitorul 
inovează prin dozarea textuală și grafică a suspansului, 
recurgând la etalarea rarefiată, progresivă, a rândurilor și, 
pe cale de consecință, la deplasarea centrului vizual, la 
temporizarea dezvăluirii concluziei neașteptate prin 
miniaturizarea sa la un nivel  „microscopic” (de 
ilizibilitate focală) și la utilizarea de ilustrații falacioase și 
revelatorii, contribuind la construcția și deconstrucția 
festei literare. 

⁕

 
 

Gheorghe APETROAE 
 

Templul omului,  
templul dragostei 
 

unoscută pentru prezența sa constantă în 
lirica contemporană, pentru frecvența 
apariției poemelor sale în mediile literare, 

succesul în concursuri literare naționale și pentru 
abordarea facilă a  postmodernismului literar,  
Irina Lucia Mihalca, după apariția creației sale 
poetice, atât în volumele de versuri colective, cât și 
în cele trei volume de versuri personale, intitulate 
„Aliterația timpului”, Editura Însemne culturale, 
2012, „Dincolo de luntrea visului”, Editura 
Mușatinia, Roman, 2016 și „Cerul din inima mea”, 
apărut la Editura Euroastampa din Timișoara, 
2017, se remarcă acum cu cele cincisprezece elegii 

ce constituie un poem faustian de lung metraj în 
care se îmbină genul liric cu cel epic, înserate în 
volumul „Fata din vis”. Abordarea textuală este 
una gnomic-reflexivă și ontologică, și nu sugerează 
neapărat sentimente elegiace, înscrise într-un 
registru elegiac.  
       Volumul a fost realizat în cadrul proiectului 
Concursul Național de Literatură „Eminescu la 
Oravița”, fondat în 1989, manuscris premiat la 
ediția 2018 și apărut cu sprijinul Editurii Contact 
International, coperta fiind realizată dupa o 
pictură a artistului Csaba Markus. 
   

F 

C 
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     Vorbind de Irina Lucia Mihalca, palmaresul ei 
literar este impresionant, de aceea se cuvine a 
releva câteva date care reușesc să o repereze pe 
aceasta în axisul social și literar.  

S-a născut la data de 05.05.1967, în 
municipiul Piatra Neamț. După studiile generale și 
liceale a urmat cursurile Facultății de Chimie, 
specializarea Tehnologia Chimiei Anorganice din 
cadrul Institutului Politehnic din Iași și, ulterior, 
cursurile Academiei de Studii Economice 
București, specializarea Gestiune Economica-
Finanțe-Bănci, precum și cursuri post-universitare 
în domeniul managementului și afacerilor. 

Activitatea literară a Irinei Lucia Mihalca este 
marcată de o experiență redacțională îndelungată, 
de publicarea volumelor de poezii colective și 
personale și de apariția scrierilor sale în 
numeroase antologii literare, în multitudinea de 
reviste literare din țară și străinătate, 
impresionantă fiind și participarea poetei la 
numeroase concursuri literare de poezie și proză 
organizate de diferite instituții culturale și de 
reviste literare din țară și din străinătate. 

Experiența sa redacțională începe din anii 
2002 – 2005, periodă în care o găsim redactor – 
editor la revista IT „Era Comunicațiilor”, unde 
manageriază rubrica „Software de la A la Z” și este, 
probabil, locul din care și perioada în care Irina 
Lucia Mihalca își descoperă calitatea de arhitect al 
cuvântului, unde începe să cocheteze serios cu 
literatura și să-și certifice valențele literare, să 
participe la concursuri literare și să-și expună din 
creațiile sale în presa literară din țară și din 
străinătate. Așa se face că în anul 2009, I.L.M. 
participă la concursul literar organizat de revista 
literară „Esențe”, finalizat cu publicarea textelor 
valide într-un volum colectiv. În anul 2010, o 
aflăm participantă la concursul literar „Poezie și 
suflet”, organizat de publicația „Algoritm literar”, 
unde i se atribuie „Mențiune”.  Tot în anul 2010, 
participă la Concursul național de poezie, proză și 

scenarii, intitulat „Incubatorul de condeie” – IDC 
2010, ediția I, secțiunea poezie romantică și suflet, 
este declarată finalistă unde i se decernează 
Premiul I. În anul 2011 participă la concursul 
„Pașii profetului”, ediția a II-a, organizat de 
Cenaclul literar „Lucian Blaga” din Sebeș-Alba, 
organizat de publicația „Algoritm literar”,și i se 
atribuie Premiul II. În aceeași perioadă, a anilor 
2010 – 2011, o găsim pe Irina Lucia Mihalca, 
secretar de redacție la  „Cititorul de proză” și 
redactor colaborator la revista virtual-literară 
„Faleze de piatră”. În anul 2013, participantă la 
Festivalul de poezie și muzică aromânească 
„Lumina Maicii Domnului” și „Constantin 
Belimace” și în concursul literar organizat de 
Ministerul Afacerilor Externe la Scopie din 
Macedonia, pentru românii de pretudindeni, 
aceasta având origine aromână, este declarată 
finalistă și i se decernează Premiul I. În anul 
următor, 2014, Irina Lucia Mihalca o aflăm 
participantă la trei concursuri literare, respectiv 
la: Concursul Național de Poezie organizat de 
Asociația Culturală „Vatra Dudeșteană” și revista 
„Sintagme literare”, unde prestația sa literară este 
apreciată cu Mențiune, apoi, participantă la a 
XXXIII-a ediție a Concursului Național de Poezie și 
Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni 
Luceafărul”, în același an, primește Premiul I, la 
secțiunea manuscrise, acordat de  Editura Vinea, 
și, tot în același an, participă la Concursul 
Internațional–The Internațional Contest „Art 
&Life”, Japan, din Tokio, o manifestare literară 
internațională în care i se decernează Marele 
premiu la secțiunea poezie. În anul 2016 participă  
la Concursul Internațional de Poezie „Călător prin 
stele”, ediția I, Onești-Bacău unde i se decernează 
Premiul „Nomen Artis”. În perioada 2012–2016, 
poeta activează ca redactor la  departamentul 
cultură la revista „Actualitatea Irl” – Dublin – 
Irlanda.  În anul 2017 i se decernează  de către 
„Centrul Cultural și Complexul Muzeal Teatru 
Vechi „Mihai Eminescu” și de Clubul Mitteleuropa 
Viena/ Oravița, „Premiul de excelență” pentru un 
volum de poezie în manuscris și i se atribuie titlul 
de „Laureat în Litere și Arte”. Și, tot în anul 2017 i 
se decernează Premiul special – The International 
Poetry Prize – English (Franga Bardhi – 2017). În 
sfârșit, în anul 2018, participantă la Concursul 
Internațional de Publicații ”Expresia ideii”, i se 
decernează poetei Irina Lucia Mihalca „Premiul 
Special al Juriului” pentru volumul de poezii 
”Cerul din inima mea”, apărut  la Editura 
Eurostampa din Timișoara, 2017.  

Volumul „Fata din vis” a primit Premiul 
Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale 
aripilor în poesie) din partea editurii „Contact 
international” în anul 2019. 
       Începând cu anul 2010, creația sa poetică 
apare în numeroase antologii literare, dintre care 
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amintim: „Antologia de poezie tipărită a 
finaliștilor concursului național literar 
”Incubatorul de condeie”, 2010; Antologia de 
poezii ”Însemne”, Editura Docucenter, Bacău, 
2010; Antologia de versuri ”Lanțul Prieteniei”, 
Editura Contrafort, Craiova, 2011; Antologia de 
poezie ”Arta sfâșiată” – 73 poeți contemporani”, 
coordonată de Valentina Becart, Editura ARHIP 
ART din Sibiu; Antologia de poezie și proză 
”Confluențe lirice”– Editura Pim, Iași, 2012; 
Antologia de poezii ”Amprente temporare”, volum 
2, Editura Doducocenter Bacău, 2012, coordonator 
Cronopedia; Antologia ”O zi ca un poem”– dedicată 
zilei internaționale a poeziei, Editura Armonii 
Culturale, 2013; Antologia poeziei românești 
contemporane „Însemne culturale”, Editura 
Armonii culturale, Adjud, 2013; Antologia Poeziei 
Românești Contemporane „Meridiane lirice (Aripi 
de vis)”, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2013; 
Antologia de poezie „Roșu mocnit” sub egida „Casa 
gândului–Cleopatra”, Editura Rovimed Publishers, 
Bacău, 2014; Antologia de poezie feminină „Vina 
zilnică a frumuseții” îngrijită de Daniela Toma, 
Editura ArtCreativ, București, 2018, ș.a. De 
asemenea, îi găsim creația sa poetică deseminată 
într-o multitudine de reviste de cultură și literare 
din țară și din străinătate, dintre care amintim 
revistele: „Agora”, Cluj-Napoca; „13Plus”, Iași; 
„Absolut”, București; „Actualitatea literară, Lugoj; 
„Apostrof”, Cluj; „Ateneu”, Bacău; „Bucovina 
literară”, Suceava; „Caiete silvane, Zalău; 
„Citadela”, Satu Mare; „Cronica”, Iași; Contact 
international, Iași„ Destine literare”, Montreal – 
Canada; „Familia”, Oradea; „Feed Back”, Iași; 
„Familia noastră”, Tel Aviv-Israel; „Hyperion”, 
Botoșani, „Luceafărul”, Botoșani; „LitArt”, Târgu 
Mureș; „Levure litteraire”, Paris-Franța; „Oglinda 
literară”, Focșani; „Onyx”, Dublin–Irlanda; 
„Ardealul”, Deva; „Arumunet” Albania; 
„Actualitatea irl”, Dublin–Irlanda; „Algoritm 
literar”, Hunedoara;  „The Alternative”, Toronto–
Canada; „Alternanțe”, Munchen-Germania; 
„Sintagme Literare”, Dudeștii Noi–Timiș ș.a, 
precum și în almanahul „Sintagme Literare”, editia 
din 2016/ 2017/ 2018, Editura Eurostampa, 
Timișoara.  

Din anul 2016, Irina Lucia Mihalca devine 
membră a Uniunii Scriitorilor Europeni din 
Moldova.  
      Volumul, intitulat ”Fata din Vis”, despre care 
vom vorbi în continuare, abordează teme 
meditative cu seriile de principii categorial-
filosofice, expuse într-un mixaj de scenarii, în 
proză și în versuri, scrise cu simțire, cu fascinantă 
imaginație și erudiție, toate în registrul 
onirismului generalizat și accentuat reflexiv, al 
cunoașterii în timp – în fond, al cuvântării ideatice 
a efebului în transă, fascinat de toate trăirile sale, 
în reamintirea, de nesfârșitele interogații ale 

intensei perioade existențiale, declanșată de visul 
comun prin care pășește, însoțit de iubita sa în 
Templul de Aur, în imperiul dialogului ideatic-
platonician, „El”, confundat cu sufletul liniștit – 
Chanchala Sarvaga, „Ea”, confundată cu sufletul 
neliniștit – Shanti Ramya, și, uneori, cu ”Fata din 
vis”– Catrinel. Pentru reușita călătoriei în vis are 
loc dedublarea apolinică și chiar tanathică a 
sufletului liniștit și transfigurat – Chanchala,care 
poate al înțeletului sau chiar al poetei Irina Lucia 
Mihalca – autoarea acestei cavalcade de teme – 
scenarii meditative interesante.  

Temele-meditații sunt parcurse în visul lor 
comun, numai pentru a deveni realitate, 
structurate în cincisprezece elegii, realizate cu 
recuzita și consecvența-i caracteristică discursului 
propensiv și auctorial al Irinei Lucia Mihalca, 
expuse cu lejeritate și cu multă siguranță în 
cadrele articulate ale genului liric și epic, condiție 
care îi aparține de mai mult timp și o 
particularizează pe autoare în literatura română 
contemporană. 

Pentru relevarea ipostazelor existențiale în 
teme de meditație, aduse din vis, din mediul de 
transă într-un registru al realității, ale efebului și 
ale Fetei din vis, într-un vis comun, autoarea îi 
înobilează pe amândoi cu principiile genezei, ale 
permanenței iubirii, ființării duale și antinomice și 
ale eternității, întâlnirea celor două suflete în 
planul ficțiunii, fiind redată, astfel: „Ca în transă, 
începu să coboare treptele ce duceau spre adâncul 
fântânii. Păşi prin oglinda apei, trecând printr-un 
tunel la capătul căruia printr-o lumină albastră se 
deschise Poarta Stelară spre o lume paralelă, 
scăldată într-o lumină neobişnuită, intensă şi 
pură.”, iar: „Fata cu trăsături asiatice îl luă de 
mână, îl privi adânc. Zâmbindu-i, îi spuse: – De 
când te-aştept, Chanchala Sarvaga, tu ştii asta, 
priveşte şi-ncet vei recunoaşte totul de când ai 
plecat de Acasă. Bucură-te de această călătorie 
prin timp!” (…) „O senzaţie de linişte, un sentiment 
de pace interioară şi încetinire a curgerii timpului. 
Ce ciudat, îşi aminti numele fetei, Shanti Ramya!” 

Discursul celor doi, „El” și „Ea”, are loc în 
ținutul Soarelui-Răsare al Templului de Aur, aduși 
aici și lăsați de Pasărea Phoenix într-un zbor 
elegiac, pe firul  gândului călător.  
Este un discurs mixat lyric și epic, consistent 
reflexiv și dual, „El” și „Ea”, presărat de principii 
filosofice categoriale și de efuziunile adolescenței, 
caracteristici temperamentale și reflexive ale 
spiritelor celor doi nominali: „El” și „Ea”, 
exprimate de ambii „pe firul  gândului călător” 
comun, elegiac, de-a lungul întregii lor călotorii în 
vis. La intrarea în templu, amândoi „… simțiră 
pacea și albul liniștii, făcură câțiva pași în față și 
îngenunchiară, ținându-se de mână. Privind în 
ochii ei, se derula trecutul unei povești, povestea 
vieții lor. Știa că a mai fost aici, o recunoștea ca 
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fiind sufletul-pereche, știa aceste locuri și viața 
prin care a mai trecut cândva”, (…), „… lacrimile îi 
inundară ochii, își revedea întreaga acea viață, 
totul, inclusiv despărțirea care le-a fost dat să fie, 
ruptura firului lor de teama lui în fața iubirii, de 
oscilația și neîncrederea lui.  La ieșirea lor din 
templu, care corespunde cu sfârșitul reveriei, al 
transei: „Cu lacrimi în ochi, Shanti Ramaya îl 
îmbrățișă strâns, îi mângâie chipul  și-l sărută, 
redându-i gustul tuturor primăverilor, acel dor 
nedeslușit după care tânjea.”, reamintindu-i de 
motivul  despărțirii anterioare și de siguranța 
reîntâlnirii conditionate: „Ea: – Ne vom reîntâlni, 
nu plânge, nu te-ntrista, hai, zâmbește, Chanchala 
Sarvaga! Știi că ți-am înțeles frica, te-am înțeles și 
iertat. Trebuie să te ierți, să fii liber! Singur va 
trebui să descoperi pașii pierduți. Ai repetat lecția 
prin atâtea vieți și-o vei tot repeta până o vei 
parcurge. Te voi aștepta, voi avea răbdare. Nu 
plânge, ne vom reîntâlni!”. 

Abia, atunci, când el este asigurat de o nouă 
revenire în timp și de o nouă reîntâlnire cu fata 
din vis are loc coborârea în lumina sufletului 
comun, în duhul liniștii, motivul regăsirii și al 
ieșirii din vis, la realitate: „Tânărul trecu prin 
oglinda apei fântânii și, fără să-și dea seama, se 
trezi la masa de lucru, în camera lui”. 

Pe această călătorie realizată de cei doi în 
mirific, prin timp, într-un cadru ontogenetic și cu 
origini temporal-ancestrale, scriitoarea reușește 
să o expună cu rafinament și să o redea în formule 
de dialog presărate cu metaforele genuine ale 
reîntâlnirii în templul din care cândva amândoi 
plecaseră, să o condenseze cu migală și succes 
într-un excurs aparținător celor doi, „El” și „Ea”,  în 
acest fascinant dialog dual și reflexiv antinomic 
care se constituie principiu sentențial al unei 
instanțe competentă în abordarea și soluționarea 
întregii problematici existențiale, expusă imnic în 
cele cincisprezece elegii, și cuprinse în acest 
volum, într-un mixaj savuros de proză și poezie și 
care ne introduce, din aproape în aproape, cu 
onirismul și transa, conservate pe întreg parcursul 
acestei ficțiuni captivante, în real.  

Dialogul dintre cei doi culisează constant în 
complexul transcendental al rațiunii din câmpul 
cunoașterii metafizice generalizate, fiecare având 
un discurs doct și metaforic, expus în cele 
cincisprezece elegii, fiecare dintre acestea, 
abordând ca temă principială, viața, adusă de efebi 
din vis, expusă și trăită de „El” și de „Ea”, într-o 
realitate obiectivată în mediul transei, de un 
determinism frecvent declarat. 

Începutul călătoriei mirifice, prin vis și prin 
oglinda apei spre deschiderea porții stelare, spre o 
lume paralelă  nu ar fi avut loc dacă acest 
adolescent „El” nu ar fi fost abstras din cotidian și 
transferat în vis, în mediul de transă, condus de o 
parteneră „Ea” – pereche a vieții sale, a sufletului 

său neliniștit,  o fată interesată de destinul 
efebului pe întreg parcursul călătoriei elegiace, 
călătoria devenind comună prin timp, apariția 
acesteia fiind solemnă și excepțional relevată în 
textul: „Fata îi făcu un semn cu mâna, îl chemă încă 
o dată. Pâlpâiri de lumină irizau prin pletele ei, pe 
chipul ei frumos. I se părea cunoscută, nu-şi 
amintea cum şi de unde. O mai văzuse, era sigur, 
simţea asta intens, dar unde şi cum, căci totul 
părea un vis real, încă neînţeles.” 

„Sunt gândurile unui  tânăr pierdut în 
propriu-i trecut imaginar, care-și regăsea o 
plimbare uitată pe străduțe magice, lângă o fată 
care, cândva, era sensul și esența lui.”(…) „ 

În călătoria imaginară asistăm la trei 
ipostazieri ale cadrului, la trei timpi schimbători și 
materiali ale fetei din vis, percepuți de efebul în 
transă, de revenire din alt timp, cu schimbări care: 
„depind de intensitatea focului care poate purifica 
sau doar incendiază totul în scrum.”.  

Sunt transfigurările lăuntricului fetei din vis 
pe care le recunoaște elegiac și le expune în 
ultimul capitol al poemului: „Atât de mult pentru 
fericire…”: În primul timp „era fata pe care o 
visase, iar apoi o regăsise în orașul secund”,  cu 
trăsături puternic asiatice, vibrând de iubire. 
Sufletul ei era și al său. (…) Atunci a simțit-o 
profund a lui, pentru eternitate. (Ea) iubea din 
toată inima, ca o fată khazară, iar el, din tot 
sufletul, ca fanaticii arberi… Un suflet 
complicat”(…); În al doilea timp „iubita revenită 
într-un alt timp îi apărea imaginea ei nelămurită… 
avea suflarea de 15 ani, sufletele s-au contopit 
deja”,  iar în al treilea timp, ”când a plecat, i-a 
privit fericirea și dorul. Avea în sânge gustul ei. 
Lângă el rămăsese Cealaltă pe care o vedea (…) 
Plângea. I-a sărutat lacrimile.”. Era Catrinel. 

De aici, încolo, începe călătoria lor elegiac-
baladescă, memorabilă și imaginară în timp prin 
Templul de Aur, caracterizată de mobilitatea 
dezinvoltă și de expunerea retorică – duală și 
elegiacă, cu rafinament, a tuturor efuziunilor 
adolescentine trăite și aduse în visul comun, 
laolaltă cu eluviile ființării umane din reîntâlnirea 
sufletului liniștit aparținător lui Chanchala 
Sarvaga cu sufletul neliniștit al Shantei Ramya. 

Sunt spiritele ce locuiesc în adâncimea 
lăuntricului lor, purtate de Irina Lucia Mihalca și 
expuse cu abilitate ca teme de meditație, într-un 
imagism al înobilării evenimențiale, necriptic, sub 
forma principiilor gnomice și ontice  și readuse 
teme din vis în real, redate prin lumină și prin 
umbre, prin cuvinte și tăceri, prin iubire și ură, 
prin  eternitate și trecere-în finitudine, prin 
singurătate și regăsire, printr-un discurs dual, de 
multe ori antinomic dar constructiv dialectic, din 
iraționalitate în simțire, în certitudine și în 
liniștire, în raționalitate metafizică. 
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În imperiul acestui moment-vis creat de Irina 
Lucia Mihalca s-a aflat cheia regăsirii sufletelor 
celor doi în lumină și unificării lor prin transă, 
prin: „O energie pozitivă, ceva ce te face să 
plutești, să te desprinzi ușor de tine”, într-o 
rezonanță cu universalul, până la contopirea lor 
spiritual-meditativă, atunci când: „Barierile se 
estompează încet, chiar și prin opacitatea 
întunecată a nopții. Spiritele noastre comunică cu 
mult mai mult, o profunzime interioară, dincolo de 
viață și situațiile ei…”.  

Sunt apologii meditative ale ființării sufletelor 
în regăsire și contopire pozitivă în lumină, pe un 
câmp cu petale de flori, expuse cu obstinație de 
autoare, ca laitmotiv în cele cinsprezece elegii, 
cuprinse în volumul său ”Fata din vis”, în fiecare 
din elegii creându-se un peisaj interior al 
sufletelor contopite în lumina iubirii, dintre care 
unele sunt simboluri cu frecvențe constante ale 
universului liric, pe care îl augmentează prin 
cavalcada temelor de meditație asupra sensurilor 
existențiale, în metafore  și, acestea toate, sau cele 
mai multe din ele, nu pot să nu fie reținute de un 
cititor pasionat de lectură. 

De aceea, am ținut ca pe câteva dintre acestea 
să le relev în continuarea acestui „Cuvânt înainte”. 

Da!... Prin vis se identifică lumina ta care, 
transfigurată, îți înverzeste și îți presară petale de 
margarete, de myozotis și de maci, irizând pe 
câmpia sufletului din „cerul nostru interior de un 
albastru pur”, invitându-ne la iubire, în armonii 
leibniziene: „Viața înseamnă destin, iar cei din 
jurul nostru – peisajele, decorul și întâmplările – 
sunt influențate de factorii de destin”, îi spune El, 
Ei, și:  „… Omul e pus într-un complex de 
împrejurări, dar are libertatea deciziei. Mintea 
pusă în situații limită acționează surprinzător. Pas 
cu pas învățăm (…) Lasă-te purtat pe aripile 
visului tău și adu la suprafață lumina din tine”, îi 
răspunde ea, lui. ( ELEGIA I pe firul gândului 
călător). 
        “ELEGIA II pe firul gândului călător” 
localizează liric de la început în versuri și o 
dezvoltă în proză pe aripile visului, tema 
începutului contopirii sufletelor pe un drum 
călăuzit prin simple bătăi de aripi de fluture, spre 
paradis sau spre infern: „El e în oglinda ochilor ei, 
în fântâna adevărului,/ are culoarea ochilor ei, 
culoarea liniștii,/ cufundat în umbra ei cu același 
contur/ nu poate dormi, ochii ei îl privesc mereu.” 
(…) „ visele ei evaporă, în abur, lumina solară./ îl 
fac să uite de el, să râdă, să vibreze, să simtă/ și să 
vorbească, pur și simplu să fie./ – O privighetoare 
a inimii și sângele lui!”. Și tot el, îi va spune: 
„…Iubirea durează cât strigătul unui luceafăr ce se 
stinge în mare (…) Singura moarte dulce, este din 
iubire. (…) Acolo unde-i libertate este motiv de 
creație a sufletului. Iubirea nu există, există doar o 

continua căutare a ei! I-a răspuns El. (…) Hazardul 
plutește în verticala stelei! a zâmbit ea.”   
Și sufletul ei îi spune sufletului lui, împreunat cu al 
ei într-o oglindă de fenomenologii panteiste: „- 
Eternitatea clipei! În veșnicia rece, doar piatra 
zâmbește. Suntem piatra dintre izvor și cer. În 
adâncul amintirilor, doar copacii mai știu frunzele 
scuturate în liniștea absent. Mâine e doar inscrpția 
pietrei din deșertul tăcerii”. 
       În ”ELEGIA III pe firul gândului călător” 
autoarea reușește ca sufletele lor în vis să le 
transfigureze în copii cuminți, pentru ca acestea să 
rezoneze regenerator-meristemic și să comunice 
cu universalul, ea amintindu-i lui, unui suflet 
devenit nostalgic, că: „Sub cerul nostru, cuvintele/ 
nasc inscrpții pe pietre, pe frunze, petale,/ pe 
drumul unde zefirul le risipește.”, El, dedublându-
se în visul devenit realitate pentru ca să se defere 
într-o viziune a finitudinii chiar și tanathosului 
prin determinare, își expune teoria deterministă 
în axiome – principii existențiale, confirmată 
textual de ambele suflete: El: „ Dincolo de trup 
este adevărul” (…) Îmi place să arunc cu pietre în 
mare, pietre verzi, roșii, albastre, lucioase, să scriu 
pe nisip, să-mi încânt sufletul”; Ea: „ Undele se 
propagă în multe cercuri concentrice (…) Dincolo 
de marginea vieții mereu e una nouă cu granițe 
necunoscute. Un nou tărâm cu un cer mai limpede, 
cu un aer mai proaspăt. Orice desprindere naște 
un început uluitor.”   

Este vorba, dar, de El, ce din lăuntricul lui se 
naște și ”Fata din vis” pentru care El, scindându-
se, spre a se dubla, reușește devenirea cauzală și 
determinarea atemporală a ”Fetei din vis”, căreia 
pentru evidență trebuie să-i construiască  
”…fundația unde să vină Catrinel -Ea, respectiv 
dublura lăuntricului său, iar „Pentru asta trebuie 
să-i pun un câmp de petale la temelie…” , ea, 
realizând că „…în candela timpului nu există 
distanțe între suflete”, iar din petalele florilor ce 
răsar din nou, din semințele lor „purtate de vânt 
prin sărutul lacrimei de rouă”; „…petalele lor sunt 
răsfirate într-un alt câmp de zefir. Un câmp cu 
petale în care se construiesc ”fundații – (chiar și 
morminte)” în multe culori. 

.În “ELEGIA IV pe firul gândului călător”, 
Irina Lucia Mihalca realizează o meditație asupra 
relativității   temporale și ontologice a sufletelor 
reîntâlnite. „-Tu unde ești, draga mea? Spuse El./ – 
Aici, acolo, și aici, și acolo. Doar sunt sau fără doar, 
SUNT. Dar tu, tu unde ești? întreabă Ea./ – Eu? O 
să mă gândesc, spuse El.”. Este un enunț presărat 
cu metafore de incandescență în care-s presărate 
petale de flori prin textul lui Shanti Ramya, 
precum : „Adevărul este oglinda cuvântului din 
ochii tăi,/frumusețea este vindecarea din inima 
ta,/ iubirea este zâmbetul impregnat pe fața ta,/ 
dorința este atingerea mânii tale.” (…)  sau …„ ea 
zâmbește de dincolo de timp și are pe buze 
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mireasma începutului”, a gândului cel călător, cu 
valențe duale, antinome și holistice și, în același 
timp, deterministe: „ se spune că se vor căuta 
mereu până vor deveni UNU, dar până atunci, se 
vor întoarce în locurile dragi, iar în moartea ce-i 
va uni vor fi doar – EU SUNT.” Este un adevăr. 
„…Cuvintele emană puterea misterioasă de-a vorbi 
prin tăceri, de-a exista în absențele lor.(…) „ 
Sufletul este în căutarea perechii sale.”.  

„ – Tu știi care este cel mai frumos vis de pe 
lumea asta? întrebă El…iar Ea îi spuse: – cel care 
devine realitate.” (…) „ în urma fiecărui pas, timpul 
mușcă cu forță spațiile, lumina eliberează căderea 
secundelor din trecerea cuvintelor.”(…) „ toate 
lucrurile se-tâmplă într-un timp. Multe nu se 
întâmplă, dar timpul trece.” 

 “ELEGIA V pe firul gândului călător” se 
constituie într-un tratat despre structurile 
minerale astrale, al tiparelor reușite din 
consistența lor materială și spirituală comună și 
omogenă, în curcubeie celeste – în simfonia de 
gânduri-culori în materia de dincolo de cerul 
albastru. O prezență a sufletelor combinate, 
constantă, în  termenii antinomici ”Da” și ”Nu”, cu  
o dominantă a confirmărilor și a infirmărilor, acel 
schimb energetic ce echilibrează plusul și minusul, 
toate supralicitate de discursul holistic și idoneist 
al lui Chanchala în materia ontologicului, realizat 
de autoare în metafore litote: ”Trecutul uimește 
prezentul, întregul își surprinde partea, râul 
surprinde izvorul”, un recurs pentru revizuirea 
sentințelor fenomenologic-temporale spre 
pozitivare cu o dialectică evenimențială pozitivă  a 
ontologicului. 

În “Elegia VI pe firul gândului călător” se 
descifrează tainele scrisului, ale stărilor interioare 
transfigurate și aduse de El la suprafață în 
meditații, precum stări, trăiri, vise, povești scrise 
de El și de Ea, de umbra lor din timpul cu umbre -
cu Fata din vis- Catrinel, de toți poeții rămași în 
visare și de cei în clubul lunaticilor romantici sau a 
celor căzuți în melancolie, scrise pe curcubeie, pe 
bilete, pe foi, pe lacrimă, pe lumina din ei, pe 
suflet, scrisori în inimă pe clipă, pe cer, pe scoică, 
pe vise, pe câmpul cu maci, pe jumătatea din 
umbra gândului, pe  umbra florilor și pe unda 
sufletelor pereche, pe palma întinsă din care se 
scurg fire de nisip în delta vântului și în orele 
clepsidrei, pe scara viselor cu rațiune în realitatea 
care este acolo unde ești cu gândul, în toate 
acestea, adevărul găsindu-l meditând la un întreg 
spectacol într-un om, într-un alt om, la triumful 
rațiunii metafizice scăpate din lățul fideismului… 
„Perfecțiunea este doar în gândul nostru…, alergi 
după iubire! Și  când o atingi, deja numai ești!”, 
accentuează în discursul ei, spre finalul acestei 
elegii, Irina Lucia Mihalca. 

 “ELEGIA VII pe firul gândului călător” 
descrie o incursiune a sufletelor contopite și 

însoțite  de copia Chanchala – Catrinel, Fata din 
vis, păstorul din umbră al sufletelor mari care 
circulă lejer prin spațiile providenței, ale astrelor 
în iubire cu pământenii, tocmai spre o 
reconvertire a acestora în finitudine la teluric, dar 
și cu recurență la iubirea simplă, la emoțiile dulci, 
de mulțumire a sufletului și de întoarcere la viață 
în fiorii regăsirii prin vis, însăși El se lamentează 
de lipsa de întoarcere a sufletului, constatând : „- 
Dureros este că sufletul nu are dreptul la memo-
rie”(…)  „- Sufletul este mereu un nou născut”. 

În “ELEGIA VIII pe firul gândului călător” se 
pun în evidență meditațiile cu serii de teme 
existential-antinomice, precum: „Strângerea în 
brațe cu răutate poate deveni plăcere, sau când 
”El: – Tot ce nu-i permis ne face să fim noi la 
adevăratele dorințe” (…) ,  „…iar dorul este, când 
te-a durut, odată revine într-o dulce durere.”, 
abordând, în același context și perenitatea 
memoriei: „El: Tot ce construim și tot ce scriem, 
rămâne, în rest niște cruci.”(…) „Ea: … roțile 
timpului fără repaos se rostogolesc. Să spargem în 
două clepsidra ca din ea să iasă somnul adânc!” 
(…) „ -Fiecare vine în viața noastră și lasă o bucată 
din el, din spiritul și sufletul lui. Vor veni și zorii 
când vom deschide Marea Poartă a norilor! Pentru 
noi vor cânta îngerii ”(…) Anotimpuri nedespărțite 
în care vom asculta cântecul celor două voci ale 
celor două suflete îmbinate în călătoria din vis – 
copilul și bătrânul -, „ prin care vor spune cuvântul 
de început și de sfârșit ”iubire (…)”. „Foarte 
aprope vin, sunt acolo în inima ta. Inimile au 
format o singură inimă.”. 

 “ELEGIA IX pe firul gândului călător”  ne 
conduce la tema întâlnirii de împăcare, cum ar fi 
cea a gândului cu lacrima:  „… gândul tău și 
neputința lacrimei,/ un labirint al nostalgiei” (…) 
și, în acest exercițiu elegiac, nu putem avea decât 
termeni raționali metafizici, care impun găsirea 
dialectică a soluției existențiale într-o ecuație 
exponențială a creației, a gândirii superioare a 
sufletului dublu și unic, devenit mare și sistemic: 
”El: – Fiecare lucru își cere timpul lui, fiecare vis, 
visul lui, fiecare emoție, emoția ei, totul e doar o 
stare ce curge”, iar Ea – Shanti ramya ne introduce 
în sufletul sistem, în a doua ecuație existențială cu 
mulți termeni liberi și necomparabili cu cei din 
ecuația Chanchala Sarvaga, dintre care unii dificil 
de eliminat, decât numai prin transformări și 
algoritmări Gauss. Dar „- E loc de toate într-un 
suflet mare; avem totul- iubire, culoare, sunet, 
lumină, esența ideii din spatele formei , 
comunicarea din interior și exterior, bazată pe 
rezonanță. Stelele cunosc drumul, iar luna îl 
urmează.”, iar „Gândul curge ca și râul”. „El.: – Ne 
facem cursul până ajungem la fluvial ce ne-nghite 
pe toți”, iar „ Ea: – creația se transformă în noi 
forme, contururi, direcții, universuri. Tot timpul 
căutăm, stagnarea nu există. Ăsta-i universul – 
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pulsații, respirații, floarea de lotus a luminii care 
se activează!”, „ parfumul toamnei îți vorbește/ de 
primăverile pierdute.”, mai ales atunci când 
fiecare dintre suflete este o oglindă pentru celălalt, 
în care se vede pe sine însuși.  
Ce inteligent aprofundat și ce frumos spus! 

“ELEGIA X pe firul gândului călător” este o 
expunere dialectică a temelor de meditație cu 
privire la principiul categorial realitate, în 
experiența Shanti Ramya: „Ea: … Contează mult 
trăirea, urcarea, nu atât privirea de pe vârful 
muntelui.Realitatea este acolo unde ești cu 
gândul.” , o expunere dialectică a luminii și 
fericirii: ”Ea: … Lumina e în noi, în fiecare. În stele 
suntem noi, în lumina veșnică ce-nchide două 
suflete în aceeași crisalidă…”; și: „Ea: – Fericirea 
celuilalt contează mai mult decât a ta. Simplitatea 
e doar acel pur și simplu, e cea spre care ne întoar-
cem atunci când coborâm în inimă.”. Realitatea 
este în satisfacerea sufletului și trupului:  

”Ea: – Orice nevoie se satisfice, altfel psihicul 
va îmbolnăvi un organ intern. Un om senzitiv 
trebuie să-și găsească corespondentul, nu stoca 
emoția, eliberează-te!; – Doar el, sufletul, decide 
plecarea; … Iubirea e dincolo de viață și moarte, 
lumină și izvor, vibrație și frumusețe; Catrinel s-a 
întors în câmp să culeagă petalele margaretelor, 
nu-i iese numărătoarea; Ea:  … doar prin 
întoarcere vom găsi drumul spre lumină”. 

 “ELEGIA XI pe firul gândului călător”, pe cel 
din seria de meditații ideatice asupra vieții 
interioare, în experiența comună a călătoriei prin 
vis în timp: ”El: În decursul vieții nu evenimentele 
ne doboară, ci ideile care ni le formăm în urma 
derulării lor, nivelul ăsta uneori ucide, ține de 
câmpul fiecăruia, depinde ce cultivă acolo.” (…) 
”Ea: prin noi îngerii vorbesc, râd, glumesc, plâng, 
iubesc.”(…) Cuvintele vin înșirate după ce 
gândurile au dansat între sufletele noastre.”.”El: – 
Să nu mișcăm lespezile! Ascund și au o memorie a 
durerii”.(…) ” Ea: Tăcerea este apropierea de 
Dumnezeu.”(…)” Ea: – Ne separă timpul și spațiul, 
pentru a reuși să ne întâlnim dincolo de gânduri. 
Prin inimă și suflet am deschis o poartă, poarta 
care duce spre Templul Soarelui, spre omul 
interior, unde locuiește adevărul. 

“ELEGIA XII pe firul gândului călător” 
abordează o tema concluzivă  a prezenței 
sufletului fetei transfigurat din vis – Shanti 
Ramaya în preajma sufletului meditativ – 
Chanchala Sarvaga: ”O fată ți-a traversat timpul-/ 
reamintirea unui alt timp sau doar/ o trecere 
temporară printr-un nou timp./ Acesta-I misterul 
și cheia timpului ei!” 

Din “ELEGIA XIII pe firul gândului călător” 
reținem din variația temelor de meditație în care 
sunt antrenate cele două suflete în abordarea 
destinului, necunoscutului, timpului, trăirii în 
reamintire, imaginilor interioare, simțirii și în 

căutarea celeilalte jumătăți de măsură: ”El: – Ai 
nevoie de evenimente care-s inevitabile în viața 
asta pentru a te descoperi. Monotonia este 
ucigașul tău.” Și ” El: Nu poți avea reacții dacă nu 
ai emoții, nu poți astfel să te uiți în oglindă” iar ” 
Ea: Fără emoții nu intrăm pe nicio poartă.” (…) „El 
: – Pot face orice persoană să devină curgătoare pe 
râul meu, eu nu-mi schimb cursul, merg pe unde 
trebuie doar.” (…) „ Ea: – Să privești urmele 
scăldate de valuri.”(…) ” Două unice clipe încearcă 
să se atingă,/ să simtă aerul primului zbor./spre 
soare-ai fugit,/ca astrele stinse de mult sunt 
gândurile…/ timpul își cere fulgii uitării,/ în 
fiecare frunză te imprimi, ca o aripă ireală te 
simți./ ce te frământă, ce echilibru ai pierdut? Ce 
tempo te străbate,/ te urmărește vântul sau 
ploaia?” (…) un surâs luminat doar de stele,/o 
viață frumoasă/ cu privirea întoarsă spre inima ta! 
Te îmbrățișez într-Unul,/ eu, iubita ta, cea zidită în 
tine, vie, veșnic vie,/ cea care am avut parte de 
iubire,/ o iubire care a depășit moartea însăși,/ 
punându-mi amprenta pe ea…” 

Din “ELEGIA XIV- pe firul gândului călător” 
se desprind meditațiile cu privire la viață și la 
trăirile ei adânci, cu esențele și tainele ei, la rea-
mintire, trecere temporară, nimicnicie, plecarea 
sufletului, rechemare, simțire și iarăși iubire. 

„El: – Oare, doar cei puri pot avea un răsărit 
de soare al lor?” … ”Ea: – Pentru toți răsare și 
apune soarele, cei puri reușesc să-l înțeleagă. Doar 
Helios surâde… știe el ce știe.” (…)  

„ El: – Frumusețea o găsești unde vrei dacă știi 
să o privești și să ți-o adaptezi, iar prietenia 
perfecta este atinsă doar dacă ne este dirijată de 
intensitatea luminii” și, în sfârșit, în “ELEGIA XV 
pe firul gândului călător” s-a abordat tema 
conștiinței sufletului, precum și temele luminii și 
întunericului, având ca demers trecerea treptelor 
spre apropierea și atingerea celor două spirite.  

Aici, Irina Lucia Mihalca dezvoltă și 
sintetizează profunzimile conștiinței comune ale 
sufletului călător pe treptele axisului cunoașterii, 
în apropierea inimii, de unde vin și lumina abisală, 
și umbrele vieții, din mai mult decât a simți stările 
oprite la primul palier al iubirii. Fiecare simte și 
gândește ceva, percepe într-un anumit fel. ”El: – 
Sunt foarte puțini cei ce trec de prima fază (prima 
treaptă- instinctuală , n.n.), majoritatea devin robi 
acolo. A doua oară nu vor obține mai mult decât 
prima oară.”. „ – La unii lipsesc din schema 
treptele. Sunt robi, acolo, la poalele vieții”. Este 
liberă gândirea și alegerea: „Ea: – … tu ești mai 
sus. Un manuscris scris de divinitate. Un paradox 
pe care mulți nu-l înțeleg- cauți esența privind de 
pe o treaptă, simțind poezia lumii. Doar privind 
atent creația îi vei înțelege esența. Fiecare treaptă 
o pășești prin tine, prin dorința de a urca și-a 
înțelege altfel ”panorama” și „- De nu ne atingem 
sufletul atunci nu e viață; Acum sufletul tău știe ce 
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îmbrățișez când îți spun că te îmbrățișez? Cu 
adevărat Omul, frumos care ești; … Odată intrând 
acolo, simțindu-ți șoapta, eram conștientă că 
arderea ne va fi intensă. Suntem aceeași emoție, 
simțim instantaneu totul, observăm cu aceeași 
privire și înțelegere; M-ai incitat să-ți aprind 
candela spiritului, prin chemarea interioară. Sunt 
luminile noastre.”. Sunt pricipiile vieții într-o 
călătorie a sufletelor comună, obsevate și evaluate 
prin vis. Frumos spus! 

”Totu-i o trecere spre ceva. Un sens ascuns 
vederii noastre opace, doar visul mai ridică, 
uneori, voalul Tăcerii, și, uneori, simțurile ne cern 
clipe din adevărul luminii.”  

Transfigurarea meditativă a raționalității vie-
ții în toată complexitatea sa, Irina Lucia Mihalca o 
certifică în elegiile – sublimat al trăirilor înalte 
însumate, demonstrând adânca cunoaștere a prin-
cipiilor gnozice și ontologice ale universalității. 

 Dar, problema care rămâne mereu actuală 
este depășirea trecerii! 

 
 

Liviu PENDEFUNDA 

Despre menirea  
îngerilor 
                                                         Păsări, ciudate sunt căile lumii! 

 
eidegger spunea că nu noi ajungem la 
gânduri; ele vin la noi... Și atunci când 
simți Logosul, cuvântul de început al 

universului șoptindu’ți o vibrație, ce poți face? Te 
exprimi, uneori cântând, alteori scriind sau 
desenând, puțin altfel decât confratele tău care 
gândește ceea ce receptează cu educația sa de 
inginer sau avocat. Tu, scriitorul, ești cronicarul 
timpurilor tale. Astfel și Sudhakar Gaidhani3 se 
implică în a observa, analiza și reacționa conform 
conștiinței sale. O fabulă surprinde mai ales 
defecte, vicii și le substituie concepțiilor angelice 
ale unei păsări veterane în ani și experiențe. 
Bătrână, rănită ea aduce poetului memoriile unei 
întregi vieți. Înțelepciunea domină și ultimile sale 
cuvinte sunt pentru a fi împărtășită cunoașterea 
suratelor sale, asemeni bătrânului satului care 
adună în juru'i tinerii pentru a se destăinui, 
asemeni lui Isus predicând pe munte discipolilor 
săi. Isus spunea: Eu sunt Lumina lumii:. Cine mă 
urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea 
lumina vieţii ( Ioan 8:12). Bhagavad Gita în 
Capitolul 5 arăta că întunericul sufletului este 
urmărit de lumină, strălucind în manifestarea 
adevărului dacă soarele înţelepciunii răsare să’şi 
reverse ocrotirea de zori: El meditează încă, El 
caută, împreună cu amestecul rămas în El, sufletele 
luminate ale căror căi nu sunt menite întoarcerii. 
Deci focul secret pe care îl respectăm între 
Kundalini, Kabbală şi Alchimie este partea 
centrală, care pregăteşte pilonul mijlociu al 
arborelui sefirotic îmbrăţişat de înţe-lepciune 

                                                 
3 Sudhakar Gaidhani, Devdoot, the Angel, text integral în română 
de Liviu Pendefunda, în revista Contact international, 2021, 201-
203: 138 - 177 

asemenea practicilor 
orientale din Chi Kung, 
indiana Tantră ori 
tibetana Vajrayana yoga. Această forţă 
strălucitoare de energie forţând calea de la tălpile 
picioarelor până în vertexul capului, ca o 
pulverizare de-a lungul marginilor aurei este 
tocmai legătura ştiută drept elixir desprins din 
corp spre infinitul arcurilor reflexe şi care se 
întoarce mereu benefic din nou la picioare. 
Devdoot are încă puterea de a'și cunoaște rolul și 
misiunea: Și eu pot ascunde acest pământ/ sub 
aripile mele întinse; Această imagine ciclică se 
repetă de mai multe ori la fel cu trecerea în spirală 
a corpului – vehicul pentru a pătrunde treptele 
sufletului universal, din clopot în clopot, ceruri 
succesive care înglobează sferele în cuburi şi 
cuburile în piramide, matricea marelui eicosaedru 
divin. „O bunicule, își începe povestea marea 
pasăre rănită și, poate, pentru ultima oară, narând 
experiențele vieții și povățuindu'și urmașii, 
întotdeauna, întotdeauna, voi acționa așa cum m'ai 
învățat; /Voi testa virtutea limbii mele/ înainte să 
vorbesc vreodată;/ zicerile tale vor fi edicte regale; 
/ Voi avea un poet înțelept/ discutând fiecare 
cuvânt al tău; / Îl voi pune să cânte/ un cântec 
despre viața ta, / toate învățăturile tale dragi.// 
Voi acționa în timp ce vorbesc/ dar dacă mă 
împiedic / de vreun adevăr incomod/ Voi folosi 
șiretlicuri – / cum să'mi perfecționez conduita 
altfel? ”. 

Nu premiile și prestanța marelui poet indian, 
identificându-se cu Devdoot, m'au convins sa fac 
cunoscută această minunată operă cititorilor 
români. Citind, am fost impresionat de forța 

H  
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versurilor înlănțuite în scene succesive aparent 
tratate ca o poveste dar care răscolesc sufletul 
cititorului. Fiecare dorește să afle implicarea 
aproape revoluționară a autorului în percepția 
realității comtemporane. Ce a fost va mai fi. Și 
Devdoot povățuiește plin de speranță o schim-
bare. E testamentul vechilor înțelepți pe care 
mulți nu le mai găsesc locul nici în cer, nici pe 
pământ. Iată ce'i viața, prieteni,/  închisă într'o 
caldă piele cu sânge,/ Uneori ca o floare care 
înflorește pe-un ram, / uneori ca un zmeu care vesel 
plutește/ în cerurile'ndepărtate./ Dintr'o dată firul 
se rupe / și zmeul este singur, eliberat.// Prieteni, 
viața este un mugur/ care adâncește umbră cu 
umbră. / Prieteni, viața este o floare/ care'nflo-
rește, dar se și vestejește.// Un mugur se 
transformă în petale, / petalele se transformă în 
flori. Și așa mereu. Așa m'am îndrăgostit și eu de 
această pasăre uriașă. E posibil ca unele gânduri, 
deși discursul este cursiv, să se fi atenuat prin 
două traduceri. Nu am acceptat niciodată ca de 
dragul rimei să distorsionez ideea. De aceea cred 
că o bună traducere a poeziei nu poate fi realizată 
decât de un poet dublat de un maestru al 
cunoașterii. Dumnezeu să binecuvânteze poeții. 
Îngerul spune: Până în ziua de azi prețuiesc în 
aripile mele /ochii lui Cristos/ și zâmbetul lui 
Buddha/ De aceea marea asta m’a făcut captiv. 
Căzut pe o insulă, insula magică a Fericiților din 
antichitatea elenă sau cea a lui Euthanasius, 
îngerul se dăruiește eternității. 

Poeţii sunt cei care aducând un suflu de 
libertate, curaj, nepăsare de standarde, au înţeles 
şi explicat sistemul de funcţionare a vieţii şi 
universului, cosmosul în care se manifestă viaţa şi 
gândirea. “Un poem viu şi nemăsluit face cât un 
sistem filosofic” - scria N.Steinhardt şi continua: 
“adevărul e că la temelia poesiei stă un talmeş-
balmeş, un ghiveci, un soi de supă primordială în 
care intră de-a valma şi imaginaţia şi orgoliul şi 
umilinţa şi sentimentul şi cunoştinţa şi intuiţia şi 
metafizica şi precizia şi orlogeria şi inteligenţa 
şi...şi...”. Poate că şi noi suntem totuşi păsări cărora 
n'au reuşit să le taie vârful aripilor. Pe unii ne-au 
însemnat cu pete de vopsea sau consemnat în 
colivii de aur. Dar contrar acestei tipologii prea 
des întâlnite refugiul nostru s'a dovedit a fi în 
poesie. Aici am găsit soluţia şi exprimarea cea 
dreaptă, sfinţenia şi umilinţa, consolarea împotri-
va îndobitocirii, frigului şi grijilor, a hidoşeniei 
obsesiilor de care încă nu putem scăpa, nici prin 
muncă, nici prin speranţă, decât printr'o integrare 
perpetuă în artă. Deci, numărați-vă penele în 
întuneric,/ ascuțiți-vă în taină ciocurile/ frecându-
le unul de celălalt / și lăsând să treacă noaptea/ nu 
supărați a zilei lumină/ cu ciocurile voastre/ căci 
noaptea repede se va întoarce. Tematica diversă 
este abordată metaforic dar și neorealist, neîncer-
când să ascundă nici trecutul sau prezentul: 

Fiecare nor ca niște ochi înlăcrimați/  ce se grăbesc 
spre o destinsă viață; / această țară, martor 
vârstnic,/ care relatează în noapte povești 
fascinante/ care sondează pântecele asigurându-le 
în același timp plăcerea:/ asemenea lucruri, ziceți,/ 
ar trebui să fie păzite precum o plagă încolțită.  

Dumnezeu e pretutindeni şi în noi, ca şi noi în 
locurile de suferinţă, de batjocură şi înjosire, ori 
modest în locurile cele de Taină. În inimile noastre 
stă magul, poesia. Iată forma prin care putem 
călători către El. Poeţii, călători astrali, au trecut 
prin locuri de suferinţă oropsite sau de taină, în 
care armonii secrete se îmbină cu sluţenia şi 
duioşia, în decenţă şi puritate, în cele mai felurite 
combinaţii de frumos şi urât, de bine şi rău, de 
explicit şi absolut cifrat. Am atins în călătoriile 
noastre, paradoxal, acel dincolo, fără spaţiu şi timp 
şi l-am aşezat în versuri. Este o vale a tiranilor 
unde/ s’a dezlănțuit tot iadul și acolo/ unde se află 
un război - un adevărat foc de pădure -/ în timp ce 
valurile care mă încing în lanțuri/ păcătuiesc libere 
cu țărmul. Cine a trăit în lumea zeilor măcar o 
clipă înţelege altfel rostul acestei lumi. Dar pentru 
toate acestea e necesară liniştea. Şi liniştea poate 
fi obţinută prin Cuvânt. Rânduri, rânduri, vorbele 
noastre se aştern şi transmit axperienţe ale atmei, 
fragmente de spirit în lumea trecătoare.“O carte e 
făcută din semne care vorbesc de alte semne, care, 
la rându-le, vorbesc despre lucruri. Fără un ochi 
care să le citească, o carte poartă semne care nu 
produc concepte şi deci e mută” - scrie Umberto 
Eco şi de aceea rostul nostru este de a găsi o cale 
de înţelegere pentru mântuirea sufletului şi minţii 
celor care ne ascultă şi citesc, căci ceea ce 
înfăţişam noi, scriitorii, în Marea Călătorie, prea 
înaltă ca să poată cineva crede că a lipsit vreo 
clipă din atelierul de creaţie, e şi un palat magic, 
codat, cifrat, încifrat al măreţiei omeneşti. „Este 
pământul meu până la gardul viu”/ „Ba, începe de 
la pietre” –/  cu astfel de linii imaginare / marchea-
ză pământul pe care îl dețin./ Gândiți-vă la brațul 
stâng și la cel drept/ care împart trupul între ele. / 
Certurile, așadar, la fel de zadarnice par./ Pentru 
proprietatea asupra terenului, oamenii se luptă. Iar 
pământul arată pur și simplu amuzat.  Scriitorul 
nu poate, deci, să rămână indiferent la abuzurile 
puterilor într'un stat, fie el chiar de drept, ia 
atitudine în favoarea celor dimprejur, oropsiți și 
sărăciți cu bună știință pentru a-i putea controla. 
Nu e bine, n-a fost și nu va fi pentru lingăi, acoliți 
și profitori, din păcate printre noi fiind destui 
dintre aceștia. Forțele binevoitoare cataclismice / 
ale universului au izbucnit / scuturând tot ce este 
rapid sau mort. / Soarele, plin de stele/  tremură, 
caută pomană,/ cu bolul său cerșetor de orizont / 
la poarta blândă a serii. Aici intervine subconşti-
entul, adevărata natură a poetului, echivocă. Dacă 
trăim în mijlocul unor răsturnări climatice, o lume 
politică ființând într'un al treilea război, virtual și 
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exponențial totodată, cu politicieni care își distrug 
propriile țări și popoare, cum ar putea fi 
literatura? Poetul în numele îngerului se adre-
sează direct puiandrilor: Sper că nu sunteți 
asemenea luptători,/ precum ar fi caii care 
pășunează/ iarba tremurândă a bârfelor de război, 
/ fantezie, și brusc, o schimbare de loc. / Sper că 
obiceiurile voastre nu sunt/ ale unei țări cu o 
conducere dictatorială, / unde sabia se abate de la 
război / numai datorită oportunității greșite/ a 
pierderii unei teci când războiul este în toi, ca 
dintotdeauna printr'un jurnal de război scris de 
cei aflați în bătaia focului sau dintr'un turn de 
fildeș. Literatura rămâne împărțită între găști de 
interes și nu doctrinare, între valoarea și non-
valoarea prezentă cu predominanță în contempo-
raneitate, accesând pro domo eșantioane de 
prieteni și interese, aruncându-se dincoace de 
frontiera mileniului III și nu mai este reflectarea 
viselor, nu mai este nici obiectivă sau subiectivă, 
vis-a-vis de experiențe. Dar, fin observator, 
Gaidhani scrie: Voi, care puteți distinge/ o pasăre 
dintr'un cuib, / de ce nu'mi vibrează timpanele,/ de 
ce nu aud ciripitul dureros/ de păsări care nu își 
pot găsi mama?/ Cum se face că spiritul/ care 
străbate cele cinci elemente / a devenit complet 
surd?/ Sau este imposibilă -/ învierea noilor îngeri? 
Orice neînsemnată criză conduce la o modificare 
socio-psiho-spirituală a întregului. Dependenţa 
noastră de asigurarea condiţiilor de viaţă este 
prezentată încă din timpurile cele mai vechi, 
cultura în ansamblul ei aparţinând mai ales 
factorilor umani de civilizaţie, descrise în papiru-
surile egiptene, Vechiul Testament, înscrisurile 
sumeriene, chineze, indiene şi mai recent în 
cele greco-romane ori mayaşe. Dacă, după o 
minunată epocă a băilor literare din ultimele 
secole asupra neuronilor omenirii, simţim o stare 
de lâncezeală, de amorţire a simţurilor, de 
înnourare (ca să continui metafora), singura 
explicaţie este neputinţa resimţită în faţa sărăciei 
şi foametei materiale. Opinia mea este că 
literatura nu este în criză, calitativ vorbind. Ea 
surprinde doar schimbările socio-umane şi, ca 
dintotdeauna se va decanta în timp. Un astfel de 
cronicar este autorul de față: Desigur, ploile cad în 
fiecare an/  pentru a'și satisface propriul capriciu,/ 
dar în acest proces râurile inundă cu furie, / iar 
satele se agață de pământ/ sunt spălate, 
neputincioase tropăind/ ca niște capre în sacrificiu 
căsăpite/ pentru a potoli ai ploii zei./ Și, împreună 
cu viața înecată,/  sunt vacile împrăștiate, mugind,/ 
cu țâțele smulse/ din gurile vițeilor. 

Darul evlaviei mă ajută să îmi arăt veneraţia 
faţă de divinitate şi să îi respect pe ceilalţi pentru 
că sunt, asemenea mie, copii ai lui Dumnezeu. În 
acest fel darul evlaviei desăvârşeşte în noi virtutea 
dreptăţii, ajutându-ne să ne îndeplinim obligaţiile 
faţă de creaţie şi faţă de aproapele nostru, fapt 

consemnat de Sfântul Paul în mesajele sale 
apostolice; noi respectăm poruncile nu pentru 
simplul fapt că sunt porunci ci din iubire pentru 
universul care ne guvernează viaţa şi pentru 
celelalte fiinţe între care trăim. În timpul furtunii 
cu gheață, zilele trecute,/ vântul mi-a distrus 
cocioaba,/ iar lampa care pâlpâia ’și toate,/ au 
aterizat pe conacul stăpânului// M'am repezit apoi 
și m'am rugat: / „Tată, mamă, miluiește-te, / Redă-
mi, te rog, coliba mea”./ Ca răspuns, a spus:/ „O va 
păstra cel ce-o găsește, o va păstra cel ce-o găsește. 
/ Și pe măsură ce râsul lui mai intens devenea/ 
etajul la conac a fost cuprins de foc. Implicarea 
socială a îngerului se simte în numeroase 
fragmente, de multe ori asociindu-se catastrofele 
naturale. Iată: Nici măcar cerul nu poate culege/ 
aurul împrăștiat în mod revoltător/ de soare pe 
marginile norilor./ Din țărână se plămădește 
pâinea, da./ dar oricât te'mpinge foamea,/ nu poți 
mânca țărână sau o excelentă ascetă,/ fiecare 
anotimp ajunge/ la vârsta bătrâneții din seva sa./ 
O austeritate înfometată/ nu va naște eliberare, 
draga mea./ O, stea printre penitenți,/ ploile nu cad 
de pe un cer uscat,/ iar când tulpina este deshi-
dratată/ mugurii nu vor înflori. Am fost 
impresionat și de extraordinara forță a asocierii 
metaforei cu suprarealismul poesiei moderne. 
Deci poetul este un reprezentant notoriu al liricii 
prezentului. Un exemplu reprezintă următoarele 
versuri: Astfel, într'o zi când plecasem la 
vânătoare,/ picioarele mi-au condus trupul/ la o 
metropolă de la malul mării,/ și am realizat după o 
vreme/ că mă aflam pe o insulă de păsări / ale 
căror ouă sunt pietre prețioase/ și pe care fiarele 
umane le folosesc la mâncare./ Mi-am întins 
cicatricile pe iris, /  mi-am închis ochii,/ și mi-am 
dat seama/ că seara care se scufundă în mare în 
fiecare zi/ și dimineața care decorează/ salonul 
zilei – / dorințele amândurora/ aici se numesc 
prostituate. Deci, supus vicistitudilor naturii, omul 
dominat de vicii nerecunoscute trece peste faptul 
că totul este trecător și trăiește din plin viața.  

Din punct de vedere filosofic, există două 
metode de a aborda studiul legilor naturale şi 
universale. Primul constă în a imagina ceea ce 
poate fi Cauza Supremă a tuturor lucrurilor şi, 
pornind de la ideea că procedăm aşa, să dăm un 
sens vieţii noastre terestre. A doua, ne revine nouă 
să ne auto-examinăm şi, pornind de la acest 
examen, să generalizăm în ansamblul universului 
legile şi principiile care guvernează atît corpul cît 
şi conştiinţa noastră. Poesia este o sinteză a 
acestor două metode, căci ea asociază întotdeauna 
studiul omului cu cel al Divinului. Altfel spus, pe 
cât arată cum să se aplice pe plan uman o lege 
cosmică anume, pe atât pune în evidenţă 
contrapartida cosmică a unui principiu terestru. 
De aceea, ea este întradevăr o aplicaţie mistică a 
marii legi hermetice: „Tot ce este jos este precum 
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sus şi, tot ce este sus este precum jos” Hermes 
Trismegistus. Pe de altă parte, un astfel de mod de 
a aprecia existenţa umană constituie o alchimie 
spirituală care ţine cu adevărat cont de dualitatea 
omului, de ambiguitatea căreia îi este tributară. 
Devdoot se transpune dintr'un observator pe o 
durată mii de ani a evoluției omenirii într'un critic 
ce acordă atenție chiar și soluțiilor. Unele dintre 
ele sunt sugerate: Ziua cinstit poftește/ dar 
noaptea e jefuire: / Fecioara de pe stradă nu poate 
vorbi / de-atâtea  suspine  ori soarele nu mai este 
soare/ când de umbră e'nfrânt./ Iar când umbrele 
în soare pătrund, / ele pustii devin. 

Simbolul constituie un exemplu tipic de 
totalitate ontologică care justifică o hermeneutică 
a totalităţii, pentru că dominanta tradiţiei este de 
a integra în Unul, în divinitate, universul organic şi 
sacru. Deci modelul primordial unifică, constituie 
centrul şi factorul integrativ al omului, parte din 
Creaţie şi totodată parte din Creator. Chiar 
cunoscînd nu pricepem, înţelegerea parcă mi se 
pare mai apropiată de intuiţie şi revelaţie, iar 
gândirea o educăm prin erudiţie, acea punte spre 
niveluri tot mai înalte de semnificaţie şi înţe-
legere. Adevărate forme scurte de poesie, aseme-
nea haiku-urilor întâlnim dând gravitate textului, 
subliniind și accentuând mesajele poetice: Dar, O, 
viul meu vrăjitor,/ după ce mi-am aruncat corpul,/ 
unde să'mi pun sufletul? Sau: Pentru un vierme al 
dorinței/ plăcerea este o necesitate:/ Un corb al 
gustului monden -/ ruina lui în vanitate. Câtă 
splendoare în acest fragment ce poate fi el singur 
un mare poem: O minune de nouă zile – /așa se 
spune despre viața noastră/ Chiar și așa, luna/ 
adoră licuricii. Poezia plasează imaginile că 
sufletul în liniile subconștiente ale autorului se 
află în stări precise de gândire și creație. Acesta 
este miracolul împovărat de timp și obligații, 
experiențe de viață care sunt benefice scriitorului 
pe de altă parte. Dumnezeu este pretutindeni în 
noi, așa cum suntem în locurile suferinței, 
batjocurii și obscurității sau modeste în locurile 
Misterului. În inimile noastre stă magul, poesia. 
Iată forma prin care putem călători spre 
divinitate. Sudhakar Gaidhani excelează prin 
glasul uriașei păsări rănite: Să presupunem că ați 
împins pământul –/ în spațiu unde l-ai parca?/ Să 
presupunem că ați capturat soarele și luna – / unde 
le-ați face închisoarea? 

Poeții, călătorii astrali, au trecut prin locuri de 
suferință sau mister, în care armoniile secrete se 
combină cu subtilitatea și tandrețea, în decență și 
puritate, în cele mai frumoase combinații de 
frumos și urât, bun și rău, explicit și absolut 
criptat. Ajungem în călătoriile noastre, paradoxal, 
la dincolo, fără spațiu și timp, plasându-l în 
versuri. Iată exemple de versuri memorabile care 
dau savoare acestui minunat poem: Speranța este 
ceva nebunesc, Prieteni.... Cerul cade, plutește încet/ 

fără limite pentru bucuria voastră, prieteni buni..... 
Pe dealuri sfinți rătăcitori până astăzi joacă/ pe 
corzi de harpă această tristă baladă. 

Există o legendă... Potrivit lui Apollonius din 
Rodos și a lui Ovidiu, chihlimbarul provine din 
lacrimile heliadelor, încastrate în plopi ca druizi, 
vărsate când fratele lor, Phaethon a căzut din cer, 
lovit de fulgerul lui Zeus, în fluvial Eridan, unde 
până în ziua de azi mlaștina emană vapori grei ce se 
ridică din rana sa mocnită; nici o pasăre nu'și poate 
întinde aripile fragile pentru a zbura deasupra 
acelei ape, dar în mijlocul zborului cade moartă în 
flăcări de-a lungul malurilor verzi ale râului. Deci, 
iată că îngerii, cu voia sau contrar voinței divine, 
subjugă dintotdeauna speranțele oamenilor, meni-
rea lor fiind de a surprinde unde și când e nevoie 
de ajutorul lor și de a ocroti binecuvântarea divină. 
Redau, așadar, versuri memorabile care au 
impresionat cititorii:  
că îmbrăcați în zdrențe ne-am dus să vindem aur –  

nici un suflet nu s'a întors spre noi,  
apoi îmbrăcați în aur ne-am dus să vindem zdrențe  

și iată! Năvală nebună era pe noi. 
Oricine a trăit în lumea zeilor pentru o clipă 
înțelege semnificația acestui scop mondial. Dar 
pentru toate acestea este nevoie de pace. Și pacea 
poate fi obținută prin Cuvânt. Rânduri, rânduri, 
cuvintele noastre se reunesc și transmit atmosfere 
ale minții, fragmente de spirit în lumea trecătoare. 
Zicerea poetului este de a găsi o modalitate de 
înțelegere pentru mântuirea sufletului și a minții 
celor care îl ascultă și o citesc, pentru că ceea ce 
prezentam noi, scriitorii, în Marea Călătorie, este 
prea înalt pentru ca cineva să creadă că un 
moment lipsea din atelierul de creație, este, de 
asemenea, un palat magic, codificat, criptat al 
măreției umane. Avea-vei cititori la o astfel de 
carte/ bine legată, având doar câteva rânduri în 
ea?/ Spune-mi, cine va plăti volumul în care/ nu au 
fost scrise cuvinte?, se întreabă autorul. Dar 
scriitorul nu poate rămâne indiferent față de 
abuzurile de puteri într'un stat, ia o atitudine în 
favoarea celor din jur, orfani și săraci cu o bună 
știință pentru a'i controla. De fapt, lumile noastre 
interioare se ascund în versuri. Aici intervine 
subconștientul, adevărata natură a poetului, 
reflectând misiunea îngerilor. Dacă trăim în 
mijlocul schimbărilor climatice, o lume politică 
aflându-se într'un al treilea război virtual și expo-
nențial în același timp, politicienii distrugându'și 
propriile țări și popoare, cum ar putea fi poesia? 
Ca întotdeauna poemul rămâne un jurnal de 
război scris de cei aflați în foc sau într'un turn de 
fildeș, turn de observație, îndemnând la acțiune: 
Duceți-vă și eliberați lumea de-a sa bogăție -/ 
comoara comorilor fiind durerile oamenilor./ Cu 
cerneala oceanului, pe foaia cerului/ mâhnirile 
stiloului omenesc. Aceasta a fost și rămâne poesia. 
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Liliana POPA 
 
 

O trăire empatică a lumii 
 

u știu dacă Ecaterina Petrescu 
Botoncea4 a zburat împreună cu 
înaripata zeiță Ki "în acea noapte 

sumeriană a începuturilor" dar sigur a colindat 
"cerdacurile cerului și izvoarele stelelor" și pentru 
că cerul nu are ferestre, a deschis deschis cîteva 
pentru ea și a creat cîteva pentru noi. 

Nu știu în care vis se ascunde Ecaterina 
Petrescu Botoncea, dar a înțeles demult că tăcerile 
nu se pot adăposti între palme și că 
ferestrele/antonimiile pe care viața i le deschide 
în fiecare zi nu sînt doar un summum de 
întîmplări rătăcite printre întrebări, legănări de 
lumină sau de umbre ce se repliază cu mirările ce 
picură în fiecare zi....Și atunci sufletul ei coboară 
un înger în grabă prin negăsitele vadurile sîngerii 
și luminează labirinturi - cînd e de gardă !  

Nu știu precis ce culoare au ochii Ecaterinei 
Petrescu Botoncea dar irisul scriitoarei are văpaia 
din ochii dimineții, veți descoperi de la prima 
lectură. 

"Anunnaki Povestiri sub pleoape" - volumul 
de proză scurtă apărut în 2019  

Povestirile sale curg ineluctabil și realizezi pe 
măsură ce citești că au o lumină sofianică, o 
lumină interioară ce te înconjoară și uiți să mai 
pleci... Par narațiuni confesive, în dialogul pe care 
îl are cu ea însăși, cu profesorul de pian, cu fetița 
rămasă din amintiri sau din albumul cu fotografii 
alb-negru, cu bunica, cu Dumnezeu. Unele par 
presărate cu tristeți de odinioară, altele irump pur 
și simplu din zile cu alt soare, devin eseuri ce te 
duc spre nemărginiri... 

Sînt povestiri ieșite din spuma unui spirit înalt 
și fin, sînt povestirile spiritului vîntului și al 
soarelui, povestirile unui "medic - scriitor", 
observator atent, care descrie și descifrează scene, 
creează decoruri, interpretează gînduri, 
sentimente, binele, răul, motivațiile personajelor. 

Un medic răscolit și în zori "de somnul în care 
nici nu intrase....." Reușește "programări peste tot 
cu tonul ce trebuie să inspire liniște și încredere..."  

Investigațiile psiho-sociale ale autoarei te 
plasează în universul acela, de ea știut. De fapt îl 
definește singură: "spațiul în care trăiesc nu este o 
lume, ci o graniță, iar eu plîng frecvent în inima 
mea, iată de ce, uneori, nu pricep ce se întîmplă cu 
mine". 

                                                 
4 Anunnaki. Povestiri sub pleoape 

Ecaterina Petrescu Botoncea este un narator 
subiectiv, stilul este puternic, narațiunea se face la 
persoana întîi, în povestirile sale se implică, 
comentează dar devine și participant în acțiune, 
exprimându-și părerile referitoare la fapte, locuri, 
personaje:" 

"mama desena flori, pe șevaletul ei vedeam 
adesea cîrciumărese, mai încolo, la două case, 
ședea frizerul, alăturea croitorul, mînuiau 
foarfeci și bisturie, 
în halate albe.. 
bunicul meu lega cu creioane șisfori de lînă 
lăbuțele motanilor căzuți de pe acoperiș, iar 
bunica manevra un aparat de radio lung, să 
prindă muzică veche... 
pentru mine era începutul lumii" 
Naraţiunea Ecaterinei Petrescu Botoncea este 

omniscientă, autoarea face observaţii asupra celor 
întîmplate, redate şi poate pătrunde în mintea 
celorlalte personaje create. În autoritatea reală în 
care trăiește are timp pentru meditații.  

Are descrierile unui artist plastic: "mă 
simțeam o înserare privind spre răsărit... cînd am 
ieșit de la bibliotecă, m-a întîmpinat un frig 
pătrunzător, vîntul a intrat în mine și m-a luat cu 
el pînă acasă, el mi-a deschis ușa, iar eu m-am 
avîntat înăuntru, la adăpost, cu toată ființa mea." 

Are însemnele expresionismului - tumultul 
vieții de medic într-un spital, trăirile, rănile, 
nedreptățile suferite de cei din jur sunt redate în 
spațiul unor frământări ce apar transpuse în 
metafore, simboluri și alegorii. 

"știi, eu m-am născut în cel mai frumos cartier 
al Bucureștiului, o îmbinare aristocrată de străzi și 
de case frumoase, printre care mai scăpa și cîte o 
gospodărie mică, parcă făcută din turtă dulce, cu 
mușcate roșii la ferestre și cotcodăcit de găini, 
sentimentele îi fluturau curate, întinse la soare".  

Ecaterina Petrescu Botoncea are arhitectura 
valurilor și transparența lor. Are refluxul 
sensurilor și o transparență aurorală. Are frenezie 
senzorială. 

Și totul întregit, rotunjit de întrebări 
religioase: "din cînd în cînd, bunica mă mai ducea 
la biserica din colțul străzii, la cîte o liturghie de 
duminică, și-mi povestea cum m-a furat de la 
părinți ca să mă boteze, căci tatăl meu avea idei de 
liber cugetător și era împotrivă, de cum m-a băgat 
popa în scăldătoare, chipul meu de copil s-a 
înconjurat de o lumină albă, 

N 
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Ecaterina Petrescu Botoncea are propriile 
raporturi cu lumea, cu Dumnezeu, are o trăire 
empatică a lumii: 

 
"iar eu aș fi putut să o țin tot într-o bucurie pînă 
                                                                       azi, 
dacă nu aș fi acum atît de bîntuită de nostalgia  
                                                               trecerii timpului, 
de fapt, eu și cînd sufăr port un nimb de fericire  
                                                                      năucă, 
de mă întreabă lumea cm pot surîde cînd 
am motive să fiu atît de tristă 
dar eu știu că port în mine atîta iubire de oameni, 
încît atunci cînd plîng, 

îmi țîșnesc aripi noi, cu care încă mai ating, seara 
la culcare, 
înainte să mi se așeze pe ochi visele, 
tot felul de nfericiți ai sorții, 
iar apoi sărut mîinile bunicului și ale bunicii, 
sfințenia părinților mei, 
mirosurile și sunetele venite din trecut, 
azi am privit cu inima făcută ghem curtea 
televiziunii, 
altădată un maidan plin de corcoduși.... 
tot cerul era atunci un tril 
iar pămîntul, o pînză galbenă alergată în picioare 
de tenișii noștri rupți, 
din care se ridica un praf argintiu și mătăsos.. " 

 

 

Arborele gnozei 
 

artea Letiției Vladislav este o pagină de 
istorie contemporană în care omul pășește 
pe scena lumii mascat, nu pentru a-și 

ascunde sentimentele, resentimentele, ci pentru a 
se îndepărta de ceilalți oameni, devenind rătăcitor 
sub spectrul bolii. 

Tot ce o înconjoară pare lipsit de raționalitate, 
tot ce era cunoscut devine din ce în ce mai 
necunoscut, ajunge la o eliberare de lume fără voia 
ei.  

Casa ei de malul mării devine o fortăreață, iar 
ea, scriitoarea, prizonieră cu conștiința propriei 
individualități dar și a propriei singurătăți.  

Reflexivă, reflectînd și privind cu ochii minții 
dar și cu cei ai sufletului nenormalitatea din 
perioada pandemiei coronavirus, cu prietenii care 
o părăsesc, ajunge să învingă frica și singurătatea 
luînd un pix negru și caietul albastru "ca marea și 
cerul de deasuăra sa". O viață trăită în patru țări, 
fiecare cu apocalipsa ei.  

Scris în cincizeci de zile, cu Timpul Martor.  
 

Și de aici încep să curgă întrebările... 
În februarie 2020 lumea se pregătea de 

carnaval la Köln, se renova catedrala, despre 
coronavirus nu se pomenea. O lume pestriță, 
atîtea etnii pe un peron, într-un oraș, străini mulți, 
dintre care unii nici nu înțeleg germana. Despărțiri 
impuse de viață, amintiri imposibil de șters, și tot 
ea, Letiția hotărăște "O voi lua de la capăt la Köln. 
Mereu am luat ceva de la capăt". 

Un vortex de vise îi inundă nopțile, cu o mare 
înconjurată de sîrmă ghimpată, cu o mare ce se 
retrage încet lăsînd noroi și apă tulbure în locul 
nisipului, cu alge roșii ce plutesc în locul valurilor. 
Apocaliptică descrierea, fictivă sau nu, a doua zi 
pleacă la o bibliotecă să descifreze simbolurile.  
 

 
 
Nu e doar o cronică a neantului, apar și 

descrieri în care s-au schimbat reperele, amintiri 
amestecate, zile în care fericirea îi acoperea (Erik, 
Raul, Emma) și se lipise de ei.  

Și iar tristețea ce o învăluie și o face să 
gîndească cu darul său epic cum s-ar "sparge 
oglinda apei dacă s-ar arunca de pe un pod".În 
ziua în care își pierduse casa știind cî în fiecare zi 
se va întoarce să o privească. 

Spiritul constructiv al scriitorului nu o 
părăsește. 

Spaniolii care o văd scriind zilnic în caietul 
albastru nu s-au obosit să o cunoască, a rămas 
pentru ei o străină o privesc scurt și o numesc "la 
loca" (nebuna). își bea cafeaua și le dă firimituri de 
pîine vrăbiilor, le ține în palmă. Pe pescărușul 
bolnav l-a ascuns în buzunar, l-a dus la medic și l-a 
plîns cînd a plecat. 

Calendaritatea nu o părăsește pe Letitia 
Vladislav  

în al său roman/jurnalul în care se suprapun 
timpurile confesiunii. 
 

C 
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Așteaptă primăvara, o primăvară suavă cînd plaja 
se umple și viața se rotește... Dar adaugă un citat 
"În realitate, speranța este cea mai rea din toate 
relele, întrucît prelungește chinurile omului..." 
Friederich Nitzsche. 
 
14 martie 2020 - Iese din casă încălcînd legile. "Nu 

se vede suflet de om..." constată că nici pisicile 
nu mai apar pe străzi, pe malul mării un 
bărbat vorbește singur, gesticulează nervos. 
"- Cum te cheamă ? 
- Soledad. 
- Un nume ca un destin, a spus. Soledad, ai un 
nume predestinat." 
"Lockdown", romanul pandemiei, este un 

jurnal confesiv, cu o cenzură interioară, în care 
diaristul nu își propupune incursiuni în trecut ci 
imaginea OMULUI încătușat de ai Lui. 

 

*** 
Îmi amintește de "Mitul eternei reîntoarceri" a 

lui Mircea Eliade, de Culianu. 

În ultima sa carte"Arborele gnozei" (apărută 
postum în 1992) ce avea să devină nu doar "o 
versiune integral revizuită" a Gnozelor dualiste... 
ci și o carte revoluționară, Ioan Petru Culianu a 
analizat un uriaș material istoric al curentelor 
religioase dualiste, de la gnosticism la catharism. 
Culianu le definește.... "obiecte ideale".  

" Mostenirea lăsată de Ioan Petru Culianu: 
ideile revoluționare pe care n-a apucat să le 
dezvolte și care se vor dovedi poate de mare 
importanță în viitorul omenirii, în felul cum vom 
privi și întelege de acum înainte religia, filosofia, 
știinta sau chiar literatura, ceea ce s-a păstrat, 
într-o formă sau alta, din ce a gîndit sau creat 
omul pe acest pamînt. 

Temporalitatea și jocurile de putere ale 
istoriei aparțin unor dimensiuni diferite ale 
realității – dar jocurile de putere pot interveni 
oricînd brutal, tragic, în jocurile minții". 

 

Liliana POPA 

 
 
 
 

Literatura erotică în proza       
                        Mirunei Matei 

nceput de deceniu, început de mileniu cărțile 
au devenit un lux pentru unii, o necesitate 
pentru alții. 

 

Romanul are profunzimea, povestea, 
intriga, explozia, subtextul mereu neașteptata și 
este mereu căutat. Proza scurtă este se pare, cea 
mai căutată în ultimii ani, lumea se grăbește sau 
nu mai are timp....Dar mereu există și va exista 
un public dispus să își petreacă ore întregi 
citind. 

Miruna Matei scrie  cu o ușurință 
uimitoare pentru mine, o poveste cuprinsă în 
aproximativ 200 de pagini a scris-o în 24 de 
zile. 

Miruna Matei scrie foarte deschis şi foarte 
plastic despre  plăcerile erotice. În contextul ei, 
tînăra scriitoare demonstrează că şi plăcerile 
erotice pot avea poezia şi farmecul lor. 

 
Povestea pare o perpetuă interogație a 

unei tinere care se redescoperă într-o 
normalitate cotidiană dar cu alte aspirații, 
gusturi și revelații în clipa în care întîlnește un 
bărbat. Legănări de gînd, de lumină, mantre de 

gheață pun stăpînire pe mintea și pe trupul ei, 
urmează replierea, iar mai apoi mirarea celei 
care se trezește ca dintr-un vis și relatează cu 
emoția călătorului prin lume.... 

Protagonista, o fată de 22 de ani,  baleiază 
între realitatea  cotidiană cu problemele ei și 
trăiriele  pe care le definește ca fiind nebunești. 
Ea însăși afirmă că nu se încadrează în tiparele 
societății în care trăiește. 

 
"Ea e furtuna subită într-o zi liniștită, o 

aventură de o noapte, un amalgam de 
contradicții îpachetate într-un trup mic, un 
suflet singur printre atîția oameni, o călătoare 
pe drumul vieții. O femeie care nu aparține nici 
unui loc, nici unui muritor de rînd și care totuși 
te-a învățat mai mult despre iubire decît ar 
putea orice carte de poezii, Ea știe că iubire nu 
posedă, iubirea nu judecă, iubirea nu cere, 
iubirea doar este....Ea e totul, ea e nimic". - 
descrierea e completă  dar și incitantă,  

Î 
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avertizează cititorul de la început . 
 
Protagonista se destăinuie  prețuiește 

bogăţiile spirituale dar şi „bogăţiile trupeşti”,  
deloc neglijabile -  "Feminismul ei este unul 
calsic..... Îi place să fie îndrumată, îi place ca un 
bărbat să reia controlul și să o trateze ca pe o 
feeiei puternică, dar nu conplet independentă. Îi 
place un bărbat impunător, care își înțelege și 
exploatează energia masculină la maxim. Îi plac 
rolurile.  Îi place să fie femeie , nu să își asume 
atributele bărbaților, cum multe fete ar vrea în 
vremurile noastre, în încercarea de a-și 
consolida puterea". 

 
Din acest punct de vedere romanul 

Mirunei Matei pare unul scris pe două planuri 
paralele. 

 
Interogațiile din primul capitol marchează 

un moment de răscruce al personajului central, 
unul dintre momentele din existența sa, 
deopotrivă reală și ficțională.  Se resimte 
atragerea sa într-un joc al destinului, ca probă 
de viață. 

 
Miruna Matei are o narațiune  pasionantă, 

plină de neașteptate răsturnări de situație pe 
care le guvernează ea, cea care și-a asumat o 
identitate ăn afara normelor, așa cum 
punctează clar autoarea ! 

 
Și iată și motivația:"Nu din dorința de a fi 

diferită, ci de a fi fericită". 
"-De ce nu poți fi normală, de ce nu mă lași 

s te iubesc? 
-Normalitatea e mortală, zîmbește ea 

stingîndu-și ultima țigară pe care o va mai fuma 
vreodată lîngă el.N-ar știi exact să îți spună cînd 
a înțeles că nu este o persoană normală, că nu 
se încadra în tiparele clar stabilite ale societății. 
Să fi fost la 7 ani, cînd băieții de la școală o 
trageau de codite încercînd să o intimideze dar 
gestul pueril o motiva doar să devină una de-a 
lor ?"  

Are intuiția clară a ceea ce va fi:" Cert e că 
normalitatea nu a fost niciodată un lucru care să 
stîrnească ceva mai mult decît dispreț în ea. 
Iubea nebunia. Și-a asumat asta.-Please adjust 
your seatbelts, the plane is about to land.Zborul 
cu avionul a trezit mereu sentimentul de 
libertate în ea. Acolo, în aer, se simțea cea mai 
liberă. Inconjurată de străini care se înghesuie 
să ajungă dintr-un punct în altul, mereu grăbiți 
cu nasul în pămînt, realiza cît de mult iubește 
viața. Suișuri și coborîșuri. Goluri în stomac 
cînd se ridică în aer, goluri în stomac cînd 
ateriza. Goluri umplute cu mult entuziasm. 
Indiferent de locația în care ajungea, adrenalina 

îi creștea. A știut dintotdeauna că statornicia 
nu-i priește". 

 
Ea, naratoarea pare un observator obiectiv 

și ușor pedant a tot ceea ce o înconjoară, fixată 
chiar în personajul central. Are un mod propriu, 
inventiv de a vedea  faptele reale și de a le plasa 
într-un context, într-un spațiu de ea  ales. 

Evident, nu este un roman autobiografic, 
dar incită și odată început cauți intriga, 
povestea cu multe povești.... 

 
Descrierile au savoarea poetului 

suprarealist Geo Bogza, primul scriitor 
condamnat pentru literatură erotică în 1930 
pentru poeziile publicate în "Juranalul de sex" 
și  mai apoi,  în 1933 pentru "Pomeul invectiva". 
Atmosfera creată, intriga amintește de  Fănuș 
Neagu și de volumul său  "Pierdut în Balcania".  

 
De ce Miruna Matei alege erotismul și nu 

orice altă tematică?  Parte dintre criticii literari 
au susținut de-a lungul timpului că  femeile sunt 
predispuse să scrie despre dragoste, emoții și 
afecte, și că există o lirică feminină, o proză sau 
dramaturgie feministă..... 

 
De parcă scriitorul bărbatul, doar el,  

raționalizează, prezintă realitatea  fictivă sau 
nu,  dă consistență inclusiv filosofică.   Marius 
Conkan  precizează  în "Antologia prozei erotice 
feminine din România": Tema erotismului a fost 
„confiscată“ în literatura română de 
perspectivele bărbaților, care au devenit puncte 
de referință pentru orice reprezentare a 
feminității".   

 
"Dincolo de orice discurs privind 

identitatea de gen, erotismul reprezintă, firește, 
un pattern al afectivității și comunicării umane. 
Prin intermediul lui pot fi problematizate 
relațiile și mecanismele sociale, ideologiile, 
stereotipurile, corporalitatea, absența, 
apartenența și înstrăinarea, sensul existenței și, 
oricum ar suna, căutarea de sine. Despre 
asemenea lucruri scriu autoarele prezente în 
această antologie care, pornind de la un concept 
flexibil (id est erotismul și manifestările lui 
culturale), ar putea contura o geografie afectivă 
a literaturii române recente"(Marius Conkan)  

 
Mutatis mutandis.... 
Evident, nu este un roman autobiografic, 

dar incită și odată început cauți intriga, 
povestea cu multe povești....  
 

Liliana POPA 
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Konokrad.  
Onoarea hoţilor de cai  

roman foielton Mihai Traistă 
 

unt fascinată de romanul publicat 
secvențial de scriitorul Mihai Traistă, ce 
har are Doamne ! 

Povestirile scriitorului Mihai Traistă curg 
amețitor, abia mai deslușești realitatea de ficțiune, 
perspectiva narativă este de-a dreptul 
surprinzătoare de la închipuirea copilărească la 
sentințele și concluziile personajelor ce apar pe 
parcurs. Se întrezărește o luciditate în firul 
întîmplărilor relatatetrăirile personajelor, 
pasiunile ce prind contur creează un fel de vrajă 
de la prima citire. De fapt e ovrajă a realului, 
mirajul, vraja realului eșuează în deziluzii, în 
situații și întorsături neașteptate. 

Chiar dacă disoluția eului duce la o criză, 
există un echilibru al armoniei, o încercare de 
regăsire a rădăcinilor. Personajele oarecum 
arhetipale vin dintr-o lume aproape palpabilă 
printr-un soi de anamneză a figurii, devin mitie, 
mai ales figura tatălui. 

 

 
 
Realismul se împletește atît de firesc cu 

imaginarul, cu visul, cu viziunile și emoțiile încît 
cititorul încearcă singur să găsească răspunsuri, 
nu pierde nici un cuvânt realizînd cî se află în fața 
unei lecturi autentice. 

Bănui un conținut picaresc la prima citire și 
constați că e ideatic și că de fapt se substituie 
realității. 

Știi Mihai Traistă, când citeam Narcis și 
Goldmund mă rugam să nu se termine volumul, 
atît de mult îmi plăcea. O să mă rog să nu se 
termine prea curînd povestea ta.... 

Viziunea prozatorului Mihai Traistă este cînd 
obiectivă, cînd subiectivă, parcă privește din afară 
și totuși e în mijlocul lucrurilor, se implică, ideile 
transcend firesc, binele și răul se conjugă, viața și 
moartea se întrepătrund . 

Nu e o scriere utopică, par locuri imaginare, 
dar pe măsură ce citești realizezi că ele sunt, 
există, uneori ai senzația că se referă la realităţi 
imposibile sau posibile sau paralele ale unei 
societăţii profunde, binecunoscută lui Mihai 
Traistă 

E o lume pe care nu vrea să o piardă și pentru 
a nu fi uitată o face să trăiască prin romanul său. 
Lumea aceea, văzută cu ochii unui copil și redată 
acum atent cu prețiozitatea scriitorului conștient 
de povestirea lui lineară cu deznodământuri 
neașteptate, lumea aceea a devenit nemuritoare. 

Relatarea evenimentelor se face la persoana a 
III-a, iar „vocea” pare să cunoască tot ce li se 
întâmplă personajelor. Narator omniscient.... 

E un realism aproape palpabil dar imediat 
apare emoția și reveria specifice romantismului, 
iar povestitorul, scriitorul e omnipresent.  

Scriam în ....31 ianuarie 2020 - KONOKRAD. 
ONOAREA HOŢILOR DE CAI Partea III (cap.3) 

Ivona, se pare că s-a aruncat singură sub 
gheața răului. Ksenia Lupșak, i-a găsit sumanul 
înzăpezit, când a mers să spele rufele la rău, a treia 
zi după Bobotează, căci Ivona s-a dus la biserică de 
Bobotează și nu s-a mai întors acasă. 

– De ce a făcut asta?! – întrebă Ion cu durere 
în suflet, se întrebă mai mult pe sine, simțindu-se 
oarecum vinovat. 

– Arkadie Iurkuț a vrut să o mărite cu forța 
după șchiopul de Ilie a lui Gulek. Ea nu voia nici în 
ruptul capului, spunea că ori se mărită cu tine, ori 
se aruncă în Vișeu. 

– Bată-l Dumnezeu, să-l bată de nemernic! Îl 
omor cu mâinile mele, îi sparg capul ca unui șarpe! 
Ia te uită cu cine voia să o mărite pe Ivona, asta nu 
am să i-o iert, niciodată, nici pe lumea cealaltă! – 
gemea Ion cu pumnii strânși. 

Îi scriam lui Mihai Traistă acum cîteva luni - 
Asta-i scenariu de film ! E un teatru ce freamătă în 

S 
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alt teatru, pare o lume izolată cu oameni simpli 
dar de fapt este teatrul lumii, spectacolul lumii ! 

Vorbitorii, personajele devin actori, actul 
artistic pare să se substituie realității.  

Nimic nu pare inventat dar povestirile lui par 
a deveni legenede....LEGENDELE TRECUTULUI (și 
în aceiași măsură și ale viitorului). Poți pleca într-
o călătorie în jurul lumii, ideile transcend chiar 
dacă unele sunt încărcate teluric pentru că sunt 
translucide, pentru că se întâlnesc, transcend. Aici 

sunt raporturi de forță dar și tabuuri încălcate, 
fragilitate celui copleșit de puterea celui care 
dictează și implicarea revoltaților, o altă putere. 
Energii, Mihai Traista este un scriitor al energiilor 
! 

Bravo Mihai Traistă, să îți trăiască cartea ! 
 

Liliana POPA 

 

 
 

Maiestuoasa ținută a unei 
viitoare cărți  
 

n volum ce va închega neliniști, va 
îmblînzi tenebre pe pămîntul plin de 
iubiri și războaie, de limite și nemărginiri 

între ziuă și noapte în viitoarea carte a Cristinei 
Memelis. 

Poemele curg firesc, parcă  dintr-un culcuș al 
zeilor de ea știuți, atentă la fiecare vers, la fiecare 
cuvînt, ideile transcend  în timpul și spațiul pe 
care ea le găsește și le numește.... 

 
"Tărâm de dincolo care-mi zâmbești 
când intru prin albastru trup senin, 
prea legănat de brațe îngerești, 
prea luminat de ochii ce plutesc 
pe-un infinit de sori scânteierori 
și aștrii care se îmbrățișează acasă, 
înveliți în nori" 
 
Portretele realizate de nu vin din neant ci 

zugrăvite în lumină, cu măiestria celui ce ține între 
pleoape stropul de înțelepciune  divină să nu-l 
strivească un vis 

 
"Portretul tău în univers e scris. 
Cât vezi cu ochii munți 
împăduriți și risipiți prin ape limpezi, 
lumina în cascadă se mistuie în glii 
cu fiecare strop de-nțelepciune 
de-o lacrimă aprins, 
un crez. 
un sentiment, 
un vis..." 
 
Acoperămîntul pare o haină cu amintiri, 

memoria naturii însăși, plecarea soarelui are 
contururi de liniște cînd se coboară peste rugii 
pădurilor și peste pămîntul ce freamătă de 

ascunse izvoare ce așteaptă să țîșnească în clipa 
sortită. 

 
"O stea ne săvârşeşte crucea pe pământ, 
în timp ce ochii dimineților învie 
un necuprins ce te-ntregeşte ocrotind  
aceeaşi hrană ce ne suntem pentru cer și glie" 
 
Coincidentia oppositorum apare, o 

coincidență a contrariilor între real, între zi și 
noapte , și o realitate suprarațională în care 
contrariile vieții se întîlnesc. De fapt granița dintre 
realitate și ficțiun, dintre vis și trăire este atît de 
subțire încît poetul nici nu mai știe cînd a trecut-o. 

În poemul " Biserica din lume " prezența lui 
Iisus este pecete, timbrul lăsat ca un sărut pe 
frunte pentru a merge mai departe, un dangăt al 
clopotului de aripi, iubirea Celui care ne  
înconjoară cu trupul său ca într-o slujbă 
euharistică. 

 
"Privirea lui potrivea timbrul îngerilor 
peste culmile unite de-un cântec 
ce-nvelea cu pâine și vin amintirea" 
 
Firească i se pare Cristianei Memelis 

alteritatea dintre viață și poezie, trecerea spre finit 
fără să știe dacă va ajunge la infinit. 

 
Întâlnirea ascunsă şi îmbrățișarea fiinţei, 
naşterea Poeziei, 
biserica 
de dincolo de mine, de tine, de noi, de voi, de ei, 

de ele, 
înspre noi înşine înainte, înapoi… 
 
Amintește de poezia creștină a lui Vasile 

Voiculescu 

U 
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Contemporan 
  

Nu mã-nspăimântă cerul, nici pământul; 
Pe unul calc, pe celalalt il străpung; 
Sunt slab, samânță care-o suflă vântul 
Pe stepele vieții indelung, 
Dar el mã suflă unde vreau s-ajung! 
Chiar daca ești la infinit de mine, 
Dar știu că ești și-Ți cat Impărăția, 
Nu-mi mai trăiesc în van nimicnicia. 
O, Doamne, sunt contemporan cu Tine 
Și sunt contemporan cu Veșnicia. 
 

Spirit înalt și fin, glisînd de la clasicism spre  
modernism,  mereu sub un cer necuprins cu 
privirea dar cuprins cu sufletul plin de bucuria 
cunoașterii, a recunoașterii, a recunoștinței față de 
tot ce o înconjoară, dar mai ales de iubirea pentru 
Dumnezeu, poezia Cristianei Memelis este un 
balsam ce schimbă uneori înserările, durerile, 
îngenuncherirle, viețile.... 

 
Bine ai avenit întru poezie Cristiana Memelis ! 

 

Liliana POPA 

 
 

Cristiana MEMELIS 
 

Acasă 
  
Portretul tău în univers e scris. 
Cât vezi cu ochii munți 
împăduriți și risipiți prin ape limpezi, 
lumina în cascadă se mistuie în glii 
cu fiecare strop de-nțelepciune 
de-o lacrimă aprins, 
un crez. 
un sentiment, 
un vis... 
  
Tărâm de dincolo care-mi zâmbești 
când intru prin albastru trup senin, 
prea legănat de brațe îngerești, 
prea luminat de ochii ce plutesc 
pe-un infinit de sori scânteierori 
și aștrii care se îmbrățișează acasă, 
înveliți în nori. 
  

 Acoperământ 
  
Nicio atingere, adiere-n priviri. 
Cerul căzu şi azi în chemare. 
Frumuseţea se-arată ca un suflet senin 
ce poartă în sine prezenţele tale. 
  
Se lasă soarele în noapte şi în rugi. 
Izvoare înoată să ţâşnească din vecie. 
Un ochi rotit, neînserat ascuns 
scrutează în zenit întoarcerea la glie. 

 

 
 
O stea ne săvârşeşte crucea pe pământ, 
în timp ce ochii dimineților învie 
un necuprins ce te-ntregeşte ocrotind 
aceeaşi hrană ce ne suntem pentru cer și glie. 
  

 Biserica din 
lume 
  

Privirea lui potrivea timbrul îngerilor 
peste culmile unite de-un cântec 
ce-nvelea cu pâine și vin amintirea. 
Intră ea cu toate mişcările străzii pe 

frunte, 
s-atingă diapazonul 
mai aproape 
de visurile-nfrigurate secând prin 
pleoapele arse, răsfrânte. 
- Rugăciunea ia trupu-ntâlnirii, îi 

spuse. 
  
De-atunci frumusețea nopţile îngână 
urmele trecerii lor printr-o 
biserică a iubirii 
din lume. 
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Biserica Poeziei 
  

Există un mine din mine care se întâlneşte 
cu un tine din tine. 
Există un mine din tine care se va întâlni 
cu un tine din mine. 
Există un el şi o ea din mine din tine care se îmbrățișează 
cu un el şi o ea din tine din mine. 
Există noi şi voi şi ei şi ele din mine din tine care se vor îmbrățișa 
cu noi şi voi şi ei şi ele din tine din mine. 
Aceasta este întâlnirea ascunsă şi îmbrățișarea fiinţei, 
naşterea Poeziei, 
biserica 
de dincolo de mine, de tine, de noi, de voi, de ei, de ele, 
înspre noi înşine înainte, înapoi… 
  

  
 

Buna Vestire 
  
 
 
Se lasăsteauacucetiniîn ape. 
Din val cerbiisorbinelul de foc. 
E tihnă. Doarsuflu-nserării-nfioară 
pădureaşiclopotul 
laceasulcândpăsări 
coboarăumbrite 
şinorii ca ruguri se-aprind peste văi. 
  
Ce-iDuhul? Ce Nume te-ascunde-n văpăi 
să-ţi piardă poteca?  Cuvântul e ochi. 
Te-apasă  pe piept 
pământ, piatră, pom, 
venind să iei trup pentru o floare de 
Domn. 
  
Icoana Ei stinse amurgul din lumi. 
Văzduhuri de oameni se ridică la porţi... 
E Domnul ce vine prin sfintele cărți 
cu-Arhanghelul Iubirii să-
nvie Împărăţia. 
  
  
 
 
 

Călătorie 
  

Mă-ntorc în tine, plai curat, mlădiu, 
cu pomi trecuți spre rod de-un aur 

străveziu, 
pe creste cerul aşezat ca pentru cină, 
Craiul 
gustând din purpură şi smirnă. 
  
Vezi cărarea-ntre mesteceni, case 

vechi, parfum de brad? 
De mult s-a topit pe gene 
nesfârșit fuior de nard, 
curcubeu ca o aripă ce se-nalţă şi    

adie 
spre întreg pământul-trup 
care așteaptă să învie. 
  
Nu mai zăbovi pe calea 
ce-nvârte-n galop lumini! 
S-or așterne iar petale 
pe-al Tău trup plecat venind... 
S-or așterne iar petale 
peste oamenii murind. 
  
Mă-ntorc în tine, plai curat, mlădiu, 
pentru-o călătorie de-un aur 

străveziu. 



320 vol.31,  204-207| aprilie-mai-iunie-iulie, 2021 

 

Anca SÎRGHIE 

 

Țăranii lui Dinu Săraru și 
malaxorul comunismului 
PROZATORUL DINU SĂRARU LA 90 DE ANI 

 

Prin tradiție, proza rurală ocupă un bogat platou 
în literatura română, începând de la primul ei 
roman social Ciocoii vechi și noi de Nicolae 
Filimon, dacă trecem peste alegoria răscoalei 
țărănești din Istoria ieroglifică  a lui Dimitrie 
Cantemir. Deși susținut de mișcarea 
sămănătoristă și de cea poporanistă la începutul 
secolului a XX-lea, curente care nu au dat o creație 
valoroasă din cauza tezismului lor manifest, 
eposul rural a avut nevoie de borna anului 1920, 
când romanului Ion de Rebreanu a indicat linia 
realistă a prozei sociale. În fapt, tot el a ilustrat-o 
în 1932 cu Răscoala, romanul epopeic, care a 
clasicizat specia.  

După al II-lea Război Mondial, proza rurală a 
luat o anumită configurație tematică, ea fiind 
deformată, spre a se mula pe calapodul ideologiei 
socialiste. Șablonul proletcultismului prevedea, 
conform unui rețetar clar ticluit, elogierea 
făuritorului noii societăți, fie muncitor, fie 
agricultor, dar nu intelectual, a ocupantului 
sovietic, să falsifice realitatea în favoarea 
partidului unic, să renege batjocoritor trecutul 
național, să elogieze realizările de pe șantierele 
socialismului românesc. Între scriitorii consacrați, 
M. Sadoveanu a dat modelul în 1949 cu al său 
Mitrea Cocor, care însă a umbrit întreaga  creație 
glorioasă a autorului. 

   Procesul de colectivizare a agriculturii în 
România socialistă, ca temă ce și-a avut anotimpul 
ei în literatura română contemporană, este 
prezentat de Marin Preda atât în nuvela 
Desfășurarea ( 1952)  pe calapod proletcultist cât 
și în vol. II al Moromeților, (1967)  într-o manieră 
realist critică. Dinu Săraru, un om politic atât de 
controversat deja în vremea deținerii unor  funcții 
politice în perioada ceaușistă, ca și astăzi, este  un 
prozator al lumii țărănești cu certe intuiții. La o 
nouă lectură a romanului său de debut Niște 
țărani, (1974) surprinde intuiția fină a gândirii 
oamenilor întruchipați epic,  dialogul autentic 
bazat pe cunoașterea idiolectului țărănesc al 

satelor din Oltenia, unde scriitorul copilărise,  și ca 
modernitatea structurii epice, în care autorul face  
ingenioase încadrări ale nucleelor narative 
principale, acestea meritând un comentariu 
distinct. Una dintre cele mai veridice evocări a 
procesului de colectivizare i se datorează 
ultimului țăran din Slătioara, cum îi place 
autorului să se autointituleze.  

Afirmându-se în proza română într-o perioadă de 
febrile mutații, după ce fuseseră promovați  tinerii 
Titus Popovici, Zaharia Stancu, Marin Preda și alți 
câțiva scriitori de real  talent, care depășeau 
tiparele proletcultiste impuse politic, Dinu Săraru 
încearcă  o nouă perspectivare a personajelor sale. 
Atunci când se atenuase dogmatismul realismului 
socialist, care a compromis producția literară a 
primilor 10 ani, adică ai „obsedantului deceniu”, o 
ameliorare ca aceea era posibilă. Țăranii lui Săraru 
au niște ancore în trecutul politic al țării, chiar 
dacă apetitul pentru discuții pe marginea 
actualității nu mai era posibil, așa ca la sătenii din 
romanul Moromeții, ce i-a fost un benefic  model 
debutantului de atunci. Ceea ce se cere precizat de 
la bun început este că  Marin Preda nu a fost 
copiat epigonic, pentru că tânărul oltean avea 
suficient har ca să-și creeze propriul său univers, 
uneori pornind de la modele concrete din lumea 
satului de obârșie. Așa este chiar Năiță Lucean, 
secondat de Pătru cel Scurt. Ei au făcut războiul 
timp de șapte ani, adică de la un capăt până la 
celălalt, „ca tot țăranul”, cum stă scris în text. Este 
un plan de manifestare eroică ce lipsește la Ilie 
Moromete și la consătenii lui.  

    Din păcate, nici Dinu Săraru nu exploatează 
suficient dimensiunea eroică  din experiența de 
viață a celor câțiva consăteni, care făcuseră 
războiul. Eposul romanului ar fi primit o altă 
densitate, contrabalansând faptele mărunte pe 
care se centrează narațiunea în Niște țărani. 
Romanul acesta nu se încadrează în marea proză 
evenimențială a  literaturii române, dar 
întâmplările narate sunt credibile și au o  certă 
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încărcătură dramatică. Ar fi fost binevenite, spre 
exemplu,  discuțiile tatălui cu  cei 6 feciorași ai săi, 
total neglijați ca preocupare paternă pentru 
formarea lor și, tocmai de aceea  scăpați din cercul 
familial mult prea repede și ușor în mișcarea 
centripetă a atracției orașului. Merita fructificat 
motivul decorațiilor primite de Năiță pe front;  ele 
zac ascunse cu grijă și practic sunt părăsite pe 
fund de ladă, alături de baioneta lăsată în vremea 
războiului, când militarul a venit într-o permisie. 
Atunci el a încredințat-o soției cu rugămintea să 
le-o arate băieților dacă el ar fi murit pe front, ca 
să știe flăcăiașii că tatăl lor a fost un erou. Dar 
soarta i-a fost prielnică și soldatul s-a întors cu 
bine la vatră. S-ar putea argumenta că există un 
gen de decență care-l oprește pe soldatul țăran să 
se mândrească în familie și în sat cu decorațiile 
primite. Dar Năiță nu era un introvertit și, de 
aceea,  socotim că, în fapt,  a  lipsit imaginația 
scriitorului care putea să  dezvolte această temă, 
practic abandonată, rămasă fără niciun efect 
psihologic. Există câteva scene de război înserate 
firav în acțiune. Sătenii au amintiri ale tranșeelor 
din Banska Bistrița, unde au degerat ca și 
dușmanii lor, germanii. Apoi, ajunși să scoată 
dintr-o casă incendiată în pusta ungară un bătrân 
neajutorat, acesta nu le prețuiește gestul, ci trage 
cu pistolul după Năiță, salvatorul său, și 
proliferează înjurături la adresa românilor. 
Imagini de front veriste, unele chiar 
cutremurătoare.  

     Dimensiune axială în roman, judecata 
țărănească este extinsă spre final  și asupra 
experienței războiului, unde Pătru socotește că 
înfruntarea soldaților cu moartea era în firea 
lucrurilor. Doar războiul fusese declanșat de 
oameni. În schimb, moartea cailor îi apăruse  cu 
totul nedreaptă, mai ales în măcelul de pe Tisa. O 
mai intuitivă cunoaștere a  sufletului țărănesc, 
trăind într-o comuniune intimă cu natura,  nu am 
întâlnit la scriitorii români:  „...caii îl îndureraseră 
și îi îndureraseră pe toți țăranii, căci caii, în 
conștiința lor, erau neștiutori și nevinovați și nu 
știau să se apere și nu puteau să se apere și 
nechezaturile lor ca niște strigăte disperate și 
frumusețea corpurilor lor sfârtecate și sărind în 
aer bucăți șiroind de sânge și capetele lor cu ochii 
aceia mari și umezi de lacrimi și cu o imensă 
disperare întipărită în ei, toate acestea rămăseseră 
în mintea lui Pătru ca suprema jertfă a acelui 
moment și mereu spunea el „La Tisa au murit cai 
mulți.” Cuplul principal format din Năiță Lucean și 
Pătru cel Scurt s-a  cimentat tot în anii războiului 
când ei „văzuseră moartea împreună”, iar acum 
credința lor „îi făcea opaci și chiar refractari la 
evenimentele politice care se succedau cu o viteză 
amețitoare.” 

   După atâtea înfruntări militare pe fronturile 
Europei, acum, la vreme de pace, pe țărani îi 
așteaptă o altfel de bătălie, căci ceea ce se 
declanșează în sat este tot un război, însă unul 
asimetric în plan politic, cu răsfrângeri acute în 
conștiințele protagoniștilor. Ei înfruntă primejdia 
insurmontabilă a malaxorului comunist. Falsă ori 
adevărată, vestea că Năiță a avut camarad de front 
pe prim-secretarul de partid de la raion, va  
intimida pe primarul Craia, care-i cerea să ajute la 
acțiunea de colectivizare a satului Cornu Caprei, 
din vârful Măgurei, cătunul așezat „la mama 
dracului”. Ideea că politica colectivizării nu ocolea 
nici măcar satele sărace și cătunele de munte, 
unde cotele stabilite abuziv de funcționarii corupți 
ai primăriei erau acoperite de țărani adesea cu 
produse cumpărate,  corespunde realității 
timpului, explicând sărăcirea lor ireversibilă. 
Văduva Veta lui Haralambie nu avusese în viața ei 
un porc, drept care a trebuit să-și vândă o parte 
din curte ca să cumpere unul, iar jalea cu care a 
dus animalul prin sat a dat oamenilor care o 
însoțeau din compasiune impresia că participau la 
o veritabilă înmormântare. Este un episod cu 
valențe cinematografice, exploatat și în filmul 
Vânătoarea de vulpi, realizat după romanul lui 
Dinu Săraru în regia lui Mircea Daneliuc. 

    Oamenii sunt chestionați de noii oficiali asupra 
implicării lor politice și-și mărturisesc admirația 
păstrată față de Ion Mihalache din Topoloveni, 
care i-a convins să intre în Partidul Național 
Țărănist prin modelul său de cinste. Pătru cel 
Scurt meditează asupra lui Mihalache, cu un 
reproș direct făcut comuniștilor care l-au ucis pe 
marele om politic român: „dar nici dumnealui n-a 
avut putere, s-a terminat și cu dumnealui. Sunt 
bătrân și altă politică nu mai fac.” Era exprimată 
explicit voința de a nu se atașa noii ordini 
comuniste, cutezanță a opoziției implicite, ce nu 
putea fi ușor tolerată de organele de partid. Pătru 
rămânea la convingerile lui țărăniste. Aparenta 
apreciere de care se bucura primarul Craina 
ascunde o ironie caustică, căci omul puterii „abia 
știa să se iscălească, însă nu-l bătea nimeni la 
politică. Atunci când zicea el „Tovarășe”, îngheța o 
adunare întreagă”. Melanjul de aparente calități și 
de defecte este anume construit de autor, ca să 
treacă de vigilența cenzurii politice, mai ales că 
schema tipologică proletcultistă a activistului de 
partid idilic se vede că trecuse. Să nu uităm că 
Dinu Săraru într-un dialog cu Adrian Păunescu se 
arătase impresionat de rolul activistului de partid 
în societatea românească a perioadei ceaușiste.  
Dimpotrivă, reprezentantul puterii din romanul 
Niște țărani, primarul Craina este portretizat în 
tușe întunecate, „sfrijit și negru și ținând mereu la 
gură batista aia mototolită cu care își ștergea 
buzele vinete. ” Un chip dezagreabil, ca și funcția 
pe care o are în sat. În conflictul central al 
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romanului, secretarul de partid de la raion, 
primarul satului și funcționarii executanți, 
responsabili cu cotele, constituie o axă a 
amenințării perpetue.  

 Faptul inchizițional al ridicării tuturor armelor 
deținute de săteni imprimă de la prima pagină o 
tensiune morală permanentizată pe întregul 
traseu narativ, fiind dus până la nivel de replici 
aparent independente de tema centrală a cărții. 
Așa este afirmația pe care soția lui Năiță, femeia 
firavă și  micuță, dar cu o gândire pertinentă, i-o 
dă lui Pătru cel Scurt: „v-ați întors de pe front și n-
a fost mai rău ca acum”. Așadar, în subtext se 
induce ideea că ceea ce trăiau țăranii la început de 
colectivizare socialistă rivalizează cu anii 
frontului. Da, era și acesta de acum un front. Prin 
sat se fac percheziții în căutarea armelor 
nedeclarate. Devenise un fapt comun imaginea 
Gazului cu care erau ridicați oameni și țăranii care 
se întorc din oraș, de la anchetele Securității, sunt 
dați în supravegherea Miliției locale. Măsurile 
luate de autoritățile comuniste sosesc în sat sub 
forma unor zvonuri.  

     Frica de cele ce se pun la cale solicită 
ingeniozitatea oamenilor, care caută o cale de 
salvare. În romanul lui Dinu Săraru înălțarea unor 
temelii de case, începute cu tenacitate de Năiță, 
are rațiunea de a fi astfel scoase din suprafețele ce 
urmau să fie predate cooperativei, așadar o formă 
disperată de rezistență în lupta anticomunistă, 
încă una plauzibilă în plan narativ. Atunci când se 
află că Năiță ar fi promis la raion primului secretar 
că va construi  socialismul în satul lui, oamenii se 
neliniștesc și îi cer explicații. Socrul lui îl previne 
răspicat că poate să intre în colectiv cu 
pământurile lui, dar nu și cu ce i-a dat el Giorginei. 
Subversivitatea lui Dinu Săraru se concretizează 
prin stilul exprimării și chiar prin limbaj gestual. 
Se simte că scriitorul a învățat lecția teatralității 
de la Marin Preda, dar are inteligența practică de a 
da cu totul alte semnificații semnelor scenice 
folosite de el în narațiune. Magistrală este în 
capitolul  IV, intitulat  Masa, o imagine  ce ne 
amintește de cina moromețiană. Numai că în 
familia cu 6 copii a lui Năiță Lucean nimeni nu 
începe să mănânce până nu vine tatăl, care se 
conformează tradiției creștine spunând 
rugăciunea. Lui i se cuvenea, pe lângă mămăligă și 
fasole, să mănânce unicul ou prăjit, pus în mijlocul 
mesei, moment la care ceilalți erau doar spectatori 
pofticioși: „Oul era pentru el, untura pentru 
ceilalți, și nimeni nu făcea altceva decât să 
urmărească hipnotizat cum se mânjea cocoloșul 
de mămăligă din mâna lui Năiță, cu gălbenușul de 
ou.” Într-o ordine patriarhală bine conservată, 
pater familias nu împarte cu nimeni acest 
privilegiu, copiii înțelegând că trebuie să-și 
aștepte rândul când vor deveni și ei adulți. În 

optica scriitorului, nimic din grija protectoare 
dedicată celor micuți din familie nu atinge sufletul 
de hegemon al tatălui.   Autorul pigmentează 
dialogul personajelor folosind cu simțul măsurii 
idiolectul zonei, recurgând la  expresii ca “a se 
trezi în viul nopții”, „a pune peșchirul jos, pe 
marginea cerdacului”, a cădea „ca bolovanii într-o 
garniță goală”,  formulări care dau viață autentică  
textului.  

    Temporal, planurile acțiunii se multiplică 
alternând unele scene plasate în visul 
personajelor cu momente la fel de îndepărtate de 
pe front. Structura modernă de puzzle a eposului 
narativ induce ideea prăbușirii visurilor de 
împlinire economică a sătenilor, care alunecă 
vizibil spre polul sărăciei. Există în cartea lui Dinu 
Săraru o vânătoare  permanentizată a celor 
puternici împotriva nevoiașilor. Ține de absurd 
episodul, altfel bine realizat de prozator, al 
procesului intentat țăranului Năiță, care nu a 
predat la cote către stat, ci și-a ascuns în pod, un 
sac cu porumb, ce-i trebuia ca să întrețină familia 
cu 6 copii, iar comisia trimisă în control l-a 
descoperit. Finalul inspecției are notă tragi-comică 
punitivă, cu prăvălirea pe scară a inspectorilor, 
peste care se năruie obiectul delict, sacul cu 
porumb. O imagine emblematică, ce câștigă în 
economia romanului o pregnanță sculpturală, este 
cea a familiei Lucean sosind la judecată: „Năiță își 
făcu loc printre oameni și veni în față, cu căciula 
de care nu se despărțea nici iarna, nici vara- pusă 
la subțioară și ținută cu cotul mâinii stângi. În 
urma lui, fuior, cei șase copii și muierea cu batic 
negru și plângând înfundat.” În această scenă-
cheie a procesului sunt prezente forțele 
conflictului. Năiță, va fi condamnat la 6 luni de 
închisoare și i se cer despăgubiri materiale, ce-l 
vor obliga la compromisuri morale în viitorul 
imediat. Dincolo de verdictul judecătorului, 
decizia ofițerului de Securitate sună astfel: „Faceți 
cum știți, încheie el, însă noi, și scrise Noi cu N 
mare, tot îl luăm”. Nu pentru prima dată, acuzatul 
ajunge în pragul disperării și-i cere judecătorului 
să se ocupe de cei 7 membri ai familiei lui atât 
timp cât el va sta la închisoare o jumătate de an. Pe  
omul său de încredere  îl roagă să elibereze 
câinele, care nu mai are ce păzi într-o gospodărie 
pustiită. Gospodăria țărănească ajunge pradă unor 
vânturi potrivnice, care o pustiesc. Este agresată 
însăși demnitatea umană.   

    Noutatea personajului ce reprezintă la Dinu 
Săraru țăranul coborând vertiginos spre polul 
sărăciei lucii este ipostazierea disperării, în 
momente dificile când, neputându-și apăra 
proprietatea pământului, Năiță regretă că nu a fost 
omorât în război, ca băieții lui să păstreze 
imaginea unui tată-erou. Ingenios este modul 
narativ al evocării unui asemenea moment-cheie 
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în evoluția conflictului, reconstituit în visul lui 
Pătru din capitolul al  VI-lea intitulat „Somnul”. 
Prozatorul refuză cronologia de tip balzacian  și 
izbutește un modern joc al perspectivelor sub 
raport temporal.  Fără a fi suficient creionați ca 
individualități, în afara celor doi protagoniști, 
țăranii lui Dinu Săraru se știu urmașii  căpitanilor 
și ostașilor lui Mihai Viteazul, dar afirmația 
auctorială, din păcate,  nu dobândește credibilitate 
epică, ci rămâne un enunț declarativ. Comunitatea 
e lipsită de niște lideri care să-i orienteze pe 
consătenii lor. De aceea ei reacționează haotic și 
ineficient.  

    În esență, prozatorul creează un portret autentic 
al psihologiei țărănești în etapa dramatică a 
trecerii de la proprietatea privată de tradiție 
milenară la cea colectivă proiectată de partidul 
unic după modelul sovietic. Personajul colectiv 
monolitic în diversitatea sa, una concretizată în 
nume ca Nicu a lui Nae, Simion Popescu, Gheorghe 
Oțel, Pătru al lui Toma, Veta lui Haralambie,  
sugerează genealogia socială specifică unei 
comunități rurale autentice. Sătenii împărtășeau o 
filozofie a prudenței  în optimism, care totdeauna 
în momente de entuziasm era taxat de formularea 
„Să vedem”, ce provine dintr-o tactică a 
tergiversării calculate. În sărăcia lor lucie, ei 
visează să prospere și faptul că Pătru cel Scurt 
poate arăta celor ce treceau prin fața casei lui că 
are două oi sau că alt țăran sărac Petre își 
permisese să-și pună doi dinți de aur îi umple de 
mândrie, la gândul unei prosperități, care în 
realitate era doar mimată. Ea va rămâne iluzorie. 
Nicu lui Nae, care căra lemne de furat din pădure 
în plină iarnă, vorbește cu animalele lui de 
transport, având sentimentul unei comunități de 
destin: … „ vai de viața noastră care o trăim noi, că 
numai bou și țăran să nu fii în țara asta, că nu ne 
mai deosibește nimeni...”   

  Impresia de autenticitatea vieții țărănești este 
asigurată prin dozarea iscusită a dramaticului cu 
hazul. O undă de umor străbate episodul dialogat 
despre săteanul care îmbătându-se la târg, s-a 
urcat pe o tarabă de unde  a strigat  „Trăiască 
regele!” Omul arestat a fost sfătuit să strige când 
se va mai îmbăta pe viitor „Trăiască Partidul!”. Așa 
a fost eliberat. Simpla consemnare a unei 
asemenea întâmplări cu iz anecdotic poartă în ea o 
anumită subversivitate, atestând faptul că 
amintirea regelui era încă vie în mințile țăranilor, 
care se văd obligați să înțeleagă schimbarea de 
macaz politic. Povestit la povarna lui Simion 
Popescu, unde se fierbea țuica de prună, adunând 
în secret câțiva săteni, episodul înmormântării 
cantorului din cătunul Sacoț, ține de folclorul local 
prin hazul situației, căci preotul Sofronie, abia 
pornit în fruntea convoiului mortuar spre cimitir, 
cere să fie lăsat la umbră să se odihnească și 

doarme dus până la miez de noapte, când nici nu 
mai vede mortul rămas în drum, așa că pleacă spre 
casă, urmând ca un alt preot să-i isprăvească a 
doua zi treaba la care se angajase.  

Cuprinși sub aceeași cupolă colectivă, cei șase 
băieți roșcovani și pistruiați cu ochi albaștri ai lui 
Năiță constituie un grup solidar, iar atunci când 
autorul individualizează pe cel mai mare, pe 
Gheorghe, la cei 18 ani ai lui, flăcăul este prezentat 
fizic și mental ca tânăr ascultător, robace și 
taciturn. Părinții nu-i intuiesc revolta de a fi pus să 
„omoare pământul de dimineața până seara” ca să 
locuiască tocmai el în casa cea nouă din Valea cu 
pietrele, departe de sat. De aceea, mama face un 
adevărat șoc când băiatul fuge la oraș ca să devină 
șofer. Un alt contur portretistic, cel  dedicat lui 
Vasilică, proiectează obrajii unui „copil îmbătrânit 
înainte de vreme, și cu ochi parcă stinși, fără 
lumină, spălăciți”, o expresie a suferinței fără 
speranță. Viitorul satului avea, așadar,  punțile 
tăiate.  

   În discuțiile despre colectivizare, cum este cea de 
la  pomana din capitolul al X-lea al romanului, 
eveniment pe care Pătru cel Scurt îl organizase ca 
semn al ieșirii lui din sărăcia la care fusese 
condamnat, se află că mai mulți consăteni, între 
care Gheorghe Oțăt, Petre a lui Toma, erau gata să 
cedeze comenzii politice. Mai lucid și combativ 
decât toți,  Năiță  se răstește plin de revoltă, căci  
la raționamentul practic al lui Gheorghe Oțăt „dacă 
asta e politica, e musai să jucăm și noi.“, replica ia 
forma unei interogații menite să-l trezească la 
realitate pe contraopinentul său. „-Și tu știi să joci? 
îl înfruntă negru la față Năiță Lucean.“. Masca 
revoltei omului „negru la față” este justificată prin 
eșafodajul rezistenței lui, care s-ar prăbuși 
instantaneu. Raționamentul lui Năiță ia o formă 
halucinatorie: „Cu ochii vedea  fața de loc din 
Culmea-Oarbei și vedea cum se topește planul lui 
de a mai ridica acolo o temelie de casă, și locul se 
pierdea și parcă îl și vedea pe Geanovu măsurând 
Oarba toată și cureaua lui.” 

    În literatura română contemporană dedicată 
acestei teme, niciun alt personaj nu-și făcuse un 
asemenea plan personal de apărare a 
pământurilor lui de tăvălugul colectivizării ca 
protagonistul romanului Niște țărani. El găsește 
incomplet raționamentul consătenilor lui, care 
sperau să scape de dări odată cu predarea 
pământului și vitelor de muncă, dar nu credeau că 
truda cea multă pentru „omorârea pământului” tot 
lor le revenea. Lider de opinie ad-hoc, Năiță nu se 
ridică, tipologic vorbind,  la prestigiul lui Ilie 
Moromete, care domina cu personalitatea sa 
grupul consătenilor adunați în poiana lui Iocan. De 
aceea, oricât s-a zbuciumat,  el rămâne să se 
alinieze  celor care nu i-au urmat raționamentul.  
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    Scriitorul înregistrează seismografic mutațiile 
produse în mentalul colectiv. Prima reacție a 
sătenilor amenințați de noua politică a 
comuniștilor proaspăt impuși a fost o „toropeală 
ca o boală a neputinței și a nevredniciei”. Dinu 
Săraru ia ca termen de comparație tradiția muncii 
temeinice, ridicate la rang de mit în satul 
românesc milenar, unde viața și activitatea are 
niște repere cosmice. Acum „oameni cu tragere de 
inimă și cu bucuria lucrului din inima nopții până-
n inima nopții se trăseseră într-o stare de 
așteptare fără motiv și nu-i mai vedea nimeni ca 
mai înainte trecând sub lumina luceafărului la 
aratul unei fâșteici de pământ și mânând boii în 
gura mare să fie auziți și strigând la poarta câte 
cuiva care nu se spălase încă pe ochi.” Ca de obicei, 
luptător plin de inițiativă, Năiță se abonează la un 
ziar și în jurul lui se adună și alți vecini, care vor să 
descifreze adevărul privind bunăstarea  țăranilor 
din satele de la câmpie, cei  deja înscriși în 
colectivă. În viziunea lui Dinu Săraru, instaurarea 
regimului democrației populare la sate a avut în 
România un preludiu dramatic, care a acționat ca 
valurile de maree, ce par că se retrag spre a  
înainta apoi mai năvalnic.  

   Ca într-un puzzle de tip proustian,  se 
completează povestea personajului principal, pe la 
mijlocul narațiunii, în capitolul IX intitulat Vara, 
unde cititorul află că Năiță, întorcându-se din 
război, decide să cumpere pământ, „fiindcă erau 
săraci și pământul era și el sărac și copiii se 
înnădiseră unul după altul și el crezuse că trebuie 
să le facă la toți un rost și cumpărase vreo două 
bucăți cu chinuri mari și cu palmele bătucite de nu 
se mai cunoștea podul palmei de ceafa boului.” 
Autorul găsește o ingenioasă modalitate de 
portretizare a protagonistului, privindu-se într-o 
oglinjoară înrămată cu scoici în tinerețe și care 
acum îl pune pe Năiță în fața unui chip care îl 
surprinde nespus, „cu o față de om străin, bătrân 
rău, și zbârcit și ars de soare, ca și când trecuse 
printr-un foc. Pe obrazul său ras proaspăt se 
încovrigau zbârciturile venind și din sus și din jos, 
și el se pipăi speriat de ce vedea în oglindă. Nu se 
recunoștea, parcă îl tăiase cineva mărunt, mărunt 
pe obraz cu un brici și el nu simțise, și tăieturile se 
uscaseră, și acum nu se mai putea îndrepta nimic.” 
O asemenea modalitate inedită de portretizare îl 
amintește pe  Marin Preda care realizase în 
volumul I din capodopera sa lui Ilie Moromete un 
contur de portret mai mult moral decât fizic, așa 
cum acesta fusese surprins în bustul de lut pe care 
i-l făcuse Din Vasilescu, cap păstrat pe polița 
fierăriei lui Iocan.  

    Deosebit de  Petre al lui Toma, care privește 
cooperativizarea ca pe un dat al destinului și orice 
opoziție este inutilă, căci  „acum este o politică și 
ăștia nu se lasă ușor...” Năiță încearcă o stare de 

„nădejde disperată”. Incertitudinea lui  era 
provocată de căutarea adevărului, în funcție de 
care el înțelegea „să nu se mai chinuiască, să știe 
încotro să o poată și el apuca.” Circumspect  ca 
puțini alții în sat, el propune să coboare spre 
câmpie unde satele cooperativizate erau 
prezentate în ziar ca aranjate și prospere. Năiță 
dorea să se convingă singur, dar ieșirea din cătun 
i-a fost strict interzisă. Abia în capit. al XII-lea, 
deloc întâmplător intitulat Vânătoarea, începe 
campania prin care se duce muncă de lămurire  cu 
fiecare sătean. Țăranilor li se inocula ideea că vor 
începe un nou mod de viață, unul care contrazicea 
și răsturna „tot ceea ce lor li se păruse până atunci 
de neclintit.” Dramatica mutație, produsă de 
malaxorul comunist.  

     În ierarhia tipologică a  romanului, un profil 
inedit pe linia mistificării  psihologice este Sandu, 
băiatul cel vioi și îndatoritor al omului Tudorei din 
Sacoț, copil în care părinții își puseseră speranța 
că va ajunge departe în viață. Da, a ajuns un ofițer 
de „Secoritate”, cum pronunțau sătenii. Prozatorul 
are cultura memoriei satului la care se raportează 
augmentativ dialogul lui Năiță și Pătru despre 
stilul de torturare a țăranilor aplicat în vremea 
colectivizării de către securiști: „Ăștia când te bat 
au tactica lor. Ca să spui și laptele care l-ai supt- 
cum zicea nemernicul ăla al lui Turbatu- trebuie să 
te bată cum trebuie. Altfel, după câte bătăi a 
mâncat Veta lui Haralambie de la bietul bărbat-so, 
când trăia ăsta, ar fi spus amărâta tot satul cu care 
s-a iubit; așa a murit omul  împăcat sufletește și ea 
cântă în strană și spune crezul în mijlocul bisericii 
de zici că e copil mic și altceva decât cu țâța 
mume-sii nu s-a mai jucat cu nimic în viața 
ei...Ăștia au știință, domnule; aici au știință, aici 
sunt învățați ai dracului, oricât de proști ar fi ei.” 
Este o formă umoristic-sarcastică de a supune 
codului de moralitate al satului a două variante de 
păcătuire, dintre care cel mai grav este pervertirea 
tânărului sătean, care fără vreun scrupul moral, a 
descins la casa lui Năiță, făcând percheziție acum 
un an și jumătate, și l-a dus cu Gazul din sat la 
Raion să-l interogheze, amenințând cu violență: 
„Lasă, cetățene, că la noi spui tot, și laptele pe care 
l-ai supt îl spui.” Înstrăinarea lui Sandu de sat 
merge atât de departe, încât, metamorfozat în 
dușman al propriei comunități de obârșie, nu se 
sfiește să prolifereze cuvinte necugetate, specifice 
vocabularului unui torționar: „Vă cunosc eu pe voi, 
țăranii ăștia, vă știu și măselele din gură”. Autorul 
pedepsește pervertirea sa gravă sub raport moral, 
căci Năiță îl reîntâlnește pe acest satrap exact în 
momentul când a fost concediat din Securitate și 
încearcă, dar  fără succes, o schimbare la față a sa 
în relațiile cu sătenii.  

    Panoplia tipologică a satului se completează. 
Pentru Petre al lui Toma, care se știe făcând parte 
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din categoria țăranilor „cam amărâți pe lumea 
asta”, colectivizarea apare ca o șansă de ieșire la 
un liman, drept care el formulează un fel de 
îndemn, căci „ar fi momentul să fim primii care să 
dăm bună ziua.” Printr-o simbolică alăturare, 
vânătoarea vulpii care produsese mari stricăciuni 
în gospodăria lui Pătru, coincide cu plecarea prin 
sat a comisiei de colectivizare. Era și aceea o 
vânătoare care îi produce lui Pătru  un frison 
copleșitor: „-Ăștia sunt...oftă el într-un târziu,  și pe 
fruntea lui se ivi o sudoare fierbinte și simți cum 
nădușește și cum îl scutură frigul, ca și când l-ar 
freca cineva pe șira spinării cu un sloi de gheață.”. 
Era ca un început de gripă, dar de teama comisiei, 
pe care cei doi țărani prieteni încercau să o evite, 
așa cum erau plecați la vânătoarea de vulpi fără 
permis, Năiță și Pătru au rămas în frig și “ 
înghețaseră zdravăn.” Întorși în casa lui Năiță, 
sunt izbiți de privirea Genicăi care spunea „că 
totul se încheiase și că nu mai aveau ce spera.“  
Prozatorul înregistrează în câteva flashuri 
disperarea produsă de vestea deposedării 
țăranilor de pământurile lor. Soția vecinului 
Dumitru lui Dincă, la care se oprise comisia “a ieșit 
din casă blestemând că ea se omoară”. Cauza 
oropsirii era hoția cultivată de autoritățile 
socialiste, sub forme diferite, pe care Nicu lui Nae 
le punctează cu o nedisimulată amărăciune: „-Dacă 
nu sunteți cu cotele, cu ce sunteți, ce mai aveți să 
ne luați? Îl furase pe Nicu limba lui rea, de bețiv 
amărât.” 

   Din fauna comunității nu putea să lipsească nici 
cămătarul, conturat în capitolul intitulat  Datoria 
ca om pe care toți îl invidiază și îl urăsc.   Mucălău 
cel Bătrân îl  împrumutase  cu bani pe Năiță  ca să 
ridice temeliile de case, degradate în timp. 
Restricțiile la care sătenii  fuseseră supuși prin 
interzicerea  dreptului de a vinde la târgurile de la 
câmpie mere și țuică ori să facă vreo cărăușie, i-a 
anulat orice șansă de salvare. Cămătarul îl 
amenință pe datornicul său că îi ia boii. Zbuciumul 
lui ia formă onirică, visul actualizând o altă piesă a 
puzzle-ului narativ, plecarea din cătun a lui Craina 
care îi explică lui Năiță franc că nu are scăpare 
„musai să vă înscrieți.” 

    La venirea nașului său, Pătru arată tot mai 
sfârșit când „pe buzele lui înflori iar zâmbetul  
acela trist, ca de copil”. Portretizarea lui se 
realizează într-o subtilă cheie simbolică: „Se 
trăsese la față și se făcuse alb ca varul, parcă 
pierise tot sângele din el și rămăsese numai pielea 
ca o coală de cerere.”  Interesantă rezolvare 
narativă a trecerii lui Pătru în moarte, scrisă 
credibil, cu fantezie  sugestivă pentru o ființă care 
a trăit cu conștiință cosmică, cea a legăturii cu 

natura de care nu se va despărți  nici în moarte. 
Evenimentul extincției a survenit exact când 
primise comisia  pentru colectivizare. De aici, 
reflexul ironic al comparației  cu cererea pe care 
încercaseră oamenii puterii să i-o impună.  

  Prozatorul izbutește o structură narativă 
compozită, chiar curajoasă, am putea spune,  astfel 
că vestea morții lui Pătru intră până în planul 
oniric construit de autor. Soția lui Pătru relatează 
cum a decurs descinderea comisiei, care pornind 
de la sărăcia acestei familii, a argumentat nevoia 
intrării în colectiv ca șansă de a ajunge „în rândul 
lumii”. Întregul proces de cooperativizare este 
privit numai din unghiul de vedere al țăranilor, 
fără a da credit adversarilor.  

În scurtul capitol final, al XIV-lea din economia 
epică, intitulat Cântece vechi, Năiță  completează 
cererea de înscriere în cooperativa agricole 
colectivă. Un întreg arsenal de forme ale 
rezistenței anticomuniste se epuizaseră până 
când, la final, Năiță se vede nevoit să accepte un 
asemenea pas. În ciuda atâtor strădanii de 
împotrivire,  decizia  sa pare să-i aducă o ușurare,  
căci “pe fața lui nerasă și scofâlcită stăruia o liniște 
nefirească și parcă o îndepărtare de tot și de 
toate.” Argumentarea gestului său  este îngăimată 
cu glas de om plângând:  „a trecut viața și n-am 
făcut nimica și am îmbătrânit și mi s-a urât să mai 
bată Ciclop la ușa mea.” Este momentul când  
țăranul  pierde mândria de a fi proprietar,  dar 
fără ca în locul acesteia să se instaleze vreun elan 
nou, vreo perspectivă. Dimpotrivă, abandonarea 
se dovedește  deplină. Libertatea este necesitatea 
înțeleasă, spun filosofii.  Demnitatea lui însă pare 
salvată, ca o ultimă redută pe care o apăra.  
Momentul coincide simbolic cu înmormântarea lui 
Pătru, socotit a fi cel mai dârz dintre opozanții 
noului regim politic în satul românesc. Modul cum 
prin moarte, Pătru se identifică nirvanian cu glia și 
cu tot ce a creat ea mai minunat, poate aminti, 
finalul romanului Setea unde Titus Popovici o 
descrie pe țăranca Ana Moț dându-și duhul pe glia 
cu care și-a îngemănat existența. Noutatea  
tipologică a romanului constă în 
complementaritatea  celor două caractere ale 
protagoniștilor Năiță și Pătru, una proiectată pe 
contururile mai fugare ale celorlalți țărani. 
Protuberanțele  sunt înghițite de  malaxorul 
politic. De aici și sensul cu  forma de articol 
nehotărât a titlului Niște țărani, desemnând prin 
întreaga demonstrație epică o  masă de manevră a 
viitorului socialist. 
 

●
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e atâţia ani încoace, un himeroid bântuie 
lumea. Un fel de nălucă lunecoasă, mai 
greu de descifrat decât cometa Haley, un 

fel de monstru marin, terestru sau ceresc, 
inconsistent dar obsedant, iluzoriu dar absorbant, 
descris în sute de feluri, este şi acum acest 
fenomen/concept denumit cu termenul de 
postmodernism.  

Deşi folosit de câteva decenii cu ostentaţie 
şi obstinaţie, în mod excesiv, pentru a se impune, 
postmodernismul este şi în clipa de faţă un termen 
contradictoriu. Spun contradictoriu, pentru că 
fiecare comentator şi-a construit o teorie despre 
postmodernism, aşa încât ideea lui Brian McHale 
din „Ficţiunea postmodernă”, după care toate 
aceste teorii sunt, în cele din urmă, ficţiuni, 
rămâne valabilă. De aceea, orice încercare de a 
defini postmodernismul „va trebui să spună ce 
anume este postmodernismul, trebuind, în acelaşi 
timp, să spună şi ce nu este el”i.  

Cum se știe, termenul are deja o istorie. 
Astăzi, orice comentator al fenomenului ştie că 
termenul de postmodern a fost fabricat şi folosit 
pentru prima oară de pictorul englez John Watkins 
Chapman în 1870, pentru a denumi fenomenul 
plastic european dezvoltat în afara picturii 
impresioniste franceze. Că el reapare în 1917, într-
o lucrare a lui Rudolf Pannwitg, desemnând 
„nihilismul şi colapsul valorilor în cultura 
europeană” sau în 1934, într-o antologie de poezie 

alcătuită de Federico Onis şi publicată la Madrid, 
ca şi în 1942, în antologia de poezie latino-
americană alcătuită de Dudley Fitts. Însă 
consacrarea termenului va avea loc după 1947 
prin D.C. Somervell, Arnold Toynbee, Bernard 
Rosenberg sau economistul Peter Drucker, acesta 
din urmă declarând în 1957 trecerea la o societate 
postindustrială, care s-ar caracteriza printr-o 
deviere de la viziunea carteziană a lumii. Însă 
termenul şi-a căpătat un loc privilegiat în retorica 
anilor ’60-’70, mai ales prin teoriile dezvoltate de 
Ihab Hassan, Jameson, Vattimo, Lyotard, apoi 
Charles Newman, Brian McHale, Gerald Graff şi de 
prodigiosul teoretician canadian Linda Hutcheon.  

Postmodernism. Conceptul este vag, prea 
larg, parazitar şi supralicitant. Termenul este 
destul de antipatic, aspru, greoi, cum au constatat 
aproape toţi comentatorii şi evocă „ceea ce ar voi 
să depăşească”, sau să suprime: modernismul 
însuşi. În felul acesta, „termenul îşi conţine 
propriul duşman” (Ihab Hassan). Un termen 
derutant, ostil, prin urmare, pe care suntem 
obligaţi să-l folosim pentru că denumeşte o 
paradigmă.  

De asemenea, considerăm derutant faptul că 
odată cu impunerea „culturii postmoderne” 
(sintagmă deja consacrată), definirea termenului 
de postmodernism a primit notaţii şi conotaţii atât 
de diverse. François Lyotard l-a numit un 
„paradox al viitorului”, pornind de la ideea că 

D 
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epoca postmodernă se caracterizează printr-o 
„pronunţată tendinţă de delegitimare a 
cunoaşterii”, prin desfiinţarea unui „metalimbaj 
universal şi impunerea unei pluralităţi nesfârşite a 
limbajelor”ii. Vattimo vede în postmodernism un 
sfârşit al sfârşitului, în care post nu este sinonim al 
lui anti, iar Ihab Hassan se gândeşte la 
postmodernism în categorii negative, ca la „o 
veritabilă fatalitate a expresiei scrise”, principalele 
note distincte ale fenomenului fiind anarhie, 
polimorfism, indeterminare, absenţă.  

De altfel, polimorfismul accepţiei 
termenului este impresionant. 

Structură autoreflexivă, postmodernismul a 
apărut dintr-o criză a legitimării, care tulbură de 
câteva decenii viaţa socială. La nivel ontologic, în 
postmodernism fiinţa nu mai este fundamentată 
metafizic, nu mai este entitatea la care se rapor-
tează fenomenele lumii reale, ci o entitate 
aleatorie, contextuală. Nici valorile nu mai sunt 
imuabile, ci supuse unei relativităţi conjuncturale, 
iar categoriile negative cu care se operează 
(nihilism, decadenţă, disoluţia metafizicii, 
valoarea „slabă”) ne fac să ne întrebăm dacă 
postmodernismul aduce ceva bun sau ceva precar 
faţă de modernism, dacă nu retează el, dacă nu 
taie ca pe-o maioneză „proiectul neterminat al 
modernismului”, cum ar spune Jürgen Habermas? 
Nici adevărul nu mai este considerat în 
postmodernism un concept gnoseologic, pentru că 
nu se mai încadrează pe o realitate metafizică 
stabilă. Cunoaşterea îşi are fundamentul în 
experienţa estetică, lumea postmodernă devine o 
lume estetizată fundamental, care-şi reconsideră 
valorile culturale, rescriindu-le şi reseminându-le. 
Aceasta va fi şi una din împlinirile orgoliului lumii 
postmoderne. În acest sens, se susţine ideea 
noastră că postmodernismul are rădăcina în Sein 
und Zeit, unde Heidegger vorbeşte de necesitatea 
unei „distrugeri a istoriei antologiei”, adică a 
gândirii care suprapune fiinţa peste prezenţă. 

Într-un fel, postmodernismul este o cultură 
din interiorul culturii, iar trăsătura principală a sa 
o constituie dedublarea, am spune o duplicitate 
întreţinută sistematic. Formele sale de impunere 
sunt „conştient periodice, istorice şi reflexive”iii, 
iar provocările postmoderne conţin o infinită 
complicitate. Prin urmare, e tot mai limpede faptul 
că postmodernismul excelează în denaturare. E 
important şi interesant de urmărit fenomenul 
denaturării în toate artele. 

Fără îndoială, în acest moment, postmo-
dernismul nu mai poate fi privit aşa cum îl definea 
americanul Charles Newman în 1985, în The Post-
Modern Aura, „o bandă de artişti contemporani 
înfumuraţi care, cu lopăţica de zăpadă în mână, 
calcă pe urmele elefanţilor spectaculoşi ai Moder-
nismului”. Însă legăturile sale cu modernismul şi 
cu clasicitatea rămân infailibile. Nu de mult, 

Steven Connor avansa ideea că „post-cultura” nici 
nu se mai poate autodefini, în vreun mod, de pe o 
poziţie independentă, fiind condamnată să rămână 
prelungirea parazitară a unei creaţii culturale 
cunoscute.  

Trebuie să recunoaştem, şi o dată cu noi, 
dacă-i caracterizează fair-play-ul, cohorta de 
teoreticieni contemporani ai fenomenului, că 
postmodernismul n-ar fi fost posibil fără existenţa 
câtorva mişcări, şcoli şi idei care au spectaculat al 
doilea modernism, the high modernism, cum ar 
spune Jameson sau, şi mai bine, modernismul 
târziu, după John Barth, din a doua jumătate a 
secolului XX: textualismul şi intertextualitatea 
(Barthes, Derrida, Julia Kristeva), mişcarea 
destructivistă (Richard Mackcey, Donato, Hopkins 
ş.a.), conceptul de opera aperta, prin care Umberto 
Eco impunea pluralitatea semantică, 
fragmentarismul şi poetica fragmentului, impuse 
de Ihab Hassan, anti-mimetismul, promovat de 
Michel Foucault prin lucrarea „Les mots et les 
choses” (1996).  

Fără a minimaliza importanţa celorlalte, 
vom afirma că principiul intertextualităţii a fost cu 
totul confiscat de postmodernism. El era formulat 
de Roland Barthes în „Le plaisir du texte” încă din 
1971. După Barthes, intertextualitatea e cea care 
înlocuieşte relaţia autor-text cu aceea dintre 
cititor-text. Această nouă relaţie situează 
semnificaţia textuală în chiar istoria discursului 
textual. În aceste condiţii, o operă literară scrisă în 
normele noii relaţii nu mai este considerată 
originală. Astfel sunt taxate cărţile lui E.L. 
Doctorrow (Cartea lui Daniel), Umberto Eco 
(Numele trandafirului), Christa Wolf (Cassandra), 
Rushdie (Copiii în miez de noapte), Garcia Marquez 
(Un veac de singurătate), Findley (Faimoasele 
ultime cuvinte) sau Fowles (Omida). Sunt cărţi ale 
codificării şi decodificării semnelor, care 
deplasează interesul cititorului înspre „subiectul 
mai general al paradoxurilor parodiei, semnalând 
diferenţa ironică în chiar miezul analogiei şi ca o 
transgresiune autorizată a convenţiei”iv. 

Dintre tensiunile postmodernismului, cea 
mai evidentă ar fi încălcarea graniţelor dintre 
genuri, dintre discursuri, dintre discipline chiar, 
dintre cultura elitistă şi cea de masă. Multe dintre 
aceste caracteristici însă le întâlnim la un 
Lautréamont (prima sa carte era publicată la 
1868!), la Urmuz ş.a., ceea ce ne face să afirmăm că 
durata postmodernă nu urmează, cronologic, 
modernismului. Observaţia a fost făcută şi de alţi 
teoreticieni, care au descoperit în acest paradox o 
„metaficţiune istoriografică”. Să ne gândim la 
gestul eminamente postmodern (în sensul de 
„recuperare”, invocat de Lyotard) din Bouvard el 
Pécuchet de Flaubert (1880), unde cele două 
personaje încearcă sublimarea întregii gândiri a 
omenirii într-o Carte, oferind, cum spunea grupul 
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de la Tel Quel, cel mai pur specimen de „text ca 
intertextualitate”v. Personal, cred că de la această 
carte a lui Flaubert a pornit gestica 
postmodernistă, la care s-au adăugat mai târziu 
nuanţele anarhice care plasează întreaga mişcare 
sub semnul dionysiacului. 

 

* 
*    * 

 
Dacă arhitectura conţinând în sine teoria şi 

teoria reflecţia critică asupra sa, a intrat într-un 
proces de internaţionalizare rapidă, nu acelaşi 
lucru s-a întâmplat cu pictura şi sculptura, artele 
cele mai apropiate de ea. Diversitatea picturii şi 
sculpturii din secolul XX este copleşitoare. Teoriile 
postmodernismului, care, aşa cum am afirmat, 
precedă, uneori operele, avansează două trăsături 
ale dezvoltării artelor. prima numită pluralist-
conservatoare (care admite preluarea 
posibilităţilor modernismului, chiar o întoarcere 
la simbolism) şi a doua, pluralist-critică (bazată pe 
impuritate şi intertextualitate). 

 
Pictura continuă, pe de o parte, mişcarea 

pionierilor abstracţionismului (Kandinsky, Klee şi 
Mondrian), pe de altă parte, cultivă (şi aici 
întâlnim o mai accentuată vervă postmodernă) 
condiţia de tip enciclopedic, care, după afirmaţia 
lui Howard Fox, „admite o imensitate de puncte de 
vedere, o infinitate de reacţii interpretative”.  

În cadrul variantei de renaştere simplă 
(Jencks), de cosmopolitism ironic, intră lucrările de 
revenire parţială, temporară şi „nesinceră” la 
vechile stiluri. Din această categorie face parte 
mult citatul tablou Constelazione del Leone – 
Scuola di Roma, pictat în 1980 de Carlo Maria 
Mariani, care reprezintă un grup de artişti şi 
dealeri contemporani în stilul fals eroic al picturii 
alegorice din secolul al XVIII-lea.  

 
Arta rămâne ameninţată în epoca 

postmodernă de forţele teatralismului, 
divertismentului şi kitsch-ului. După afirmaţia lui 
Claude Karnoouh, „cu toţii purtăm diferite măşti şi 
costume, creăm sau realizăm ceea ce a fost deja 
făcut, intrăm în sfera Neo sau în aceea a unui 
perpetuu „post”: neo-realism, neo-romantism, 
neo-expresionism, neo-avant-garde (ciudat 
termen, nu-i aşa?), neo-abstracţie, neo-
minimalism, neo-hiperrealism etc. Iar în societate 
suntem confruntaţi cu aceeaşi situaţie, găsim neo-
burghezie, neo-bogaţi, neo-săraci, neo-
imperialişti, neo-capitalişti, neo-naţionalişti, neo-
populişti, neo-kantieni, neo-hegelieni, neo-
filosofi”. 

Nimic nou în aceste „neo-noutăţi”! De la 
marea revoluţie a lui Duchamp, artele plastice n-
au înregistrat decât cultivarea neţărmurită a 
artefactului transformat în obiect de artă. Total 
neîncadrabil în ideea platoniciană a Frumosului şi 
Binelui, artefactul, obiect gata-făcut, fără caracter, 
capătă dimensiuni de neo-artă. Cea mai 
edificatoare manifestare de gen e expoziţia lui 
Manzoni, Merda del artisto (Gunoiul artistului), 
adunând cutii de conserve cu inscripţii. Această 
expoziţie, prezentată şi la Baubourg, ca şi seringile 
lui Andy Warhol, ca şi oalele de noapte ale lui 
Verdoni, exprimă mai mult o atitudine civică decât 
artistică, ideea unei culturi în declin şi a deriziunii 
într-o lume dominată de raţionalitatea economică. 

 
În ultimii treizeci de ani, postmodernismul 

literar a fost ceea ce noi numim o agresivă 
provocare americană. Fiind o literatură căreia „îi 
lipseşte paternitatea”, „o literatură fără influenţe 
primare”, care suferă de „anxietatea non-
influenţei”vi, literatura americană şi-a creat prin 
postmodernism marea ocazie de a trage spre sine, 
printr-un spectacol intertextual, printr-o 
parodiere ironică, motive, simboluri, teme 
orientale sau europene vechi şi cunoscute. 
Argumentul forte al acestor preluări îl constituie, 
în ideea mai multor teoreticieni americani, 
imitaţia medievală sau cea a Renaşterii: Dante şi 
circulaţia orală a viziunilor religioase înainte de 
scrierea „Divinei Comedii”, Chaucer şi poveştile 
furate din memoria colectivă. Sau chiar cazul 
Homer şi tratarea subiectivă în Iliada şi Odiseea a 
motivelor mitologice greceşti. Prin urmare, de ce 
n-ar exista rotiri de idei şi citări clare sau à 
rebours din aceleaşi cunoscute bibliografii, 
pritociri de teorii şi nuanţări ficţionale ca în 
cazurile Homer, Chaucer, Dante, consideraţi un fel 
de postmodernişti deghizaţi? Tot astfel 
procedează, „cu acelaşi grad de onestitate”, cum 
spunea William Gass prin 1985vii, John Barth, E.L. 
Doctorow, Thomas Pynchon ori Toni Morrison. 

O privire diacronică asupra literaturii ar 
scoate la iveală un foarte mare număr de scriitori 
postmoderni. Vom porni investigaţia noastră din 
anii 1970, când la nouvelle critique, cea care dădea 
libertate infinită cititorului, reuşeşte să rezoneze 
cu câţiva autori de metaficţiuni, consideraţi astăzi, 
fără ezitare, postmoderni, între care John Barth, 
John Fawles şi Umberto Eco. Din acel moment, 
sfera culturii este, prin repetate suprapuneri, în 
totală interdependenţă cu cea a criticii. De aceea, îi 
dăm dreptate lui Brian McHale care, în 
Postmodernist Fiction (carte concepută ca o 
poetică a ficţiunii contemporane) autentifică 
„structura autoreflexivă a postmodernismului”. Nu 
numai în proză, dar şi în poezie raportul de forţe 
dintre teorie şi substanţa poetică se schimbă, în 
sensul că teoria ca discurs secundar devine 
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discurs originar. Prin urmare, lumea ca text a 
absorbit textul ca lume. 

 
Literatura postmodernă cultivă şocul 

noutăţii, pentru care Ezra Pound a strigat mereu 
lozinca „Make it new!” (Inovaţi!) Dar inovaţiile 
sale, ca şi a altor poeţi, T.S. Eliot sau Yeats, s-au 
produs mai ales la nivelul formei, conţinutul 
rămânând totuşi solid tradiţional. Astfel, faza 
iconoclastă a poeziei anglo-americane a secolului 
XX în prima lui jumătate, a fost preluată cu toate 
elementele sale de adepţii poeziei concrete şi de 
cei ai poeziei limbajului, care vor schimba raportul 
autor-text şi cititor-text.  

 
Comentatorii fenomenului schimbării la 

nivel literar leagă întotdeauna creaţiile de teoriile 
apărute. Iată părerea lui Steven Connor despre 
legătura poeziei cu Noul Criticism: „Nu este o 
coincidenţă faptul că The Waste Land  al lui Eliot, 
Ulysses al lui Joyce, primele Cantos-uri ale lui 
pound şi Principles of Literary Criticism ale lui I.A. 
Richards au apărut toate, la interval de câţiva ani 
între ele. Datorită accentului pus pe armonizarea 
impulsurilor afective contradictorii trezite în 
cititor, teoria lecturii elaborată de Richards s-a 
pretat extrem de bine la interpretarea operelor 
scriitorilor noi şi, în special, a operei lui Eliot – 
într-adevăr, Principles of Literary Criticism se 
încheie cu o pledoarie în favoarea lui Eliot”.  

 
O pledoarie pentru literatura postmodernă 

şi chiar o definire timpurie a postmodernismului 
întreprinde Leslie Fielder în eseul său „Cross that 
Border – Close that Gap”, apărut în 1963, unde ia în 
discuţie cultura înaltă şi cultura de masă. El 
detectează în romanele lui Kurt Vonnegut şi John 
Barth elemente de Western şi science fiction, 
accesibile maselor. Contestând „integralitatea 
generică a culturii elevate”, Leslie Fielder aplaudă 
apariţia în proză a stilului parodic, care se 
descotoroseşte de elitism, dând două exemple: 
Conrad (prin parodierea romanelor de aventuri) şi 
Joyce din Ulysses (parodierea romanţiozităţii 
fetelor din capitolul „Naussica”).  

Oricine vrea să înţeleagă postmodernismul 
ca fenomen de creaţie în arte şi în special în 
literatură, nu poate ocoli lucrarea lui Ihab Hassan, 
„The Dismembrement of Orpheus: Toward a 
Postmodern Literature” (Sfâşierea lui Orpheuss), în 
care autorul asimilează dorinţa modernismului şi 
postmodernismului de a „dezmembra”, legendei 
lui Orfeu. După cum bine ştim, poetul-muzician a 
fost sfâşiat de mainadele înfierbântate de gelozie 
pentru că prefera bărbaţii tineri. Ele au aruncat 
capul şi lira lui Orfeu în râul Hebru. Orfeu a 
continuat să cânte şi după uciderea de către 
mainade. Pornind de aici, Hassan ne înfăţişează un 
Orfeu modern care acceptă dezintegrarea şi 

dezmembrarea, dar care continuă să cânte, 
afirmând „o nouă formă creatoare”. Ihab Hassan 
dezvăluie acest „eroism al dezintegrării” atât în 
modernism, cât şi în postmodernism. Primele 
semne se găsesc în cărţile marchizului de Sade, 
continuă, într-o tradiţie a negării, în opera lui 
Alfred Jarry şi ajung la Beckett, a cărui operă 
inaugurează, după Hassan, era scriiturii postmo-
derne. Cele două accente pe care teoreticianul le 
detectează în operele scriitorilor citaţi până acum, 
vor fi relevante şi la John Barth şi William 
Burroughs: un accent pozitiv, „autotranscedent, 
sacru, absolut”, şi un altul, „autodistructiv, 
demonic, nihilist”.  

 
Considerându-l nu pe un scriitor, ci pe 

pictorul dadaist Marcel Duchamp, adevăratul 
artist care leagă modernismul de postmodernism 
(„o inteligenţă suverană a anti-artei, paradoxurile 
negativităţii şi pozitivităţii sale fiind expresii ale 
postmodernismului”), Ihab Hassan riscă o 
definiţie a noului concept. „Spiritul postmodern să 
ghemuit înlăuntrul marelui corp modernismului”. 
Definiţia este completată pe parcursul studiului, 
postmodernismul înfăţişându-se ca o reformare a 
modernismului. 

 
Aproape toate studiile de poetică 

postmodernă consideră postmoderne opere de 
ficţiune care meditează conştient asupra 
propriului lor statut de ficţiune, care încalcă 
flagrant convenţiile cunoscute ale romanului şi 
aduc în prim plan actul de creaţie şi personalitatea 
autorului. E vorba de opere de „metaficţiune 
istoriografică”, cum ar spune Linda Hutcheon, 
care, luându-şi subiectele din istorie, le supune 
unor denaturări şi ficţionalizări. În acest fel, 
creaţia devine surfiction, locul naşterii principiilor 
teoretice (Raymond Federman), iar critica devine 
în postmodernism criticfiction, acesta însemnând 
un topos al jocului şi al iluziei. Sunt adevărate 
salturi de circ, executate cu multă forţă ludică şi 
mult rafinament.  

După cum aproximează Gianni Vattimo, eul 
poetic postmodern e fermecat de estetizarea ime-
diatului, de aspectul impur al formelor literare, iar 
iniţierea cititorului înseamnă direct seducerea 
cititorului.  

Poetul postmodern, ludic, ironic, parodic, 
deconstructivist, carnavalizat, decanonizat, este în 
opoziţie continuă cu hieratismul modern. Con-
ştiinţa artificiului şi a lucrului pe „teme”, cu alte 
cuvinte, acuta conştiinţă textuală, instituie ceea ce 
s-a şi numit laboratorul hipertextual al post-
modernismului, care, în elanul totalităţii recu-
peratoare, nu separă niciodată postmodernismul 
de modernism şi de clasicism.  

În studiul său „Notes sur l’état de post-
modernité”, Virgil Nemoianu vorbeşte de un joc 
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parodic cu istoria ca de un element principal al 
postmodernităţii. Tocmai pe acest joc se bazează 
cele două direcţii ale poeziei americane subscrise 
paradigmei postmoderne: prima cuprinzând 
Generaţia Beat, Şcoala de poezie de la New York şi 
Colegiul scriitoricesc de la Black Mountain, iar a 
doua, poeţii grupaţi pe direcţia accentuat postmo-
dernă a poeziei limbajului (language poetry) Cea 
de-a doua direcţie e importantă prin faptul că 
reprezentanţii ei s-au revoltat împotriva 
narativităţii şi a centralizării eului liric, dar şi 
pentru că, în goana după noutate, duc 
experimentul la forme extreme (a se vedea poezia 
noii propoziţii, teoretizată de Ron Silliman!), având 
ca rezultantă ceea ce noi numim, poate prea aţos, 
poezia universitară. Însă o puternică influenţă 
asupra poeţilor de la sfârşitul secolului trecut din 
toată lumea a avut-o Şcoala de poezie de la New 
York (The New York School), grupare poetică ce a 
schimbat raportul poetului cu realul, dar şi cu 
propria creaţie, estompând considerabil graniţa 
dintre existenţial şi estetic. Poemul devine acum 
consemnarea existenţei şi circumstanţierea ei în 
poem, iar gestica poeziei e şi a poetului fără 
mască, nedeghizat, coborât în stradă. Nu numai 
rostirea devine mai lejeră, dar şi formele poetice, 
ajungându-se până acolo încât Morse Peckham să 
definească poemul drept „o compoziţie în rânduri 
de lungime inegală, deosebindu-se prin acesta de 
regularitatea entropică a prozei”. În 1970, Ron 
Padgett şi Donald Shapiro editează „An Anthology 
of New York Poets” cuprinzând poeme semnate de 
27 de poeţi, între care Frank O’Hara, John 
Ashbery, Ted Berrigan, Tom Clark, Kenneth Koch, 
Bill Berkson.  

Pentru orice cititor avizat, interpret sau 
creator de poezie, „An Anthology of New York 
Poets” este nu numai un reper, ci şi ultimul 
eveniment istoric la nivelul esteticii poetice. 
Întreaga producţie lirică a Şcolii de la New York 
este legată de personismul lui Frank O’Hara, 
manifest lansat de poet la 27 august 1959 
împotriva academismului unor Henry James sau 
Walace Stevens, împotriva dogmatizării şi 
sacralizării artei. Este o pledoarie pentru poetul 
gestual, cineast al propriei existenţe într-un 
prezent etern. Poemul se scrie asemenea 
„dripping”-ului pollockian, adică tehnica scrierii 
tabloului prin picurarea vopselei lichide, pagina 
devine un câmp entropic, loc de desfăşurare al 
unor improvizate scenarii ale eului poetic. Acestei 
mişcări să-i adăugăm grupul „Black Mountain”, 
poeţii obiectiv-proiectivi, care, prin teoreticianul 
grupului, poetul Charles Olson, au cultivat poezia 
energiei cinetice, cu ritmul şi coloratura limbii 
vorbite, şi, deloc în ultimul rând, mişcarea „beat” 
(„San Francisco Renaissance”), protestatară, 
revoluţionară la nivel estetic şi social, mai ales 

prin promotorii ei, Allen Ginsberg, Jack Keronac şi 
Lawrence Ferlinghetti.  

Dacă ţinem seama şi de biografismul liric, 
promovat de poeţi izolaţi ca Robert Lower şi 
Diane Wakoski (dramatizarea unor experienţe 
reale, dându-le valoare de experienţe 
suprarealiste), avem imaginea completă a unei 
poezii care, în continentul nord-american, produce 
o ruptură cu esteticile modernismului, aşezată sub 
semnul postmodernismului.  

În ceea ce priveşte Europa de Est sau de 
Vest, poezia nouă a fost considerată multă vreme o 
neo-avangardă. Ea a rămas în notele unui 
neoexpresionism experimental. O menţiune 
aparte merită poezia modernă din Rusia post-
totalitară, acest al treilea val poetic al secolului XX 
având la bază în special cubofurutismul. 
Comentatorii fenomenului au găsit trei direcţii în 
poezia rusă postmodernă: metarealismul, 
conceptualismul şi prezentismul. Sunt direcţii 
absolut sincrone, cu tot spectacolul noutăţii în 
lirica lumii. Pentru a încheia, provizoriu, discuţia 
noastră despre literatura postmodernă, vom 
spune că în Europa poeţii, ca şi prozatorii, au 
înţeles postmodernismul nu ca o depăşire a 
modernităţii, nu ca sfârşit ori renegare a ei, ci, în 
sensul dat de François Lyotard, ca „perlaborare” a 
acesteiaviii. 

 
(Fragment din cartea ȘAPTE MALADII ALE 

ROSTIRII POSTMODERNE, în cus de apariție) 

 

 
__________________________ 
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Note: 
1 Linda HUTCHEON– The politics of Postmodernism 

(Methuen, New Zork, 1985). În continuarea acestei afirmaţii, 

Linda Hutcheon avansează ideea că postmodernismul nu e atât un 

concept, cât o problematică, în care politicul şi artisticul sunt 
inseparabile: „Postmodernismul a fost posibil datorită 

autoreferenţialităţii, ironiei, ambiguităţii şi parodiei care caracte-

rizează o mare parte din arta modernă, dar şi datorită explorărilor 
sale lingvistice şi provocărilor sale la adresa sistemului de 

reprezentare realist clasic. Pe de altă parte, ficţiunea postmodernă a 

ajuns să conteste ideologia modernă a autonomiei artistice şi a 
expresiei individuale, precum şi separarea deliberată a artei de 

cultura de masă şi de viaţa cotidiană (Huyssen, 1986: 53-4). 

Postmodernismul, în mod paradoxal, reuşeşte să legitimeze 
cultura (înaltă de masă) chiar şi atunci când o subminează. Această 

dublă acţiune permite evitarea pericolului pe care Jameson (1985) 

îl sesizează în acţiunea solitară a impulsului de răsturnare sau 
deconstrucţie: adică, pericolul (pentru critic) al iluziei distanţei 

critice. Funcţia ironiei în discursul postmodern este tocmai aceea 

de a institui această distanţă critică şi apoi de a o desfiinţa. Această 
dublă acţiune previne, de asemenea, orice tendinţă critică de a 

ignora sau trivializa problemele istorico-politice. Ca producători 

sau receptori ai artei postmoderne, suntem cu toţii implicaţi în 
legitimarea culturii noastre. Arta postmodernă investighează 

deschis posibilităţile critice ale artei, fără să nege că această critică 

este în mod inevitabil realizată în numele propriei sale ideologii 
contradictorii”.  

1 Jean François LYOTARD, La Condition postmoderne. 

Rapport sur le savoir (Paris, Minuit, 1979). 
1 Linda HUTCHEON, A Poetics of Postmodernism: Historz, 

Theorz, Fiction (New Zork, 1988). 
1 Ibidem. 
1 Se poate citi teoria dezvoltată pe larg în cartea noastră 

Intimitatea publică a poeziei, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2002, 

unde vedem în Bouvard et Pécuchet primul mare gest postmodern. 

1 Charles NEWMAN, The Post-Modern Aura, Northwestern 

University Press, 1985. 
1 William GASS, Habitations of the World: Essays, New 

York, 1985, Sirnon&Schuster. 
1 Jean-François Lyotard, Le postmodernism expliqué aux 

enfants. Corespondece 1982 – 1985 (Paris, Galilée). Unde, în 

scrisoarea către Jesamin Blau (1 mai 1985), Lyotard afirmă: „Se 

ştie că în domeniul artelor, de exemplu, şi mai precis în cel al 
artelor vizuale sau plastice, ideea dominantă este că astăzi s-a 

sfârşit cu marea mişcare a avangardelor. S-a convenit, ca să 

spunem aşa, să se surâdă sau să se râdă de avangarde, ce sunt 
considerate drept expresii ale unei modernităţi perimate.  

Asemeni altora, nici eu nu iubesc termenul de avangardă, cu 

consonanţa sa militară. Observ totuşi că veritabilul proces al 
avangardismului a fost în realitate un fel de travaliu, lung, obstinat, 

pe deplin responsabil, orientat către cercetarea presupoziţiilor 

implicate în modernitate. Vreau să spun că, pentru a înţelege bine 
opera pictorilor moderni, să spunem de la Manet la Duchamp sau 

Barnett Newman, ar trebui să comparăm travaliul lor cu o 

anamneză în sensul terapeuticii psihanalitice. la fel cum pacientul 

încearcă să-şi elaboreze tulburarea sa prezentă, asociind în mod 

liber elemente aparent inconsistente cu situaţii trecute, ceea ce-i 

permite să descopere sensuri ascunse ale vieţii sale, ale 
comportamentului său – tot aşa se poate considera travaliul lui 

Cézanne, Picasso, Delaunay, Kandinsky, Klee, Mondrain, 

Malevitch şi în cele din urmă Duchamp, ca o „perlaborare” 
(durcharbeiten) efectuată de modernitate asupra propriului său 

sens.  
Dacă abandonăm o asemenea responsabilitate, e sigur că nu 

condamnăm la repetarea fără nici o deplasare a „nevrozei 

moderne”, a schizofreniei, a paranoiei etc. occidentale, sursă a 
nenorocirilor pe care le-am cunoscut timp de două secole.  

Îţi dai seama că, astfel înţeles, „post-” din „postmodern” nu 

semnifică o mişcare de come back, de flash back, de feed back, 
adică de repetare, de analogie şi de anamorfoză, care elaborează o 

uitare iniţială”. 

 

 

 
Carmen Doreal 

sau portretul unei 
sensibilități 

 
otărându-mă să scriu despre Carmen 
Doreal, poetă și redutabil artist plastic, 
am sentimentul că încerc să fac portretul 

unei sensibilități. Asta pentru că în tot ceea ce 
realizează artistic propune visarea ca fast 
imaginativ, visarea ca terapie și ca inițiere în 
atingerea karmei. Asta pentru că ea crede în actul 
artistic ca într-un exercițiu paradisiac și pandant 
al revelației. 
 

Născută în România (Petroșani) unde a 
absolvit Școala de Muzică și Arte Plastice din 
Târgu Jiu și Liceul Sanitar din Târgu Mureș, s-a 

stabilit din 2001 în Canada, la Montreal. Aici își 
desăvârșește în prezent creația de artist plastic 
(mai multe expoziții de pictură la galerii prestante 
din Canada și Europa) și de apostol al poeziei. 

Carmen Doreal a debutat editorial cu volumul 
de poeme Vernisajul iubirii (Ed. Curierul Dunării, 
București, 1999), după care au urmat Poeme în 
culori (Ed. Nemesis, Montreal, 2010) și Întâlnire 
fără argumente (Ed. Fides, Iași, 2013). 

Poemele doamnei Carmen Doreal sunt texte 
ale idealității, texte pentru cunoscători, iar cărțile, 
un fel de boutells à la mer, aruncate pentru a 
ajunge la oamenii categorici, care știu exercițiul 

H 
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evadării din realul agresiv. Spune poeta în Yin și 
Yang: ,,rezemați de secunda/ ce bate/ doar în 
propria inimă/ creștem odată cu trupul/ unul spre 
celălalt/ unde sfârșesc eu/ începi tu/ ca o 
continuare/ între Yin și Yang/ lună-soare.” 

 
Asemenea  proscrisului Sisif, Carmen Doreal 

acceptă (și practică) o continuă nevetă între 
cuvânt și culoare, trecând totul printr-un suflet 
însetat de ideal. Poezia este extaza libertății, iar 
Carmen Doreal a ales poezia pentru cunoașterea 
de sine, aprobând prin asta ideea lui Aristotel din 
Poetica, după care ,,poezia este mai adevărată 
decât cercetarea sistematică a ființării.” De aceea, 
prima impresie la întâlnirea cu poezia sa este 
realizarea unei originale percepții virginale a 
lumii. În poezia sa putem vedea visele ,,desenând 
jurăminte ținute pe jumătate”, asfințitul pare o 
rană”, aici ,,creștem odată cu timpul” și, ,,trăind 
iubirea bumerang”, se caută veșnicia ,,ca într-o 
oglindă de vers repetat rotitor”. 

 
Am credința că sunt departe de a greși, atunci 

când afirm, că avem de-a face cu o poezie a 
proiecției omului în raport cu idealitatea pură. 
Spune într-un poem: ,,imaginează-ți întâlnirea/ ta 
proprie/ bărbatul ideal/ cu femeia ideală”. Și în 
pictura Domniei Sale, ușor fovistă, e valabilă 
această invitație.  

 

 
 
Arondată la izvoarele candorii, poeta așează la 

baza creației visarea. Iar în tot ceea ce artistic 
realizează, nu ocolește, ci caută misterul lumii. Și 

dacă în înfățișările picturale pe care le realizează 
asistăm la un ceremonial eminamente baroc, în 
poezia sa asistăm la o blândă și lineară 
solemnitate. Astfel, fiecare poem seamănă cu o 
inițiere în atingerea Karmei. Să cităm Virtualia: ,, 
muzică pentru îndrăgostiți/ colorată sonor/ cu 
șoapte minore/ sufletul consumat/ în oglinzi 
retrovizoare/ are tot dreptul să ne vadă/ exersând 
atingerea/ alfabetului braille/ pe ape venețiene/ 
în aceste clipe/ când tu/ îmi citești inima/ bătând 
puternic/ speriată la gândul/ că te voi pierde/ 
printre rânduri”.  

 
La Carmen Doreal căutarea celuilalt se 

suprapune cu căutarea sinelui, a Eului profund. Să 
remarcăm și mișcarea, grațioasă, ca o dulce plutire 
de nori ușori deasupra apelor, din La masa tăcerii: 
,,Lunecă umbra/ se așează la masă o tăcere/ râul 
oftează înfiorat/ asfințitul îmi pare o rană/ din 
care o umbră a plecat”. Și: ,,până ce totul în jurul 
meu/ va relua urma/ pașilor tăi/ mal peste care 
aleargă visele noastre/ desenând jurăminte/ 
ținute pe jumătate// doar așteptările/ pe nisipul 
fierbinte/ întârzie agitate /sub învolburate 
chemări/ dincolo de rana asfințitului/ fantasmele 
noastre/ adâncite în ochii tăi” (Voi da inima înapoi 
cu o vară).   

 
Trebuie să spunem că poezia în discuție 

respinge ideea lui Roland Barthe, conform căreia 
modernismul ar trebui să înlocuiască ideea de 
inspirație cu conștiința artizanală a fabricației 
literare. Imposibil în cazul poetei Carmen Doreal, 
ale cărei fulgerări lirice vin din inspirație și care 
probează ceea ce numim homeografia, adică 
scrierea cu sine însuși, adică preschimbarea în 
cuvinte. Iar ceea ce propune poeta prin cuvânt 
este, așa cum accentuam la începutul acestei 
scurte disertații, visarea. Visarea ca terapie. 
Visarea ca fost imaginativ și instrument de a 
descoperi, vorba lui Leibnitz, cea mai bună dintre 
lumile posibile. Departe însă de misticism. Poeta 
nu e un mistic încremenit în canon. Misticul, 
spunea bunul Cioran, e cu adevărat liber când 
trece dincolo de Dumnezeu. De acord! Carmen 
Doreal e un artist liber, dinamic, transportând în 
artă armonia ființei și a lumii, înălțând deseori 
banalul la rang de simbol. Astfel, fiecare idee de 
poem e trecută prin nobilitatea unui stil original. 

 
Poetă de mare rafinament, supusă trăirilor 

romantice dar cu fericite rezolvări textuale 
expresioniste, Carmen Doreal face parte dintre 
poeții vizionari ai poeziei române de azi.  

 

Daniel CORBU 
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Melania  RUSU- CARAGIOIU 
 

,,Eroi au fost, eroi sunt  încă”   
Horea, Cloșca și Crișan 

   
Cuvânt omagial de Melania Rusu Caragioiu la Marea  Sărbătoare ,,Limba Noastră cea Română” , 31 
august 2019, închinat la Bisericuțà din Albac,  acum în Olănești-Vâlcea, Lăcaș duhovnicesc unde a 
fost botezat Horea.  
       

propierea de spațiile sfinte ne 
îndeamnă la o anumită reculegere , de 
împăcare în eul nostru. Împăcare, 

liniștire, umilință duhovnicească revărsată 
peste noi din înalt. Îl simțim pe Dumnezeu 
aproape. El este în noi, dar noi uităm adesea. 
Dacă ne uităm în jurul nostru totul este o 
minune pe care o datorăm Domnului 
Dumnezeului nostru, iar nepotrivirile,  sunt 
ispitele, lucrarea potrivnicului care se zbate în 
a aduce răul și nefericirea. Omul este supus 
deseori samavolniciilor vremurilor, vieții , 
cum zice cronicarul,  le cade victimă încercând 
să le îndrepte. Dar voia Domnului este cea 
care, de fapt, este hotărâtoare în decurgerea 
faptelor , urmărind lămurirea, purificarea, 
întărirea credinței noastre.  
Istoria adevărată este cea care ne spune ce a  
fost, dar ea nu întotdeauna dezleagă firul care 
a determinat evenimentele și astfel, se pot 
întâmpla perioade lungi nedeslușind cauzele și 
urmările acestor cauze. Ne mai spunând 
despre ascunderea voită a adevărului de către 
cei care scriu istoria.  
Ne găsim la Schitul Albac, loc sfințit și istoric,  
care a văzut cu ochii vremii multe fapte care s-
au petrecut în jurul lui. Acest schit vechi, chiar 
dacă nu are scris pe răboj data punerii 
temeliei lui sfințite, vorbește prin faptul că 
înainte de 1784, când Eroul  Horea din Albac, 
împlinea 54 de ani, acest schit a existat  și în 
cristelnița lui a fost borezat copilașul Horea, 
devenit prin eroismul său:-Horea- Crăișorul 
Munților.   
După marii istorici: Constantin C. Giurescu,  
David Prodan, Ion Rusu Abrudeanu,  istoricul 
german Adam Friedrich Geisler și nenumărați 
alții, găsim  istoria Răscoalei lui Horea, Cloșca 
și Crișan.  Acești  trei mari eroi români, Horea, 
Cloșca și Crișan, înainte cu cinci ani,  de 
Revoluția franceză , în 1784, au avansat în 
cererile și lupta lor dorința iobagilor români 
de libertate, egalitate și fraternitate, 
răsculându-se împotriva ,,domnilor de 
pământ”. 

 
 
De patru ori Horea= Vasile Nicola =Nicola 
Ursul  a făcut drumul din Albac  până la Viena, 
reușind să fie primit de Împăratul Iosif al II-
lea, cerând desfințarea iobăgiei și drepturi 
egale pentru toți românii cu drepturile tuturor 
locuitorilor  din Ardeal. Horea din Albac era 
știutor de carte și de scriere, de meserie era 
lemnar, constructor de biserici din lemn, 
dintre care și cea din Comuna Cizer, biserică 
mutată în anul 1967 la Muzeul Satului din Cluj-
Napoca. 
În toamna anului 1784 moții se răscoală 
cuprinzând toate zonele Munților Apuseni, 
până în Sud la Defileul III al Mureșului. 
Răscoala a durat din toamnă până în apropiere 
de Crăciun, Horea hotărând întreruperea 
luptelor. Împreună cu Cșoșca se ascunde în 
pădurile din jurul Albacului.  
 Este trădat, sunt trădați, prinși și duși la 
închisoarea de la Alba Iulia. Sunt interogați în ,, 
șase rânduri” dar nu mărturisesc nimic. Iosif al 
II-lea redactează actul  de execuție a acestor 
doi eroi lăsând la dispoziția executorilor 
modul grav, corecțional și de îngrozire în  
aplicare a pedepsei capitale. În 1785 pe un mic 

A 
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deal de lângă Alba iulia sunt executați, întâi 
Cloșca și apoi Horea, torturați crunt prin 
lovirea cu roata, frângerea trupului, ,,tragerea 
pe roată”. Apoi cruzimea și defăimarea au 
continuat  și pentru a o aduce la cunoștința  
tuturor. Trupurile lor au fost sfârtecate și 
părțile acelea sfâșiate au fost atârnate   prin 
sate. O mână a lui Horea a fost atârnată de un 
gorun la Țebea  și pomul gigant poartă și azi 
numele de Gorunul lui Horea. La poalele 
acestui gorun a fost înmormântst Avram Iancu.  
A fost prins, la puțin timp și Crișan , întemnițat 
și el, dar Crișan nu le-a mai dat călăilor 
satisfacția de a asista la torturarea lui 
sângeroasă, ci și-a pus capăt zillor în 
închisoare. 
 Astăzi din gorunul lui Horea mai există 
trunchiul viguros despicat de vreme, având 
doar o mică coroană, întinerită,  de ramuri. 
Casa eroului Horea a  fost cumpărată de I.C. 
Brătianu și  strămutată pe moșia acestuia  în 
localitatea Florica. 
Neamul românesc își amintește cu pioșenie, 
respect și fală, de acești eroi martiri pentru 

drepturile românilor iobagi din Transilvania și 
le consfințește memoria prin nume de 
instituții, obeliscuri, străzi,  școli și prăznuirea 
numelui și memoriei lor. 
Autoarea acestor rânduri este fosta elevă din 
clasa a doua de la Școala primară din Vața de 
jos, învecinată cu Țebea, școală care își făcea 
sărbătorile la Țebea cântând cântece 
patriotice și cânece populare specifice văii 
Bradului (orașul minier de aur-Brad) Se cânta 
întotdeauna și  Marșul lui Iancu, din care redau 
o strofă și refrenul: 
,, Cincizeci de oi despoaie 
,, Și prin frigări le pun, 
,, De cântec de cimpoaie pădurile răsun’ ,  
 ,, Românii se așează pe lângă-un mare foc  
,, Și Iancul ospătează cu dânșii la un loc.  
 
,, Iancule mare, bravule tare, cu noi să fi,  
,, Tu însoțește și îmbărbătește pe  ai tăi fii. ” 
            În incheiere adaig dpuă din poeziile mele 
dedicate eroilor neamului : Horia Cloșca și 
Crișan. 
 

 
Bbliografie: Istoria României,  date de pe internet și date culese personal. 

 

 

    Crăişorul  Horea  
 
 

Un ,,crăişor’’ şi oastea lui bărbată, 
Din steiul tare – cremene din munte, 
Desprinşi din  stânci, cu pletele cărunte, 
S-au răsculat, chemând încă odată, 
 
Din amăgite piepturi, dor de viaţă, 
Deplină libertate-n glia sfântă, 
Dreptate, pentru brazda ne-nfricată; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Atunci, se-nvolbură din văi, ca ceaţa, 
 
Să piardă-n fumul des, năpăstuirea, 
Iobagii înlănţuiţi în ţara mamă, 
Împiedecaţi să nu-i simtă iubirea… 
 
Un Horea mai înalt ca Detunata 
Păşeşte-n bătălie fără teamă ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El n-a murit ! Şi vie-i este armata ! 
                                                                 Timişoara, l984 
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Poem Pentru Horea, Cloșca  
și Crișan  
                                                              
 

 Horind la sărbători pe plaiul dulce, 
 Ori răsturnând o brazdă de ogor, 
 Răsună-n valuri doina pe pripor, 
 Pic lângă pic, amarul din izvor;        
             Aripi de răzvrătire vântul duce ! 
 
 Colnic s-a sprijinit către colnic.                              
Lăcaș năpăstuit de om-iobag, 
 Odihnă n-are casa fără prag, 
 Șuvoi de-aleanuri, chinuri de pribeag , 
Caută pâine, dar nu-i nici un spic; 
               Aprig, poporul n-a cerșit nimic ! 
 
Crișuri s-au răzvrătit în matca lor, 
Ravene s-au umplut de sănge mult, 
Istoria a tremurat: Tumult ! 
Scrâșnind înfiorat ca mai de mult, 
Alte oștiri murind cu-același dor. 
           Norii răscoalei s-au întins în zbor  ! 
 
Horia, cu fruntea-naltă, vrea dreptate, 
Cloșca buciumă-n văi,  munții răsună: 
,,Mai bine moarte decât strâmbătate !” 
 Strigă Crișan din inima lui bună. 
                                                            
Eroi ai noștri, un  neam întreg vă cântă, 
         Trăiți cu noi și lupta e NEÎNFRÂNTĂ !                     

                                                                                
 

     
magini: I - Bisericuța din Albac,  II - vedere generală spre Bisericuță,  III - poză parțială de grup la Izvoarele curente din cele o mie de 
izvoare existente în  Olănești. 
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ovvero  
una stimolante ricerca d’infinito 

 
sservando le pitture dell’artista rumena Elleny 
Pendefunda, ci si rende subito conto di essere 
fuori dai tradizionali  schemi figurativi fatti di 

paesaggi, di nature morte e di figure umane e nello 
stesso tempo si è tentati, per una serie di elementi, a 
indugiare  su ogni singola tela alla ricerca di qualcosa che  
al senso della vista non è consentito scoprire.  
   Con Elleny Pendefunda ci si immerge nell’astratto, nel 
totale distacco da ogni oggetto figurato, riscontabile con 
naturalezza  nella sintesi  del segno, nel tratto cromatico 
e nella leggerezza delle forme. In realtà il colore e il 
movimento catturano l’attenzione e la riflessione dello 
spettatore, regalando attimi di immersione in un mondo 
per lo più sconosciuto all’umanità di questo malinconico, 
distratto e  confuso secolo XXI.  
   Elleny Pendefunda, nonostante  la sua giovane età, 
partecipa in veste di socia  alla attività artistica  della 
Società  delle Belle Arti “Casa di Dante” di Firenze, è 
presente  nella rivista di letteratura e arte Contact 
international e ha realizzato con successo mostre 
personali e la partecipazione a numerose  e importanti 
mostre collettive in Europa, Stati Uniti e Israele.  
   Grazie alla preziosa intermediazione di Padre Gabriel 
Marius, anche Cortona ha avuto il piacere nell’agosto del 
2019 di poter accogliere e ammirare, negli ambienti 
della Chiesa di San Francesco, una sua mostra dal 
suggestivo titolo “Ali nel labirinto”, che costituisce il 
leitmotiv della intera esposizione. I quadri di Elleny 
rappresentano, infatti, una convinta ricerca di libertà di 
espressione,   che si può cogliere nella  scelta del segno, 
nella linea che si fa rapida, nei colori che diventano 

primari senza le mediazione di sfumature e soprattutto 
nel totale distacco da ogni oggetto figurato. In definitiva 
il colore e il movimento  sono i tratti distintivi di questa 
giovane artista rumena. 
   La presenza delle ali stanno a significare la necessità, il 
desiderio  di allontanarsi dal labirinto delle umane 
convenzioni, delle consolidate trasgressioni, delle forme 
di follia di una società che ha perso il senso della sua 
reale dimensione, nella convinzione che solo 
allontanandosi dall’inganno dei  muri mentali l’uomo  
può programmare l’uscita dal labirinto che impedisce la  
conquista o quanto meno la percezione della vera libertà. 
    Per comprendere la pittura di Elleny occorre partire 
dai  suoi colori, dalle sue pennellate straordinariamente 
sicure, dai suoi svolazzi, da un codice astratto,  
semplicemente sfiorato da tracce concrete  per poi 
scandagliarne le  pulsioni sotterranee e  seguirne le 
tensioni segrete. I suoi lavori fanno accarezzare  un non- 
so-che situato al di là. E’ come se il sipario di un teatro si 
squarciasse, facendoci sentire la presenza di  una scena 
posta oltre. Partire dalla Storia e spingersi al di là di  essa  
è  per Elleny un imperativo etico oltre che artistico che 
offre un provvidenziale appiglio all’attento osservatore 
di capire  come le occasioni si possano incontrare con 
l’eterno e l’effimero possa diventare immortale.  In fondo 
è poi questo il senso più alto della vita di un uomo; il 
modo unico di uscire da un vicolo cieco e da 
quell’insensato labirinto in cui l’uomo d’oggi minaccia di 
perdersi.  

    Nicola CALDARONE 

O 
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or 
 a stimulating search for infinity 

 
bserving the paintings of the Romanian artist 
Elleny Pendefunda, one immediately realizes 
that he is outside the traditional figurative 

schemes made of landscapes, still lifes and human 
figures and at the same time one is tempted, for a series 
of elements, to linger on every single canvas in search of 
something that the sense of sight is not allowed to 
discover.  

With Elleny Pendefunda you immerse yourself in 
the abstract, in the total detachment from any figurative 
object, which can be found naturally in the synthesis of 
the sign, in the chromatic stroke and in the lightness of 
the forms. In reality, color and movement capture the 
attention and reflection of the viewer, giving moments of 
immersion in a world mostly unknown to humanity in 
this melancholy, distracted and confused 21st century.  

Elleny Pendefunda, despite her young age, 
participates as a partner in the artistic activity of the 
Society of Fine Arts "Casa di Dante" in Florence, is 
present in the literature and art magazine Contact 
International and has successfully created solo 
exhibitions and participation to numerous and 
important collective exhibitions in Europe, the United 
States and IsraeL.  

Thanks to the precious intermediation of Father 
Gabriel Marius, Cortona also had the pleasure in August 
2019 of being able to welcome and admire, in the rooms 
of the Church of San Francesco, one of his exhibitions 
with the evocative title "Wings in the labyrinth", which is 
the leitmotif of the entire exhibition. Elleny's paintings 
represent, in fact, a convinced search for freedom of 
expression, which can be grasped in the choice of the 

sign, in the line that becomes rapid, in the colors that 
become primary without the mediation of shades and 
above all in the total detachment from each object. 
figured. Ultimately color and movement are the 
hallmarks of this young Romanian artist.  

The presence of the wings signifies the need, the 
desire to move away from the labyrinth of human 
conventions, the consolidated transgressions, the forms 
of madness of a society that has lost the sense of its real 
dimension, in the belief that only by moving away from 
the deception of mental walls man can program the exit 
from the labyrinth that prevents the conquest or at least 
the perception of true freedom.  

To understand Elleny's painting, it is necessary to 
start from its colors, from its extraordinarily sure 
brushstrokes, from its flourishes, from an abstract code, 
simply touched by concrete traces in order to then probe 
its underground impulses and follow its secret tensions. 
His works make you caress a not-so-that located beyond. 
It is as if the curtain of a theater is torn apart, making us 
feel the presence of a scene beyond. Starting from 
history and going beyond it is for Elleny an ethical as 
well as an artistic imperative that offers a providential 
foothold for the attentive observer to understand how 
opportunities can meet with the eternal and the 
ephemeral can become immortal. After all, this is the 
highest meaning of a man's life; the unique way to get 
out of a blind alley and that senseless labyrinth in which 
today's man threatens to get lost. 

 

Nicola CALDARONE 

O 
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sau 
o căutare stimulativă a infinitului 

 
bservând picturile artistului român Elleny 
Pendefunda, își dă seama imediat că se află în 
afara schemelor figurative tradiționale 
formate din peisaje, naturi moarte și figuri 

umane și, în același timp, este tentat, pentru o serie de 
elemente, să zăbovească pe fiecare pânză în căutarea a 
ceva ce simțul vederii nu are voie să descopere.  

Cu Elleny Pendefunda te scufunzi în abstract, în 
detașarea totală de orice obiect figurativ, care poate fi 
găsit în mod natural în sinteza semnului, în cursul 
cromatic și în ușurința formelor. În realitate, culoarea și 
mișcarea captează atenția și reflexia privitorului, oferind 
momente de scufundare într-o lume în mare parte 
necunoscută umanității în acest secol XXI melancolic, 
distras și confuz.  

Elleny Pendefunda, în ciuda vârstei tinere, participă 
ca partener la activitatea artistică a Societății de Arte 
Plastice „Casa di Dante” din Florența, este prezentă în 
revista de literatură și artă Contact International și a 
creat cu succes expoziții personale și participare la 
numeroase și expoziții colective importante în Europa, 
Statele Unite și Israele.  

Datorită prețioasei intermedieri a părintelui Gabriel 
Marius, Cortona a avut, de asemenea, plăcerea în august 
2019 de a putea primi și admira, în sălile Bisericii San 
Francesco, una dintre expozițiile sale cu titlul evocator 
„Aripi în labirint” , care este laitmotivul întregii expoziții. 
Picturile lui Elleny reprezintă, de fapt, o căutare convinsă 
a libertății de exprimare, care poate fi cuprinsă în 
alegerea semnului, în linia care devine rapidă, în culorile 
care devin primare fără medierea nuanțelor și mai ales 

în total detașare de fiecare obiect. mi-am dat seama. În 
cele din urmă, culoarea și mișcarea sunt semnele 
distinctive ale acestui tânăr artist român. 

 Prezența aripilor semnifică nevoia, dorința de a se 
îndepărta de labirintul convențiilor umane, a păcatelor 
consolidate, a formelor de nebunie ale unei societăți care 
și-a pierdut sensul dimensiunii sale reale, în credința că 
numai prin îndepărtarea din înșelăciunea zidurilor 
mentale omul poate programa ieșirea din labirint care 
împiedică cucerirea sau cel puțin percepția adevăratei 
libertăți.  

Pentru a înțelege pictura lui Elleny, este necesar să 
plecăm de la culorile sale, de la apăsările sale 
extraordinar de sigure, de la înfloririle sale, de la un cod 
abstract, pur și simplu atins de urme concrete pentru a-i 
sonda apoi impulsurile subterane și a-i urma tensiunile 
secrete. Lucrările sale te fac să mângâi o nu atât de așa 
situată dincolo. Este ca și cum perdeaua unui teatru este 
sfâșiată, făcându-ne să simțim prezența unei scene 
dincolo. Începând de la istorie și mergând dincolo de ea 
este pentru Elleny un imperativ etic și artistic, care oferă 
un punct de vedere providențial observatorului atent 
pentru a înțelege cum oportunitățile se pot întâlni cu 
eternul și efemerul poate deveni nemuritor. La urma 
urmei, acesta este cel mai înalt sens al vieții unui om; 
modul unic de a ieși dintr-o alee oarbă și acel labirint 
fără sens în care omul de azi amenință să se piardă. 

O 

 

Nicola CALDARONE
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ou 
une recherche stimulante de l'infini 

 

n observant les peintures de l'artiste roumaine 
Elleny Pendefunda, on se rend immédiatement 
compte qu'il est en dehors des schémas 

figuratifs traditionnels faits de paysages, de natures 
mortes et de figures humaines et en même temps on est 
tenté, pour une série d'éléments, de s'attarder sur 
chacun d'entre eux. toile à la recherche de quelque chose 
que le sens de la vue n'a pas le droit de découvrir.  

Avec Elleny Pendefunda vous vous plongez dans 
l'abstrait, dans le détachement total de tout objet 
figuratif, que l'on retrouve naturellement dans la 
synthèse du signe, dans le trait chromatique et dans la 
légèreté des formes. En réalité, la couleur et le 
mouvement captent l'attention et le reflet du spectateur, 
donnant des moments d'immersion dans un monde pour 
la plupart inconnu de l'humanité dans ce 21e siècle 
mélancolique, distrait et confus. 

 Elleny Pendefunda, malgré son jeune âge, participe 
en tant que partenaire à l'activité artistique de la Société 
des Beaux-Arts "Casa di Dante" à Florence, est présente 
dans la revue littéraire et artistique Contact Intazional et 
a créé avec succès des expositions personnelles et la 
participation à de nombreuses et d'importantes 
expositions collectives en Europe, aux États-Unis et en 
Israël. 

 Grâce à la précieuse intermédiation du Père Gabriel 
Marius, Cortona a également eu le plaisir en août 2019 
de pouvoir accueillir et admirer, dans les salles de 
l'église de San Francesco, l'une de ses expositions au titre 
évocateur "Ailes dans le labyrinthe" , qui est le leitmotiv 
de toute l'exposition. Les peintures d'Elleny 
représentent, en fait, une recherche convaincue de la 
liberté d'expression, qui peut être saisie dans le choix du 

signe, dans la ligne qui devient rapide, dans les couleurs 
qui deviennent primaires sans la médiation des nuances 
et surtout dans le total détachement de chaque objet. 
figuré. En fin de compte, la couleur et le mouvement sont 
les caractéristiques de ce jeune artiste roumain.  

La présence des ailes signifie le besoin, le désir de 
s'éloigner du labyrinthe des conventions humaines, les 
transgressions consolidées, les formes de folie d'une 
société qui a perdu le sens de sa dimension réelle, dans 
la croyance que ce n'est qu'en s'éloignant de la 
tromperie des murs mentaux l'homme peut programmer 
la sortie du labyrinthe qui empêche la conquête ou du 
moins la perception de la vraie liberté.  

Pour comprendre la peinture d'Elleny, il faut partir 
de ses couleurs, de ses coups de pinceau 
extraordinairement sûrs, de ses fioritures, d'un code 
abstrait, simplement touché par des traces concrètes 
pour ensuite sonder ses pulsions souterraines et suivre 
ses tensions secrètes. Ses œuvres vous font caresser un 
pas-si-celui situé au-delà. C'est comme si le rideau d'un 
théâtre était déchiré, nous faisant ressentir la présence 
d'une scène au-delà. Partir de l'histoire et aller au-delà 
est pour Elleny un impératif aussi bien éthique 
qu'artistique qui offre un pied providentiel à 
l'observateur attentif pour comprendre comment les 
opportunités peuvent se rencontrer avec l'éternel et 
l'éphémère peut devenir immortel. Après tout, c'est le 
sens le plus élevé de la vie d'un homme; la manière 
unique de sortir d'une impasse et de ce labyrinthe 
insensé dans lequel l'homme d'aujourd'hui menace de se 
perdre. 

Nicola CALDARONE 

E 
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или 
стимулирующий поиск бесконечности 

 
аблюдая за картинами румынской 
художницы Эллени Пендефунда, сразу 
понимаешь, что он находится за пределами 

традиционных образных схем, составленных из 
пейзажей, натюрмортов и человеческих фигур, и в то 
же время возникает соблазн, чтобы ряд элементов 
задержался на каждом отдельном. холст в поисках 
чего-то, что зрению не позволено обнаружить.  

С Elleny Pendefunda вы погружаетесь в 
абстрактное, в полную непривязанность к любому 
образному объекту, что естественным образом 
можно найти в синтезе знака, в хроматическом 
мазке и в легкости форм. На самом деле цвет и 
движение захватывают внимание и отражение 
зрителя, давая моменты погружения в мир, в 
основном неизвестный человечеству в этом 
меланхолическом, рассеянном и запутанном 21 веке.  

Эллени Пендефунда, несмотря на свой юный 
возраст, участвует в качестве партнера в 
художественной деятельности Общества изящных 
искусств "Casa di Dante" во Флоренции, присутствует 
в литературном и художественном журнале Contact 
International, успешно создавала персональные 
выставки и участвовала в многочисленных и важные 
коллективные выставки в Европе, США и Израиле.  

Благодаря драгоценному посредничеству отца 
Габриэля Мариуса, Кортона также имел 
удовольствие в августе 2019 года встретить и 
полюбоваться в залах церкви Сан-Франческо одной 
из его выставок с вызывающим воспоминания 
названием «Крылья в лабиринте». , что является 
лейтмотивом всей выставки. Картины Эллен, по 
сути, представляют собой убежденный поиск 
свободы выражения, который можно уловить в 
выборе знака, в быстрой линии, в цветах, которые 

становятся основными без посредничества оттенков 
и, прежде всего, в целом. отрешенность от каждого 
объекта. прикинул. В конечном счете, цвет и 
движение - отличительные черты этого молодого 
румынского художника.  

Присутствие крыльев означает необходимость, 
желание уйти от лабиринта человеческих 
условностей, консолидированных проступков, форм 
безумия общества, утратившего ощущение своего 
реального измерения, в убеждении, что только 
отойдя от обмана ментальных стен человек может 
запрограммировать выход из лабиринта, который 
мешает завоеванию или хотя бы восприятию 
истинной свободы.  

Чтобы понять картину Элен, необходимо начать с 
ее красок, с ее необычайно четких мазков, с ее 
расцвета, с абстрактного кода, просто затронутого 
конкретными следами, чтобы затем исследовать ее 
подземные импульсы и проследить ее тайные 
напряжения. Его работы заставляют ласкать не 
совсем то, что находится за его пределами. Это как 
будто занавес театра разрывается, заставляя нас 
почувствовать присутствие сцены за его пределами. 
Начиная с истории и выходя за ее пределы, для 
Эллен это этический и художественный императив, 
который предлагает внимательному наблюдателю 
провиденциальную точку опоры, чтобы понять, как 
возможности могут встретиться с вечным, а 
эфемерное может стать бессмертным. Ведь это 
высший смысл жизни мужчины; уникальный способ 
выбраться из тупика и того бессмысленного 
лабиринта, в котором современный человек грозит 
заблудиться. 

Никола КАЛДАРОНЕ 

Н 
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Oder eine anregende Suche nach Unendlichkeit 

 

Wenn man die Gemälde der rumänischen Künstlerin 
Elleny Pendefunda betrachtet, merkt man sofort, dass er 
sich außerhalb der traditionellen figurativen Schemata 
aus Landschaften, Stillleben und menschlichen Figuren 
befindet und gleichzeitig versucht ist, für eine Reihe von 
Elementen auf jedem einzelnen zu verweilen Leinwand 
auf der Suche nach etwas, das der Sehsinn nicht 
entdecken darf.  

Mit Elleny Pendefunda tauchen Sie in das Abstrakte 
ein, in die völlige Loslösung von jedem figurativen 
Objekt, das natürlich in der Synthese des Zeichens, im 
chromatischen Strich und in der Leichtigkeit der Formen 
zu finden ist. In Wirklichkeit ziehen Farbe und 
Bewegung die Aufmerksamkeit und Reflexion des 
Betrachters auf sich und geben Momente des 
Eintauchens in eine Welt, die der Menschheit in diesem 
melancholischen, abgelenkten und verwirrten 21. 
Jahrhundert größtenteils unbekannt ist. 

 Elleny Pendefunda nimmt trotz ihres jungen Alters als 
Partnerin an der künstlerischen Tätigkeit der 
Gesellschaft der Schönen Künste "Casa di Dante" in 
Florenz teil, ist im Literatur- und Kunstmagazin Contact 
International vertreten und hat erfolgreich 
Einzelausstellungen und Teilnahme an zahlreichen 
geschaffen und wichtige Gemeinschaftsausstellungen in 
Europa, den USA und Israel.  

Dank der wertvollen Vermittlung von Pater Gabriel 
Marius hatte Cortona im August 2019 auch das 
Vergnügen, in den Räumen der Kirche San Francesco 
eine seiner Ausstellungen mit dem eindrucksvollen Titel 
"Flügel im Labyrinth" begrüßen und bewundern zu 
können. , das ist das Leitmotiv der gesamten Ausstellung. 
Ellenys Gemälde stellen in der Tat eine überzeugte Suche 
nach Meinungsfreiheit dar, die in der Wahl des Zeichens, 
in der Linie, die schnell wird, in den Farben, die ohne 
Vermittlung von Schattierungen primär werden, und vor 

allem in der Gesamtheit erfasst werden kann Ablösung 
von jedem Objekt. dachte. Letztendlich sind Farbe und 
Bewegung das Markenzeichen dieses jungen 
rumänischen Künstlers.  

Das Vorhandensein der Flügel bedeutet die Notwen-
digkeit, den Wunsch, sich vom Labyrinth menschlicher 
Konventionen zu entfernen, die konsolidierten 
Übertretungen, die Formen des Wahnsinns einer 
Gesellschaft, die den Sinn für ihre wahre Dimension ver-
loren hat, in dem Glauben, dass nur durch Wegbewegen 
Durch die Täuschung der mentalen Mauern kann der 
Mensch den Ausgang aus dem Labyrinth 
programmieren, der die Eroberung oder zumindest die 
Wahrnehmung wahrer Freiheit verhindert.  

Um Ellenys Gemälde zu verstehen, muss man von 
seinen Farben ausgehen, von seinen außerordentlich 
sicheren Pinselstrichen, von seinen Schnörkeln, von 
einem abstrakten Code, der einfach von konkreten 
Spuren berührt wird, um dann seine unterirdischen 
Impulse zu untersuchen und seinen geheimen 
Spannungen zu folgen. Seine Werke lassen dich ein 
Nicht-So-Das streicheln, das sich dahinter befindet. Es 
ist, als ob der Vorhang eines Theaters 
auseinandergerissen wird und wir die Präsenz einer 
Szene dahinter spüren. Ausgehend von der Geschichte 
und darüber hinaus ist es für Elleny sowohl ein ethischer 
als auch ein künstlerischer Imperativ, der dem 
aufmerksamen Beobachter einen vorsorglichen Halt 
bietet, um zu verstehen, wie Gelegenheiten mit dem 
Ewigen und dem Vergänglichen unsterblich werden 
können. Immerhin ist dies der höchste Sinn im Leben 
eines Mannes; die einzigartige Art, aus einer Sackgasse 
und dem sinnlosen Labyrinth herauszukommen, in dem 
der heutige Mann zu verlieren droht. 

Nicola CALDARONE 
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o 

una estimulante búsqueda del infinito 
 

l observar las pinturas de la artista rumana 
Elleny Pendefunda, uno se da cuenta enseguida 
de que se está fuera de los esquemas figurativos 

tradicionales compuestos por paisajes, naturalezas 
muertas y figuras humanas y al mismo tiempo se siente 
tentado, por una serie de elementos, a demorarse. cada 
lienzo en busca de algo que el sentido de la vista no 
puede descubrir.  

Con Elleny Pendefunda te sumerges en lo abstracto, 
en el desprendimiento total de cualquier objeto 
figurativo, que se encuentra de forma natural en la 
síntesis del signo, en el trazo cromático y en la ligereza 
de las formas. En realidad, el color y el movimiento 
captan la atención y el reflejo del espectador, brindando 
momentos de inmersión en un mundo mayoritariamente 
desconocido para la humanidad en este siglo XXI 
melancólico, distraído y confuso.  

Elleny Pendefunda, a pesar de su corta edad, 
participa como socia en la actividad artística de la 
Sociedad de Bellas Artes "Casa di Dante" de Florencia, 
está presente en la revista de literatura y arte Contact 
international y ha creado con éxito exposiciones 
individuales y participación. en numerosas e 
importantes exposiciones colectivas en Europa, Estados 
Unidos e Israel.  

Gracias a la preciosa intermediación del padre 
Gabriel Marius, Cortona también tuvo el placer en agosto 
de 2019 de poder acoger y admirar, en las salas de la 
Iglesia de San Francisco, una de sus exposiciones con el 
evocador título "Alas en el laberinto", que es el leitmotiv 
de toda la exposición. De hecho, los cuadros de Elleny 
representan una búsqueda convencida de la libertad de 
expresión, que se capta en la elección del signo, en la 

línea que se vuelve rápida, en los colores que se vuelven 
primarios sin la mediación de los matices y sobre todo 
en el desprendimiento total de cada objeto. figurado. En 
definitiva, el color y el movimiento son las señas de 
identidad de este joven artista rumano. 

 La presencia de las alas significa la necesidad, el 
deseo de alejarse del laberinto de las convenciones 
humanas, las transgresiones consolidadas, las formas de 
locura de una sociedad que ha perdido el sentido de su 
dimensión real, en la creencia de que solo alejándose del 
engaño de Paredes mentales el hombre puede 
programar la salida del laberinto que impide la 
conquista o al menos la percepción de la verdadera 
libertad.  

Para entender la pintura de Elleny es necesario 
partir de sus colores, de sus pinceladas 
extraordinariamente seguras, de sus florituras, de un 
código abstracto, simplemente tocado por trazos 
concretos para luego sondear sus impulsos subterráneos 
y seguir sus tensiones secretas. Sus obras te hacen 
acariciar un no-tan-que ubicado más allá. Es como si se 
rompiera el telón de un teatro, haciéndonos sentir la 
presencia de una escena más allá. Partir de la historia y 
trascenderla es para Elleny un imperativo tanto ético 
como artístico que ofrece un punto de apoyo 
providencial para que el observador atento comprenda 
cómo las oportunidades pueden encontrarse con lo 
eterno y lo efímero puede volverse inmortal. Después de 
todo, este es el significado más elevado de la vida de un 
hombre; la forma única de salir de un callejón sin salida 
y de ese laberinto sin sentido en el que el hombre de hoy 
amenaza con perderse.  

Nicola CALDARONE 

A 
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ήήή    

μμμιιιααα   δδδιιιεεεγγγεεερρρτττιιικκκήήή    αααννναααζζζήήήτττηηησσσηηη    γγγιιιααα   τττοοο   άάάπππεεειιιρρροοο  
 

αρατηρώντας τους πίνακες της ρουμάνης 
καλλιτέχνης Έλλενυ Πεντεφούντα, 
συνειδητοποιεί αμέσως ότι βρίσκεται έξω από τα 

παραδοσιακά εικονιστικά σχήματα που αποτελούνται 
από τοπία, νεκρές φύσεις και ανθρώπινες μορφές και 
ταυτόχρονα κάποιος δελεάζεται, για μια σειρά 
στοιχείων, να παραμείνει κάθε καμβά αναζητώντας κάτι 
που η αίσθηση της όρασης δεν επιτρέπεται να 
ανακαλύψει.  

Με την Elleny Pendefunda βυθίζεστε στην περίληψη, 
στην απόλυτη απόσπαση από οποιοδήποτε εικονιστικό 
αντικείμενο, το οποίο μπορεί να βρεθεί φυσικά στη 
σύνθεση του σημείου, στο χρωματικό χαρακτηριστικό 
και στην ελαφρότητα των μορφών. Στην 
πραγματικότητα, το χρώμα και η κίνηση τραβούν την 
προσοχή και τον προβληματισμό του θεατή, δίνοντας 
στιγμές βύθισης σε έναν κόσμο που είναι άγνωστο ως 
επί το πλείστον στην ανθρωπότητα σε αυτή τη 
μελαγχολία, αποσπασμένος και μπερδεμένος τον 21ο 
αιώνα.  

Η Έλλενυ Πεντεφούντα, παρά τη μικρή της ηλικία, 
συμμετέχει ως καλλιτέχνης στην καλλιτεχνική 
δραστηριότητα της Εταιρείας Καλών Τεχνών "Casa di 
Dante" στη Φλωρεντία, είναι παρούσα στο περιοδικό 
λογοτεχνίας και τέχνης Contact international και έχει 
δημιουργήσει επιτυχώς ατομικές εκθέσεις και 
συμμετοχή σε πολλές και σημαντικές ομαδικές εκθέσεις 
στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.  

Χάρη στην πολύτιμη διαμεσολάβηση του πατέρα 
Gabriel Marius, η Cortona είχε επίσης την ευχαρίστηση 
τον Αύγουστο του 2019 να είναι σε θέση να 
καλωσορίσει και να θαυμάσει, στα δωμάτια της 
Εκκλησίας του San Francesco, μια έκθεση με τον 
υποβλητικό τίτλο "Wings in the labyrinth", που είναι το 
leitmotif ολόκληρης της έκθεσης. Οι πίνακες της Έλλενυ 
αντιπροσωπεύουν, στην πραγματικότητα, μια 
πεπεισμένη αναζήτηση της ελευθερίας της έκφρασης, η 
οποία μπορεί να γίνει κατανοητή στην επιλογή του 

σημείου, στη γραμμή που γίνεται γρήγορη, στα χρώματα 
που γίνονται πρωταρχικά χωρίς τη μεσολάβηση των 
αποχρώσεων και πάνω απ 'όλα στη συνολική απόσπαση 
από κάθε αντικείμενο. σχηματικός. Τελικά το χρώμα και 
η κίνηση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του 
νεαρού Ρουμάνου καλλιτέχνη.  

Η παρουσία των φτερών σηματοδοτεί την ανάγκη, 
την επιθυμία να απομακρυνθεί από το λαβύρινθο των 
ανθρώπινων συμβάσεων, τις ενοποιημένες παραβάσεις, 
τις μορφές τρέλας μιας κοινωνίας που έχει χάσει την 
αίσθηση της πραγματικής της διάστασης, με την 
πεποίθηση ότι μόνο απομακρύνοντας από την 
εξαπάτηση του διανοητικά τείχη ο άνθρωπος μπορεί να 
προγραμματίσει την έξοδο από το λαβύρινθο που 
εμποδίζει την κατάκτηση ή τουλάχιστον την αντίληψη 
της αληθινής ελευθερίας. 

 Για να κατανοήσουμε τη ζωγραφική του Έλλενυ, 
είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε από τα χρώματα του, 
από τις εξαιρετικά σίγουρες πινελιές του, από την 
άνθισή του, από έναν αφηρημένο κώδικα, απλώς αγγίξτε 
από ίχνη από σκυρόδεμα και στη συνέχεια για να 
ελέγξετε τις υπόγειες παλμούς του και να ακολουθήσετε 
τις μυστικές εντάσεις του. Τα έργα του σε κάνουν να 
χαϊδεύεις ένα όχι τόσο που βρίσκεται πέρα. Είναι σαν η 
κουρτίνα ενός θεάτρου να σκίζεται, να μας κάνει να 
νιώθουμε την παρουσία μιας σκηνής πέρα. Ξεκινώντας 
από την ιστορία και πηγαίνοντας πέρα από αυτό είναι 
για την Έλλενη μια ηθική αλλά και μια καλλιτεχνική 
επιταγή που προσφέρει ένα προφυλακτικό βήμα για τον 
προσεκτικό παρατηρητή να κατανοήσει πώς οι 
ευκαιρίες μπορούν να συναντηθούν με το αιώνιο και το 
εφήμερο μπορεί να γίνει αθάνατο. Εξάλλου, αυτό είναι 
το υψηλότερο νόημα της ζωής ενός άνδρα ο μοναδικός 
τρόπος για να βγείτε από ένα τυφλό δρομάκι και αυτόν 
τον ανόητο λαβύρινθο στον οποίο ο σημερινός άντρας 
απειλεί να χαθεί. 

 Νίκολα ΚΑΛΔΑΡΩΝΗ

Π 
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veya 
sonsuzluk için uyarıcı bir arayış 

 
omen ressam Elleny Pendefunda'nın 
resimlerini inceleyen kişi, manzaralardan, 
natürmortlardan ve insan figürlerinden oluşan 

geleneksel figüratif şemaların dışında olduğunu hemen 
fark eder ve aynı zamanda bir dizi öğenin oyalanması 
için cazip gelir. görme duyusunun keşfetmesine izin 
verilmeyen bir şey arayan her tuval.  

Elleny Pendefunda ile kendinizi soyutun içine, 
işaretin sentezinde, kromatik özellikte ve formların 
hafifliğinde doğal olarak bulunabilen herhangi bir 
figüratif nesneden bütünüyle kopukluğa 
kaptırıyorsunuz. Gerçekte renk ve hareket, izleyicinin 
dikkatini ve yansımasını yakalayarak bu melankoli, 
dikkati dağılmış ve kafası karışmış 21. yüzyılda 
insanlığın çoğunlukla bilmediği bir dünyaya daldırma 
anları yaşatıyor. 

 Elleny Pendefunda, genç yaşına rağmen 
Floransa'daki "Casa di Dante" Güzel Sanatlar Derneği'nin 
sanatsal faaliyetine ortak olarak katılıyor, edebiyat ve 
sanat dergisi Contact international'da yer alıyor ve 
başarılı bir şekilde kişisel sergiler ve katılımlar yarattı. 
Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de çok 
sayıda ve önemli karma sergilerde. 

 Cortona, Ağustos 2019'da Peder Gabriel Marius'un 
değerli aracılığı sayesinde, San Francesco Kilisesi'nin 
odalarında ana motif olan "Labirentte Kanatlar" adlı bir 
sergiyi ağırlayıp hayranlık duymanın mutluluğunu 
yaşadı. tüm serginin. Elleny'nin resimleri, aslında, 
işaretin seçiminde, hızlı hale gelen çizgide, gölgeler 
aracılığı olmadan birincil hale gelen renklerde ve her 

şeyden önce her nesneden tamamen kopmada 
anlaşılabilecek ikna edici bir ifade özgürlüğü arayışını 
temsil ediyor. düşündüm. Nihayetinde renk ve hareket, 
bu genç Romen sanatçının ayırt edici özellikleridir.  

Kanatların varlığı, yalnızca aldatmacadan 
uzaklaşarak gerçek boyutunun anlamını yitirmiş bir 
toplumun ihtiyacı, insan gelenekleri labirentinden 
uzaklaşma arzusu, pekiştirilmiş ihlalleri, delilik formları 
anlamına gelir. zihinsel duvarlar insan labirentten çıkışı, 
fethi veya en azından gerçek özgürlük algısını 
engelleyecek şekilde programlayabilir.  

Elleny'nin resmini anlamak için, yeraltındaki 
dürtülerini incelemek ve gizli gerilimlerini takip etmek 
için renklerinden, olağanüstü emin fırça darbelerinden, 
serpilmişlerinden, somut izlerle dokunulmuş soyut bir 
koddan başlamak gerekir. Onun eserleri, ötesinde 
bulunan bir o kadar-olmayanları okşamanızı sağlar. 
Sanki bir tiyatronun perdesi parçalanmış, bizi ötesinde 
bir sahnenin varlığını hissettiriyor. Tarihten başlamak ve 
onun ötesine geçmek Elleny için etik ve sanatsal bir 
zorunluluktur ve özenli gözlemciye sonsuz ve geçici 
olanla karşılaşma fırsatlarının nasıl ölümsüz hale 
gelebileceğini anlamak için kutsal bir yer sağlar. Sonuçta, 
bu bir insanın hayatının en yüksek anlamıdır; çıkmaz 
sokaktan ve günümüz insanının kaybolmakla tehdit 
ettiği o anlamsız labirentten çıkmanın eşsiz yolu.  

 

Nicola CALDARONE

R 
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Neînţeleasă 
 
Motto: 
Mi-e teamă că ţi-e frig de mine 
şi cuvintele înmuiate în sinceritate 
scrise pe ultima zăpadă pentru tine 
s-au topit înainte de a le fi înţeles sensul 
 

 
Astăzi parcă am fost expulzată din cochilia unui melc 
şi când am dat de lumină mi-au orbit ochii. 
Am bâjbâit să găsesc troianul de zăpadă 
încărcat de cuvinte, 
strat după strat, egal cu numărul zilelor de singurătate. 
Dar razele soarelui mi-au sărutat umărul 
ca şi cum mi-ar fi spus că este timpul 
să-mi protejez sufletul. 
 
(Mi-am amintit că mi-am construit 
cândva un zid al tăcerii; 
atunci, cineva, mi-a furat liniştea dimprejur, 
voind să-mi fure până şi visele 
dacă nu mă trezeam la timp). 
 
În locul troianului de zapadă am găsit apă de ploaie. 
M-am gândit să construiesc un turn 
din primăvara care se apropie, 
să pun pe fiecare nivel câte un gând 
al cuvintelor pierdute, ca o rugăciune, 
să renasc cu fiecare treaptă parcursă sub cuvântul divin, 
fără să mă uit înapoi 
sau să îngenunchez după clipa efemeră... 
 
Doamne, dacă Tu ai fi pus pavăză 
între troianul de zăpadă şi apa de ploaie, 
o minusculă piatră, 
tot mai rămânea ceva, să fiu înţeleasă. 
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Cu prudenţă 
 
Uneori mi se spânzură cuvintele în   
                                               vârful  limbii ; 
aş vrea să-ţi spun atâtea dar ce folos că  
                                        nu te  am. 
Te-ascunzi sub fruntea-ţi grea, 
ai ochii ispitiţi şi-ntunecaţi 
iar eu am rămas cu toarta unui vis 
ce ieri s-a spulberat… 
 
(Cine oare ne joacă, la cărţi, 
soarta, în umbra grelei ierni 
şi cine bate clopotul morţii când suntem  
                                    încă vii? 
Când carnea ta hoinară mă ninge crudă  
                                                 peste-a mea 
şi-i simt neodihna şi neîmplinirea la   
                      capătul  răbdării?) 
 
Păşesc atent pe un câmp minat de  
                                              neîncredere 
aş vrea întâi să ar, 
apoi să semăn iubire în pieptul tău firav. 
Dar mi-e teamă că vine cosaşul 
şi-mi coseşte toată truda 
şi iar mă întorc de unde mai ieri am 
plecat… 
 
 

Stare 
 
Uneori poposim 
în dreptul unei ferestre 
să privim 
înăuntrul ei, curioşi. 
 
Ne vedem 
chiar pe noi, deformaţi, 
în oglinda ei. 
 
Dacă ne străduim 
să vedem dincolo de ea, 
putem asista 
la răstignirea noastră... 
 
 

Poeţii. O 
nouă  
revoluţie 
 
I-am văzut acolo, în stradă, făcând o nouă  
                                                            revoluţie; 
nu formau o singură grupare, 
erau împărţiţi pe suflete. 
Dar toţi erau pentru acelaşi scop: cuvintele! 
Se părea că nu au glas, 
într-o linişte profundă vorbeau prin semne: 
unii, prin semne obscene, alţii prin 
îmbrăţişări. 
 
Fiecare avea câte o pancartă atârnată de gât 
pe care era scris acelaşi epitaf: 
„nu tăiaţi copacii, vrem pietre! 
Potopul va trece, apocalipsa, la fel; pietrele  
                                                               rămân, 
copacii vor muri în picioare, hârtia o să 
dispară 
dar pietrele se vor găsi peste ani. 
Deci, vrem cât mai multe pietre! 
 
Oameni buni, daţi cu pietre 
până când va curge sângele din noi! 
Vrem coroane din spini, bateţi piroane 
în mâini şi în picioare, 
răstigniţi-ne pe cruce, vrem 
să fim fraţi cu tâlharii, cu hoţii, 
fiecare lovitură va imprima 
pe piatră durerea noastră în cuvinte 
însă aveţi grijă să nu ne loviţi în inimă, 
acolo este izvorul nostru...” 
 
I-am văzut acolo, răstigniţi pe cruce; 
în loc de braţe le crescuseră aripi de înger, 
în loc de pancarte, aveau agăţate 
pietre- cuvinte de gât, ca nişte mărgele; 
se pregăteau să plece la ceruri 
la dreapta mamei-poezii pentru ca apoi, 
să reînvie prin cuvinte rostite,  
să fie fraţi de cruce, într-o singură simţire: a  
                                                       iubirii! 
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Nu ştiu să-Ţi fi 
cerut vreodată  
mai mult 

 
 
Doamne, anotimpurile nu mai sunt cum   
                               au fost odată; 
oamenii şi-au schimbat firea după cum  
                                     bate  vântul. 
Şi vântul le fluieră falsitatea prin  
                                    cămările   sufletelor; 
nu ştiu cât le vei mai răbda ipocrizia... 
 
L-ai ales cândva pe Noe pentru a salva  
                                                    omenirea. 
În schimb, 
urmaşii lui au vrut să urce până la Cer să   
                                     fie egalul Tău, 
dar le-ai încurcat limbile şi i-ai  
                               împrăştiat care încotro. 
 
Doamne, te rog, nu transforma oamenii  
                                                în monştri 
chiar dacă ţi-au întors spatele 
de atâtea ori şi te-au hulit. 
Nu lăsa ca pământul să se cutremure 
de greutatea păcatelor 
şi munţii să se prăbuşească în mări şi  
                                                         oceane. 
Nu încuia luna, soarele şi stelele, 
Cerul nu-l transforma în apă. 
Nu ne părăsi de tot. Chiar dacă  
                                                   omenirea 
ar clona sub eprubetă un al doilea Noe, 
n-ar mai avea pricepere şi răbdare 
să construiască o corabie, 
şi nici să adune perechi de fiinţe 
să se armonizeze între ele. 
 
Doamne, te rog, ascultă măcar ruga  
                                                      aceasta 
pentru că nu ştiu să-Ţi fi cerut vreodată  
                             mai mult. 
 
 

Stare 
 

Am venit dezarmată: 
stau dreaptă în faţa ta, 
dezgolită de întrebări, 
doar te privesc... 
 
Dacă vrei 
să ai satisfacţia învingătorului, 
trage în mine cu arme, săgeţi, 
dar nu uita: 
ochii mei nasc îngeri păzitori! 

 
 

Între cer şi 
pământ.  
Între mine şi 
tine... 

 
Între polul nord şi polul sud 
îmi întind visele la uscat pe o sfoară, 
mă îmbrac în ele, mă uit în oglindă. 
Aleg doar unul care îmi vine perfect 
şi pornesc aşa… hai-hui prin lume. 
 
Între marea de sus şi marea de jos 
construiesc castele din pulberi sângerii. 
La fiecare temelie le pun câte un val 
să pot ancora în fiecare port pentru tine. 
 
Între cer şi pământ, pe arce de curcubeie 
îmi construiesc leagăne din culori vii. 
Înainte şi înapoi, în vârtejuri, aşa cum  
                                                    este şi  viaţa 
mă avânt pe terenuri celeste şi apoi  
                                     revin pe  pământ. 
 
Între mine şi tine mai este un singur pas 
presărat cu speranţe. Va fi unul decisiv 
sau visul colorat cu care m-am îmbrăcat 
s-a agăţat de un nor, s-a diluat şi a curs  
                                          în  abis? 
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E vremea 
iubirilor! 
 

 
E vremea să dansăm prin ploi, 
Prinos iubirilor viori; 
Din câmp să adunăm trifoi, 
Miresme din potop de flori. 
 
E vremea să iubim din nou, 
Când luna - rug de patimi grele 
Dezleagă din tării ecou – 
Arvună brumei prin vâlcele. 
 
E vremea s-ascultăm tăcuţi 
Izvoare ce renasc mereu; 
De ploi şi lună neştiuţi, 
Vom fi, eu – zeie şi tu zeu... 

 
 
 
 

Trandafirii 
 

 
Când Cupidon 
a aruncat săgeata 
spre Afrodita, 
trandafiri o mie 
au înflorit. 
El a ales, atunci 
pe cel mai roşu, 
ofrandă la peţit, 
se ştie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Povestea spune: 
zeii pe pământ 
au coborât iubirea – 
limpede izvor 
din care sorb 
cu sete 
rozele covor. 
 
Firave flori, 
iubirii legământ, 
cu trupul mistuit 
devreme-n zori, 
mereu în sufletu-mi 
v-aţi unduit. 
 
Şi azi, 
şi mâine, 
pân‟ voi asfinţi, 
v-am ferecat acolo 
şi veţi fi... 
 

 
 
 

Dacă aş fi... 
 

 
Nu m-am născut în puf, 
dar am ştiut să clădesc: 
am pus în fiecare primăvară 
câte o cărămidă verde, sufletului. 
Între ele, flori de maci, 
arzând ca un cuptor 
iubire pură. 
 
Dacă într-o primăvară 
aş fi păpădie 
şi vântul blând ţi-ar aşeza 
în palme puful ei, 
tu l-ai primi 
şi nu i-ai mai da drumul? 

 

 

 

 



350 vol.31,  204-207| aprilie-mai-iunie-iulie, 2021 

 

George IONIȚĂ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ninge peste oraşul ruină 
 
 
 

ninge peste oraşul ruină 
şi câini vagabonzi 
peste oameni cu mersul mecanic 
de miriapozi 
 
ninge peste mâna întinsă-n abis 
cerşind în avans din ziua de mâine 
sau scormonind în gunoaie 
după aruncata fărâmă de vis 
după bucata de pâine 
 
e-n jur atât de curat 
căci iarna curge şiroaie 
şi totul îmbracă în alb 
până şi gândul  
şi ponositele straie 
 
închid ochii 
pentru o clipă voi uita 
că sunt un proscris 
o să am  ce mânca 
voi trece şi prin paradis 
 
apoi voi sări prin zăpadă  
fericit de-atâta nins 
chiar dacă viscolul bate 
şi frigul îmi intră în oase 
de mi-e carnea  un chin 
şi n-am Doamne  
cui să mă-nchin...   
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într-o gară 
 

stau ascunşi călătorii 
peronul e gol  
şi abia de mai picură norii 
o ploaie deasă  
măruntă 
cui îi mai pasă de ceasul  
care nu mai arată orele 
că iar întârzie acceleratul 
trenul acesta care trece  
numai o dată 
în care mulţi n-or să  încapă 
şi vor rămâne aici  să se petreacă 
în gara asta mică şi roşie 
de toţi uitată 
plină de praf şi de noapte 
înecându-şi amarul  
într-o cinzeacă… 

 

de aici... 
 

de aici 
totul se vede printre zăbrele 
cerul 
iarba 
valul... 
 
de aici 
totul se simte printre zăbrele 
golul 
speranţa 
coşmarul... 
 
de aici 
nu poţi evada 
decât într-o lume 
în care nimeni 
timpul nu mai măsoară 
căci totul e cerul 
şi noaptea 
şi golul... 

 

 

uneori 
noaptea 
 

uneori noaptea 
când merg pe stradă 
mă întâlnesc cu mine însumi 
îl întreb dacă are un foc 
şi cât fumăm împreună ţigara 
vorbim despre aceeaşi mamă 
aceeaşi iubită 
aceeaşi singurătate... 
apoi ne dăm mâna şi ne despărţim 
sperând că-ntr-o altă noapte 
ne vom întâlni iar... 
 
n-am să înţeleg niciodată 
de ce el a rămas aşa tânăr 
eu  atât de bătrân... 

 

în seara de 
Ajun 
 

în seara de Ajun 
aș vrea să fiu iar copilul sfios 
vestindu-L pe Cel bun 
pe domnul Hristos 
 
să mă văd alergând 
pe ulițe ninse 
la porți colindând 
cu felinare aprinse 
 
să-nfrunt gerul de afară 
și aerul rece de iarnă polară... 
dar cui îi pasă în astă seară 
când renii din ceruri coboară 
 
e noapte și e târziu  
luna se-nalță prelungă 
copilul de ieri n-am să mai fiu 
doar timpul o să mă ningă... 
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psihedelic 
 
 
am împărţit luna în două 
o parte pentru tine 
cealaltă mie 
şi noaptea a devenit mai tristă 
grunjoasă 
nici câinii nu mai ştiu 
la care să latre 
de după umbre 
regina nopţii îşi scutură parfumul 
înnebunind fluturii... 
 
amuşinez aerul acesta mirosnic 
şi-mi apăs urechile 
să nu mai aud ţârâitul greierilor 
ascunşi până în mintea mea 
să pot măcar visa 
să ascult iar Ummagumma... 
 
 
 

eu/tu 
 
 
de-o parte eu - 
tu de cealaltă 
şi între noi un zid transparent 
de care ne lipim mâinile 
buzele 
mimând o îmbrăţişare 
un sărut... 
doar privirile ni se întâlnesc 
ca şi cum zidul nu ar fi 
uitându-ne aşa ore întregi 
poate chiar ani 
până ce ochii ni se golesc 
am putea crede atunci 
că niciunul dintre noi nu a fost  
adevărat 
dacă.n-am avem fiecare lacrima  
celuilalt... 
 
 

 
uneori... 

(tatălui meu) 
 
mă întreb uneori 
unde este lumina din privirea ta 
de ce ea se opreşte în gol 
sau poate dincolo de el 
de ce amintirile tale au devenit 
de nepătruns 
iar lumea ta nu mai este şi a mea 
de ce mă întrebi de prea multe ori 
„pe fiul meu l-ai mai văzut?”... 
 

 
 
 

bogat de 
singurătate 
 
 

îţi aprinzi iar o ţigară bătrâne 
şi tragi adânc fumul 
înecându-ţi plămânii 
ai făcut un drum lung  
şi ai lăsat în urmă bucurii 
tristeţi 
multe iubiri 
pe unii prieteni 
şi cu cât ai pierdut mai mult 
cu atât ai devenit mai bogat - de 
singurătate 
acum eşti unul din bogaţii lumii 
chiar dacă te simţi mai singur  
                printre  toţi 
printre toate 
 
şi iar îţi aprinzi o ţigară 
trăgând adânc fumul 
te uiţi cum arde tutunul 
cum rămâne doar scrumul... 
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la o ţigară 
 
 

să te trezeşti în fiecare dimineaţă 
doar cu perna în braţe 
cu toate visele nevisate 
să-ţi faci singur cafeaua 
şi să-ţi aprinzi o ţigară 
să tragi adânc fumul în piept 
ca pe o îmbrăţişare 
uitând să mai respiri 
apoi alta şi alta 
până se umple scrumiera 
abia atunci poţi mormăi 
scrâşnind printre dinţi 
mama ei de viaţă ! 

 
 
 
 

se-adună anii 
 

se-adună anii împovăraţi de zări 
pe frunzele-arămii 
lumina cade cenuşie 
din cerul răscolit de nori 
şi atât de aproape 
în care şi-au înfipt  
ca nişte rădăcini vârfurile lor 
copacii 
 
mă simt străin şi fără rost 
şi-acea oglindă caut 
cu chipul ce mi-a fost odată mie 
 
nisipul în clepsidră grăbit se  
                                            scurge 
tot mai anost 
iar clipa ce se naşte 
e deja târzie... 

 
 
 
 

 
 

dialogând la 
ora cinei 
 

 
e ora cinei... 
ne aşezăm în jurul mesei 
cei care am mai rămas 
eu 
gândurile mele 
şi nelipsitul invitat 
tic-tacul bătrânului ceas 
să mai pot schimba şi eu o vorbă 
el tic 
eu tac... 
asa dialoghez  în fiecare seară 
şi am un motiv să mai beau o  
                                               votcă 
să-mi mai aprind o ţigară… 

 
 
 
 

singurătatea 
poetului 
 
 

te-am aşteptat să vii  întreaga noapte 
pe-aceeaşi bancă doar de noi ştiută 
ploua  şi vântul mă izbea-ntr-o parte 
din toamna abia începută 
dar tu nu ai venit 
şi-am strâns la piept numai regrete 
spunându-mi trist  
abia şoptit 
eşti singur iar poete… 

 



354 vol.31,  204-207| aprilie-mai-iunie-iulie, 2021 

 

Nicolae GRIGORIE LĂCRIŢA 

 

 

 

 

 

 

 

Big Bang  

este admis, și de religie și de știință,  

ca „punctul comun” de pornire în crearea Universului.  

Diferențele sunt cu privire la ceea ce a fost înainte de Big Bang 
 

 
Cosmologia este „știința cosmosului”, este 

studiul istoriei Universului, mai ales al originilor și 
al destinului său.  

Istoria Universului este studiată în 
astronomie, filozofie și religie.  

Piatra de încercare pentru un model 
cosmologic este modul în care tratează:  

(1) problema Începutului Universului, 
inclusiv a condițiilor inițiale, dar și a celor 
„dinainte de începutul acestuia” și  

(2) problema Sfârșitului Universului, ambele 
probleme abordate atât din punct de vedere 
științific, cât și din punct de vedere al concepțiilor 
religioase referitoare la soarta finală a lumii și a 
omului 

La începutul secolul XX, „teoria Big Bang” s-a 
impus în lumea științifică drept cel mai probabil 
model al nașterii universului. 

„Big Bang” are sensul de marea explozie ce se 
presupune că a avut loc acum aproximativ 13 
miliarde de ani și care se presupune că se aflată la 
originea universului, aflat de atunci permanent în 
dezvoltare (în expansiune). 

„Teoria Big Bang” este modelul care explică 
apariția materiei, energiei, spațiului și timpului, 
adică a nașterii și a existenței Universului. Această 
teorie încearcă să explice de ce universul se 
extinde permanent încă de la apariția sa și de ce 
acesta pare a fi uniform în toate direcțiile. 

Big Bang-ul este compatibil cu crearea 
lumii din nimic, idee susținută de creștinism 

începând cu secolul al II-lea d.Hr. și adoptată de 
iudaism.  

În zilele noastre s-a ajuns ca „Teoria Big 
Bang” să fie un punct comun între știință și 
religie în sensul că ambele susțin că  pornesc de la 
același punct comun, respectiv cel al „creării lumii 
din nimic”5. 

Cel care a întemeiat (pentru prima dată) 
teoria Big Bang asupra originii Universului este 
preotul și fizicianul belgian Georges Henri 
Lemaître (n. 17 iulie 1894 – d. 20iunie 1966), 

În 1951, Papa Pius al XII-lea a declarat că 
teoria lui Lemaître validează științific catolicismul.  

Totuși, preotul și fizicianul Lemaître s-a opus 
acestei proclamații6, afirmând că „teoria Big 
Bang” este neutră și că nu este nici legătură și 
nici contradicție între religie și teoria sa. 

Deși Georges Lemaître era catolic convins, 
el a fost contra amestecării științei cu religia, deși 
considera că „teoria științifică asupra Big Bang” și 
„teoria religioasă asupra Big Bang” nu se află în 
conflict. 

Când Lemaître și Daniel O'Connell, consilierul 
științific al Papei, l-au sfătuit pe Papă să nu mai 
menționeze cosmogonia în public, el a fost de 
acord. 

                                                 
5 Pentru religie a se vedea în acest sens Biblia, Vechiul 
Testament, capitolul Geneza (Facerea). 
6 Vezi 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#Din_punct_de_vedere
_religios  

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#Din_punct_de_vedere_religios
https://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#Din_punct_de_vedere_religios
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În anul 1981 un alt Papă7 a spus că „era bine 
să se studieze evoluția universului după Big Bang, 
dar nu ar trebui să facem cercetări în ceea ce 
privește Big Bang-ul însuși deoarece acela a fost 
momentul Creației și deci lucrul Domnului.”8 
(sublinierile îmi aparțin) 

S-a ajuns astfel ca Big Bang-ul să fie admis și 
de religie și de știință, ca „punctul comun” de 
pornire în crearea Universului. Dacă nu cumva 
nu se înșeală și religia și știința. 

Diferențele sunt cu privire la ceea ce a fost 
î n a i n t e  de Big Bang, acest „î n a i n t e ” pe care 
nici religia și nici știința nu reușesc să-l explice pe 
bază de argumente credibile. 

Într-un Univers (1) fără margini în spațiu și 
(2) fără un început și un sfârșit în timp, și pentru 
știință și pentru religie va domni un etern „mister 
plin de mistere”. 

 
 

Momente de reflecție: 
 
După facerea lumii, mii de ani a existat teoria 

religioasă, geocentrică, care considera că 
Pământul este o planetă fixă, plată, amplasată în 
centrul Universului, în jurul căreia se rotesc toate 
celelalte planete şi Soarele. Această teorie datează, 
de peste 2.000 de ani, începând cu primele scrieri 
Sacre, preluate în Sfânta Scriptură (Biblie), în care 
se găseşte şi astăzi. 

Galileo Galilei a fost condamnat de biserică, 
în anul 1633, pentru susţinerea teoriei 
heliocentrice, considerată de inchiziţie ca erezie, 
de care savantul s-a dezis în faţa autorităţilor 
religioase pentru a-şi salva viaţa, dar de care, în 
convingerile sale, nu s-a dezis niciodată cu 
adevărat. Cu toate acestea, el a fost obligat să stea 
în arest la domiciliu până la sfârșitul vieții. 

Giordano Bruno (n. ianuarie 1548– d. 17 
februarie 1600, italian, erudit filozof, teolog, 
umanist, matematician, poet și teoretician al 
universului), a fost condamnat și ars pe rug de 
I n c h i z i ț i e  pentru concepția sa heliocentrică 
şi asupra infinității universului, idei considerate 
eretice.  

În urma acestei condamnări nedrepte și 
criminale, numele lui Giordano Bruno a devenit 
sinonim cu cel de victimă a obscurantismului. „Pe 
mine mă puteţi arde, dar adevărul spuselor 
mele nu-l puteţi distruge. Secolele viitoare mă 
vor înţelege şi mă vor preţui !” au fost ultimele 
cuvinte ale lui Giordano Bruno pe data de 17 
februarie 1600 înainte de a fi ars pe rug de 
criminala inchiziţie în Piața Campo dei Fiori la 
Roma. 

                                                 
7 Este vorba despre Ioan Paul al II-lea 
8 Vezi Stephen W. Hawking. Scurtă istorie a timpului, Editura 
Humanitas, București, 1994, pg. 137 

Nicolaus Copernic (n. 19 februarie 1473 – d. 
24 mai 1543) este considerat cel care a dat o 
fundamentare temeinică (în anul 1543) teoriei 
heliocentrice, potrivit căreia Pământul se rotează 
în jurul Soarelui, care se află în centrul Sistemului 
Solar, care la rândul său face parte din Calea 
Lactee, una dintre numeroasele galaxii din 
Univers, teorie care ulterior a fost dovedită 
ştiinţific. 

 
 
 

Citate 
 
„Ştiinţa poate să purifice religia de erori şi 

superstiţii. Religia poate să purifice ştiinţa de 
idolatrie şi false absolutisme”. (Papa Ioan Paul 
al II-lea) 

 „Universul este asemenea unei sfere 
infinite care are centrul peste tot şi 
circumferinţa nicăieri.” (Blaise Pascal, în 
Cugetări, 1669)9 

„Ce este omul în mijlocul naturii? Un neant 
faţă de infinit, un tot faţă de neant: o mijlocire 
între nimic şi tot.” (Blaise Pascal, în Cugetări, 
1669) 

 „Sunt două excese la fel de periculoase: a 
exclude rațiunea, a nu admite decât rațiunea.” 
(Blaise Pascal) 

„Funcţia supremă a raţiunii este să arate 
omului că unele lucruri sunt dincolo de 
raţiune.” (Blaise Pascal) 

„Ateismul dovedeşte puterea minţii, dar 
numai până la un anumit punct.” (Blaise Pascal). 

 „Prin spaţiu, Universul mă cuprinde, mă 
înghite ca pe un punct; prin gândire, îl cuprind 
eu.” (Blaise Pascal, în Cugetări, 1669).  

„Tot ce este făcut perfect prin progres, 
dispare tot prin progres” (Blaise Pascal). 

„Există doar două feluri de oameni: oameni 
sfinţi care se consideră păcătoşi şi oameni 
păcătoşi care se consideră sfinţi.” (Blaise 
Pascal). 

 
„Sus - un cer îndepărtat, albastru.  
Sub mine - un astru. 
În mine - universul reflectat. 
Infinitul - mister plin de mistere.  
Moartea - printre ere. 

  În mine - infinitul reflectat.” 
(Din volumul de versuri „Noapte de iarnă” de 

Vavila Popovici). 
 

                                                 
9 Blaise Pascal, care a trăit între 1623 și 1662, a fost un 

matematician, fizician și filosof francez având contribuții în 
numeroase domenii ale științei. În urma unei revelații 
religioase în 1654, Pascal abandonează matematica și științele 
exacte și își dedică viața filozofiei și teologiei.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Geocentrism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ianuarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1548
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1600
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ardere_pe_rug
https://ro.wikipedia.org/wiki/Inchizi%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Erezie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Obscurantism
https://ro.wikipedia.org/wiki/19_februarie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1473
https://ro.wikipedia.org/wiki/24_mai
https://ro.wikipedia.org/wiki/1543
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Blaise+Pascal&d=Cuget%E3ri
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Blaise+Pascal
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Blaise+Pascal
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Blaise+Pascal
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Blaise+Pascal&d=Cuget%E3ri
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Blaise+Pascal
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Blaise+Pascal
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Blaise+Pascal
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 
 

Sufletul  
omenesc 
 

rod, auzind de minunile lui Iisus, credea că 
este Ioan Botezătorul înviat  din morți. Așa 
ne spune Matei (XIV, 1-2). În timpul acela, 

Hristos a hrănea cu pâine și pești mulțimile 
flămânde și bolnave, însă aflând de moartea celui 
cu care vorbise încă de pe lacul cu apă dulce al 
pântecelui matern, când Dumnezeu copil și îngerul 
omenesc fost-au două corăbii sub cerul de carne al 
Fecioarei Maria și al Elisabetei, mama sf.Ioan 
Botezătorul, Iisus auzind s-a dus de acolo singur, 
cu corabia, într-un loc pustiu. A simțit nevoia 
reculegerii, îndoliat, retras din lume, dar văzând 
cum Dumnezeu a plecat singur pe corabie, 
mulțimile L-au urmat, venind după El pe jos, ,,din 
cetăți”, căci acolo de unde Dumnezeu pleacă de 
bună voie de atâta durere, acolo nu mai e nici 
cetate, nici oraș, nici casă, ci adevăratul pustiu. 
Zidul devine ruină, iar omul, himeră, stafie.  

Dumnezeu S-a retras în pustiu cu corabia- iată 
icoana Bisericii în postul doliului, dezgolită de 
strălucire, în strai cernit, plânsă și deplângând 
lumea, societatea care îi ucide drepții, stâlpii vii, 
călăuzele, înaintemergătorii și o izolează. Iisus S-a 
retras în catacombele valurilor, singur cu corabia, 
Biserica era plină de El dar golită de către oameni, 
însă nu pentru mult timp, căci mulțimile L-au 
urmat și i-a regăsit bolnavi și îmbolnăviți (Matei 
22,14) și, fiindu-I milă, i-a vindecat. Flămânzilor 
le-a dăruit binecuvântata cină a oamenilor simpli, 
nu a înmulțit risipa, excesul, ci Viața și cele 
necesare traiului. I-a hrănit cu cuvânt și pâinea ce 
avea să se îndumnezeiască, dăruindu-Se pe Sine 
mai târziu, i-a pregătit, apoi ,,i-a silit pe ucenici să 
intre în corabie” adică să se apropie de Biserică, 
lăsând-o în grija și în mâinile lor, cu porunca de a 
trece pe malul celălalt,al dreptei credințe, 
separând canonic Biserica de valurile timpurilor. 
Ar fi putut urca mulțimile în corabia ucenicilor? El 

știa că va veni furtuna și că mulțimile se vor 
împuțina, se vor risipi la greu, că norodul urcat pe 
corabie, cuprins de panică și agitat, ar fi smuls 
corabia luând fiecare câte o scândură, în loc să 
rămână în unire. I-a trimis pe mare doar pe 
ucenici, cei învățați, apropiați, vistiernicii Tainelor 
și i-a supus cercetării credinței, nu a amestecat 
poporul cu ucenicii pentru că furtuna avea să 
devină taborică, pe muntele de apă al izolării, 
izbiți de valuri, de stihii, de incontrolabilul 
dezlănțuit. Cine avea să rămână lângă Hristos, 
departe de ochii lumii, unde nu era un spectacol ce 
avea nevoie de public, ci era panegiricul suferinței, 
al adevăratei încercări? În locul valurilor aveau să 
vină lanțurile, în locul stropilor reci de apă aveau 
să vină scuipările, defăimarea, tortura, pălmuirea, 
biciul, vergile peste obraz. Pericolul înecului adică 
al pierderii dreptei credințe era real, iată de ce 
multe mănăstiri sunt la loc înalt, corabie 
înconjurată de mare, cum e Athosul, ori Sinaiul din 
marea de nisip egiptean.  

Furtuna pe mare de după îndestulata cină e 
Biserica prigonită sub vremile oarbe care nu văd 
lucrarea ei misionară și filantropică, împărțind 
mângâiere și merinde pentru viața de veci, că 
după binele și acalmia traiului tihnit vin, din senin, 
povara, primejdia și furtuna. La Matei 14, 23 ne 
arată că pe ucenici i-a urcat în corabie, iar 
mulțimilor le-a dat drumul până la următoarea 
reuniune liturgică propovăduitoare. Unde? În 
lume, în marea de pe uscat, spre casă, iar El nu S-a 
odihnit, ci a urcat pe munte, în cerul sufletesc al 
firii. Pentru ce? Să se roage. Cel ce nu avea nevoie 
să se roage, avea să se roage pentru cei ce nu pot 
și nu văd și nu vor să își deschidă văzul și auzul, să 
așeze pecetea sfințitoare a rugăciunii peste cei ce 
plecau în călătorie în larg, în necunoscut, departe  
în misiune, și pentru ca ceilalți să ajungă cu bine la 

I 
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casele lor, pentru cei fericiți de la țărm. Cei de pe 
corabie, aflați pe nisipurile mișcătoare ale 
valurilor ar fi trebuit să nu doarmă, ci să 
privegheze căci Iisus priveghea de pe munte, 
întrezărind importanța rugăciunii permanente, 
mai ales când orizontul poartă nori negri, când 
suferința e un uragan, balaur cu solzi umezi și reci, 
mirosind a moarte.  

Marea Galileii unde erau ucenicii, sau marea 
Tiberiadei e o mare cu apă dulce, hrănită din 
laptele râului Iordan, doldora de pești, cu furtuni 
din senin și are formă de inimă. Imaginile luate din 
satelit confirm faptul că are formă de inimă, 
vădind zbaterile și furtunile inimii omenești.  

Dumnezeu S-a retras pe munte să se roage 
singur. Ținea doliu după Ioan, prietenul copilăriei 
văzător cu duhul, cu legătură de sânge sub vremi 
prin mama sa Elisabeta, verișoara Maicii Sale, dar 
primul care s-a bucurat încă din pântecele mamei 
de Dumnezeu ce urma să se nască, el însuși 
nenăscut fiind, semn că pruncii saltă și cunosc 
lucrarea Duhului încă din chivotul matern, 
recunosc dumnezeirea. 

Primul gong al răstignirii sunase. Începea să se 
umple paharul. Se apropia clipa propriei morți. 
clipa marilor ispite. Clipa încercării ce avea să 
străpungă carnea și spiritual Său, lovitura venind 
din partea creaturii, căreia îi îngăduise să respire, 
suflase viață și îi dăruise viață, o chemase la Viață, 
îi dăruise libertatea conștiinței de sine, a deciziilor 
și voinței proprii, îi lăsase libertatea gândirii, mai 
prețioasă decât cârma corabiei și vâslele pentru a 
lupta cu marea, îi dăruise astfel ossia universului, 
axul lui, libertatea minții de a crea alte corăbii și 
mări artificiale, să creeze universuri paralele în 
care să se simtă stăpân, i-a dat libertate 
dumnezeiască ,,nemărginibilă”, pentru ca omul să 
forțeze limitele universului, crescând până într-
acolo unde să creeze un univers fără Dumnezeu. 
Pur omenesc. Lut pur dar neînduhovnicit, 
mirosind a hoit printre bolțile înflorite ale 
infernului. O boltă și aceea, dar nu albastră, 
netranscedentală, irespirabilă, nerezonând la 
chemarea Tatălui ceresc. Una refractară, 
minoritarp, dar cu drepturi. Una pe care timpul o 
va ângălbeni precum o filă roasă de molii, frunză 
dintr-un covor pasager al istoriei.  

Și totuși, în timp ce, în sufletul lui Iisus era un 
plâns sfâșietor, mut, pe care avea să îl preschimbe 
în rugăciune și psalmi și iertare cu binecuvântare, 
stâlpând cu psalmi creștetul tăiat al celui ce-L 
botezase, plângând cernit și demn și însingurat 
dăruind cinstirea unui înaintemergător 
duhovnicesc, îngerului care-L vestise cu curaj, care 
nu s-ar fi temut pe corabie dacă ar fi venit furtuna, 
ci cu bățul ar fi pocnit lătratul valurilor, 
amintindu-le de slava lui Dumnezeu, dreptul acela 
ca o flacără era mort și sufletul său în iad. El, care 
ceruse pocăirea, avea gura plină de țărână, ședea 

ca o corabie cufundată în adâncuri din cauza 
patimilor și a furtunii din sufletul lui Irod, cufăr cu 
ochii stinși. 

Frumos spune Evanghelia despre necaz și 
primejdie..departe de țărm, corabia era ,,învăluită 
în valuri, căci vântul era împotrivă” Când istoria, 
adică vântul deșertăciunilor, s-a domolit ? era 
învăluită, adică ademenită, împresurată, voalul 
transparent al apei avea să se înegureze devenind 
opac, schimbându-și chemarea dulce în urlet, iar 
vântul, adică turbarea lumii urlând în toate limbile 
și timpurile și pe toate glasurile și canalele 
împotriva lui Dumnezeu, a copiilor, a familiei, a 
firii, a căsătoriilor normale, a păcii, a respectului și 
dreptului la viață al generațiilor viitoare, al 
Binelui. În agora mării, în arena acvatică, unde 
stihiile și ilogicul stârnit de curenți străini voiau să 
sfărâme corabia –Biserica și pe ucenici, pe oamenii 
ei. Nu oricum, ci înfricoșându-i, amenințându-i, 
îngrozindu-i. 

Dacă Dumnezeu vorbise odinioară cu Ilie, alt 
drept biblic, alt lujer de foc al credinței, prin 
adiere de vânt, iată acum pe Iisus sus în munte, de 
unde vedea lumea și gândurile ei, singur, jelind 
nevăzut de oameni, ca un frate mai mare pe Ioan, 
iar lumea și natura se dezlănțuiseră una împotriva 
celeilalte, ieșind din armonia divină, rupând 
strunele lyrei duhovnicești ale liniștii. De ce? 
Pentru că erau singure, iar voința lor suverană 
mergea până la a desființa existența celuilalt. Valul 
e cel ce îndura corabia, corabia e cea care apasă, 
bolnavul ce trebuie îngrijit, bătrânul ce trebuie 
vizitat, copilul ce trebuie educat. De ce natura 
sălbatică a omnului nu s-ar revolta până la 
abandon, până la crimă de cel pe care îl duce în 
spate spre celălalt țărm, adică spre vindecare? De 
ce să ducem crucea noi? Dar eliberarea de sub  
povara a ceea ce ne este încredințat se face așadar 
printr-o fărădelege, printr-o mânie, nebunie, 
furtună în noi. 

Și o altă învățătură tainică: când credem că 
Dumnezeu doarme și nu aude cum valurile ne 
izbesc, El e demult la rugăciune în înălțimi și la 
rugăciune înaltă, veghează la vreme de furtună. 
Așadar, începuturile isihiei au venit la vreme de 
furtună.  

Matei 22,25 – La a patra strajă din noapte a 
venit Iisus pe mare, adică nu imediat, dovadă a 
încrederii Lui în puterea omului de a lupta cu 
valurile, a patra strajă e vârsta înțelepciunii minții 
omenești, a cunoașterii venerabile. Nu i-a 
considerat nevolnici, copii, i-a lăsat să înfrunte 
bărbătește marea, adică atotcuprinderea 
tulburării învăluită la rândul ei de atotcuprinderea 
dumnezeirii, a vântului prielnic, favorabil, al 
Duhului ceresc. 

În lichidul amniotic al încercărilor, corabia 
înainta pe mare ca o navă prin univers, însă trasă 
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în jos de păcat, greutatea greșelilor imprimând 
vulnerabilitate. 

Când Iisus a venit spre ucenici pe mare ca să-i 
liniștească, sub picioarele Lui dumnezeiești apa se 
țesea ca un covor de lână, ca un covor de casă. 
Lumina care venea pe mare în întunericul nopții 
vestea Învierea care avea să răscolească și 
adâncurile mării până la măduvă, farul plutind pe 
apă nu era nălucă, cum vedea omul tulburat – ci 
vorbea, glăsuia făpturii despre curaj, vorbise ca să 
Îl recunoască: ,,Îndrăzniți, Eu sunt, nu vă temeți” 

Petru, acest Ioan de după Ioan Botezătorul, 
această piatră sfințitoare a Bisericii a intrat în 
valuri, a pus piatra de temelie a unei lumi noi. Cel 
ce avea să se lepede în valurile nopții patimilor și 
a judecării lui Iisus, era de fapt un izvor ioanit 
botezător dar care avea să depășească, prin 
puterea lucrătoare a Duhului, împlinind lipsurile, a 
coborât din corabie-adica din matca a tot ceea ce 
știa despre lume și viață până atunci. L-a urmat pe 
Hristos cu încredere și teamă, paradoxal, 
zugrăvind imaginea celor martirilor ultimelor 
veacuri, apocaliptice, care nu se vor depărta de 
Hristos nici când corabia ultimelor zile se va 
depărta de Hristos. 

Iisus îl aștepta pe barba de argint a apei, unde 
valurile erau cârlionții cărunți ai timpului lichid și 
înțelepțit, iar Petru ,,a mers pe apă și a venit către 
Iisus” adică a biruit legile fizicii, omenescul, 
raționalul. Nicio scamatorie, ci credință în 
Dumnezeu.  

Doamne, scapă-mă! E rugăciunea lui Petru 
cufundat de frică în valuri învățându-ne cum 
credința neclintită întărește molecula apei, 
făcându-o cărămidă, boaba de muștar a credinței 
adevărate care preschimbă starea de agregare cu 
puterea minții și a inimii din fier nematerialnic dar 
incandescent.  

Hristos îi întinde mâna și-l scoate din valuri 
dojenindu-l ,,Puțin credinciosule, pentru ce te-ai 
îndoit?” Iată dojana lui Dumnezeu neauzită de noi 
ori de câte ori ne scoate din valuri. 

Iar ei când a urcat pe corabie, aducându-l și pe 
Petru, s-au închinat Lui ,,Cu adevărat Tu ești Fiul 
lui Dumnezeu”. În ținutul Ghenizaretului, bolnavii 
care se atingeau de Iisus se vindecau, dar Petru, 
atingându-se de El s-a vindecat de cea mai 
cumplită boală a sufletului: de frică. Frica de a-L 
mărturisi pe Dumnezeu în fața oamenilor, 
maselor, acestor valuri demoniac care unite în 
mulțimi acefalice în lipsa lui Dumnezeu sunt doar 
niște mulțimi vide iscând furtuna primejdiilor. 
Iisus, ca parte a sfatului Treimii, care crease marea 
și o văzuse crescând sub ochii Lui dintr-o boabă de 
lacrimă, marea care a fost copil sub ochii Lui fără 
de ani, marea era bătrână iar Dumnezeu tânăr și 
înțelept potolindu-i strigarea. 

Nu numai că Iisus a mers pe deasupra 
valurilor, călcând printre bolovanii colțuroși și 

prin craniile valurilor, prin orbita lor dezosată, 
lăsând în urmă lumina, ci i-a învățat și pe ucenici 
îndumnezeirea. Niciun zeu niciodată în nicio 
mitologie nu i-a învățat pe oameni să fie 
nemuritori, nu a împărțit cu omul sălașul zeilor, 
nu au dat ambrozia și nectarul, veșnicia. De ajutat, 
i-au ajutat ca pe un capriciu, dar nu au pus umărul 
și nu s-au dus să moară pentru om, pentru ca omul 
să fie veșnic. Niciunul. Iisus a călcat valurile, 
învățându-l pe Petru cum să plutească piatra 
deasupra a tot ceea ce e omenesc și lichid, plutind 
ca un fragment al conștiinței, de materie cosmic 
înduhovnicită întru divinitate prin marea de 
plasmă a universului, iar cosmosul să devină o 
mare a Tiberiadei, lac sufletesc cu apă dulce. 

Despre potolirea furtunii au scris și Marcu și 
Ioan, iar Marcu spune că Mântuitorul i-a văzut pe 
ucenici ,,cum se chinuiau vâslind” și completează 
,,nu pricepuseră nimic de la minunea pâinilor, 
deoarece inima lor era învârtoșată” Iisus merge 
ape mare pășind ca și cum ar fi binecuvântat apa 
constituită dintr-o imensă movilă de pâini și pești, 
ai liturghiilor lumii până la sfârșitul veacurilor, 
perindându-se generații după generații în timp, nu 
doar ajutându-l pe Petru, adică pe om, ci 
binecuvântând tot ce trăiește în adâncuri văzutul 
și nevăzutul și ceea ce pare de necuprins. Chiar și 
în furtună, adică în războiul naturii, chiar și când 
era trist că murise Ioan, El nu încetase a face 
binele.  

Inima învârtoșată de care vorbește Marcu e 
sângele negru al inimii omenești, sânge invidious, 
fricos, mânios, îngroșat, greoi de atâtea greșeli, iar 
corabia devenind o targă a suferinței plutind în 
derivă,fără busola cuvântului dumnezeiesc, fără 
ancora Duhului tare, fără cârma Tatălui, plutea 
spre neant, în van, fără a croi drum în împărăția 
apelor în numele Fiului, era în pericol să devină o 
targă cu muribunzi înfricoșați. Văzduhul abisal al 
valurilor mării, acolo unde conștientul se varsă în 
delta subconștientului scoțând la suprafață toată 
greșeala sedimentată de la începuturile lumii, de 
la începutul vieții, tot mâlul memoriei, oglindirile 
propriilor judecăți și a propriei nimicnicii, Omul 
care e dumnezeu când e puternic, chemându-l pe 
adevăratul Dumnezeu când își simte sfârșitul. 

În tabolul lui Aivazovski, pictorul mării, Iisus 
venind pe apă, Dumnezeu e zugrăvit în haine de 
lumină și înviere, e nematerialnic, îndumnezeind 
pe om. Dumnezeu lucrătorul, străveziu ca îngerii 
din quatrocento, având lumina și puritatea 
cristalină a apei, apa în stare de duh, aburul 
limpede al Treimii, farul țărmului liniștitor al 
mântuirii, Iisus, soarele de după furtună, Iisus, 
cristalin pe pietrele de opal ale valurilor, peste 
globulele de portocală ale mării, schimbând inima 
neagră și învârtoșată a omului într-o insulă solară 

Ioan 6,16 spune chiar că ,,ucenicii s-au coborît 
la mare”, iar ,,suflând vânt mare, marea se 
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întărâta”. De cite ori mulțimile asmuțite n-au urlat 
din toate talazurile și plămânii împotriva 
conducătorilor dreptcredincioși? Iisus a spus 
,,Lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare” iar 
auzind, Petru avea să scoată din valuri neamurile 
pământului, acest glob cu ochiuri de apă și plin de 
ostrovuri. Iisus e mâna ce înnoadă frânghiile 
furtunii, deznodând pânzele curajului mărturisirii, 
e mâna ce întărește corabia ca o cetate la necaz, 
mâna ce scoate din valuri sufletele ca trupul 
botezat prin suferință să fie primenit, smerit și 
recunoscător, Iisus, cel îndurerat ale Cărui dureri 
lumea nu le cunoaște, Iisus cea plâns pentru 
dreptul ce a avut curajul să Îl boteze în Iordan, 
Iisus, lacul cu apă dulce care a sărutat obrazul 
lacrimilor sărate ale lui Ioan devenind Iordanul cel 
îngeresc născut printre oameni, Iisus marea de 
sânge dulce, a Cărui inimă e o pâine_corabie unde 
cei chemați primesc Sfintele Taine fără frică, dintr-
o dragoste ce nu este din lumea aceasta, e iubirea 
mergând prin valuri pentru a salva de la înec pe 
aproapele. 

A certat valurile, dar l-a dojenit pe Petru…care 
după lepădări și spaime, avea să iasă la lumina 
Invierii și să pășească deasupra tuturor valurilor, 
pășind spre Hristos cel Înviat, Petru nu mai călca 
pe apă pământească, pentru el încercarea nu mai 
exista, nu mai erau valuri pentru care corabia 
pieptului lui să nu fie pregătită. Era scut, iar apa 
devenise cer, căci Petru se unise cu lumina lui 
Hristos, având înaintea ochilor doar corabia de 
unde cândva Adam și Eva coborâseră în valuri: 
raiul. Raiul era corabia pentru care Hristos ne 
spune și astăzi tuturor: Îndrăzniți, nu vă temeți! 

Deși evanghelia nu ne spune, capul corabiei ca 
un câine de pază a ascultat cuvântul Domnului, 
lemnul și-a îndreptat spinarea zdrobită și întinsă 
de chingile cuielor, și-a îndreptat coloana și și-a 
ridicat fruntea în fața Celui care avea să poarte pe 
o altă targă de lemn, în spate, pe toți viii, adormiții 
și muribunzii acestei lumi, inima Lui fiind corabia 
care S-a înălțat la cer luând în împărăția de sus 
comoara cea mai de preț a vieții: sufletul omenesc. 

 
 
Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

Graalul și  
desăvârșirea  
interioară 
 
 

upă sacră a eliberării și mântuirii, Graalul, 
în Evul Mediu, a făcut obiectul a 
numeroase legende și speculații mistice. 

După Evanghelia apocrifă a lui Nicodim, este 
vorba de cupa folosită de Isus la Cina cea de taină 
și în care a fost cules sângele său în momentul 
supliciului. Unii cercetători susțin că denumirea ar 
veni din greacă, de la krater, care desemnează un 
vas folosit la masă, alții cred că este o piatră 
desprinsă din coroana lui Lucifer sau că ar fi o 
bijuterie cerească, ultima urmă a paradisului 
pierdut. Autorii celebrului Dicționar de simboluri 
consideră că sfântul Graal din literatura medievală 
este moștenitorul a două talismane ale religiei 

celtice precreștine: cazanul lui Dagda și cupa 
suveranului. Miturile celte vorbesc, celor care au 
înzestrarea să asculte, într-un limbaj contemporan 
tuturor vremurilor, pentru că ele conțin 
transversalități și trimiteri culturale și sociale care 
trăiesc dincolo de o epocă anume, se întemeiază 
pe reprezentări care dialoghează, care povestesc 
despre întâmplări în care și medievalii și modernii 
se recunosc cu ușurință. Mitul Graalului este o 
adevărată răscruce, o matrice culturală în care se 
întâlnesc rădăcini și semnificații multiple. 
Emblema Graalului în exoterism este crucea, semn 
al suferinței și al morții, iar în esoterism este 
Graalul, simbol al renașterii. Deși intrată în spațiul 

C 
 



360 vol.31,  204-207| aprilie-mai-iunie-iulie, 2021 

 

cultural european cu multe secole în urmă, 
legenda Graalului stârnește în continuare 
controverse, esoteriștii susținând că legenda este 
legată de ceea ce s-ar putea numi „preistoria inimii 
euharistice a lui Isus”, fiind o adaptare creștină cu 
rădăcini celtice foarte vechi. René Guénon este 
tranșant când afirmă că Graalul este potirul care 
conține prețiosul sânge al lui Cristos, vas care a 
fost folosit mai întâi la Cina cea de taină, apoi de 
Iosif din Arimateea care a strâns în el sângele și 
apa care curgeau din rana deschisă între coastele 
Mântuitorului. Conform legendei, după moartea 
lui Isus, Sfântul Graal a fost transportat, de Iosif 
din Arimateea, în Britania; de aici începe povestea 
Cavalerilor Mesei Rotunde, a legendelor 
arthuriene, a poveștilor cavalerești în care îi 
întâlnim pe Lancelot, Merlin, Tristan și Isolda. O 
recentă apariție editorială ne reamintește Questa 
Graalului: Joseph Campbell, Istoria și legendele 
Sfântului Graal: Simbol, magie și mister în 
miturile arthuriene, traducere din limba engleză 
de Marilena Constantinescu, București, Editura 
Herald, colecția „Arhetip”, 2020, 352 p. Înaintea 
acestei cărți, tot la Herald mai apăruseră de același 
autor: Eroul cu o mie de chipuri și Căi ale fericirii. 
Mitologie și transformare personală. 

Pentru Joseph Campbell „perioada de vârf a 
povestirilor arthuriene coincide cu intervalul în 
care au fost ridicate catedralele, respectiv un 
minunat ciclu de o sută de ani, între 1150 și 1250 
d.Hr. În opinia mea, această perioadă – gotică – 
echivalează cu epoca homerică. Putem vorbi 
despre existența a două mari Europe: Europa 
Greciei și a Romei și Europa celților și a 
germanilor. În acest timp, se pune accentul pe 
individ, nu ca supus al statului, ci ca cetățean care 
face parte din stat, statul fiind un vehicul al voinței 
sale. Aceasta este o mentalitate tipic europeană.” 
În opinia scriitorului american, căderea Imperiului 
roman de apus a deschis calea prin care 
creștinismul, „o religie orientală”, venită din 
Bizanț, a devenit religia oficială a Europei, 
înlăturând religiile și mitologiile anterioare, 
mintea europeană asimilând „această emfază 
levantină” și transpunând-o într-o concepție tipic 
europeană. Joseph Campbell pune accent în cartea 
sa pe literatura medievală a Graalului căutând 
motivele în jurul cărora s-a țesut literatura 
Graalului. Printre aceste motive, două sunt de 
neocolit: motivul Regelui Pescar și tema iubirii. În 
epocă modelele iubirii erau eros, pasiunea erotică 
și agape, iubirea spirituală, iubirea aproapelui; 
acestor modele, trubadurii le adaugă un al treilea, 
o iubire născută din ochi și din inimă: „Ochii sunt 
iscoadele inimii. Ei caută un obiect adecvat pentru 
idealul lor de frumusețe; cu alte cuvinte, ochii sunt 
cei care fac selecția. Acesta este un proces selectiv, 
elitist, este o alegere personală. Iubirea se naște 

din ochi și din inimă; iubirea este o experiență 
personală”, scrie Joseph Campbell căutând de la 
bun început să traseze o netă demarcație între 
iubirea cavalerească, curteană și cele răspândite 
de clerul vremii privind iubirea și căsătoria. 

Motivul literar al Graalului apare pentru prima 
oară în literatura medievală în jurul anului 1170, 
în scrierea lui Chretien de Troyes, Le Conte du 
Graal/Roman de Parceval. Povestea s-a răspândit, 
fiind sursă pentru scrierea lui Wolfram von 
Eschenbach, Parzival, „o operă de artă cu adevărat 
magnifică”, susține Joseph Campbell care crede că 
scrierea autorului german este „cea mai 
importantă creație a Evului Mediu care depășește 
ca valoare chiar și opera lui Dante”, este cu 
adevărat „o catedrală închinată iubirii, o celebrare 
a misterului în toate aspectele sale”. Parzival este 
o poveste despre fiul unui rege, Gahmuret, care 
merge în cruciadă, revine la Bagdad pentru a-și 
ajuta prietenul, moare în luptă, iar soția sa, 
Herzeloyde, își va crește copilul, Parzival, fără a-i 
spune nimic despre nobila sa ascendență. Acesta 
nu se recunoștea decât sub numele de bon fils sau 
cher fils. Ajuns la curtea regelui Arthur, Parzival o 
întâlnește pe Condwiramurs (în franceză, 
conduire amour), care îi va deveni soție. Dar 
aventura sa nu se termină, el îl va întâlni pe Regele 
Pescar, va trece prin pădurea aventuroasă, apoi va 
porni în căutarea Graalului, care nu este un vas ci 
o piatră cu puteri miraculoase. Toate scrierile 
subsumate legendei lui Arthur, Cavalerilor Mesei 
Rotunde, dovedesc prodigioasa vitalitate a unui 
domeniu ascuns, religia celților fiind prin natură și 
prin destinație o religie esoterică. Poate pentru 
aceasta simbolurile și miturile sale nu încetează să 
sălășluiască în imaginarul nostru. Miturile aparțin 
logosului socio-cultural, sunt documente literare 
și culturale care exprimă starea societății la un 
anumit moment. Ele trebuie deosebite de semnele 
profane pentru că ele constituie o limbă sacră, și 
nici nu ar putea fi interpretate decât plecând de la 
experiențe religioase si inițiatice celtice. 

Graalul a prilejuit numeroase interpretări, 
după nivelul de realitate în care se plasau 
comentatorii. Pentru Albert Béguin „Graalul 
reprezintă în mod substanțial pe Cristos mort 
pentru oameni și totodată potirul de la Cina cea de 
taină și, în sfârșit, caliciul liturgic, conținând 
adevăratul sânge al Mântuitorului”. Povestea 
Graalului ar fi metamorfoza unei foarte vechi 
povestiri care relatează cum un tânăr erou 
predestinat ajunge, trecând un număr de probe, să 
cucerească talismanele regale, simboluri ale 
funcțiilor sociale, reușind să restaureze regalitatea 
decăzută, nedemnă și neputincioasă. Cuvântul 
Graal apare prima oară în Le Conte du Graal de 
Chretien de Troyes, unde Perceval este martor, la 
castelul unui bogat rege pescar, al unui cortegiu în 
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mijlocul căruia se află Graalul cu virtuți 
fecundante, dar pe care tăcerea îl reduce la 
neputință. Tema cunoaște un mare succes la 
Wolfram von Eschenbach și la Robert de Boron, la 
acesta din urmă simțindu-se trecerea la 
semnificații creștine, Graalul fiind vasul din care 
se bea în timpul Cinei, în care Iosif adună sângele 
din rănile lui Isus, vas care va ajunge pe insula 
Avalon, loc mistic în preajma abației cisterciene 
Glastonbury. Legenda arthuriană realizează 
legătura între tradițiile celtice și spiritualitatea 
cisterciană. Se trece în câteva decenii de la un 
Graal simbolizând cultul fecundității la o cupă a 
suveranității, apoi la un simbol al căutării mistice, 
afirmă Georges Bertin, un reputat specialist al 
Graalului celtic. Căutarea Graalului simbolizează 
orice demers orientat în sensul unei căutări, al 
unui progres spiritual. Căutarea Graalului pretinde 
condiții de viață interioară rar întâlnite, în care 

orice ingerință exterioară nepotrivită duce la 
orbirea în fața realităților spirituale. Căutarea 
Graalului nu este niciodată terminată, este o 
continuă aventură spirituală. Cu siguranță, aici 
sunt și rădăcinile supraviețuirii mitului și a 
reverberațiilor continue, a prezenței sale în 
literatură, muzică sau film; amintim aici doar 
câteva nume care susțin cele scrise mai sus: 
Richard Wagner, Julien Gracq, T.S. Eliot, Boris 
Vian, Florence Trystram, Jerry Zucker, Steven 
Spielberg. Toate acestea întăresc convingerea lui 
C.G. Jung: Graalul simbolizează desăvârșirea 
interioară căutată tot timpul de oameni. Preluând 
o spusă a lui Pierre Gallais, Graalul este 
pretutindeni, a fost și va fi totdeauna. 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 

Naiul și 
„toiagul” lui 

Hermes...♫...♪ 
                                            Moto, dedicație lui Gheorghe Zamfir: 

                                                                   „Primăvară-n suflet ai, 
                                                                                    Harul își cunoaște mersul: 

                                                                                    Când interpretezi la Nai, 
                                                                                    înflorește Universul!...”   

(Aculin Levitzki) 
 

ubul Naiului, atunci când în El se suflă (deci, 

„se așează suflet”, conștiință a ființei), se 

transformă în „altceva”, în fond devine „res” 

din „aliter” (acel mediu al exteriorității 

înconjurătoare)... Cauza?... Acea „conștiență” 

funcționează ca dinamică divină, într-un câmp de 

energie, dincolo de legile fizice ale luminii ce s-ar 

deplasa cu 299.792.458 m/s, iar în acel „spațiu/vid” 

sideral viteza ajunge drept super-luminică, înlesnind 

ca întunericul din recipientul-athanor să capete „aură”, 

petale de scânteiere, să primească din mirabilitatea 

Tăcerii Dintâi, într-un Anafor al „Răsucirii”, în care 

„timpul mort devine veșnicie”, adică o Prezentitate 

nesfârșită, ananke-ică... Acolo toate sunetele sunt 

instantanee, simultane, căci lumina de aici se transferă 

chiar în prototipul „nemișcării”... Astfel, neg-entropia 

T 
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reușește să stăpânescă entropia (dezordinea), mintea 

se dez-gândurează, fericirea își redobândește Raiul... 

Se întâmplă straneitatea: Timpul, perceput „ca acela 

ce ne fură” (clepo, clepsidră...) iluziile, existența 

noastră părelnică diriguită de Moirae: Clotho, 

Lachesis, Atropos, ne oferă, iată, în schimb, 

„amintirea viitorului”, o în-toarcere a „toarcerii” 

clipelor, a ireversibilității, când Inima controlează 

cuminecător Mintea.. 

.   În cilindrul Naiului, așadar, la o viteză supra-

luminică a suflului (sufletului!), se creează două 

spirale logaritmice, echiangulare, transcendentale, 

într-o simetrie care se apropie, însă fără să se atingă în 

vreun fel (vezi „Șerpii” simbolici ai caduceului lui 

Hermes). În modul acesta se întemeiază un efect al 

Vidului de o forță imensă ce țintește către o 

fluctuație/frecvență egală cu aceea a Iubirii (ascultă, 

vezi Solfeggio și Numărul lui Brahman 432 Hz!), a 

celor Două Oglinzi: Creatorul și Co-creatorul ales...  

Altfel zis, se suflă „suflet” (se trasferă o energie 

latentă într-o alta cinetică, de înțeles ascuns) în 

solinarul, bagheta, caduceul hermesian, care tâlcuiește 

„po-vestea” expirației în „Vestea” Inspirației prin 

două Curbe (Ida și Pingala!) ale Vindecării Omului 

prin Trezire, după ecuația lui Vishnu, cel ce veghează 

la echilibrul dintre Energia Fotonului și Presiunea 

mângâietoare a Golului Absolut.  

   Simbolul caduceului  (două „sfori” aparent 

antitetice), Toiagul Tăcerii, precum bambusul cu 

Șapte noduri (nadhi, canale ale cuminecării), aici, în 

fond, este chiar Bagheta Alchimistului care face 

legătura de la Nord (Omul! Aum!...) la Sud (Miezul 

Căii Lactee!...). 

   Așadar, vorbim de doi vectori (de viteză), unul 

axial, al abscisei, și altul tangențial, de vârtej, de 

răsucire spiralată. Aceștia sunt generați într-o 

coregrafie  a Suflării/ Sufletului ce imită, sub divina 

reiterare oscilatorie, kaliogeneza, buna așezare 

akasha-ică a lumii, Sfântul Anafor... Paradoxal, în 

interiorul Naiului nu se desfășoară, prin consecință, o 

centrifugalitate fotonică, ci, mai ales, o 

implozie/scufundare/surpare gravitațional-recesivă, 

deci, iată, vorbim limpede despre o centripetizare, o 

re-conicizare, re-simbolizare a duhului sufletesc, 

aparent lăsat expirării respiratorii, developăm deja o 

frecvență a Foniei ce se auto-susține ca Frecvență a 

Iubirii. E nevoie doar de înțelegerea, propice 

Inițiatului, atât a Etherului Dodecaedrului (a „aerului” 

cosmic din care e conceput Sufletul), cât și a Apei 

Icosaedrice (din care se ivește Viul). Cerința, ca atare, 

este una: menținerea/dirijarea unei osebiri între 

cadența interioară (432 Hz!... cea brahmanică!) și 

vuietul de afară (440 Hz...al Saharei), prin căldura 

Sufletului/suflării care întreține Vâltoarea minunată. 

Prin reflectare oglindală sonoritatea, Cântecul 

armonios, apare în torsiuni transcendentale, 
logaritmice, tip: Descartes, Torricelli, J. Bernoulli, 

asemeni matricei Dintâi, a Facerii, difuzate, invers, 

față de rotațiile ceasornicului, cel al bănuitelor 

Moirae.  

   Surprinzător, Naiul stă în imponderabilitate, dar 

cântă, se mișcă, transmite emoție de vibrație unică 

(432 Hz!): „Eadem mutata resurgo!”... Muzica spune, 

deci: - Mă schimb, dar râmân aceeași!”, adică, Tăcere 

Dintâi... Deși, părelnic, energia ar fi captivă, la o 

adâncă vedere și o temeinică ascultare, sub 

contemplare, sub o ordine spirituală, revelăm o 

Energie pururi liberă... Temperatura de intrare este de 

37ºC ( sau ϕ²√2 x 10)... cea de„ieșire” este de 

≈14,167ºC ( sau 10√2), diferența însemnând 4 x I (de 

patru ori constanta kaliogenezei!), iar 14,167ºC 

(10√2), circumscriind  Entropia Sunetului care scade 

de la 37ºC (ϕ²√2 x 10) către 14,167ºC (10√2), 

ordonându-se, prin transferul Energiei Sufletului 

(ϕ²√2 x 10) spre (10√2). Exemple asemănătoare pot fi 

descoperite în fotosinteză, metabolism, regenerarea 

Vieții.... Concluzie: În „toiagul” lui Hermes 

Trismegistul are loc minunea descreșterii Entropiei 

(dezordinii) într-o „rație” geometrică de (ϕ² = 

2,161803398...)... Dacă s-ar accede la Muzica 

Sferelor, s-ar ajunge la nivelul Frecvenței Luminii din 

Ecuația Energiei Fotonului, unde Energia  se 

transformă în Vibrație și Frecvență: 3,58 = h x 

0,5403... (unde „h” este constanta lui Max Planck: 

6,626068...x 10 la minus 34 Js, unitatea naturală de 

Acțiune , energie-timp, Vibrația!)...  Iar Frecvența 

Fotonului-Sunet este chiar 0, 5403 Hz... adică:  √2 /ϕ² 

... Ar fi pasul următor al Trezirii cosmice... 

Radicalizarea Diadei... 

23 februarie 2021 

 

Fericat ulcioru... 
 
 

Fericat ulcioru-i de‘în lăuntru-i vid, 
ție într-asemeni, când al zilei blid, 
iată,-l deșertata-i nemuririi Dar!... 
Izbăviri ce calmul sacrului se-închid, 
 

Sinele cu Sinea, ochi de tine-și torc 
dintr-aceiași sfoară’în rai precât și’în orc; 
nicio simetrie între vas dedus 
și mirajul roții unde sorți se-întorc. 
 

Imanenta grotă plină cu eter 
trebuie cercată-în toate ce te cer 
păsărilor două:„-a face” și a „ști”, 
dincolo de gându’,-încovoiat echer... 
 

Luminat acela, punct, de soare nu-i, 
căci învăluirea-i vine, sfânt cățui, 
unde drum se stinge și, ca străveziu, 
Mielul marii Taine bate-al crucii cui... 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Lacrima iniţiatică  
 

Eu să văd numai dulceaţă unde alţii văd necaz,  
Căci ş'aşa ar fi degeaba ca să văd cu ochiul bine;  

De văd răul sau de nu'l văd, el pe lume tot rămâne  
Şi nimic nu'mi foloseşte de'oi cerca să rămân treaz.  

(Mihai Eminescu, Memento mori) 

  
n spaţiul oniric se răstălmăcesc miturile şi 
visele îmbracă armura adevăruluiFăt 
Frumos din lacrimă, basmul scris şi publicat 

de Mihai Eminescu în revista „Convorbiri literare" 
încă din anii studenţiei sale, era inspirat de 
folclorul românesc. Basmul, ca specie, fiind „o 
oglindire [...] a vieţii în moduri fabuloase" 
(Călinescu), se confundă aici cu marea căutare, cu 
iniţierea în viaţă a unui tânăr şi rolul acestei 
ascensiuni în trepte pentru participarea la lupta 
dintre bine şi rău. Cu toată diversitatea lor 
tematică, basmele folclorice prezintă o seamă de 
trăsături comune: formulele tipice de început, din 
cuprins şi de încheiere; confruntarea dintre bine şi 
rău, cu victoria celui dintâi; personajele simbolice 
reprezentând cele două principii; amintim apoi un 
timp şi un spaţiu imaginare, întâmplări narate în 
domeniul fantastic, supranatural. De fiecare dată 
eroul pozitiv are nişte mediatori de consistenţa 
catalizatorilor alchimici care îl ajută să treacă de 
probele la care este supus iar utilizarea cifrelor 
magice (mai ales cifra trei), drumul iniţiatic, 
obiectele magice, nunta ca final compensator, toate 
aceste elemente constituie magia străveche 
relatată metaforic în alambicul unui mag. Titlul 
basmului eminescian este dat de numele eroului 
fabulos, cu origine miraculoasă, asemenea altor 
basme („Prâslea cel voinic şi merele de aur", 
„Greuceanu" şi chiar „Harap Alb„), care conţin în 
titlu numele protagonistului. Basmul Fat-Frumos 
din lacrimă începe în vremea veche, când un cuplu 
împărătesc îşi trăia zilele în durere, din pricină că 
soarta refuza să-i dăruiască un urmaş; acesta ar fi 
motivul împăratului fără urmaş, pe care l-am 
întâlnit şi în Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte ori în alte poveşti. Dar folosirea acestui 
preambul pentru prelegerea noastră nu se referă la 
naraţiune ci la hermeneutica ascunsă de simboluri, 
la nunta alchimică ai cărei discipoli sunt FătFrumos 
şi Ileana (fiica Mamei Pădurilor). Eminescu 
recunoaşte importanţa metaforei mitice: Când 
posomorâtul basmu vechea secolilor strajă/ Îmi 
deschide cu chei deaur şi cu-a vorbelor lui vrajă/ 
Poarta naltă de la templul unde secolii se torc/ Eu 

sub arcurile negre, cu stâlpi nalţi suiţi în stele,/ 
Ascultând cu adâncime glasul gândurilor mele,/ 
Uriaşa roat-a vremei înapoi eu o întorc şi descrie 
veşnica mare căutare. Şirul probelor initiatice pe 
care trebuie să le treacă eroul este tot mai mare, 
treptele iniţiatice devenind încercările, contribuind 
şi la fericirea celor din jur. Vederea, lacrimile nu 
sunt doar motivul numelui oferit odraslei dorite de 
împărăteasă dar devine şi cauya pentru care Ileana 
orbeşte de dorul lui Făt-Frumos. Datorită viziunii 
sale artistice, autorul îmbogăţeşte basmul popular 
dăruind adevărate portrete literare personajelor 
sale cu figuri de stil tipic eminesciene: împăratul 
era „întunecat şi gânditor ca miazănoaptea", 
împărăteasa are faţa albă „ca o marmura vie, Mama 
Pădurilor este o apariţie înspăimântătoare în stil 
romantic „Ochii ei - două nopţi turburi, gura ei - un 
hău căscat, dinţii ei - şiruri de pietre de mori". 
Portretul Ilenei descrie o fiinţă diafană, care 
pluteşte parcă pe deasupra lucrurilor, „Haina ei 
albă şi lungă părea un nor de raze şi umbre, iar 
părul ei de aur era împletit în cozi lăsate pe spate, 
pe când o cunună de mărgăritărele era aşezată pe 
fruntea ei netedă. Luminată de razele lunei, ea 
părea muiată într-un aer de aur." Eminesciene sunt 
şi pasajele descriptive: „Luna răsărise dintre munţi 
şi se oglindea într-un lac mare şi limpede ca 
seninul cerului. în fundul lui se vedea sclipind, de 
limpede ce era, un nisip de aur; iar în mijlocul lui, 
pe o insulă de smarand, încunjurat de un crâng de 
arbori verzi şi stufoşi, se ridică un mândru palat, de 
o marmora ca laptele, lucie şi albă..." În această 
imagine mirifică Făt-Frumos porneşte în lume 
„horind" şi doinind din fluier, fapt care îi conferă 
atributele lui Orfeu (personaj mitologic la care ne 
vom opri la început şi pe care îl vom întâlni de 
repetate ori în opera eminesciană). Fiul regelui 
trac, originar din regiunea munţilor Rodopi, a fost 
asemenea lui Tamiras şi Heracles instruit de fratele 
său Linos în arta cântului, dobândind în ea o 
inegalabilă măiestrie. Muzica lui fermeca orice 
fiinţă, chiar şi stâncile erau clintite din loc de cântul 
lui. Nu este deci de mirare că Orfeu a fost de mare 
ajutor argonauţilor, la a căror expediţie a 

I 
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participat, domolind marea furtunoasă datorită 
puterii de a stăpâni prin arta lui elementele naturii. 
Conform istoriografului Diodor nu cântul, ci ruga 
fierbinte a fost cea care-i aduse izbăvirea- În 
versiunile mai vechi, Orfeu este recrutat de 
argonauţi pentru a acoperi ademenirile sirenelor 
cu propriul său cânt. După despărţirea de ortacii 
lui Iason, cântăreţul s-a îndrăgostit de nimfa 
Euridice, dar fericirea sa alături de aceasta a fost de 
scurtă durată. Există două versiuni ale morţii 
nimfei, din cauza muşcăturii unui şarpe veninos. 
După Vergiliu, Euridice era râvnită de Aristaeus, 
care, urmărind-o o dată, o făcu să calce în goana ei 
pe un şarpe. Poetul Ovidiu povesteşte că 
nenorocirea ar fi avut loc pe când nimfa culegea 
flori cu suratele ei, naiadele. Orfeu o plânse 
îndelung şi, nesuportând până la urmă despărţirea, 
a coborît în infern să o caute. Cântând, reuşeşte să 
înmărmurească întregul Tartar și să-l înduplece 
chiar pe Hades să-i dea iubita înapoi. 
Consimţământul de a o însoţi pe Euridice pe calea 
spre lumea pământenilor, alături de călăuzitorul 
sufletelor, Hermes, i-a fost dat cu o singură 
condiţie, aceea de a nu se uita nicio clipă la ea. 
Orfeu, frământat de temeri, nu reuşeşte să respecte 
învoiala şi când mai avea doar un pas de făcut 
pentru a ieşi la lumina zilei, îşi întoarce capul, 
Astfel îşi pierde iubita pentru a doua oară. În pofida 
rugăminţilor eroului, care a rămas îndelung timp 
(după Vergiliu şapte luni, după Ovidiu şapte zile) în 
preajma râului Styx, înduioşând cu lira lui toate 
animalele sălbatice, Hades nu a mai eliberat-o pe 
Euridice Mitul este interpretat ca dovadă a 
existenţei a unei religii arhaice de origine tracă, 
caracterizată de mistere şi de credinţa în 
nemurirea sufletului. Dacă acceptăm interpretarea 
metaforică, coborârea în Tartar este realizată sub 
influenţa părăsirii trupului de către suflet în 
ritualurile şamanice de sorginte scitică. Mulţi 
apreciază răspândirea unei mişcări orfice în secolul 
al V-lea I.C. Deşi Orfeu este văzut în mitologia elenă 
clasică, datorită originii sale apolinice, în opoziţie 
cu adepţii lui Dionysos, mitul său a influenţat 
misterele dionisiace, în care zeul este dezmembrat, 
pentru a învia ulterior. Asemănarea cu ritualul 
Osirian este izbitoare şi sacrificiul este pe acelaşi 
plan ideatic cu sacrificiul morţii simbolice bază 
fundamentală pentru religiile ulterioare. Sectanţii 
orfici l-au văzut de fapt pe Orfeu ca preot şi 
iniţiator al cultului lui Dionysos Zagreus şi nu în 
postura de cântăreţ. Şi în basmul lui Eminescu, 
personajele sunt fantastice şi au valori simbolice. 
Dintre acestea, Făt-Frumos se deosebeşte însă de 
personajele similare din alte basme, fiind pus, de la 
început, în relaţie cu divinul: se naște din lacrima 
unei icoane, pe vremea când Dumnezeu mai umbla 
pe pământ. El se face „mare cât brazii codrilor" şi 
pleacă în călătorie cântand din fluier, pentru a 
aduce armonie în lume. În numele acestei dorinţe, 

el pune capăt vrajbei cu împăratul vecin, 
dovedindu-se a fi bun şi drept. Se luptă cu Mama 
Pădurilor (ce reprezintă Răul), dovedind ca are o 
putere fabuloasă şi un curaj deosebit. A doua parte 
a iniţierii sale constă în încercările de a o răpi pe 
fata Genarului. Surprins de acesta şi aruncat „în 
norii cei negri şi plini de furtună ai cerului", Făt-
Frumos este „botezat" cosmic şi se purifică prin 
transformarea în cenuşă şi, apoi, în izvor. 
Momentul în care Dumnezeu îşi spală faţa în apa 
izvorului, îi aduce lui Făt-Frumos contopirea cu 
fiinţa divină şi revenirea la starea de om. Având 
nevoie de un cal bun, Făt-Frumos devine sluga 
babei care avea şapte iepe. Acum, ajutoarele lui, 
împăratul ţânţarilor şi cel al racilor îi răsplătesc 
omenia, ajutându-1 să nu-şi piardă capul. Revenit, 
cu fata Genarului, la împăratul vecin, Făt-Frumos 
îşi dovedeşte loialitatea şi respectul faţă de 
legământul făcut. Amintindu-ne că Orfeu este zeu 
al ancestralităţii noastre, trebuie de spus că, prin 
magica sa armonie şi prin ideaţia cu aripi suind din 
abisal până în indefinitul dincolo, lirica lui 
Eminescu este prin excelenţă orfică, adică 
incantatorie şi iniţiatică. FătFrumos care se 
aseamănă cu Orfeu, care impresionează, prin 
cântecul de fluier, întreaga natură: „văile şi munţii 
se uimeau auzindu-i cântecele, apele-şi ridicau 
valurile mai sus, ca să-l asculte, izvoarele îşi 
turburau adâncul". Cel care pornise să aducă 
armonia lumii, este investit, în final, cu atributul 
eternizării. Iniţierea are loc în misterul naturii 
geniului care este străin lumii umane, în misterul 
unicităţii noastre arhaice în univers, în sensul 
suprem al iubirii care poartă în pregeneză, în 
neînţelesul mister al tragicului, în misterul 
libertăţii metafizice ultime - aflată dincolo de 
absolut. Acesta este Eminescu şi al său Făt-Frumos. 
Ca orice basm românesc, încercările sublimează 
elementele contrarii şi realizează nunta alchimică. 
În zidirea cea antică sus în frunte-i turnul maur./ 
Magul priivea pe gânduri în oglinda lui de aur,/ 
Unde-a cerului mii stele ca-ntr-un centru se adun./ 
El în mic priveşte-acolo căile lor tăinuite/ Şi c-un ac 
el zugrăveşte cărăruşile găsite/ A aflat sâmburul 
lumii, tot ce-i drept, frumos şi bun. Aşa Eminescu 
imaginează pe marele magician, aşezat în 
laboratorul său tainic, elaborând marea lucrare a 
timpurilor, secret dăruit de divinitate. 
 
În acest loc se petrece un spectacol divin, elaborat 
întru desfăşurarea lui cosmică. Isus este 
interpretat uneori ca Orfeu. Într'o pictură murală 
din catacomba sfinţilor Petru şi Marcellinus Isus 
este înfăţişat cu liră şi înconjurat de animale. 
Motivul principal al acestor împrumuturi din 
pictura murală romană este susţinerea 
monoteismului de către erou, evidentă pentru 
Clemens Alexandrinul şi Eusebiu în divinizarea lui 
Apollo şi în refuzul venerării lui Dionysos, dar sunt 
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invocate în afară de aceasta puterea sa de a domoli 
natura (după tipul Bunului Păstor), precum şi 
cântul ca simbol al mesajului lui Cristos. Coborârea 
în infern este văzută pe deasupra ca analogie a 
coborârii Mântuitorului în limb. Totuşi, în pofida 
acestor izvoare patristice, analogia cu Isus rămâne 
în arta creştină sporadică. Puţine sunt în epoca 
romanică şi reprezentările lui Orfeu în ipostaza 
muzicianului sau cea a oratorului elocvent, având 
vioara ca atribut, precum în scena unui capitel din 
catedrala din Geneva, sau lira, ca în ilustraţia 
„Armoniei sferelor” de pe prima pagină a lucrării 
istorice „Liber pontificalis”, Ms. 672 a Bibliotecii 
Municipale din Reims. În acest manuscris din 
Reims, Orfeu este văzut ca un bărbat înaintat în 
vârstă, conform rolului său de precursor al tuturor 
muzicienilor. Ca instrument al elocinţei lui Orfeu 
poate figura uneori şi flautul, care fermeca natura 
bucolică. În reprezentările gotice se găsesc şi 
interpretări curioase ale mitului, datorate poate 
tematicii neobişnuite la acea vreme, condam-
nându-se coborârea lui Orfeu în infern; mă opresc 
uneori asupra reprezentărilor trace pe care Ovidiu 
le realizează, interpretând ieşirea lui Orfeu şi 
Euridice prin gura iadului, reprezentată drept gura 
dragonului împietrit de Apollo în „Metamorfoze”. 
De aceea nu ne miră că izvoarele legendei afirmă în 
mod repetat originea tracică a lui Orfeu. Arta 
cântului provenea în accepţia vechilor greci din 
Tracia. Arrian pomeneşte în istoria dedicată patriei 
sale, Bithynica din secolul al IIlea Î.C., o nimfă 
numită Tracia, cunoscătoare a plantelor tămă-
duitoare şi născocitoare de melodii. Numele 
acesteia îl poartă ţinuturile tracilor, cunoscute 
înainte sub denumirea de Pèrke59810. Rădăcina 
indogermanică „per-/pir/per(k)” semnifică 
„stânca”, „piscul” sau "piatra", ceea ce denotă cultul 
tracic al unei divinităţi a munţilor, identificată de 
greci cu frigiana Cybele. Fiul acesteia s-a numit 
Pèrkos sau Peiros şi a fost venerat chiar şi în epoca 
Imperiului Roman, sub forma de "Heros equitans", 
a unui războinic trac călare, reprezentat uneori pe 
pietrele funerare romane. Mă întreb dacă nu e 
vechea reprezentare a cavalerilor danubieni, iar 
piatra este ceea ce trebuie şlefuită pentru o cât mai 
bună cunoaştere. Viziunea muntelui din vechea 
Hiperboree este încântătoare şi magică: Dar cât 
ţine răsăritul se-nalţ-un munte mare / El de două 
ori mai nalt e decât depărtarea-n soare / Stâncă 
urcată pe stâncă, pas cu pas în infinit/ Pare-a se 
urca, iar fruntea-i, cufundată-n înălţime,/ Abia 
marginile-arată în albastra-ntunecime:/ Munte 
jumătate-n lume, jumătate-n infinit. Toponimul 
Pirin/Perin al munţilor din sud-vestul Bulgariei 
este derivat din numele acestui zeu, care devine 

                                                 
10 fragmentul 13 din Bithynica 

sub influenţa elenă Sabazios. Acest zeu al luminii 
zămisleşte apoi cu Zeiţa Mamă pe sacerdotul 
cultului său, identificat cu regele trac Rhesus, cu 
Orfeu şi cu Zamolxis, acesta din urmă fiind numit şi 
Orfeul nordic. În aceste locuri, iată cum este descris 
sălaşul zeilor, locul în care timpul rescrie istoria 
universului: Iar în pieptu-acestui munte se arat-o 
poartă mare/ Ea: înalt este boltită şi-ntr-adânc în 
piatra tare, / Iar de pragu-i sunt unite nalte scări de 
negre stânci,/ Cari duc adânc în valea cea de-acol-
abia văzută/ Şi-n pădurile umbroase cuadâncimi 
necunoscute/ Şi-n câmpii unde mii râuri s-
argintesc plane ş-adânci.// Pe acea poartă din 
munte iese zori în coruri dalbe,/ Ridicându-se în 
cerul dimineţii dulci, rozalbe, / Pe-acolo soarele-şi 
mână car cu caii arzători,/ Pe-acolo noaptea răsare 
blonda lună argintoasă /Şi popoarele de stele iese-
n roiuri luminoase,/ Şi pe cer se împrăştie ca de 
aur sfinte flori. Chiar şi retragerea lui Orfeu pe 
tărâmul lui Făt Frumos demonstrează o legătură 
sacră. Singur şi îndurerat pentru tot restul vieţii, 
Orfeu şi-a găsit sfârşitul, fiind sfâşiat în bucăţi de 
menade, preotesele trace ale lui Dionysos. Acestea 
erau mânioase pentru că el nu participase la cultul 
lor orgiastic. După Ovidiu, capul şi lira sa au fost 
aruncate în râul Hebrus şi purtate pe marea Egee 
până pe ţărmul insulei Lesbos. Acolo, capul a fost 
înghiţit de un dragon, împietrit de însuşi Apollo. 
Deoarece capul nu încetase să cânte, i s'a înălţat în 
acel loc un oracol. Insula a devenit în acest fel 
leagănul poeziei lirice. Lira însă, a fost ridicată de 
zeii olimpieni în cer, unde a format constelaţia cu 
acelaşi nume. Iată cum orfismul a dat naştere 
operei lirice, adică tributare cântului lirei. Lui 
Herodot îi este cunoscută însă originea mai nouă, 
presupus pitagoreică şi egipteană, a scrierilor 
orfice, istoricii încercând să găsească vinovaţii11 
pentru mistificările textelor mistice ale ordinului 
ancestral. Timpul cãutãrii unui adevãrat Graal 
mãsoarã un spațiu ce nu se dovedește a fi adevãrul. 
Creatorul de cuvinte simte cã totuși retrãirea unui 
rirual sacru nu conduce neapãrat la vreo dezlegare 
dar își poate întinde cheia. Și la un moment dat, 
apreciezi, precum tot Eminescu afirmã: Şi când 
cred s'aflu-adevărul mă trezesc, c'am fost poet. De 
fapt întreg basmul este sub semnul lui Orfeu, 
inițiatul, zeul care nu’și poate uita reveria, căci 
gândirile's fantome, când viaţa este vis. 

                                                 
11 Poetul Onomacrit, care a trăit în perioada lui Pisistratus (ca. 
607 - 528 î.Hr.), este probabil principalul falsificator al textelor 
anterioare operei lui Homer și teogoniei lui Hesiod, pe care el le 
atribuia lui Orfeu şi lui Musaios, modificări asemănătoare celor 
aduse învăţăturilor cristice în secolul III-IV. 
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Magul călător prin stele  
 

Solomon, poetul-rege, tocmind glasul unei lire  
Şi făcând-o să răsune o psalmodică gândire,  
Moaie-n sunetele sfinte degetele-i de profet;  

(Mihai Eminescu, Memento mori)  

 
O, lăsaţi să moi în ape oceanici a mea liră! își 
rostuiește poetul versul pentru a atinge sublimul. 
Magul este precum cugetătorul, care în zădar el 
grămădeşte lumea într-un singur semn, viziunea 
din basmul Făt Frumos din lacrimă şi periplul 
istoric aflat sub impulsul unui Aşa grăit-a 
Zarathustra din Memento mori făcând parte 
dintr’o profundă cunoaştere a ritualurilor 
iniţiatice şi a doctrinelor ţesute în jurul nunţilor 
alchimice. Platon este unul din gânditorii care îşi 
exprimă antipatia faţă de Orfeu. În cuvântarea lui 
Phaidros despre Eros în Banchetul, Orfeu este 
acuzat de moliciune şi laşitate pentru că nu s'a 
sinucis din iubire. Zeii i-au hărăzit deci acestuia o 
pedeapsă binemeritată printr'o imagine 
înşelătoare a Euridicei şi prin conducerea 
destinică spre moartea violentă. Şi totuşi, Orfeu se 
asociază unui ritual de înţelegere a luminii, mai 
ales când iese din iad. Iar pe piatra prăvălită, lângă 
marea-ntunecată/ Stă Orfeu, cotul în razim pe-a 
lui arfă sfărâmată... / Ochiu'ntunecos şi'ntoarce şi'l 
aruncă aiurind/ Când la stelele eterne, când la 
jocul blând al mării./ Glasu'i, ce'nviase stânca, 
stins de-aripa disperărei,/ Asculta cum 
vântu'nşală şi cum undele îl mint./ De-ar fi 
aruncat în haos arfa'i de cântări îmflată,/ Toată 
lumea după dânsa, de-al ei sunet atârnată,/ Ar fi 
curs în văi eterne, lin şi'ncet ar fi căzut.../ 
Caravane de sori regii, cârduri lungi de blonde 
lune/ Şi popoarele de stele, universu'n rugăciune,/ 
În migraţie eternă de demult s'ar fi pierdut./ Şi în 
urmă-le-o vecie din nălţimi abia-văzute/ Şi din 
sure văi de haos colonii de lumi pierdute/ Ar fi 
izvorât în râuri într'un spaţ despopulat; La Mircea 
Eliade (În curte la Dionis) cuplul Adrian şi Leana 
reprezintă pe Orfeu şi Euridice, cu toate că ea este 
cea care farmecă prin cântul ei, iar poetul Adrian îl 
întruchipează pe Orfeu, suferind de amnezie, ca şi 
cum ar fi băut din râul Lethe. Cântul Leanei este 
singura cale de salvare, o salvare prin arta poeziei 
pe cale mistică, temă preluată de Salman Rushdie 
în Pământul de sub tălpile ei, un roman al 
dragostei dintre Vina Apsara şi Ormus Cama, doi 
membri ai unui grup de muzică rock, ea neputând 
fi salvată de cântul lui Ormus, la fel cum şi Leana 
lui Eliade ajunge să fie văduvă. Dacă în Divina 

Comedie12, Dante îl enumerã pe Orfeu împreună 
cu alţi scriitori şi filosofi ai Eladei în cercul 
exterior al Infernului, în limb, Goethe, Rilke 
prezintă o Euridice hieratică în timpul ascensiunii 
alături de Hermes şi Orfeu prin împărăţia lui 
Thanatos. Puterea artei sau a iubirii se dovedesc a 
fi iluzorii spre deosebire de Pedro Calderón de la 
Barca13 care crează în teatru o alegorie creştină, 
tipologic aducând-o pe Eva la mântuire prin Orfeu 
simbolizându’l pe Cristos. Alegoriile şi 
hermeneutica mitului orfic se regăsesc în multe 
poeme, dar m’aş opri la Bachmann14 care 
apreciază cântul lui Orfeu nu ca pe o biruinţă sau o 
înfruntare temerară a destinului, ci o invocare a 
morţii, râul întunecat ce’l separă de fiinţa iubită îi 
transcede muzica ca pe o harpă ale cărei corzi 
vibrează tăcerea, întunericul, licărul de lumină al 
speranţei devenind abia în final o rază tranzitorie 
a metamorfozei din moartea simbolică a poesie 
goetiene. În perioada renaşterii Orfeu este 
redescoperit ca reprezentant al muzicii. Preţuirea 
artei muzicale ca limbaj iniţial al înţelepciunii se 
datorează platonicienilor florentini, care înţeleg 
din perspectiva teologiei creştine influenţa 
orfismului asupra lui Platon, dând pe deasupra 
filosofiei iubirii din Banchetul interpretarea prin 
care Orfeu arhetipal este înfăţişat de un Marsilio 
Ficino15 ca fiind gnoseologic o treaptă 
intermediară a fiinţei, între trup şi divinitate, 
Ficino însuşi creând imnuri orfice în 
acompaniamentul lirei. Tema dramei determinate 
de imposibilitatea împlinirii în plan fizic a 
dragostei este reluată şi de Jean Anouilh 
(Eurydice), Tennessee Williams (Orpheus 
Descending) şi Jean Cocteau (Orfeu) ducând 
interpretarea artistică în cele mai metafizice sfere. 
Asemeni creaţiei artistice ce depăşeşte hilarul ân 
acestea este ridiculizată moartea, care de fapt 
urmează a fi din nou învinsă, chiar dacă prin 
procedeele iconoclaste tipice artistului modern, 
care nu mai este subiectul inspiraţiei divine, ci 
doar observatorul analitic al dramelor şi al 
miturilor așa cum ne-au fost ele transmise. Mitul a 

                                                 
12 Dante Alighieri: Divina Comedie (ca. 1307-1321) 
13 Pedro Calderón de la Barca: El divino Orfeo (1663) 
14 Ingeborg Bachmann: Dunkles zu sagen (1953) 
15 In Convivium Platonis sive de Amore, (1469) 
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supraviețuit și prin arta plasticã încã din vechime; 
una din cele mai vechi reprezentări ale lui Orfeu se 
întâlneşte pe o metopă din tezaurul Sikyonienilor 
din Delfi, unde acesta se află în rândul 
argonauţilor. De obicei, Orfeu este înveşmântat în 
pictura Greciei antice în portul trac, cu cisme, 
himation cu motive geometrice şi tichie frigiană 
(iniţial o căciulă din blană de vulpe, împrumutată 
chiar din portul bacantelor înveşmântate cu piei 
de animale). Scenele tipice sunt cea a stăpânirii 
naturii prin cântec şi cea a morţii eroului. 
Despărţirea de Euridice este reprezentată în artă 
în toate secvenţele posibile, ceea ce denotă 
interesul deosebit pentru lirismul temei, uneori 
asociindu’l pe Hermes care îşi îndeplineşte rolul 
de călăuzitor în lumea umbrelor. În pictura 
catacombelor romane, Isus este înfăţişat uneori ca 
Orfeu, cu lira şi înconjurat de animale Albrecht 
Dürer, Jan Bruegel, Peter Paul Rubens, Nicolas 
Poussin, Camille Corot realizează compoziţii 
dominate de contrastele formale şi coloristice 
puternice tipice romantismului sau epocilor în 
care au pictat. Tragedia pierderii Euridicei îl 
preocupă şi pe Auguste Rodin. Grupul „Orfeu şi 
Euridice părăsind infernul” (versiunea în 
marmură din 1893 în Metropolitan Museum of Art 
New York) este inclus ulterior, precum multe alte 
compoziţii ale sculptorului, în „Poarta Infernului”. 
Orfeu este surprins de Rodin în momentul în care 
regretă că şi-a zărit iubita, acoperindu-şi 
deznădăjduit ochii. Unul din precursorii 
empirismului, Francis Bacon, preţuieşte la Orfeu 
după modelul patristic capacitatea de a stăpâni 
natura. Trăsăturile sacerdotale ale eroului trac se 
contopesc cu cele ale unui maestru stăpân pe arta 
sa în capitolul „Orpheus, or Philosophy”.16 
Analogia dintre filosofie şi muzică intenţionează s-
o confirme şi Jean-Jacques Rousseau, autorul 
Contractului social considerând însă muzica drept 
expresia originară a sufletului, legată de afect şi 
preliminară logos-ului. Inefabilul şi frumuseţea 
artei, percepute numai cu simţămintele, deci 
numai prin primul arc reflex, cel fără 
interferenţele cu cel noetic şi tributare doar unui 
support elegiac. Latura demonică, dionisiacă a 
personajului îl interesează însă pe Georg Friedrich 
Creuzer, filolog care l-a influenţat în mod 
hotărâtor pe tânărul Nietzsche. În opera sa17 Orfeu 
nu este văzut doar ca poetul apolinic, civilizator, ci 
şi ca iniţiatorul misterelor dionisiace. De aici și 
influențele schopenhauriene determinate de 
suportul volitiv al acțiunilor și importanța 
definitorie acordatã caracterului dionisiac al 
relaţiei dintre muzică şi filosofie. Nietzsche 

                                                 
16 Francis Bacon, De sapientia veterum (1607) 
17 Dyonisus sive Commentationes academicae de verum 
bacchiarum orphiarumque originibus et causis (1802) 

subsumează sub numele lui Orfeu curentele 
idealiste în filosofie, găsind sfârşitul tragic al lui 
Socrate ca un nou Orfeu datorită forţelor 
dionisiace cărora li se împotrivise. Aceste forţe au 
dat naştere, după cum afirma el, în perioada de 
supremaţie a platonismului la diverse culte 
secrete, printre altele şi orfismului, opinii 
exprimate mai ales după ruptura cu Wagner. În 
studiile sale Mihai Eminescu cunoaşte aceste 
orientări filosofice şi aduce domeniului autohton 
un extraordinar filon de aur prin poemul intitulat 
Povestea magului călător prin stele. Zamolxis, 
Orfeu, Dyonisos, Apollo îşi leagă numele de 
teritoriul trac,leagăn al civilizaţiei şi este 
prezentat ca într'un basm, o altă interferenţă cu 
lumea fantastică: În vremi de mult trecute, când 
stelele din ceruri/ Erau copile albe cu părul blond 
şi des/ Şi coborând pe rază şara lor de misteruri/ 
În marea cea albastră se cufundau ades;/ Când 
basmele iubite erau înc' adevaruri,/ Când gândul 
era paza de vis şi de eres,/ Era pe lumea asta o 
mândră împaraţie/ Ce - avea popoare mândre, 
mândre cetăţi o mie.// Domnea în ea atuncea un 
împarat prea mare, Batrân, cu ani o sută pe 
fruntea lui de nea/ Şi mâna lui zbârcită, uscată 
însă, tare,/ A ţărilor lungi frâuri puternic le ţinea./ 
Şi ţările înflorite şi întunecata mare/ La glasul lui 
puternic gigantic se mişca./ Dar nu se mira lumea 
de braţu-i ce supune,/ Ci de a lui adâncă şi dreaptă 
înţelepciune. Şi aici, regele, bătrânul înţelept, 
urmează, precum în Harap Alb, a-l încerca pe 
tânărul urmaş, căci viaţa se aşterne plină de ispite 
şi încercări. Probele pregătesc de fapt iniţiatul 
spre cele două taine oculte, moartea simbolică şi 
nunta alchimică. Înainte de a pune pe brunele lui 
plete/ Coroana mea de aur, - eu voi ca să-l încerc./ 
Nu voi ca să se lase plăcerilor şirete/ Ce strâng în 
lanţ de roze a cugetării cerc;/ Nu voi ca lumea asta 
cu visuri să-l îmbete,/ Căci cei mai mulţi din 
oameni după nimic alerg -/ Să vadă 'n cartea lumii 
un înţeles deschis,/ Căci altfel viaţa-i umbră şi 
zilele sunt vis. Precum bătrânul Thoth în 
îndepărtata lume, zeul orfic îmbrăţişează 
cu'ntreaga sa înţelepciune cuvântul, cel ce îi aduce 
puterea de a fi magicianul: Pe muntele gigantic ce 
fruntea şi-o strecoară/ Prin nori până la soare-
traieşte - un bătrân mag./ Când încă eram tânar el 
tot bătrân era:/ Al vremilor curs vecinic nu-l poate 
turbura…// Trecutul... viitorul, el poate-a ţi le 
spune; Bătrânu-i ca şi vremea cea fără de început/ 
şi soarele din ceruri la glasu-i se supune,/ Al 
aştrilor mers vecinic urmează ochiu-i mut. După 
un concept major al fizicii cuantice conform caruia 
totul este energie, noi suntem facuţi din energie şi 
existăm prin energie. Ceea ce, pentru înţelepţii 
mistici care au trait cu mii de ani înaintea noastră, 
era un adevăr incontestabil, azi (Albert Einstein şi 
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David Bohm) au recunoscut conceptul ca adevăr. 
Tot ceea ce există este energie şi există din şi prin 
câmpul de energie universală care este infinit, 
nelimitat, inteligent şi conţine în sine toate 
formele, manifestate şi nemanifestate. Tot aşa şi 
fiinţa umană este o parte fascinantă din 
imensitatea campului de energie universală şi 
există o conexiune invizibilă prin care suntem 
legaţi cu toate părţile sale. Acest mare spirit 
universal căruia îi suntem tributari şi din care 
facem parte este prezentat ce Eminescu precum 
bătrânul de pe munte ce scrie desfăşurarea 
evenimentelor pe timp ce se petrec ţi acestea se 
desfăşoară cu fiecare înscris în cartea lumii. Dar el 
din a lui munte în veci nu se coboară,/ Căci nu 
vrea ca să piardă din ochi a lumii căi,/ Ca nu 
cumva măsura, cu care el măsoară/ În lipsa-i să se 
schimbe... Acest concept este informaţia, lumina 
conţinând matricea timpului în sine. Tânărul prinţ 
urmează, precum Orfeu, să treacă nenumărate 
probe pentru a învăţa tainele. Pe mâine, pe când 
noaptea v'aprinde blându-i soare,/ Când clopotul 
va plânge cu-al serei dulce ton,/ Atunci eu mă voi 
duce, pe calul pag călare,/ M'oi duce pân' la poala 
a muntelui Pion/ Ş'apoi pe jos de-acolo eu 
muntele - am să sui/ Ca gândurilor mele aripi să le 
pui. Muntele iniţiatic e apropierea de apele 
cerului, dar de cele mai multe ori, precum o sugera 
şi Dante, este necesară trecerea prin iad şi 
purgatoriu. Corabia construită de Noe avea şapte 
etaje, organizarea perfectă a lumii, ziguratul şi 
piramida sugerau acest munte mistic plin de 
peşteri şi porţi prin care să 
pătrunzi în peşterile 
iniţiatice. Chiar Isus ne 
spunea că el reprezintă 
pentru noi o cale şi mai 
concret, precum în Iona: 
Eu sunt poarta18 . Şapte 
este, cum am mai afirmat 
un număr selenar din 
patru săptămâni lunare, şi 
paisprezece părţi ale 
trupului lui Osiris, şapte 
cupluri primordiale de pe 
arcă iniţiate înaintea 
mamei cereşti, făcătoare 
de soartă. Tot şapte sunt 
erau poruncile şarpelui 
Ananta, cel pe care doarme 
Vishnu, al cărui gând 
creator este transmis întru 
principiul vieţii. Şapte era 
deci triada divină suflare – 
verb - viziune şi 
cuaternitatea umană. Ziguratul din Babilon se 
numea templul temeliilor cerului şi ale 

                                                 
18 Vechiul Testament, In 10, 9 

pământului. Pe el urcă tânărul Făt Frumos nu 
pentru o întâlni în realul uman pe Euridice 
definitiv răpită de Hades în forma sa energetică, ci 
pentru a cunoaşte tainele. Prin iniţiere îl îşi 
atribuie aripi şi mesajul său închinat în faţa 
tronului este cel al omului în faţa măreţiei 
Creatorului. El pune aripi, ca să ştie ce e 
deşertaciunea:/ Să treacă ale lumii curs mizer şi 
meschin,/ Ca pasul vieţi-mi toate să-l ducă 
înţelepciunea,/ Ca sigur să calc calea vieţii cea de 
spini,/ Ca tot ce eu voi face să fie fapte bune,/ Să 
n'ascult decât glasu - adevărului senin;/ Şi sarcina 
vieţi-mi să-mi fie cât de grea,/ Voi şti s'urmez, 
părinte, cu râvna calea ta. Spiritul lumii tracice, 
zamolxiene, cu profunzimile sale răspândite din 
trecut spre contemporaneitate reflectă minunatele 
basme populare sau culte, tema fiind aceeaşi în 
toate colţurile lumii. La început universul nu era 
decât o boare... Golul şi întunericul alcătuiau toată 
imensitatea spaţiului... Spiritul suprem, Creatorul 
se unduia în hăul întunericului...19 Apoi gândul a 
creat pământul din şuvoaiele fără formă într’o 
masă învârtejită din care s’au separat celelalte 
elemente sub lumină şi căldură, în care focul să 
participe la naşterea vieţii în ape. Transmutaţiile 
alchimice succesive au făurit din ouă cosmice în 
final omul. Chiar dacă în ajunul primului război 
mondial, poetul Guillaume Apollinaire încerca să 
lanseze orfismul ca mişcare avangardistă în artă, 
recunoaştem că puţină ştiinţă depărtează de 
Dumnezeu; multă ştiinţă apropie de Dumnezeu, 
cum afirma Francis Bacon. 

 

                                                 
19 Bharawabja, Veda, VIII, citată de J.P. Bayard, La Symbolique 
du feu., Guy Tredaniel, Paris, 1986 



  

 

Primavara-Vara 2021  | Contact international 369 

 
 

Francis PICABIA 
 

 

 
Francis Picabia (22 ianuarie 1879 Paris -30  mai 
1953 Paris) a fost artist plastic, pictor, poet și 
tipograf avangardist francez. După ce a 
experimentat artistic, realizand lucrări in maniera 
impresionismului si pointillismului, Picabia s-a 
asociat cu mișcarea cubistă, iar ulterior cu 
dadaismul. La un moment dat, Picabia a devenit 
unul dintre artiștii cei mai apreciați din SUA și 
Franta. Artistul plastic a fost ulterior asociat cu 
suprarealismul, curând după accea  a întors 
spatele artelor vizuale. Până la moartea sa în 1953 
nu va înceta să se opună - in spirit tipic Dadaist - 
tuturor înregimentărilor intr-o anume mișcare, nu 
numai pentru a-și păstra propria independență, 
dar și datorită faptului că prețuia viața tot atât de 
mult ca arta. 

Prezentare și traducere Carmen CRACEA 
 

  

Final song 
  
Guess what’s behind the blue hill 
A king in a wicherwork castle 
And behind this frail castle 
Guess what there is 
By a pink tree 
A messenger talking to the moon 
Guess what’s behind the yellow moon: 
A gnome made of wire 
Blowing into a wooden horn 
At the end of the horn the soul of a bird 
Summoning the spring from which  
                                           dreams drink; 
Dreams that sleep during the day , 
Guess what’s  behind the golden  
                                                        dreams  
A body of silk 
Hair made of the shadow’s dust 
A mouth for arid thirst 
Arms to hide my sadness, 
Behind my dreams there is you . 
                     1945 
  
  

 
 
 
 

Cântec final 
  
Ghicește ce se află în spatele dealului de  
                                                              azur 
Un rege într-un castel împletit din răchită 
Și în spatele acestui castel fragil 
Ghicește ce se află 
Pe lângă un copac roz 
Un mesager ce conversează cu luna 
Ghicește ce se află după luna cea galbenă: 
Un gnom făcut din fire 
Ce sulfă într-un corn de lemn 
Și la capătul cornului sufletul unei păsări 
Chemând primăvara din care se adapă  
                                                visele; 
Vise ce dorm în timpul zilei ! 
Ghicește ce se află în spatele viselor aurite: 
Un corp de mătase 
Părul făcut din pulberea unei umbre 
O gură pentru o sete aridă 
Brațe ce-mi ascund tristețea , 

În spatele viselor mele ești tu . 
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Pisa 
 
   Toată lumea a auzit de Turnul Înclinat  din Pisa, 
dar nimeni nu știe că lânga el se află o catedrală, un 
vechi spital, un baptisteriu, un muzeu și un 
cimitir. 
   Ce am observat în călătoria mea la Pisa? Toți fac 
poze numai la turn.  
   Dar de ce este înclinat? Din cauza solului argilos 
combinat cu nisip mocirlos.  

   Este singurul? Răspunsul este Nu. Turnurile altor 
două Biserici din Italia sunt la fel. Dar ce mai pot 
adăuga eu, este că și Catedrala și Baptisteriul se 
lasă în jos. 
   Ce mai are special turnul pe lângă faptul ca este 
special? Are 7 clopote, fiecare cu tonalitate diferită.  

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce pot spune despre cimitir este că are o forma 
dreptunghiulară, cu morminte în podea și în pereții 
laterali, majoritatea în relief, deține o curte interioară 
destul de generoasă și camere accesibile sau nu de-a 
lungul coridorului.  
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     Baptisteriul este structurat altfel decât cel din Floreța, 
acesta din urmă neavând etaj.  
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    Catedrala are în spatele altarului un mozaic de dimensiuni mari, care îl reprezintă pe “Isus 
Pantocrator”. După incendiul devastator din 1595, tot ceea ce a mai ramas original, a fost dus în muzeul 
Operei Domului  din Florența. 
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Alexandru CETĂȚEANU   

Diva Virginia Zeani  
la 95 de ani spre 105! 
 

 

n anul 1925, pe 21 octombrie, se năştea în 
comuna Solovăstru (la 7 km de Reghin)  o 
fetiţă care a fost botezată... Virginia. Oare 

bănuia cineva că acea fetiţă de la țară va deveni 
cea mai mare și cea mai frumoasă soprană a 
Planetei? Aşa a fost să fie, şi pentru România, este 
o mândrie naţională, așa cum a fost și este Emma 
Albani (1847-1930) pentru Québec (considerată 
„fleur nationale”). Mă consider un mare norocos 
că, acum vreo 20 de ani, am avut şansa să cunosc 
aşa personalitate de talie mondială şi chiar să ne 
împrietenim. Anul acesta, pandemia m-a 
împiedicat să mai merg în Florida la căldură şi la 
prietenii mei dragi – Virginia Zeani, Netuța 
Matasa, Ted Herrmann (dentist foarte cunoscut şi 
apreciat în Miami) și la Costel Răuță (om de știință 
la NASA și...condamnat la moarte în RSR), care  m-
a invitat să locuiesc la el acasă, în Hallandale, pe 
malul lacului ce comunică spre Ocean. Dragul meu 
prieten Costel a plecat spre Eternitate pe 12 iunie 
2020.  Ce rău îmi pare că nu l-am mai revăzut! Am 
dezbătut împreună subiecte  foarte interesante  
mulți ani, față în față, ultima oară în 2019 şi prin el 
şi cu generalul Mihai Pacepa.  Dumnezeu să-l ţină 
printre arhanghelii sau serafimii Lui!  Am pierdut 
ocazia să o vizitez şi anul acesta pe draga mea 
prietenă Virginia, dar am vorbit la telefon de mai 
multe ori şi, bineînţeles, am sunat-o să-i spun cele 
cuvenite pe 21 octombrie. Iată cum s-a desfăşurat 
discuţia:  

- La mulţi ani şi sănătate, de la Alex din 
Montreal, scumpă prietenă! 

- Alex..., mă bucur să te aud. Dar de unde ştii 
că-i ziua mea? 

      -     Vorbeşte lumea...am glumit eu. La mulţi ani, 
Virginia! Te îmbrăţişez cu drag, de aici, de la 
Montreal! 
      -      Nouăzeci şi cinci de ani...frumoşi! 
      -      Exact! 95 de ani pentru bucuria Planetei... 
       -     Da, dragul meu, dragul meu...a fost o viaţă 
foarte interesantă, plină de studiu, plină de amor 
pentru Operă şi trebuie să spun că eu mi-am iubit 
publicul şi...am fost foarte mulţumită şi fericită. 
Acuma pot să şi mor liniştită... 

        -     Să nu te gândeşti, să nici nu te gândeşti la 
aşa ceva... 
        -      Nuuu, nu mă gândesc. Mă gândesc să ajung 
la 105... 
        -      Exact... 
        -      De la 95, e numai un pas până la 105... (şi a 
izbucnit în râs) 
         -     Absolut. Absolut! Abia aştept să ajung în 
Florida să te văd, abia aştept... 
         -     Bravo! Mi-ar face mare bucurie. 
         -     Mi-e tare dor, mi-e tare dor să te văd... 
      -        Şi mie, mi-ar face o plăcere imensă... 
români scumpi ca voi (s-a referit şi la Netuţa 
Matasa, pentru că  am fost de multe ori împreună 
să o vizităm) sunt greu de găsit! 
      -        Îţi doresc în continuare o seară plăcută şi... 
ţinem legătura. 
       -       Sigur dragul meu, sigur că da. Noapte 
bună, somn uşor şi... vise plăcute! 
        -      Mulţumesc Virginica! La fel! Te îmbrăţişez! 
         -     La revedere! 
         -     La revedere! 

Î 
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    Ce prietena scumpă – şi câtă modestie la un 
asemenea om faimos! Virginia Zeani este o mare 
personalitate, o legendă vie, cunoscută de o 
planetă întreagă, în ciuda încercărilor mass-
mediei oficiale (fake mass-media – cum bine o 
numeşte preşedintele Donald Trump) şi a unor 
„muzicologi renumiţi” de a fi făcută uitată! Cum 
adică, o româncă să fie mai valoroasă și un model 
demn de urmat pentru noile talente, mult mai bun 
decât cel al Mariei Callas? Hai să o „îngropăm”! Cu 
certitudine... și plecată spre alte lumi după 105 ani 
(cum îi dorim din suflet) va rămâne nemuritoare. 
DIXIT! 
    Cu puțin timp în urmă, cunoscutul designer 
montrealez Marc Marinescu-Constantin m-a sunat 
să-mi spună o ciudăţenie, pe care mi-a venit greu 
să o cred. Se afla într-un anticariat, unde răsfoia o 
carte „de 5 kilograme” numită OPÉRA – 
Compositeurs - Œuvres – Interprètes (tradusă din 
germană în franceză) şi nu găsea niciun cuvânt, 
bun sau rău, despre Virginia Zeani. L-am rugat să 
cumpere cartea şi acum, când scriu aceste rânduri, 
o am în faţa ochilor. Este grea ca un ceaslov, 
cântărind 3,655 kg (să fiu precis) și a fost 
publicată în anul 2000 în condiţii grafice 
excepţionale, jos pălăria!  Volumul a fost 

coordonat de un muzicolog maghiar, profesor la 
Liszt Academy, şef de catedră şi autor al mai 
multor cărţi, pe nume Andràs Batta. Se găsesc în 
carte peste 2500 de nume de interpreți, 
compozitori, dirijori etc. Le prezint pe cele 
românești:  Mezzosoprana Livia Budai – Batky 
(mai puțin româncă), soprana Ileana Cortubaș (!) 
şi la altă pagină  Ileana Cotrubaș (cum se scrie 
corect), soprana Angela Gheorghiu (de trei ori), 
Andrei Șerban, Pop Marian (bariton), Corneliu 
Murgu, soprana Elena Moșuc, George Enescu, 
Daniel Paul, Cristian Badea... dar nu este scris 
absolut nimic despre Virginia Zeani. Greu de 
crezut.  Mai este  prezent în carte şi baritonul 
Nicola Rossi Lemini (corect este Lemeni) soţul 
celebrei noastre compatrioate, dar... repet – nimic 
despre cea mai distinsă și fermecătoare soprană 
din toate timpurile (fapt pe care nimeni  nu-l 
poate contesta ), care a cântat pe toate marile 
scene ale lumii în 69 (!) de roluri, iar în Traviata 
(Violetta) de peste 640 (!) de ori, record mondial 
absolut.  Oare chiar s-a uitat că în Italia, țara 
muzicii,  era numită “L’Asolluta” și că a umplut 
sălile spectacolelor de operă 32 de ani?  Devenise 
atât de renumită, încât tatăl lui Pavarotti a rugat-o  
să-i ajute băiatul, talentat dar „timid, ghinionist și 
frustrat”. Se știe că după ce l-a luat să cânte cu ea, 
abia atunci Luciano Pavarotti a devenit cunoscut și 
a luat avânt spre gloria mondială, de care se 
bucură și astăzi.  
       În anul 2006, cu ocazia evenimenteler 
muzicale de la Sibiu dedicate Virginiei Zeani, 
renumitul Andrea Bocelli a transmis iubitorilor de 
operă din toată lumea un clip, în care, 
acompaniidu-se  la pian,  i-a mulțumit artistic 
Maestrei, pentru lecțiile (master class) din 1993 
de la Torino, pentru „curajul și entuziasmul” pe 
care i l-a transmis. A declarat că îi este atât de 
recunoscător și a fost atât de impresionat de 
marea  noastră româncă, încât i-a pus fiicei lui 
numele... Virginia.  
     Dacă în privinţa vocii, se susţine că Maria Callas 
ar fi fost mai dotată decât Virginia Zeani (fapt care 
mie, după urechea mea muzicală, nu mi se pare 
adevărat - și mai sunt mulți ca mine... ), în privinţa 
frumuseţii și a prezenței scenice, repet, nu există 
contestatari. Să nu uităm că din 1955, când a 
debutat la Opera din Roma, special pentru ea, diva 
absolută, s-au montat două spectacole importante, 
anume Alzira de Verdi și Othello de Rosini, 
niciodată montate în secolul al XX-lea până atunci. 
Se știe că tot anume pentru Virginia Zeani 
compozitorul Francisa Poulenc a creat o operă, 
fapt care nu mai necesită niciun comentariu. 
Soprana româncă a urcat pe marile scene ale lumii 
de la Metropolitan House din New York la Teatrul 
Balșoi din Moscova, de la Covent Garden din 
Londra la Opera din Berlin și la Teatro alla Scala 
din Milano. După un spectacol cu Traviata în 



  

 

Primavara-Vara 2021  | Contact international 379 

 
 

Anglia, “The Manchester Guardian” comenta sub 
impresia copleșitoare a succesului pe care l-a 
repurtat Virginia Zeani: „Cântă precum Melba, 
joacă precum Sarah Bernhardt.” Nu este deloc 
întâmplător faptul că în 2011 Regele Mihai I al 
României i-a acordat Decorația Regală “NIHIL 
SINE DEO”. Atunci, inegalabilul critic muzical 
Costin Popa, care și-a dedicat viața detectării și 
consemnării în articole de presă a valorilor artei 
vocale românești afirmate în lumea largă, a scris 
cronica intitulată Virginia Zeani, fermecătoare 
alura hollywoodiană, unde amintește emoția cu 
care în 1965 o ascultase pe Virginia Zeani 
interpretând la Opera Română din București rolul 
Violetei din Traviata. Atunci el s-a  decis să nu mai 
asculte această operă mulți, mulți ani, ca să nu 
altereze impresia de neșters pe care i-a lăsat-o 
soprana. Iată cum apare în volumul Opera divina 
(Editura Pegasus Press, 2012 București) la p. 87-
88 emoția lui neuitată de 46 de ani:”După ce look-
ul imperial al divei, ținuta, eleganța gestului m-au 
impresionat profund, șocul auditiv a fost la fel de 
puternic. Un timbru fascinant, consistent colorat, 
cu armonice bogate, o înzestra pe eroină cu 
nemaiîntâlnită senzualitate expresivă.”. La 
reuniunea internațională a Cenaclului “Destine 
Literare” din octombrie 2020, când participanții 
au ascultat dialogul meu de felicitare aniversară 
cu diva prietenă, universitara Anca Sîrghie i-a 
semnalat la telefon această cronică muzicală 
necunoscută ei și i-a arătat volumul menționat mai 
sus cu fotografiile pe care Virginia le făcuse la 
București în mai 2011, stârnindu-i o reală emoție 
cu o asemenea amintire. Noi toți cei vreo 50 de 
participanți la reuniune am trăit o imensă 
încântare să-i auzim divei  de 95 de ani, cuvintele 
de mulțumire.  
       Iar în privinţa calităţilor morale şi a  aportului 
pe care l-a adus pentru opera mondială (24 de ani 
a fost - începând din 1991, profesoară de canto- 
Distinguished Professor-  la faimoasa Jacobs School 
of Music de la Indiana University din Bloomington 
/SUA și a ținut master classes până  nu demult - cu 
tenorul Romeo Saleno în 2016, de exemplu), este 
departe -  nu se poate asemăna regretata Maria 
Callas (2 dec.1923-16 sept. 1977 - 53 de ani!), cu 
Virginia Zeani. Nici dacă ar fi trăit mai mult, nu 
cred că ar fi realizat mai multe în viață…dar nu 
este deloc sigur; Maria Callas era capricioasă și 
instabilă, iar vocea începuse să-i facă figuri.  
   De ce afirm aceasta?  În avionul de la Beijing la 
Montreal, în noiembrie 2018, s-a întâmplat să văd 
un alt film despre marea Divă grecoaică-
americană, realizat de actorul şi regizorul Tom 
Volf, lansat cu aproape un an înainte în Franța; se 
numeşte Maria By Callas. Nu m-a impresionat 
filmul şi nici bine cunoscuta viaţă aventuroasă, 

cam ciudată, a cântăreţei. Totuşi, cu o publicitate 
eficientă, filmul acesta a adus producătorului un 
venit brut de peste un milion de dolari.  I-am 
povestit Divei Virginia Zeani despre film şi nu voi 
uita niciodată răspunsul ei: „Alex, fiecare cu 
norocul lui. Nu a existat și nu există invidie între 
noi. Eu am 93 de ani și Maria a murit la 53 de ani. 
Am cunoscut-o bine, dar nu am fost prietene…”. 
Bine a zis – i-am dat perfectă dreptate prietenei 
mele. Nimeni nu s-a învrednicit până în prezent să 
realizeze un film cu viața uluitoare ca strălucire și 
rodnicie a Virginiei Zeani. Dar niciodată nu este 
prea târziu… 
    Știind că vorbesc des la telefon cu Virginia  
Zeani, redactorul-şef al revistei „Destine Literare”, 
doamna Dana Opriță, mi-a trimis un fragment din 
articolul pe care i l-a cerut muzicologului Adriana 
Rogovschi. S-a gândit că, auzind aceste cuvinte, 
distinsa noastră compatrioată se va bucura să știe 
că nu este uitată. Era vorba despre rândurile în 
care se relata convorbirea cu doamna Anda Louise 
Bogza, prim soprană a Operei de Stat din Praga (a 
se vedea  episodul în scrisoarea de mai sus a 
doamnei Rogovschi). 

 Am sunat-o pe Divă, i l-am citit și i-am 
transmis urări de sănătate și numai bine de la 
Adriana Rogovschi și de la dr. Dana Opriță. Așa a 
fost, am încântat-o și m-am bucurat de bucuria ei! 

Reamintesc că, în anul 2016, președintele 
României Klaus Johannis i-a conferit Virginei 
Zeani Ordinul „STEAUA ROMÂNIEI” (am aflat de 
pe Internet).  În martie 2019 cu ocazia vizitei pe 
care i-am făcut-o în West Palm Beach/Florida,  am 
rugat-o să mi-l arate. Spre surprinderea mea, nici 
ea şi nici fiul ei, dr. Alessandro Lemeni, nu ştiau 
nimic despre Ordin. Am scris doamnei dr. Sanda 
Pralong, consilier prezidenţial, care, surprinsă şi 
ea, mi-a dat adresa de email a Ambasadei 
României din Washington DC, unde se afla 
dosarul. Am contactat Ambasada şi am aflat că nu 
s-a reuşit să ia legătura cu Virginia Zeani, lucru de 
înţeles pentru mine – cunosc bine cât este de 
discretă și retrasă marea mea prietenă. Am dat 
coordonatele necesare Ambasadei şi m-am 
bucurat nespus când dr. Alessandro (fost medic 
chirurg la Roma) mi-a trimis un text de mulţumire 
şi poze cu medalia. Cu numai câteva zile înainte, 
primisem acest email de la Ambasadă: 
Stimate domnule Cetăteanu, 
     Țin să vă mulțumesc pentru demersurile pe care 
le-ați efectuat, datorită cărora medalia va ajunge în 
posesia distinsei doamne Zeani. La nivelul 
ambasadei, regretăm nespus întârzierea cu care 
vom înmâna prețioasa și cuvenita distincție, în 
condițiile în care de abia acum reușim să aflăm 
coordonatele din SUA ale celebrei artiste române, în 
același timp ne bucurăm mult să aflăm, prin 
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intermediul dumneavoastră, vești bune despre 
doamna Virginia Zeani. 
   Ținând cont de disponibilitatea dumneavoastră de 
a prelua medalia, exprimată în textul mesajului 
transmis Administrației Prezidențiale, voi aștepta 
în continuarea propuneri, în baza cărora să 
identificăm cea mai eficientă cale prin care 
distincția va ajunge, în sfârșit, la destinatar.     
   Altfel, în funcție de preferința dumneavoastră, îl 
pot contacta pe fiul dnei. Zeani, împreună cu care 
aș putea coordona preluarea/transmiterea 
medaliei. În așteptarea răspunsului 
dumneavoastră, cu reiterate mulțumiri, inclusiv 
pentru fotografiile transmise, vă asigur de întreaga 
considerație a conducerii și colectivului Ambasadei 
României la Washington! 

Cu sinceritate, Gabriel Rotaru - Ministru  
Plenipotențiar - Ambasada României la Washington  

: 
 
 
 

 
    Am optat pentru a se lua legătura directă cu dr. 
Alessandro Lemeni şi foarte repede, Diva Virginia 
a ajuns în posesia preţioasei medalii (a se vedea 
poza). Nu am mai putut să „cobor” din Montreal 
spre Florida (cu escală la Fairfax, nu departe de 
Washington DC, la prietenul meu dr. Ken R. 
Giberson care ar fi fost bucuros să mă revadă) şi 
să dau curs invitaţiei (din alt email), de a trece pe 
la Ambasadă, dar poate că se va termina odată cu 
această pandemie... Până atunci, îi mulţumesc mult 
domnului Ministru Plenipotențiar Gabriel Rotaru 
pentru amabilitate şi pentru promptitudinea cu 
care a rezolvat problema. Îl asigur că i s-a făcut o 
mare bucurie scumpei noastre românce, devenită 
celebră (repet)  într-o lume a elitelor planetare. 
 Să-i urăm cu toții să ajungă sănătoasă la 105 ani și 
să-i depășească!  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia Angelei Gheorghiu cu autograf de pe biroul Divei și Alexandru Cetățeanu în vizită la West Palm Beach 
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Adrian-Silvan Ionescu  
 

Azi, oamenii se îmbracă de 
nevoie, nu de plăcere 
Liliana Popa în dialog cu criticul de artă Adrian-Silvan Ionescu, 20 februarie 2021 
  

riticul de artă Adrian-Silvan Ionescu 
spune că jocul de-a istoria este cuceritor şi 
că întoarcerea în trecut oferă un refugiu, 

pentru că modernitatea a pierdut stilul şi gustul 
rafinat, iar tinerii din ziua de azi nu ştiu ce 
înseamnă eticheta şi bunul gust. 
 

În volumul „Baluri în România modernă 1790-
1920“, apărut la Editura Vremea, istoricul Adrian-
Silvan Ionescu (68 de ani) face o frescă a epocii şi 
spune că înaintaşii noştri nu-şi refuzau niciodată 
călătoria în timp şi spaţiu. Studiind în arhive şi în 
biblioteci, criticul de artă s-a familiarizat până la 
identificare cu personajele cercetate. Atingând cu 
sfioşenie documente rare, cercetătorul a studiat cu 
atenţie epocile pe care le-a abordat de-a lungul 
carierei şi a decelat, în detaliu, modul de viaţă din 
veacurile trecute. Despre perioada descrisă în cel 
mai mai recent volum, Adrian-Silvan Ionescu 
spune că adevărata protipendadă, care poseda 
averi într-adevăr fabuloase, nu se înzorzona, 
preferând o simplitate nobilă. De asemenea, nu-şi 
ascunde dezamăgirea faţă de modul lipsit de stil şi 
eleganţă în care se îmbracă lumea astăzi.  
 

„Weekend Adevărul“: Domnule Ionescu, se mai 
păstrează astăzi eticheta de altădată? 
 
Adrian-Silvan Ionescu: Eticheta?!?! Vreţi să 
glumiţi? Astăzi nimeni nu mai ştie ce este eticheta! 
Acum câţiva ani, la unul dintre concertele de la 
miezul nopţii, de la Ateneul Român, din cadrul 
Festivalului George Enescu, un personaj important 
şi om de cultură pe deasupra, director al unui 
muzeu bucureştean, venise în bluză hawaiană, viu 
colorată, şi încălţat cu şlapi! Era, ce-i drept, luna 
septembrie şi încă foarte cald dar acolo era, totuşi, 
Ateneul Român, nu se cuvenea să vii desculţ, ca un 
pescar! Pentru acel eveniment eu îmi pusesem 
smoking… Repet, azi nu se mai cunoaşte sau este 
ignorată eticheta. Mai ales la noi… Poate doar prin 
ţări cu vechi tradiţii în acest sens, precum Marea 
Britanie sau Austria, să se mai poarte rochie de 
seară, lungă şi decoltată sau smoking şi papillon la 
un concert sau la operă. 

      La Balul Operei de la Viena este specificat pe 
invitaţie că ţinuta de rigoare este obligatorie. Nu 
am putut ajunge vreodată la un asemenea bal deşi 
mi-aşi fi dorit. Dar mă aflam odată la Viena în acel 
sezon şi am stat, ca Fetiţa cu chibrituri din trista 
poveste a lui Andersen, în frig, în faţa Operei de 
Stat – de fapt pe cealaltă parte a străzii căci 
accesul era închis în jurul clădirii – şi am văzut 
sosirea participanţilor, în toalete de mare gală. 
(Nu eram singura „fetiţă cu chibrituri”, erau mulţi 
alţi gură-cască şi jinduitori de a se afla între 
petrecăreţii de pe cealaltă parte…) Fiind 
temperatură scăzută, nu am rezistat decât vreo 
două ore în acel loc. Dar apoi, pe unul dintre 
programele televiziunii locale, au fost transmisii 
de la bal, în direct, întreaga noapte şi am putut 
vedea mai bine ţinutele, din camera mea de la 
Hotel Regina, de lângă Votivkirche. Domnii erau, 
fără excepţie, în frac dar doamnele nu aveau 
exclusiv rochii negre sau albe, ci în tonalităţi 
destul de variate (albastru ultramarin sau prusia, 
verde china, bleu ciel, vernil, citron, garance, 
grena, lila), dar toate lungi, unele chiar cu trenă, 
având pe umeri etole sau cape de blană scumpă, 
pentru că era luna februarie, şi mănuşi lungi până 
peste cot. Era, fără îndoială, un spectacol demn de 
văzut! Unic! Spectacolul unei vieţi! Da, sunt 
nostalgic după acea lume apusă, după acea lume 
rafinată, exclusivistă, care ştia să îşi ţină şi să îşi 
arate/afirme statutul prin veşmânt. 
 

Numai aşa poţi să te respecţi şi să fii respectat! 
Cum erau costumele in perioada 1790-1920? Care 
era cel mai important ritual pe care îl presupunea 
îmbrăcarea si purtarea unui costum? Până la 
1840-1850, în sălile de bal încă mai apăreau 
bătrânii boieri cu işlic şi giubea, dar doamnele şi 
domnişoarele adoptaseră deja toaleta europeană, 
după ultimul jurnal. Pentru că, în ţinuturile 
româneşti, ajungeau cam toate publicaţiile de 
modă franţuzeşti, iar sexul frumos se documenta, 
cu asiduitate, pentru un asemenea eveniment. 
Domnii din elită au adoptat, după acei ani, fracul 
negru, vesta albă, mănuşile şi cravata albă – adică 
papionul sau legătura de gât cum se numea pe 
atunci. 

C 
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Aceasta era ţinuta standard în marile saloane 

ale înaltei societăţi. Însăşi înveşmântarea pentru 
bal era un ritual în sine. Pregătirea începea încă de 
dimineaţă pentru doamne: sosea coaforul care îi 
aranja buclele ce trebuiau să fie impecabile. 
Coafura nu mai era atinsă până seara, doamna nu 
se putea nici măcar întinde pentru siestă ca nu 
cumva să fie aplatisat vreun cârlionţ iar în drumul 
spre sala de bal nu îşi putea acoperi capul cu vreo 
pălărie sau bonetă oricât de frig ar fi fost afară. În 
respectiva zi, camerista se ocupa exclusiv de 
toaletă, călca rochia, potrivea garniturile, punea la 
îndemână mănuşile, evantaiul, lornionul, etc. 
Stăpâna îşi răsturna caseta cu bijuterii şi nu se 
putea decide pe care să le aleagă. Prânzul şi 
oricare altă masă de peste zi erau sărite pentru ca 
stomacul să fie gol şi să nu sufere de presiunea 
corsetului, bine strâns de cameristă pentru ca 
doamna să aibă o talie suplă. E drept că, în timpul 
balului, puteau fi gustate unele delicatese la bufet, 
iar spre zori era servit supeul de care toată lumea 
se bucura şi se ospăta pe cinste, fiind udat cu râuri 
de şampanie. Pentru domni era ceva mai uşor: se 
îmbrăcau repede, îşi puneau cămaşa cu plastron 
scrobit ca un carton la care fixau gulerul tare, 
vesta şi fracul. Poate doar încheierea nasturilor de 
la ghete şi înnodarea cravatei să le fi luat timp mai 
îndelungat. Dar, certamente, nu la fel de mult ca 
partenerei care îşi dedica întreaga zi 
înveşmântării. Un element din podoaba capilară 
masculină solicita mai multă atenţie: mustaţa. 
Dacă era purtată în furculiţă – cu vârfurile în sus 
adică – aceasta era unsă cu o pomadă sau cu ceară 
de albine, potrivită în forma dorită şi presată cu o 
fâşie de pânză ale cărei extremităţi se prindeau cu 
un şiret la ceafă ori se treceau pe după urechi. De 
multe ori domnii dormeau cu această mască pe 
obraz spre a avea mustăţile gata pregătite, la 
trezire, dimineaţa. Pregătirea pentru bal era un 
ritual Ce însemna eleganţa în acea perioadă? Care 
era specificul românesc al acestor costume? De 
unde erau inspirate? Eleganţă însemna să fii 
discret în ceea ce îmbrăcai. Numai persoanele din 
familii fără o ascendenţă străveche şi ilustră, 
proaspeţii boieriţi şi îmbogăţiţi, făceau paradă de 
mulţimea şi valoarea bijuteriilor arborate, de 
nuanţe tari şi profuzie de elemente decorative 
(broderii, dantele, funde, garnituri). 
 

Adevărata protipendadă care poseda averi 
într-adevăr fabuloase nu se înzorzona, preferând o 
simplitate nobilă care ieşea în evidenţă şi era 
lăudată de cronicarii mondeni în articolele lor. 
Specificul românesc nu s-a manifestat decât odată 
cu adoptarea portului popular ca ţinută de mare 
gală, impus la Curte de principesa domnitoare 
Elisabeta, soţia domnitorului Carol I de 
Hohenzollern. Poetă, muziciană, plasticiană şi 

estetă, fire sensibilă, adevărat suflet de artist, ea a 
sesizat frumuseţea costumului ţărănesc şi l-a 
arborat, cu mândrie. După ea, toate doamnele din 
elită l-au îmbrăcat la serate şi petreceri. Uneori 
chiar pe invitaţie se specifica faptul că este de 
dorit ca participantele să vină în strai naţional. 
Acest lucru a fost în vigoare de pe la 1870 până 
prin 1920, căci şi Reginei Maria i-a plăcut această 
vestimentaţie elegantă şi comodă. Care a fost tuşa 
istoristă si etnografică a toaletelor? Cum au 
evoluat acestea? Pentru baluri mascate şi 
costumate erau luate veşmintele cele mai 
fanteziste, dar care arar aveau legătură cu spaţiul 
românesc. Inspiraţia şi-o găseau în epocile istorice 
trecute, mai ales acelea ale Europei Occidentale. 
Erau agreate toaletele bogate de marchize, 
contese şi ducese din evul mediu sau din secolul al 
XVIII-lea franţuzesc. Nu trebuie uitat că societatea 
românească era franţuzită şi privea, cu mare 
atenţie, spre Paris, de unde îşi alegea modelele. 
Domnii preferau costumul bărbătesc şi agresiv de 
aprig muschetar sau de gentilom de la curtea lui 
Ludovic al XV-lea, cu perucă pudrată şi haină de 
brocart cu manşete largi. Aceasta atunci când se 
costumau, căci adesea apăreau obiecţii şi chiar 
critici în cronicile mondene la adresa bărbaţilor 
care nu se prea osteneau să îşi aleagă o ţinută de 
caracter şi veneau tot în fracul standard, 
adunându-se în grupuri spre a discuta politică în 
loc să invite doamnele la dans. Epoca marilor 
baluri costumate a fost între 1860 şi 1900-1910, 
când erau organizate chiar petreceri tematice, iar 
participanţii trebuiau să se străduiască a se 
încadra în epoca propusă de gazdă. După aceea se 
răresc, iar după Marele Război aproape dispar. 
Doar în 1924 şi 1925, studenţii de la Academia 
Liberă de Pictură, Sculptură şi Artă Decorativă de 
pe Calea Griviţei nr. 56 au organizat baluri 
costumate în Palatul Sindicatului Ziariştilor. 
Iniţiatorul şi directorul acelei academii, ca şi al 
balului, era sculptorul, cronicarul plastic, cineastul 
şi directorul revistei „Clipa”, Horia Igiroşanu. Dar, 
în acest caz, costumele erau mai mult compozite, 
făcute din ce aveau studenţii la îndemână şi nu 
comandate la croitori profesionişti ori închiriate 
de la magazine specializate. Spiritul boem 
predomina în mediul studenţesc! La ce s-a 
renunţat, ce s-a păstrat? Dacă doriţi să aflaţi ce s-a 
păstrat în zilele noastre, veţi fi, atât Dvs cât şi 
cititorii, cuprinşi de dezamăgire când voi 
răspunde, poate cam brutal: NIMIC! Modernitatea, 
cu tăvălugul ei egalizator, globalismul, cu intenţia 
sa de neutralizare a specificului naţional, au şters 
nota caracteristică, locală, a tradiţiilor, aura de 
nobleţe a elitelor conservatoare, tezaurizatoare 
ale valorilor morale şi materiale ale ţărilor 
europene şi, în special, ale României. Este inutil 
orice efort de a ne racorda la eleganţa şi stilul 
anilor 20 sau 40, chiar al primei decade a 
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comunismului victorios – când, în localuri, nu erai 
primit dacă nu aveai cravată şi pe uşă era o 
etichetă pe care era specificat „Ţinuta obligatorie!” 
iar în restaurantele elegante exista totdeauna, 
seara, o orchestră care interpreta piese la modă 
sau potpuriuri dansante şi mesenii îşi invitau 
partenerele la dans. Exista totdeauna un ring 
special pentru aceasta. La Athenée Palace 
orchestra şi un capelmaistru foarte dibaci, 
îmbrăcaţi vara în smokinguri albe iar iarna în ele 
negre, au existat până în anul de graţie 1989! Apoi 
totul s-a schimbat... În restaurante nu se mai cântă 
şi nu se mai dansează, doar se mănâncă (citeşte 
„îmbuibă”), se bea, se înjură în gura mare, se 
aranjează afaceri şi... se face politică (de cafenea)! 
După 1990, mulţi întreprinzători au înfiinţat aşa-
zise „cafenele literare”, crezând că sunt emulii, 
peste timp, ai patronilor de la Oteteleşanu, Capşa 
şi Café de la Paix, din perioada interbelică. Dar 
numitele cafenele nu îşi afişau apartenenţa la 
lumea literelor sau a artelor şi, totuşi, atrăgeau 
intelighenţia bucureşteană şi boema artistică. Cele 
de după 1990 nu au reuşit să se ridice la nivelul 
anterioarelor şi au rămas nişte biete cârciumi de 
cartier... Dar... am divagat, stăpânit de amocul că 
ne-am pierdut tradiţiile! Să ne întoarcem la 
subiectul nostru... Eleganţa, sinomim pentru 
discreţie 
 

Cum erau balurile curţii între politica si 
delicatese? Cât de mondene erau balurile? Balurile 
Curţii erau evenimente mult aşteptate şi mult 
râvnite de oricine era cineva sau se credea cineva, 
atât în vremea domniilor Regulamentare din 
intervalul 1837-1859 şi după Unirea Principatelor 
cât şi în vremea Regatului, după 1881. Prin 
invitarea la bal era statuată poziţia respectivului 
personaj în societate, iar pentru soţia acestuia era 
prilejul ideal de a-şi etala toaletele şi bijuteriile 
cele mai scumpe. Era o adevărată competiţie între 
doamne de a se prezenta cu luxul cel mai 
exorbitant. De aceea, doamna ţării adesea încerca 
să pună stavilă acestor excese prin îmbrăcarea 
unei toalete elegante prin simplitate şi gust. La 
suirea prinţului Carol I de Hohenzollern-
Sigmaringen pe tronul Principatelor Române, 
găsise o societate petrecăreaţă şi veselă, gata 
oricând să participe la o recepţie, un dineu sau un 
bal oferit de domnitor. Balurile Curţii erau până la 
acea dată mai mult petreceri mondene decât 
întâlniri politice, aşa cum aveau să devină în 
timpul său. Cei selectaţi a fi prezenţi la acest mare 
eveniment al iernii primeau o invitaţie nominală. 
În invitaţie era precizată ţinuta ce trebuia să o 
arboreze, cu multă rigurozitate, participanţii: 
militarii şi funcţionarii civili cu drept de uniformă 
trebuiau să se prezinte în mare ţinută; pentru 

civili, frac, papion şi mănuşi albe iar doamnele în 
toaletă de bal. Toţi cei distinşi cu diferite decoraţii 
trebuiau să le poarte în mărimea reglementară şi 
nu în miniatură, cum mulţi erau tentaţi să o facă. 
Om foarte punctual, care-şi calcula cu exactitate 
timpul acordat fiecărei activităţi, prinţul Carol îşi 
făcea apariţia la bal cu precizie matematică la ora 
23 şi-l părăsea la ora 1, arar rămânea mai târziu. 
 

Balurile începeau la ora 21,30 şi ţineau până pe 
la orele 3-4 din ziuă, în funcţie de apetitul pentru 
dans al celor prezenţi. Cât se afla în mijlocul 
invitaţilor, domnitorul – apoi regele – se arăta 
afabil şi nu omitea să schimbe câteva cuvinte 
amabile cu toată lumea, astfel onorându-şi supuşii 
care aveau să păstreze în memorie acest 
eveniment ca unul epocal din existenţa lor. Cum 
aţi descrie balurile, dincolo de „mascarada" 
acestora? La balurile Curţii era totdeauna un bufet 
bine garnisit, pe gustul tuturor oaspeţilor. 
Limonada, îngheţata, bomboanele de la cofetăria 
Capşa şi ţigaretele – comandate special pentru 
acest eveniment anual – erau în profuzie şi păreau 
a nu se termina vreodată. Dulciurile, produse de 
toţi cofetarii bucureşteni, erau aranjate, cu multă 
artă, ca la o expoziţie: munţi de fructe confiate, de 
nuga, flori din zahăr ars şi alte cofeturi sofisticate. 
Pe lângă aceste răcoritoare care erau servite tot 
timpul nopţii, până la plecarea ultimilor invitaţi, se 
mai serveau şi câteva supeuri, programate la ore 
diferite, pentru a putea toată lumea să stea la 
masă. De obicei erau trei sau patru supeuri, în 
funcţie de numărul participanţilor. La primul 
supeu luau loc persoanele importante şi mai 
vârstnice, miniştrii, generalii, diplomaţii, curtenii. 
Regele şi regina se retrăgeau după primul supeu. 
Tineretul dansa, cu voioşie, şi el era repartizat la 
ultimul supeu, în zori. Baluri costumate nu se 
organizau la Curte fiind mult prea frivole pentru 
austerul rege Carol. 
 

Abia după căsătoria prinţului moştenitor 
Ferdinand cu principesa Maria de Edinburgh 
asemenea baluri au fost acceptate, dar nu la 
Palatul Regal de pe Calea Victoriei ci la acela de la 
Cotroceni, stabilit ca reşedinţă a tinerilor însurăţei 
care erau chiar iniţiatorii evenimentului. În 1894 a 
fost organizat un asemenea prim bal, la 17 
ianuarie. 

 
Principesei Maria îi plăceau travestiurile şi 

aştepta, cu impacienţă, un asemenea moment spre 
a îmbărca, de-a lungul serii, mai multe toalete 
diferite. Departe de a fi simple petreceri mondene, 
Balurile Curţii în vremea domniei regelui Carol I 
ofereau imaginea cea mai veridică a mişcării 
politice interne şi internaţionale a momentului, 
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favorurile şi disgraţiile în care se aflau unii dintre 
participanţi, generozitatea ori cupiditatea gazdei, 
dispoziţia sau indispoziţia acesteia. „Nu pot spune 
că sunt adaptat vremurilor de azi“ Câte costume 
aţi păstrat din familie? Ce preferaţi, balurile in 
giubea şi meşi sau cele în frac şi pantofi de lac? În 
familie nu au rămas prea multe. Bunicii materni şi 
mătuşa cu soţul şi copilul, care locuiau la Craiova, 
au trebuit să se restrângă în două odăiţe din 
propria casă cu 3 camere mari şi un hol enorm la 
parter şi alte două la etaj – spre şansa lor nu le-a 
fost naţionalizată casa… – iar bunicii paterni au 
fost încărcaţi într-o căruţă, cu doar două 
geamantane de lucruri personale şi goniţi, într-o 
noapte, de la conacul de pe moşia de la Dobrun din 
Judeţul Romanaţi (entitate administrativă 
dispărută mai târziu fiind inclusă în Judeţul Olt), 
unde îşi duceau bătrâneţele. 

Pian cu coadă, mobilier, biblioteci, tablouri, 
albume cu fotografii – o cutie de biscuiţi, din tablă, 
în care fuseseră puse câteva bijuterii ale bunicii şi 
fusese zidită într-un perete – totul a rămas în 
stăpânirea reprezentanţilor puterii populare! De 
la bunicul matern, avocat de profesie, mi-au rămas 
un ţilindru şi un melon, dar prea mici pentru a le 
putea purta. Bunicul fusese un om înalt pentru 
vremea sa, dar mult mai mărunt decât mine astăzi. 
Fracul îi fusese demult desfăcut de mătuşa care se 
pricepea la croitorie şi din el fusese făcut un taior 
de damă. De la bunica maternă s-au păstrat câteva 
bucăţi de dantelă de la nişte bluze şi mai multe 
pene de struţ albe, negre şi roz, de la pălăriile ce le 
purtase pe la 1910. Tot „trusoul” pe care mi l-am 
constituit în timp, spre a fi elegant aşa cum se 
cuvine în ocazii festive, mi l-am achiziţionat, în 
anii 80, de la diverse persoane în etate care 
făcuseră parte, în tinereţe, din elita ţării. Fracul, 
jacheta şi smokingul le am de la Simion Iuca, 
profesor de gravură la Institutul de Arte Plastice. 
Era un om de înălţimea mea dar mult mai suplu, 
însă fracul nu trebuie încheiat, aşa că mi se 
potriveşte foarte bine chiar şi acuma, când am mai 
prins în greutate. Un ţilindru – sau joben, după 
termenul folosit exclusiv în România, după numele 
unui francez, Jobin, negustor de pălării stabilit la 
Bucureşti prin 1840 – am primit de la romanciera 
şi traducătoarea Petronela Negoşanu, soţia 
pictorului Grigore Negoşanu, căruia chiar îi 
aparţinuse. Redingotele le-am procurat de la alte 
persoane vârstnice, dornice să se descotorosească 
de ele. Dar ghetele cu ghetre, încheiate cu nasturi, 
după modelul purtat la 1900, mi le-am comandat 
la Viena, la vechea firmă Materna Schuhe, activă 
din 1907. Vă puteţi imagina ce calitate 
excepţională au acele încălţări! Alte veşminte, mai 
speciale – ţilindru gri, pentru curse hipice, 
Glengarry sau kilt scoţian, pelerină, canotieră, 
pălării şi sacouri tiroleze (Trachten) – le-am luat 
de la Portobello Road Market din Londra sau de la 

Naschmarkt din Viena. De la familie, de la bunici şi 
părinţi, am moştenit respectul pentru haină şi 
pentru felul de a te prezenta în societate, 
corectitudinea vestimentaţiei şi potrivirea 
acesteia în funcţie de evenimentul la care participi. 
Ce bal mi-ar plăcea? Ca spectacol – colorat, naiv şi 
ridicol uneori – l-aş prefera pe cel din ultimii ani ai 
veacului fanariot. Dar sunt om practic şi dornic de 
reconstituiri ireproşabile. Aşa că, de vreme ce nu-
mi pot procura straiele fanariote, fastuoase şi 
costisitoare – giubeaua cu guler şi căptuşeală de 
samur, brâul din şal de caşmir, anteriul vărgat din 
bumbac fin, papucii de marochin galben sau roşu – 
prefer balurile de stil european din vremea 
Regulamentului Organic şi până la 1900, unde 
fracul era suveran. Ce s-a pierdut odată cu 
renunţarea la purtarea acestor costume? S-a 
pierdut demnitatea şi respectul de sine! Şi de 
ceilalţi… Dacă la un bal te prezinţi cu hainele de zi 
cu zi, cu o cămaşă boţită şi descheiată la gât, cum 
poţi simţi că acela este un moment de mare 
importanţă din an, un prilej de afirmare, 
evidenţiere şi reprezentare? Prezentându-te în 
haine obişnuite îi ofensezi pe ceilalţi participanţi 
care s-au străduit să vină cât se poate de eleganţi! 
Pentru o vreme, între 2001 şi 2008, am organizat 
Balul Arhitecţilor, împreună cu un bun prieten, 
arh. Cornel Taloş. Cred că, pentru acel interval, am 
reuşit să restituim aerul petrecerilor de altădată, 
atât prin ţinută cât şi prin program: am 
transformat o „întrunire tovărăşească”, ce începea 
la orele 19 şi se încheia la 23, într-un bal stilat şi 
rafinat ce debuta, după toate regulile, la orele 21 şi 
se termina la 6 a.m.! Am impus ţinuta de rigoare, 
ce era specificată chiar pe invitaţie. Majoritatea 
participanţilor s-au conformat. Dar mai erau şi 
alţii care doreau să îşi manifeste nonconformismul 
şi veneau cu gulerul descheiat. Instruisem nişte 
studenţi pe care-i îmbrăcasem în elegante livrele 
galonate de valeţi să le ofere acelora papioane 
făcute din hârtie de ziar şi să nu-i lase să intre în 
sală dacă nu şi le puneau la gât. Stratagema a avut 
efect iar anul următor nici un domn nu a mai venit 
fără papion!!! Un preşedinte de filială zonală a 
Uniunii Arhitecţilor venea mereu îmbrăcat în 
costum gri deschis, cu o cămaşă oranj şi o cravată 
roşie ori verde-praz. Atâta l-am bătut la cap, atâta 
l-am criticat şi ridiculizat încât, după mai multe 
ediţii, a venit într-un costum negru şi cu papion. 
Bine şi aşa! Am simţit că am avut un succes. Cum 
era viaţa în carnaval? Extrem de veselă, de agitată, 
de pasionantă şi pasională – pentru că, la baluri, se 
legau sau se rupeau multe idile. Perioada 
Carnavalului, care ţinea de la 1 ianuarie la Lăsata 
Secului pentru Postul Paştilor, era aşteptată cu 
multă înfrigurare la toate nivelurile ierarhiei 
sociale, de la clasele de jos, de la mahalagii 
necizelaţi care abia aşteptau să se deghizeze şi să 
se înfiltreze într-o sală mai acătării unde altfel nu 
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ar fi avut acces, până la luxoasele doamne şi 
spilcuiţii domni din protipendadă care abia 
aşteptau să îşi etaleze noile toalete procurate de la 
Paris sau Viena. Balurile se ţineau lanţ şi uneori 
nici nu puteai participa la toate câte erau oferite 
categoriei sociale din care făceai parte. Prin 
mersul la bal, omul de rând uita de necazurile şi 
lipsurile cotidiene şi, cu economiile adunate de-a 
lungul a 11 luni, se deda la cele mai mari nebunii 
pe care avea să le ţină minte şi să le relateze, cu 
emfază şi entuziasm, tot restul anului, până la 
următorul Carnaval. O lună de zile de beatitudine 
în toiul iernii, de glume şi pozne, de dansuri şi 
excese culinare, de schimbare a sălii şi a mediului 
de petrecere, îi recompensa pentru momentele 
neplăcute, dramatice de peste an. Şi merita cu 
prisosinţă să te laşi în voia acestor plăceri 
nevinovate care îţi puteau alina durerile şi te 
puteau înveseli, fie şi pentru o clipă. Distracţiile 
erau în funcţie de gust şi anturaj: la mahala, 
muzica era asigurată de lăutarii cu o vioară, o 
cobză şi un ţambal, iar invitaţia la dans o făcea 
cavalerul cu un ghiont sau o palmă dată partenerei 
ori cu o înjurătură îndulcită de adăugarea 
cuvântului „dragă”. Bufetul era modest, nu se 
găseau decât rahat, pricomigdale, sugiuc, stafide, 
dulceaţă, bere, vin şi rachiu, nici o altă delicatesă 
ca la balurile cele mari. Un motiv, cam gros, de 
distracţie, era în acest mediu modest ca mascaţii 
să-şi croiască palme peste ceafă, producând mare 
hilaritate. Dar adesea se iscau şi bătăi în regulă 
între petrecăreţii care considerau că o mască a 
arătat prea mare insistenţă partenerei altcuiva. În 
înalta societate nu se putea întâmpla aşa ceva, 
politeţea domnea chiar şi atunci când participanţii 
se prezentau deghizaţi. Aveţi, în cartea 
dumneavoastră, o perspectivă ştiinţifică, plină de 
umor. Cum e să studiezi şi să descrii atmosfera de 
odinioară, în ce registru aţi ales să scrieţi? Fiind 
familiarizat cu limbajul arhaic, am optat pentru a-l 
folosi din belşug în această lucrare. Este drept că 
am apelat şi la multe citate din presa acelor 
vremuri, „Cantor de Avis şi Comers”, „Vestitorul 
Românesc”, „Albina Românească”, „Gazeta de 
Moldavia”, „Resboiul”, „Timpul” etc. Mărturisesc că 
am scris-o cu foarte mare plăcere, mai ales că a 
fost redactată în prima parte a recluziunii 
provocată de molima de Covid. De aceea am şi 
specificat sub data terminării prefeţei „în lazaret”. 
Poate unii dintre cititorii care nu posedă un DEX 
se vor întreba ce este acela lazaret, termen demult 
ieşit din uz. Dar, claustrarea la care fusesem supus 
a făcut să mă simt ca acei călători străini ajunşi la 
graniţa Valahiei prin 1840, obligaţi să petreacă 14 
zile în acest lazaret sau spital din Cordonul Sanitar 
al ţării care încerca oprească molimele de holeră 
sau ciumă venite dinspre Imperiul Otoman. 

Iconografia este poate mai importantă decât 
discursul. Ea face, de fapt, discursul, îi dă 
concreteţe! Vorbele nu pot totdeauna să fie 
suficient de explicite, Unii termeni sunt azi 
necunoscuţi sau uitaţi. Dar o ilustraţie te 
lămureşte şi îţi oferă posibilitatea să înţelegi slova 
scrisă. Cum au primit studenţii ideea de a purta 
costume de epocă? Oh, au fost încântaţi! Îmi 
fidelizasem chiar o echipă care a participat la vreo 
trei ediţii de baluri, până a absolvit. Experienţa 
unei călătorii nu doar mentală ci chiar fizică, 
concretă, într-o altă lume, nouă pentru ei, i-a 
cucerit. Şi le-a plăcut. Făceam una sau două 
repetiţii cu costumele, spre a se obişnui să le 
poarte, să păşească fără a se împiedica de trenă, 
spre a le purta firesc, ca şi când toată viaţa numai 
aşa ceva au îmbrăcat. Comportamentul trebuie 
schimbat de la un „model” la altul: într-un anumit 
fel păşea o domniţă fanariotă în şalvari şi altfel o 
duducă de la 1860 în rochie cu crinolină. Un 
„slujnicar” din cânticelele comice ale lui 
Alecsandri călca sfios, pe când un ofiţer bătea 
zdravăn cizma pentru a-i zornăi pintenii şi sabia. 
Era şi o subtilă formă de educaţie pentru acei 
studenţi: pătrundeau într-o lume a elitei şi se 
afirmau ei înşişi ca o elită între colegii lor – „Ehei, 
noi am fost la bal, ne-a dus dom profesor!” Era un 
titlu de mândrie! Mulţi ani după aceea am aflat de 
la unii şi de la alţii ce mare însemnătate a avut 
pentru ei că i-am adus în „lumea mare”, între 
arhitecţi, istorici de artă, somităţi ale culturii. Mă 
străduiam să mă port ca un părinte grijuliu cu ei: 
după parada costumelor istorice mă îngrijeam ca 
toţi să aibă răcoritoare şi să se simtă bine, îi 
îndemnam să meargă la dans şi luam chiar eu 
domnişoarele la dans – deşi nu-mi place să 
dansez... Apoi, la supeu, ceream şefului de sală, fie 
că era la Cercul Militar Naţional fie la Împăratul 
Romanilor la Sibiu ori la Opera din Cluj, să rezerve 
o masă pentru costume. Cât de mult vă ajută 
munca de cercetare să rămâneţi ancorat în epocile 
pe care le studiaţi? În ce epocă v-ar plăcea să 
trăiţi? Nu pot spune că sunt adaptat vremurilor de 
astăzi. Eu trăiesc foarte mult, dacă nu chiar total, 
în vis! Studiind în arhive şi în biblioteci, m-am 
familiarizat până la identificare cu personajele 
cercetate. Având sub ochi şi atingând, cu sfioşenie, 
documente semnate de Theodor Aman sau de Karl 
Storck ori Carol Popp de Szathmari, ajunsesem a 
putea să le imit, cu uşurinţă, semnătura. Chiar mă 
amuzam conspectând acele acte şi, în final, acolo 
unde era aşternută semnătura, să o aşez şi eu pe 
conspectul meu, ca şi când mâna maestrului din 
vechime o ghida pe a mea să-l semnez acolo! Da, 
am învăţat, am asimilat foarte mult din 
documentarea făcută pentru fiecare din temele ce 
le-am abordat de-a lungul carierei. Îmi este la 
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îndemână nu numai să folosesc limbajul arhaic dar 
să îl şi scriu, cu mare uşurinţă, inclusiv în 
caractere cirilice ori în alfabet de tranziţie. Iar de 
acolo am decelat, în detaliu, modul de viaţă din 
veacul al XIX-lea. De 17 ani, de când am fondat un 
grup de reconstituire istorică, prin jocul de-a 
soldaţii din epoca modernă, de la aceia ai lui 
Napoleon I la cei ai lui Carol I de la 1877 şi la cei ai 
lui Ferdinand I din 1916, am beneficiat de călătorii 
înapoi, în istorie, ca şi când aş poseda Maşina 
Timpului! Mă simt bine acolo, NUMAI ACOLO! În 
secolul al XIX-lea. Iar adevăratele mele haine sunt 
cele de atunci, în ele mă recunosc şi în ele mă simt 
bine. Eu sunt costumat când îmi pun sacoul 
cotidian! Prezenţa mea între cei de astăzi este 
doar un accident… M-am amuzat când, la lansarea 
cărţii mele Modă şi societate urbană în România 
epocii moderne (Ed. Paideea, Bucureşti, 2006), 
desfăşurată la Librăria Cărtureşti, criticul literar 
Dan C. Mihăilescu a zis „Dacă îl vede cineva pe dl. 
Ionescu i se pare că el este normal fiind îmbrăcat 
aşa în vreme ce noi părem deplasaţi…” (E drept că 
eu eram în redingotă, cu ţilindru şi baston cu 
mâner de argint, iar vorbitorul avea o cămaşă în 
carouri mari, roşu cu albastru, ca un vânător din 
pădurile canadiene…). Cel mai flatat am fost, însă, 
la acelaşi eveniment, de discursul academicianului 
Dan Berindei, care a zis că, lecturând cartea mea, 
ai impresia că tot ce este scris acolo e rodul unei 
experienţe in situ, ca şi când aş fi fost de faţă la 
baluri, petreceri, conferinţe, cavalcade, vânători, 
parade, vilegiaturi, etc. Da, eu sunt acolo! Care e 

cel mai important lucru pe care l-a pierdut 
modernitatea? Vă place cum se îmbracă lumea 
astăzi? Ce exerciţiu de eleganţă aţi propune 
politicienilor? Dar celor tineri? Modernitatea a 
pierdut stilul şi gustul rafinat. Populaţia 
contemporană este în voia valurilor unei mode 
care nu totdeauna este inspirată şi eficientă, de 
eleganţă ce să mai vorbim... Pantalonii cu turul 
foarte jos, prin dreptul genunchilor, veste şi 
pulovere care lăsau şalele şi buricul dezgolite, 
bocanci cu ţinte purtaţi cu rochii decoltate sau 
pantofi cu toc cui cu blue jeans… Aici nu mai este 
nici stil, nici gust, ci o caricatură ridicolă a 
vestimentaţiei!!! NU, nu-mi place cum se îmbracă 
megieşii noştri. Se îmbracă pentru a nu le fi frig şi 
a nu fi indecenţi prin goliciune, se îmbracă de 
nevoie, nu de plăcere! Arta vestimentaţiei este o 
artă a gustului şi a rafinamentului. Toate acestea 
au dispărut fără urmă în zilele noastre, din 
păcate… Politicienilor? Să fie eleganţi ca Take 
Ionescu şi Alexandru Marghiloman! Dar şi oameni 
politici de talia acelora, la fel de buni, de devotaţi 
Patriei şi poporului, cum au fost ei. Celor tineri le 
recomand să citească, să citească mult, enorm, 
pentru a înţelege epocile trecute. Să-i parcurgă pe 
clasici, pe romantici, pe realişti, apoi să se apropie 
de memorialistică, pentru că numai acolo se simte 
pulsul unei epoci. Şi, în final, să răsfoiască albume, 
să asimileze iconografia vremurilor trecute. 
Numai aşa se poate aduna un bagaj cultural de 
care să nu le fie jenă într-o conversaţie. 

 

 

Numitorul comun 

 de Alexandru Popa 
 
Regia: Vlad Zamfirescu 
Distributie: 
Sofia – Nadiana Salagean 
Mike – Alexandru Ion 
Eugene – Marius Florea Vizante 
Scenografia și costumele: Cristina Florea & 
Georgiana Stoica 
Asistent regie Oana Popescu 
Văzuta la Sala Studio a Teatrului de Comedie 
 

Incă de când m-am uitat pe site-ul Teatrului de 
Comedie am descoperit o mică neconcordanță: deși 
autorul este român, Alexandru Popa (care nu-mi 
este deloc străin, spectacolele mele preferate, după 
texte de-ale lui, fiind Efecte colaterale și mai 
ales Secretul fericirii, ultimul fiind transpus și pe 
marile ecrane, având totodata și o carte sequel-
prequel extrem de interesantă), numele 
personajelor nu sunt deloc românești. De ce ar scrie 

un român o piesă de teatru cu personaje având 
nume americane (ori englezești)? Eu, unul, imi 
doresc în sens invers: ca teatrele românești să 
adapteze piese străine, americane, frantuzești, 
spaniole și mai ales rusești atât de mult încât să 
schimbe și numele personajelor. În special cele 
rusești sunt problematice: greu de ținut minte, și 
mai greu de scris din memorie (noroc cu copy-
paste-ul, altfel mi-ar fi fost tare greu). 

Revenind la Numitorul comun, trebuie să spun 
cât de mult m-au influențat spectacolele anterioare 
ale autorului. Știam că toate au un twist, o 
întorsătură care te dă pe spate într-un mod mai 
mult sau mai puțin intens. Poate în mini-scenetele 
din Cine iubește platește (nu mai țin minte exact 
noul nume sub care s-a jucat la Nottara) să fi fost 
twist-uri mai puțin intense (one-man show-ul 
Gigel e în altă categorie, îl exclud din discuție). 
Drept urmare, am așteptat twist-ul, eram sigur că 

https://lateatru.eu/efecte-colaterale/
https://lateatru.eu/secretul-fericirii-godot-cafe-teatru/
https://cinemil.ro/secretul-fericirii-este-un-spectacol-de-teatru-pe-marele-ecran-tiff-2018/
https://cinemil.ro/secretul-fericirii-este-un-spectacol-de-teatru-pe-marele-ecran-tiff-2018/
https://citestemil.ro/secretul-fericirii-o-confesiune-alexandru-popa/
https://citestemil.ro/secretul-fericirii-o-confesiune-alexandru-popa/
https://lateatru.eu/cine-iubeste-plateste-de-alexandru-popa/
https://lateatru.eu/gigel-un-one-man-show-cu-gheorghe-ifrim-de-alexandru-popa/
https://lateatru.eu/gigel-un-one-man-show-cu-gheorghe-ifrim-de-alexandru-popa/
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de la un moment încolo totul se va schimba radical, 
fundamental. 

 

 
Pe scurt, Sofia și Eugene sunt asociați într-o 

firmî (pare a fi de avocatură, pare a fi, dar foarte 
multe detalii nu avem), iar Mike este un candidat 
care vine să se angajeze la aceasta firmă (pe post de 
IT-ist). Inițial în birou este doar Sofia, Eugene 
întârziase (ca de obicei). Toată acțiunea 
spectacolului (mă rog, să zicem 99%) se desfășoară 
în acest birou, drept urmare, deși vorbim despre un 
spectacol viu, ținut din dialoguri, dă în multe 
momente senzația că-i static. Unora le-a dat o 
ușoara senzație de claustrofobie, pereții acelui 
birou parcă se strângeau, parcă te apăsau. 

Nu vă dezvălui nici twist-ul, nici finalul, nu vă 
spun nici relațiile dintre personaje, vă spun doar că 
deși mă așteptam să fie ceva șocant, intens, tot am 
fost surprins. Alexandru Popa și Vlad Zamfirescu 
(scenarist și regizor, ca să împrumut terminologia 
cinematografică, în teatru vorbind de dramaturg și 
regizor) au reușit să mă surprindă din nou. S-au 
jucat cu mintea mea, m-au indus în eroare, m-au 
făcut să cred ceva, pentru ca la final să-mi spună că 
nu m-am uitat la ce trebuie. Nu-mi place să-mi 
recunosc slăbiciunea, să mă recunosc învins, însă și 
de data asta twist-ul m-a dat gata. 

La câteva ore după spectacol, gândindu-mă un 
pic la rece, mi-am dat seama că nasul meu teatral a 
intuit bine: acea primă neconcordanță, vizibilă de la 
distanță, era doar cel mai mic lucru ciudat al 

spectacolului. Nu știu exact motivația, fie să arate că 
se adresează corporatiștilor pentru care numele 
Mike și Eugene sună mai bine decat Mihai și Eugen, 
fie din dorința de a fi pus mai ușor în scenă în 
străinătate, fie pentru a arăta că acțiunea se poate 
petrece oriunde. Că problemele nu-s specifice 
României, fără a însemna că NU s-ar putea petrece 
aici. 

În final, câteva cuvinte despre interpretările 
actorilor. Fără să spun că ceilalți 2 au jucat slab, 
dimpotrivă, interpretări solide, convingatoare, este 
clar că este un spectacol în care Marius Florea 
Vizante acaparează întreaga atenție. Deși un actor 
mic de statură, el reușește să umple scena la modul 
figurat. Când apare el îți dai seama că până atunci 
parcă a lipsit ceva. În acest caz, era clar, atât din 
desfășurarea acțiunii, cât și din felul său de-a fi, că 
urmează să schimbe fundamental lucrurile. Că 
datorită lui, nimic nu va mai fi la fel. 

Deși toți 3 au roluri la fel de importante, sunt 
cu toții personaje principale (din punct de vedere 
dramaturgic), el dă impresia că ar fi protagonistul 
principal, că ai săi colegi de scenă sunt acolo doar 
pentru a-l scoate pe el în evidență. 

 

 
 

Merită să mergeți să vedeți Numitorul Comun 
fie și numai pentru Marius Florea Vizante. Nu că n-
ați avea și alte motive. E drept, dacă sunteți 
corporatiști și v-ați săturat de munca de birou, nu 
știu dacă v-ar prinde bine un spectacol care se 
desfășoară TOT la birou. E drept, voi, care lucrați în 
branșă, veți găsi alte înțelesuri și simboluri, pe care 
unul ca mine nu are cum să le priceapă. 

Spre norocul multora, spectacolul Numitorul 
comun s-a plimbat destul și prin provincie. Drept 
urmare, dacă aveți șansa să-l vedeți, mergeți s-o 
faceți. Veți fi surprinși de multe lucruri, însă în 
majoritatea cazurilor surprinderea este în sens 
pozitiv. Cel puțin așa a fost în cazul meu. E drept, 
am fost surprins și negativ în câteva privințe, dar pe 
acelea le veți descoperi voi. La fel cum va trebui să 
descoperiți și de ce spectacolul poartă acest nume.  

 
Liliana POPA 
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Uriașă ne-a fost surpriza să primim la redacție această 
scrisoare însoțită de texte care ne-au umplut inima de bucurie 

și mândrie 
     

    Mă numesc Marin Voican și am deosebita onoare să trimit 
pentru publicat în Revista  „Contact Internaționl” câteva 
aprecieri făcute asupra volumului  „BRÂNCUȘIANA” – un poem 
coral-simfonic care se va cânta în 2021 la Ateneul român de 
către Filarmonica George Enescu, dirijor maestrul dr. artistic 
Iosif Ion Prruner. Cartea se găsește la Magazinul MUZICA din 
București. 
   Cartea susmențoionată „BRÂNCUȘIANA„ am realizat-o 
împreună cu maestrul Constantin Arvinte, fiind publicată cu 
ocazia Anului Constantin Brâncuși. 
   Primiți un salut cordial din partea autorilor Marin Voican-
Ghioroiu (libretul și versurile), muzica, maestrul Constantin 
Arvinte. 
   Cu nobile sentimente de prețuire! 
 
 

Brâncușiana 
 

n acest libret „BRÂNCUŞIANA”, la care am avut 
ca bază poemul „DESTINUL” închinat 
demiurgului sculpturii moderne, dragului meu 

gorjean Constantin Brâncuşi, întreaga acţiune am  
concentrat-o să se desfăşoare într-un singur minut 
„minutul suprem”  când omul vede pe ecranul 
memoriei, ca pe un ecran panoramic, cele mai 
importante momente din viaţa sa, înainte ca să 
treacă în lumea celestă. Acest minut, în care orice 
muritor îţi bea „paharul morţii”, am relizat-o în 
stilul unei construcţie a teatrului antic (fără a 
păstra unitatea de timp de o zi şi o noapte), ci doar 
un minut, în care am amplificat retoric relieful 
spiritual al unor repere precum clipa supremă a 
Omului Constantin Brâncuşi în ultimul minut de 
viaţă, înainte de a bea ... „paharul morţii” . 

Constantin Brâncuşi este artistul care a 
transformat anticul în modern, slujind în credinţă 
întru Mântuitorul Iisus Cristos prin dăruirea Mamei 
Ţară România şi iubitului său popor, nemiritoarul 
Complex Sculptural de la Târgu Jiu, închinat eroilor 
neamului, Rugăciune, Cuminţenia Pământului, etc. 

În aceste ultime clipe, când sufletul se 
desparte de trup, Brâncuşi este trist, pleacă de pe 
acest pământ cu durere... fiindcă nişte conducători 
vremelnici ai României (din era te tristă amintire), 
i-au refuzat oferta de a dărui ţării operele sale... 

Este bine cunoscută credinţa lui Brâncuşi 
care, din fragedă copilărie, a fost cântăreţ în 
corurile bisericeşti din România cât şi din Franţa. L-
a iubit pe Dumnezeu, iar ultimele lui cuvinte au 
fost: „...Mor neîmpăcat sufleteşte, fiindcă nu pot să-

mi dau sufletul în ţara mea!”, ca apoi să se  adreseze 
Destinului:  

 
Am ştiut că vii, totu-am pregătit: 
Cumpăna înclină... şi m-am liniştit. 
Grijă nu avea, nu am să mai fug... 
Am ajuns la capăt. Merg la Demiurg. 

 
În final, Brâncuşi îşi aminteşte cu drag 

despre Maria Tănase, o floare aleasă din plaiul 
sfinţit al Gorjului mirific, pe care a iubit-o şi a 
venerat-o, iar marea doamnă a cântecului românesc 
îi aduce pios prinos de recunoştinţă şi iubire (cu un 
an de a trece şi ea în nefiinţă) la Mânăstirea 
Tismana. Corul, precum în tragediile antice, roagă 
pe Creator să-i aducă mângâiere..., candela iubirii în 
veci nu se stinge. 
                   
Cu dor nesecat, drag gorjean, 
Te plânge suflet măcinat de chin şi durere... 
Candela iubirii, în veci nu se stinge, 
Preaiubit Părinte, adu-i mângâiere! 

 
 

 

Marin VOICAN-GHIOROIU 
Director artistic  „Centrul de etică şi Strategii” 

Doctor Honoris causa -  Academia „DACOROMÂNĂ” 
 

Î 

 
Marin Voican-Ghioroiu 
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Cu trecerea 
timpului... 

 
ând distinsul om de cultură, Marin Voican-Ghioroiu, 
poet și compozitor, prietenul meu,  mi-a propus să 
compun muzica pentru libretul dedicat marelui 

sculptor român, Consatantin Brâncuși, o sfială mare m-a 
cuprins: „Cum aș putea eu oare să pun pe note muzicale acest 
libret într-o creație coral-simfonică dedicată acestui genial 
artist pe care-l văd făcând parte din Trinitatea Cultural-
artistică a României: Mihai Eminescu, George Enescu, 
Constantin Brâncuși, dar și din Trinitatea Culturală a lumii: Shachespeare, Beethoven și Constantin 
Brâncuși”. 
      Cu trecerea timpului însă, sfiala mi s-a spulberat și am căpătat curaj... revăzând „Culegerile mele de 
folclor gorjenesc” din tinerețe, și m-am apucat de treabă... urmând pas cu pas  conținutul de ideii  al 
libretului și imaginând pentru personajele sale o susținere melodică și orchestrală dedusă din bogăția și 
frumusețea  folclorului muzical gorjenesc, Astfel a apărut acest poem vocal-simfonic „Brâncușiana”. 
     Cât am reușit, vor spune interpreții acestei lucrări, precum și publicul auditor. 

         

Mi-e dor de dragul meu 
gorjean 
 
 

Poemul vocal-simfonic „Brâncuşiana” 
Libretul: Marin Voican-Ghioroiu 

Muzica: Constantin Arvinte 
 

unt deosebit de onorat de faptul că am 
fost invitat să scriu câteva cuvinte despre 
Poemul vocal-simfonic „Brâncuşiana”. Am 

fost toată viaţa mândru de numele meu, de faptul 
că m-am născut în Târgu Jiu, că tatăl meu, 
muzicologul Petre Brâncuşi, a văzut lumina zilei la 
Brădiceni, componentă a comunei Peştişani, din 
care face parte şi binecunoscutul sat Hobiţa, locul 
de baştină al nemuritorului sculptor Constantin 
Brâncuşi. A compune o lucrare vocal-simfonică 
dedicată acestei figuri emblematice a artei plastice 
este un obiectiv delicat şi pretenţios. Din fericire, 
lucrarea de care vorbim, este un demers izbutit, 
demn de toată lauda. 

 Mărturisesc faptul că am parcurs cu mare 
atenţie de mai multe ori, atât libretul cât şi 
partitura. În ceea ce priveşte partea literară, mi-au 
atras atenţia mai multe aspecte. Mai întâi, 

personificarea Destinului, care din personaj 
omniprezent, devine personaj viu, purtând un 
dialog cu artistul, în ultimele clipe de viaţă ale 
marelui sculptor. Un alt aspect, mai omenesc, este 
prezenţa celebrei interprete a cântecului popular, 
Maria Tănase, apropiată marelui sculptor, care îi 
aduce salutul celor din ţinutul natal. Prin 

C 

S 

 
Constantin Arvinte 

 

 
Prof. univ. dr. Cristian Brâncuşi 
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intermediul ei parcurgem o parte din lucrările lui 
Constantin Brâncuşi, aflate în atelier, capodopere 
ale sculpturii mondiale. Ca element deosebit, ne 
este prezentată o mostră a intuiţiei geniale a 
sculptorului, care a vazut într-un bloc de piatră 
viitoare lucrări de excepţie precum Cap de copil, 
Somnul, Cuminţenia pământului, destăinuindu-
se Măriucăi: „…eu le-am scos din întuneric şi le-am 
dăruit lumina zilei binefăcătoare.”  

Un pasaj definitoriu, adevărat crez al marelui 
artist, se referă la Coloana infinitului „..stâlpul 
crestat ce stă de strajă la capul celor care s-au stins 
fără lumânare. Sunt recunoscător poporului meu şi-
mi slăvesc Eroii Neamului ca orice bun român, 
dragă Maria.” Mai reţinem regretul că nu a putut 
lăsa naţiei sale întreaga creaţie pentru că „…nişte 
duşmani, coade de topor, s-au opus câineşte şi voiau 
să mor.” Un moment plin de sensibilitate întâlnim 
în Tabloul II, pe Maria Tănase, aflată la Mănăstirea 

Tismana, care aprinde o lumânare şi nişte tămâie 
în amintirea titanului. Fumul „…urca pe Coloana 
Infinitului, antena intergalactică ce face legătura 
noastră cu lumea celestă, apoi a zburat… în galaxia 
Lactee ca să-l vestească pe dragul meu gorjan că-mi 
este dor de el”. Dragostea ardentă, mistuitoare este 
ideea cu care se încheie Poemul. 

Un cuvânt de caldă apreciere pentru partea 
muzicală, foarte adecvată libretului, partitura 
purtând semnătura Maestrului Constantin Arvinte. 
Am apreciat rafinamentul rezultat din simplitatea 
scriiturii precum şi coloristica orchestrală. În 
concluzie, o lucrare valoroasă care ar trebui să 
vadă luminile scenei.  Felicitări celor doi autori şi 
urări de noi lucrări. 

Cristian BRÂNCUŞI 
Prof. univ. dr., c.d. asociat, 

               Fost dirijor al Orchestrei de Cameră Radio,  

 

„Brâncuşiana” 
- o feerie de sunet şi sensuri 

 
espre Constantin Brâncuşi, unul dintre cei 
mai iluştrii creatori de artă ai umanităţii, 
s-a scris destul de mult, poate nu atât de 

mult cât ar fi meritat acest deschizător de drumuri 
în arta plastică modernă, care a predat strălucit 
lecţia din care rezultă că „simplitatea este partea 
esenţială a lucrurilor complicate”. Având drept crez 
principal ideea conform căreia „a vedea departe 
este ceva, a merge acolo este cu totul altceva” 
marele sculptor român care a făcut pe jos drumul 
de la Hobiţa sa natală la Parisul capitală culturală a 
Europei, a pus părţi importante ale sufletului 
românului în capodopere inestimabile şi a dus pe 
toate meridianele planetei faima creativităţii 
deosebite a poporului nostru. Făcând materia „să 
spună ceea ce nu poate rosti” marele creator a fost 
fascinat de ideea zborului construind sub forma 
Coloanei Infinitului prima scară modernă către cer 
şi prin Pasărea în spaţiu, esenţa zborului şi infinitul 
văzduhului. Deşi a impresionat în lumea artistică 
din Statele Unite, îndeosebi prin celebra sa 
sculptură Domnişoara Pogany, marele sculptor a 
fost permanent mistuit de dorul de acasă, cel mai 
bine ilustrat prin sculpturile sale în lemn, 
exponenţială devenind ulterior cea intitulată Fiul 
risipitor. Sunt exponenţiale pentru profunzimea 
creaţiei sale dar şi pentru românismul autentic pe 
care l-a purtat cu sine peste tot în lume 
următoarele gânduri „Patria mea este pământul 
care se-nvârteşte, briza vântului, norii care trec.” 

Toţi cei care şi-au propus să evidenţieze 
anumite secvenţe din universul brâncuşian, au 

constatat că nu este uşor să scrii despre „sculptorul 
sufletului românesc” dar dacă ai erudiţie, 
sensibilitate, dedicare, talent şi multă iubire de tot 
ceea ce este emblematic pentru neamul românesc, 
o poţi face în mod remarcabil. Poemul vocal-
simfonic „Brâncuşiana” juxtapune două lumi 
interferente, cea pe care o slujeşte cu măiestrie şi 
talent creator compozitorul Constantin Arvinte, 
care pune pe note atent meşteşugite fascinaţia 
universului concentrat într-o clipă şi cea 
reprezentată de maestrul Marin Voican Ghioroiu 
care, la fel ca şi în alte dăţi, surprinde în versuri 
care vorbesc pe mai multe voci, pline de emoţie şi 
sensibilitate artistică, trăirile sufleteşti ale lui 
Brâncuşi în momente de mare încărcătură 
emoţională, cum este idila sa de o vară cu „Pasărea 
Măiastra” a meleagurilor gorjene, fascinanta dar 
enigmatica Maria Tănase. Dialogul artistic la care 
s-au angrenat compozitorul Constantin Arvinte şi 
folcloristul, scriitorul, poetul şi dramaturgul Marin 
Voican-Ghioroiu, are la bază un alt dialog, cel al 
artelor, care îi are ca actori principali pe dăltuitorul 
în materiile primordiale, Constantin Brâncuşi 
alături de privighetoarea cântecului populat 
românesc, Maria Tănase, în prezenţa destinului 
care le face şi le desface pe toate, uneori 
rânduindu-le cum s-ar dori, alteori nu. Libretul 
este expresia unei călătorii surprinse în logica 
existenţialismului care conţine de toate – iubire, 
pasiune, frământări, durere, regrete şi satisfacţii. 
Acest demers literar-muzical are şi o importanţă 
ritualică, cei doi autori, prin marcarea aniversării a 

D 
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144 ani de la naşterea marelui creator de geniu, 
aducându-i un meritoriu prinos de respect şi 
recunoştinţă pentru preţioasa moştenire lăsată 
neamului românesc şi umanităţii în ansamblul său.  

 

 
Prof. univ. Dr. Dumitru Miron 

 

Marin Voican Ghioroiu, folclorist, scriitor, poet, 
dramaturg şi compozitor cu mare talent, rămâne 
fascinat de viaţa şi opera marelui nostru sculptor şi 
i-a dedicat numeroase şi foarte bine documentate 
lucrări în care combină secvenţe remarcabile din 
etosul brâncuşian,  umanismul special al 
creatorului de geniu şi reverberaţiile muzicale ale 
operei şi vieţii lui Brâncuşi. În completarea 
celorlalte lucrări anterioare, dar dintr-o 
perspectivă inedită, muzicologul Marin Voican 
Ghioroiu oferă libretul pentru o nouă şi valoroasă 
lucrare, oferindu-le celor care încă mai citesc ceea 
ce este relevant pentru naţia română şi au 
răbdarea să asculte muzică autentică.  Şi această 
arhitectură lirică inedită este expresia merituoasei 
sale activităţi derulate în peisajul cultural, 
preocuparea sa principală rămânând surprinderea 
unui univers divers, complex, stratificat, nuanţat 
plasat pe mai multe planuri interferente. Autorul 
acestei destăinuiri despre excelenţă face încă o 
dată dovada faptului că a fost permanent 
preocupat de frumuseţile care merg dincolo de 
vremelnic, că pune în centrul naraţiunii sobrietatea 
înţeleptului, jovialitatea omului bun, ironia celui 
inteligent şi profunzimea erudiţiei. Nu poate fi 
decât meritoriu demersul orientat către munca de 
bijutier necesitată de libretul unei lucrări vocal-
simfonice dedicată unei personalităţi de anvergura 
lui Constantin Brâncuşi. Lucrarea aduce în peisajul 

analitic două destine greu egalabile dar 
îngemănate care au rezonat dincolo de distanţele 
geografice, cel al marelui sculptor Constantin 
Brâncuşi şi cel al măiastrei cântecului românesc, 
Maria Tănase.  

Sunt de remarcat aspecte cum ar fi: punerea 
într-un creuzet de argint a Destinului şi 
transformarea acestuia într-un personaj vibrant, 
cu care se poate sta de vorbă aşa cum stau 
locuitorii satelor după ce şi-au terminat treburile 
cotidiene sau în vreme de sărbătoare; condensarea 
unei întregi vieţi în „minutul suprem” în care 
autorul ne transmite mesajul că omul vede pe 
ecranul memoriei cele mai importante momente 
din viaţa sa, înainte ca să treacă în lumea celestă. 
Lucrarea este construită în registrul adaptat al 
teatrului antic, autorul amplificând relieful 
spiritual al unor momente exponenţiale pentru 
viaţa şi opera genialului Constantin Brâncuşi 
condensându-l în minutul de dinainte de a bea 
„paharul morţii”. Trebuie apreciată convingerea 
autorului acestui libret că sunt creatori de geniu, 
Constantin Brâncuşi fiind cel mai exemplar dintre 
aceştia, care fac saltul de la clasic la modern, care 
se bucură dar se şi întristează, care iubesc cu 
patimă dar şi dojenesc cu blândeţe, care deşi sunt 
departe de plaiurile natale le iubesc cu pasiune. 
Preluând ceea ce i-a caracterizat pe protagoniştii 
poveştii de iubire de oameni şi de neamuri, autorul 
libretului juxtapune planurile, glisează cu dibăcie 
prin universuri cosmogonice, adaugă amprenta 
personală şi ne convinge că încă mai există oameni 
cu convingeri profunde în valorile neamului nostru 
cărora să le închine întreaga viaţă, cu iniţiativă 
creatoare, cu măsură în tot ce fac, cu pioşenie faţă 
de   simboluri, gestionari abili ai emoţiei, delicaţi în 
faţa autenticului observabil. Cei care vor audia 
această combinaţie de sunet şi nuanţe semantice 
nu pot decât să se considere norocoşi şi să le 
mulţumească autorilor.  

       Prof. univ. dr. Dumitru MIRON 
                Preşedintele Senatului  

  Academiei de Studii Economice, Bucureşti  
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Bucuria de a asculta Filarmonica "George Enescu" în  concert la Ateneu 
nu a fost ca altădată. Instrumentiști valoroși, corul filarmonicii, sub 
bagheta dirijorului Ion Prunner ne-au făcut să încremenin în fotolii și 
să uităm pentru două ore de cenușiul de afară. 
Sonoritatea a fost bună și efectul imediat s-a resimțit fiind în 
concordanță cu starea de spirit creată publicului meloman. Și totuși.... 

6 vioara I 
4 vioara a II-a 
2 viola I și II 
3 violoncel 
2 contrabas 

Conform noilor legi un număr restrîns de instrumentiști vor interpreta 
de acum concertele programate. Evident sună altfel. Legea va fi 
aplicată și orchestrelor Operei și Operetei..... 

 
     

 

  A consemnat Liliana POPA, 18 februarie 2021 
 

Urmează să apară la editura Contact international 
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