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Dan BRUDAŞCU 
 

Cocalarii şi impostorii vieţii publice româneşti post decembriste 
 

Între „împlinirile” perioadei post-
decembriste putem considera şi apariţia în spaţiul 
public româ-nesc, la fel ca în viaţa cultural-ştiinţifică 
sau politică, a tot felul de scursuri şi de nechemaţi, de 
veleitari agre-sivi şi periculosi, dornici, deşi fără nici 
un merit real, să escaladeze rapid, peste noapte (şi ca 
să nu-i vadă ni-meni, desigur) culmile gloriei şi ale 
recunoaşterii publice. Cum astfel de indivizi, de 
obicei, nu au nici o cali-tate, adesea neavând nici 
măcar studii minime, fiind tipi fără operă sau autori 
de maculatură, scoasă pe ban-dă rulantă de editori 
preocupaţi exclusiv de câştigul lor material sau din 
milă, ei au declanşat şi întreţin, în spaţiul public, o 
atmosferă extrem de tensionată, a urii şi demolării 
josnice, practicând, adesea, linşajul unor indivizi care 

au făcut greşeala de a fi repudiat pe cocalari şi impostori, exclusiv din raţiuni igienico-
sanitare, din spaţiul vieţii cultural-sociale al ţării sau al diverselor centre urbane. 

Ce e de remarcat este că unii din aceşti cocalari şi impostori sunt, la origine, foşti 
miliţieni, secu-rişti sau colaboratori ai Securităţii şi ai organelor de represiune ale vechiului 
regim. Cu toate astea, reuşind, destul de frecvent, din păcate, să-i păcălească pe unii 
oameni de afaceri, fără orizont cultural, interesaţi, în general şi exclusiv, să-şi facă reclamă 
lor şi partidelor politice aflate în spatele lor, aceşti cocalari şi impostori reuşesc să ajungă 
în fruntea unor efemere posturi de radio sau televiziune, precum şi al unor publicaţii pe 
care le folosesc nu în scopuri gazetăreşti, potrivit deontologiei acestei profesii nobile şi 
grele, în care ei sunt nişte intruşi şi nechemaţi, pentru demolarea celor pe care li s-a „pus 
lor pata”. 

Din nefericire, de asemenea cocalari şi impostori – şi nu puţini la număr – avem 
parte şi la Cluj-Napoca, oraş cultural, academic şi universitar de recunoscut prestigiu pe 
plan european şi internaţional. Şi pentru că nu au resurse şi calităţi intelectuale certe, 
adecvate, pentru a se afirma demn, convingător, prin munca sau operele lor, asemenea 
ipochimeni recurg la invective de tot felul, precum şi la atacuri injurioase, jignitoare şi 
calomnioase, otrăvind şi urâţind atmosfera. De obicei asemenea frustraţi şi, de foarte 
multe ori, chiar rataţi intelectuali, clachează, sunt demişi de patronii lor. În loc să îşi facă 
examene de conştiinţă şi să-şi admită şi asume propria impotenţă, ipochimenii respectivi 
devin violenţi, de fapt tot mai agresivi, ca atitudine şi limbaj, şi se consideră, ei, foştii 
miliţieni, securişti sau turnători, deveniţi, peste noapte şi absolut fără nici un merit real, 
ditamai ziariştii sau „avocaţii adevărului” şi se dedau la atacuri murdare. Al cărui adevăr? vă 
puteţi întreba. Al celui perceput de creierele lor bolnave, minuscule şi obsedate. Al 
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frustraţilor, rataţilor şi impotenţilor, al celor care, în orice societate bazată pe merite reale 
şi pe valoare indiscutabilă, nu ar depăşi, decât în situaţii excepţionale şi rare, condiţia de 
gunoieri sau portari. Ei, însă, într-o societate extrem de permisivă, care nu şi-a regăsit 
deplin şi definitiv calea spre normalitate, deşi au în spatele lor un trecut ruşinos şi un 
prezent al non-performanţei, se simt îndreptăţiţi să dea indicaţii, să exprime opinii 
otrăvite, să se considere nedreptăţiţi pentru că nu li se cunosc sau recunosc meritele. (Care 
merite? Care performanţe?) La proferarea de acuze şi injurii, la stropirea cu noroi, a altora, 
desigur. 

În mod normal astfel de infractori mărunţi, găinari literari sau teleaşti, nu ar 
trebui băgaţi în seamă. Ei, oricum, vor dispare, curând şi inevitabil, din spaţiul public, fără 
a fi vreodată amintiţi sau regretaţi de cineva, fără să lase în urma lor altceva decât ură, 
invidie, răutate şi o infinită mizerie morală, dovezi ale fru-strării lor. Destinaţia lor este 
certă – groapa de gunoi a istoriei. Este regretabil că astfel de rebuturi umane şi intelectuale 
găsesc înţelegere la unii intelectuali, care-i folosesc, pe post de killer-i morali, împotriva 
adver-sarilor lor. Este, de asemenea, la fel de regretabil, că mai sunt şi oameni de afaceri 
care confundă agre-sivitatea lor verbală cu talentul, cu valoarea sau capacitatea 
profesională. Astfel de inşi nu sunt în stare decât de scandaluri şi acuzaţii. Cu astfel de 
retardaţi intelectual afacerile lor au toate şansele să eşueze lamentabil, mai devreme sau 
mai târziu. 

De aceea, îmi permit să fac un apel, sincer şi dezinteresat, la comunitatea 
intelectuală şi de afaceri din Cluj-Napoca, din judeţ, ca şi la cea din întreaga ţară, să nu îi 
mai încurajeze pe cocalarii şi impostorii din viaţa publică. Mâine, cei pe care azi unii 
intelectuali îi manipulează în scopuri meschine, nedemne de ţinuta unui intelectual 
autentic, vor ajunge să sară şi la gâtul patronilor lor spirituali de acum. Vor ajunge să 
încerce să-i împroaşte şi pe ei cu noroi, să le conteste meritele, să îi acuze de plagiat sau de 
cine ştie ce alte păcate. Pentru că în mintea acestor eunuci, totul e al lor. Ei au inventat 
apa caldă şi au pus coadă la prună. Au obrăznicia să susţină, cu nonşalanţă, dar şi cu 
inconştienţă, că singurele lucruri valoroase sunt doar cele pe care le-ar fi făcut ei. 

Ca să îi recunoaşteţi mai uşor, vă sugerez ca, la vernisaje, lansări de carte sau la 
orice alte eveni-mente cultural-artistice însoţite de momente de protocol, să îi urmăriţi cu 
atenţie pe cei care nu se mişcă de acolo până nu e băut, de ei, se înţelege, ultimul strop de 
vin, vodcă, coniac etc. şi nu este consumat ultimul sandviş. Ăsta e comportamentul şi 
nivelul lor de înţelegere, precum şi comportamentul de flămânzi mes-chini. Ulterior, veţi 
afla, cu uluire sau stupoare, că evenimentul la care ei s-au ghiftuit ca nişte ghiorlani ce 
sunt, a fost o mizerie, un rahat, o chestie specifică altor vremuri. Sau că reuşita acestuia li 
se datorează exclusiv. Că toţi, în afară de el sau ei, se înţelege, sunt nişte nimeni, nişte 
incompetenţi, în cel mai bun caz. Deci, dragi români, atenţie mare la cocalarii şi 
impostorii tranziţiei, la „ziariştii” agresivi şi inculţi, cu trecut de miliţian, securist sau de 
turnător! 
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Tudor NEGOESCU 
 
să te aştept... 
 
departe de tine, pipăi dimineaţa  
ca pe mecanismul ciudat al unei mine  
antipersonal. 
 
ea mă recunoaşte după mirosul  
de vînat hăituit  
al transpiraţiei mele, 
după tremurul imperceptibil  
al degetelor. 
 
angajat într-un riscant 
jam session cu moartea, 
nu-mi rămîne decît să apăs  
butonul calculatorului,  
să mă conectez la sufletul lui virtual, 
să te aştept... 
 
pentru încă o zi 
 
aş putea evada la cinci dimineaţa,  
cînd trece primul tramvai  
dinspre termo 
şi voi încă dormiţi.  
dar, fricos, mă chircesc  
în cotloanele cărnii mele  
ca-ntr-un buncăr de nisip 
şi aştept să se facă lumină, 
să-mi pot plăti taxa de supravieţuire 
pentru încă o zi. 
 
te-am iubit 
 
te visez uneori că îţi desfaci picioarele 
 precum sharon stone în basic instinct 
 şi atunci înviază toţi morţii tineri 
care te-au dorit în secret, frumoaso! 
 
te-am iubit de-atîtea ori în vis 
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încît, atunci cînd îţi întîlnesc soţul, 
am un sentiment de vinovăţie 
şi îi ocolesc privirea  
cînd ne salutăm. 
 
mustind de cerneală roşie 
 
în iarna asta, am tînjit după zăpadă, 
ca după o fostă iubită din liceu. 
‚,ridică-te şi tu, măcar prefă-te că umbli’’,  
îmi şopteşte îngerul. 
 
pentru a salva aparenţele, 
cînd trec prin faţa cinematografului 
patria,   
port agăţată de gît o inimă de carton 
mustind de cerneală  
roşie.  
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Constantin CUBLEŞAN 
 

SLOVE RURALE 
(Vasile Dâncu) 

 
  

Cunosc doi poeţi care îşi duc viaţa 
retraşi din tumultul aglomerat al 
oraşelor, în depărtarea unor sate ale 
Transilvaniei, parcă uitate de 
Dumnezeu (cum se zice), nepăsători 
faţă de moda literară, de intrigile de 
culise ale redacţiilor şi grupărilor 
artistice,  departe de varii interese 
meschine, cufundaţi în lecturi (de 
ultimă oră; poate surprinzător 
pentru unii) şi în decantarea slovei 
pentru a turna în versuri de autentică 
vibraţie lirică, poeme programate 
după propria lor inspiraţie. E vorba 

de Teofil Răchiţeanu, dasacăl într-un sat de sub poalele Vlădesei, în Apuseni, 
şi de Vasile Dâncu, din Runcu Salvei, ţăran autentic, într-un sat ce gravitează 
pe orbita tradiţiilor româneşti ale Năsăudului. Acesta din urmă - căci despre 
domnia sa vreau să scriu acum – are faima de autodidact. Sărăcia familiei sale 
şi vremurile aspre de imediat după război, au făcut ca el să nu poată urma 
şcoli mai înalte. Ceea ce nu a însemnat câtuşi de puţin o renunţare la carte, la 
slova tipărită. Ani de-a rândul a trecut, pe scurtături, peste dealuri, până în 
cetatea culturală a Năsăudului sau a Bistriţei, de unde se întorcea cu traista 
plină de cărţi: cărţi de istorie, de ştiinţă (i-ar fi plăcut matematica şi fizica), 
dar mai ales de literatură, de poezie. Le citea pe-ndelete şi după un timp, 
făcea din nou drumul acesta, ducându-le înapoi pe cele citite şi întorcându-se 
cu altele. S-a abonat şi la reviste literare, pe care le dădea copiilor din sat să le 
citească (|i, uite-aşa, pe lângă el au crescut şi alţi poeţi în sat, unii dintre 
aceştia ajunşi departe în lume). Temeinic, în nopţile destul de lungi la ţară, 
Vasile Dâncu îşi aşternea gândurile, emoţiile, ideile, pe filele unor caiete, 
păstrate cu sfinţenie în despărţiturile de taină ale dulapului. A trimis poezii la 
ziarul local din Bistriţa, care l-a găzduit cu bucurie. A trimis la Albina, de la 
Bucureşti, în paginile căreia şi-a aflat, adesea, bună găzduire creaţiilor sale. 
Dar, adevărata lansare a constituit-o pagina pe care i-a acordat-o, în 1973, 
revista Tribuna, din Cluj, condusă de D.R. Popescu. Era deja o poezie 
matură, densă, vibrantă, ce-l plasa, fără menajamente, dintr-odată, în rândul 
poeţilor cu rang al generaţiei sale. }n 1974 a apărut şi volumul de debut, 
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Cântece, bine primit de criticii specializaţi în comentariul critic al poeziei. A 
fost inclus în câteva antologii lirice şi numele său a început să circule, 
înconjurat de preţuire şi respect. A urmat un nou volum, în 1990, Gravuri 
lapidare, apoi un altul, în 2007, Simple propoziţii (după cum se vede poetul 
nu era prea grăbit în a-şi tipări cărţile), adăugând cercuri de vârstă noi, 
aidoma cercurilor copacilor din preajma sa, împlinid astfel un destin poetic. 
Iată-l ajuns acum la vârsta de 70 de ani (s-a născut în primăvara anului 1939), 
încă verde, cu o putere de nuncă literară (nu numai) se nu-i trădează 
întomnarea. Penttu a-şi sărbători vârsta, a dat tiparului un nou volum de 
poeme, Slove rurale (Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009), cu un timbru mai 
aparte faţă de celelalte, de până acum (Trebuie remarcată, ca o virtute, 
modestia lui neprefăcută, cu care îşi intitulează cărţile).  
 Slove rurale e un volum de mici dimensiuni dar foarte dens. În cele 
vreo cinci zeci de poezii, e multă trăire şi mai ales multă meditaţie asupra 
vieţii, asupra artei, asupra lumii.  

Avându-şi casa undeva pe un deal (în extravilan), la marginea 
localităţii, Vasile Dâncu îşi priveşte satul de sus, de parcă şi-ar roti privirea 
peste întreaga lume, găsind aici marile drame şi marile evenimente 
existenţiale universale:” Sub un linţoliu/ dealurile dorm,/ iertându-i, uitându-i/ pe 
cei ce le-au arat./ }n vale satul/ altfel de cum a fost,/ hipnotizat de micile ecrane,/ îşi 
trimite încă/ fumul hornurilor/ către Dumnezeu./ Mileniul intră/ cu autobuzul/ adus 
în pungi de plastic/ ori în saci de iută./ Nobilele gânduri/ din vremuri de baladă/ merg 
în susrul apei,/ se-ascund în păduri/ şi-aici mitraliate/ de undele lui Hertz” (Iarnă la 
Runc). Dominanta volumului este reflexivitatea. |i e firesc să fie aşa. Poetul 
îşi priveşte din urmă viaţa şi caută a descifra în şirul anilor trecuţi sensul 
propriilor angajamente (“De patru decenii/ trudesc neîncetat/ în galeria 
rece/ a visului dintâi” – Cântec; sau: “Stau lângă sobă/ ca #ibleşul de singur/ şi 
mă gândesc/ la trecutele mele iluzii./ Voiam cândva să zbor,/ să cutreier lumea/.../ să 
am o corabie” – Cântec; sau: “Orice-ai zice/ s-a mai zis,/ orice-ai scrie/ s-a mai 
scris,/ orice-ai visa/ era în vis” – Cântec permanent). E în aceste poeme şi un 
mare frământ, poetul îndoindu-se parcă de perenitatea verbului său turnat în 
stihuri. O atitudine de autocenzură, de mari şi profunde întrebări, tocmai 
asupra rostului său pe lume, apar:“De ce oare mai scriu -/ acest netrebnic 
tic”(Cântec); sau: “S-au dus pe copcă vechile idile,/ chiar şi drumul te suportă greu./ 
Ai înnegrit degeaba atâtea mii de file” (Cântec târziu); sau:”Visăm s-avem norocul/ 
de-a fi descoperiţi/ ca sumerienii/ peste cinci milenii” (Postfaţă). Dincolo de aceste 
fireşti melancolii ale vârstei, poemele sale sunt marcate de subtile metaforizări 
ale unei realităţi ce urcă în legendă:”Din fântâna asta/ a băut haiducul,/ dincolo 
peste deal/ a fost împuşcat./ Indiferent fu cerul,/ indiferent pământul./La crâşma din 
sat/ s-au îmbătat pe rând/ preotul, primarul şi jandarmul/ fiecare-n altfel/ simţind o 
uşurare./ Nu s-au tras clopote,/ nu l-au bocit femei,/ jalea pădurii/ trecu neobservată./ 
La un an şi-o zi/ după eveniment,/ o fată -/ până atunci neascultătoare -/ s-a măritat/ 
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cu cine-au zis părinţii...” (Cântecul baladei). Poemele au şi un spirit polemic 
acid :“Aceleaşi dealuri,/ dar altfel de relaţii/ se târăsc ca şerpii/ în satul dintre ele./ S-
au uitat poveştile de ieri/ cu activişti,/ cu porcii daţi la stat,/ cu strângători de cote/ şi 
alte specimene./ Femei despuiate/ coboară din cosmos/ şi vor să ne aprindă/ bniserica de 
lemn./ Tinerii pleacă,/ tinerii se duc,/ însă nu cu cufăr/ cum cândva la }mpăratul,/ ci 
să-şi vândă munca/ speciei porcine./ }n urmă.../ adie vântul/ pustiului campestru” 
(Cântec rural), şi mai ales o lucidă receptare a vieţii:”Trei cimitire/ avem noi în 
sat/ de-acolo nici unul/ încă n-a înviat.// }n ele dorm plugarii,/ păstori vestiţi de oi,/ 
femei cândva focoase/ şi beţivani de soi” (Cântec funebru). Da,  mai ales trăirea 
dramatică a propriei fiinţări, produce versuri memorabile, ce pot sta cu 
îndreptăţire alături de cântecele moderne al unor Goga sau Cotruş:” 

 
 
 “Iubita mea (mesteceni trişti) 
 ce numa-n cântul meu exişti, 
 te-aştept să vii pe înserat 
 plutind cu norii peste sat. 
 
 De-atâta timp tăcerea latră, 
 dorinţa s-a făcut de piatră. 
 De arşiţi râurile seacă, 
 Zăpezile tot vin şi pleacă...” 
 
   (Cântec).  
 
 

 Poezia lui Vasile Dâncu este limpede şi curată ca apele izvorului de 
munte. E o poezie de o sinceritate debordantă, frustă (în care motivele 
livreşti se topesc uşor şi pe nesimţite într-o magmă poetică proprie), pe care 
nu pare s-o atingă nici un experiment gratuit. Poetul însuşi e simplu – el, şi-i 
deajuns pentru a cuprinde în emoţia proprie  vibraţia profundă a timpului 
actualităţii sale.  
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Onufrie VINŢELER 
 

N.D.COCEA LA PETROGRAD 
 

 Talentatul, fulminantul publicist şi scriitor român N.D. Cocea a avut o 
viaţă foarte bogată, dar şi contradictorie. Născut în familia unui ofiţer de carieră, 
Dimitrie (ardelean de origine) şi al Cleopatrei la 1880, în Bârlad. Nicolae Cocea, 
încă din timpul liceului de la Bârlad, se apleca spre ideile socialiste. La Bârlad, în 
jurul grupării „Orientul” activau Raicu Ionescu-Rion, Garabet Ibrăileanu şi alţii. 
 După ce şi-a luat bacalaureatul, N.D. Cocea a fost trimis la studii în 
Franţa, unde s-a apropiat şi mai mult de ideile socialiste. La Paris, Cocea nu s-a 
prea omorât cu cartea, deşi rudele lui ar fi dorit ca să-l vadă licenţiat. El colinda 
cartierele oraşului, lua parte la o serie de mitinguri din Paris. Graţie caracterului său 
a reuşit să-şi facă o serie de prieteni, printre care şi Auguste Rodin, pe care îl 
frecventa des, în special dimineaţa, în atelierul acestuia. A avut întâlniri dese cu 
Anatole France, despre care îşi aminteşte mai târziu cu multă simpatie, chiar şi în 
paginile ziarului „L’Entente”. 
 Activitatea şi rolul lui Cocea în rândul muncitorilor portuari din Brăila şi 
Galaţi, precum şi a muncitorimii din Bucureşti şi din alte părţi a fost destul de 
bogată, fapt relevat de altfel chiar de către I.C. Frimu în raportul politic al 
Congresului Partidului Social Democrat. Cocea a fost delegat şi raportor la 
congresul de reconstituire al Partidului Social-Democrat din România din 1910. Cu 
toate acestea i s-au imputat şi unele greşeli, devieri de la principiile marxiste. Cocea 
a fost un partizan al angajării României de partea Antantei. În acest sens Cocea a 
avut o colaborare susţinută la ziarul „L’Entente”. 
 În căutarea ziarului menţionat am plecat de la o notă a lui Eugen Campus: 
„Un scriitor român la Petrograd în timpul Marii Revoluţii” publicat în „Viaţa Românească”, 
nr. 1 din 1954. Din articolul lui E. Campus am aflat următoarele: ”În timpul 
guvernului Kerenski (Cocea) scosese ziarul L’Entente, un fel de semioficios al tuturor legaţiilor 
Antantei”. „Se pare că ziarul – publicat la început numai în limba franceză, era 
destul de bine informat şi deci căutat”. „Mai târziu ziarul şi-a mărit formatul, şi-a sporit 
numărul paginilor şi a început să publice ca adaos o pagină în limba rusă” (p. 118) 
 După cum rezultă chiar şi din scurtele citate se pare că E. Campus nu 
numai că a cercetat ziarul respectiv, dar nici nu l-a văzut. El a publicat cele câteva 
pagini după nişte amintiri incomplete ale lui Cocea şi ale colegului său de liceu 
Grigore Pişculescu (G. Galaction), prieten nedespărţit al lui Cocea. Prin urmare, ca 
unul care am răsfoit şi citit toate paginile existente ale ziarului „L’Entente”, îmi 
revine sarcina să aduc unele completări şi să fac unele precizări în legătură cu ziarul 
menţionat. Menţionez că am adus 25 de fotocopii ale unor articole şi note din ziar. 
 Nu am reuşit să aflu tirajul ziarului, fapt este că la bibliotecile din 
Moscova am găsit doar câteva numere şi acelea incomplete. În Leningrad, la 
Biblioteca „Saltâkov Şcedrin” există un singur exemplar, dar şi acesta incomplet, 
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lipsesc numerele 5, 15, 16 şi de la 131 la 136. În total au apărut 179 de numere. Nr. 
1 a văzut lumina tiparului la 16 mai 1917, iar ultimul număr care se află în colecţia 
de la biblioteca amintită. Deşi am urmărit special nu am găsit nici o notă în care să 
se specifice că ziarul îşi încetează activitatea. 
 Cât priveşte formatul ziarului am constatat că s-a păstrat acelaşi de la 
început până la sfârşit, sunt schimbări în privinţa numărului de pagini. Astfel, 
numerele 1 – 12, apoi 58, 87 există câte două pagini, iar în numerele: 118, 122, 145, 
apoi de la nr. 149, ultima pagină este în limba rusă. În numerele 151, 152, 153 şi 
pagina cinci este în limba rusă, iar numerele 163, 164 au si paginile patru, cinci şi 
şase în limba rusă, iar altele în franceză. Am adus şi o astfel de fotocopie. 
Numerele care nu au fost menţionate mai sus au câte patru pagini. 
 Se cer unele precizări în privinţa directorului ziarului. În cotidianul „Omul 
liber” din 28 aprilie 1918, p.2, însuşi Cocea relatează: „Ca director al ziarului 
francez „L’Entente” am fost în măsură să văd oamenii şi lucrurile în însăşi inima 
revoluţiei şi adeseori să iau parte, fireşte modestă, dar activă, la pregătirea unora 
dintre evenimente.” Am reprodus citatul de mai sus pentru că pe ziar, ca redactor 
responsabil, nu este menţionat numele lui Cocea, ci un oarecare H. Bacher. 
Urmează să se stabilască cine a fost acea persoană cu numele relatat. Am urmărit în 
special ce articole a semnat. H. Bacher, dar în toate numerele existente nu am găsit 
nici un articol care să fie semnat de el. S-ar putea să fie un pseudonim.  În legătură 
cu semnăturile, am mai constatat un lucru şi anume că majoritatea articolelor nu 
sunt semnate, foarte multe sunt semnate doar cu iniţiale. A fost o perioadă 
complicată şi unii autori, probabil s-au temut să le semneze. 
 Ziarul „L’Entente”, îndeosebi de forma iniţială, este o foaie de front, o 
foaie de informaţii, în care se relata cum mergeau treburile pe toate fronturile 
ruseşti. În plus, ca şi în ziarele vremii din alte ţări se publicau fel de fel de anunţuri 
şi reclame. Cum am constatat, articolele, notele şi anunţurile despre România 
ocupă locul al doilea, pe primul loc se află Rusia, ceea ce înseamnă că în redacţie au 
existat mai mulţi români, nu numai N.D. Cocea. Într-adevăr, printre persoanele 
care semnează articole sunt câteva personalităţi marcante ale României din acea 
vreme. Nu este exclus ca ele să fie reproduse din alte cotidiene din România. 
Cocea semnează patru articole, mai precis trei interviuri şi un articol. Interviurile 
sunt semnate cu iniţiale, iar articolul N.D. Cocea. Astfel, în nr. 10 se află Interviul 
nostru cu Albert Thomas, care ne-a vizitat ţara şi răspunde la o serie de întrebări 
despre armată, despre problemele politice şi sociale din România. În nr. 22 este 
publicat „Interviul nostru cu Emil Vandervelde”, un cunoscut reacţionar belgian 
socialist-şovin, conducătorul partidului muncitoresc belgian, revizionist şi 
oportunist.  Imediat după Revoluţia burghezo-democrată din Rusia din 1917, 
Vandervelde a vizitat de mai multe ori Rusia făcând agitaţie şi militând pentru 
continuarea războiului. Cu acelaşi scop a vizitat şi România. În nr. 27 este publicat 
interviul zilei cu un reprezentant al Greciei. 
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 Cu o deosebită simpatie şi cu mult regret scrie Cocea articolul dedicat lui 
Auguste Rodin prilejuit de decesul acestuia. A. Rodin a fost unul dintre prietenii 
francezi încă din perioada studenţiei. Elogiindu-l pe talentatul Rodin, Cocea îl pune 
alături de François Rabelais, de Anatole France, considerându-l un mare geniu. 
 Afară de articolul şi interviurile semnate, mai există încă o serie de articole 
care bănuiesc că ar aparţine tot penei lui N.D. Cocea. Menţionăm doar câteva: 
„Sosirea lui Constantin Mille la Petrograd, Interviu cu C. Mille, socrul lui N.D. 
Cocea; Spionajul german în România; Tratamentul prizonierilor români şi ruşi în 
Germania; Problema evreiască în România şi altele. Foarte interesant mi s-a părut 
articolul: Fraternitatea ruso-română, semnat de un oarecare Fermo. Printre alte 
articole interesante mai semnalăm: Eroismul românilor; Tragedia română; Apelul 
prizonierilor români din Rusia etc. Dacă la început ziarul doar anunţa şi comenta 
unele fapte petrecute, mai târziu se ia şi poziţia faţă de faptele reprobabile ale 
bolşevicilor. Nu este exclus ca tocmai acest fapt să fi dus la încetarea activităţii 
ziarului „L’Entente”. 
 Am făcut această sumară prezentare a ziarului „L’Entente” pentru a atrage 
atenţia istoricilor literari, şi nu numai, asupra activităţii publicistice a lui N.D. 
Cocea din perioada mai-decembrie 1917, perioadă absolut necercetată. Ziarul 
„L’Entente”, în care N.D. Cocea şi-a desfăşurat activitatea, din păcate, n-a fost 
deloc studiată nici în Uniunea Sovietică. Sperăm că în curând vom fi în posesia 
întregului ziar şi atunci se va putea stabili cu precizie profilul lui politic, social etc., 
ca să poată fi încadrat în epoca respectivă şi să se stabilească rolul şi aportul lui 
N.D. Cocea la apariţia cotidianului amintit. Nu încape nici o îndoială că ziarul a 
fost finanţat de ambasadele şi consulatele ţărilor care au făcut parte din Antantă. 
 
 
NOTĂ EXPLICATIVĂ 

În perioada 1961 – 1965 eram doctorand (f.f.) la Facultatea de Filologie a universităţii 
„M.V. Lomonosov” din Moscova pentru câte două-trei luni, timp în care mă informam, primeam 
consultaţiile de rigoare şi dădeam câte un examen. Căutam să merg, în perioadele când aveam mai 
puţine ore aici, la Universitate. În iarna anului 1962-1963 mă pregăteam să fac o descindere la 
Moscova. Aflând despre plecarea mea, rectorul Constantin Daicoviciu m-a chemat la el şi m-a rugat 
să-i obţin nişte informaţii despre valahi dintr-o carte a lingvistului rus. A.A. Sahmatov. Tot cu 
această ocazie, fostul meu coleg de grupă din Bucureşti, Stancu Ilin, cercetător la Institutul Călinescu, 
m-a rugat să fac o investigaţie asupra cotidianului „L’Entente”, scos la Petrograd în 1917, al cărui 
redactor era N.D. Cocea. Ziarul respectiv ducea o campanie susţinută împotriva Puterilor centrale. 
 Cu toate că timpul meu de şedere la Moscova era limitat, iar eu aveam multe probleme de 
rezolvat, nu puteam să-i refuz pe cei doi solicitanţi, astfel că, printre altele, m-am interesat şi de 
rezolvarea comisioanelor lor. Spre surprinderea mea, cartea lui A.A. Şahmatov nu se afla la nici una 
din bibliotecile din Moscova, iar colecţia ziarului „L’Entente” era incompletă, lipseau foarte multe 
numere. În situaţia creată m-am hotărât să mă deplasez la Leningrad, unde am găsit cartea lui A.A. 
Şahmatov şi am fotografiat paginile cu pricina, la revenirea în Cluj le-am tradus şi i le-am înmânat 
rectorului. Cu acea ocazie am avut cu Constantin Daicoviciu şi o interesantă conversaţie despre N.D. 
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Cocea şi despre ziarul „L’Entente”. Despre problemele relatate am ţinut o comunicare la un 
simpozion dedicat academicianului Constantin Daicoviciu, la Muzeul de Istorie, încă în perioada 
când mai trăia Hadrian Daicoviciu. 
 Am fotografiat şi câteva articole din „ L’Entente”, pe care, la sosirea în ţară, le-am dat lui 
Stancu Ilin. Acesta le-a studiat şi apoi mi le-a restituit. După primirea acestor poze m-am dus cu ele 
la Constantin Daicoviciu şi i le-am arătat. Atât acad. Daicoviciu, cât şi Stancu Ilin, m-au sfătuit să 
fac o informare asupra ziarului şi să o public undeva, pentru că, aşa cum subliniau ei, sunt primul 
român care am cercetat ziarul respectiv după cel de-al doilea război mondial. La îndemnul celor 
amintiţi, am întocmit un referat pe care l-am prezentat la proxima şedinţă de comunicări a catedrei. 
Titlul comunicării mele a stârnit un interes neaşteptat, iar ca rezultat a fost participarea în număr 
mare a unor cadre didactice de la aproape toate catedrele. În acest sens, amintesc doar câteva nume: 
Iosif Pervain, Mircea Zaciu, Mircea Curticeanu, Romulus Todoran, Mircea Zdrenghea, Nicolae 
Goga, Mihail Bogdan, Ana Tătaru, H. Jaqueier şi mulţi alţii. Sala era plină până la refuz. Mi s-
au adresat multe întrebări cu privire la titlurile şi la conţinutul articolelor, iar cei care au luat cuvântul 
au apreciat acţiunea mea şi m-au sfătuit să public comunicarea. M-am bucurat că efortul meu nu a 
fost în zadar şi că prelegerea a fost bine primită. Din păcate, bucuria mea nu a durat mult. A doua 
zi s-a primit un telefon de la Comitetul regional de partid, în care se specifica, din partea tovarăşului 
Grigore Drondoie, că în comunicările tovarăşilor Onufrie Vinţeler şi Alla Vinţeler s-au strecurat 
grave greşeli politice şi ideologice şi că aceste persoane trebuie să se prezinte la Comitetul de partid 
pentru a da explicaţii cum a fost posibil aşa ceva. 
 Mi-am transcris comunicarea, nu aveam maşină de scris, comunicarea Allei era 
dactilografiată în limba rusă, deci mai avea un exemplar. Ne-am luat comunicările şi ne-am deplasat 
la partid, ordinul partidului se execută. Menţionez că în această perioadă, la partid, lucrau doi 
activişti de la Facultatea de Filologie, în care aveam speranţa că vor vorbi cu Grişa Drondoie şi îl vor 
lămuri să termine cu tărăşenia începută. Întâmplarea a făcut să-i întâlnim pe amândoi pe coridor. Le-
am explicat ce s-a întâmplat, ambii au ascultat cu atenţie, cel de statură mijlocie nu a făcut nici un fel 
de comentarii. Fără să spună ceva a plecat după expunerea mea. Atunci mi-am zis: acesta este de 
acord cu stilul de muncă şi cu metodele lui Grişa. Am intuit bine, pentru că, peste ani, când devenise 
prima persoană în Universitate a avut faţă de mine o ieşire aidoma celei a lui Grişa. Cel de-al doilea, 
mic de statură, şi-a spus sincer păsul: ”Cine dracu te-a pus să te ocupi de Cocea şi de ziarul lui?” 
Aşa şi-a exprimat compasiunea faţă de mine colegul meu. 
 În ziua aceea nu l-am putut întâlni pe tovarăşul Grişa, ca să ne arate şi nouă „gravele 
greşeli” din comunicările noastre. Cu toate că aveam copil mic, am fost purtaţi două săptămâni (eu şi 
soţia) pe la Regionala de partid, însă tot nu am aflat care au fost acele greşeli. În condiţiile create, 
normal că nu am mai avut chef să-mi public comunicarea. De fapt, era o informare asupra a ceea ce 
putusem constata parcurgând toate numerele ziarului respectiv, unii îi ziceau foaie. Pozele unor 
articole aduse de mine le-am dăruit academicianului C-tin Daicoviciu şi nu cunosc care a fost soarta 
lor.  
 Au trecut 46 de ani de când am prezentat acea comunicare de pomină. Încerc să o public 
acum, după aproape o jumătate de veac în forma în care a fost susţinută. Nu am aflat până în 
prezent motivele pentru care marele şi devotatul activist s-a străduit să denigreze activitatea unor colegi 
de la Universitate şi să-i tracaseze. Există unele supoziţii, despre care vom discuta cu altă ocazie. 
Menţionez că tot tovarăşul Grişa s-a opus vehement, într-o şedinţă avansării mele. 
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Miron SCOROBETE 
 
 

CODUL LUI BUONARROTI 

(Fragment de roman) 

 

Ramiro depăşi „Casa Dante”, dar nu şi atmosfera medievală. Şi 
edificiul de la numărul 25, ţinta vizitei sale, arăta aidoma; chiar şi piatra, 
nudă, neascunsă de perfidia tencuielii, parcă ar fi fost adusă din aceeaşi 
carieră. 

  

Nu fusese niciodată aici. Era curios dacă, aşa cum se spune, casa 
seamănă cu omul. Să sperăm că nu, pentru că omul, stăpânul casei, nu-i 
plăcea deloc. Era un fel de combinaţie între un înalt funcţionar de Bruxelles 
şi un Capo di Famiglia. Simpla lui prezenţă îţi creează o stare de nelinişte, 
aproape de panică. Dacă te nimereşti cu el într’un lift, ai presentimentul că 
liftul se va defecta între două etaje şi timp de câteva ore nu se va găsi nici un 
depanator prin preajmă. 
 
 

Nu apăsă pe butonul soneriei, inexistentă, inadecvată, inestetică în 
context, ci bătu timid cu greaua clampă de fier în lemnul masiv şi înnegrit al 
porţii. Nici imediat, dar nici cu întârziere, ca în filmele de epocă, apăru în 
cadra uşii majordomul, echipat după etichetă, cu o faţă pe care nu se putea 
citi nici ostilitate, nici bunăvoinţă, ilizibilă. 

Surprins, parcă scos din prezent şi alunecat într’o epocă revolută, 
Ramiro uită să se prezinte, dar nici nu fu nevoie pentru că majordomul, deşi 
semăna mai mult cu un manechin decât cu un ins viu, avea totuşi glas: 

- Poftiţi! Don Fabrizio vă aşteaptă. 
Salonul-sufragerie unde fu condus semăna, din păcate, perfect cu 

stăpânul: auster, aproape sumbru, în care şi în toiul verii simţi că ţi se face 
frig. Singurul obiect care contrasta cu ambianţa, stingher, care parcă ar 
comunica mai degrabă cu tine decât cu încremenirea din jur, era o sculptură 
antică depusă într’o nişă ca într’un sechestru. Ramiro nu apucă însă să intre 
în legătură cu ea pentru că din nu se ştie ce aburi se întrupă Don Fabrizio. Îi 
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întinse o mână flască, amorfă, care părea imposibil să aparţină aceleiaşi 
făpturi cu privirea pătrunzătoare, de laser, atomizatoare. 

- Iată de ce te-am chemat, dragul meu Ramiro… Dar mai întâi spune-
mi: ce ai observat la fântână? Bei ceva? Coniac? Skotch? 

- Nu, mulţumesc. Concluzia mea e că nu poate fi acolo. 
- În fântână? E acolo, asta îţi garantez eu. 
- Trei zile am studiat fundul fântânii. Se vede tot, distingi şi inscripţia 

de pe monede. O cheie s’ar observa, oricât de minusculă ar fi. Poate a scos-o 
cineva, vreun copil, cu magnetul şi a aruncat-o, neavând la ce s-o folosească. 

- Nu putea s-o scoată. E făcută dintr’un metal necunoscut, se 
presupune că extraterestru, care nu poate fi distrus – dacă o sfarmi se reface 
singură la loc – şi asupra căruia magnetul nu acţionează. 

- Dar de ce e în fântână? 
- Ramiro, îţi voi spune nişte secrete pe care în afară de mine un singur 

individ le mai ştie. Tu vei fi al treilea. Şi cu asta, ascultă cu cea mai mare 
atenţie (aici laserul privirii scăpără): cu asta cercul s-a închis. Trei persoane, 
atât! Ca în basm. Să nu cumva (acum laserul fulgeră nimicitor), să nu cumva 
să apară al patrulea. Dacă apare al patrulea, acela şi al treilea vor dispare 
instantaneu şi revenim la momentul zero, cel actual, când cunoscătorii sunt 
doar doi. 

Să nu crezi că suntem la prima încercare. Miza e atât de mare încât 
mereu am fost tentaţi să încercăm, să ajungem la rezultatul pe care ţi-l voi 
destăinui imediat. Nici unul dintre cei selectaţi de noi n’a reuşit să închidă 
cercul la trei. A apărut de fiecare dată al patrulea, a mai apărut şi al cincilea, a 
apărut şi al optulea. Iar noi de fiecare dată am fost obligaţi să curăţăm terenul 
de neaveniţii care au intrat în posesia unui secret de care nu erau vrednici, de 
patru, de opt, de câţi s’a nimerit să fie. Începând cu al treilea, cel prin care 
secretul s’a scurs în afară. 

Să nu ne crezi, aşa cum parcă simt că eşti tentat să ne crezi, nişte 
criminali cu sânge rece. Nu, noi nu suntem criminali deloc. Suntem păzitorii 
unui secret multimilenar, de o valoare unică, inestimabilă. Pentru a rezolva 
enigma pe care secretul nostru o ţine ascunsă şi de noi, avem nevoie de încă 
unul, de un tânăr inteligent, cultivat, intrepid, curajos, imaginativ, dornic de 
aventură, pe care, drept răsplată pentru prestaţia lui, îl facem copărtaş la  
împărţirea tezaurului în căutarea căruia suntem, să devină deci unul din cei 
trei cei mai bogaţi oameni de pe planetă. În schimbul acestui statut cu totul 
extraordinar, nu-i cerem decât să închidă cercul la trei, să nu lase să se scurgă 
secretul în afară pentru că asta ar zădărnici toată truda noastră, ar arunca în 
aer un noroc de care nu s’a mai învrednicit nimeni pe acest pământ. 

De data aceasta încercăm cu tine şi instinctul îmi spune că vom reuşi. 
Eşti înzestrat cu toate calităţile pe care ţi le-am înşirat. Nu-ţi cer decât ceea 
ce ţi-am spus, ţi-am repetat şi nu voi obosi în a-ţi repeta: să nu divulgi nimic 
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din ceea ce vei afla. Nimănui. Nici mămicii, nici tăticului… Nici (aici Don 
Fabrizio ameninţă insinuant cu degetul, aproape schiţând un zâmbet ce se 
dorea o mare favoare, un certificat de familiaritate, de apropiere cu totul 
neobişnuită), nici prietenei noastre, segnoritei Giulietta. 

E bine că te-ai împrietenit cu ea, şi asta e o dovadă a talentului şi 
flerului tău, necesare exact în sensul în care cercetările noastre merg. Ea ne 
va fi de folos, dar ca specialist, în calitate de „consultant ştiinţific”. Tu nu-i vei 
destăinui absolut nimic din fondul problemei. Avem nevoie de cunoştinţele 
ei – ea e un adevărat savant şi te rog să o tratezi ca atare, nu cu bambina, nu 
cu ragazza… (aici Ramiro avu o tresărire pe care se forţă să nu o trădeze). 
Avem nevoie de cunoştinţele ei pentru a ajunge la fond, dar ea nu are voie să 
ajungă la acel fond, înţelegi? 

Ramiro făcu din cap gestul afirmativ dar se vede că nu destul de 
convingător, pentru că Don Fabrizio se văzu nevoit să dezvolte ideea. 

- Iată, de exemplu, tu poţi să o întrebi cu câţi ani mai înainte de 
naşterea lui Michelangelo a făcut Donatello pe David (aici Ramiro avu un 
adevărat şoc şi nu fu sigur că acesta trece neobservat, ba avu senzaţia că Don 
Fabrizio i-l înregistrează cu sadism), dar aceasta să pară o simplă curiozitate a 
ta, nu un element care te-ar dirija încotrova. Pentru că, înţelegi?, (şi Don 
Fabrizio rosti rar, aproape silabisind, ca spre a se imprima foarte temeinic 
ceea ce spune), dacă ea intuieşte că tu prin asta vrei să ajungi la ceva, ea nu-şi 
va putea reprima curiozitatea de a afla ce anume este acel ceva şi te va pisa 
atât până nu vei mai rezista şi-i vei spune. 

Dar, sper că te-am „îndoctrinat” suficient, ar trebui, în sfârşit, să-ţi 
dezvălui enigma noastră. Mai rezişti sau să ne întâlnim altădată? 

- De-abia m’aţi făcut curios, zise Ramiro tulburat, parcă speriat, intuind 
că dacă trece pragul următor s’a înscris pe un drum fără întoarcere. Totuşi, ca 
dirijat de o voinţă străină lui, şopti: Vă rog să continuaţi. 

- Deci… Troienii aveau o civilizaţie la care restul popoarelor nici nu 
visau. Grecii au alcătuit o uriaşă coaliţie, un fel de „Mama războaielor”, ca să-
i ocupe, dar timp de zece ani n’au reuşit să le disloce nici o piatră din zid, 
până n’au recurs la şiretlicul ştiut. De unde se vede că singură viclenia e 
capabilă să învingă şi invincibilul – ca să vezi că sunt şi filosof… De unde 
civilizaţia asta fantastică? De la zei, fireşte. Ei conversau cu zeii cum vorbim 
noi doi – adică uşor diferit, pentru că noi nu discutăm: eu monologhez şi tu 
asculţi. Ei discutau, zeii ziceau ceva, troienii altceva, numai că aceia la care 
Iliada le spune zei erau de fapt extratereştri. Troienii, cu tehnica de care 
dispuneau, au înregistrat toate conversaţiile lor cu zeii-extratereştrii. Îţi dai 
seama ce tezaur de cunoştinţe se află pe acea tăbliţă, un fel de stick, numai că 
mult mai performant decât al nostru, cu cât ar progresa omenirea 
instantaneu, în momentul în care ar intra în posesia acelei tăbliţe?!… Ei bine, 
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tăbliţa aceea există şi în căutarea ei am pornit noi. Şi ştii unde e? Tu erai cât 
p’aici să pui mâna pe ea, s’o atingi cu vârful degetelor… 

Ramiro fu străbătut de fiori. 
- S’au creionat în decursul timpului două trasee pe care misterioasa 

tăbliţă ar fi rătăcit după căderea Troiei. Unii au crezut că ea a fost luată de 
Eneea şi adusă, cu emigranţii săi, în Italia, ipoteză ce nu a fost confirmată. 
Alţii au găsit nişte indicii care dau altă cale: troienii au încredinţat tăbliţa 
fraţilor lor, tracii din Peninsula Balcanică, preţiosul obiect a ajuns pe la 
începutul mileniului doi în mâna vlahilor, de la care cruciaţii, după ce au 
ocupat Constantinopolul, împreună cu alte prăzi, au adus-o în Occident. 
Astfel că ea ajuns tot în Italia. După multe peripeţii, pe care le vom detalia în 
întâlnirile noastre viitoare, prin intermediul iniţiaţilor care făceau parte 
dintr’o organizaţie secretă, tăbliţa a ajuns la Donatello, membru al 
organizaţiei respective. El a făcut pe David doar pentru a sluji drept seif al 
preţiosului obiect. A aşezat tăbliţa în capul lui Goliat şi a închis-o cu o uşiţă 
constituită din marginea dreaptă a coifului acestuia. Cheiţa i-a fost înmânată 
lui Michelangelo, care, când a fost nevoit să se mute de la Florenţa la Roma, 
a aruncat-o în fântâna de la picioarele statuii lui Donatello. Iată ce căutai tu, 
înhăitat cu copiii străzii, fără să ştii de fapt ce cauţi… 

- De ce nu se desprinde capul lui Goliat – cu tehnica actuală n’ar fi o 
problemă – sau toată statuia, ar putea fi apoi refăcută la loc exact cum a fost, 
o asemenea „nadă” ar merita orice efort? 

- Foarte bună întrebare, al cărei răspuns te va convinge mai mult decât 
pledoaria mea anterioară cât de important e, în acest caz, păstrarea strictă a 
secretului. Îţi dai seama că, dacă s’ar afla secretul nostru, exact asta s’ar face, 
ceea ce spuneai tu. Numai că tăbliţa nu poate fi recuperată decât cu ajutorul 
cheiţei care e confecţionată din acelaşi material cu ea. Dacă s’ar forţa „cutia” 
prin alte metode, tăbliţa s’ar dezintegra şi ar fi pierdută definitiv. Iar pentru 
salvarea ei, noi suntem nevoiţi să sacrificăm oameni, doi, cinci, opt, câţi e 
nevoie, pe aceia care nu au respectat consemnul conspirativităţii. 

Dinspre biblioteca formată din puţine cărţi dar cu aspect extrem de 
luxos, se auzi un semnal metalic dar melodios. 

- Da, sunt apelat, zise Don Fabrizio. Am acum altceva de făcut. Iartă-
mă. Mi-a făcut plăcere. Continuăm la întâlnirea viitoare… A rivederci!… 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Reverii în Munţii Apusului 
 

În munţii lui din Soare-Apune 
 
Ci singur sta, uitat de lume, 
În munţi ca-ntr-o împărăţie 
Numai a sa, supuşi în juru-i, 
Brazi, paltini, fagi, izvoare-o mie. 
 
Vulturi veneau pe culmi prelunge,  
Ca într-un vis rotindu-şi zboruri, 
Cîntau Măiestrele. Văzduhul 
Se arginta de-ale lor coruri. 
 
Se legănau în juru-i codri 
Cu, luminate,-n ei poiene, 
Fluturi veneau din depărtare, 
În păr i se puneau, pe gene. 
 
Veneau, veneau, ca nave, norii 
Din depărtată depărtare, 
Duceau spre nu ştiu unde doruri, 
Duios din ei curgea paloare. 
 
Privea din margină de codru 
Cum soarele-obosit apune 
Şi blândă ultima lui rază 
De aur nimb pe frunte-i pune. 
 
Lungi umbrele stăteau pe ape, 
Vântul cânta prin crengi uşúre, 
Izvoarele-nvăţau din graiu-i 
Mai cu dulceaţă să murmúre. 
 
El decheneu era acolo 
Rămas dintr-o o altă lume – 
Vechi basm şi sfânt ce se mai ţese 
În munţii lui din Soare-Apune. 
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Al Munţilor din Apus Decheneu 
 
Cineva cu o stea în frunte 
Umblă singur prin munţi. 
Brazi bătrâni îşi înclină 
În faţa sa bătrânele frunţi. 
 
Uşor pasul lui ca prin frunze un zvon, 
În loc de inimă-n pieptu-i un tei,  
Tremură codri în vînt, tremură 
Şi rămîn de mireasma-acea grei. 
 
Binecuvîntă cu dreapta lui soarele 
Cînd, lin, în apele serii apune, 
Luna o scoate din tainiţi de codru 
Şi-n locul lui să lumineze o pune. 
 
O vreme, priveşte prin cetini cum curge, 
Despletită, lumina din stele, 
Cum în suse dumbrăvi rourate 
Dănţuiesc, în miez de nopţi, iele. 
 
Ostenit, mîngîie, sub un brad, un izvor, 
Îl învaţă mai blînd să murmúre 
Unui rîu, în şoaptă, îi spune 
Să se stingă mai uşor să ţărmúre. 
 
De nu se ştie unde el vine  
Pe poteci vechi, pe nouă 
Şi are în amîndouăle mîini 
Cîte-un potir plin cu rouă. 
 
Stau codri uimiţi şi întreabă: 
„Cine să fie? Cine să fie?” 
„E al Munţilor de Apus Decheneu 
În trecere prin a sa împărăţie”…  
 
 

Lîngă apa Obîrşiei (I) 
  Lui Mircea Borcilă 
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Apa Obîrşiei, lină, 
Sunînd în munte, sunînd, 
Glăsuieşte în ea veşnicia 
Ori numai părere-i de gînd? 
 
Vise ne leagănă, doruri 
Valul în curgerea lui, 
O pajură ceruri despică,  
Un cuc numără ani nu ştiu cui… 
 
Oglindă-se-n iezer sfînt cerbul, 
Încrémene-o clipă aşa, 
Din undele-i reci „numai cerul”, 
Cu grijă ales, îl va bea… 
 
Un gînd, unui vis întrupare, 
Pe frunte-mi s-aşază ca nor, 
La umbra genelor tale 
Un pui leneveşte, de dor… 
 
Măgura Vînătă frunteaâ 
Îşi, mistic, nălúce în cer, 
Trec înspre Chicera nouri – 
Nave, pline-ochi, cu mister… 
 
Zboru-şi roteşte un vultur, 
Îndelung prin albastru văzduh, 
Sufletu-i, al lui Zamolxis, 
Ori, poate, al Iancului duh… 
 
Duhuri cîndva şi noi fi-vom, 
Într-un ev viitor, în alt veac, 
În chip de vulturi peste Munţii 
De-Apus, fără somn, fără leac… 
 
Peisaj la Apa Obîrşiei (II) 
 
Lin peste Vînătă  
Măgură lunecă 
Nourii, nourii, 
Soarele-ntunecă… 
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Înspre Buteasa 
Lunecă nourii – 
Parcă Zamolxe 
Călare pe bóurii… 
 
Neagră, spre Chicera 
Trece o pajură. 
Parcă o zgripţoră-i, 
Parcă balaură… 
 
Cerb-voevod 
Pe o culme încrémene. 
Zări el adulmecă? 
Soaţe-şi adémene? 
 
Limpezi izvoarele 
Blînd îmi spun graiuri 
Cîntate de zei 
În sorinele raiuri… 
 
Sfînt, din adîncuri 
De codri mai rúmină 
Tulnicul Iancului 
Şi mă strălúmină 
 
De frumuseţe 
Lumea se clatină. 
Zamolxe, Zamolxe 
Din ochiu-i mă lacrimă… 
 
Lîngă Apa Obîrşiei (III) 
 
Soarele, Soarele 
Sus e pe Măgură, 
Lumină lumile  
Şi le deznegură. 
 
Clatină vîntul 
Large, pădurile, 
Cîntă sînzînele, 
Sfinte li-s gurile. 
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Iunie, Iunie-i – 
Zodia ierbii… 
Ca în nefire 
Lunecă cerbii… 
 
Trece un noure, 
Soarele-ntunecă. 
Vine şi pajura, 
Ca în vis lunecă. 
 
Iese iar soarele, 
Nouru-i jarişte, 
Cerb-voevod 
Se arată în rarişte. 
 
Dinspre Onceasa, 
Înrobitoare, 
Ca dinspre raiuri 
Vine o boare… 
 
Apa Obîrşiei – 
Muntelui lacrimă – 
Toate alină-le: 
Dor, gînd ori patimă… 
 
Prin Munţii Apusului, cînd trec, cîteodată, în zori 
 
Prin Munţii Apusului, cînd trec, cîteodată, în zori, 
Spre Soare-Răsare mă-nchin mai întîi. Căprioarelor 
Le presimt paşii temători şi le-aud 
Cum dau bună dimineaţa izvoarelor… 
 
Pe un mal de apă, apoi, pe o piatră m-aşez 
Şi tac, şi privirea mi-o pierd în rumenul zărilor 
Şi foşnetul suie în mine al codrilor vechi 
De parcă plînsul ar fi la un loc al tuturor mărilor… 
 
Şi trec nori pe deasupra şi nu ştiu unde se duc 
Şi cu ei ducu-mă, mă tot duc şi-n visare 
Mă pierd… şi vultúri, de nu ştiu unde stîrniţi, 
Rotesc îndelung şi poeme scriu pe cer uimitoare… 
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Şi lumina vrăjită e şi din ea, nu ştiu cum, 
Se desface o umbră: Cel din Lancrăm e. Grea 
De gînd, fruntea-n mîini ţine-şi… Din apa 
Din care bea curcubeul se apleacă şi bea… 
 
„Apa din care bea curcubeul” 
 
„Apa din care bea curcubeul”,  
Apa aceea am căutat-o mereu, 
Apa din care, la ceas greu de taină, 
Bea, cînd îi e sete, Dumnezeu… 
 
În Munţi de Apus am aflat-o cîndva, 
Cînd prunc eram şi fără păcat. 
Un iezer era, în adînc miez de codru, 
De Mumele Sfinte, în veac, descîntat. 
 
Am băut-o. Veniseră-acolo şi cerbii, 
Care, de o sete lăuntrică grei, 
Nălucindu-şi, de abur, făptura, 
Cum ar bea duh o băură şi ei… 
 
Păcătuit-am apoi. Nu mai aflu azi drumul, 
Nici codrii, bătrînii, de-atunci nu mai sunt, 
La Mumele Mumelor, bătrîne cît vremea, 
Retrasu-s-a iezerul adînc în pămînt… 
 
Arareori, totuşi, dar numai în vis, 
Miezul acela de codru răsare 
Cu în el iezerul sfînt… şi eu beau 
Şi e cum aş bea lumină de soare… 
 
 
Bătrîni Munţii de Apus 
 
Bătrîni Munţii de Apus. 
Lenevoşi peste ei nouri, 
Parcă spre cereşti fîntîni, 
Lunecînd turme de bouri… 
 
Mînă-i craiul Boerebist 
Şi-i întoarce de-a-n călare, 
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Soarele pe fruntea lui 
O coroană de-aur pare… 
 
Toţi cu coame mari în vînt 
Şi cu cîte-un corn în frunte. 
Porţi de piatră, huruind, 
Se deschid, deodată,-n munte… 
 
Intră toţi. În urma lor 
Se închid porţile grele. 
Le-oi deschide-n care vis 
Şi le-oi paşte prin ce stele?… 
 
 
Scrie pe cer, pline de tîlc, poeme 
 
Visez… un codru văd înalt-înalt, 
Din de demult, din ere vechi, prin care,  
Din loc în loc deschide Dumnezeu, 
Sub fagi bătrîni, în zori de zi, izvoare… 
 
Cirezi, cirezi străbat prin el de cerbi, 
Ca-n vis se duc spre tainice dumbrave, 
Grei nouri peste el plutesc, plutesc 
Cu, pline de mister – spre unde? – nave… 
 
Înalt, înalt e codrul şi bătrân, 
De-un gând al meu se clatină şi freme, 
Un vultur peste el rotind, rotind 
Scrie pe cer, pline de tîlc, poeme… 
 
Tăcere e ca de-nceput de lumi 
Şi într-un ceas al lui de taină greu, 
Doar Dumnezeu citeşte-le, le-ngînă 
În Sineşi… Şi audu-le doar eu… 
 
La Apa Obârşiei în Munţii de Apus 
 
La Apa Obîrşiei în Munţii de Apus 
Sufletul meu adastă mereu. 
Acolo, în fragede răsărituri de soare, 
Se, în secret, adună la sfat cu Dumnezeu… 
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Vulturi în zborurile lor îndelunge 
Scriu pe ceruri secrete poeme. 
Dumnezeu le citeşte şi tîlcuie. Vîntul 
Murmură-le şi el prin codri cînd freme… 
 
Acolo, la mistice ore,-mpăratul 
Cerb-Inorog nestematele grele 
Îşi scutură. Domnul Dumnezeu le adună 
Şi le face pe cerul munţilor stele. 
 
Acolo biserici am eu dăltuite 
De vînturi şi ploi şi în peşteri altare. 
Acolo doar sufletul meu îngenunche 
Şi Dumnezeu e în el şi nimic nu doare… 
 
 
De demult, de demult le ştiu, din pruncie 
 
Sună, mai sună în munţi vechi izvoare. 
De demult, de demult le ştiu, din pruncie. 
Le-am, prin ani, ascultat – o fără de seamăn, 
Păgînă, în mine sunînd, liturghie… 
 
Copil bătrîn, încă şi astăzi le-ascult. 
Ne-nţelese-nţelesuri se-aleg. Cele Mume 
Din graiul lor basme ţes, vechi, de cînd lumea 
Nu era încă şi nimic n-avea nume… 
 
Cînd de din lume petrece-m-oi, graiul 
Acela voi vrea să-l aud, să îmi fie, 
În fără de capătul somn al veciei, 
Unică, fără de sfârşit, liturghie… 
 
 
Să vă frunţile arse limpeziţi în izvoare 
   D-lui Miron Scorobete 
 
Veniţi, veniţi, prieteni, la mine-n munţi, sus! 
Lărmuie-aici, de cînd lumea, izvoară 
La care,-nsetat, cînd şi cînd, Dumnezeu, 
În zori, spre a bea, se din ceruri coboară… 
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Mai bogată aici ca oriunde e roua 
Şi fragedă-fragedă cum nicăieri nu-i. 
Cînd iese, în zori, fericit, Craiul Soare, 
Vezi în ea, proaspete, urme de-a Lui… 
 
Veniţi, veniţi, prieteni, la mine-n munţi, sus! 
Să vă frunţile arse limpeziţi în izvoare! 
Mai umblă pe-aici, cînd şi cînd, Dumnezeu, 
Fericit, şi-atunci nimeni pe-aicea nu moare… 
 
 
Din de la-nceputul de lume grai sfînt 
 
Noapte de noapte aud în vis zvonuri: 
Glasuri de greier de din adînc de pămînt, 
Muget de cerbi-inorogi, glas de rîuri 
Edenice, codri despletindu-se-n vînt. 
 
Îmi sună, tot sună-n auz vechi izvoare 
La care mereu şi mereu mă întorc, 
Care basme-mi spun, vechi, de la-nceputuri de lume, 
Al cărora fir încă Mumele-l torc. 
 
Treaz, le şi ziua aud – sînt ecouri 
Din de la-nceputul de lume grai sfînt. 
Şi, mereu şi mereu, suferinţa în mine 
Că ştiinţă nu am să le-ncheg în cuvînt… 
 
 
Şi nor pe ceruri iarăşi voi fi şi iar izvor 
 
Ci un noian e marea în care mă voi pierde. 
Isca-mă-voi dintrînsa din nou, în chip de nor, 
Pe care o să-l ducă, uşor, odată, vîntul 
În Munţi de-Apus… şi fi-voi din nou în ei izvor… 
Ci codri mari vor creşte şi plînge-vor, şi iar 
Şi iar prin ei voi curge spre-aceleaşi mări afunde, 
Şi nor pe ceruri iarăşi voi fi şi iar izvor 
În Munţi de-Apus… Şi moartea e, Doamne, unde, unde?… 
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Lîngă mine pe-o piatră şedea Dumnezeu 
 
Sus în bătrînii Munţi de Apus, 
De tot şi de toate obosit, m-am fost dus. 
Focuri sihastre împrejuru-mi ardeau. 
Toate-ale lumii în mine dureau… 
Lîngă mine pe-o piatră şedea Dumnezeu, 
Obosit şi bătrîn şi cu capu-n mîini, greu. 
De greul veciei sta-n Însuşi El strîns 
Şi nopţi întregi, singur, pe-un umăr mi-a plîns… 
 
 
Basmu-nceputului lumii l-ascult 
 
La o stînă în munţi părăsită de mult 
Basmu-Nceputului lumii l-ascult. 
Mi-l spun izvorul cel vechi fără nume 
Şi e ca şi cum Domnul Dumnezeu mi l-ar spune… 
Ostenit-ostenit, de sub bîrnă bătrînă, 
Greierul, greierul cu izvorul se-ngînă. 
Stau şi-l ascult şi în noaptea tîrzie 
Eu ştiu că e cîntecul tău, veşnicie… 
 
 
În cerul de Ardeal am eu o steauă 
 
În cerul de Ardeal am eu o steauă 
Ce cu-o tristeţe grea mereu mă neauă. 
Cum regi, demult, demult, în piramide 
Sufletul meu în ea se va închide 
Şi va luci ca lacrimă, mereu, 
(Plînsă de Însuşi Domnul Dumnezeu), 
Ardealului, prin veacuri viitoare, 
Ca-ntr-un etern amurg un etern soare… 
 
 
Şi parcă dor i se face să moară… 
 
În Munţi de Apus, la o oră anume, 
Dumnezeu la un ţărmur de apă coboară, 
Adoarme,-ostenit şi îşi uită de ceruri 
Şi parcă dor i se face să moară… 
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Stau şi mă uit la El cum visează 
Şi dulce murmúră o apă şi-mi pare 
Că pe mine visează-mă. Şi fericit îs şi cînt 
Şi tot ce în mine-a durut nu mai doare… 
 
 
Ce nalt e codrul! Ce adînc! Ce sfînt!  
 
Ce nalt e codrul! Ce adînc! ce sfînt! 
Nu crengi i-s crengile ci lire. 
Din ele cîntă Domnul Dumnezeu 
Şi împle-se de cînt întreaga Fire. 
În miezul lui stau şi ascult, şi-i cum 
mi-ar fruntea mîngîia-o voevodale flamuri 
şi-adorm apoi. Şi un cutreier sfînt 
e somnul meu de rîuri şi de ramuri… 

 
(Din volumul Reverii în Munţii Apusului, în manuscris) 
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Iulian CHIVU 
 

Iordan Datcu,  
Cartea de etnologie  

(Ed. MJM, Craiova, 2009) 
 
 

Aproape simultan cu eseul 
despre proza şi studiile de antropologie 
ale Ioanei Andreescu (Ed.„Grai şi suflet” 
– Cultura Naţională, Bucureşti, 2009), 
Iordan Datcu, cu o molipsitoare  vigoare 
a prezenţei, ne propune prin Cartea de 
etnologie (Ed. MJM, Craiova, 2009) o 
nouă şi importantă contribuţie la istoria 
etnologiei româneşti. Cartea, apărută cu 
sprijinul încă o dată lăudabil al Centrului 
Cultural Mehedinţi, adună studiile şi 
articolele publicate de autor în revista 
Răstimp, a aceluiaşi centru cultural de la 
Drobeta Turnu Severin, începând cu 
numărul 1/2002 până la numărul 
1/2009, interval în care răspunde cu 
regularitate invitaţiei omului de cultură 
Isidor Chicet de a întreţine o rubrică 

permanentă în revista mehedinţeană pe care o conduce.  
Autorul, care a făcut din opţiunea pentru  etnologie o profesie (o 

confirmă numeroasele ediţii pe care le-a îngrijit, alături de lucrările sale 
remarcabile), mărturiseşte încă  din primele rânduri ale cărţii că, la plecarea sa 
în 1994 de la  Editura Minerva care va abdica de la programul său sub acelaşi 
„aventurier” ca li Editura Univers sub care se privatizase, „a trăit acut 
tristeţea de a nu mai fi rămas nimeni care să se ocupe de cartea de etnologie”. 
Ulterior, această nevoie obiectivă a culturii româneşti avea să fie preluată 
onorabil de noi edituri: „Grai şi Suflet” – Cultura Naţională, a fostului său 
coleg Ioan Şerb, Editura Saeculum I.O., a lui Ioan Oprişan, Editura Paideea 
şi altele.  

Titlul acestei noi cărţi a lui Iordan Datcu nu este întâmplător. 
Autorul, nu numai că rămâne neclintit în preocupările sale, dar se îngrijorează 
în continuare, ca un eminent cunoscător al etnologiei, în privinţa acestui atât 
de flexibil domeniu de cercetare. Sumarul cărţii însă pare să îi dea destule 
speranţe că mai tinerii săi colegi rămân suficient de consecvenţi cât să 
continue, fie şi altfel, preocupările generaţiilor despre care scrie autorul. 
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Studiile şi articolele, deşi sunt ordonate după criteriul cronologic, în mod 
vizibil ar putea fi ordonate şi după alte criterii.  

Studii şi articole cu trimitere  expresă sau implicită la  zona de 
adresabilitate a revistei în care apar, respectiv  zona Mehedinţi: Sărbători şi 
obiceiuri din Mehedinţi, Recursul la bibliografie, Permanenţa  legendelor (dedicat 
profesorului Cornel Boteanu şi monografiilor sale din zonele Baia de Aramă, 
Izverna şi Plaiul Cloţani),  Amintindu-ne de I. C. Chiţimia (născut în Mehedinţi) 
sau O remarcabilă publicaţie periodică (cu trimitere la  Revista Asociaţiei 
învăţătorilor mehedinţeni). Însă îngrijorarea mai veche a lui Iordan Datcu se 
leagă şi de dispariţia unor nume cunoscute ale etnologiei româneşti, oameni 
pe care autorul i-a cunoscut îndeaproape: Dumitru Stanciu, Gheorghe C.  
Mihalcea, Ioan Şerb, Dumitru Pop, Gh. Pavelescu şi alţii. Într-o altă ordine 
de idei, autorul are în vedere prilejurile de evocare  ale unor contribuţii de 
seamă în etnologia românească: La centenarul naşterii lui Petre V. Ştefănucă, Ion 
Ionică şi ceremonia agrară a cununii în Ţara Oltului, Ştefania Cristescu-Golopenţia, 
Harry Brauner, Gh. Vrabie, Etnografie şi mitologie în „Jurnalul portughez” de Mircea 
Eliade etc. Totodată, cartea este un bun prilej pentru Iordan Datcu de a face 
noi iluminări documentare: Pagini necunoscute despre S. Fl. Marian, A contribuit la 
constituirea şi îmbogăţirea unei arhive (Lucia Bedan), Constantin Eretescu, elev al lui  
Mihai Pop ş.a.  

Dacă s-ar fi rezumat la numai atât, Cartea de  etnologie ar fi fost doar o 
deznădăjduită nostalgie, însă Iordan Datcu nu pare surprins să constate 
preocupări serioase de etnologie ale generațiilor mai tinere: Petru Ursache şi 
etnoestetica, Anul etnologic 2004, Sabina Ispas şi ciclul românesc despre Preminte 
Solomon, Ioana Andreescu la Paris, O lucrare fundamentală: „Atlasul etnografic român, 
I, Habitatul”, Eveniment editorial. „Proverbele românilor din România, Basarabia, 
Bucovina,Ungaria, Istria şi Macedonia”.  

Cartea pune, în final, la îndemâna cititorului şi un indice de nume, iar 
pe coperta a patra, sub o fotografie a autorului cu munumentalul său Dicţionar 
al etnologilor români (ediţia a treia), reproduce un fragment dintr-o scrisoare a 
lui Constantin Noica (18.VII.1979) prin care filosoful saluta apariţia primei 
ediţii a acestui dicţionar. 
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Marian BARBU 
 

TOAMNA 
 
 
 

Am înserat lângă Fox River 
Privind vaporul pasager  
Trecând cu gândul meu de dragoste spre cer,  
Iubit răzleţ de tine Afrodită, 
Răpită-n veac de un năier. 
 
Vroiam să înţeleg 
De ce românu-i liric lângă ape  
Doar dragostea îl ţine aproape 
De bolta aşteptării-n noapte . 
 
Clipă, de înălţătoare amintire, 
Te pierzi în noapte, chemată de stăpân 
Timpul te zboară pe apă, pe vapor 
În lumea fluturândă de cocor. 
 
Poate că eu sunt doar o clipă 
Desprinsă din iubirea unui cer 
Şi tu, iubito, de ce mă-ndepărtezi  
Să nu-ţi mai fiu corăbier? 
 
E toamnă-n vârsta mea 
Balanţă riguroasă, în fracţii neadormită. 
Rămâi măcar un colţ de rai 
Să pot veni la tine ispită de april, 
Ca zăbovind în cerc de îmbrăţişări  
Să uit că timpul fericirii a fost ieri. 
 
Atunci să chibzuieşti  
Lângă un Apollo sau un Acteon 
Prin vânătoarea timpului de clipe  
Când toţi cocorii–şi caută iubirea  
În alte ţări, doar prin aripe. 
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Maria-Daniela PĂNĂZAN 
 

 
Semnificaţii psaltice în opera lui Eugen Dorcescu 

 
 
Eugen Dorcescu (n. 18 martie 1942), pseudonimul literar al lui 

Eugeniu Berca, este un poet reprezentativ pentru lirica religioasă a sfârşitului 
de secol XX. Opera sa lirică este vastă şi cuprinde aproape toate temele mari 
ale poeziei religioase, de la poezia-rugăciune la versificări poetice ale 
Psalmilor, ale Ecclesiastului, ale Pildelor sau ale Rugăciunii lui Manase.  
 Versificarea Psalmilor ocupă un loc însemnat în opera lui Eugen 
Dorcescu. Profund în gândire, folosind un limbaj poetic original, Eugen 
Dorcescu impresionează prin limpezimea şi trăirea poetică, prin sintaxa 
afectivă a frazei şi prin frumuseţea, dacă nu chiar puritatea, gândurilor lirice 
exprimate. 
 Discursul poetic urmăreşte doar tangenţial dorinţa de versificare a 
psalmilor biblici. Meritul poetului este acela de a contribui substanţial la 
îmbogăţirea sentimentelor psaltice exprimate şi la re-adaptarea lor pentru o 
înţelegere adecvată a cititorului avizat de astăzi, ale cărei profunde 
semnificaţii îi pot scăpa la o posibilă lectură biblică. 
 Originalitatea ideilor poetice respectă însă problematica generală a 
psalmilor lui David. De exemplu, Psalmul 8 (biblic) începe cu versetele 
„Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! / Că 
măreţia Ta s-a înălţat în tot pământul”. În Psalmul 8 al lui Eugen Dorcescu este 
păstrată tema şi anume: preamărirea divinităţii şi cuvinte de laudă aduse lui 
Dumnezeu ca Împărat universal, dar în acelaşi timp, este inserată în text 
trăirea personală, fiind evidentă încercarea de a adapta discursul liric la 
cerinţele poeticităţii moderne: „Numele Tău, o Doamne, cât e de minunat! / Nu-L 
poate nici cuprinde, nici absorbi cuvântul. / Cu slava-Ţi deopotrivă cutreieră pământul / 
Şi slava Ta deasupra de cer s-a ridicat.” 
 Foarte frumoase sunt versetele dedicate relaţiei divinitate – 
umanitate, în care este evidenţiată apropierea tainică dintre Dumnezeu şi om, 
amprenta lirică personală simţindu-se permanent atât prin exprimarea 
sentimentelor şi trăirilor cât şi prin folosirea pronumelui personal la persoana 
I: „Îmi zic: Ce este omul, la el de Te-ai gândit? / Ce-i el, să-l iei în seamă, să-l ai în 
cercetare? / Aproape ca pe îngeri l-ai pus şi preţuit / Şi-ai înecat în glorii făptura-i 
pieritoare. / L-ai înălţat în cinste, l-ai dat în stăpânire / Tot lucrul mâinii Tale. Sub 
talpa lui ai pus / Şi oile şi boii şi pasărea de sus, / Şi fiarele şi peştii zvâcnind ca o 
sclipire... / Numele Tău! Ce tainic şi ce mirific este / Pe-ntinderea de humă şi-n mările 
celeste!” 
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 Aceeaşi temă a slăvirii divinităţii apare în Psalmul 19. Limbajul poetic 
curge solemn, implicând însă şi o relaţie afectivă continuă cu divinul. De 
mare fineţe şi efect stilistic sunt inversiunile poetice (care sunt, de altfel, o 
trăsătură importantă a poeziei Vechiului Testament) şi metaforele realizate 
prin propoziţii eliptice de predicat: „Spun cerurile slava Domnului / Şi-ntinderea 
– lucrarea mîinii Lui. / Ziua o spune zilei. Şi, la fel, / Noaptea grăieşte nopţii despre 
El. / [...] Primeşte-mi, Doamne, cu bunăvoinţă, / Cuvânt, şi simţământ, şi conştiinţă - 
/ Tu, Cel Etern şi Unic Dumnezeu. / Tu, Stânca mea, Liberatorul meu!” 
 Psalmul 23, supranumit „Psalmul Bunului Păstor” constituie un psalm 
mesianic în care este prefigurată imaginea Mântuitorului Iisus Hristos. 
Precum şi în ceilalţi psalmi, Eugen Dorcescu ia identitatea psalmistului biblic, 
rostirea poetică personală sporind subiectivitatea şi frumuseţea limbajului: 
„Acum, că Domnul e păstorul meu, / Oare de ce voi duce lipsă eu? / odihnă-mi dă, 
păşunile sunt verzi, / Cu ape liniştite şi livezi. / Îmi întremează sufletul. De rău / M-
absolvă, căci ador Numele Său.” 
 Legătura strânsă dintre Dumnezeu şi om, precum şi grija divină faţă 
de existenţa umană efemeră sunt ideile centrale din acest Psalm, marcate în 
text prin folosirea monologului interior. Subiectivitatea eului liric trădează o 
trăire autentică, vie, de esenţă mistică, dar şi o credinţă nestrămutată în 
puterea divină: „O, Doamne, chiar când calc a morţii vale, / N-am teamă, că-s sub 
paza mâinii Tale. / Pasul mi-l laşi să treacă şi să meargă, / Strunindu-mi-l cu 
înţeleapta-Ţi vargă. / Atunci toţi vrăjmaşii sunt de faţă. / O masă-mi pui Tu, dis-de-
dimineaţă. / Capul mi-l ungi cu mir din cel mai fin. / Paharu-mi se revarsă de prea 
plin.” 
 Aceeaşi temă o regăsim şi în Psamul 40 în care poetul conturează 
metafore ale fiinţei aflate sub pronia divină. Apocalipticul „Vino, Doamne!” 
are conotaţii diferite: „Am aşteptat pe Domnul în răbdare /  Şi Domnul a venit. S-a 
aplecat / Spre mine, cel pierdut. Şi-a ascultat / Cuvântul meu de-adâncă disperare. / 
Din groapa nimicirii, din noroi / M-a scos. Mi-a pus picioarele pe stâncă.” 

Poezia – rugăciune se află sub semnul graţiei şi muzicii divine, a 
inspiraţiei dumnezeieşti, dovadă a profundei credinţe a poetului, convingerea 
acestuia fiind mărturisită în metafora fericii: „Acela doar în lume-i fericit/Care se-
ncrede-n Domnul. Şi-ocoleşte/Pe mincinoşi, pe cel ce se trufeşte,/Pe omu-nfumurat, 
nesocotit./O, Doamne, înmulţit-ai peste fire/Minunile-Ţi spre noi. Şi gându-Ţi 
bun./Ca Tine nimeni nu-i. Cum să le spun?” Această metaforă este reluată în 
penultimul verset, dar în acesta apare în asociere cu metafora iubirii: „Dar cei 
care Te caută să fie /În Tine fericiţi. Cei ce iubesc/Salvarea Ta. Ei pururea grăiesc: 
„Mărit să fie Domnu-n veşnicie!”  

În acest fel, poetul reliefează ajutorul divin ca simbol al legăturii 
neîntrerupte şi a comuniunii dintre Dumnezeu şi om, idee care apare şi în 
finalul psalmului: „Sărac sunt eu. Nefericit sunt eu. / Dar Domnul mi-a venit în 
ajutor. / Tu îmi eşti sprijin. Tu-mi eşti salvator. / Nu-ntârzia, o, Dumnezeul meu!” 
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Capodopera psalmilor rămâne, şi la Eugen Dorcescu, Psalmul 50 (sau 
51 după traducerea masoretică). Implorarea milei divine şi dorinţa acută de 
purificare, de izbăvire a fărădelegilor apar în comparaţii şi metafore poetice 
limpezi: „Dumnezeule, ai milă de mine, după marea, după imensa bunătate a Ta, / 
După bogăţia îndurărilor Tale” (versetul 1), „Purifică-mă, curăţeşte-mă cu isop şi voi 
fi / Ne-ntinat ca un zbor de zăpadă” (versetul 7), „Căderile nu-mi lua-n seamă, căci 
de lacrimi sunt orb, / Fărădelegile şterge-mi, căci  mă-nec de suspine” (versetul 9), 
„Nu mă îndepărta de la faţa Ta niciodată. / Duhul Tău Sfânt nu-L lua de la mine. 
Fiindcă / Mărturisesc: am greşit!” (versetul 11) etc.  

Tot o capodoperă a genului este Psalmul 136 (sau 137). Fluenţa frazei 
poetice şi ritmul muzical dau forţă discursului. Sensibilitatea creatoare este 
purificată de trăirea dramatică a exilului (fie acesta exil exterior, fie exil 
interior). Sentimentul înstrăinării este resimţit dureros, precum plânsul de pe 
malul Vavilonului: „Pe ţărmuri, la Vavilon, / Ne-am aşezat, gemând şi murmurând. 
/ Şi-am început să plângem, rând pe rând, / Când ne-am adus aminte de Sion. / 
Curgea alături fluviul, ca un şarpe, / Unindu-se cu-ai lacrimilor stropi. / Şi noi am 
prins în sălcii şi în plopi / Firavele şi jalnicele harpe.” 

În final, psalmodierea capătă accente incantatorii iar tensiunea lirică 
este situată aproape de paroxism (o regăsim în imprecaţia din ultimul verset) 
culminând în nevoia de regăsire de sine sau de reîntoarcere ...Acasă, în 
paradisul pierdut: „Cum am putea noi imnurile Tale / Să le-nălţăm într-un pământ 
străin? / Noi, plini de-ndurerare şi venin, / Sătui de umilinţe şi de jale? / De-am să te 
uit cândva, Ierusalime, / Uitat să fiu de însăşi dreapta mea! / Uscată ca un ciot, ca o 
surcea, / Să cadă şi să zacă lângă mine. [...] / Durerea noastră-i sumbră şi adâncă. / 
Ferice de acel care-ntr-o zi / Pe pruncii tăi plăpânzi îi va izbi / Şi-i va zdrobi şi-i va 
strivi de Stâncă...” 

Psalmii lui Eugen Dorcescu reprezintă o capodoperă a literaturii 
române de la sfârşitul secolului al XX-lea, alcătuind un mănunchi de poezii – 
rugăciune, rostite în nume personal, dar potrivite sufletului modern(izat) de 
astăzi, scrise anume pentru noi, cei care fiinţăm în această societate de 
consum, desacralizată şi tot mai ...îndepărtată de Dumnezeu: „Poet important, 
străin de orice gesticulaţie frondistă, reprezentant de seamă al generaţiei-sandwich 
(„prinsă” între explozia şaizecistă şi zgomotul optzeciştilor), Eugen Dorcescu ne obligă, 
astfel, la rându-i, să-l redescoperim”1. 

 
Ovidiu Moceanu, Povestiri cu uşa deschisă, Editura Aula, Braşov, 2009 

                                                 
1 Adrian Dinu Rachieru, Poeţi din Banat. Integrala Dorcescu, în revista „Convorbiri literare“, 
http://convorbiri-literare.dntis.ro/RACHIERUapr4.html, accesat la data de 16 mai 2009 
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LÖRINCZI FRANCISC-MIHAI 
 
 

Hergheliile sufletelor –  
povestire în povestire 

 
 

Îngerii au zburat prin pădurea deasă cu aer rece de brazi înspre 
înălţimi care creşteau în fiecare dintre ei ca izvoare fierbinţi tulburând 
adîncurile pământului spre taine ascunse grijuliu de Împăratul Iubirii. 
Lanurile de grâu îşi amesteau respiraţia cu macii înfloriţi în pârga 
inimilor. Copilul deschise uşor dulapul2 vechi, un scârţîit prelung se făcu 
auzit, şi înlăuntru, înşirate ca picături de ploaie pe o sârmă dintr-o curte 
ţărănească pe care stau înşirate scutece de copil în legănarea vântului de 
primăvară, paltoane cu blană pufoasă în care îşi înmuie mâinile avid, cu 
dorinţa unuia care a descoperit o minune şi în dulcea şi plăpânda 
atingere se pierdu în bucuria de a deveni în povestea de dincolo de 
ţărmul care îşi gonea în ritmuri afunde valurile spre un pământiu 
necunoscut. Dulapul îşi desfăcu aripile şi copilul simţi o uşoară 
amorţeală şi parcă îl fură somnul. Pe pajişte caii păşteau şi îndrăgostiţii 
îşi încolăceau braţele în bujorii ascunşi pe creste. Herghelia de cai de pe 
Parângul Mic fremăta, iar aripile îngerilor creşteau în nevăzut înnodând 
miresme care curgeau din azur, păsări alungindu-se ca raze vii, în timp 
ce ochii copilului sorbeau culorile dintr-un curcubeu ascuns într-o 
picătură de ploaie ce colora aripile îngerilor ridicându-se a doua oară. 

Pana de scris s-a trezit dintr-o dată parcă zburlindu-se, aidoma 
zborului real pe aripă dezgolită, iar mâna era amorţită ca după un somn 
în care povara capului a apăsat-o în neştire. Secundele îşi măreau ritmul 
ca nişte bătăi mari în pereţii peşterilor. Îmi răsună în urechi glasul care 
curge fără astâmpăr: “Te vei simţi altfel dacă îţi imaginezi cai […] Poate că, 
după ce înţelegi, nu mai e de niciun folos. El scrie pentru că scrisul i se pare un 
lux, cu atât mai plăcut şi mai firesc cu cât numărul cititorilor şi cumpărătorilor este 
mai mic.”3  

”Povestiri cu uşa deschisă” sunt comori miezuind în caverne 
ascunse ochiilor ce doar privesc, urechilor ce doar ascultă, pe insule ce 
le răsari doar prin sforţarea oceanului interior. Râsetele celor din ultima 

                                                 
2 Ideea aparţine lui C.S. Lewis, inspirată din filmul autobiografic « Tărâmul umbrelor », 
având în rolul principal pe Anthony Hopkins  
3 Søren Kirkegaard (Johannes de Silentio), Frică şi cutremur, Cuvânt Înainte, Traducere din 
daneză şi Prefaţă de Leo Stan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 58 
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bancă: „Hă, hă, hă!” sunt imaginea celor care stau astăzi în faţă şi râsul 
lor este la fel de zgomotos şi ei sunt la fel de neciopliţi şi care sunt 
insensibili la prefacerile frumuseţii. A murit în ei candoarea, nuferii au 
pierit de pe lac, a rămas doar mocirla, dar care a ajuns la suprafaţă. Într-
o lume a nepoveştilor, a contururilor precise, dar golite de esenţă, a 
minunilor fără aripi, nici nu e de mirare să nu mai avem timp: „vă rog să 
mă iertaţi, dar n-am avut timp” şi îl parafrazez aici pe Meister Eckhart care 
spune că „omul atomizat nu mai are timp pentru că nu mai are iubire.” 
Răspunsul vine promt: „Pentru cai trebuie să ai timp”: “S'ascultăm poveştile, 
căci ele cel puţin ne fac să trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne amestecăm visurile şi 
gândirile noastre cu ale lor ... În ele trăieşte Archaeus ... Poate că povestea este 
partea mai frumoasă a vieţii omeneşti. Cu poveşti ne leagănă lumea, cu poveşti ne 
adoarme. Ne trezim şi murim cu ele ...”4  

Volumul de „Povestiri cu uşa deschisă” te introduc în lumi 
labirintice în care te-ai pierde fără firul Ariadnei. Lupta cu minotaurul 
este extrem de grea. Poţi să birui doar „ceea ce renunţi de a stăpâni”:5 
 „Câtă vreme mai este o speranţă eu sunt fericit şi, poate, chiar dacă nu ar fi, mi-aş 
găsi destule motive de fericire.” Realul cu fantasticul se întrepătrund. 
Acţiunea este gradată pe mai multe planuri narative care alternează ca 
ferestre nebănuite ale unei construcţii la catul de sus al imaginaţiei. La 
graniţa cu irealul se deşartă înspre lume forme şi contururi, iar  înspre 
dincolo pătrunde doar nechezatul : „Când Ghilgameş urlă - A murit 
Enghidu, prietenul meu care ucise cu mine lei! El este salvat.”6 Din tainiţele firii 
răbufnesc nelinişti şi întoarcerea la stratul obârşiei fiinţei este necesară 
pentru a grădinări sufletul rădăcinilor abisale: „Dacă în nămolul existenţial 
mai rămâne o amprentă a iubirii după ce urmele voastre s-au pulverizat prin 
scăderea nepermisă a cotelor apelor visării, se poate încerca reconstituirea urmelor 
prin suflarea cu buzele ţuguiate a unui jet de aer mnezic.”7 

Parcursul povestirilor este permis doar celor iniţiaţi spre a nu 
tulbura respiraţiile ancestrale. Naraţiunea se înlănţuie cu dialogul în 
formule originale de limbaj care îşi pierde frâiele cuvintelor şi se aude 
nechezatul frenetic răzbătând din adâncimi de oameni: ”Eu sunt pentru 
altfel de călătorii [... ] hai să le spunem călătorii interioare, care pot fi şi cu mici şi 

                                                 
4 v. Mihai Eminescu, http://ro.wikisource.org/wiki/Archaeus, accesat la data de 30 
august 2009 
5 Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop, Editura Minerva, Bucureşti, 1989,  p. 218 
6 v. Epopeea lui Ghilgameş, http://www.sud-est.md/numere/20050930/article_7/, 
accesat la data de 30 august 2009 
7 Ligia Csiki, Nubiathan sau Divan pentru părinţi şi îngeri, Editura Fundaţiei Alfa, Cluj-
Napoca, 2002, p. 31 
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bere, nu zic ba, pântecul e pântec, dar...” Există o limită clară pe care nu o 
poţi depăşi. Nu poţi trece de tine. Iar o dată ce ai trecut chiar dacă 
ceilalţi vor nu te mai pot înţelege. Şi tu trebuie să alegi : unde te duci ? 
Dincolo, în solitudine sau solitar dincoace: ”Nu trebuie decât o secundă 
pentru a se lumina acea parte pe care tu o crezi tenebroasă, existenţa capătă o altă 
valoare, înţelegi altfel.” Mesajul e subliminal: „Copiem nişte gesturi originare şi 
puţini sunt aceia care pot să vadă dincolo de ele, nici măcar noi înşine nu le 
înţelegeam. Vorbim după tipic, parcă după gândirea altcuiva. Mă gândesc că jocul 
acesta ar putea fi ceva interesant, ar fi tocmai acel lucru pe care vi-l povesteam, mai 
concentrat, faţă de care nu poţi să iei distanţă în timp şi spaţiu. Deocamdată. Va 
veni însă un moment care îmi va da dreptate. Nu-l ştiu nici eu. În fapt, suntem aici 
ca să-l pândim împreună. [...] Povestirea nu e un joc inocent. ” 

Copilul care deschide dulapul nu vede lumea cealaltă pentru că 
nu şi-o poate imagina. Astăzi minunile nu mai au grandoarea de altădată 
deoarece prin sacrificiul suprem al Mântuitorului ele au venit mai 
aproape de om, în forme umanizate, dar cu toate acestea suntem 
incapabili să le prindem tâlcul, orbi în plină lumină. Miresmele sunt atât 
de subtile, încât, parafrazându-l pe Nichita Stănescu, ele „se confundă 
cu firescul”. „Dar asta e viaţa, în mare parte opera magnifică a amănuntelor, a 
întâmplărilor oarecare.” 

„Povestiri cu uşa deschisă” este o grădină interioară unde în taină se 
clătesc sufletele oamnilor. Autorul este sensibil la poverile ce în tăcere 
răzbat din inimile călătorilor prin hăţişurile vieţii. Cartea este structurată 
în două părţi: I. O zi cu cai şi II. Psihofonii. Eu văd două lumi, una 
inferioară, dominată de instincte şi de fiinţa primară, iar alta superioară, 
o lume a artei şi a profunzimilor omeneşti. I-aş spune celei de a doua, 
simfonia sufletelor. Autorul se dovedeşte un bun cunoscător al sufletului 
uman, analizându-l în detaliu şi în diferitele sale ipostaze. Dintre 
trăsăturile şi caracterele pe care le imaginează în povestirile din prima 
parte sunt inventariate şi scoase la lumină, din adâncurile firii, răul, frica, 
închipuirea în povestirile Bună seara, Doamnă Vulpe! şi Întâlnire de casă 
nouă: „Să vezi un om sau să ţi se pară că-l vezi, să ştii că nu-l vezi poate şi totuşi 
să pară atât de viu. Alergi şi spaima te mântuie [...] şi uneori omul e mai 
înspăimântat de ce i se poate întâmpla decât de cele ce i se întâmplă sau i s-au 
întâmplat. [...] ori numai îşi închipuie omul şi de aici vine răul cel mare- din 
închipuire lui”; superstiţiile, bârfa, vrăjitoria în povestirea Garofiţa 
animalele „i se supun fără şovăire şi că nu trebuia să îşi dea prea multă osteneală 
ca să păzească oile sau vacie pentru că le întorcea numai cu privirea când o luau 
razna; violenţa în Dimineaţa cu E mare: „da' ce-ai făcut ieri de n-ai scris? că-ţi 
rup urechile;” durerea profundă în Şi dragostea ucide, nu-i aşa?; înrădăcinarea 
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în sat, în tradiţii, prăpastia dintre generaţii, nevoia unei confesiuni în O 
privire spre Ioan. O povestire plină de miez este O zi cu cai: Vă rog, 
cititorilor, „daţi-mi un cal şi o floare, vreau să cuceresc Pământul!”  Cât 
rafinament şi câtă subtilitate! 

Partea a doua, Psihofonii, cuprinde confesiuni, decantări de 
frumuseţe din adâncimi de suflete. Arta este cea care metamorfozează 
viaţa omului, prin ea fiinţa transcende în lumea superioară. „Uneori, fiinţa 
noastră pulsează spre altceva. [...] E greu pentru firile mai sensibile, cu 
seismometre mai delicate”. Muzica ce răsună din inima fiecărui om trebuie 
ascultată pentru că doar cei cu un auz fin şi profund pot să îl priceapă. 
Dăruirea este un fruct rar astăzi. Cu dragoste, fără iluzii sau (e)misiunea 
morală forjează un om de caracter, vertical, care trăieşte convulsiile unor 
procese de conştiinţă: profesoară exemplară, dar insuficient preocupată 
pentru propriul copil? Povestirea are o dilemă: „Fiinţa interioară este o 
povară pentru o parte din aceşti tineri? [...] Să fii fost povara prea grea pentru 
sufletele îmbătate de primăvară, de tinereţe, sau prostia şi lipsa de educaţie afectivă 
rezistă oricăror asalturi? Să mai mediteze asupra acestui proverb oriental: Cine stă 
aproape de temple râde de zei...” Mărturisirea e tainică. Pentru ca mesajul să 
fie intim şi fidel receptorul acestuia trebuie să fie copilul, nepotul care 
simbolizează renaşterea, calea spre cealaltă generaţie: „Un adevăr nu se 
spune în fiecare zi şi nu voia să audă oricine, ci numai copiii, care aud cu sufletul, 
văd cu mintea şi nu uită.”  

Mărturiile sunt purtătoare ale unor valori morale durabile: „La 
rădăcina tuturor trebuie să stea bucuria, a tuturor imaginilor, fiindcă trei sunt apa, 
aerul şi focul vieţii – speranţa, dragostea şi bucuria. Niciodată să nu moară 
bucuria, mai precis – puterea de a te îmbucura, ca să nu se stingă niciodată acea 
lumină, să nu crezi că speranţa nu-ţi va aduce dragostea să treci peste toate şi, mai 
ales, nu te lăsa dus de val decât acolo unde crezi tu că te vei întâlni cu tine, cel 
adevărat, puternic, unic, frumos, stăpânul lumii fericite dintr-o singurătate benefică. 
Iar la urma urmei, cui vor folosi adevărurile tale, vei mai avea să le mai spui 
cuiva? Nu-ţi dai seama, dar, dacă nu le vei spune tu, se va găsi altcineva, lumea nu 
se sfârşeşte mâine, neantul e atotputernic, însă, vezi, e Cineva care se ridică 
deasupra tuturor, şi a neantului, şi a bombei atomice, şi a vieţii, şi a morţii, şi a 
spaimei tale, numai că nu îţi stă în putere să dai răspunsul acum, poate mâine, 
poate poimâine sau în secolul următor sau în vecii vecilor. Îl vei întîlni.” Sunt 
principii de înaltă ţinută morală: „dacă nu iubeşti ceva, n-are rost să faci; [...] 
Niciodată nu e târziu să trăieşti ceea ce îţi aduce viaţa. [...] Poezia e un singur 
lucru: libertate absolută. [...] Că este o moarte mai dureroasă, când îţi vinzi 
sufletul şi rămâi o biată slugă îl voia valurilor, de colo-colo” sau cum scrie 
Vasile Voiculescu într-un sonet: „rămâi o biată urnă cu zgurile durerii”.  
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Ovidiu Moceanu ne revelează, într-o altă povestire, un aspect 
esenţial al vieţii: „Cunoaşterea adevărului este cea mai importantă aspiraţie a 
omului. Zona greu de străbătut se află în noi, e nevoie de răbdare şi dragoste pentru 
a o revela, a-i prinde pulsul inconfundabil. [...] Forţa, seninătatea, credinţa curată, 
inocenţa fac posibilă revelaţia. Când cauţi adevărul, oricât de inteligent ai fi, îţi 
trebuie calitatea primordială a celui inocent, capabil de mirare”. Iar ca să ajungi 
la adevăr, care „vine încet, la braţ cu timpul”, cum scria Baltasar Gracian 
Morales, trebuie să ai răbdare: „Urât şi mort e omul care nu are darul privirii, 
nu îi stă în putere să privească. Dar cui să îi spui asta? O, de-ar putea: să 
oprească aceşti oameni nebuni, să-i înveţe să nu se grăbească, să aştepte lucrurile, 
căci lucrurile vin mai încet, în urma oamenilor, ca şi cum le-ar controla faptele, le-
ar lua aşa la o cântărire, numai înţelepţii ştiu asta; poate şi nebunii.” 

Libertatea sufletului, a credinţei se câştigă în urma unui drum 
lung şi care solicită întreaga fiinţă. Ultimele povestiri fac o analiză 
amănunţită a sufletului uman cuprins de frământări care caută drumul 
spre izbândă. Psihofoniile fac referiri, printr-o simplă anagramare, la 
Simfoniile lui Bethoven.  „Vreau”, spunea Beethoven, ca „la ascultarea 
muzicii mele sa trăsnească scântei din sufletul semenilor mei”.  

Şi autorul cărţii de faţă, profesorul Ovidiu Moceanu, reuşeşte o 
profundă analiză a sufletului omenesc, iar ultima dintre psihofonii este 
A Credinţei, nu întâmplător aleasă, deoarece Simfonia a IX-a de 
Beethoven se încheie cu o Odă bucuriei, compusă  la numai patru ani 
înainte de moarte, care este un imn închinat înfrăţirii dintre oameni – 
astăzi, unul dintre simbolurile UE.  
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Menuţ MAXIMINIAN 
 

Lumea mitică din proza voiculesciană 
 
 Medicul “fără arginţi” şi mare scriitor 
Vasile Voiculescu a construit o proză plină de 
personaje fabuloase, izvorâte din lumea 
mitului. Ion Apetroaie în eseul “Între real şi 
fantastic”, apărut în volumul Vasile Voiculescu, 
Buc., Ed. Minerva, 1975, spunea: “La 
Voiculescu mitul, preluat din folclor sau creat 
ad-hoc, este convertit la simbol, în vocaţii 
magice, în alegorie, în ritualuri expresive… 
Calea astfel străbătută a mitului este de natură 
a lumina, implicit un impuls spre cunoaştere, 
“un salt nebun în spirit”. Dar mai ales o 
ambianţă de viaţă obscură, neliniştită, mereu 
schimbătoare, din zone interioare foarte greu 
de străbătut”. 
 Materia povestirilor lui Voiculescu 
(motivele din proza sa) e foarte bogată în semnificaţii mitice. Cultivând 
situaţia rară, el o află în mediile cele mai felurite. Vânători, pescari, 
călugări, ţărani, tâlhari, hoţi de cai, magicieni şi intelectuali îşi perindă 
concepţia şi deprinderile de viaţă, fără să se poată zice că autorul preferă 
pe unii şi respinge pe alţii, ideea lui artistică fiind selectarea situaţiilor 
extraordinare oriunde le-ar găsi. 
 Povestirea Lostriţa preia din folclorul carpato-dunărean legende 
fabuloase pe care le adaptează spiritului modern. Mitul funcţionează la 
trei niveluri: oferă cadrul, punctul de plecare şi este procedeu artistic. 
Mitul totemic,  mit cosmogonic, cu semnificaţii ce se conturează în relaţie 
cu alte mituri valorificate aici: mitul ştimei, al sirenei sau al ondirei. 
 Ştima este spiritul feminin al apelor în mitologia populară 
românească. Ieşirea ştimei apei din albia râului provoacă inundaţii. Tot ei i 
s-ar datora şi seceta. Înfăţişarea ei diferă de la o regiune la alta a ţării. 
După credinţa românilor din Bucovina este “o femeie albă şi rece, înaltă”. 
După alţii este o femeie tânără, înaltă şi voinică, “cu piepţii mari că-i dă 
pe spate”. Adesea este închipuită jumătate femeie şi jumătate peşte, cu 
părul lung până la pământ, care sclipeşte ca aurul. Ştima iese în faţa apei la 
amiază şi-i cheamă pe cei ce îi vede la dânsa. Chemările ei din adâncurile 
apelor sunt primejdioase şi irezistibile şi duc la pierzanie. Alteori e 
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închipuită într-o ipostază mai puţin agresivă, când umblă în nopţile cu 
lună pe uliţele satelor, până pe la miezul nopţii, neputând face niciun rău 
celor ce o întâlnesc. “Dacă însă cineva nu i-o da pace, unul ca acela ar fi 
slutit”. 
 Mitul sirenei este foarte frecvent la popoarele care se ocupă în 
principal cu navigaţia. Sirena este o himeră, o femeie frumoasă, pe 
jumătate peşte, fiinţă fabuloasă (în alte mitologii, mai vechi, era 
reprezentată cu mâini şi picioare “de păsări măiestre”, seducătoare, 
malefică, dar frumoasă se vorbeşte în basmele noastre) care prin cântecul 
ei, prin farmecele ei seduce şi omoară. 
 Debutul textului Lostriţa prefigurează straniul evenimentelor, 
miraculosul basmic cu rădăcini arhetipale. Spaţiul acesta primordial, 
dinamic, al tuturor schimburilor, pregăteşte seriile de semnificaţii. 
Povestirea începe cu o referire la vicleniile duhului rău. Lostriţa devine 
când o sirenă tolănită pe prund, când o fecioară (Ileana), hrănindu-se cu 
peşte dar şi o făptură satanică care mănâncă carne de om. “Dar mai ales 
cu carne de om căreia ajunse să-i ducă dorul”. 
 Lostriţa din Bistriţa este “Dracul de baltă” cu chipul de “fată 
şuie” (alungită, unduitoare) care se scaldă în “vâltori”. Ea mai este “o 
ştimă  vicleană, cursa pusă flăcăilor neştiutori, să-i înece” este un “peşte al 
naibei (al diavolului) când îşi pune ochii pe un tânăr, pe care vrea să-l 
seducă, se face de trei ori mai mare, luând înfăţişare femeiască şi se 
întinde pe nisipul argintiu, la soare, încât de departe ai zice că e fecioară. 
Îşi ia în fiecare an “dajdia ei”. 
 Lostriţa – sirenă este corespondentul acvatic al “ielelor” sau a 
“frumoaselor”, al “zânelor” care vrăjesc pe feciorii la vârsta mitică, aşa 
cum se întâmplă cu fetele seduse de zburători. 
 Originalitatea lui Voiculescu în Lostriţa stă mai întâi în faptul că 
“frumoasa” este o peşteoaică fermecătoare de care eroul, flăcăul Aliman 
(numele are rezonanţe de basm şi baladă) s-a îndrăgostit fulgerător, de 
moarte, această iubire cu caracter supranatural fiindu-i până la urmă 
fatală. 
 Aliman, vrăjit de Lostriţă, nu crede în poveştile despre duhurile 
rele ce marchează destinul oamenilor. El e singurul care-i rămâne 
credincios, iar frumuseţea lui fizică şi bărbăţia spun ceva despre un 
personaj descris din basme, integrat în categoria miturilor erotice. 
 La dispariţia lostriţei Aliman este necăjit. Acum, cel care nu 
credea în legenda lostriţei, a devenit interesat în mod subit şi asculta 
lacom la şezători povestea lostriţei fermecate. Această schimbare a 
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atitudinii eroului coincide chiar cu modificarea registrului povestirii, în 
momentul în care fantasticul ia locul realului. 
 Vraciul din Lostriţa este “un fel de stăpân al apelor”. Aliman, care 
nu aderă la credinţe naive despre ştime prefăcute în lostriţe, ori despre 
“naiba prefăcut în peşte”, credinţe cărora le spune “basme pentru copii” 
apelează în cele din urmă la vraci. Despre acesta se sugerează că ar avea 
legături cu necuratul. Deci şi Aliman sfârşeşte a gândi specific 
colectivităţii prin care orice fapt normal îşi găseşte o rezolvare şi o 
explicaţie pe plan real al superstiţiilor. 
 Satul participă la drama lui Aliman ca un singur organism. 
Oamenii observă, comentează, au o opinie, dar nu intervin. “Toţi vedeau 
şi îi băteau capul că îl vrăjise lostriţa blestemată şi are să-i facă de 
petrecanie”. 
 Vrăjitorul l-a descântat şi l-a învăţat s-o ademenească cu o lostriţă 
lucrată din lemn, vopsită în fel şi chip, purtând în pântece un peştişor 
cioplit din corn de cerb. Observăm mentalitatea primitivă când vânatul 
era exorcizat prin neprezentarea lui plastică, printr-o sculptură totemică 
sau printr-o pictură. Mitul totemic sau al dublului capătă semnificaţii 
interesante. Lostriţa din lemn, descântată şi vrăjită, “după străvechi noime 
şi îndreptare ale magiei pierdute şi uitate de ceilalţi”, trebuie dăruită 
apelor într-un moment magic. Ritualul acesta păgân aduce cu mitul faustic 
al pactului cu diavolul. 
 Taina care învăluie întregul ritual magic, inclusiv descântecul, este 
o condiţie principală a eficacităţii acestuia. În consecinţă, de fiecare dată 
în povestiri descântecul se spune încet, în şoaptă, în taină şi rămâne 
inaccesibil unui profan. Aliman a intrat în apă cu peştele vrăjit şi “a spus 
încet descântecul învăţat pe de rost”. Aruncând păpuşa în apă, flăcăul s-a 
mai liniştit o vreme. Se cunosc practici vrăjitoreşti când, pentru 
“dezlegarea” celui vrăjit, se confecţionează de către babe meştere pentru 
asemenea trebi, păpuşi asemănătoare cu obiectul “bolii”, păpuşi care apoi 
se aruncă în curtea respectivului. 
 Lostriţa apare şi se lasă prinsă de către flăcău. Fata pe care o 
găseşte Aliman pe malul apei ar putea fi sirena cea neascultătoare din 
basmul lui Andersen, care şi-a părăsit lumea ei din ocean, surorile şi 
bogăţiile de dragul unui pământean. Lostriţa-sirenă îl ocrotea pe Aliman 
din apă. Când era gata să se înece, cineva îl salva, când era ea prin 
preajmă, el avea spor. 
 Satul înregistrează anormalitatea, presimte pericolul, dar nu 
intervine pentru că ştie că e interzisă intervenţia într-un domeniu care nu 
îi aparţine lui, ci diavolului. “Satul bâzâia de zvonuri ca un roi întărâtat. 
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Precum că fata ar suge sângele flăcăului ca o strigoaică. Dar Aliman era 
“mai sănătos, mai voinic, mai frumos şi mai bun cum nu fusese vreodată”. 
Degeaba încerca satul să-l convingă că este însoţit de o “strigoaică” care 
“era sălbatică, cu multe vascunzişuri”. 
 Flăcăul are alt mod de a accepta realitatea. 
 De elementul miraculos ne dăm seama din nou abia în momentul 
când lostriţa-logodnică este rugată de Aliman – care îi dăduse un nume 
omenesc, acela de Ileana – să accepte consfinţirea cununiei lor prin 
căsătorie. Himera nu vrea să audă “nici de popă, nici de biserică”. Semn al 
apartenenţei ei la categoria diabolicului. Ileana nu vrea nunta arhetipală 
ortodoxă care este sfântă şi-l sfinţeşte pe om. 
 Ileana-lostriţa are ochi de peşte de sirenă, are un comportament 
straniu şi-l determină pe Aliman să se scalde cu ea noaptea goi, când apele 
se fac de aur, de argint şi apoi albastre. Apele au semnificaţia unui spaţiu 
edenic, protector şi păstrător de taină. 
 Femeia peşte e mireasa identificată cu natura însăşi, care vine să 
îndeplinească virilitatea lui Aliman. Fiinţa stranie şi cuplul sunt 
reprezentări ale motivului interregnului în transfigurare basmică “Şi s-a 
încins între ei o dragoste cum nu se mai pomenise pe meleagurile acelea”. 
 Curând iubirea firească dintre cei doi fu curmată de mama Ilenei, 
care-şi avea obârşia într-un tărâm mai degrabă fantastic. Nimeni nu ştia 
nimic de ele, decât un moşneag trecut de o sută de ani, care-şi amintea de 
când era copil cum satul le aruncase cu pietre şi le aprinse cuibul. 
 Aparent numai vindecat de dragoste pentru lostriţă, Aliman se 
lasă în voia soartei, depersonalizat, devitalizat, lipsit de scânteia divină a 
iubirii, însurându-se cu o fată oarecare din lumea lui. 
 Doar într-un singur moment, cele două imagini, fata şi lostriţa, se 
apropie până la fuziune în sufletul lui Aliman, dar asta se întâmplă în 
somn: în ajunul nunţii lui pământene i se arată în vis cealaltă nuntă 
fantastică, cu lotriţa. Mireasa lostriţă, stătea dreaptă lângă el, înălţată pe 
coada ei”. În această noapte, care era “la Filipi, în gura postului”, la 
mijlocul lunii noiembrie, adică tocmai atunci când nopţile sunt bântuite de 
strigoi, lostriţa îşi face apariţia “sub coasta Iadului” (numele locului pare 
predestinat). 
 Mirele aude, uită de toate, lasă în plata Domnului mireasa cea 
pământeană şi pe nuntaşi, se aruncă în valuri după fantoma lui şi dispare 
sorbit de genuri împreună cu ea. 
 Lostriţa a fost pentru erou, rând pe rând, un vânat, o întruchipare 
a diavolului, o iubită, apoi a devenit iarăşi un vânat, pentru ca la sfârşit să 
fie ceva mai mult decât acesta, probabil un ideal care valorează mai mult 
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decât o viaţă banală de pescar sau, de ce nu, forţele apei l-ar fi pedepsit 
pentru infidelitatea faţă de întâia lui mireasă. 
 Mitul acesta al lostriţei sirenă poate fi pus în relaţie cu acela al 
nimfelor din mitologiile orientale, făcute din particule de apă, populând 
râurile şi mările. Nimfele sunt semizeităţi ale apei şi ale aerului, de o 
frumuseţe cu totul ieşită din comun, aspirând şi ele către viaţa veşnică a 
zeilor. Se zice că lucrul e posibil când una dintre ele se însoţeşte cu un 
om, care trebuie să fie pus şi totodată înţelept. 
 În finalitatea textului, povestea există înainte de erou, l-a înglobat 
pe acesta care a căzut victimă imaginarului. Aliman a murit, poate ca toţi 
ceilalţi flăcăi, din cauza ambiţiei nesăbuite sau victimă a unei iluzii 
zămislită de imaginaţia de pescari, în timp ce legenda, contopindu-i pe toţi 
în unul singur, a rămas să dăinuie veşnic. 
 Lostriţa trebuia pusă neapărat în relaţie cu o altă povestire pe o 
temă asemănătoare, Pescarul Amin. Acum este personajul pereche al 
lostriţei, nu atât de transcendent însă. Pescuitul, ocupaţie străveche 
oglindită în balade şi legende pescăreşti, este o altă formă de contact a 
omului cu universul înconjurător. Îndeplinind această activitate sub forma 
unui ritual păstrat din vremuri ancestrale, omul comunică cu peştii 
miraculoşi, cu acele făpturi mitice care protejează pescarul sau îi aplică o 
pedeapsă pentru încălcarea rânduielii. 
 Punctul de plecare al întâmplării ce va urma e tot un dezechilibru 
al cumpenei naturale: apa, umflată de ploi abundente îşi măreşte volumul, 
devenind năprasnică şi ameninţătoare. Amplul scenariu cosmogonic 
desfăşurat în povestea Pescarul Auriu, are ca premisă un aspect de o 
importanţă extremă, prezent în toate miturile: naşterea cosmosului din 
apele primordiale. Se anunţă întâmplări deosebite ce numai în mituri se 
găsesc. 
 Pescarul Amin se distinge de grupul de pescari prin competenţa 
desăvârşită în meşteşugul pescuitului. Omul vechi, băştinaş, pescar 
adevărat, nu poate recunoaşte autoritatea unui nou venit, fără experienţă, 
deci un “venetic” cum este brigadierul Fârtic Ioan, care pe deasupra mai e 
şi fudul. 
 Amin este un soi de om-peşte, om-amfibie, portretul său reunind 
inteligenţa umană cu iscusinţa şi performanţele fizice ale vietăţilor din 
adâncuri. “Amin are în făptura lui ceva de mare amfibie…”,  urmaş al 
balaurilor ce veghează peste adâncuri, biruitori ai tuturor popoarelor din 
care ieşeau pe ţărmuri să nască oameni din pântecul lor rodnic şi să 
întemeieze neamuri-ţări pe meleaguri pustiite. Observăm bogatul 
simbolism al peştelui. Trăind în mediul acvatic, peştele aminteşte de viaţa 
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care a prins contur în apele primordiale. Simbolul arhetipal al peştelui are 
numeroase asemănări şi interferenţe cu şarpele mito-poetic. În colindele 
româneşti apare un peşte fabulos – Duhul Mării (delfinul), rostul lui fiind 
acela de jertfă a întemeierii. 
 Legenda ţesută în jurul familiei Aminilor conţine chiar un indiciu 
precis privitor la originea fantastică a acestui neam de pescari: pielea lor, 
lunecoasă, nu are fir de păr, ceea ce probează că neamul Aminilor “s-ar fi 
trăgând din peşte”. Spre deosebire de Aliman, Amin e un om normal, 
căsătorit cu o femeie frumoasă, care-l iubeşte. 
 Când îşi face apariţia acel peşte uriaş, necunoscut, în sufletul lui 
Amin se trezeşte instinctul vânătorului primitiv, pregătindu-se să înfrunte 
“primejdia”, “nămestia”, “jigodina”, “diavolul”, “năprazna”. Aici este 
legea etică a naturii, care cere pedepsirea cruzimii nejustificate. Un 
caracter de lege are pentru vânător şi adecvarea armelor pentru luptă. 
Peştele vizat este un morun (el aşteptându-se la somn), rătăcit aici printr-
o stranie întâmplare. Pătruns de esenţa sa de om-peşte, ignorată până 
atunci, pescarul nu mai doreşte să vâneze morunul. Tema vânătoarei e 
abandonată, iar vânătorul face loc omului fantastic. Aici magie nu e 
altceva decât prelungirea vânătorii, evoluând spre transformarea într-o 
esenţă umană pură. 
 Ca un erou de basm, Amin dobândeşte capacitatea proteică de 
metamorfozare în altceva. El se dă de trei ori peste cap, în imaginaţie, şi 
se preface într-un gând. Pătrunderea mitică se face străbătând în sens 
invers drumul cosmogoniei obişnuite. Basmul îl conduce pe Amin spre 
mit: “O dată şi intră ca în fundul morţii. A doua oară: şi ieşi ca dintr-un 
înec. A treia oară: se opri într-un luminiş din adânc”. 
 În această nouă stare în care şi-a schimbat esenţial condiţia, Amin 
contemplă cu veneraţie, într-o poziţie de rugăciune, cerul din fundul apei, 
mişunat de zeităţi acvatice sau de duhuri malefice în alte cazuri, cerul 
scufundat în apă, este o invitaţie la o aventură spirituală, la un periplu 
ascendent spre tainele cosmosului. Spaţiul acvatic este propine unor 
făpturi reale sau imaginare. 
 Urmează un alt episod esenţial. Transferul cerului de ape 
înlăuntrul lui. Cerul are mai multe bolţi, “zodiile de boltă dansează într-o 
horă ce înconjoară universul”. Sfidând timpul şi spaţiul, Amin îi simte 
aproape şi ocrotitori pe strămoşii săi, apoi se confundă cu ei devenind el 
însuşi un personaj mitic. 
 Limitele fiinţei sale sunt suspendate, Amin e martor acum la 
cosmogonia desfăşurată în imaginaţia lui: “Pătrunse în cotloanele 
zămislirilor dintâi, trecea prin toate întortochelile de la începutul 
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începuturilor, vedea tot, cunoştea tot, simţea şi înţelegea tot”. Amin simte 
că a devenit “însăşi urzeala obştească, întregul sobor al străvechimii”. 
 Mai departe, ascuns în spatele constelaţiilor stă morunul uriaş, 
mai mare decât toţi peştii: el este răstrămoşul lui Amin, arhetipul spiritual 
al neamului său de pescari. Această întâlnire înseamnă pentru Amin 
consumarea drumului cunoaşterii, atingerea absolutului, după care nimic 
nu mai poate urma, nemaiputându-se întoarce înapoi la oameni. 
 Privirii întoarse spre abisurile sufletului îi corespunde în plan 
microcosmic plonjarea din înalt spre adâncul apei. Apa este în nuvela 
Pescarul Amin o oglindă, întocmai ca şi ochiul, iar lumea reală “intră prin 
oglindă în mântuit om”. 
 Imaginea cerului din apă are în nuvelă un sens demitizant. Cerul, 
raiul, Dumnezeu, simboluri esenţiale în mitologia creştină sunt integrate 
în viziunea fantastică a lui Amin dintr-o perspectivă care le modifică 
sensurile. Eroul nostru “nu se pricepe” să se închine cerului de sus, cum 
fac plugarii, fiindcă el nu recunoaşte autoritatea acelui Dumnezeu care se 
poartă pe nori. Pescarii “au cerul lor în fundul apelor”. Observăm 
concepţia despre viaţă a omului arhaic, vânătorul, care are credinţa într-o 
divinitate păgână, situată în apropierea animalului. 
 Amin “scapă” de gravitatea pământească şi iese în cosmos. În 
aventura lui Amin, omul şi animalul se întâlnesc, simbolic, pentru a reface 
drumul umanităţii înapoi, spre origini. 
 Omul purtător de esenţă este în viaţa socială vânător sau vrăjitor, 
două profesii vechi de când e lumea. Pentru ca omul să câştige războiul 
contra fiarelor uriaşe, vânătoarea “a trebuit să se transforme în artă 
supremă, ştiinţă şi magie totodată… cu simulacre şi ritualuri magice”. 
 În Ultimul Berevoi locuitorii unui sat apelează, siliţi de 
împrejurări, la un solomonar, ca să-i ajute împotriva unor urşi care le 
omorau vitele. Solomonarul realizează un ritual magic al vânătoarei, dar 
acesta nu-şi dovedeşte eficienţa, fie din lipsa dibăciei lui, fie din 
necredinţa oamenilor, fie din violenţa fiarelor. Atunci el încearcă să 
trezească instinctul de apărare al unei turme alcătuită din tauri şi vaci 
îmbrăcându-se cu o piele de urs şi provocând taurul. El joacă rolul ursului 
spre a-l învăţa pe taur să se bată. Problema dezbătută este a 
incompatibilităţii dintre concepţia despre lume şi viaţă a omului 
contemporan şi lumea universului din satul ancestral. Provocat, taurul îl 
va ucide pe solomar, moartea sa este simbolică şi sugerează apusul satului 
ancestral. 
 Solomarii sunt personaje ale mitologiei româneşti, cu atribute 
samonice, capabile să încalece pe balauri, să facă ascensiuni cereşti 
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deasupra norilor şi să înlăture ori să aducă grădina. Succesori ai regelui 
Solomon, ei locuiesc în peşteri, prin păduri, în colibe. Despre ei se crede, 
pe de o parte, că sunt oameni semeţi, sau, dimpotrivă “îs oameni 
blestemaţi de Dumnezeu”, deoarece îşi vând sufletul Necuratului. Ştiinţa 
lor, solomonăria, o capătă la o şcoală a lor, aflată sub pământ, denumită 
solomanţă; învaţă toate limbile fiinţelor vii, toate tainele naturii şi toate 
formulele magice, farmece şi vrăji, denumite solomonii. Acolo nu se 
primesc decât zece ucenici şi dascăl e Diavolul însuşi, care, după şapte ani 
de învăţătură, îşi opreşte câte un ucenic şi acela devine apoi solomonar. 
 În Ultimul Berevoi ni se înfăţişează punctul terminus al existenţei 
lumii păgâne, o dată cu epuizarea forţelor magice din om. 
 Satul este un spaţiu închis, inaccesibil. Piatra şi lemnul, materii 
primare care domină acest personaj sunt garanţii pentru trăinicia acestei 
lumi neclintite în cosmosul  ei. Era lemnului şi vârsta pietrei: “Zidul de 
apărare al fiecărei case, al bisericii, al amintirilor” (“sub ocrotirea unor 
ziduri ca de cetate”) este un indiciu al izolării, al refuzului influenţelor din 
afară. 
 Drumul inaccesibil spre sat are aceeaşi semnificaţie: refuzul de a 
primi orice element exterior care ar putea fi o ameninţare pentru 
structurile străvechi ale satului închis în matca lui. 
 Vrăjitorul se manifestă ca un agent magic, trăieşte cu convingerea 
că poate să se elibereze de sub tirania timpului real, cronologic. El are 
acces în epoci trecute sau viitoare, are posibilitatea de a îngheţa sau dilata 
durata, sau chiar a deplasa “felii” de timp dintr-o epocă în alta. Nimic nu-i 
este interzis imaginaţiei, cugetului îndrăzneţ al omului creator, ca şi 
omului “primitiv”. Plasarea acţiunii într-un timp originar “in illo 
tempore” se manifestă fără forţare. Scriitorul vorbeşte cu o uimitoare 
familiaritate despre “vălmăşeala începutului de leat”.  
 Comunitatea rurală tradiţională îşi rânduieşte existenţa în 
conformitate cu un ethos folcloric străvechi al cărui legi cadru de 
convieţuire socială “solidaritatea rurală” şi “rudenia spirituală” urmăresc 
dăinuirea colectivităţii. În cadrul ritualurilor, ceremonialurilor, obiceiurilor 
care conferă notă specifică unei etnii, se disting cu claritate elemente 
constitutive ale lumii magice. În Ultimul Berevoi, omul recurge la magie 
datorită dezechilibrului natural provocat de diminuarea forţei vitale a 
turmelor. 
 Practicile magice se desfăşoară în mai multe etape care repetă cu 
stricteţe un anumit ritual. Prima etapă presupune o pregătire prealabilă, 
menită să asigure efectele scontate. Astfel, cu meticulozitatea unui 
“stăpân”, conştient de importanţa acţiunilor lui, bătrânul descendent din 
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neamul Berevoilor (nume daco-scitic), purcede la pregătirea “scenariului” 
magic pe tăcute, în taină, tiptil: se furişează pe la case, dă pomeni tainice: 
“Întâia treabă a fost să stingă focul târlei, foc nou aprins cu amar şi 
chibrit. A aţâţat vechiul foc, focul viu, singurul care are trecere la 
duhuri… După asta s-a îngrozit să adune toate lucrurile şi uneltele de 
fier”. Scopul urmărit de Berevoi este acela de a suspenda epoca actuală, 
epoca fierului, ultima şi cea mai decăzută din istoria omenirii, pentru a 
putea reactualiza o vârstă primordială. 
 Există o pregătire interioară, care se referă la puritatea rituală, ca 
o condiţie esenţială a reuşitei practicii magice “omul trebuie să se păstreze 
curat, să nu ocărască, să nu pomenească de diavol, să nu se atingă de 
rochie şi de tutun şi să nu se pângărească cumva cu vreo vită. Şi, mai 
presus de toate să rămână mut”. Orice încălcare a principiului purificării 
înseamnă decădare fizică şi morală. 
 Ritualul magic în Ultimul Berevoi are două secvenţe: 1.Cântecul 
din fluier al bătrânului solomonar care mizează pe forţa magică a 
sunetului care se înalţă spre sunete cosmice similare; 2.Dansul magic al 
mascaţilor, întrerupt, reluat, cu schimbare de ritm, intercalat, cu alte 
gesturi şi ritualuri, semnifică originea omului. Prima secvenţă a actului 
magic se încheie   cu o împerechere rituală între mascat, care reprezintă 
marele taur şi o femeie mascată în junincă. Actul erotic e în concordanţă 
cu marele dans cosmic care precede geneza. Prin procreaţie, omul 
săvârşeşte un act similar celui demiurgic. Mascaţii nu se cunosc între ei, 
nici bărbatul taur, nici femeia junincă, nici bărbatul urs. Taina se păstrează 
sub ameninţarea cu moartea. Ceremonialul se desfăşoară la lumina focului 
sacru, uneori mai slab, alteori înteţit de vrăjitor prin forţe magice. Băutura 
vrăjită este folosită pentru amplificarea efectelor magice. 
 Omul taur este ecoul îndepărtat al cultului taurului în Dacia 
preistorică. Simbolismul meteorologic se desprinde din mugetul taurului 
care e identic cu cel al furtunii şi al tunetului. Ca animal sacru astral, 
taurul e imaginat ca purtând leagănul lumii între coarne, de asemenea, în 
viziunea populară el susţine pe spate stâlpii pământului. 
 În basmul românesc, bovinele păstrează semnul profund de 
reînnoire a vieţii. Întâlnit frecvent în reprezentările artistice ca şi pe stema 
Moldovei, capul de taur/zimbru demonstrează prestigiul de care s-a 
bucurat acest animal în existenţa poporului nostru. 
 Prin scenariul magic pus la cale de Berevoi se urmăreşte trezirea 
duhului marelui taur, care are rostul de a proteja turmele. 
 Ursul este animal totemic pentru daci, deoarece numele zeului 
dacilor Zamolxis = piele de urs (zolmo = piele, olxis = urs). Zamolxis 
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purta o mască dintr-un cap de urs, folosită în riturile ce ţineau de cultul 
ursului carpatic. Purtatul măştilor la Anul Nou aminteşte de străvechiul 
obicei al zeului dac. Moartea şi reînvierea animalului sacru în colindul de 
Anul Nou este un ritual care simbolizează moartea şi renaşterea ciclică a 
naturii. 
 A doua secvenţă a ceremonialului urmăreşte transferul puterilor 
magice obţinute asupra cirezilor. Taurul cirezii trebuia să distrugă, să calce 
în picioare blana de urs, aninată într-un par, dovedind astfel redobândirea 
vitalităţii. Dar, taurul refuză să se năpustească asupra blănii de urs. 
Descumpănit, bătrânul solomar caută sprijinul naturii. “Ţinu câtăva vreme 
ochii în pământ, apoi căutând sprijin îi ridică spre ceruri”, dar el nu 
găseşte decât “o poruncă, parcă o mustrare”. Acesta este momentul de 
cumpănă, când se află în pericol nu numai prestigiul magului, ci şi 
prestigiul magiei. Bătrânul nu putea îngădui o astfel de ofensă. El coboară 
în trepte traseul timpului, până la mai multe generaţii de strămoşi, dar nici 
unui nu îi dă răspunsul aşteptat. Acest răspuns îl găseşte în sine însuşi, 
printr-o revelaţie salvatoare: să joace el însuşi rolul ursului, să se 
confrunte el cu taurul. Este momentul în care bătrânul se abate de la 
învăţăturile sale, el creează o nouă regulă a jocului, încălcând-o pe cea 
veche. Această soluţie eliberatoare îl va costa, în schimb viaţa. Însă 
sacrificându-se pe sine, el îşi salvează ştiinţa. 
 Vânătoarea îşi are rădăcinile în zorii omenirii. Tema este de 
provenienţă folclorică deoarece în unele specii folclorice, mai ales în 
basme şi colinde, dar şi în poezia populară de nuntă se întâlneşte frecvent. 
Vânatul este ocrotit de spaţiul mitic în care trăieşte, de aceea vânatul 
trebuie să-I acorde animalului respectul şi cinstea cuvenite unui adversar. 
Conform aceloraşi concepţii străvechi, animalele (pentru daci lupul şi 
căprioara) sunt sacre, iar în urma vânătorii, prin consumarea animalului 
sacru vânătorul a trecut o probă iniţiatică prin care se identifică cu o 
divinitate tutelară întrupată în vânat. 
 Vânătoarea ritutală împrumută de la magie principiile de bază ale 
eficacităţii: puritatea rituală a vânătorului, timpul fast sau nefast (noaptea 
de Bobotează în Căprioara din vis). Desfăşurată în aceste condiţii menite 
să-i asigure succesul, vânătoarea se converteşte în “artă supremă, ştiinţă şi 
magie, tehnică şi cultură, sacrificiu şi încordare de energii cu simulacre şi 
ritualuri magice”. 
 Prin talent şi acea experienţă iniţiatică a întâlnirii cu oratorul său, 
sculptorul se dovedeşte a fi un om deosebit, un om ales, cu acces la 
orizontul sacru al universului. 
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 Tot un fel de vânătoare, ajungând uneori să se confunde cu 
aceasta, este şi “aventura erotică”. Căutarea perechii potrivite şi posedarea 
acesteia reclamă comportamentul unui adevărat vânător. El trebuie să-şi 
stăpânească “prada” prin forţă şi inteligenţă, acţiune echivalentă probei 
iniţiatice. Căprioara din vis înfăţişează o variantă mai amplă a relaţiei 
erotice. În subconştientul eroului aflat sub “vraja” a două aspiraţii 
similare - vânătoarea şi iubirea – se produce o identificare a celor două 
obiecte râvnite (fata şi căprioara) sub semnul unei trăiri sublime, 
transcendente: trăirea erotică. Sculptorul se consolidează cu gândul că 
iubirea sa imortalizată în obiect de artă va dăinui asemeni desenului de pe 
cuţitul de vânătoare. Situaţia femeii metamorfozate în căprioară face ca 
această povestire să fie cea mai clară expresie a corelaţiei dintre vânătoare 
şi iubire. 
 După povestitorul sculptor, “arta, femeia şi vânătoarea se 
echivalează, sunt tot una, alcătuiesc acelaşi elan unic, aceeaşi esenţă”, a 
spiritului uman spre formă. Vânătoarea înseamnă o apropiere de “izvorul 
viu”, iar femeia “transfigurează până la divin  frumuseţea animală a 
tuturor formelor ce stau înapoia ei şi urcă treptele până la ea, ca să fie 
transpusă dintr-o dată dincolo, în alt tărâm”. 
 O femeie frumoasă care seamănă, fireşte, cu o zeiţă, a stârnit 
cândva pasiunea eroului. Dar de această dată zeiţa din povestire e aleasă 
cu tâlc: zvelta domniţă Irina descinde din prototipul Dianei, zeiţa 
vânătorii. Descriind-o artistul are deci prilejul să sintetizeze într-un 
portret simbolic toate legăturile posibile dintre iubire şi vânătoare, dintre 
omenie şi vânat: “Era tot ce poate zămisli mai perfect arta şi natura… 
Dacă se oprea, îndreptându-şi boiul mândru între câinii de vânătoare, ce o 
înconjurau, era Diana, fecioara cerească. Când alerga pe alei, urmărită de 
salturile Maitei, îmi îngheţa inima: era aidoma unei căprioare gata să fie 
ajunsă şi sfâşiată”. În povestire avem de-a face cu relatarea unui vis din 
noaptea de Bobotează care, aşa cum îl avertizează domniţa Irina pe 
naratorul-personaj, ar putea avea un “tâlc” major. “-Fii cu băgare de 
seamă, adause ea, mâine e ajunul Bobotezei, când visele au tâlc. Ţine 
minte ce ţi se arată. Câteodată e chiar ursita”. 
 Tânărul sculptor modelează chipul domniţei Irina (obiectul iubirii 
sale din acel moment), identificând-o cu Diana-Artemis, (“tunică scurtă, 
braţe goale, tolbă cu săgeţi în spate”), zeiţă a vânătoarei şi arhetip al 
feminităţii inaccesibile, identificată uneori în mitologia cu Luna. Apare 
“osul sălbatic”, în care tânărul vânător paleolitic (strămoşul de peste 
milenii a sculptorului) sapă chipul căprioarei urmărite, transformată 
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miraculos în fată (“tunică ce-i lasă braţele goale. Sânii îmboldesc cu 
îndrăzneală pânza subţire”). 
 Din cele patru arhetipuri: pământ, aer, foc, apă, întrecerea de la 
“lut” la forma artistică nemuritoare este nevoie de foc, pe care îl putem 
recunoaşte sub chipul concret-omenesc al “patimii”, respectiv al 
dragostei, privită ca etapă necesară în devenirea de la om la artistul 
creator. 
 Zăpada în care desenează chipul Irinei preia funcţiile mitologice şi 
arhetipale ale apei, mai ales în episodul furtunii de zăpadă din noaptea de 
bobotează (cadru al visului simbolic) care poate fi înţeleasă ca substituit 
realist, adaptat devenirii individuale a personajului, al Potopului. Prin 
intermediul naratorului, scriitorul vorbeşte chiar de un sorb de zăpadă, 
reluând o imagine din mitologia populară românească: cea a “sorbului 
pământului”, închipuit ca punct central al “mării” şi loc de trecere între 
tărâmuri, cu ajutorul scării cosmice a “Bradului Mărilor”. 
 Ca orice erou, pentru a se construi ca atare şi a se găsi pe sine ca 
esenţă, sculptorul în devenire va trebui să coboare în tărâmul de jos, să 
înfrunte Apele infernale, care iau acum forma potopului de zăpadă, unde 
imaginile se resorb în materia care le-a născut (“Dar domniţa Irina era 
acum ea însăşi un bloc de zăpadă. Şi zâmbetul ei – o pată lunară”), dar şi 
Moartea în ipostaza îngheţului, apoi a bolii, din care se va naşte în 
primăvară omul cel nou, artistul. 
 Vizita pe tărâmul Morţii şi al “uitării” ia forma realistă, verosimilă, 
a unei experienţe limită: îngheţul, asociat cu somnul şi visul simbolic. 
Tânărul sculptor îşi traversează, în visul său simbolic, mai întâi propria 
copilărie, ca epocă originală în planul individual, apoi istoria speciei, unde 
se întâlneşte cu sine în ipostază de vânător paleolitic. 
 În plan temporal, momentul îşi asociază în mod simbolic 
primăvara. Dispare vânătorul, dispare îndrăgostitul – ambii topiţi, 
asimilaţi de către noul erou, Artistul. Focul nu este decât o etapă 
trecătoare în procesul sublimării materiei în spirit, al cărui arhetip este 
aerul. 
 Naşterea artistului reia, pe un alt plan, renaşterea neofitului trecut, 
în vechile triburi de vânători, prin ritul de iniţiere, spre stadiul de bărbăţie, 
independenţă şi conştiinţă, căci una din componentele acestui rit era 
tocmai aflarea de către neofit a legendelor sacre, a miturilor de origine a 
tribului sau chiar a lunii şi oamenilor. A cunoaşte originea lucrurilor 
înseamnă, în mentalitatea arhaică, a le înţelege pe deplin şi, în consecinţă, 
a le stăpâni. Or, şi eroul nostru află de pe urma acestei experienţe-limită, 
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asimilată ritului de iniţiere, care este “obârşia artei”, devenind Artist cu 
adevărat. 
 Povestind, bătrânul sculptor-narator îl iniţiază la rândul său pe 
Autor căci se află înainte de a-şi da sufletul, adică înainte de a deveni 
integral spirit. 
 Dacă în legenda antică omul se transformă în animal, la 
Voiculescu animalul se transformă în om. În legendă chiar dacă este în 
mod evident o stăpână a apelor, cărora le dă viaţă, Artemis este de o 
cruzime monumentală. Dacă eroul lui Voiculescu este “fulgerat” de 
sentimentul dragostei, în mitul antic acesta pare a fi o slăbiciune, capabilă 
să-l înstrăineze pe erou tocmai din condiţia sa de erou pur, adică de erou 
al luptei, de vânător şi de viteaz. 
 În consecinţă, zeiţa rămâne cu totul frigidă, rece când nimfele îi 
povestesc de frumuseţea lui Acteon. Fiul regelui, Acteon se va prăbuşi 
tragic sub colţii propriilor câini tocmai în momentul când se lăsase 
străbătut de sentimentul dragostei, pe care zeiţa i-l inspiră pe cale magică, 
drept pedeapsă pentru vina de a-i fi văzut chipul divin, inaccesibil 
muritorilor. Dragostea este înţeleasă aşadar ca pedeapsă, ca vrajă malefică, 
menită să-l submineze pe erou. 
 Raportul cu câinii săi, ipostaze ale carnasierului, vânătorul-animal, 
model arhaic al omului vânător. Eroul lui Voiculescu nu agreează 
vânătoarea cu câinii: “Nu-mi plăcea să vânez cu câinii. Tulbură 
frumuseţea, aş zice sacrosanctitatea vânătorii”. Aceştia îi vor fi impuşi de 
Irina (avatar uman al zeiţei) ca prelungiri alemodului de a fi. Dacă în mitul 
antic câinii sfâşie şi ucid pe omul devenit animal, la Voiculescu aceştia 
salvează şi “nasc”, prin propriul lor sacrificiu, pe omul nou, desprins cu 
totul de animalitate: “Au fost găsiţi câteşpatru morţi, trântiţi deasupra 
mea… Ăsta a fost norocul meu. Am supt ca un prunc, cum mă visam, 
închis în trupul a patru dihănii care şi-au dat viaţa pentru mine”. 
 Cu siguranţă semnificaţiile din aceste proze sunt mai multe şi pot 
fi dezbătute într-un cadru mai amplu. Am încercat să descoperim câteva 
dintre marile mituri, prezente în aceste proze, care “mustesc” de 
semnificaţii mito-folclorice. În conferinţa Starea sanitară a ţării din 1936, 
Voiculescu afirma: “Satele româneşti au rămas la fel, aşa cum s-au alcătuit 
din vechime sub presiunea care au stăpânit înjghebarea lor… şi până azi o 
primitivitate ca din altă lume domneşte în satul nostru de munte, care a 
fost matca roirii noastre spre şes”. 
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Doina ONICA (Suedia) 
Despre durere 

 
Durerea nu are nevoie de nici o introducere. Nu aşteaptă. Se instalează 

direct, nu cere voie, vine şi este acolo pur şi simplu.  
Pe câmpul durerii nu cresc flori. Nu este nici un câmp, este doar un deşert 

fierbinte, fără noimă, fără capăt, fără întrebări, fără răspunsuri. 
Durerea are culoarea albă a spaimei. Sângele pribeag lasă trupul singur, 

părăsit. În răstimpuri, magma fierbinte din adâncul sufletului arde punţi şi poduri, 
şi toate legăturile cu restul lumii, semănând pârjol şi cenuşă cât vezi cu ochii. În 
deşertul durerii fiinţa se izolează, pietrificată.  

Durerea este haos. Dimensiunile dispar, lumea devine plată, apoi o linie 
suspendată peste abis. Un fir de păianjen deasupra mării nesfârşite. Durerea 
învingătoare ia toată energia. În urmă rămâne doar vidul neputinţei.  

Pietrele durerii le simt până în creştetul capului, halucinante. Amintiri ale 
tuturor durerilor trecute.  

La sfârşitul zilei drumul istovitor a atins cascada. Cascada mâloasă purta 
apa dezlănţuită a gheţarului de pe vulcan. I-am ascultat tumultul. Răsuna ca 
eliberarea pe care ţi-o dă un plâns nervos.  
 

       Cascada Dettifoss 
(Islanda) 
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Gabriela Genţiana GROZA      
   

 Iulie 2009 
 

A înflorit din nou castanul 
  
                                                A înflorit a doua oară 
                                                Castanul ce slăbit părea 
                                                Întinerit, nu vrea să piară, 
                                                Răpus uşor de vreme rea. 
  
                                                În ambianţa nefirească 
                                                Întreaga vară a tânjit 
                                                Un pic de ploaie să-l stropească 
                                                Un nour mic, abia ivit ivit. 
  
                                                Acum luceşte mândră salbă 
                                                În părul toamnei ruginii 
                                                Pe ramuri câte-o floare albă, 
                                                Ici-colo-n orele târzii. 
  
                                                Mă mir de unde-atâta vlagă 
                                                În trunchi de stete chinuit 
                                                Un biet castan putu să tragă, 
                                                O nouă sevă s-a ivit. 
  
                                                E toamnă lungă, cui îi pasă? 
                                                Castanul flori şi-a desfăcut; 
                                                Nepăsătoare, vremea lasă 
                                                Paingul pânză la ţesut. 
  
                                                Şi cine stă să-l mai admire 
                                                Când rod şi frunze s-au uscat 
                                                Iar bruma cade peste fire 
                                                Şi rândunelele-au plecat?... 
                                                                                          oct. 2009 
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Eugen EVU 
 

NEPOATA LUI TRAIAN 
 

All’ ap’echton deta palla 
manthanusin hoi sophoi” – adică e 
înţelept să înveţi de la duşmani,  
dictonul socratic, are la noi ziceri 
colaterale, de pildă „ e de preferat un 
duşman deştept, decât un amic 
prost”...Cel situat ca advers ca găsi 
mereu mai eficient punctul tău slab şi 
ţi-l va arăta, te va ţinti, lucru mai 
preţios şi de dorit deci, decât vreo 
măgulitoare şi moleşită ipocrizie a unui 
amic care, din exces de zel ori 
superficialitate analitică, te amăgeşte 
lăudându-te. 

Cum lucrul meu critic a fost 
întemeiat după lecţia unui alt tip de 
înţelepţi, am preferat să scriu despre 
cineva mai nou venit în literatură, la 
modul constructiv, adică motivant 
psihologic, diferenţiind în primul rând ceea ce este valoare şi lăsând în planul 
doi, ori eludând umbrele prin câteva propoziţii, cele mai puţin reuşite. Cel 
puţin în cazul celor tineri, atenţi la spusele unui mai cu expereienţă, acesta a 
fost un lucru bun, a dat roade. Azi stau să mă gândesc dacă nu cumva acest 
gen de empatie stimulativ uneori, a fost o eroare. Însă acolo unde este talent, 
omul îşi află calea şi singur, nu va pândi mereu un elogiu, o remarcă, o 
referinţă a unui mai consacrat. Aceeaşi reacţie paranoică, a memoriei  
primitive şi a răzbunării, a urii şi scuipăciunii am resimţit-o nu doar de la unii 
turnători ce azi tac despre „ quintesenţa” mizerabilă a trecutului lor, dar şi al 
nişte irecuperabili inşi ce se pretind a fi mai patrioţi ca tine, mai îndreptăţiţi a 
fi şefi ca tine, mai „ politici” mulţimea votantă aiurea sau, mai grav, cea 
covârşitor absentă de la urne. 

Există un soi de scrib deobicei sfertodoct, arogant şi suficient, ba 
chiar vanitos, care nu te va ierta – literalmente – dacă ai remarcat un vers 
prost, sau ai scris despre el ceva ce nu i-a convenit. Genialoidul tipic nu va 
uita niciodată o ofensă pentru el, va sfida poate intenţia ta egală cu a 
recomanda la timp o medicamentaţie, faţă de ceva ce ar putea fi simptomul 
unei boli de mai târziu.  
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Am întâlnit şi reacţii schizofrenice, ulterior obsesive, la cutare sinceră 
observaţie cutarele te ţine mine şi după zeci de ani. Omul care scrie este 
desigur sensibil, sau hipersensibil- sau cum s-a zis demult, genus iritabile. 
Dar nu tipic. Cel mult tipic –atipic. Există în categoria aceea, sentenţioşii- 
justiţiari, există critici cărora masca ( rolul) de critic bătut în cuie, deobicei pe 
o arie locală, de tip provincialist ( egal cu „ centralismul”  culturnic specific 
capitalei, unde instituţiile au făcut nod feroviar prin tradiţie, mai ales în 
vechiul regim) – care odată duşmănindu-te, te desconsideră şi te atacă ori de 
câte ori au prilejul, mai ales după auzite, mai ales bârfind....Ce rimă ciudată : 
bârfă- târfă ! 
Un pacient al unei staţiuni cu ştiute devianţe patologice în propriul scris, m-a 
atacta grosolan pe ciudata motivaţie că eu scriam despre unii pe care el nu îi 
agrea, ca atare  dacă îi sunt lui duşmani, ori antipatici, odată ce ei scriu despre 
mine, ori eui despre ei, suntem de aceeaşi teapă ! Halal criterii deontologice. 
Aşa scria Al Piru, aşa scrie şi Al Ştefănescu, aşa scriu şi emulii lor de pe te 
miri unde, mereu acri, mereu îngâmfaţi de câtă carte ştiu, mereu 
pronunţându-se  asupra altora, fără a avea minima legitimitate a propriei 
opere. 

Se pare că şi alţi monştri sacri ( sau cum zice Vasile Leac, monştrii-s 
acri ) o ţin înainte, abuzând dar numai pentru ignoranţi sau neinteresaţi critic, 
de aprecieri după ureche... Revăzând istoria literaturii române, constaţi că au 
existat altădată premii chiar academice în vogă, purtătorii de nume ai acestor 
premii efemere, devenind în timp absoluţi anonimi. 

Eminescu nu a fost iertat de ipochimeni ( ciudată rima nimeni !)  şi 
ştim asta mai ales din geniala ( egală genială cu opera literară) operă a sa 
politică ( vol X Perpessisius) – cutremurătoare, unică, mai ales prin ironia pe 
care în dialogurile cu  Charmides, Socrate  o considera instrument al 
maieuticii. 

Satirele eminesciene sunt prin forţa lor unice şi pentru ţintele lor, 
insuportabile. Iată citate ce ard mai dureros azi decât în vremea lor:  „ Astfel 
încăput pe mâna a ori cărui, te vor drege/ Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege/ 
at afară de acestea, vor căta vieţii tale/ Să-i găseaască pete multe, răutăţi şi mici 
scandale „ ( Satiră). 

De-oi urma să scriu în versuri teamă-mi e ca nu cumva/ Oamenii din 
ziua de-astăti să mă-nceapă-a lăuda”...Iată cum tânărul Eminescu era 
cunoscător al lui Socrate şi deopotrivă Charmides. Mutatis – mutandum, să 
revedem şi secvenţele care ne spun totul nu despre vremea lui, ci despre cea 
de azi !  

Panglicari în ale ţării care joacă ca pe funii/ Măşti cu toate de renume 
din comedia minciunii/..(...,,,) .”Vezi colo pe urâciunea fără suflet, fără cuget/ Cu 
privirea- mpăroşată şi la făcli umflat şi buget/ Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de 
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şiretlicuri/ La tovarăşii săi spune veninoaselei-i nemicuri/ Toţi pe buze au virtute, iar în 
ei monedă calpă/ Quintesenţă de mizerii de la creşte până-n talpă”... 

Negreşit, atributele de „urâciune”, „privire-mpăroşată şi la făcli umflat „ .., 
negru, cocoşat, lacom, sunt anume menite ca prin grotescul, prin caricaturalul 
lor tăios, nu a insulta natura umană, ci a extrage contrsatul dintre „arătanie” şi 
pretinsele întâietăţi de a judeca ei pe alţii prin principiul armoniei estetice. 
Shakespeare scria „eşti intelgeitn pe cât eşti de frumos”, el referindu-se la 
frumuseţea expresivă a unui chip, nicidecum la vreo obligatorie înfăţişare de 
efeb, ori vedetă, vip. E vorba aici de o lege armonică între interior şi exterior, 
de o simetrie între spirit-duh şi arătare/ chip.  Aşadar şi între cine eşti şi cine 
pretinzi prin scris, arta ta, a fi. 

Dedublarea, ruptura dintre cine eşti şi cine strigi că eşti, face drama 
nimicniciei celor ce cu TUPEU şi aroganţă patologică, răzbat bazându-se 
tocmai pe naivitatea ori ignoranţa ori bunul simţ simplu al altora, pretinzând 
şi chiar „consacrând” figura Maestrului atotgenial şi atotjudecător, liderului ori 
big- şefului în domeniu. 

„Quintesenţă de mizerii”...Panglicari. Monedă calpă la vreme de fals al 
valorilor. Profitori. Sconcşi. Farisei. Ipochimeni. Eminescu avea desigur o 
anume grilă estetică de un tip conservator- naţionalist, pe care s-au grăbit 
unii să o taxeze disriminatorie pe alte criterii decât ale moralei... Dar nu e aşa! 
Intruziunea moravurilor fanariotice, alogene, în societatea ţării, în „capul 
trebii”, era şi atunci de respins, devreme ce inducea stricăciunea unei 
constante de profunzime a românimii: „Şi deasupra tuturora, oasetea să şi-o 
recunoască/ Îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broasă/...Dintr-aceştia ţara noastră 
îşi alege astăzi solii/ Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii, În cămeşi cu 
mâncei launge şi pe capete scufie/ Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filozofie... 

Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte/ Unde spumegă desfrâul în mişcări şi 
în cuvinte/ cu evlavie de vulpe ca în strane şed pe locuri/ Şi aplaudă frenetic, schisme, 
cântece şi jocuri”... 

O, Doamne! Inevitabil simţim prin extindere, cum astea ne sar în 
ochi din politicianismul deşănţat, demagogia şi bulibăşeala pretims-electorală, 
iar tipicul exacerbărilor din lumea scribilor lui Roland Barthes (...), se 
mulează mai abitir în ... 
        „ Şi apoi în Sfatul ţării se adun să se admire/ Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu 
nas subţire/ Toate mutrele acestea sunt pretinse de Roman/ Toată greco-bulgărimea e 
nepoata lui Traian „ ... 
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Tudor NEGOESCU 
 

 
Scrisul ca o terapie intensivă 

 
 

De ani buni, revista şi editura craioveană Scrisul Românesc manifestă o 
reală deschidere pentru creaţiile autorilor români din Diaspora, fiind vizaţi cu 
precădere scriitorii proveniţi din spaţiul nord-american. Unul dintre aceşti 
autori este Dona Roşu (n.1935), trăitoare în localitatea Kalamazoo, din statul 
Michigan. Poetă, prozatoare, traducătoare, este titulara unui Master of Arts în 
engleză, obţinut în 1989, la Western Michigan University, membră a 
Academiei Poeţilor Americani (The Academy of American Poets - S.U.A.). 

Faţă de ultimul său volumul de versuri (Numele tău, Ed. Scrisul 
Românesc, Craiova, 2004), Dona Roşu  şi-a limpezit discursul, i-a netezit 
asperităţile, a renunţat la subtilităţile metaforice, la tonalităţile grave. 

Cele nouă poeme în proză ale volumului bilingv (român – englez) 
Scrisori către mama  de la fiica ei emigrantă (Ed. Scrisul Românesc, 
Craiova, 2008) constituie tot atâtea decupaje de memorie dezbrăcate de haina 
lirismului, lipsite de acele artificioase echivocuri, mai mult sau mai puţin 
’’poetice’’. 

Volumul este tradus de către Kathleen Snodgrass şi Antonio Costea 
Jr., şi editat de Kathleen Snodgrass, W.D. Snodgrass şi Toma Velici. Textele 
sunt însoţite de nouă reproduceri după tablourile artistului plastic Luciana 
Costea, cea mai expresivă dintre ele fiind, în opinia mea, reproducerea după 
tabloul intitulat Woman Tree. 

Scrise în urma unor experienţe umane traumatizante, textele ce 
compun volumul pot fi percepute ca nişte exerciţii de supravieţuire sau, cum 
ar spune o poetă  precum Ileana Mălăncioiu, ca “nişte exerciţii de vindecare”; 
o vindecare de traumele exilului, care, pe zi ce trece, devine unul interior. 
Poate că mecanismul supravieţuirii e pus în mişcare de aceste notaţii cu tentă 
de jurnal intim, flash-back-uri de memorie declanşate de elemente din aria 
vizualului, bunăoară, o fotografie sau o pictură: “Ieri am văzut un tablou ca 
acela al nostru de lângă vasul cu şerpi de argint./ Nu ţi-am spus niciodată 
istoria lui. (...) Era pe un fond cenuşiu şi împuns, ca de vârful unei săgeţi, sub 
genele ochilor verzi” (TABLOUL DE LÂNGĂ VASUL CU ŞERPI DE 
ARGINT). 

Textele sunt plasate sub semnul emblematic al vizualului, element 
care are menirea de a umple golul creat de pierderea celor dragi şi de a 
recupera distanţe în spaţiu şi, mai ales, în timp. Rezidă, într-o ultimă instanţă, 
din nevoia de a fi împreună cu celălalt: “Acolo tronează fotografia ta, în care 
porţi basmaua neagră/ cu flori roşii şi verzi. (...) Eşti tare frumoasă şi eu mă 
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mir că nimeni dintre cei ce ne/  intră în casă nu-ntreabă de tine” (MÂINILE 
TALE DIN ICOANELE VECHI BIZANTINE). 

Pe alocuri, textul capătă accente tragice, o dimensiune religioasă, dar 
şi una profund umană, iar drama trăită de mamă este potenţată de drama 
fiicei: “La auzul urletului fiicei mele, m-am înfricoşat şi am strigat,/ Doamne, 
scoate din pieptul copilului meu cuţitul acela care/ s-a-nfipt cu prăsele cu 
tot!/ Şi dintr-o dată, ca la un semn nevăzut, ea a tăcut” (ACUM CĂ E 
IARNĂ).  

Actantul liric propus de Dona Roşu probează un sentiment ascuns 
de culpabilitate, de regret, imputându-şi lipsa comunicării cu persoana iubită, 
cerându-i iertare: 
 “Te rog, să mă ierţi că te-am ţinut iarăşi departe de viaţa/ noastră de-aici/ 
dar tu ai să-nţelegi de ce mi-a fost atâta vreme/ greu să-ţi scriu”.   

Ducând o luptă cu propriul destin, asumându-şi suferinţa provocată 
de moartea celui drag, autoarea încearcă o reeditare a mitului sisific: “A venit 
rândul meu să aflu cum e când sub ochii tăi deschişi,/ în braţele tale, îţi 
pleacă perechea pe drumul fără sfârşit. (...) Şi în clipa aceea, am simţit cum 
cele două păsări încetaseră/ să mai cânte şi se prefăceau încet în două pietre 
de stâncă” (ÎN LOC DE DOUĂ PĂSĂRI CARE CÂNTAU). 

Poetă înzestrată cu vocaţia suferinţei, Dona Roşu foloseşte scrisul ca 
pe o terapie intensivă, aflându-se într-o tentativă eşuată de recuperare a 
trecutului, de reînviere a unor legături tainice cu locurile natale, cu fiinţele 
iubite.  

 
Cineva spunea că ’’simplitatea care ajunge la profunzime fără nici o 

ostentaţie este semnul literaturii mari’’. Acest semn l-am întâlnit în câteva 
dintre textele care compun volumul Scrisori către mama  de la fiica ei 
emigrantă. 
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Octavian CURPAS 
 

„Dantelă de Babilon” , criza psihologică a omului obişnuit 
 

  La începutul sec. XIX, 
armatele lui Napoleon deţineau 
controlul asupra întregii Europe. 
Rusia este una din cele câteva ţări pe 
care acesta nu reuşise încă, să le 
cucerească. Despre confruntarea 
dintre Franţa si Rusia, în care bătălia 
de la Borodino ocupă locul central, va 
scrie magistral Lev Nikolaevici 
Tolstoi, în romanul „Război şi pace”. 
„Mă pasionează istoria lui Napoleon şi 
Alexandru”, spune Tolstoi, de aceea, 
în septembrie 1867, acesta călătoreşte 
până la Borodino, pentru a studia 
locul uneia dintre cele mai mari lupte 
ale tuturor vremurilor. Timp de două 
zile, el umblă pe jos şi cu trăsura pe 

câmpia de la Borodino, face însemnări în agenda sa, desenează planul 
bătăliei şi caută veterani, contemporani ai războiului de la 1812. Despre 
război şi pace, dar în secolul XXI, despre Babilonul modern,  despre o 
stare de fapt acutală şi despre reverberaţiile unui măcel uman fără 
frontiere, terorismul, ne vorbeşte scriitoarea Melania Cuc, în romanul 
său „Dantelă de Babilon”. Pasionată de istorie, romanciera realizează, cu 
„Dantelă de Babilon”, o variantă modernă, contemporană, a romanului 
istoric clasic. Fără pretenţii estetice, fără dorinţa de a epata, autoarea ne  
oferă prilejul de a medita asupra ororilor războiului, dintr-o perspectivă 
inedită. Practic, cititorul o însoţeşte pe ziarista Melania Cuc în Babilonul 
modern, la scurt timp după evenimentele din 11 septembrie, unde este 
martor, prin ochii ei, la toate atrocităţile fără limite ale terorismului. 
Impresia este de film trimidensional, pentru că ai ocazia, lecturând 
volumul, să fii de faţă la tot ce se întâmplă, să asişti pe viu, la scene în 
care raţiunea este complet absentă din context. Romanul „Dantelă de 
Babilon”se defineşte ca o incursiune în istoria violentă „de pe linia întâi a 
unui front fără pifani şi fără ordin de zi pe cazarmă.” Pornită de o săptămână, 
în căutarea aventurii, „înarmată cu laptop şi camera de filmat”, şi visând la 
„Premiul Pulitzer pentru un reportaj realizat în direct de pe linia frontului,” 
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Melania Cuc se vede prinsă în păienjenişul unei lumi ieşită din 
normalitate. Condeiul perfect al autoarei descrie cu realism, cu grijă, dar şi 
cu o anumită doză de ironie, stări sufleteşti perfect umane. Melania Cuc 
intră până în cele mai ascunse cotloane ale gândului, redând cu intensitate 
sentimente şi idei ce apar într-un context întunecat, parcă regizat de o 
forţă obscură. De două zile ostatică într-o fostă aerogară, autoarea descrie 
în amănunt, într-o evaluare cât se poate de exactă, propriile trăiri, dar şi 
pe ale celorlalţi prizonieri. „Eu sunt numai un om din carne şi gânduri, simt cum 
frica  mea ia formă de ac, îmi intră pe sub unghiile nelăcuite, se prelinge în fibră şi 
urcă în creier ca alcoolul  cel bun.  O piele nouă-mi creşte peste epiderma cea veche, e 
ca o gutapercă  fleşcăită şi foarte transparentă. Tremur ilizibil. Am mâini ca de 
mort... Eu râd, mă amuz de oricine-i prost şi suspină, eu sunt puternică,  bărbată şi 
sofisticată,  am învăţat cum să-i facă faţă situaţiei limită la şedinţe yoga, la cursuri de 
supravieţuire între fiare şi colegii de generaţie.” 

Ne aflăm pe tărâmul crimelor, într-un anumit moment al 
istoriei, când lucrurile se pot încheia straniu, într-un final însângerat. „Cu 
aerul ce se scurge prin găurile date de glonţ în tavan, intră şi mirosul de sânge. Sânge 
proaspăt de om.” Prizonieră alături de autoare, este printre alţii, Laila, „cadâna 
ascunsă în higeab croit din stofă foarte fină şi cu zeci de brăţări clincânindu-i ca nişte 
cătuşe la mâini”, care îşi petrece timpul lucrând cu igliţa, dantelă. „Cadâna a scos 
din bagaje un ghem, o igliţă şi dantela albă, fină şi neterminată. O ţine pe braţe... 
Laila îmi arată modelul dantelei la care lucrează, unul vechi şi cu dichisuri ce ţin de 
viaţa dintr-un serai cu destule femei leneşe, lascive, ce îşi adoră stăpânul. Eu nu mă 
pricep la înnodat macrame în horbote aproape medievale. Nu vreau să învăţ 
meşteşugul pierderii timpului prin… nimic. Nimic?! Ce-am avut, ce-am pierdut?”  

Straniu cât de mică este lumea. În Laila de acum, autoarea o 
recunoaşte pe „Lelia de pe Colentina! Fantastica Lelia, artista care traversase 
scena şi Continentul, ca o supernovă,- arzând, fascinând de-a lungul unui singur 
sezon cât într-o viaţă de om. Fata în ginşi de cawboy şi cămaşă din steag de mătasă 
roşie ca sângele de  erou, îl prinsese în mrejele sale până şi pe prinţul moştenitor.” 
Lelia este condamnată la exil de către autorităţile acelor vremuri, iar destinul ei se 
materializează simplu, într-un „paşaport cu viză pentru o ţară neutră.”   

Prezenţa Lailei dă un sens neaşteptat lucrurilor. Ea este o 
nouă variantă de femeie, dârză, optimistă, luminoasă, sub un aer de 
aparentă fragilitate, evident, în antiteză cu romanciera, care simte nevoia 
să precizeze ... „îmi lipseşte curajul.”   „Vecina mea de scaun şi de suferinţă, este 
poate singura mostră de feminitate adevărată în cloaca asta ca şi asexuată.  Face faţă 
plină de curaj situaţiei.  Zadarnic. Bărbaţii se prefac că nu o bagă în seamă. Paznicii 
o ignoră cu bună ştiinţă. Cei cu cagule trase pe faţă se poartă cu noi ca şi cum ar fi, 
nu paznici de ostatici, ci  hoţi de cadavre.” În simbol, Laila este imaginea unui 
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Babilon de altădată, cu obiceiuri şi tradiţii bine înstăpânite, asemenea 
modelului de dantelă pe care îl lucrează. În prezent, este trecută cu 
vederea de toţi. Războiul este în toi, pacea nu face obiectul preocupărilor 
nimănui. Brăţările Lailei au clinchet de cătuşe.  

Pe lângă cele două personaje, în fosta aerogară se mai află 
Cecilia, o tânără negresă, refugiată din Sud,  şi sugarul ei bolnav şi 
înfometat, Ardazir, adolescentul invalid, ţintuit într-un scaun cu rotile, 
împreună cu Ardanaze, tatăl său, Salomeea şi soţul ei, Holofern, medic 
veterinar din Cairo, care îşi şi dă obştescul sfârşit chiar acolo, devenind 
prima victimă, Ali, samsarul de cai de Arabia, nevasta unui amiral din 
Baikal – Maşa - ce „i-a supravieţuit Războului Rece, apoi, Perestroicii”, Mandea, 
un soldat din legiunea străină, în permisie, cuplul Johnatan-Barby, el, 
bancher pe Wall Street, împreună cu bebeluşul lor, un negustor de şofran, 
etc.  

În conversaţia care se încheagă între romancieră şi soldatul 
român din misiunea străină, aceasta îi oferă informaţia care  îi dezvăluie 
condiţia. „Da’ ce cauţi în Babilon, tu, o femeie care , nu cred că ar face faţă nici la 
reculul unei arme de vânătoare?”, întreabă el. Răspunsul autoarei, „Sunt în 
misiune. Oficială.”, vorbeşte despre o natură duală, despre ascunderi şi 
taine. Laila îi dă jos masca, ajutând-o să fie ea însăşi. „Nu vezi că-i 
jurnalistă!? Intervine Laila.” Iar dantela se înmulţeşte, Laila e harnică şi 
lucrul mâinilor ei aer un aer străin, neobişnuit, în acest mediu cazon, 
auster, în atmosfera de thriller, ce pare desprinsă dintr-o lume de ficţiune. 
„Lângă mine, Laila şi-a lăsat părul roşu pe jumătate descoperit de broboadă. Cu 
ochii ţintă pe firul de  bumbac trage ochi după ochi, din igliţă, la dantela care a 
crescut cu un lat de palmă.” De altfel, tot Laila este şi singura care încă mai 
crede în divinitate – „Alah e mare!” – spune ea, în deschiderea romanului. 
Laila aduce o pată de culoare, tocmai prin credinţa pe care o dovedeşte, în 
mijlocul unei realităţi năucitoare, inflexibile, rigide, în care ordinea se 
stabileşte prin forţă şi căreia trebuie să îi facă faţă. „- Facă-se voia LUI! 
şopteşte Laila şi un tremur uşor îi mişcă bărbia. 

Toţi au devenit „prizonieri ai soartei” şi totul alunecă exact 
ca într-un vârtej, spre un deznodământ previzibil. Şi din nou, naraţiunea 
se accelerează, iar Melania Cuc îşi demonstrează talentul la scris. În prim 
plan este adus gestul remarcabil al lui Barby, care hrăneşte la sânul ei, 
copilul flămând al Ceciliei. „Gheaţa dintre două mame, dintre două rase umane, 
a fost gata spartă... Imaginea-i ireală. Obrăjorul negru  peste sânul alb şi gura cât o 
afină coaptă pompând, trăgând cu nădejde din vână umană. Flămândul îşi ia porţia 
de hrană, lapte de mamă. Fără sentimentalisme, ştiu, scena asta rămâne doar… un 
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simplu transfer, o porţie de mâncare şi o şansă  infimă pentru ca, fiul unei refugiate,  
să supravieţuiască.” 

La fel de autentică este şi descrierea scenei de război făcută 
de Mandea, feciorul Vrâncioaiei, acum mercenar în Legiunea Străină. 
Drama războiului, permanenta ameninţare a morţii, măcelul, dramatismul 
şi înţelesurile profunde ale celor petrecute fac ca romanul să capete 
amploare. Alternanţa moarte-viaţă încheagă cartea, dându-i o structură 
organică. Confesiunea soldatului dovedeşte că Mandea a evoluat, că nu 
mai este omul care s-a înrolat pentru bani, că frământările sale de 
conştiinţă l-au făcut să depăşească lăcomia şi vulgaritatea. „Eram obosit, cu 
genunchiul rănit. M-am oprit, în braţe cu o piatră invadată de licheni. In lumina de 
Lună,  vedeam vag literele, semnele care, sigur explicau un nume, un destin, o viaţă 
care trecuse prin lume. Atunci, m-am întrebat, ce caut eu, feciorul  Vrâncioaiei, acolo, 
la capătul lumii? Care sunt Răii? Care sunt Bunii?”  

Simbolurile sunt simetrice în romanul Melaniei Cuc. Dacă 
Laila reprezintă pacea, soldatul acesta ajuns acolo, dintr-o altă parte a 
lumii, semnifică războiul, forţa, este un fel de Ares modern, ce emite 
judecăţi cu valoare de verdict. În aceeaşi simetrie a simbolurilor se 
încadrează şi faptul că ambii provin din ţara unde s-a născut şi 
romanciera. Din acest punct, evenimentele sunt gradate, urmând o 
progresie, iar relaţiile dintre personaje evoluează. Intervine intriga, care 
modifică deja starea de echilibru la care se ajunsese şi declanşează 
acţiunea. Totul creează imaginea unei lumi complexe. Ziarista şi cadâna 
ajung să se confrunte. „-Cine? Te întreb. Cine crezi că face cărţile , cine trişează 
în lume?  Eşti femeie deşteaptă. Eşti, ai fost şi de partea asta a baricadei, ai fost o 
creştină. De ce te ascunzi în higeab de cadână? 

Priveşte-mă în ochi! Eu sunt unul dintre nebunii furioşi, tinerii care, 
în urmă cu ani, te urmam la spectacole. Cu garduri de sârmă de jur împrejur, noi 
eram liberi.  Nu mi-ai schimbat viaţă cu muzica ta dar , mai am în Ţară, acasă, 
discurile tale. Mai ştii LP-urile alea de ebonită. Scârţâia ca naiba acul de la pikap, 
dar le ascultam,- dansam după ele  la reuniunile colegiale. Poporul te-a iubit. Lia. Ai 
fost o divă în salopetă. Însufleţeai spirtul comunist pe şantierele tineretului.” 
Răspunsul care vine însă, dovedeşte resemnare. „Lia aia a fost ucisă, a 
murit. Eu sunt Laila, nevasta unui medic arab.”  

Cei trei formează deja, o societate în miniatură, născută din 
întâmplare, în mijlocul altei societăţi. Trei români ostatici, înconjuraţi de 
alţi ostatici, de aiurea şi de călăii lor. „Constat că suntem departe de ţară, trei 
cetăţeni oarecare.  Laila ( Lia) o cântareţă cu faimă care abandoneză brusc scena. Se 
mărită  cu un medic din Palestina. 
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 Mandea, ţăranul care şi-a lăsat  plugul în brazdă şi s-a angajat în 
legiunea străină. 

 Eu,  jurnalist de provincie ce nu va face niciodată reportaj  pe linia 
frontului. 
Nu am  energie cât să-mi imaginez cum ar fi să vorbim acum, aici, despre Patrie.  
Să  fim fraţi şi uniţi măcar odată în istorie. Imposibil?”  
Şi în continuare, ca un lait motiv, Laila „croşetează, deşiră, iar  croşetează la 
dantela din bumbac de Egipt. Trage aţa din ghem cu viteză fantastică şi fără s-o 
privească. Înnoadă ochi după ochi în clonţul de igliţă... Croşetează, trage ca la galere, 
gesticulează, roboteşte în ritm, din instinct de apărare şi fără să trăiască adevărata 
bucurie a creaţiei.  Brăţările multe şi fine îi clincăne impasibile pe braţele care scapă, 
dezvelite din pânza higeabului.” Şi din când în când, mai „repetă frenetic - Alah e 
mare!”  
Urmează punctul culmninant. Se doreşte găsirea unui ţap ispăşitor, vrajba 
îi uneşte pe toţi cei prezenţi, pentru că ura lor rămâne fără putere în faţa 
adevăraţilor vinovaţi, cei care îi ţin prizonieri. Diferenţa dintre Bunii şi 
Răii despre care se întreba Mandea cine sunt este dată de modul în care 
aceştia acţionează în aceeaşi situaţie. Acum însă, nu mai există decât Răii. 
Bunii s-au metamorfozat şi atentează asupra unei nevionovate - Laila. Un 
val de oameni se formează ca la comandă, se îndreaptă spre locul de unde, 
Laila priveşte, cum scânteia dezastrului  riscă să prindă proporţii. Nici nu clipeşte. 
Ea este  golită de furie, de iubire. Fie ce-o fi! Nu-i mai pasă.” Situaţia critică prin 
care trec cei prezenţi are puterea să îi schimbe din oameni cinstiţi, oneşti 
şi cu puternice principii morale, în nişte sălbatici, care nu mai sunt în stare 
să discearnă deosebirea dintre bine şi rău.  

Totul continuă cu o scenă care face ca durerea să fie şi mai 
adâncă. Salomea şi Mandea par să îşi dea seama cât de efemeră şi de 
eterică este viaţa, atunci când te afli la mâna unor terorişi cu faţa acoperită 
de cagule. Ca într-un ritual primordial, animalic, cei doi oferă un spectacol 
hidos, având în vedere cadrul unde se desfăşoară. Încercarea lor de a 
mima împerecherea demonstrează distrugerea oricăror bariere ce ar mai fi 
putut exista între cei prezenţi în fosta aerogară. Bariere impuse de 
intimidate, de civilizaţie, de societate. Salomea “se gudură ca un câine lângă 
stăpân, apoi îl împinge cu vârful sandalei,  i se urcă-n spinare,- calcă peste el ca pe un 
preş aruncat peste un maldăr de oase. Salomea danseză lasciv din buric. Nimeni nu o 
dezaprobă, nimeni nu aplaudă… Realizez instant că ea ne este şeful. Ştie cum, şi 
poate seduce bărbaţii şi femeile deopotrivă. Are dar să subjuge, întărîtându-ne şi  
aruncându-ne în luptă unii cu alţii.” 

În tot acest haos, “Laila prinde, înnoadă ochiuri de aţă pe vârful de 
igliţă, croşetează, deşiră, iar croşetează la dantela care, presimt, că la fel ca pânza 
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Penelopei, nu se va finaliza niciodată. Acum ştiu, cea ce face ea nu este muncă, este 
terapia folosită în lagărele de concentrare şi în ospiciu. Are răbade nu glumă. Ăsta e 
punctul ei forte, desigur.” Sentimentul de panică, luând forme diverse şi 
manifestându-se nestingherit în ceilalţi, ei îi rămâne pe mai departe, străin. 

O altă scenă cu iz apocaliptic este cea în care ostaticii se văd în 
sfârşit, în posesia hranei. Toţi se bulucesc şi se calcă în picioare. 
Descrierea face din acest episod unul captivant. Războiul de afară, la scară 
mare se transferă la scară mică, în această fostă aerogară. Nevoia de apa şi 
mâncare a celor de afară, nevoia după lucrurile de bază ale vieţii, se repetă 
cu detalii şocante, la nivelul ostaticilor. “Buim într-acolo, ne lovim, chiuim, 
îngenunchem şi scurmăm şi noi, cu degetele anchilozate şi unghiile rupte, prin teancuri 
de rufe nefolosite, truse de igiena intimă, cutii cu medicamente, jocuri electronice şi 
pacheţele în care alimentele perisabile sunt doar o masă de mucilagiu. Miroase a 
humus, a ciuperci comestibile şi a viaţă adevărată. Îngerul meu a reuşit, mi-a scos în 
faţă o cutie întreagă de prăjituri. Tremur de insulină-n exces şi de emoţie imposibil de 
stăpânit. Rup amabalajul cu dinţii, sfâşâi  pergamentul  strălucitor şi muşc direct, 
animalic, din aluatul cu gust rafinat.” 

Şi astfel, o mână de oameni trăieşte “războiul altora... Se aud şi 
mitralierele, antiaeriana. Împuşcături, mine explodând, împuşcături şi iar bombe... 
Atacul ăsta va ţine toată noaptea. Se crapă de ziuă, vin peste noi zorii cei graşi ca 
lapţii morunului.” Şi iarăşi, se caută un vinovat, care nu poate fi altul decât 
Laila. Lucrurile încep să ia o întorsătură “horror”, sinistră, de coşmar. 
Dantelăreasa “stă peste mormanul de arme ce ar putea sări în oricare secundă în 
aer. Îi tremură bărbia, degetele... dar face ce ştie mai bine, croşetează. Trage ochiurile 
micuţe prin vârful de igliţă, leagă bride de macrame în dantela care a prins ici colo, 
cearcăne de sudoare... Câţiva dintre bărbaţii din sală, pe care nu i-am luat până în 
clipa asta în seamă, se ridică de la locurile lor, vin, spectatori,  spre femeia ce va fi 
judecată. Devin obraznici. O dezbracă din privire de haine. Îi pun întrebări la care 
ar vrea să primească răspunsul pe care, ei îl aşteaptă. O cred desfrânată. O jignesc cu 
vorba, cu fapta. Işi imaginează nopţi de dezmăţ cu femeia frumoasă. Ea îi înfuntă. E 
curajoasă.” 

Teroriştii îi lasă singuri pe justiţiari. Se formează un tribunal 
adhoc. “Toţi sunt gata să o judece pe cântăreaţa rock devenită cadână, să o 
condamne sigur şi să execute ei înşişi pedeapsa. Să-şi demonstreze că-s vii şi mai ales, 
că sunt cu mult mai puternici decât alţii.” Neverosimil, deşi au rămas singuri, 
prizonierii nu se gândesc să plece. “Suntem ca păsările din colivia cu uşa 
deshisă. În loc de aripi ne-au crescut rădăcini. Nu ne putem extrage din nămolul 
inerţiei care este temniţa noastră. Am devenit dependenţi de teroare, de zona interzisă 
şi nici nu ne mai panicăm când, de dincolo de uşă, auzim cum uneltele, cărămizile se 
lovesc unele în altele. Suntem zidiţi , izolaţi de lumea reală.” Şi dintr-o dată,  
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„nimeni nu mai vrea să o judece” pe Laila. Toţi îi cer în schimb, să îşi spună 
povestea, sunt dornici să afle cum a ajuns ea, în Levant. Iar Laila, 
„croşetează la dantelă.”  

Şi aidoma unei Şeherezade modernă, le istoriseşte despre o 
călătorie, despre un dans de dervişi, despre un atac cu bombă, despre o 
explozie, despre bazar, despre serai, despre o evadare, despre ceea ce 
fusese cândva, al ei, iar acum, nu mai avea. „Nu mai aveam acte de indetitate, 
nu aveam nici măcar dorinţa de-a ajunge la Ambasada noastră. Lumea mea 
dispăruse.” Motivul peregrinării înseamnă contact uman, dialog, tratative. Laila s-a 
oprit din croşetat dantelă, pentru că a sosit momentul să croşeteze o poveste. Dantela 
lucrată până acum, cu igliţa, creşte, se înmulţeşte, însă într-o istorie de viaţă. Şi 
Laila „trage firul basmului ei , printre bine şi rău, mai departe.”  

„Închisoarea noastră a devenit o arenă neconvenţională.” Şi Laila îşi 
deapănă în continuare, povestea. Fără subtilităţi, dintr-o dorinţă de 
limpezire a propriei conştiinţe, poate pentru a reuşi măcar în al 
doisprezecelea ceas, să ajungă la o concluzie certă, într-un noian de 
lucruri fără sens. Lucrurile încep să aibă o dinamică nouă, relaţiile dintre 
ostatici au avut răgazul să se maturizeze, prea puţine îi mai diferenţiază pe 
unii de alţii. Nevoia de confesiune demonstrează că diferenţele de cultură 
nu mai există, că reperele ştiute de-o viaţă s-au estompat. “Acum, mai toţi 
din grupul eterogen de ostatici, încercam senzaţia idioată că ne cunoşteam de o viaţă, 
şi ne povesteam vieţile unii altora... Nu eram personaje de roman, nu eram modele 
sociale, doar specimene umane fără personalitate distinctă, aşa cum  trebuie să fi fost 
şi animalele înghesuite claie peste grămadă în arca lui Noe.”  

La sfârşit, toţi o judecă pe Laila. „De ce umblă prin lume singură? Că, 
poate este o păcătoasă din fire… O ,,stricată,, din punctul de vedere al fiecăreiii 
religii şi societăţi cu pretenţii civilizatorii. Bărbaţii, dar şi femeile aruncau cu vorbe 
negândite, făceau spume la gură.” Însă laşitatea şi oportunismul îi sunt 
necunoscute cadânei. Urcată pe mormanul de arme, ca o personificare a 
curajului, Laila îşi descoperă feminitatea. „De ce îmi cereţi să nu bat din 
picioare, să-mi  ascund frumuseţea cărnii??? Dacă o fac, veţi fi fericiţi?! Bărbaţii 
încremeniră. Nebuna  de străină înfrunta moartea cu bună ştiinţă, cocoţată pe 
maldrădul de dinamită, trotil şi  muniţie sofisticată, se războia, nu cu ei, cu o 
cilvilizaţie. Îşi căuta moartea cu lumânarea.” Cu o ultimă zvâcnire, cadâna de 
până atunci, cea care trăise în serai, la mâna unui bărbat, depersonalizată, 
la concurenţă cu alte femei, îi înfruntă acum, pe bărbaţi, chiar cu preţul 
vieţii. Războiul este un dat al bărbaţilor. Ei se pun în slujba lui, uneori, 
pentru motive din cele mai absurde.  

Asistăm la o confruntare decisivă, mai importantă decât 
confruntarea celor două armate care se luptă, dincolo de zidurile fostei 
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aerogări. Pe de o parte, un grup de bărbaţi, simbolizând războiul, pe de 
altă parte, o femeie, singură, vulnerabilă, reprezentând pacea. Pe de o 
parte, bărbaţii, cei care le oprimă pe femei, în lumea musulmană, pe de 
altă parte, femeia, oprimată, trăind o tragedie despre care îi este interzis să 
vorbească şi nu i se permite nici măcar să o recunoască. Iar Laila are 
intuiţia să le adreseze bărbaţilor adunaţi în fosta aerogară, o întrebare 
menită să le dovedească faptul că greşesc, că judecata lor nu este 
întotdeauna, cea corectă. „De ce îmi cereţi să nu bat din picioare, să-mi  ascund 
frumuseţea cărnii??? Dacă o fac, veţi fi fericiţi?!” 

Finalul este dramatic. Ceea ce nimeni nu spera să se întâmple, se 
întâmplă. „Constat indiferentă că uşa metalică e cu balamalele sfărâmate, că zidul 
s-a dărâmt în răstimp. Suflul exploziilor a  malaxat Babilonul. Nu mai sunt nici 
paznicii care să ne oprească. Suflul altei explozii ne eliberează de zidul de chirpici. 
Molozul se spulberă, cahlele de lut se dărâmă. Aerul îmbibat cu izul cărnii de tun, ne 
învăluie. E preţul libertăţii. Unul scump. Laila pare a fi o statuie. Privit de sus, 
trupul ei răstignit peste arme este întreg. Constat  indiferentă că nu mai sunt paznici, 
nici uşi, nici drugii de fier de la geam. Nu mai e zid, nici tavan.  Suntem liberi! 
Liberi. De ce nu plecăm?! 

De ce am pleca?...” 
Este magistrală încheierea cărţii şi de o certă valoare estetică. 

Laila, ca o efigie a libertăţii şi păcii, răstignită peste arme. O femeie, 
războindu-se cu o civilizaţie. Nu mai există nici un fel de îngrădire, 
paznici, uşi, drugi de fier, zid sau tavan. Libertatea le aparţine tuturor. 
Cineva s-a răstignit pentru ca altcineva să fie liber. „Aerul îmbibat cu izul 
cărnii de tun, ne învăluie. E preţul libertăţii. Unul scump.” În mod inexplicabil, 
nimeni nu vrea să părăsească locul detenţiei. Pentru că atunci când eşti 
liber, nu îţi doreşti să evadezi, nu ai motive să vrei să fugi. Iată de ce, 
întrebarea retorică din final este definitorie pentru stilul cărţii. Scena dă 
impresia de uniformitate, de închegare, de scenariu care atrage atenţia. 
Nimic nu este improvizat, şi dacă ar fi să găsesc un cuvânt cheie pentru 
„Dantelă de Babilon”, acesta ar fi - autenticitate.  
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Gavril MOLDOVAN 
 

Artă decadentă 
 
o piaţă cu şobolani negri de glorie 
conducta care gâlgâie 

şi nu mai termină de răcnit 
acest peisaj instaurat după expoziţia 
de artă 
a tinerilor postrevoluţionari 

bântuie oraşul de la nord la sud 
şi nu mai vine omenirea nici măcar în 
compoziţii 
ce n-ar folosi la nimic 

doar un singur privitor de artă într-un colţ 
masacrând o lebădă 

ce-şi scoate gâtul afară 
din natura moartă 

atingând uşor cu pliscul câteva-ntrebări 
pe care însinguratul pictor 
şi le-a pus 

altfel spus 
cu ocazia vernisajului 

toate lebedele şi-au luat zborul. 
 

 
Cum ar începe... 

 
cum ar începe să te doară dealurile Ardealului 
cum o mână nu ţi s-ar mai întoarce dintr-o călătorie 
poate nici întreg trupul înveşmântat în atâta durere 
n-ar mai răspunde comenzilor strămoşeşti atavice 
 
ce te-ai face cu jumătate de persoană 
dar cu jumătate de ţară? 
 
mereu ai cocheta cu neputinţa 
aripi ai comanda 
vreunui spiriduş îndărătnic 
să suplinească părţile deteriorate ale spiritului 
 
carnea bolnavă te face înţelept şi răbdător 
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până se-ntorc băieţii din luptă 
la Mărăşeşti 
privind bălăriile cum cresc 
 
cum ai începe pe-un deal să mori în Ardeal 
şi cum te-ar pierde de-ar putea străinul 
cum şi-ar face un băţ pentru pielea ta romantică 
să nu mai vorbeşti româneşte 
 
o tempora! o virtute! 
 
mama-mi spunea că Ardealul 
e bine să treacă-n cărţile noastre funduale 
că e păcat că Ceauşescu a vorbit româneşte 
că în schimb Cioran şi Eliade 
l-au preschimbat demult în fulgere 
 
cum ar începe să te doară dealurile Ardealului 
cum la Alba ar bate mereu un clopot asurzitor 
o doamne, mari ceţuri străbat harta noastră 
paralela 45 grade ce trece prin ea 
şi sasul acela de ne-a dat o mână de ajutor 
Ludwig Roth port pentru a noastră suflare 
 
cum ar începe să te doară dealurile Ardealului. 
 

 
 

Poem interimar 
 
ca să-mi scot conştiinţa pe străzi 
să dau o raită ţinutului 
plin de telenovele 
să ascult sidiuri cu singurătatea mea 
suspendată pe o cale ferată 
 
ca să pot în sfârşit încrucişa 
mâinile cu cel mai tânăr înger decadent 
căzut din nori 
 
ar trebui să am o pensie mai mare 
un lac de cuvinte 
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un loc de muncă nocturn 
mireasma disidenţilor 
aprinşi 
în craniul meu noptatic 
 

 
 

Despre îngeri 
 
Prietenul îmi spune 
că există îngeri 
eu nu cred 
 
cred că îngerii sunt 
fotoni cuante tahioni 
particule subatomice 
nu are de partea lui dreptatea 
 
îngerii sunt atomi de cale ferată 
ceferişti ce perforează bilete 
decât să te încrezi într-un înger 
(fie el chiar păzitor) 
mai bine... 
 
cred că îngerii sunt surcele 
rumeguşul ce cade din trunchiul secţionat 
 
am văzut într-o frescă din Evul Mediu 
cum doi îngeri tăiau cu fierăstrăul un om de-a lungul 
 
cred că era Giordano Bruno 
 
nu l-au păzit bine şi a luat-o razna prin cer 
 
mâncam şi îngerul îmi ciugulea din palmă 
toată truda, hipocondria neroadă 
tu cu aripi, cine ţi le-a dat? 
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Adrian BOTEZ 
 

UN MOD NAIV DE A SIMŢI SATUL: „RĂSĂRIT DE 
LACRIMĂ”, de GRIGORE RADU STĂNESCU 

 
Am primit, zile astea, cartea lui Grigore Radu Stănescu: Răsărit de lacrimă, 

Ed. Valman, Rm. Sărat, 2009. Un caiet/jurnal, cu candori aproape de farmec, dar şi cu 
multe locuri comune. Cartea are 84 de pagini: 

1- prima parte, până la pagina 37, conţine 28 de poeme (care escamotează, cu 
maximă dezinvoltură, orice clasare/plasare în vreun curent literar, dar şi orice 
constrângere de versificaţie, semănând, uneori, cu respiraţia calmă  - poate mult prea 
calmă... - din somn...), 

2- a doua parte, intitulată Poeme Tanka, conţine 44 de poezii, pe care poetul 
năzuieşte să le ordoneze după un străvechi model nipon (din păcate, reuşeşte doar la nivel 
formal...şi asta, doar rareori... – în niciun caz, nu şi conţinutistic, pentru că Grigore Radu 
Stănescu nu are cunoştinţe despre starea interior-spirituală a buddhistului japonez, creator 
de „tanka”...8). 

Departe de a fi o „capodoperă” poetică, departe de a emite pretenţii de 
„includere într-o ierarhie” a valori/valorilor, cartea lui Grigore Radu Stănescu dezvoltă, 
totuşi, prin versurile sale, o naturaleţe a spunerii despre mediul rustic (SATUL CA 
UNIVERS LIBER este „personajul principal” al volumului, „personaj” despre ale cărui 
forme, încă vii, dă senină mărturie Grigore Radu Stănescu!)  - naturaleţe frustă (...şi, totuşi, 
conţinând unduirile princiar-regale, mistic-alchimice,  ale Lebedei!) care ne trimite cu 
gândul la maniera (evident, nu şi la geniul şi  valoarea artistic-creativă...) a pictorului 
francez, creator de „artă naivă”, Henri Rousseau, poreclit „Le Douanier”9: „Ne-

                                                 
8 -Tanka este o poezie cu formă fixă din literatura japoneză, care constă din cinci unităţi cu o 
formă a silabelor în fiecare vers de tip 5-7-5 / 7-7.Partea care conţine 5-7-5 se numeşte kami-no-
ku („fraza superioară”) şi 7-7 shimo-no-ku („fraza inferioară”). Tanka e o formă de poezie mai 
veche decât haiku. In vremurile mai vechi era numită hanka („poem răsturnat”), pentru că era de 
fapt o adiţionare plus concluzie la o chōka. 
În era Heian a existat un grup de poeţi care se numeau cei mai buni şase autori de waka şi un 
altul de treizeci şi şase de poeţi. Poeta contemporană Tawara Machi a încercat să dea o viaţă 
nouă acestei poezii.La jumătatea erei Heian a apărut un joc nou. Cineva recita sau crea un kami-
no-ku sau shimo-no-ku, şi cerea celuilalt participant să alipească un alt vers. Acesta tanka bazat pe 
principiul „brain storming” a primit numele renga. 
9 -Henri-Julien-Félix-Rousseau zis le Douanier (Vameşul), pictor francez post-impresionist, s-a 
născut la 21 mai 1844 în Laval/Mayenne (Franţa) şi a murit la 2 septembrie 1910 în Paris. Henri 
Rousseau a trăit două existenţe diferite: într-una a fos vameş la Vama Rutieră din Paris, iar în 
cealaltă, începând de la vârsta de 41 de ani, a fost pictor. Mulţumită excepţionalei sale voinţe, a 
devenit unul din cei mai mari pictori ai epocii sale. Impresionismului îi opune arta naivă, cu care, 
în scurtă vreme, creează o adevărată şcoală de pictură. Creaţia sa depăşeşte însă mult graniţele 
artei naive, stilul său se caracterizează prin originalitate, modernism, fantezie şi visare, valorile 
artei sale fiind de timpuriu recunoscute de Robert Delaunay şi Pablo Picasso. În timpul vieţii nu 
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ntorceam, ca-ntotdeauna, de la câmp, / noapte era,/ pe ceruri roiuri de stele” (cf. Crochiu I); „aş fi 
scris versuri îndelung,/ sărutând pana unei lebede albe” (cf. Sărutând pana unei lebede albe, p. 
23). 

Titlul „Răsărit de lacrimă” (izbutită/intuită  sinteză, între apollinic şi neptunic) 
este împrumutat de la finalul poemului/distih Crochiu III: „În zori, iarba-n cristale - / 
răsărit de lacrimă”. Dar titlul este confirmat prea puţin, de către poemele ciclului. Intenţia de 
esenţializare a discursului poetic este evidentă, dar nu tot atât de evidente sunt şi reuşitele 
sus-numitei „operaţiuni”: „Bunica despre care-ţi scriu/ nu e aceea care a fost...(...) La fel ca vremea-i 
şi bunica,/ e bună uneori şi uneori e rea,/ iar alteori e-aşa şi-aşa.../Ea zice despre mine că-s zurliu/de 
aceea mă grăbesc, tăticule, să-ţi scriu” (cf. Scrisoare tatei, p. 21). Sau: „Bunicul meu, un bătrânel 
sprinţar,/ cu nasul ca un cioc de raţă (...)/ Ruşine nu-i adânc să i te-nchini/ şi vorbele cu tâlc să i le-
aduni./ Un bătrânel sprinţar, bunicul meu...” (cf. Bunicul meu, p. 16). Mult prea abandonat 
banalităţii...o naivitate simplistă, desprinsă dintr-un caiet de şcolar – dar fără beneficiul 
candorii. 

Truismele nu lipsesc nici măcar din Poemele Tanka: „cât timp fi-vor ploile/va-
ncolţi şi sămânţa” (cf. p. 43) – dar, spre deosebire de prea păguboasa relaxare din prima 
parte, Poemele Tanka au, măcar, meritul de a tenta un „centru” metaforic (uneori chiar 
atins, real şi autentic candid): „Pe malul unui/lac ciobanu-şi adapă/turmele de oi - /el vede-n apă 
luna/ce-şi scutură polenul” (cf. p. 39), sau: „Regula mării/ la care însăşi marea/ veghează atent - / 
niciun val nu trădează/dragostea ei pentru ţărm” (cf. p. 71). 

Cu toate violentele ei neomogenităţi valorice -  totuşi, noi nu am azvârlit din 
mână cartea lui Grigore Radu Stănescu,  – pentru că, chiar dacă talentul poetului n-a fost 
cultivat/educat cu străşnicie, chiar dacă diluţia discursului face ca poemele să eşueze, prea 
des, întru banal... – un merit al discursului stănescian nu poate fi contestat: acest discurs 
este rezultatul unei viziuni cât se poate de proaspete, asupra lumii. Un ţăran s-a trezit 
(prea târziu sau încă devreme, nu ne hazardăm în aprecieri...) şi priveşte lumea, fără să ţină 
minte absolut nimic din ce i-au „poruncit”/ordonat oamenii şi societatea, înainte de 
somnul său revigorant, purificator al cristalinului din ochi!   

Şi tocmai această trezire cvasi-amnezică salvează, poate, poezia (sau încercarea 
de poezie – începutul de poezie...) al lui Grigore Radu Stănescu – aducându-l până în 
pragul filosofiei profunde a bunului-simţ agrest multimilenar: „Atunci când fericirea există,/ 
în serios, nimeni n-o ia” (cf. Dangătul fericirii, p. 9), sau: „de nimic nu se plâng munţii.../stau 
neclintiţi, de nimic nu le pasă/şi nimic nu cer de la viaţă” (cf. Nefericit, bunicul, p. 17). 

Poate că filosofia sus-citată a munţilor, trecută prin filtrul propriei personalităţi, 
ar trebui preluată de către Grigore Radu Stănescu, şi să continue versul său „respiratoriu” 
uneori, alteori bolovănos de sănătate rustică... - şi să nu ţină cont, neapărat, de 
bodogănelile criticii/criticilor...(Şi criticii pot da chix!). Cu condiţia ca GRS să nu lase prea 
larg, nestrâns, pe gât, Jugul Logos-ului Sacru – ...şi să nu-l trădeze prea des intuiţia! 

 

                                                                                                                  
cunoaşte gloria, trăieşte anevoie din pictură, dar geniul acestui pictor neoprimitiv, precum şi 
faptul că şi-a depăşit cu mult epoca au fost apreciate în întreg cursul secolului al XX-lea. 
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Răzvan VOICU   
Cugetări 

 
Degeaba mergi înainte dacă gândeşti numai înapoi. 

◊ 

Nu neapărat cei din prima linie, înţeleg idealul luptei. 

◊ 

Pacea reprezintă timpul de pregătire pentru război. 

◊ 

Prima carte realizată este o atitudine, a doua este o certitudine! 

◊ 

Trebuie să înţelegem pentru a crea şi trebuie să creem pentru a înţelege. 

◊ 

Cine percepe cu adevărat timpul, nu are timp! 

◊ 

Planeta Pământ are o grea povară: omul. 

◊ 

Niciodată munţii nu reprezintă doar o imagine trecătoare, ci o stare de spirit! 

◊ 

Dinamismul creator derivă din drumul înţelepciunii 

◊ 

Nu există decât un fel de prieten bun: cel ce luptă întotdeauna alături de tine. 

◊ 

Natura poate fi înţeleasă numai de cei cu sufletele curate. 

◊ 

Pentru a respecta Natura, trebuie să o înţelegi. 

◊ 

În lumea celor fără caracter, trădarea este o virtute. 

◊ 
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Nu face din pasiunea ta singurul scop în viaţă, mai sunt şi alte lucruri care merită respect. 

◊ 

Fuga numai pentru bani reprezintă fuga după stăpânul care-i are. 

◊ 

Lupta dreaptă este făcută pentru oameni drepţi. 

◊ 

Dacă lupţi împotriva unui sistem, asigură-te că ai altul în spate. 

◊ 

Un imperiu fără cultură este ca o viitură. 

◊ 

Cu cât un om îşi respectă timpul, cu atât este mai valoros. 

◊ 

Răul te înrolează, binele te face liber. 

◊ 

Pentru a putea să înţelegi ceea ce nu înţelegi, înţelege foarte bine ceea ce înţelegi. 

◊ 

Altruismul reprezintă o conectare la Univers. 

◊ 

Când lupţi pentru bine, sunt perioade când te înconjoară numai răul. 

 

Un om corect care nu luptă are o singură soartă: să devină incorect. 

◊ 

Lupta noastră, biruinţa viitorului! 

◊ 

Cel ce priveşte Natura cu strălucire în ochi are sufletul curat. 

◊ 

Reuşita unei Naţiuni vine din respectul de sine.  

            



 75 

Şt. Petra 
 

DESPRE LOCUL ŞI ROLUL  
CIVILIZAŢIEI ELENISTICE ÎN ISTORIE  

 
 O lungă şi însemnată perioadă de peste 300 de ani din istoria antichităţii 
se află sub influenţa unei ţări mici, aparent neînsemnate, dar care, pentru o scurtă 
perioadă a fost cel mai puternic stat din Orientul Mijlociu. E vorba de Macedonia, 
stat situat în nordul Greciei, în Balcani. Nişte triburi de la munte au început să se 
afirme pe marea scenă a istoriei începând de prin sec.VIII î.e.n.cu primul rege 
cunoscut, Caranus, pentru ca apoi, mai târziu, Filip al II-lea să reuşească cucerirea 
mai multor teritorii, dar şi a Greciei întregi, cea civilizată şi bogată, iar fiul său, 
Alexandru, numit „cel mai mare geniu militar al lumii”, cucereşte întreg Imperiul 
persan,  un teritoriu imens, până la Indusul Indiei de vest. 

Aceşti macedoneni n-au fost greci. Ei au origine indo-europeană, dar din 
limba lor – proprie – nu ne-au rămas decât cca.150 de cuvinte. Aşa de ex., marele 
cuceritor se numea Alaxandus, grecizat (!) apoi în Alexandru, la fel ca întreagul 
popor, închegat îndeosebi sub influenţa cuceririi persane, abia în sec. IV î.e.n. sub 
Archelaus. Sub Flip al II-lea, sec.IV î.e.n., influenţa puternicei civilizaţiei greceşti 
devine predominantă şi în Macedonia. Alexandru a învăţat (!) limba greacă, dar el 
vorbea o altă limbă cu proprii săi soldaţi şi ofiţeri macedoneni. Iar mai târziu, în 
urma unei revolte a Greciei împotriva stăpânirii macedonene el a concediat pe toţi 
grecii din armată (322 î.e.n.). La rândul lor, grecii îi considerau pe macedoneni 
„barbari”, chiar dacă erau totodată „prieteni ai grecilor” /”philohellenos”. Nu grecii ci 
macedonenii au fost cei care au cucerit Imperiul persan, dar, ulterior, civilizaţia 
care s-a impus pe acest teritoriu a fost cea greacă iar nu cea macedoneană, grecizată 
până la a fi confundată cu cea iniţială, originală.  

În consecinţă, întreaga epocă de după moartea lui Alexandru Macedon, 
323 î.e.n.-31 î.e.n., se va numi „elenistică”, iar nu „macedoneană”, îndeosebi datorită 
împunerii masive a valorilor şi stilului de viaţă grec, preluat de atâtea populaţii la 
modul profund chiar. Termenul însuşi, ce a generat numeroase controverse, a fost 
pus în circulaţie târziu, de istoricul german J.G.Droysen (1808-1884). 

Desigur că Alexandru Macedon, la cei 33 de ani ai săi nu se aştepta să 
moară şi deci nu a desemnat un succesor al său la conducerea imperiului creat de 
el, conducere care a fost preluată de facto de unul dintre generalii săi, Perdicas, şi 
nominal de fratele său debil, apoi de fiul minor Alexandru al II-lea, născut de 
prinţesa persană Roxana după moartea lui Alexandru Macedon, amândoi în cele 
din urmă ucişi. Diadohii – urmaşii lui Alexandru Macedon la conducerea ţării, cei 
cărora le sunt împărţite fostele teritorii ale Imperiului persan, în număr de 25 la 
început, în urma a patru războaie între diadohi, au rămas de fapt doar patru: 1 
Ptolemeu în Egipt, ce va întemeia dinastia ptolemeică, 2 Seleucos în Persia, Siria, 
Mesopotamia, întemeietorul dinastiei seleucide, 3. Lisimach în Tracia şi Asia Mică 
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(cel luat prizonier de către geţi) şi 4. Antipater, urmat de Casandru în Macedonia şi 
centrul Greciei (în afară de pensinsula sudică Peloponez, cu Sparta niciodată 
supusă), cu dinastia antigonidă. Dar şi regatul lui Lisimach dispare, „înghiţit” de 
urmaşii  lui Seleucos. Pe lângă acestea s-a format mai târziu un mare regat în 
Pergam, în vestul Asiei Mici, puternic centru de cultură elenistic, cu dinastia 
attalizilor. 

Dar, toate aceste tritorii, în afară de o parte a statului seleucid, preluată de 
Partia, au fost cucerite în cele din urmă de către Roma, cea aflată într-o continuă 
ascensiune şi expansiune: 148  î.e.n. Macedonia, 145 î.e.n. Grecia, 65 î.e.n. teritorii 
din Asia, iar în 31 î.e.n. Egiptul, dată la care se consideră că ia sfârşit „perioada 
elenistică”, în timp ce unii situează  însă acest sfârşit încă din 146 î.e.n., data 
transformării Macedoniei în provincie romană.Alţii consideră însă că civilizaţia 
elenistică se continuă încă o bună perioadă de timp, până către 100 e.n. Împăratul 
roman Teodorus I (347-395 e.n.) dă o serie de decrete împotriva „păgânismului” 
elen, interzice şi dărâmă în parte templele „păgâne”, înlocuindu-le cu biserici 
creştine, iar şcolile filosofice se închid, astfel că întreaga viaţă elenistică încetează în 
esenţa ei. 

Alexandru Macedon a dorit un stat unitar, cu o unică populaţie, prin 
unirea grecilor, macedonenilor, perşilor şi a altor popoare. La vremea respectivă un 
asemenea ideal politic era absolut de nerealizat, iar căsătoriile mixte, ordonate de 
Alexandru Macedon, ale soldaţilor macedoneni cu femei persane s-au desfăcut în 
majoritatea lor imediat după moartea lui. De asemenea, macedonenii n-au acceptat 
ca posturile de conducere din administraţie şi armată să fie ocupate de băştinaşi, 
aşa cum o dorise Alexandru, eliminându-i pe cei deja puşi în posturi şi instalând  
un regim de opresiune asupra acestora. Totuşi, crearea pe un astfel de întins 
teritoriu a unei singure civilizaţii, mai mult sau mai puţin unitare, a dus  la o 
oarecare omogenizare etnică şi la atenuarea diferenţelor considerabile „clasice”, 
existente inclusiv la marele Aristotel, dintre „greci” şi „barbari”. S-a dovedit că şi 
aceşti „barbari” au valoarea lor, realizările lor economice culturale şi politice şi nu-s 
chiar aşa de dispreţuit. În consecinţă, limitele acceptate ale „civilizaţiei” s-au lărgit 
considerabil.  

Alexandru Macedon şi urmaşii săi au înfiinţat o serie de oraşe „greceşti”, 
după modelul celor de acasă, cu teatre, gimnazii, temple şi Agora, 70 în scrierile 
antice, multe cu numele de „Alexandria”, dar mult mai puţine descoperite şi 
atestaste arheologic. Cele mai importante sunt Alexandria din Egipt, înfiinţată de 
Alexandru Macedon şi Thesaloniki în Macedonia, înfiinţată de Casandru, după 
numele soţiei sale, rămase peste secole, până în zilele noastre. Urmele acestor 
construcţii elenistice, ridicate de-a lungul a trei secole de-a rândul, au răms până 
azi, inclusiv în teritorii mai îndepărtate, cum ar fi în Sogdiana şi Bactria (prin 
Afganistanul actual), ori în Imperiul Indo-grecesc al lui Menandru, cel convertit la 
budhism (prin Pakistanul de astăzi cu aprox.). 
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Libertatea de circulaţie şi procesul intens de migraţie a diverse grupuri de 
populaţii au dus şi la dezvoltarea comerţului, mult mai activ decât înainte. Mai ales 
că imensul tezaur persan – 180.000 talanţi, adică cca.4,5 mil. kg aur şi argint, 
acumulat timp de secole de către împăraţii persani, a fost confiscat de Alexandru 
Macedon şi transformat în monede macedonene – stateri, cu multe emisii, numai 
într-o singură monetărie fiind bătute 13 mil. tetradrahme de aur, pe o durată lungă 
de timp, monede ce înlesnesc, prin abundenţa lor, comerţul şi înlocuiesc daricii 
persani şi drahmele ateniene în comerţul „mondial”. 

În centrul Asiei a fost deschis un drum comercial ce lega China, India şi 
Europa, pe la Marea Caspică şi Marea Neagră, pe care mătăsurile şi condimentele 
de ex. ajungeau până la Roma, ce va deveni mai târziu vestitul „drum al mătăsii”. De 
asemenea, a fost exploatat şi folosit drumul maritim între India şi Golful Persic, 
atât din punct de vedere militar cât şi comercial. Toate acestea au dus la o oarecare 
creştere a nivelului de trai al unei părţi a populaţiei, la acumularea de bunuri  şi 
crearea unor monumente arhitectonice ori artistice memorabile. 

Dar, puţinătatea inovaţiei tehnice, a avansurilor în tehnologie, dat fiind 
puternica aversiune a savanţilor greci faţă de transpunerea în practică a 
cunoştinţelor dobândite pe cale teoretică, a dus în cele din urmă la stagnarea 
economică. Nu putem totuşi vorbi de absenţa acesteia. Au fost realizate progrese 
tehnologice mai ales în domeniul militar, cum ar fi:construirea de vase de război 
din ce în ce mai mari, chiar cu 16 rânduri de vâsle suprapuse, ce puteau transporta 
maşini de asediu, acestea au căpătat o dezvoltare din ce în ce mai mare, fiind 
folosite pe scară largă la asediul cetăţilor şi al porturilor, inclusiv de pe mare. 
Fortificaţiile oraşelor au fost la rândul lor dezvoltate şi amplificate. De asemenea, 
în domeniul civil s-au realizat construcţii monumentale numeroase – una dintre 
caracteristicile elenismului -,  folosindu-se în premieră bolta, arcul ori farul. 

Războaiele continue, jaful soldaţilor angajaţi în lupte pe un vast teritoriu, 
instabilitatea rutelor comerciale, epuizarea resurselor tezaurului persan, în bună 
parte irosit pe petreceri regale şi o viaţă de huzur, ori furat de-a dreptul au 
contribuit de asemnea, în bună măsură la stagnarea economică şi politică, la 
decăderea treptată a statelor elenistice. 

Alexandru Macedon s-a străduit să facă o amplă reorganizare 
administrativă a Imperiul persan, prin unificarea armatei şi a administraţiei, 
înglobând în funcţii şi funcţionari ai vechii administraţii persane. După moartea sa 
însă, macedonenii şi-au impus dominaţia, dobândită prin cuceriri, şi doar o parte 
din aristocraţia oraşelor a beneficiat de pe urma elenismului. Pe de altă parte, 
Alexandru Macedon a adoptat ceremonialul de curte persan, inclusiv 
controversatul proskinezis – prosternarea supuşilor la picioarele împăratului, 
stârnind mânia macedonenilor, obişnuiţi mai degrabă cu o democraţie militară, în 
care regele lor nu avea puteri deosebit de mari, supus votului adunării armatei 
întregi. Totodată, Alexandru Macedon a impus, prin cuceririle sale, un nou model 
politic, de folosire a forţei pentru cuceriri teritoriale şi instaurarea unui stat 
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puternic, model preluat şi urmat secole de-a rândul de numeroşi alţi regi din 
perioada elenistică. Dar, până la urmă, modelul de stat elenistic a fot mai degrabă 
cel persan, iar nu cel grecesc, cel al oraşelor-state mai mult sau mai puţin 
independente. 

Tot ideea macedoneanului a fost adoptarea religiei locale în scopul 
atragerii populaţiei şi în special a clasei conducătoare locale. Statele elenistice s-au 
dovedit în mare măsură tolerante din punct de vedere religios, în sensul unificării 
multor zeităţi locale cu cele greceşti şi deci înglobate în panteonul grec: Zeus cu 
Baal de ex, cultul lui Dionisos a cunoscut o deosebită răspândire, ori au fost create 
zeităţi sincretice noi, Serapis de ex.,   cu un cult ce a durat secole de-a rândul. Acest 
proces a dus însă, mai degrabă, la îmbogăţirea religiei greceşti cu noi zeităţi, 
înglobate treptat prin asimilarea unor zei locali, dar, totodată, şi la diminuarea 
influenţei religiilor locale şi pierderea indentităţilor culturale ale popoarelor cucerite 
şi, parţial, asimilate. Acest proces s-a petrecut mai degrabă ca o presiune lentă, de 
ordin spiritual, iar nu prin constrângere, prin forţă. Religia şi cultura puternică a 
grecilor a pus treptat în umbră religia şi cultura populaţiilor autohtone de pe tot 
întinsul vastului teritoriu elenistic, generând o cultură şi o religie diversă, eclectică, 
sincretică, cu dominantă greacă. 

Dar nu întotdeauna s-a întâmplat aşa. Antiochus al II-lea al Seleuciei a 
ripostat dur la refuzul evreilor de a se eleniza, executând în anul 167 î.e.n. mii de 
evrei, dărâmând zidurile Ierusalimului şi jefuind sinagogile, stârnind astfel revolta  
maccabeilor, ce a dus la independenţa Israelului pentru următoarea perioadă de 
timp. Totuşi, în majoritatea cazurilor, sistemul a funcţionat: Menandru chiar a 
adoptat religia locală budhistă, iar Ptolemeu a cultivat-o pe cea egipteană clasică şi 
s-a întronat ca faraon, iar pe monede apare reprezentat ca zeu. 

Treptat, religiile şi zeii locali, ocrotitori ai oraşelor, au fost înlocuiţi de alţii, 
cu un caracter mai pronunţat universal, consideraţi mai puternici. Marea diversitate 
a religiilor trebuia estompată, ceea ce a dus la instituirea unui cult mai mult sau mai 
puţin evident al suveranului, cult unic, necesar şi oficial. Purificarea corporală a 
fost de asemenea treptat înlocuită, suplinită de cea spirituală, creându-se condiţiile 
necesare apariţiei creştine. 

Unitatea socială şi politică propusă de Alexandru Macedon n-a fost 
realizată, iar „concordia” a fost înlocuită cu un sistem de dominaţie şi exploatare a 
popoarelor cucerite, cu jaful armatelor aflate în continuă mişcare, „eliberarea” 
proclamată la începuturi de către macedoneni fiind de fapt o banală cucerire, iar 
stabilitatea şi unitatea iniţiale, impuse dinafară, relative evident, au devenit şi mai 
relative după moartea lui Alexandru. Necontenitele războaie de succesiune 
dinastică, secesiuni repetate şi cuceriri teritoriale nu erau deloc favorabile stabilităţii 
politice şi economice. Egiptul ptolemaic şi, în parte, imperiul seleucizilor au fost 
statele mai stabile din punct de vedere politic şi teritorial. Dar, în timp, şi statul 
seleucid s-a erodat continuu, ajungând, de la cca. o jumătate din întreg Imperiul 
persan la doar dimensiunile  unei provincii mai mari, cucerite de Roma. Politica de 
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zi cu zi a statelor elenistice, „crudă şi imorală” prin definiţie, prin desele asasinate, 
intrigi nesfârşite şi schimbări de regi şi uzurpatori a contribuit de asemenea la 
dispariţia acestora cât şi a întregii civilizaţii elenistice. 

Am ajuns, în final, şi la abordarea culturii elenistice. Într-adevăr, când 
vorbim de „civilizaţia elenistică” ne gândim automat îndeosebi la aspectele culturale 
ale acestia. Dar, la drept vorbind, o astfel de abordare este cel puţin nerealistă, dacă 
nu chiar idealizată. Elenismul  nu este numai cultură. Este şi sincretism religios, şi 
dominaţie politică greco-macedoneneană, şi libertate de circulaţie şi omogenizate 
socială şi etnică, dar şi un dram de anarhie printre altele. 

Limba greacă, împărţită de altfel în multe dialecte în toată Grecia Magna, a 
fost într-un fel unificată, prin adoptarea ca limbă comună a dialectului atic, cel din 
zona Atenei. Astfel ea a contribuit în mod deosebit la „mondializarea” culturii 
greceşti, extinsă fiind pe un teritoriu infinit mai mare decât cel anterior, al Greciei 
propriu-zise. Teatrele greceşti nu erau doar spectacole, ci acolo se făcea şi educaţie 
cetăţenească. Prin piese şi în timpul lor se discutau problemele politice şi sociale la 
zi, inclusiv prin intervenţia spectatorilor, erau cunoscuţi autorii la modă şi operele 
lor, teatrul era un mijloc deosebit de răspândit de petrecere a timpului liber. De 
aceea, aceste teatre în aer liber puteau să aibă 5.000, 10.000 ori chiar 30.000 de 
locuri, justificate prin marea afluenţă a spectatorilor, veşnic prezenţi. Numai că şi 
aceste teatre existau doar la oraşe, majoritatea populaţiei rurale nefiind antrenată la 
acest fel de manifestaţii. La fel şi gimnaziile – locuri de distracţie, învăţătură, 
filosofie, religie şi ştiinţă, dar şi de dezvoltare armonioasă a corpului şi instrucţie 
militară, erau rezervate în cea mai mare parte – dacă nu exclusiv, ca în cazul 
Egiptului – doar grecilor, macedonenilor şi celor elenizaţi din aristocraţie.Puţini 
dintre fiii aristocraţiei locale aveau acces la ele ori chiar delor. Şi în nici un caz în 
afara oraşelor.  

Cultura enciclopedică şi raţionalismul, promovate cu precădere de 
filosofia lui Aristotel, erau cuvântele de ordine în toată perioada civilizaţiei 
elenistice. Filosofii erau în acelaşi timp şi scriitori, istorici ori geografi. Ei se 
preocupau de un vast domeniu al cunoaşterii umane şi comportametului social, 
prea puţin diferenţiat. Multe cunoştinţe ştiinţifice s-au acumulat –  şi s-au pierdut 
ulterior – în această epocă atât de fertilă din punctul de vedere al cercetării 
ştiinţifice şi al cunoaşterii în general. Eratostene a reuşit să calculeze cu o mare 
exactitate raza Pământului, Arhimede a descoperit legea ce-i poartă numele, 
Ptolemeu a avut contribuţii deosebite în geografie,Theophrast a întocmit un vast 
tratat de botanică, au fost făcute hărţi, lucrări de istorie, geografie, botanică şi 
zoologie, astronomie, dar şi de teorie literară, în bună parte sub influenţa filosofiei 
naturii a lui Aristotel, cel preocupat de toate domeniile şi educatorul lui Alexandru 
Macedon. E imposibil să le trecem în revistă pe toate. De asemenea, literatura a 
cunoscut o însemnată dezvoltare, prin piesele de teatru, poeziile, epigramele scrise 
în acest timp, multe nume fiind pomenite până astăzi: Pindar ori Calimah de ex. 
pentru poeziile lor. 
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Merită amintită separat marea dezvoltare a şcolilor filosofice, de o mare 
diversitate, pornind desigur de la Academia lui Platon şi Liceul lui Aristotel, 
deosebit de preţuite în epocă.Centrul filosofiei greceşti a rămas la Atena, dar au 
apărut şi alte centre importante la Alexandria, Rodos, ori Pergam. Apoi au apărut şi 
s-au dezvoltat şi alte şcoli şi curente filosofice importante, cum ar fi: cinismul, 
cirenaismul, pyrhonismul, eclectismul ori iudaimul elenic, neopitagoreismul.  

Cea mai mare influenţă în epocă au avut-o până la urmă două şcoli 
filosofice, apărute atunci: cea a lui Epicur (341-270 î.e.n.), a Grădinii, ce are ca idei 
centrale considerarea plăcerii ca noţiunea centrală a vieţii, care trebuie urmărită în 
permanenţă ca stare permanentă a sufletului, diferită însă de hedonism ca doctrină 
a urmăririi plăcerii proprii în exclusivitate. Ea promoiva de asemenea nevoia unui 
calm senin, detaşarea de activitatea cotidiană şi treburile publice, apelul la o viaţă în 
care zeii nu intervin şi viaţa viitoare nu există. Cealaltă orientare este desigur 
stoicismul, doctrina Porticului („stoa”-portic), ce desemna şi sediul acestei şcoli în 
Atena, a lui Zeno din Citium ( 333-263 î.e.n.), şcoala filosofică cu cea mai mare 
durată de existenţă – cca. 6 secole. Ea este cea care promite realizarea fericirii 
personale a individului, predecesoare a creştinismului şi a altor culte de acest fel, 
libertatea individuală şi autocontrolul într-o viaţă în acord  cu natura, fără emoţii 
distructive, şi cu accent pe etică şi problemele morale. Ambele au influenţat 
profund atât gândirea indivizilor cât şi pe cea a marilor personalităţi, atât politice 
cât şi culturale. Arta epocii a start deseori sub influenţa lor şi le-a urmat indicaţiile 
prin operele realizate. 

Arta elenistică este considerată în cursul sec.al XIX-lea ca fiind inferioară 
celei clasice greceşti din sec. VI-V î.e.n.. Nu e nici pe departe însă aşa. Arta 
elenistică are propria sa dezvoltare, propria sa valoare, deosebită şi perenă, preluată 
mai apoi în bună parte de arta romană şi, în anumite privinţe şi în arta medievală, 
mai ales germanică de mai târziu. 

 Din păcate pictura ori frescele elenistice au dispărut, la noi ajungând doar 
ştirea existenţei lor şi, uneori, numele artistului ce le-a realizat. În sculptura 
elenistică apar teme noi: nudul feminin (Venus din Milo), reprezentarea unor copii, 
uneori apelând la Eros. Natura e şi ea redată prin arbori ori păsări cuprinse în 
opere cu rol decorativ sau este redată viaţa psihică individuală (celebrul grup 
statuar Laoocon de ex.). Apar totodată şi genuri noi, iar altele capătă o importanţă 
deosebită. Arta monetară nou apărută are realizări deosebite - deseori sculptori 
renumiţi realizează portrete realiste ale regilor elenistici, sunt redate palate, 
porticuri pe monede. Toreutica - arta decorării vaselor de metal – aur argint, bronz, 
se răspândeşte pe o arie largă. Arta statuetelor de teracotă, cu o arie largă de 
răspândire (tipul Tanagra, Grecia, începând din sec. al IV-lea î.e.n., merită 
îndeosebi menţionat), redă atât personaje din viaţa de fiecare zi, cât şi zeităţi, 
reluate mai apoi în statui ori monede. Sub influenţa epicureismului sunt redate 
graţia, eroticul, iar sub influenţa stoicismului apar statuete ori chiar statui din 
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marmură ce redau urâtul, monstruosul, grotescul (Femeia bătrână beată, Cerşetor 
cocoşat scheletic, Pan etc.). 

Arta elenistică este în primul rând realistă, până la naturalism şi decorativă. 
Este redat amănuntul, particularul, o mare atenţie se dă drapajului complicat al 
hainelor. Tot mai mulţi cetăţeni îşi permit achiziţionarea unor opere de artă – 
statuete, sculpturi, vase, cu care îşi decorează casele, interioarele curţilor. Spre 
sfârşitul perioadei, o pondere mare o are eclectismul, îmbinarea unor curente 
artistice fără nici o legătură între ele în una şi aceeaşi operă. Copierea ori inspirarea 
unor opere recente din trecutul clasic, este în mare vogă în toată perioada 
elenistică. Din sec. al II-lea î.e.n. încep să apară copiile elenistice după unele opere 
artistice, desigur inferioare calitativ originalelor, dar preţioase pentru noi, de vreme 
ce o parte din ele s-au păstrat până azi, în timp ce originalele s-au pierdut. 
Activitatea de copiere se continuă şi în perioada romană, multe opere importante 
fiind cunoscute azi doar după copiile romane. 

În ansamblu, putem vorbi de perioada elenistică ca despre o epocă cu 
mari realizări artistice, cu inovaţii şi creaţii deosebite, ce vor fi continuate ulterior, 
cu ecouri peste sute de ani. 

Roma este cea care a preluat, în bună măsură, moştenirea civilizaţiei 
elenistice, sec.I e.n. fiind chiar denumit în consecinţă „perioada elenistico-romană”. 
Acest stat, Roma, ce s-a extins continuu vreme de secole, a avut dezvoltarea sa 
proprie, preluând la începutul dezvoltării sale o mulţime de lucruri de la etruscii cei 
civilizaţi. A existat o perioadă destul de lungă, în sec.III î.e.n., în care tendinţele pro 
şi contra culturii greceşti s-au confruntat cu putere, de la clare sentimente 
filoelenice la cele contrare, culminând cu arderea scrierilor pitagoreice în anul 181 
î.e.n. şi alungarea filosofilor în 161 î.e.n. În cele din urmă filoelenismul a devenit 
dominant la Roma, iar limba greacă a devenit o limbă de cultură a aristocraţiei 
romane. Asta în domeniul culturii. De aceea se spunea în acele timpuri că „Grecia 
învinsă l-a biruit pe barbarul învingător!” 

În domeniul politicii însă, Roma a contribuit mult la distrugerea 
Macedoniei şi Greciei ca stat, trasformate în provincii romane, apoi jefuite, 
depopulate, crunt exploatate. Cam acelaşi lucru s-a petrecut şi cu statele elenistice. 
La început Roma a intervenit discret în politica lor externă, apoi le-a oferit un 
ajutor militar împotriva altor state, duşmane momentan, pentru ca unele, Pergamul 
de ex., urmat de altele, să lase moştenire (!!?) Romei, prin regii lor, statul întreg 
(Ittalus al III-lea). La final, comerţul şi politica statelor elenistice a fost preluată de 
Roma, iar aceste state au fost transformate treptat în provincii romane, în afară de 
Partia, ce a preluat o bună parte din Imperiul seleucid, şi care n-a putut fi cucerită 
de către Roma, în pofida a două secole de războaie.  

Preluând moştenirea elenă, Roma preia teme, tehnici, concepţii, face copii 
după sculpturi, ori ia ca model monumentele arhitectonice elenistice, înglobându-le 
treptat şi definitiv în cultura sa proprie, lăsând-o mai apoi moştenire urmaşilor, 
adică civilizaţiei medievale şi mai târziu, celei contemporane. Roma a distrus statele 
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elenistice, şi-a impus dominaţia politică asupra lor, dar, în acelaşi timp, o salvează şi 
o continuă peste secole! De aceea putem vorbi azi cu îndreptăţire de bogata şi 
valoroasa moştenire greco-romană (incluzând desigur şi elenismul), de originile 
greco-romane ale civilizaţiei contemporane europene. 

Religia creştină a avut de asemenea un rol impăortant în dispariţia 
civilizaţiei elenistice. Deşi stoicismul şi alte curente filosofice elenistice au creat un 
climat propice apariţiei creştinismului, prin importanţa acordată realizării fericirii 
personale printre altele, creştinismul, odată crescut în putere, a declarat întreaga 
cultură greco-elenistică drept „păgână”, urmând în consecinţă să lupte împotriva ei 
cu toate forţele. Măsurile represive împotriva religiei elenistice „păgâne” au cunoscut 
o scară ascendentă, începând de la constantin cel Mare. Împăratul Theodosius I 
(347-395 e.n.), aşa cum am arătat, a emis o serie de decrete împotriva cultelor 
necreştine, sub influenţa patriarhului Theophilus al Alexandriei şi a episcopului 
Ambrosie al Milanului (337-397 e.n.), epocă ce marchează sfârşitul erei toleranţei şi  
impunerea supremaţiei creştinismului. Încă din anul 341 au fost oprite sacrificiile 
păgâne, în 356 au fost închise şi distruse templele, înlocuite cu biserici creştine, în 
380 Imperiul roman a fost proclamat drept „creştin”, în 391 au fost închise şcolile 
filosofice şi a fost distrus marele templu Serapheum din Alexandria, 393 ultimele 
jocuri olimpice. S-a  renunţat la vechii zei greci, au fost arse manuscrise antice 
calificate ca necreştine, au fost persecutaţi „păgânii”, instaurând prin puterea forţei 
şi a constrângerii supremaţia creştinismului ca doctrină religioasă, dar şi filosofică, 
materializată prin declararea sa ca şi credinţă oficială, de stat şi desfiinţarea oricărui 
alt sistem de gândire.  

 Totuşi, unele manuscrise antice, greceşti, e vorba de cele ce au scăpat de 
distrugere în primele secole ale erei creştine, au fost păstrate – şi ascunse de public 
şi savanţi– în bibliotecile mănăstirilor, a bisericilor (istoria lui Zosimus, Historia 
Nova, sec. VI e.n., de ex., a fost publicată doar în 1971 !),  până ce începutul 
Renaşterii le-a scos iar la lumină pentru a fi temeinic studiate şi redate culturii 
europene. La rândul lor, arabii, aflaţi la un moment dat (sec.IX-X) într-o perioadă 
de mare fervescenţă culturală, la apogeul puterii lor statale, cu multe nume de 
seamă în matematică îndeosebi, dar şi în alte domenii ale ştiinţei, au descoperit, au 
salvat, au  studiat şi au tradus multe opere valoroase ale antichităţii greco-romane, 
păstrându-le pentru posteritate. Aşa se face că multe opere antice, au pătruns în 
cultura europeană nu prin filiera creştină, care le-a dispreţuit, ci datorită 
traducerilor arabe care le-au preluat şi dezvoltat tradiţia.  

Imperiul roman s-a divizat, iar partea lui răsăriteană a mai continuat să 
existe şi să înflorească încă 1000 de ani, prin Imperiul bizantin, până la cucerirea 
Constantinopolului de către otomani, în anul 1453. Dacă până în sec.al VII-lea a 
predominat limba latină ca limbă oficială, după acest moment, 620 e.n., limba latină 
a fost abandonată sub împăratul Heraclius  în documentele oficiale, limba şi cultura 
greacă au devenit oficiale, inclusiv în cadrul administraţiei şi bisericii creştine, 
preluând şi continuând astfel cu vigioare elemente importante ale civilizaţiei 
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elenistice. Demn de amintit este, printre altele, existenţa unei dinastii macedonene 
a împăraţilor bizantini, cu importanţi reprezentanţi, ce au generat o perioadă de 
înflorire „de Aur” a acestui imperiu, între anii 867-1056 e.n.  

Nu putem să nu amintim Alexandria, oraşul întemeiat de Alexandru 
Macedon în Egipt pe un loc strategic şi comercial de primă importanţă, dar în care 
vestitul cuceritor n-a mai fost niciodată. Alexandria a devenit mai apoi o adevărtată 
capitală culturală, dar nu numnai, a statelor elenistice, chiar dacă, în parte, Atena şi-
a păstrat locul. Acest oraş a avut la un moment dat în antichitate cca. 1 mil. de 
locuitori, fiind un oraş cosmopolit, locuit de greci, macedoneni, egipteni, o 
numeroasă colonie de evrei, dar şi mulţi alţii, din toate părţile lumii antice. Dinastia 
ptolemeilor aici şi-a construit măreţele palate de-a lungul secolelor, un adevărat 
complex, din păcate distrus de cutremure şi mare, aflat azi sub nivelul mării. Tot 
aici a fost plasat farul din Alexandria, a cărui lumină se vede la 56 km, una din cele 
şapte minuni ale lumii antice, ca şi biblioteca din Alexandria, alături de Museion, 
adevărat focar de cultură, cu aprox.700.000 de volume, cea mai mare bibliotecă a 
antichităţii şi chiar până în timpurile moderne. Biblioteca, a fost distrusă de 
incendii succesive, printre care şi cel provocat de romanii lui Cezar, în timpul 
căreia s-au pierdut valori nerpreţuite ale elenismului şi ale antichităţii în general. 
Acestea pierderi sunt resimţite până azi, când cultura elenistică a fost reevaluată iar 
unele dintre descoperirile acestei perioade au fost ... redescoperite. Astfel, 
biblioteca din Alexandria a fost refăcută în 2003 într-un stil modern, faima ei 
persistând până în contemporaneitate.  

Elenismul se caracterizează în consecinţă, în ansamblul lui, printr-un 
amestec de cultură greacă şi orientală, care au coexistat şi în final au fuzionat în 
bună parte, prin sincretismul religiilor sub o dominantă greacă, prin 
enciclopedismul şi raţionalismul cunoşterii ştiinţifice ce ia un considerabil avânt, 
prin construcţii masive şi apariţia unor forme şi genuri artistice noi,  printr-o 
impunere lentă, treptată a unei culturi şi religii puternice – cea greacă -, ce a avut 
forţa, puterea de a asimila o mulţime de alte culturi locale în cadrul unei culturi 
unificatoare, elenistice, de pe întreg ansamblul teritoriului cucerit de Alexandru 
Macedon. Elenismul este considerat de către unii ca „prima perioadă de globalizare”, 
asta cu referire la prezent. 

Elenismul se caracterizează în consecinţă, în ansamblul lui, printr-un 
amestec de cultură greacă şi orientală, care au coexistat şi în final au fuzionat în 
bună parte, prin sincretismul religiilor sub o dominantă greacă, prin 
enciclopedismul şi raţionalismul cunoşterii ştiinţifice ce ia un considerabil avânt, 
prin construcţii masive şi apariţia unor forme şi genuri artistice noi,  printr-o 
impunere lentă, treptată a unei culturi şi religii puternice – cea greacă -, ce a avut 
forţa, puterea de a asimila o mulţime de alte culturi locale în cadrul unei culturi 
unificatoare, elenistice, de pe întreg ansamblul teritoriului cucerit de Alexandru 
Macedon. Elenismul este considerat de către unii ca „prima perioadă de globalizare”, 
asta cu referire la prezent. 



 84 

 
Ioan GÂF-DEAC                                         

      GENEZĂ 
 
Din Nord am descins  
şi pentru seva şi liniştea  
uneltelor mele-am cântat, 
pentru argintatele unghiuri  
şi azimuturi neostoite. 
Am stăruit într-o vreme  
în coaja gândului –  
alchimie aurită cu vorbe  
şi ziua creştea cu înc-un orizont. 
Atâtea  curcubee rigide   
am fugărit din suflet  
şi viaţa spun că o iubesc oriunde, 
în  ropot de brazi murind 
şi-n fior rătăcit în rugină. 
 
Lângă mine vara,  
prinsă în chingile lunii August,  
târzie apare. 

 
   mai 1971 

 
 
 
 

ICOANA 
 
 
Fie Maria  
     Câmpia  
pe care oamenii îşi poartă numele,  
fie întinderea ierbii şi-a drumului  
la ceas de dezrobire pentru lume;  
căci care muncă să-ndoaie  
uneltele noastre?  
căci care minte să strivească  
uneltele noastre? 
Nimic nu va fi prin somnul vântului,  
ori prin apa ce-n memorie  
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freamătă unde şi umbre de dragoste. 
 
Asemeni poeţilor  
fie Maria  
     Solia   
sevelor nevăzute. 
Mai gravă povară ca hrana  
pasărea noastră nu va avea;  
mai caldă trăire ca-n secera curcubeului   
privighetoarea nu va găsi,  
când oamenii cântă-mpreună  
cu moartea cântece despre viaţă.  
 

 
toamna 1970 

 
 

ÎN  ÎNTUNERIC 
 
Străfulgerările noaptea  
mie îmi dau greutate,  
cu pleoapa deschisă de bufniţa străină. 
Bucuria-i de a mă şti  
prin apele ce curg,  
în umbrele coclite  
şi tresărite cu putinţa   
lucrului ce lunecă în legi. 
Oriunde opresc o noapte  
tot aflu amintiri:  
iubita ce-o port într-un vitraliu aurit  
şi văzul mai mult ce-l am,  
mirarea bolnavă de sete,  
chiar însumi ce-ncerc  
doar tainice cuvinte  
trimise în ochii altora. 
 
Unde se topeşte un cuvânt  
şi-o bucurie – fiord sunt. 

             
 

       vara 1971 
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Daniela VOICU         
Criză – colaps -  haos 

Interviu cu scriitorul Alberto Palombi 
 
Daniela VOICU: Domnule Alberto Palombi, 
românii nu vă cunosc doar ca pe un mare designer, poet, 
profesor de arte, dar  ca şi pe  un bun  analist politic. 
Un  jurnalist care în decursul anilor  petrecuţi în 
România a putut să observe în mod distant, nepartizan 
multe lucruri  care s-au petrecut  în acestă ţară. Ce 
părere aveţi despre greva de astăzi? 
 
Alberto PALOMBI: Greva nu este mai mult 
decât o mare fisură de radicalizare a crizei din 
ţara aceasta, criză economică, de idei de politică 
de sindicalism. Oamenii nu mai gândesc pentru 
ceea ce poate să fie  bine pentru ţară,  gândesc 
doar ca  să  apere drepturile pe care le-au 
dobândit  în vreme de 20 de ani  în mod 

contradictoriu!!! 
Orice  mişcare salarială în jos este considerată o pierdere pentru oricine şi de  
către  un bugetar care, are puţine interese să  modifice statul asistenţial în 
care a fost obişnuit să muncească în mod  corparativ! Iar bugetarii ar fi 
acceptat mai degrabă o mişcare salarială mulţumitoare nu o reducere de 
putere de cumpărare a propriului salariu.  
 România este într- un haos total... ieri Presedintele,  ca şi noul candidat la 
preşidenţie,   
a declarat că statul român  nu are forţă  de a contrasta criza aceasta  şi că ea 
va trece  doar când ţările europene, America şi Japonia o vor depăşi. Dar 
depăşi ce? Ca şi cum un cutremur nu lasă victime şi ruine...Dacă statul  nu 
înţelege ca ceea ce se întâmplă e mai rau decât  un cutremur, aceasta nu va 
avea nicio  forţă de reconstrucţie asupra ruinelor care vor rămâne peste un 
an. Cui îi este de folos o criză? EU spun: nimănui, dar la rece se poate spune 
că unora le  poate fi de folos!!!!  Acelora care au posibilitatea să ascundă 
predările care au făcut  fără respect unei convieţuiri civile şi democratice. 
 
 
D.V.: Cum vedeţi atunci greva aceasta care este un  pilon fundamental al democraţiei?  
 
 Albeto PALOMBI: Democraţia în România este la cea  mai mare răscruce a 
sa şi s-ar putea să fie nevoie de o reformă radicală. Nu este vorba doar de  
economie şi de nemulţumiri, ci şi de ideea în sine, de „unitate de popor”!!!! 
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într- un regim democratic. În   România în ultimii 6 ani au existat prea multe 
spărturi  sociale:  emigraţi, incapacitatea partidelor să se reformeze,  să se 
deschidă spre nou, spre o nouă eră, ne ideologică dar nici filistin şi mai rău 
mafiotă. 
Prea multe puteri contrapuse  de mine  baze ale  aceastei democraţii!!!  Iar  
biserica ortodoxă este  încă o dată incapabilă să audă strigătele oamenilor şi 
iar se închide într-o mare ipocrizie: dezinteres pentru soarta sociala şi politică  
a acestei  ţări şi a poporului. Acesta este cel mai mare eşec la care asistăm, 
lipsa de reformă morală, dobândită de la incapacitatea bisericii de a se mişca 
în adânc în societatea românească, de a contrapune o viziune creştină la una 
prea mult laică şi oportunistă.  
De aici pornesc toate bubele, lipsa de unitate, degradarea morală, lipsa de 
puncte de reper, toate acestea duc să se fragmenteze societatea românească şi 
să deprime democraţia! Nici în 20 ani de pseudocapitalism nu s-a reuşit să se 
scape de vechiul regim, de asistenţialismul ei şi de  birocraţie. 
 
 
D.V.: Cine  este responsabil? 
 
Albeto PALOMBI: O mare responsabilitate o au şi intelectualii, care încă o 
dată cum au fost obişnuiţi înainte, au ales cea mai bună oportunitate politică 
de a susţine o tabără faţă de alta, un oponent faţă de un câştigător!!!!!....Nu 
aceasta este o metodă cu care se poate construi o unitate democratică şi de 
popor. Oamenii sunt derutaţi şi trântiţi de o criză mai dură decât ei o  pot 
pricepe, dar  un intelectual are obligaţia  civică sa fie alături de poporul şi de  
mulţimea care nu înţelege ceea ce se întâmplă...dar care înţelege că merge din 
ce în ce mai rău, şi pierde încredere în instituţiile  române.  
 
 
D.V.: Credeţi într-o renaştere a sindicalismului în România? 
 
Albeto PALOMBI: Sindicalismul în Romania renaşte doar în mod 
corporativ. Pentru foarte mulţi ani a fost absent în viaţa muncitorilor.A 
contribuit  la creşterea statutului de asistenţă socială  cu prepensionări 
grăbite, cu dezmembrări de  fabrici şi cu incapacitatea de a înţelege un nou 
stat  capitalist. 
Atunci haosul acesta cui îl socotim: salariaţilor bugetari sau sistemului? EU 
spun   sistemului, care acum  este incapabil de reformă şi  care îţi trânteşte 
uşa în faţă  pentru a recupera 2 miliarde de euro, care trebuie statului român 
pentru diminuarea deficitului public,  altfel  nu se  vor primi cele 3 tranşe de 
la FMI şi de la Comunitatea Europeană. 
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D.V.: Ce înseamnă acest împrumut pentru România, din punctul dumneavoastră de 
vedere? Va fi o revenire la normalitate din punct de vedere economic? 
 
Albeto PALOMBI: Acest împrumut a semnat  sfârşitul  unei sistem  
precapitalistic, barbar, o dobitocenie  care destramă sistemului  
macroeconomic al României. 
Au ascuns criza şi pierderile  continue ale monedei LEU  faţă de cea 
europeană şi împrumutul a fost folosit  să plătească rate  de creditare  pe care 
statul le-a luat  de la băncile  private, nu de la Banca Centrală...un şarpe care îşi 
manâncă coada şi moare într-un colac de viermi. 
Iar bugetar, încearcă să continue să păstreze  prilej de cădere liberă a 
economiei statalistă. Nu să înţeleagă că statul nu este o fabrică. Şi că, dacă 
falimentează, nu se salvează nimic, iar statul român este la limitele 
falimentului. Cu toate că în 20 de ani trecuţi, debitul pentru investiţii  nu  a 
depăşit 2,5%, adică aproape zero. Aşa că perspectivele de revenire sunt 
îndepărtate în timp, pentru că banii de împrumut vor fi luaţi  de la stat 
pentru debite  vechi şi puţine ce vor fi destinaţi infrastructurii, adică poate să 
fie un cutremur adevărat. Dar condradicţia dramatică a acestei situaţii e că 
statul continuă să se împrumute la o sumă  de 11, 5% de la bancile private şi  
banca centrală  vinde euro la cele private la o suma  de 10, 5  % adica în ţara 
asta, băncile private nu au cunoscut criza în timp ce altele s-au prăbuşit şi 
mai mult, au închis în activ de mai mult de 2 miliarde de euro în prime 6 luni 
ale  anului acesta. 
 
 
D.V: Ce înseamnă acest „colaps” pentru politică? 
 
Albeto PALOMBI: Pentru politică, colapsul înseamnă posibilitatea de a găsi 
fonduri pentru campania electorală şi o nouă despărţire între puteri „forte” 
de supremaţia politică şi economică. 

                 
5.10.2009 
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MILAN GEORGES BUROVAC (Franţa) 
 
Născut în Serbia la 1 IV.1961 la Burovac. Absolvent al Facultăţii de Literatură 
comparată, urmează cursuri de matematică, cibernetică. 
Ca student la Belgrad a publicat texte de critică muzicală la revista  Student. A 
colaborat cu  A Ligre FM ,studiouri de radio iugoslave în sârbă şi croată,cu 
povestiri, poeme, istorie,comentarii,cu studioul  Graine din Caën, Radio Pinguin etc. 
A publicat numeroase poeme la reviste ca Vecernie novosti, Knizevne 
novine , Rijek, Safo , Vivre en poesie , Ygdrasil -A journal of poetic arts. 
A participat la Festivalul Bienalei din Veneţia. 
Din nefericire,Georges Milan Burovac trăieşte la Paris ca un exilat tolerat. În ciuda 
numeroaselor demersuri, nu i s-a acordat cetăţenia franceză. Părinţii lui s-au stabilit 
în Franţa în 1969, el a ajuns în 1961. 
Este un intelctual de elită,,care traieste numai la Biblioteci, neavând alte drepturi. 
 
                
 

 CHRONOSSIMO 
 
                  Time quaquer 
 
               Chronossimo 1 
 
am ieşit din furtunile fotonice 
în care albastrul aluneca 
în gura înţeleaptă 
inspirându-mi Eul 
 
               Chronossimo 2 
 
o stradă de milisecunde 
pentru ca acolo 
să nu mai fie rătăcire absolută 
numai existenţa profetului pur 
 
              Chronossimo 3 
 
arcului de spaţiu aurit 
spiritul i se dăruieşte prin şapte infra 
cu vibraţia infinită a spectrului Pi 
 
          Chronossimo 4 
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nu există reguli 
acolo nu va fi mister 
noi suntem Totul scufundat 
în vânturile solare 
atinşi de frumosul Verb 
în adâncul dorinţei absolute acolo 
unde vibrează un chronissimo calculat 
 
         Chronissimo 5 
 
eu sunt altul prima zi 
se trezeşte în spaţiul liber 
al mării eterne 
la stânga melanjurilor quantice 
 
       Chronossimo 6 
 
nu e niciodată prea târziu 
pentru a desena 
un cronissimo-cercul se deplasează 
prin gândirea vidă 
în inima fină a materiei 
curbând spaţiul la dreapta primelor sfere 
de vreme ce Eul îşi recapătă vara 
şi simte venind 
depliana intuiţie 
 
      Chronissimo 7 
 
iluziei şaptelui ontologic 
îi redeştept în plasma infinitivului 
infinit-în sfârşit cortexul 
se uneşte cu animalul viu 
de vreme ce Eul iese din spaţiile 
definite de verbul biologic 
 
                     Traducere de Martha IZSAK 
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MISCELLANEA 
 

Eveniment editorial 
  
Fişa de neobosit editor, autor şi traducător a lui Dan BRUDAŞCU s-a 

îmbogăţit recent cu două noi apariţii, ambele volume fiind tipărite, în excepţionale 
condiţii grafice, în Coreea de Sud: versiunea românească a lucrării "Scurtă istorie 
a Coreei" de Shin Hyong Sik şi "Antologia poeţilor români contemporani", 

lucrare bilingvă: română şi coreeană.  
Prima lucrare beneficiază de sprijinul 

Korea Foundation şi este un proiect prin care 
Dan Brudaşcu, care semnează deopotrivă 
traducerea şi asigură şi aparatul ştiinţific, 
respectiv notele, extrem de utile în corecta şi 
completa înţelegere a complexei şi nu o dată 
contradictoriei istorii a poporului coreean în 
întregul lui. Este, în opinia specialiştilor, prima 
lucrare de istorie a naţiunii coreene tipărită în 
limba română ferită de orice amestec de ordin 
politic şi ideologic. Volumul, de 170 de pagini, 
cuprinde pe lângă numeroase, variate şi bogate 
informaţii de ordin istoric, cultural, religios şi 
foarte multe materiale ilustrative, redate color, 
fapt ce face din această lucrare nu doar o 
incitantă invitaţie la lectură, pentru 
descoperirea identităţii existenţei unui popor 

(cu foarte multe lucruri asemănătoare, în evoluţia sa istorică, cu cea a poporului 
român: statul unitar rezultat, ca şi în cazul României, al unirii a trei 
regate/provincii, ca şi existenţa, în prezent, tot ca în cazul României, rezultat al 
presiunilor şi amestecului unor forţe străine, a două state coreene diferite ca nivel 
de dezvoltare social-economică şi doctrinară etc.) 

În condiţiile stabilirii, după 1990, a unor relaţii diplomatice şi al 
intensificării schimburilor economice şi pe alte planuri între cele două ţări, apariţia 
unor lucrări ştiinţific concepute privind istoria întregii naţiunii coreene constituia o 
necesitate obiectivă. Continuându-şi nobilul travaliu de promovare, prin traduceri, 
a valorilor cultural-literare şi spirituale coreene, iată că, prin această nouă carte, 
Dan BRUDAŞCU umple un gol imens şi dă posibilitatea cititorilor români să 
descopere o ţară care poate fi model în ce priveşte maniera în care îşi înţelege rolul 
şi rostul în lume şi face faţă dificultăţilor de natură economico-financiară, ferind 
populaţia sa de efectele nefastei crize economice actuale. 
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Credem, cu sinceritate şi în mod 
dezinteresat, că astfel de cărţi sunt deosebit de utile 
şi necesare, iar lectura lor extrem de benefică, nu 
doar sub raportul informaţiilor complexe, variate şi 
inedite pe care le oferă, ci şi în planul susţinerii 
eforturilor de intensificare a colaborării şi 
cunoaşterii reciproce între popoarele noastre. 

Cel de-al doilea proiect, realizat cu prilejul 
împlinirii a 10 ani de la înfrăţirea dintre Cluj-
Napoca şi Suwon, obiectiv la care Dan Brudaşcu, 
în calitatea oficială deţinută la acel moment, şi-a 
adus o substanţială contribuţie.  

Antologia bilingvă beneficiază de o 
succintă introducere semnată de Dan Brudaşcu, de 
un Cuvânt înainte al traducătoarei, sensibila poeta 
Yongsuk Park, visiting Professor la Universitatea 
"Babeş Bolyay" şi Director al Centrului Cultural 

Coreean din Cluj-Napoca, precum şi de mesaje de felicitare din partea primarului 
oraşului Suwon şi a Excelenţei Sale Choi Ihl Song, ambasadorul Republicii Coreea 
în România. Volumul, de o ţinută grafică deosebită, cuprinde 75 de poeme 
semnate de 39 de poeţi români contemporani. Realizatorul acestei antologii, Dan 
Brudaşcu, precizează următoarele: "Intenţia noastră , de această dată*, este de a demonstra 
că, într-o lume globalizată ca a noastră, poezia continuă să-şi păstreze specificitatea şi 
personalitatea, să reflecte cu mijloacele sale caracteristice universul viselor şi speranţelor popoarelor 
care au scris-o". 

Apariţia acestei antologii este salutată, în termeni deosebit de calzi, şi de 
Excelenţa Sa, dl. Choi Ihl Song, Ambasadorul Republicii Coreea în România. 
Domnia Sa afirmă, între altele, că: "Acum ne apropiem de o etapă a maturităţii activităţilor 
de cooperare, iar această ocazie, prin intermediul emoţiilor şi sentimentelor poeţilor români, pare 
să ne motiveze alte posibilităţi pentru schimburile noastre culturale şi spirituale, precum şi alte 
manifestări". 

Aceste două noi apariţii editoriale semnate Dan Brudaşcu constituie, cu 
certitudine, un eveniment editorial important, care se va bucura de interesul 
cititorilor români şi, deopotriva al criticii şi presei de specialitate. Pentru că nu apar, 
în fiecare zi, astfel de cărţi cu o mare încărcătură ideatică şi informaţională. 

Noile apariţii editoriale sunt, totodată o convingătoare reconfirmare a 
vocaţiei dlui dr. Dan BRUDAŞCU de promotor al culturii româneşti peste hotare, 
dar şi al altor culturii (istoria Coreei, în acest caz) pentru cititorii români. 

 
* Autorul face referire la faptul că, în anul 2008, tot la Suwon şi tot prin grija autorităţilor 
locale de aici, a apărut, în versiunea engleză-coreeană, o altă antologie, mult mai consistentă, 
ca şi cuprindere, faţă de aceasta nouă. 
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Benedict  MOLDOVEANU  
 

CELE DOUĂ CALENDARE –  
DOUĂ TIMPURI DEOSEBITE MĂSURATE 

  
Mai că majoritatea celor care îşi dau cu părerea despre aşa-numita 

„problemă a calendarului” – atît cei care sprijină păzirea calendarului 
ortodox, cît şi cei care îndreptăţesc lepădarea acestuia în favoarea celui 
apusean – pun într-o oală măsurători diferite: unii zic că metrul este mai 
exact decît kilogramul, ceilalţi se zbat să demonstreze contrariul – 
kilogramul este mult mai exact decît metrul şi chiar decît litrul. 
  Ce vreau să afirm prin aceasta ? Că cele două calendare – ortodox 
şi apusean – măsoară fenomene şi procese cu totul deosebite între ele care, 
practic, nu vin deloc în atingere unul cu celălalt. Faptul că termometrul are 
unitatea de măsură „grade”, iar tăria băutirii alcoolice se măsoară în unităţi 
numite şi ele „grade”, precum şi unghiurile se măsoară cu un măsurător 
numit raportor care de asemenea este divizat în unităţi numite şi ele 
„grade” nu rezultă nicidecum că toate aceste instrumente – termometrul, 
alcoolmetrul şi raportorul – măsoară acelaşi obiect cu aceleaşi unităţi de 
măsură. Ce am putea crede despre un cineva care ar pune un termometru 
într-un pahar cu vodcă şi ar declara triumfător şi sigur de „corectitudinea” 
şi „exactitatea” măsurării sale: „Vodca are 22 de grade ! Iar pe etichetă e 
scris că are 40 de grade! Deci, e contrafăcută !” ? 
  Faptul că atît un calendar, cît şi celălalt folosesc, formal, aceleaşi 
unităţi de măsură ca ore-zile-săptămîni-luni-an nu înseamnă că ele, ca şi 
situaţia cu gradele, măsoară acelaşi obiect. Astfel, calendarul apusean 
măsoară ritmicitatea rotaţiei Pămîntului în jurul axei sale raportată la rotaţia 
Pămîntului în jurul Soarelui. Adică, calendarul apusean măsoară „timpul 
astronomic” care este folosit pentru organizarea activităţilor bancare – 
calcularea exactă a zilelor scadenţei, a profitului îndatorat, a dobînzilor 
acumulate etc. Pe cînd calendarul ortodox măsoară timpul liturgic, dar 
unităţile lui de măsură sînt altele, deşi, aparent, coincid cu cele ale 
calendarului apusean. Să vedem, totuşi, care sînt deosebirile. 
  

Unităţile de măsură ale timpului liturgic 
  

Timpul liturgic se măsoară cu asemenea unităţi de măsură ca ziua 
(crugul zilei), săptămîna (crugul săptămînii), luna (crugul mineic/mineal) şi 
anul (crugul anului). 
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 Ziua liturgică se împarte în patru slujbe ale ceasurilor (orelor) şi în slujbele 
de Vecernie, Utrenie şi Liturghie. Între aceste slujbe, potrivit unor reguli 
precise – în funcţie de crugurile celelalte – se pot adăuga slujba pavecerniţei 
(mari sau mici) şi cea a miezonopticii. Ziua liturgică începe, spre deosebire 
de ziua astronomică, nu la ora 12 noaptea (ora 00), ci la apusul soarelui. 
  Ziua liturgică se împarte în 4 străji de noapte (de la apusul soarelui 
pînă la răsăritul lui) şi în 4 străji de zi (de la răsăritul soarelui pînă la apusul 
lui). De aceea, lungimea străjilor se schimbă simţitor în funcţie de anotimp 
– vara străjile de zi sînt mai lungi decît cele de noapte, iar iarna dimpotrivă. 
Străjile sînt corelate cu slujbele numite „ceasuri” – Ceasul Întîi, Ceasul al 
Treilea, Ceasul al Şaselea şi Ceasul al Nouălea. La fel, în întreaga lume 
ortodoxă, orele de începere a Vecerniei şi a Utreniei sînt diferite în funcţie 
de anotimp. Cînd calendarul apusean a introdus pentru comodităţi 
comerciale (tehnico-financiare) noţiunea de „ora de vară” şi „ora de iarnă”, 
Biserica Ortodoxă folosea demult – de la începuturile sale – potrivirea 
începerii slujbelor sale la anotimp – la ora concretă a apusului soarelui: 
indiferent de ora concretă a zilei apusul soarelui arăta momentul începerii 
slujbelor din crugul zilei respective. 
 Şi nu este deloc întîmplător de ce slujbele îşi încep măsurătoarea cu seara, 
dar nu cu ora 12 noaptea sau cu dimineaţa: seara simbolizează în Ortodoxie 
existenţa lumii de la facerea sa pînă la Întruparea Mîntuitorului, pe cînd 
Utrenia (slujba de dimineaţă) şi Liturghia vestesc tocmai Întruparea, 
Răstignirea şi Învierea Lui. 
  După cum ziua liturgică începe la apusul soarelui, tot aşa săptămîna 
liturgică începe nu cu ziua de luni cum sîntem obişnuiţi cu munca noastră 
pentru pîinea cea de toate zilele (cea spre fiinţă), ci cu ziua de Duminică – 
Ziua Domnului Iisus Hristos, căci „nu numai cu pâine trăieşte omul, ci [...] 
şi cu tot Cuvântul ce iese din gura Domnului.” (Deut. 8:3) 
  Chiar şi etimologic cuvîntul duminică provine în limba română din 
latinescul dies domenica – ziua domnească, adică ziua Domnului. În 
slavonă şi în rusă ziua aceasta se numeşte Voskresenie – adică Învierea, ziua 
Învierii, deşi în limbile slave (catolice sau greco-catolice) ea se numea 
nedelea. 
  Ca şi orice zi liturgică, ziua de duminică începe în seara din ajun 
care, potrivit calendarului apusean se numeşte „sîmbătă seara”, iar la noi, la 
ortodocşi, se numeşte începutul zilei de Duminică. Săptămîna liturgică se 
împarte în 7 zile liturgice, fiecare avînd semnificaţia sa, ceea ce imprimă 
fiecărei zile un specific deosebit de slujire. Astfel, bunăoară, ziua liturgică 
de luni este consacrată puterilor cereşti – îngerilor din toate cele nouă cete, 
acelor fiinţe cugetătoare care au fost zidite de Dumnezeu pînă la zidirea 
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oamenilor. Ziua de miercuri comemorează îndurerat înţelegerea făcută de 
membrii Sinderionului întru pierzarea Mîntuitorului şi faptul vînzării de 
către Iuda Iscarioteanul a Mîntuitorului pentru cei treizeci de arginţi. Ziua 
de vineri este închinată cinstirii patimilor pe Cruce ale Mîntuitorului şi 
morţii Sale trupeşti. De aceea miercurea şi vinerea toţi creştinii, spre 
deosebire de necreştini, postesc, adică (1) se abţin de la mîncatul pe săturate 
şi gustos, ceea ce implică reducerea diversităţii alimentare doar la bucate de 
origine vegetală, (2) soţii se înfrînează de la apropieri trupeşti şi (3) se 
concentrează mai mult asupra rugăciunii şi gîndurilor legate de aceste 
evenimente pline de durere. 
  Suprapunerea acestor două cruguri – a celui al zilei cu cel al 
săptămînii – imprimă slujbelor zilnice – ceasurile, Vecernia, Utrenia şi 
Liturghia – un specific datorat zilei săptămînale respective. Astfel, 
suprapunerea zilei de Duminică (Duminica face parte din crugul 
săptămînal) cu Vecernia, Utrenia sau cu Liturghia (care sînt slujbe din 
crugul zilei) transformă aceste slujbe în slujbe deosebite – în Vecernia 
Mare, Liturghia conţine deosebite pericope (fragmente din Evanghelie citite 
în timpul slujbelor) evanghelice, precum şi fragmente speciale din epistolele 
apostoleşti. 
  Crugul anului se împarte în trei perioade inegale (spre deosebire de 
calendarul apusean care se împarte în 4 trimestre sau două semestre, toate 
avînd aceeaşi durată exprimată în luni, nu şi în zile). Perioada întîi este 
numită a Triodului şi începe cu trei duminici pînă la începutul Postului 
Paştelui şi se încheie în sîmbăta Paştelui. Cea de a doua perioadă a anului 
liturgic se numeşte a Penticostarului şi începe cu Duminica Paştelui şi se 
încheie cu Pogorîrea Duhului Sfînt (durează 50 de zile, după cum arată şi 
denumirea sa în limba grecească). A treia perioadă a anului liturgic se 
numeşte a Octoihului care începe a doua zi după Sărbătoarea Pogorîrii 
Duhului Sfînt şi se încheie în sîmbăta dinainte de Duminica Vameşului (cu 
care începe Triodul). 
  Dat fiind că ziua Paştelui se schimbă de la un an la altul, la fel se 
schimbă şi toate datele de începere şi de încheiere a acestor trei perioade 
din care este alcătuit anul liturgic. Mai mult chiar, dacă într-un an Paştele se 
sărbătoreşte mai tîrziu, iar în anul următor mai devreme, atunci perioada 
Octoihului este mai scurtă. Iar dacă Paştele cade într-un an mai devreme 
primăvara, iar anul următor el cade mai tîrziu, atunci perioada Octoihului 
este mai lungă. Astfel, pe cînd cele două perioade ale anului liturgic – 
Triodul şi Penticostarul – au durate fixe, perioada Octoihului poate să 
dureze de la 26 de săptămîni la 34 de săptămîni. 
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 Aceste împărţiri ale anului liturgic nu pot fi nicidecum exprimate, 
interpetate în limbaj de trimestre, semestre, anotimpuri sau „oră de 
vara”/”oră de iarnă”. 
  La fel ca şi în cazul celor două cruguri mai mici – al zilei şi al 
săptămînii - crugul anului se suprapune peste acelea, conferind fiecărei 
slujbe semnificaţii în plus faţă de cele pe care ele le capătă în funcţie de 
perioada zilei (ceasurile, Vecernia, Utrenia sau Liturghia) sau a săptămînii 
(luni-marţi-...sîmbătă-duminică). Astfel, fiecare slujbă bisericească este 
corelată (1) cu perioada zilei liturgice respective (sau Ceasurile, sau 
Vecernia, sau Utrenia, sau Liturghia), (2) cu perioada săptămînii liturgice în 
care se află ziua respectivă (lunea, sau marţea, sau ... sau sîmbăta, sau 
duminica), (3) cu perioada anului liturgic (a Triodului, sau a Penticostarului, 
sau a Octoihului). 
  În afară de aceasta, anul mai conţine şi încă o subdiviziune care nu 
formează un ciclu: este vorba de lunile mineale adică de lunile Mineiurilor. 
Fiecare zi a anului este atribuită unui Mineu lunar – Mineiul lui Decembrie, 
sau Mineiul lui August etc. Mineiurile conţin slujbe închinate sfinţilor, 
precum şi Maicii Domnului, Mîntuitorului, Arhanghelilor. Astfel, Mineiurile 
conţin sărbătorile cu dată neschimbătoare, adică acele sărbători care în 
fiecare an cad în aceeaşi zi a lunii: NaştereaDomnului se serbează în fiecare 
an pe data de 25 decembrie a calendarului ortodox (ceea ce corespunde zilei 
de 7 ianurie a calendarului apusean), iar Schimbarea la Faţă a Mîntuitorului 
se sărbătoreşte în fiecare an pe data de 6 august (adică pe 19 august după 
calendarul apusean), Bunavestirea se sărbătoreşte la 25 martie (7 aprilie 
după calendarul european). 
 
Sărbători speciale datorate suprapunerii crugului anual cu cel mineal 
 
  Ca şi în cazul tuturor celorlalte cruguri, şi ciclul mineal se 
suprapune peste crugurile anului, săptămînii, zilei, generînd sărbători 
speciale care nu se întîmplă în fiecare an. De asemenea, suprapunerea 
ciclului mineal cu crugul anului conduce nu numai la sărbători speciale, dar 
şi schimbă durata unui post – al postului Apostolic, numit şi Postul 
Sfinţilor Petru şi Pavel. Bunăoară, atunci cînd sărbătoarea de dată 
neschimbătoare Bunavestire coincide cu sărbătoarea (cu dată schimbătoare) 
Învierii Domnului (Paştele) se produce o sărbătoare specială numită 
Kiriopasha – Paştele Domnesc. La fel avem sărbătoare specială cînd 
Bunavestirea coincide cu Intrarea Domnului în Ierusalim. Aceste sărbători 
au un tipic special, cu tropare speciale prin care se slăveşte Dumnezeu, 
Maica Domnului. 
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  Sărbătoarea cu dată fixă „Cei 40 de mucenici din Sevastia” cade 
mereu exclusiv în perioada postului Paştelui, ceea ce consemnează şi 
cîntările acestei slujbe mineale. 
 Această rînduială a timpului liturgic a fost aşezată la Soborul Intîi a toată 
lumea şi adăugită la alte soboare. Această rînduială de slujire liturgică lui 
Dumnezeu nu a fost schimbată niciodată pînă la eliminarea din unele 
Biserici Locale a calendarului ortodox şi înlocuirea lui cu calendarul 
apusean (european). Dat fiind că eurocalendarul nu este conceput pentru 
măsurarea timpului liturgic, ci doar a acelui astronomic, în Bisericile Locale 
care şi l-au însuşit în locul celui rînduit de Sfinţii Părinţi au început tot soiul 
de abateri. 
  Abaterile în slujbele bsericeşti datorate înlocuirii calendarului 
liturgic cu cel astronomic (bancar) 
  Introducerea calendarului apusean total nepotrivit pentru 
măsurarea crugurilor liturgice (căci el nici nu a fost prevăzut pentru aceasta 
spre deosebire de calendarul ortodox) a deplasat cu 13 zile sărbătorile cu 
dată fixă faţă de aceleaşi sărbători din calendarul ortodox. Doar că în 
calendarul ortodox sărbătorile cu dată fixă sînt corelate cu sărbătorile cu 
dată schimbătoare (vezi exemplele ilustrative de mai sus), pe cînd în 
calendarul apusean o asemenea corelare nu există şi, în principiu, nu poate 
exista. 
  Astfel, o dată la fiecare 4-5 ani în Bisericile care au eliminat 
calendarul liturgic şi au introdus calendarul comercial-astronomic nu are loc 
Postul Sfinţilor Apostoli, deoarece începutul acestui post este determinat de 
o sărbătoare cu dată schimbătoare – Paştele, iar sfîrşitul lui de o sărbătoare 
cu dată neschimbătoare – 30 iunie (12 iulie după calendarul apusean) – Ziua 
Sfinţilor Apostoli. Atunci cînd data începerii postului cade pe 30 iunie sau 
după această zi (conform calendarului apusean), postul nu mai poate avea 
loc, deoarece canoanele prescriu ieşirea din post începînd cu Sărbătoarea 
Apostolilor. 
  Un şir întreg de sărbători ca Kiriopasha, Bunavestirea suprapusă cu 
Intrarea Domnului în Ierusalim şi altele niciodată nu pot fi sărbătorite de 
către creştinii din Bisericile care au trecut la calendarul european şi nici nu 
se sărbătoresc. 
  Sărbătorirea celor 40 de mucenici din Sevastia deseori nu se 
sărbătoreşte în Post după cum prescriu canoanele bisericeşti şi conţinutul 
însuşi al comemorării care aminteşte de Post, ci în cîşlegi, spre deosebire de 
creştinii din Bisericile care păzesc calendarul aşezat de Sfinţii Părinţi. 
Întreaga slujbă mineală vorbeşte despre aceşti sfinţi cu referire la Postul 
Paştelui, iar creştinii din Bisericile eurocalendaristice se înfruptă şi se 
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veselesc fără înfrînarea cuvenită, necinstind, astfel, mucenicia celor 40 de 
sfinţi. 
  Mai mult chiar, pînă la hotărîrea congresului panortodox din anul 
1948 de la Moscova, Bisericile care s-au lepădat de calendarul liturgic în 
favoarea celui comercial-astronomic, sărbătoreau chiar şi Paştele în zile 
deosebite de ceilalţi creştini care continuau să păzească calendarul Sfinţilor 
Părinţi, deşi Soborul Întîi a toată lumea din anul 325 a oprit sub certare de 
anatemă sărbătorirea răzleaţă de către creştini a Paştelui. Astfel, Biserica 
Constantinopolului din anul 1918, iar Biserica Română din anul 1925 şi 
pînă în anul 1948 au sărbătorit de cîteva ori Paştele separat de ceilalţi 
ortodocşi, căzînd singure, prin voia ierarhilor, clericilor şi creştinilor lor sub 
anatema Sfinţilor Părinţi, a Bisericii Biruitoare din Ceruri, chiar dacă această 
anatemă nu s-a formulat în vreun document. 
 Toţi creştinii cunosc fenomenul Pogorîrii Luminii Sfinte în sîmbăta 
Paştelui în Biserica Mormîntului Domnului din Ierusalim. Această pogorîre 
se produce potrivit calendarului Sfinţilor Părinţi, adică calendarului 
ortodox. Bisericile Locale care s-au lepădat de acest calendar au fost 
constrînse ca cel puţin această sărbătoare centrală a Creştinismului să o 
serbeze împreună cu ortodocşii care cinstesc hotărîrile Sfinţilor Părinţi prin 
care hotărîri a grăit Duhul Sfînt. 
  Mai puţini sînt cei care ştiu despre fenomenul înnourării Muntelui 
Taborului din Israel (Palestina) în ziua Schimbării la Faţă a Mîntuitorului, 
fenomen care se produce în zorii zilei de 19 august (calendar european), 
ceea ce coincide cu data de 6 august a calendarului ortodox. 
  De ce oare aceste fenomene nefăcute de mîna omului – Pogorîrea 
Luminii Sfinte la Mormîntul Domnului în sîmbăta Paştelui, Înnourarea 
Muntelui Taborului în ziua Schimbării la Faţă – se produc în potrivire cu 
calendarul liturgic, dar nu pe potriva calendarului astronomic-comercial ? Şi 
aceasta se produce în FIECARE an de cînd Biserica a început să 
sărbătorească aceste evenimente din lucrarea mîntuitoare a Domnului 
nostru Iisus Hristos. Oare nu e şi aceasta o dovadă că lui Dumnezeu Îi este 
bineplăcută slăvirea lucrării Sale tocmai în acele zile pe care El le-a rînduit 
prin slujitorii Săi credincioşi – Sfinţii Părinţi ai Bisericii, dar nu în zilele pe 
care oamenii şi le-au ales după placul lor? 
 
Două calendare – liturgic şi mamonic: două slujiri – lui Dumnezeu şi 

lui mamona 
 
  În scurta expunere de mai sus am încercat să arătăm că cele două 
calendare – cel liturgic şi cel astronomic – măsoară, de fapt, obiecte diferite 
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şi au, în consecinţă, utilităţi diferite, deşi, folosesc, aparent, unităţi de 
măsură denumite „identic” – zile-săptămîni-luni-an. De fapt, una e ziua 
liturgică şi alte e ziua astronomică: ziua liturgică este alcătuită din slujbe 
bisericeşti, pe cînd ziua astronomică este alcătuită din ore, minute şi 
secunde – de muncă, de odihnă, de somn etc. Săptămîna liturgică este 
alcătuită din cîntări şi rugăciuni corelate cu cinstirea unor evenimente din 
lucrarea lui Dumnezeu, pe cînd săptămîna lumească, profană este alcătuită 
din 5 zile de lucru şi două zile de odihnă. Anul liturgic este alcătuit din trei 
perioade – a Triodului, a Penticostarului şi a Octoihului, iar anul 
astronomic profan este alcătuit din 4 trimestre (sau 2 semestre sau 12 luni 
sau 365/366 de zile). 
  Calendarul apusean măsoară curgerea vieţii lumeşti, a obligaţiilor 
financiar-bancare dintre oameni, iar calendarul liturgic măsoară timpul 
liturgic ca timp în care uneşte în împreună-slujire Biserica Biruitoare 
formată din cei care se află deja în Ceruri, în Împărăţia lui Dumnezeu, cu 
Biserica Luptătoare alcătuită din cei care încă luptă împotriva duhurilor 
văzdului, a patimilor, întru cucerirea porţilor Raiului. 
  De aceea este absurdă polemica în jurul „problemei calendarului” 
de pe poziţiile „care calendar este mai corect, mai exact ?” Pentru Biserică 
doar un singur calendar este corect – cel liturgic, cel bisericesc, iar pentru 
activitatea bancară, pentru orice activitate subordonată băncilor (fiscul, 
comerţul, economia, investiţiile, cursul valutar etc.) unicul calendar potrivit 
este cel european/apusean. 
  După cum este absurd să măsori distanţa în kilograme sau volumul 
în metri liniari tot aşa este absurd să organizezi slujirea bisericească după 
calendarul european (numit cu emfază „stil nou”, calendar „îndreptat”). 
Aşa numitul „calendar îndreptat” pe care, chipurile, îl folosesc Bisericile 
Locale care s-au lepădat de calendarul Sfinţilor Părinţi este „îndreptat” doar 
în raport cu calendarul apusean, fiind exact pe următoarele 40 de mii de ani, 
pe cînd calendarul catolic ar fi exact pentru următorii 4000 de ani. Dar nici 
unul dintre aceste două calendare – catolic sau cel „îndreptat” – nu măsoară 
timpul liturgic: cel „îndreptat” măsoară timpul astronomic, iar cel catolic, 
devenit pan-european, măsoară timpul economico-financiar. 
  Pentru un creştin este absurdă această distanţă de-a dreptul 
astronomică de ani (reîntemeierea omenirii prin familia lui Noe s-a produs 
cu mai puţin de 6000 de ani în urmă), deoarece fiecare creştin ştie că 
Omenirea se află acum în ultima perioadă a fiinţării sale fizice numită de 
Dumnezeu „vremurile de pe urmă”. Nimeni nu ştie cît va dura această 
perioadă – depinde de pocăinţa oamenilor, de întoarcerea lor la Dumnezeu, 
de revenirea lor la Biserică Lui, la viaţa întru Hristos: cu cît mai mulţi 
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oameni apucă calea îngustă a Mîntuirii, a luptei împotriva patimilor, a 
duhurilor văzduhului, cu atît mai mult timp va acorda Dumnezeu acestor 
oameni ca ei să se mîntuiască, căci „Eu nu voiesc moartea păcătosului, zice 
Domnul Dumnezeu; întoarceţi-vă deci şi trăiţi!". (Iezechiel 18:32) Tot din 
nedorinţa morţii păcătosului Dumnezeu se îndură de creştinii acelor Biserici 
Locale care s-au lepădat de timpul slujirii Lui în favoarea timpului slujirii 
mamonei (timpul bancar – timpul apusean/european) şi îi primeşte aşa cum 
sînt ei cu calendarul lor neliturgic, doar în cazul în care aceştia nu caută să-
şi îndreptăţească greşeala trecerii la calendarul mamonic cum fac neo-iudeii 
(jidovii în limbaj liturgic) care îşi îndreptăţesc hotărîrea de a-L răstigni pe 
Mesia Cel Adevărat şi Unic. La fel şi în cazul în care nu caută să-i 
smintească pe creştinii păzitori ai timpului liturgic prin chemarea acestora la 
repetarea gravei greşeli săvîrşite între anii 1918-1924 de Biserica din 
Constantinopol şi de Biserica Autocefală Română, şi în 1968 de Biserica 
Bulgariei. 
  Introducerea calendarului mamonei a dezbinat unitatea Bisericii lui 
Hristos în ceea ce priveşte slujirea de obşte, slujirea bisericească, slujirea 
liturgică, dezbinarea fiind lucrarea eminamente a diavolului, căci verbul 
românesc a dezbina se traduce în greacă prin verbul dhiavollo, iar numele 
de diavol înseamnă dezbinătorul. „După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au 
doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?” (Matei 
7:16) Nu poate calendarul mamonei (al slujirii banului) să fie mai „corect”, 
mai „exact” decît calendarul Paştelui, al Învierii Domnului Hristos, al 
slujirii sărbătoreşti a lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi. 
  „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfînta Jertfă cu Pace 
a o aduce!” Iar omul nimic nu are al său, decît sufletul ca să aducă drept 
jertfă lui Dumnezeu: „Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie Ţi-aducem de toate şi 
pentru toate!” Iar sufletul I se poate aduce lui Dumnezeu doar prin 
pocăinţă: „Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit ...” Altceva omul nu are al 
său, dar şi sufletul său, această viaţă îi este dăruită de Dumnezeu. Iar 
slujirea întru Domnul se poate face şi se face împreună cu toţi laolaltă – cu 
cei deja în Ceruri şi cu cei care vor să ajungă acolo. Iar slujirea împreună 
(cuvîntul grecesc Liturghie înseamnă împreună-lucrare) se face după timpul 
liturgic, al slujirii împreună a Bisericii Luptătoare împreună şi sub 
îndrumarea Bisericii Luptătoare a Sfinţilor Părinţi care şi astăzi ne călăuzesc 
prin canoanele lor . 
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