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„Fără noi Dumnezeu s-ar plictisi, aşa se mai distrează şi el văzând cum unii îl înjură, alţii ucid, alţii se 

îmbată ca porcii şi grohăiesc...” 

 

Marin Preda - Cel mai iubit dintre pământeni 
 

„Viaţa omului se poate scurge pe pământ şi ca o apă liniştită, împlinindu-se simplu în moarte, care vine ca o 

soluţie a unei probleme insolubile: ce să facă fiinţa umană după ce a asistat la un număr de douăzeci sau 

treizeci de mii de răsărituri şi apusuri de soare şi a lăsat în urma lui înlocuitori? Dar viaţa lui se poate 

scurge şi într-o permanentă dezordine, ca o revoltă împotriva soluţiilor invariabile ale acestei existenţe, 

atacând sălbatic pe toţi cei care o acceptă astfel, adică pe majoritatea oamenilor.” 

 

Marin Preda - Marele singuratic 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„Timpul este un reparator infailibil, care tămăduieşte fără niciun leac rănile sufletului.” 

Guy de Maupassant - O viaţă 
 

 

„Viaţa fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu.” 

 

Hans Christian Andersen 
 

„Există o veche legendă despre un sfânt care a trebuit să aleagă unul din cele şapte păcate capitale; l-a 

ales pe cel care i s-a părut cel mai puţin grav, beţia, şi cu acesta a comis celelalte şapte păcate.” 

 

Hans Christian Andersen - Ole, paznic al turnului (1835) 
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Anul acesta, 2013, în luna august, Marin 
Preda1 ar fi împlinit, dacă nu pleca dintre noi, 
91 de ani. Oare ce ne-ar mai fi scris în ultimii 
34 de ani? Ce a reuşit să aducă Marin Preda 
literaturii române, ce a lăsat moştenire literatu-
rii române? Cum l-ar fi impresionat generaţia de 
azi, de fapt, ce ar fi crezut despre unde a a-
juns cultura azi? Vă lăsăm pe voi, dragi cititori, 
să vă răspundeţi! Cine şi câţi îşi mai amintesc de 
Preda?  

 

Printre altele să ne reamintim că la data 

de 5 august 1922, în comuna Siliştea-Gumeşti, pla-

sa Balaci, judeţul Teleorman, se năştea Marin Pre-

da - fiu al lui Tudor Călăraşu, „de profesie plugar", 

şi al Joiţei Preda. Copilul va purta numele mamei, 

întrucât părinţii nu încheiaseră o căsătorie legală, 

numai astfel Joiţa Preda putea primi pensie în 

continuare ca văduvă de război. Joiţa venea cu do-

uă fete din prima căsătorie: Măria (poreclită Al-

boaica - după numele bărbatului) şi Miţa (Tiţa). Tu-

dor Călăraşu avea şi el trei băieţi cu prima soţie 

care-i murise: Ilie (Paraschiv), Gheorghe (Achim) 

şi Ion (Nilă). În familia celor doi soţi se mai nasc: 

Ilinca, Marin şi Alexandru (Sae)2. 

Copilul Marin Preda îşi petrece copilăria în 

această familie numeroasă care – în ciuda celor do-

uă loturi de pământ „primite la împroprietărire” – 

nu este lipsită de griji. În septembrie 1929, învă-

ţătorul Ionel Teodorescu îl înscrie pe Marin Preda 

în clasa I, însă tatăl, care şi-a dat copiii la şcoală 

numai la vârsta de 8 ani, nu-l lasă să frecventeze 

şcoala. Anul următor este reînscris în clasa I, la 

Şcoala primară din satul natal. Dar, ca în orice fa-

milie de la ţară, copilul participă şi la treburile gos-

podăreşti (păzitul vitelor, munca la câmp), ceea ce 

face ca în primele clase să absenteze adesea de la 

şcoală. Dar treptat-treptat, se dovedeşte printre 

                                                           
1
 Marin Preda - (n. 5 august 1922,  Siliștea-Gumești, județul  Teleor-

man — d. 16 mai 1980, Mogoșoaia).  
2
 Moromeții, prefață de Constantin Mohanu, Editura Cartea Româ-

nească, 1975. 

elevii cei mai buni din seria sa, obţinând premiul cu 

coroniţă (scenă evocată în Moromeţii). 
Anul 1933 – 1934 (clasa a IV-a) este unul 

dintre cei mai grei din viaţa şcolarului: tatăl nu-i 

mai poate cumpăra cărţi şi se îmbolnăveşte de 

malarie. Învăţătorul îi arată multă bunăvoinţă, îl 

ajută să termine anul şcolar şi-i împrumută cărţi. 

Când nu găseşte cărţi noi în sat, merge să împru-

mute în comunele vecine: „Cum adică - exclamase 

odată tatăl surprins - să faci treizeci de kilometri 

până la Recea, după o carte, domnule?! Dar ce, e 

aurită? Şi să-l fi pus la o treabă mai mică decât 

asta, ar fi ieşit gălăgie mare...”. Cu rugăminţi repe-

tate şi insistenţe, obţine de la mama sa promisiu-

nea că îl va convinge pe tatăl său să-l dea la „şcoala 

de învăţători”. 

Între 1934 – 1937 urmează clasele V – VII, 

avându-l ca învăţător pe Ion Georgescu din Balaci, 

un sat vecin. Dascălul îşi va reaminti la bătrâneţe 

că elevul Marin Preda „era un visător în clasă”, dar 

„se descurca bine, la scris”, la o temă dată despre 

Unirea Principatelor făcând o „lucrare senzaţiona-

lă”. Termină clasa a VII-a cu media generală 9,78. 

Examenul pentru obţinerea certificatului de absol-

vire a şapte clase îl susţine la Şcoala de centru din 

Ciolăneşti (o comună la zece kilometri distanţă de 

Siliştea-Gumeşti). La 18 iunie i se eliberează certi-

ficatul nr. 71 de absolvire a şapte clase primare, 

cu media generală pe obiecte 9,15. 

În 1937, evitând Şcoala Normală din Tur-

nu-Măgurele (pe atunci, reşedinţa judeţului Tele-

orman), unde taxele erau prea mari, se prezintă la 

Şcoala Normală din Câmpulung-Muscel, dar este 

respins la vizita medicală din cauza miopiei. (Fie-

care judeţ având o şcoală de învăţători, erau pre-

feraţi la examene cei din judeţul respectiv.) 

Atunci, tatăl îşi expimă intenţia de a-l da la o 

şcoală de meserii, dar librarul Constantin Păun din 

Miroşi - de la care elevul Marin Preda îşi pro-cura 

cărţi - intervine salvator şi îl duce la Şcoala 

Normală din Abrud, unde, Marin, reuşeşte la exa-

menul de bursă cu nota 10. Se integrează vieţii de 

normalist internist, este mulţumit de profesori, se 

împacă bine cu colegii ardeleni şi petrece vacanţa 

de iarnă a anului 1939 la un coleg din Abrud. 

În toamna lui 1939 este transferat la Şcoa-

la Normală din Cristur-Odorhei, unde îşi continuă 
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studiile încă un an. Ca şi la Abrud, a manifestat un 

interes deosebit pentru istorie, română şi chiar 

matematici. În şedinţele Societăţii literare din 

şcoală este remarcat de profesorul Justin Salan-

ţiu, care îi prezice că „va ajunge un mare scriitor”, 

în cadrul societăţii scrie şi citeşte câteva schiţe. O 

compunere care avea ca erou chiar pe tatăl său, 

aleasă pentru a fi publicată în revista şcolii rămâne 

nepublicată, deoarece revista preconizată nu mai 

apare din cauza evenimentelor dramatice care vor 

urma. Cei trei ani de viaţă transilvană vor fi evocaţi 

în Viaţa ca o pradă şi în Cel mai iubit dintre pămân-
teni. În 1940, în urma Dictatului de la Viena, elevul 

Preda Marin primeşte o repartiţie pentru o şcoală 

similară din Bucureşti. 

În ianuarie 1941 asistă la evenimentele tul-

buri ale rebeliunii legionare şi ale reprimării ei de 

către Ion Antonescu. Intră în contact cu refugiaţii 

ardeleni şi se întâlneşte cu siliştenii lui stabiliţi în 

Bucureşti. Toate acestea vor fi evocate peste trei 

decenii în Delirul şi în Viaţa ca o pradă. 

La sfârşitul anului şcolar 1940-1941 (urmat 

şi cu ajutorul directorului şcolii), susţine examenul 

de capacitate, însă datorită greutăţilor materiale 

se hotărăşte să renunţe la şcoală. În timpul verii nu 

mai revine în sat: „Aveam impresia că dacă mă 

întorc, n-o să mai pot pleca”. Nereuşind să publice 

nimic şi nici să-şi găsească o slujbă, Marin Preda o 

duce din ce în ce mai greu: „Mi-e imposibil să-mi a-

mintesc şi să înţeleg cum am putut trăi, din ce sur-

se, toată toamna şi toată iarna lui '41-'42. Doar 

lucruri fără legătură, nefireşti... N-aveam unde 

dormi, era lapoviţă prin tot Bucureştiul şi umblam 

fără oprire cu tramvaiul de la Gara de Nord la Ga-

ra de Est. Toată ziua şi toată noaptea.” Uneori mai 

trăgea la fratele său Nilă, într-o mansardă minus-

culă unde „rămânea pierdut ceasuri întregi, cu 

coatele sub ceafă”. 

În volumul colectiv de versuri „Sîrmă ghim-

pată”, Geo Dumitrescu include poezia „Întoarcerea 

fiului rătăcit” de Marin Preda, dar manuscrisul 

volumului nu obţine viză pentru tipărire. Tot prin 

intermediul lui Geo Dumitrescu, Marin Preda este 

angajat corector la ziarul „Timpul”, în 1941. 
 

În aprilie 1942 debutează cu schiţa Păr-
litu' în ziarul Timpul (nr. 1771 şi 1772 din 15 şi 16 

aprilie), la pagina literară „Popasuri”, girată de 

Miron Radu Paraschivescu. Debutul la 20 de ani îi 

dă încredere în scrisul său, publicând în continuare 

schiţele şi povestirile: Strigoaica, Salcâmul, Calul, 
Noaptea, La câmp.3 În septembrie părăseşte pos-

tul de corector la Timpul. Pentru scurt timp este 

angajat funcţionar la Institutul de statistică. La 

recomandarea lui E. Lovinescu, poetul Ion Vinea îl 

angajează secretar de redacţie la „Evenimentul 

zilei”. 

În 1943, martie, îi apare Colina în ziarul 

„Vremea războiului”. În aprilie „Evenimentul zilei” 

pubică schiţa Rotila. Ia parte la câteva şedinţe ale 

cenaclului Sburătorul, condus de criticul Eugen 

Lovinescu, unde nuvela Calul produce asupra celor 

prezenţi o vie impresie, stârnind încântarea lui 

Dinu Nicodin, care intră în posesia manuscrisului 

contra unei mari sume de bani.4 Nuvela va fi inclu-

să în volumul său de debut din 1948, Întâlnirea din 
pământuri.  

În nuvela care dă numele volumului, criticii 

recunosc imediat pe tatăl autorului, care va apărea 

cu nume schimbat în Moromeţii. Ea este construită 

pornind de la tehnica „muştei pe perete“ (o nara-

ţiune perfect obiectivată, behavioristă, folosită în 

epocă de Albert Camus, William Faulkner sau mai 

târziu de Truman Capote). Un precursor al lui Ma-

rin Preda din literatura română fusese Anton Hol-

ban în nuvela Chinuri. Între 1943-1945 este luat în 

armată, experienţă descrisă în operele de mai 

târziu, în romanele Viaţa ca o pradă şi Delirul. În 

1945 devine corector la ziarul „România liberă”. 

Apoi din 1952 devine redactor la revista „Viaţa ro-

mânească”. În 1956 primeşte Premiul de Stat pen-

tru romanul Moromeţii. Un an mai târziu, în 1957, 

scriitorul efectuează o excursie în Vietnam. La în-

toarcere, se opreşte la Beijing. În 1954 se 

căsătoreşte cu poeta Aurora Cornu5. Scrisorile de 
                                                           
3
 Idem. 

4
 Marin Preda, Imposibila întoarcere, p. 20. 

5
 Aurora Cornu (n. 6 decembrie 1931, Proviţa de Jos, jud. Prahova) 

este o poetă, prozatoare, critic literar şi actriţă româncă. A fost soţia 
lui Marin Preda. A trăit o viață palpitantă, ieșită din comun, din care 
a ieșit învingătoare prin credință și literatură. Aparține generației lui 
Nicolae Labiș, cu care a fost colegă la Școala de Literatură. A fost 
prima soție a lui Marin Preda, căruia i-a stat alături între anii 1954 și 
1959. Scrisorile lui Marin Preda către Aurora Cornu au fost publicate 
la Editura Albatros. În 1965 a fost invitată la Bienala Internațională 
de Poezie, de la Knokkle Zoote, de unde nu s-a mai întors în 
România, stabilindu-se la Paris. Între anii 1967 și 1978 a colaborat la 
emisiunea literară a Monicăi Lovinescu, de la Europa Liberă. În 
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dragoste trimise poetei au fost publicate postum. 

Au divorţat în 1959. S-a recăsătorit apoi cu Eta 

Vexler6, care ulterior a emigrat în Franţa la înce-

putul anilor ‛70. Cu cea de-a treia soţie, Elena, a 

avut doi fii: Nicolae şi Alexandru. În 1960-1961, 

citeşte marii romancieri ai lumii. Este fascinat de 

William Faulkner, cu care proza lui are evidente 

afinităţi. În 1965 traduce împreună cu soţia Eta 

romanul Ciuma de Albert Camus.  

În 1968 este ales vicepreşedinte al Uniunii 

Scriitorilor, iar în 1970 devine director al editurii 

Cartea Românească, pe care o va conduce până la 

moartea sa fulgerătoare din 1980. În 1970 tra-

duce în colaborare cu Nicolae Gane romanul lui Fio-

dor Dostoievski: Demonii. Romanul său, Marele 
singuratic, primeşte premiul Uniunii Scriitorilor pe 

anul 1971. În 1974 este ales membru corespondent 

al Academiei Române. Apare ediţia a doua a roma-

nului Marele singuratic în 1976, iar în 1977 publică 

Viaţa ca o pradă, un roman autobiografic amplu 

care are drept temă principală cristalizarea con-

ştiinţei unui artist. În 1980, la editura pe care o 

conducea, publică ultimul său roman: Cel mai iubit 
dintre pământeni. O lună mai târziu este ales de-

putat în Marea Adunare Naţională (parlamentul). 

Între 1975 şi 1980 locuieşte în Bucureşti pe stra-

da (pictor) Alexandru Romano nr.21.  

Pe 16 mai 1980 moare la vila de creaţie a 

scriitorilor de la Palatul Mogoşoaia. Fratele scri-

itorului, Saie, crede că a fost asasinat de Securi-

tate, dar probele din dosarul CNSAS ar fi dispă-

rut.Familia sa este convinsă că moartea sa fulge-

rătoare are o legătură cu publicarea romanului Cel 
mai iubit dintre pământeni şi a survenit în condiţii 

oculte7. Potrivit raportului medico-legal, „moartea 

lui Marin Preda a fost violentă şi s-a datorat asfi-

xiei mecanice prin astuparea orificiilor respiratorii 

cu un corp moale, posibil lenjerie de pat, în condi-

                                                                                                
1970, unul dintre marii regi-zori francezi, Eric Rohmer, o distribuie în 
rolul principal din filmul Ge-nunchiul Clarei (Le genou de Claire). 
Aurora Cornu a facut un film de autor, Bilocation, produs în Anglia și 
premiat la Psyhic Film Festival New-York - Montreal. În anii '60 s-a 
mutat la Paris.  
6
 „Ne-am îndrăgostit repede, în cîteva săptămâni, aveam nevoie 

unul de celălalt". O lună mai târziu a început să lucreze la romanul 
Risipitorii.  Jurnal intim -  Marin Preda. 
7
 Marin Preda, Imposibila întoarcere, p. 20; Scriitorul Marin Preda, 

moartea ca o povară, „Evenimentul zilei”, 11 februarie 2007; George 
Georgescu, Moartea lui Marin Preda - accident sau crimă? 

ţiile unei come etilice”. În ultimii cinci ani de viaţă a 

fost mentor şi prieten literar al lui Cezar Ivănes-

cu8. 

 

Secretul morţii lui Marin Preda 
  

Bucureşti strict secret, Oct 31, 2012 
 

„Într-o anexă a Palatului Mogoşoaia, între 

anii 50-90 ai secolului trecut erau găzduiţi scrii-

tori. Printre ei un locatar celebru. La etajul întâi, 

camera nr. 6 trăia de puţin timp într-o mică încă-

pere, Marin Preda. La 16 mai 1980, doi cunoscuţi ai 

scriitorului urcă scara. În câteva ore trebuie să 

fie împreună la Focşani la o întâlnire cu cititorii. 

Deşi era ora prânzului Preda nu coborâse la masă. 

Era de presupus că scria. Dan Claudiu Tănăsescu, 

unul dintre cei doi, bate la uşă, nu aude nimic şi 

atunci intră. În faţa lui o privelişte neaşteptată. 

Scriitorul era întins peste pat. Cum DCT era medic 

de profesie, a atins corpul şi a constatat că e rigid. 

Marin Preda era mort. A coborât în curte, în ma-

şină ţinea o trusă medicală. S-a întors în camera 6 

însoţit de redactorul şef al editurii conduse de 

Preda, Cornel Popescu. Diagnosticul s-a confirmat, 

Marin Preda era mort. 

Ultima zi din viaţa scriitorului nu anunţa ni-

mic neobişnuit. La prânz a ajuns la editură. A lu-

crat câteva ore. A primit vizite, a discutat cu re-

dactorul şef. A scris, a dictat scrisori. În ultimele 

ceasuri, conform obiceiului său din ultimii ani, a 

băut. Singur în birou. Dar şi asta intra în ritualul 

unei zile obişnuite a scriitorului. La 10,30 seara a 

chemat un taxi. Căsnicia sa nu mergea bine aşa că 

a cerut şoferului să nu îl ducă acasă, pe str. Pictor 

Romano, ci la Mogoşoaia unde îl aştepta o cameră 

neprimitoare unde înnopta în ultima vreme. Băuse 

mult. Doi cunoscuţi l-au ajutat să iasă din taxi şi l-

au ajutat să urce în camera lui de la etajul întâi. 

Preda a cerut de mâncare, îi era foame. Mai târziu 

cineva i-a dus o omletă în cameră şi l-a lăsat dor-

mind. Pe la două noaptea Marin Preda a coborât în 

sufrageria de la parter. Aici erau câteva mese. La 

una dintre câţiva prieteni. Preda s-a aşezat şi el 

                                                           
8
 Cezar Ivănescu (n. 6 august 1941, Bârlad - d. 24 aprilie 2008, 

București) a fost un poet, dramaturg, traducător român și director 
de editură, provenit dintr-o familie de intelectuali moldavi: nepot al 
lingvistului Gh. Ivănescu; mai multe pe:. http://cezar-ivanescu.blogspot.ro/ 

http://cezar-ivanescu/
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aici. A mai băut votcă. O oră mai târziu, unul din-

tre meseni, poetul Virgil Mazilescu împreună cu 

portarul l-au dus sus în camera lui. Cei doi au fost 

ultimii care l-au văzut în viaţă. A doua la prânz a 

fost descoperit mort. Autopsia spune „moartea s-

a datorat asfixiei mecanice prin astuparea orifi-

ciilor respiratorii externe (nas, gură)… în cadrul 

unei come etilice (...).” 

Vestea morţii lui Marin Preda a provocat 

consternare. Omul era în putere. Scria mult, era 

activ. Succesul ultimului său roman îl plasase în 

centrul atenţiei. Era popular, citit, iubit, în plină 

glorie.Toată lumea aştepta de la el o nouă carte. 

Autorităţile nu ştiu cum să reacţioneze. „Cel mai 

iubit dintre pământeni“cuprindea destule critici la 

adresa regimului. Asta şi făcuse succesul romanu-

lui. Presa a dat un comunicat oficial al morţii scri-

itorului, subliniind fidelitatea sa faţă de regim. Era 

o minciună propagandistică. 

Uniunea scriitorilor a organizat funeraliile. 

Corpul a fost depus la biserica Boteanu, apoi în 

holul Muzeului Literaturii Române. Mii de oameni 

au venit să îi aducă ultimul omagiu. Sunt oamenii 

veniţi din proprie iniţiativă, cititorii lui fideli. Era 

pentru prima dată după mulţi ani când atât de 

mulţi oameni se adunau spontan. Aici nu era vorba 

de unul dintre mitingurile organizate de PCR unde 

oamenii erau aduşi cu forţa din întreprinderi. Era o 

lume îndurerată, venită să plângă un scriitor iubit. 

Era o zi urâtă, ploioasă. Corpul lui Marin Preda a 

fost înmormântat la cimitrul Bellu. 

A fost ucis Marin Preda de agenţi ai regi-

mului? Este o întrebare care a rămas fără răspuns. 

Unii spun că da, alţii că nu, că a fost un accident, 

alţii au lansat ipoteza sinucideirii - puţin plauzibilă. 

Dispariţia lui MP a fost un asasinat la comandă, un 

asasinat politic? Şi azi enigma rămâne întreagă. Că 

Marin Preda era supravegheat nu încape îndoială. 

În documentele oficiale (medici, procuratura, de-

claraţii martori) sunt destule inadvertenţe şi con-

tradicţii. Ele pot fi atribuite capcanelor memoriei, 

emoţiei momentului. Dar pot să facă parte şi 

dintr-un scenariu al ştergerii urmelor. 

 

O altă enigma este soarta mansucriselor 

sale. Nu apucase să se răcească corpul celui dispă-

rut, când autorităţile fac o percheziţie în biroul 

său, deschid sertarele şi seiful. Acelaşi tratament 

în camera sa de la Mogoşoaia. Mâini străine au 

scotocit în căutarea de documente compro-

miţătoare pentru regim - scrisori, jurnale, manu-

scrisul unui nou roman, carnete de însemmări. E 

posibil ca unele să fi fost distruse. Sigur altele se 

află prin arhivele fostei Securităţi sau ale fostului 

CC al PCR. Când le vom avea vom afla adevărul 

morţii misterioase a lui Marin Preda.” 

(www.b1.ro) 
Material realizat de Viorela Codreanu Tiron 

 
 

 

Bibliografie 
 

Florin Mugur, Convorbiri cu Marin Preda, 

Bucureşti, Editura Albatros, 1973; Mihai Ungheanu, Marin 
Preda: vocaţie şi aspiraţie, Bucureşti, Editura Eminescu, 

1973; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Timişoara, Editura 

Amarcord, 2002; Ion Bălu, Marin Preda, Bucureşti, Editura 

Albatros, 1976; Eugen Simion, Timpul n-a mai avut răbdare: 
Marin Preda, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1981; 

Vasile Popovici, Marin Preda – timpul dialogului, Bucureşti, 

Editura Cartea Românească, 1983; Monica Spiridon, Omul 
supt vremi: eseu despre Marin Preda, romancierul, Bucu-

reşti, Editura Cartea Românească, 1993; Andrei Grigor, 

Marin Preda – incomodul, Galaţi, Editura Porto-Franco, 

1996; Cornel Munteanu, Marin Preda: fascinaţia iubirii, 
eseuri, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; 

Mariana Şipoş, Dosarul „Marin Preda”. Viaţa şi moartea unui 
scriitor în procese-verbale, declaraţii, arhive ale 
Securităţii, mărturii şi fotodocumente, Timişoara Editura 

Amarcord, 1999; C. Turturică, Cum a murit Marin Preda, 
Rodica Zane, Marin Preda, monografie, antologie 
comentată, receptare critică, Braşov, Editura Aula, 2001; 

Emil Manu, Viaţa lui Marin Preda, Bucureşti, Editura 

Vestala, 2003 ş.a. 



 

 

NNOOMMEENN  AARRTTIISS  ––  DDIINNCCOOLLOO  DDEE  TTĂĂCCEERREE  
10 august  

2013 NR. 8/24 

Revistă de Cultură Universală, Independentă, Anul II Page 7 

 

Înainte cu aproximativ 

70 de ani, dar pe alte 

meleaguri, se năştea în 

aceeaşi zi 

 

 
 

 
OO  vviiaaţţăă  ddee  ssccrriiiittoorr  

  
Timpul este un tămăduitor infailibil care vindecă 

fără niciun leac rănile sufletului 
 

Unul dintre părinţii povestirilor scurte şi ai 

nuvelei, demn reprezentant al naturalismului fran-

cez, Guy de Maupassant s-a născut în ziua de 5 

august 1850, la Dieppe, în Normandia atât de 

îndrăgită şi pe care o va purta în suflet oriunde îl 

vor duce valurile vieţii. A trăit şi a scris într-o pe-

rioadă în care genul literar dominant devenise 

romanul, aşa cum în prima jumătate a secolului al 

XIX-lea fusese poezia. Această deplasare spre 

epic este semnul unei noi orientări literare: dacă, 

prin definiţie, lirismul este expresia eului, romanul 

trebuie, şi este, expresia non-eului. 

Într-o perioadă istoriceşte scurtă, 1860-

1890, se impune, ca o prelungire exacerbată a rea-

lismului lui Gustave Flaubert şi a pozitivismului lui 

Hyppolite, Taine un nou curent literar, naturalis-

mul. Chiar denumirea curentului, derivat de la 

„natura”, sugerează abordarea biologicului, prima-

tul eredităţii în creionarea personajelor aflate în 

situaţii-limită. Naturalismul preia de la realism 

tehnica descrierii detaliate şi obiective în prezen-

tarea personajelor şi a mediilor în care aceştia 

evoluează. Spre deosebire de realism, care pune 

accent pe mediul social ca element determinant, 

naturalismul dezvăluie aspectele sordide, sumbre, 

uneori chiar dezgustătoare, ale vieţii. Personajele 

sunt fie alcoolici, fie criminali, târâţi psihic sau fi-

zic, în orice caz nişte marginali al societăţii viciate. 

Cei mai reprezentativi exponenţi ai acestui 

curent literar născut în Franţa, sunt Emile Zola, 

Guy de Maupassant, Roger Martin du Gard, pre-

cum şi Theodor Dreiser în Statele Unite ale Ame-

ricii. Odată cu naturalismul, romanul devine o o-

glindă fidelă a sufletului, un tablou exact al reali-

tăţii vieţii, departe de confesiunile unui individ sau 

de jocul fanteziilor sale. 

Ţinerea sub obroc a sensibilităţii dezlăn-

ţuite, scrutarea riguroasă a obiectelor şi obiec-

tivelor erau la îndemâna lui Maupassant, demn 

urmaş al lui Flaubert. Talent mai degrabă viguros 

decât rafinat, fără nelinişti metafizice, Maupa-

ssant nu avea mari disponibilităţi afective, nici idei 

care să-l conducă la deformarea realităţii; nici 

inima nu-i pretindea să o hrănească cu iluzii, nici 

spiritul nu căuta răspunsuri sau vreo demonstraţie. 

Format sub directa îndrumare a lui Flaubert, a 

învăţat să surprindă caracterul original şi parti-

cular al lucrurilor, să aleagă expresia care scoate 

la iveală acest caracter. Odată format după cala-

podul maestrului, Maupassant s-a apucat să scrie 

nuvele, povestiri scurte şi romane, remarcabile 

prin acuitatea observaţiei şi prin simplitatea frus-

tă şi robustă a stilului.  

În cazul lui Maupassant, nu se poate vorbi 

de o filozofie profundă. El ţinteşte latura urâtă 

din om, mediocritatea şi violenţa lui, egoismul lui 

atroce, omul puternic şi viclean în funcţie de tem-

perament şi condiţie socială vânând plăceri şi bani, 

satisfacerea poftelor fizice şi obţinerea de bunuri 

materiale. În evoluţia personajelor sale, nici urmă 

de excese filozofice, dar nici de excludere a priori 

a psihologiei. Personajele sunt trupuri, dar şi spiri-

te şi suflete. Maupassant nu are deloc gustul, nici 

aptitudinea pentru rafinate analize psihologice. 

Scriitorul zugrăveşte viaţa la suprafaţa ei, suge-

rând, prin mişcări şi acţiuni, resorturile şi forţele 

intime ale conştiinţei. La el, totul este solid şi real, 

nimic abstract. În fond, romanul filozofic este 

analitic, romanul lui Maupassant este sintetic. 

Scriitorul debutează în anul 1880 cu un 

volum de versuri, de altfel singura tentativă de 

exprimare în notă lirică. Notorietatea o va dobândi 

odată cu apariţia, în acelaşi an, a faimosului volum 

colectiv Serile de la Medan, în care este inclusă şi 

nuvela Bulgăre de seu, o capodoperă a genului. In-

triga acestei nuvele se desfăşoară pe fundalulul 

cuceririi oraşului Dieppe de către prusaci, în tim-

pul războiului franco-prusac din 1870. Elisabeth 
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Rousset, o femeie de moravuri uşoare, poreclită 

Bulgăre de seu, datorită formelor sale plinuţe, 

scapă din mâinile unui ofiţer prusac un grup de 

zece aşa-zise persoane onorabile şi respectabile, 

care obţinuseră un permis de liberă trecere prin 

zona ocupată, în drum spre Le Havre din zona libe-

ră. După ce îşi înfrânge sentimentele patriotice 

puţin desuete, ea admite să se culce cu ofiţerul 

prusac. Numai că a doua zi, toţi cei zece călători îi 

întorc spatele, aşa că Bulgăre de seu se retrage, 

singură, într-un colţ al diligenţei, copleşită de 

dispreţul unor ticăloşi cinstiţi. Experienţa de sol-

dat în războiul franco-prusac l-a determinat să-şi 

exprime dezgustul provocat de ororile şi nebunia 

războaielor. 

În perioada 1875-1891, Maupassant a 

publicat în jur de trei sute de nuvele, unele adevă-

rate bijuterii. Opera lui Maupassant prezintă toa-

te mediile sociale şi toate tipologiile ce cad succe-

siv sub lupa lui: ţărani din Normandia natală, mici 

burghezi normanzi şi parizieni, patroni şi slujbaşi. 

Pe toţi îi zugrăveşte fără încrâncenare, dar şi fără 

simpatie, uneori cu o urmă de dispreţ care dă na-

raţiunii o notă ironică, pe alocuri şfichiuitoare. 

Câmpul experimental al scriitorului se lăr-

geşte odată cu marile romane: de la lupta fără 

scrupule pentru a parveni în viaţă, pentru bani şi 

putere, din lumea politicii şi a presei, ca în Bel-
Ami, până la sondarea unor domenii mai sensibile, 

ca în Tare ca moartea. Către apusul vieţii şi al ca-

rierei s-a apropiat de fantastic, de miraculosul 

fiziologic şi patologic. Alminterea, degradarea vi-

zibilă a scriitorului impunea asemenea viziuni. 

Bel-Ami, primul mare roman al lui Maupa-

ssant, publicat în 1885, sub formă de foileton în 

revista pariziană Gil Blas, urmăreşte ascensiunea 

socială a lui Georges Duroy, - bărbat ambiţios şi 

seducător, bel-homme, arivist şi oportunist - de la 

un simplu funcţionar la centrala căilor ferate a 

regiunii de Nord, până în vârful piramidei sociale 

pariziene, graţie amantelor şi cârdăşiei dintre 

marea finanţare, politică şi presă. Pe fundalul unei 

politici coloniale, Maupassant descrie cu minu-

ţiozitate legăturile dintre capital, politică şi presă, 

dar şi influenţa femeilor, private de activitate 

politică prin Codul lui Napoleon, dar care, din um-

bră, lucrează pentru a impune ceea ce îşi doresc. 

Satira unei societăţi minate de scandaluri politice 

de sfârşit de secol XIX, romanul se constitue şi 

într-o mică monografie a presei pariziene, în mă-

sura în care Maupassant prezintă experienţa per-

sonală de reporter. Aşa încât ascensiunea perso-

najului central al romanului poate fi comparată cu 

propria lui ascensiune. 

Bel-Ami respectă întru totul canoanele cu-

rentului naturalist, se circumscrie contextului geo-

politic realist. De asemenea, este un roman al uce-

niciei prin faptul că personajul central reuşeşte să 

se debaraseze de primele proiecte de viitor şi să 

deprindă tehnica şi mijloacele de realizare a unor 

noi aspiraţii. Bel-Ami este romanul care a sedus 

numeroşi scenarişti şi regizori de pe toate meri-

dianele.   

Pentru a avea o idee despre simplitatea 

stilistică îndrăzneaţă prin care Maupassant con-

trastează complexitatea trepidantei vieţi pari-

ziene, pânza de păianjen a relaţiilor interumane, 

decăderea nobilimii la sfârşit de secol şi ascen-

siunea marii burghezii cu ritmul lent al unei vieţi 

cenuşii, este suficient să menţionăm romanul O 
viaţă, publicat în 1883. Este povestea unei femei, 

pe numele ei Jeanne, presărată cu puţine bucurii 

mărunte şi nenumărate decepţii, cu slăbiciuni ome-

neşti care lasă răni adânci, o viaţă hrănită cu 

speranţe încăpăţânate, şi care, înşelată de un soţ 

aparţinând nobilimii locale, înşelată în aşteptările 

ei şi de fiu, se dedică cu o candoare sfâşietoare 

nepotului sortit, poate, să-i administreze o ultimă 

lecţie de deziluzie amarnică, în caz că moartea nu 

o va scuti de această ultimă lovitură. Viaţa Jeannei 

este atât de verosimilă, atât de credibilă în medio-

critatea, în contextul şi calitatea ei, încât capătă o 

valoare generală: tristeţea ei se subsumează tris-

teţii nenumăratelor vieţi pe care le identificăm în 

spatele unui caz particular. 

Scriitor prolific - peste 300 de nuvele şi 

povestiri scurte, 6 romane, 3 piese de teatru, un 

volum de versuri şi 3 volume de impresii de călă-

torie - Guy de Maupassant rămâne una din figurile 

de seamă ale literaturii franceze din secolul al 

XIX-lea. 

 
Autor: Odette Mărgăritescu 
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FFrraanncciissccoo  ddee  ZZuurrbbaarráánn  
 

9 
 

Pictorul Francisco de Zurbarán10, ilustru 

reprezentant al secolului de aur spaniol, s-a im-

pus, încă din perioada de ucenicie în ale picturii, 

printr-o tematică de inspiraţie religioasă, printr-o 

mare forţă cu impact vizual şi un profund misti-

cism. Începuturile sale evidenţiază un stil auster, 

chiar sumbru, şi mai ales recursul la tehnica clar-

obscurului, ceea ce i-a adus renumele de Carava-

ggio al Spaniei. Cu timpul, stilistic, evoluează spre 

compoziţii bine conturate, în tonuri acide, pentru 

ca, treptat, să se apropie de estetica manieris-

mului11 târziu.    

Francisco s-a născut în familia unui negus-

tor bogat, Luís de Zurbáran, cu ascendenţă aristo-

cratică, din Ţara Bascilor, căsătorit cu Isabel Már-

quez, originară din Extremadura. La vârsta de şai-

sprezece ani, Francisco este trimis la Sevilla să 

deprindă arta picturii în atelierul lui Pedro Díaz de 

Villanuevo. 

La începutul secolului al XVII-lea, Sevilla 

era, datorită poziţiei sale la răscruce  a marilor 

drumuri comerciale, cel mai important oraş din 

Spania. În ultimele decenii, bunăstarea a atras aici 

numeroşi artişti din întreaga Europă. În peisajul 

artistic un rol de frunte îl joacă manierismul târ-

                                                           
9
 Francisco de Zurbarán presupus autoportret (Detaliu din pictura 

Sf. Luca în chip de pictor al răstignirii lui Christos, 1635-1640, Muzeul 
Prado, Madrid). 
10

 Francisco de Zurbarán - n. 2. Noiembrie 1598, la Fuente de Cantos 
– d.27 august 1664, Madrid.  
11

 Curent  apărut în pictura italiană în sec. XVI, care pune accent pe 
complexitatea și distorsionarea temelor abordate.   

ziu, al cărui reprezentant de seamă este Francis-

co Pacheco (1564-1654), maestrul lui Velázquez12, 

dar şi realismul tenebros, în care excelează re-

marcabilul „caravaggist" spaniol Francisco Ribalta 

(1565-1628). Cei trei ani pe care îi petrece în 

capitala Andaluziei vor fi decisivi pentru viitorul 

lui Zurbarán, mai ales că aici are ocazia să-l cu-

noască pe Velázquez, cu care va lega o prietenie  

pe viaţă.  Zurbáran îşi încheie ucenicia în anul 1617. 

Părăseşte Sevilla şi se întoarce în Extramadura, 

unde se stabileşte la Llerena. În vara anului 1617 

se căsătoreşte cu María Paez Jiménez, cu care va 

avea trei copii. Mária Paez decedează prematur şi 

doi ani mai târziu, pictorul se recăsătoreşte cu 

Beatriz de Morales, o văduvă cu şapte ani mai în 

vârstă decât el. Din această căsătorie se vor naşte 

şase copii, dar nu va supravieţui decât una dintre 

fiice. Nu se cunosc prea multe amănunte  despre 

activitatea artistică a lui Zurbarán din aceşti ani; 

există câteva dovezi despre comenzi primite din 

partea unor ordine religioase, însă tablourile nu s-

au păstrat. 

Luna ianuarie a anului 1626 marchează ade-

văratul început al carierei artistului, atunci când 

mănăstirea călugărilor dominicani „San Pablo el 

Real” din Sevilla îi încredinţează realizarea unui 

ciclu de douăzeci şi unu de pânze. Aceste tablouri 

stârnesc admiraţia unanimă şi, în scurtă vreme, co-

menzile se vor înmulţi. Cu ocazia canonizării lui Pe-

dro Nolasco, întemeietorul ordinului milostivilor 

desculţi, în luna august 1628, mănăstirea din Sevi-

lla a acestui ordin îi comandă douăzeci şi două de 

tablouri. 

Artistul încă mai lucra la ele când a 

acceptat să execute pentru biserica franciscanilor 

din San Buenaventura şi patru tablouri dintr-un 

ciclu de opt. 

În anul 1629, Zurbarán se mută în capitala 

Andaluziei, Sevilla; un an mai târziu, consiliul muni-

cipal îi acordă titlul de pictor al oraşului. Vreme de 

cincisprezece ani lucrează aici neîntrerupt. În anul 

1630, pictează pentru ordinul iezuit din Sevilla ta-

bloul Viziunea Binecuvântatului Alfonso Rodriguez, 

iar în anul următor, monumentala Apoteoză a Sfân-

                                                           
12

 Vezi în nr. 6 al revistei  „Nomen Artis – Dincolo de tăcere”: „Resti-
tuiri: pictori celebri – Diego Velásquez /p. 66. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Bascilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Manierism
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Pacheco&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Pacheco&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1564
http://ro.wikipedia.org/wiki/1654
http://ro.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez
http://ro.wikipedia.org/wiki/Realism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Caravaggio
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Ribalta&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1565
http://ro.wikipedia.org/wiki/1628
http://ro.wikipedia.org/wiki/Andaluzia
http://ro.wikipedia.org/wiki/1617
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Llerena&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1617
http://ro.wikipedia.org/wiki/1626
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_dominican
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Nolasco&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Nolasco&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1628
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_Franciscanilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/1629
http://ro.wikipedia.org/wiki/1630
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordinul_iezuit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Francisco_de_Zurbar%C3%A1n_autoportrait.jpg
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tului Toma d'Aquino, destinată altarului principal 

din colegiul călugărilor dominicani Santo Tomás. 

 

 
Apoteoza Sfântului Toma d'Aquino, 1631  

(Museo Provincial de Bellas Artes, Sevilla) 
 

Faima de care se bucură artistul ajunge la 

curtea regală din Madrid. Este invitat în capitala 

Spaniei pentru a participa la decorarea Marelui 

Salon al palatului Buen Retiro. Timpul petrecut la 

Madrid îi oferă ocazia de a-l reîntâlni pe Veláz-

quez şi de a cunoaşte bogata colecţie regală de 

pictură. În anul 1634 primeşte din partea regelui 

Filip al IV-lea titlul de „pictor al curţii". Cu toate 

acestea, se va întoarce la Sevilla, unde va realiza 

pentru biserica mănăstirii San José două tablou-

ri, dintre care unul îl  reprezintă pe Sfântul Lau-
renţiu (1636). Doi ani mai târziu, trimite pentru 

prima oară tablouri în „Indiile de Vest", cum erau 

numite coloniile spaniole din America. Cu timpul, 

producţia pentru piaţa oferită de coloniile de peste 

ocean capătă o importanţă tot mai mare. Între 

1638 şi 1640 realizează două mari cicluri de ta-

blouri la comanda unor mănăstiri: primul pentru 

călugării cartusieni13 din Jérez de la Frontera, o 

localitate situată în sudul Andaluziei, cel de-al doi-

lea pentru ordinul călugărilor ieronimiţi14 din 

Guadalupe, în Extremadura.  

                                                           
13

 Ordinul religios al cartusienilor, după numele mănăstirii unde 
a fost creat, în 1084, sau al Sf. Bruno, după numele fondatorului. 
14

 Ordin religios catolic, exclusiv catolic, creat în sec.XIV, purtând 
numele Sf. Ieronim. 

După decesul celei de a doua soţii, în 1639, 

urmează o perioadă despre care nu au rămas prea 

multe informaţii. Ştim că Zurbarán trimite mai 

multe tablouri la Lima, Mexic şi Buenos Aires, 

probabil din cauza numărului insuficient de co-

menzi pe care le primea la Sevilla. În anul 1644, se 

recăsătoreşte cu Leonor de Tordera, în vârstă de 

28 de ani. Vor avea împreună şase copii care, din 

păcate, vor muri la vârste fragede. 

În anul 1649, o cumplită epidemie de ciumă 

decimează populaţia Andaluziei necruţându-i nici 

lui familia. Se stinge din viaţă Juan, cel mai mare 

fiu al pictorului, care lucra împreună cu tatăl său. 

În jurul anului 1658, pictorul se stabileşte la Ma-

drid, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii. În 

această perioadă pictează numai tablouri de mici 

dimensiuni, destinate familiilor aristocrate. Călu-

gării franciscani din Alcála de Henares, o locali-

tate din apropierea Madridului, îi  încredinţează 

comanda realizării unui ciclu de tablouri pentru de-

corarea mănăstirii. Încetează să mai picteze abia 

în anul 1663.  

Pe 27 august 1664, Francisco de Zurbarán 

intră în nemurire la Madrid. 
 

*** 
 

 
Sfânta Margareta a Antiohiei, 1635-40 
 

„Sfintele" pictate de Zurbarán (de ex.: 

Sfânta Margareta a Antiohiei) sunt îmbrăcate 

cochet, ca nişte doamne din lumea bună. „Sunt 

fără îndoială creaturile cele mai voluptuose şi mai 

romantice pe care ni le putem închipui" (comen-
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tariul aparţine poetului francez Théophile Gautier 

despre sfintele pictorului spaniol). Pe artist nu-l 

interesează credibilitatea spirituală, ci se lasă 

pradă pasiunii de a picta frumuseţea materialelor: 

ţesături, draperii, broderii. Veşmintele devin per-

sonajele principale ale tablourilor. 

Mai mult de jumătate din tablourile lui 

Zurbarán sunt picturi realizate la comanda mănăs-

tirilor. Astăzi însă, istoricii de artă nu mai sunt de 

acord cu vechile afirmaţii conform cărora opera sa 

ar fi una de inspiraţie exclusiv religioasă, deşi, în 

secolul al XVII-lea, mănăstirile spaniole erau cei 

mai importanţi clienţi ai artiştilor. În afara temelor 

sacrale, tratate în manieră profund mistică, maes-

trul spaniol pictează tablouri cu accente realiste, 

cum ar fi celebra serie de sfinte (Sfânta Mar-
gareta a Antiohiei15, 1635-1640; Sfânta  Apolonia, 

1636; Sfânta Elisabeta a Portugaliei, 1640; Sfânta 
Dorotea, 1640-1650). 

Prima perioadă de creaţie a lui Zurbarán, 

care ne este cunoscută, stă sub semnul manierei 
tenebroase, specifice lui Caravaggio. Lumina 

puternică scoate în relief formele pe un fundal 

întunecat, vopseaua densă, dispusă în straturi 

groase, creează senzaţia unor contururi aspre, iar 

culorile sunt aşternute în pete mari, în clar-

obscururi puternic contrastante, personajele sunt 

prezentate în manieră sculpturală. În economia 

tablourilor sale transpare, în egală măsură, influ-

enţa picturii religioase gotice târzii, bogat repre-

zentată în colecţiile particulare din Sevilla. 

După prima perioadă petrecută la Madrid, 

respectiv după anul 1634, Zurbarán modelează 

formele în straturi de vopsea mai subţiri, în timp 

ce trăsăturile de penel devin mult mai delicate, 

graţie dispunerii gradate a culorilor, trecerile cro-

matice de la un registru la altul sunt mai puţin 

brutale. Din manierismul târziu preia aversiunea 

faţă de perspectiva cu un singur punct în care 

                                                           
15

 Sfânta Margareta din Antiohia ( la ortodocși, Marina la catolici), 
sec.IV. Sfânta Marina (în calendarul catolic Margareta) este o 
fecioară martiră creștină originară din Antiohia. Ea se numără 
printre așa-numiții „Patrusprezece Ajutători" invocați în Occident cu 
precădere în Evul Mediu drept protectori în caz de pericol. Marina 
este considerată drept ocrotitoarea femeilor care nasc. Sfânta este 
sărbătorită de Bisericile Ortodoxe la data de 17 Iulie, de Bisericile 
Catolică, Evanghelică și Anglicană la data de 20 Iulie. Inițial venerată 
în Imperiul Bizantin, Marina a fost cunoscută în Occident începând 
cu secolul al VII-lea, sub numele de Margareta. 

converg liniile. Cultul marian a dominat, şi domină şi 

în zilele noastre, viaţa spirituală a oraşului Sevilla. 

Aşa încât Zurbáran nu putea să nu abordeze su-

biectul. Imaculata Concepţie era o temă prefe-

rată, întrucât era în plină dezbatere ceea ce avea 

să devină mai târziu o dogmă: Maria a fost con-

cepută fără avatarul păcatului originar sau a fost 

purificată de acest păcat, fiind sanctificată de 

Dumnezeu încă în pântecele mamei sale? Opera lui 

Zurbarán ilustrează această dilemă, tabloul este 

pictat în tehnica sfumato şi, graţie degradeurilor 

discrete ale culorilor, se poate admira delicatul 

clar-obscur al întregii compoziţii. 
 

 
Imaculata Concepţie, 1630-1635 

 

 
Închinarea păstorilor, 1638 (în prezent în Musée de Peinture et dela 
Sculpture din Grenoble). 
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Tabloul Închinarea păstorilor face parte 

dintr-un ciclu destinat decorării bisericii cartu-

siene Ñuestra Senora de la Defensión din lo-

calitatea Jérez de la Frontera. Din păcate, în 

prezent, pânzele sale se găsesc împrăştiate prin 

muzeele din New York, Cadiz şi Grenoble. Ciclul de 

douăzeci de tablouri de la mănăstirea călugărilor 

ieronimiţi din Guadalupe se numără printre cele mai 

mari ansambluri decorative ale lui Zurbarán. Nu 

numai că s-au păstrat în întregime toate pânzele, 

dar ele au rămas în acelaşi loc. Prin urmare, pot fi 

admirate în acelaşi interior şi context arhitectural 

pentru care au fost create. Scenele din sacristie îi 

prezintă pe fraţii ieronimiţi. Printre ei se află şi 

Fra Gonzalo de Illescas, episcop de Cordóba, unul 

dintre cei mai străluciţi învăţaţi spanioli ai secolului 

al XV-lea. 

Bodegón, sau natură moartă, este o opera 

de artă ce reprezintă obiecte din viaţa cotidiană. 
Singura natură moartă semnată şi datată de Zur-

barán este tabloul care se găseşte acum la Norton 

Simon Foundation (Pasadena), în care se văd patru 

lămâi pe o farfurie, patru portocale cu frunze şi 

flori, o cupă pe o farfurie metalică alături de un 

trandafir. Alte tablouri reprezintă vase de metal 

sau de lut ars, dispuse totdeauna în acelaşi plan, 

aranjate ca obiectele de cult liturgice pe altar. 

Indiferent de caracterul lucrurilor înfăţişate 

(obiecte, animale, fructe sau flori), schema pre-

zentării este întotdeauna aceeaşi: dispunerea 

obiectelor în şir, iluminarea frontală, fundalul întu-

necat, ceea ce degajă o profundă impresie de sim-

plitate şi reuşeşte să insufle viaţă lucrurilor neîn-

sufleţite. 
 

 
Lămâi, coş cu portocale şi o cupă cu un trandafir, 1633 

 

În tabloul Madonna cu pruncul Iisus , 

paleta este oarecum volatilă, cu discrete trăsături 

de penel, ca în multe din ultimele opere ale lui 

Zurbarán. Bogăţia culorilor şi lumina delicată ne 

poartă cu gândul la pictura veneţiană. Deşi este un 

tablou religios, contrastează puternic cu severele 

pânze pictate pentru mănăstiri. 
 

 
Madonna cu Pruncul Iisus, 1658, Fine Arts Gallery, San Diego 

 

Sfântul Francisc îngenunchiat abordează 

tema Sfântului adâncit în rugăciune. Caracterul 

realist al prezentării nu exclude atmosfera 

fervorii religioase. Artistul evită expresivitatea 

exagerată şi gesturile emfatice şi îl face pe 

privitor să participe la clipa de meditaţie. 
 

 
Sfântul Francisc îngenunchiat, 1639 
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După moartea lui Zurbarán, opera artis-

tului a intrat într-un con de umbră. Revine în 

atenţia iubitorilor de artă abia după mulţi ani şi în 

două etape. Mai întâi, pe la jumătatea secolului al 

XIX-lea, când la muzeul Louvre din Paris a fost 

prezentată o bogată colecţie de pictură spaniolă, 

aparţinând regelui Franţei Louis-Philippe. Din a-

ceastă colecţie făceau parte şi şaizeci de pânze 

semnate de Zurbarán.  

Arta maestrului spaniol este admirată de 

Eugène Delacroix16, Gustave Courbet17, Honoré 

Daumier18 şi Édouard Manet19. Cel de-al doilea tri-

umf postum are loc la începutul secolului al XX-lea, 

odată cu apariţia cubismului.  

Reprezentanţii acestui curent văd în 

Zurbarán un precursor, fiind admirat în special de 

Juan Gris20. Suprarealiştii se declară şi ei fasci-

naţi de naturile moarte ale lui Zurbarán. 

 

 
Meditaţie - Francisco de Zurbarán 

 
Autor: Odette Mărgăritescu  

şi Viorela Codreanu Tiron 

                                                           
16

 Ferdinand Victor Eugène Delacroix (26 aprilie 1798 - 13 august 
1863) pictor francez, ilustru reprezentant al romantismului. 
17

 Gustave Courbet (10 iunie 1819 - 31 decembrie 1877) pictor 
francez, inițiator al curentului realist în artă. 
18

 Honoré Daumier (26 februarie 1808 - 10 februarie 1879) pictor, 
sculptor, caricaturist și litograf francez .  
19

 Édouard Manet (23 ianuarie 1832 –30 aprilie 1883) pictor francez, 
precursor al impresionismului.  
20

 Juan Gris (23 martie 1887 - 11 mai 1927) pictor spaniol. Alături de 
Pablo Picasso și Georges Braque, este unul din principalii 
reprezentanți ai cubismului.  

 

  EEUUGGEENN  CCOOJJOOCCAARRUU,,  
Germania 

 

NNEECCEESSIITTAATTEEAA  VVIITTAALLĂĂ  AA  

AARRTTIISSTTUULLUUII  
 

Ţara şi conducerea care îşi neglijează, ig-

noră sau chiar distruge arta (deci cultura proprie!) 

şi artiştii este sortită decăderii şi pieirii! 

Afirmaţie asertorică îndrăzneaţă şi apoca-

liptică, însă dacă studiem mai atent istoria şi evo-

luţia culturilor, a imperiilor şi statelor, ne vom da 

seama că aceasta, nu numai că este un semnal al 

vii-toarei căderi, dar şi una din cauzele ei. 

 

Răspunsul se ascunde, în primul rând, în in-
dividualitatea artistului adevărat, şi ca per-

sonalitate reprezentativă a libertăţii, a sincerităţii 

privirii şi redării societăţii în care trăim. Subliniez 

că la el mă refer, şi nu la acest des întâlnit simu-

lacru contemporan, paiaţă fabricată, fake  promo-

vat în serie de marketing-ul mass-mediei societăţii 

de consum. Un exemplu vizibil şi rizibil este ra-
pper-ul american (de unde se importă peste tot 

sistemul respectiv), cu preocupări excesive şi ex-

clusive reduse numai la sex, plus garnitura adec-

vată oricărui „cocoş” ce se respectă: câte maşini 

luxoase, pantofi, piscine, televizoare, costume etc. 

poate avea! 

 

Este timpul să reamintim o celebră 

polemică a secolului 19 dintre Max Stirner21 şi Karl 

Marx, în care primul, ca reprezentant radical al 

capitalismului şi individualismului de atunci, sus-

ţinea – în conformitate cu realitatea – că „nu 
oricine poate să fie artist”, iar aceasta depinde de 

capacităţile şi talentele pe care cineva le are ori 

                                                           
21

 Max Stirner ( n. 25 octombrie , 1806 – d. 26 iunie , 1856 ), născut 

Johann Kaspar Schmidt, a fost un filosof german care a avut o 
influență majoră asupra dezvoltării în secolul al XIX-lea a ideilor de 
nihilism , existențialism, individualism, anarhism . 
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nu. El replica, astfel, afirmaţiei utopic-comunarde 

– în fond, bine intenţionată, dar cu efecte devas-

tatoare pentru artă şi cultură – că „oricine poate 
să fie un Rubens”. Ideea marxistă a fost preluată 

entuziast de fondatorii statelor socialist-bolşe-

vice în dorinţa lor de a nivela şi egaliza toţi 

membri societăţii (din punctul de vedere al 

capacităţii este, realmente, imposibil), constituind 

una din cauzele fundamentale ale marelui decalaj 

dintre cele două mari sisteme antagoniste ale 

secolului XX şi, în final, a căderii şi dezintegrării 

imperiului comunist-asiatic („denumire” necesară 

pentru a-l deosebi de cel vestic, de cel de o altă 

factură!), fiind una din ideile de bază ale socie-

tăţii şi culturii din Est.  

 

Însă, după un secol şi jumătate de crân-

cenă şi sângeroasă luptă ideologică, politică, milita-

ră, economică, de spionaj, culturală etc., se întâm-

plă ceva absurd: lumea societăţii post-indus-

triale/de consum, împreună cu „lumea artei” sale 

au preluat treptat – paradoxal - ideea marxistă că 

„fiecare poate fi un artist”!! Se demonstrează încă 

o dată capacitatea extra-„ordinară” a societăţii 

capitaliste, în general, cu nebănuite potenţări în 

creştere geometrică la cea de consum, în special, 

de a asimila şi modifica toate celelalte valori uma-

ne (biologice, politice, juridice, teoretice, artisti-

ce, morale, religioase) cu ideile şi cuceririle cele 

mai valoroase, benefice şi revoluţionare pentru 

scopurile mercantile şi de hegemonie absolută ale 

valorilor economice!! 

 

De aceea „trebuia” să triumfe această 

aberaţie culturală marxistă tocmai în capitalismul 

exacerbat contemporan, pentru că, în realitate, la 

ora actuală are loc un proces de negare şi anihilare 

a artei şi artistului! Puţini au observat şi înţeles 

fenomenul menţionat şi vă veţi întreba, firesc şi 

uimiţi, ce vreau să spun cu aceasta?! Casta artiş-

tilor a fost dintotdeauna - dar mai ales începând 

cu Renaşterea, când ei şi-au cucerit pentru prima 

dată în istorie un rang dintre cele mai înalte (deci, 

putere şi influenţă) în cadrul societăţii - „cenu-

şăreasa” statelor despotice şi tiranilor care nu i-

au iubit niciodată, la fel ca pe intelectuali în 

genere, pentru simplul motiv că ei s-au identificat 

mereu cu adevărul, libertatea şi năzuinţa spre mai 

bine. În concluzie: automat şi a priori duşmanii de 

moarte a unor tagme la putere! Nici guvernelor 

occidentale nu le sunt comode poziţia acestora, 

însă s-a dezvoltat un modus vivendi din înţelegerea 

şi acceptarea înţeleaptă a necesităţii existenţei 

spiritului critic al lor, ce împreună cu libertatea 

presei, constituie doi din pilonii de bază ai demo-

craţiilor respective.  

 

Se poate face acum o relevantă paralelă-

parabolă, atrăgând atenţia asupra asemănării 

şocante a nebunului regelui din Evul Mediu, cu cei 

ce spun astăzi adevărul, cu excepţia unei diferenţe 

ce nu ne face deloc cinste: în acele secole „întu-

necate” ale istoriei toţi ştiau că bufonul nu este 

nebun şi spune adevărul, pe când acum, cei ce 

îndrăznesc să-l spună, sunt consideraţi nebuni şi 

nu se crede ceea ce spun! 

 

Iată cum multe fapte din trecut şi din pre-

zent se prezintă sub o cu totul altă lumină (mai 

ales pentru cine cunoaşte „Caietele filosofice” 

(Lenin), unde se sintetizează „ştiinţific” cum tre-

buie efectuată combaterea, distrugerea şi aser-

virea completă a păturii intelectualilor): „auto-

dafé”-urile artei aşa-zis „degenerate” sub nazişti, 

listele de interzicere a exercitării profesiunii în 

epoca „mccarthystă” în SUA, „decimarea elitelor 

intelectuale” în lagărul comunist-bolşevic etc., tră-

dează de fapt antipatia şi ura statelor de sorginte 

totalitară împotriva spiritelor fronde, critice şi 

incoruptibile ce nu vor să se supună oligarhiei şi 

minciunilor unui asemenea sistem!  

 

Cum să fie interesate statele capitaliste 

post-industriale de critica reală şi imparţială, de 

adevăr, când ele împreună cu concernele lor din ce 

în ce mai „multinaţionale” – în realitate clasa poli-

tică a ajuns cu totul subordonată şi servilă celei 

financiar-economice (de exemplu „indemnizaţiile” 

celor din urmă le întrec „astronomic” pe cele ale 

politicienilor, ca să nu mai vorbim de diferenţa de 

putere: conform unui sondaj în Germania/anul 

2000, cel mai puternic om din ţară este considerat 

J. Schrempf, şeful concernului Daimler-Chrysler 

şi nu Cancelarul german G.Schröder!) – sunt inte-
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resate, în special, să-şi vândă cât mai bine „image”-

ul (aşa cum se demonstrează în scandalurile re-

cente din USA cu bilanţurile falsificate ale unor 

mari companii, ce reprezintă doar vârful vizibil al 

uriaşului aisberg al falsificării publicitare a rea-

lităţii, specific Weltanschauung-ului post-industri-

al) respectiv, ceea ce-i ridică substanţial acţiunile 

la bursă şi implicit capitalul deţinut. 

 

Adevărata artă şi artistul au fost, sunt şi 

vor rămâne întotdeauna reflectori intelectuali 
critici fideli ai saeculum-ului în care trăiesc şi-i 

sunt martori, dar astfel nu pot decât „deranja” 

(am arătat antipatia viscerală a elitei intelectuale 
reacţionare în articolul din Der Spiegel, unde tipul 

nedorit de artă este respins ca „artă conceptuală, 

de conţinut, de idei…”) această societate de con-

sum, aşa cum am arătat, axată pe images în loc de 

realitate şi adevăr. În consecinţă, aceşti „nedoriţi” 

sunt recuzaţi, negaţi şi anihilaţi în mod conştient 

de (la) „pupitrele de comanda” financiar-econo-

mice, ce sprijină în propriul interes acest tip 

marxist de pseudo-artist/-artă debusolat(ă), de-

cadent(ă) în sensul negativ al pervertirii valorilor 

umane perene şi propul-sat(ă) de instinctele – 

interesat(ă) pentru că placere et impera! - bazal-

triviale ale plăcerii, numită intenţionat fals „artă 
pură” pentru a debusola publicul. 

 

Nu întâmplător această trăsătură – ima-

nentă evoluţiei istorice, cât şi intenţionat şi 

rafinat „dirijată de sus” - definitorie capitalis-

mului de consum este mult mai accentuată în sta-

tele cu o mai mare şi mai puternică tradiţie con-

servatoare de dreapta şi care în ciuda aparenţelor 

actuale este adânc înrădăcinată în societăţile 

respective: aici se înscriu Germania, USA, Austria 

etc. spre deosebire de ţări al căror spirit liber-

cugetător se bucură de o lungă istorie: Franţa, 

Anglia, chiar Italia. Pe unii îi va epata această a-

serţiune, însă, dacă se aprofundează ideea, lu-

crurile nu mai apar atât de paradoxale. De exem-

plu, când cunoaştem aceste realităţi nu mai miră 

tonul antidemocratic şi reacţionar negator al artei 

şi artiştilor virulent răspândit în Statele Unite ale 

Americii… Iată o întâmplare ca a făcut vâlvă în Eu-

ropa de Vest (şi care aici nu ar fi fost posibilă 

fără un imens strigăt de indignare), prea repede 

uitată/refulată peste Atlantic şi oceanul de eve-

nimente de atunci: este ameninţarea oficială şi 

foarte serioasă făcută de preşedintele Americii, 

G.W. Bush Junior (la câteva luni după atacul tero-

rist perfid al extremiştilor musulmani asupra Twin 

Towers), ca o subversiune prezidenţială adresată 

(independenţei) artiştilor autohtoni în care sunt 

interzise pur şi simplu atitudinile şi manifestările 

critice la adresa ţării, cerând cât mai multe opere 

„patriotice”!!  

 

Eu însumi, ca „beneficiar” involuntar al deja 

cunoscutului „patriotism” comandat de partid şi de 

stat în viaţă şi artă din lagărul bolşevic, nu pot 

decât să semnalez paralela uluitoare şi să subliniez 

doar reacţiile intimidate, înfricoşate ale unor 

renumiţi regizori, actori şi producători, urmărite 

(la o mare gală din Los Angeles s-a sondat pulsul şi 

reacţiile la acest subiect) şocat la Televiziunea de 

stat germană! Trăim sub hegemonia post-indus-

trială a consumului şi a puterii nelimitate a concer-

nelor asupra statelor şi oamenilor, în care images-

urile sunt mult mai importante decât realita-

tea/adevărul, maşina decât omul, bilanţurile decât 

colective întregi de angajaţi, în care mass-media 

ne „stupefiază” subversiv subconştientul şi-i in-

duce – în special prin ubicuum-ul propagandei 

publicitare – reacţii stereotipe automatizate în  

care mărfurile sunt mai presus decât noi şi ade-

văratele valori sociale. Arta ţine de/este ancorată 

în profunzimile umanului şi ale valorilor lui perene, 

de aceea un rol important al ei şi al artistului în 

această epocă de degradare progresivă a socie-

tăţii umane („metaphysiche Verweisung” - Const. von 

Barloewen) este de a-şi concentra forţele asupra 

salvării noastre şi a calităţilor ce ne-au proiectat 

în sfera culturii şi care sunt pe punctul de a fi 

pierdute! 

 

Aşa cum am fost minţiţi mii de ani că Iu-

birea ar fi un „Păcat”, acum după un scurt „inter-

mezzo” edenic al anilor ‛60-‛70 cu revoluţia lor 

culturală şi socială cunoscută ca Flower Power (şi 

ale cărei ţeluri nobile sunt blasfemiate şi degra-

date intenţionat de mass-media actuală ce reduce, 

falsificând, totul doar la „Sex&Drugs&Alcohol”) 
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suntem din nou „îndoctrinaţi” că Omul şi Valorile 
Umane ar fi, de data aceasta, un „Păcat”!! De a-

ceea totalitarismul tehnocratic nu mai exilează 

artiştii incomozi ca în alte vremuri – un Voltaire, 

de exemplu –, ci impune prin mass media aflată în 

mâna ei (mai ales SUA, unde e 100% controlată de 

republicanii ultraconservativi!) un tip de artist (şi 

artă) dezangajat (lipsit de responsabilitate), 

asocial şi apolitic (prin „educarea” dispreţului şi 

renegării artei conceptuale/de conţinut şi idei), 

dezumanizat, trivial, ludic şi rupt de realitate… 

Soluţia nu este nici cea „duchampiană” (deşi exem-

plară în consecvenţa şi tragismul ei!) şi mai puţin 

cea a capotării (J. Koons22, Rauschenberg23, War-

hol24 etc..) în faţa „Viţelului de aur”…Poate că 

„sistemul” lui Graham Green25 (utilizat, de altfel 

de mai toţi artiştii artei clasice: Michelangelo, da 

Vinci, Rubens, Rembrandt… care au fost capabili să 

instituie şi păstreze un echilibru între ceea ce ştiu 

– „una cosa mentale”! - ei că este arta şi „cerinţe-

le” potentaţilor şi „saeculum”-ului respectiv!) care 

scria alternativ câte o carte pentru exigenţele 

                                                           
22

 Jeff Koons (n. 21 ianuarie 1955) este un artist conceptual american, 
cunoscut pentru reproducerile la scară largă a unor obiecte banale, 
cum ar fi animalele din baloane. Caracteristica principală a manierei în 
care acest artist lucrează este utilizarea unei cromatici pure, intense și 
materialele folosite în lucrările sale, de cele mai multe ori de factură 
neconvențională. Unii critici observă în arta acestuia elemente 
specifice de kitsch și o atitudine comercială de factură cinică. Artistul 
recunoaște că nu există semnificații ascunse în operele sale. 
23

 Robert Milton Ernest Rauschenberg (n. 22 octombrie 1925 în Port 
Arthur Texas - d. 12 mai 2008) a fost un artist american, important 
lider al artei americane contemporane. A studiat la Kansas City Art 
Institute, la Academia Juliană din Paris și în Carolina de Nord la Colegiul 
Black Mountain. Faima lui de artist pop a crescut după ce a inventat 
„combinațiile" („combines”), fuziuni între bidimensionalitatea unei 
picturi și tridimensionalitatea unei sculpturi sau lucrări care includ pe 
pânză atât uleiuri sau acuarelă, cât și diverse obiecte. În privința 
înțelesului artei sale, Rauschenberg sugerează că e ca o „invitație la a 
găsi propriile diferențe” și de a privi lumea deschis, pentru că ea „e cu 
mult mai bogată decât înțelegem și mult mai variată și surprinzătoare 
decât am putea crede.” 
24

 Andy Warhol, născut Andrew Warhola, (n. 6 august 1928, 
Pittsburgh, Pennsylvania, d. 22 februarie 1987, New York City, New 
York) a fost un grafician, fotograf, pictor și realizator de filme 
american, personalitate a curentului artistic cunoscut ca Pop Art din 
Statele Unite. 
25

 Henry Graham Greene (n. 2 octombrie 1904 – d. 3 aprilie 1991) a 
fost un scriitor, dramaturg, scenarist și critic literar englez. Călătoriile în 
Mexic, Africa și Asia au determinat alegerea locului acțiunii diferitelor 
sale opere. Scrierile sale, de puternică tensiune și structurate după 
tehnica roma-nului polițist, explorează probleme politice și morale ale 
lumii moderne. Sunt reprezentate naturalist, fără iluzii, conflictele de 
conștiință ale omului părăsit în voia spaimei și singurătății. 

proprii, iar următoarea pentru „marele public” 

constituie unul din răspunsuri… 

Un lucru este însă sigur: speranţa nu mai 

este, nu mai poate fi America – unde am văzut că 

s-a impus un curent despotic antidemocratic şi 

antiuman - ce şi-a împlinit şi sfârşit rolul de „pur-
tătoare a stindard-ului Libertatii” în secolul 20, ci 

mileniul 3 se află vizibil sub „Renăscutele Stele” 

ale Europei, ce ne oferă destule semne că se înalţă 

din nou! Aici se remarcă mai clar faptul că marele 

public (masele) nu mai acceptă nici automatismul 

de care este astăzi foarte conştient, dar nici 

„drogurile pseudo-culturale” ce i se oferă pentru 

a-i crea impresia unei vieţi-surogat de „senzaţii 

tari”. Într-o asemenea societate individul ca şi ar-

tistul nu mai au valoare, ei pot fi „şterşi” („De-
Kooning erased”) de oricine şi oricând, de aceea este 

necesară o nouă identitate şi din partea recep-

torului, care să-l poată înarma cu suficient discer-

nământ cultural şi încredere în sine. Iar în cadrul 

„Constelaţiei” Comunităţii Europene, Franţa de-

monstrează hotărât că doreşte şi este capabilă să 

preia din nou ştafeta tradiţională a „avangărzii şi 
modelului cultural exemplar” în lume, deoarece 

numai şi numai un popor cultivat şi pregătit va putea 

face faţă „provocărilor” grave ale Istoriei ce ne 

aşteaptă în viitor! Lumea are nevoie şi este însetată 

astăzi mai mult ca oricând de o Autoritate spiri-

tual-cultural-morală, misiune pe care Vestul Europei 

şi în special „modelul francez” poate să-l ofere 

pentru o Nouă Eră în Istorie: „Mileniul Trei va fi 
«Spiritual-Uman» sau nu va fi de loc!”, afirm 

parafrazându-l pe André Malraux26. Iată că se 

împlineşte la nivel european ceea ce cere imperativ 

Catherine Tasca, Ministrul francez al Culturii 

(Canal Arte, emis.cit.): „Dacă nu sunt alte alter-
native, mass-media şi producţia de consum mo-

                                                           
26

 André Malraux, nume schimbat din André Berger (n. 3 noiembrie 
1901, Paris - d. 23 noiembrie 1976, Créteil) a fost un scriitor, ziarist și 
om politic francez. Începând din anul 1933, devine militant anti-fascist, 
participă la Războiul civil din Spania de partea forțelor republicane, 
organizând o escadrilă de aviație pe care o va comanda până în 1937. 
To-tuși, după o participare în 1940 la congresul scriitorilor sovietici de 
la Moscova, începe să se distanțeze de ideile dogmatice ale comu-
nismului. La izbucnirea celui de-al doilea război mondial se înrolează 
într-o for-mație de blindate în lupta împotriva Germaniei hitleriste. În 
timpul retragerii este rănit și luat prizonier, reușește însă să evadeze 
din lagărul de la Sens, pentru a intra organizațiile de rezistență contra 
ocupanților germani, sub numele de „Colonelul Berger". 
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dernă vor călca totul în picioare. Se afirmă că 
nu se poate opri aceasta maşinărie… Nu este 
adevărat atâta timp cât oamenilor li se oferă o 
alternativă!” 

 

Toate acestea dovedesc o (încercare de) 

revenire şi reevaluare conştientă a cuceririlor spiri-

tuale a întemeietorilor „Ideologiei” culturii europe-

ne tradiţionale, unde valorile de bază peren umane 

erau „aşezate” la începutul acţiunilor (atitudinilor şi 

„Weltanschauung”-ului), înţelepciune instituită de 

către vechii eleni!  
 

Artistul, în adevărata putere a cuvântului, 

constituie oglinda, conştiinţa şi catharsis-ul socie-

tăţii. Fără aceste premize, umanitatea se autoînşală 

– îmbolnăveşte şi – distruge atât la nivel individual, 

cât şi de comunitate. Aşa cum o persoană fără con-

ştiinţă – fără instanţa valorilor – este exclusă din 

societate atât din punct de vedere patologic – 

casele de nebuni - cât şi al libertăţii – închisori, tot 

astfel sunt şi efectele la nivel de comunitate, stat, 

imperiu. Ca un fel de răzbunare moralizatoare a 

unei subtile Instanţe Supreme ubicue… Arta şi 

artistul sunt, prin urmare, condiţii sine qua non ale 

unei societăţi (real umane) şi culturi, care doreşte 

să dureze şi progreseze!!! 
 

© Eugen Cojocaru – Stuttgart, 2006 
 

 
John Myatt (66 de ani) detine in ferma sa din Sta-

ffordshire, Anglia, numeroase "picturi" celebre: un Modig-

liani, un Matisse, un Chagall, un Monet. Are si cateva imitaţii 

de-ale lui Picasso, deşi mărturiseşte că nu este fan al artis-

tului spaniol. „Prea multă agresivitate în picturile sale, nu-mi 

inspira încredere”, le-a spus Myatt jurnalistilor de la 

„Financial Times”. 

  
  

 MMAARRIIAA  SSAAVVAA,,  IIaaşşii 
 

Calliopi 
 

„Nu mă scuturaţi, sunt un copac plin de 

lacrimi.”(Jean Pollart) 
 

„Vara se înstăpânise peste satul încre-

menit din inima Bărăganului. Era jumătatea lui iulie 

şi căldura pârjolise deja câmpurile ce purtau cră-

păturile imense, asemănătoare unor răni adânci. 

Rareori, pe uliţa pustie zbura, năuc, vreun calu‛ po-

pii adăstând în cele din urmă pe tufa de trandafiri 

agăţători ce umbrea pragul casei. Când şi când, 

trecea câte o adiere de vânt, rătăcită prin frun-

zişul plopilor ce străjuiau de-a lungul uliţei şi un 

murmur uşor ca o tânguire se înălţa dintre frunze-

le tremurătoare. Petuniile şi regina-nopţii, sădite 

pe lângă garduri, îşi chirciseră florile şi frunzele în 

aşteptarea serii. Printre casele făloase de pe uliţa 

mare stătea puţin povârnită-ntr-o parte căsuţa 

bătrânei Calliopi. În curtea aceea mică, acoperită 

de troscot, paşii ei căpătaseră sens, în atâţia ani 

de aşteptare, şi numai ea, singură, ştia acest lucru. 

Sprijinită în baston, bătrâna ieşi din casă şi se 

îndreptă către mărul domnesc din apropiere, ale 

cărui fructe se coceau toamna, târziu, prin luna 

noiembrie, când frunzele părăseau copacul ca nişte 

păsări rănite. În arşiţa verii, prin trunchiul acelui 

măr, curgea seva plină de forţă care-i prelungea 

propriul destin către înaltul cerului. Asemeni lui, 

Calliopi se desăvârşise în aşteptare hrănindu-şi 

sufletul precum fructele ce se coceau în tăcere şi 

răbdare. Timpul scurs în aşteptarea omului drag îi 

sorbise din ochi apa luminii şi-i brăzdase pe chip cu-

te adânci. Se scursese, inutil, prin ea ca printr-o 

sită, în absenţa omului iubit. Din frumuseţea de 

altădată, nu rămăseseră decât cele două mărgelu-

ţe negre, altădată cei mai pătrunzători şi încărcaţi 

de o stranie frumuseţe, ochi. 
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Îşi pierduse frumuseţea de timpuriu, atâta 

timp cât nu mai era nici bărbatul în ochii căruia să 

se oglindească. La nici un an de la căsătorie fusese 

luat pe front şi, după câteva epistole scrise destul 

de laconic, n-a mai ştiut nimic de el. Uneori, în 

singurătate, chipul i se lumina din interior şi buze-

le murmurau o litanie cântând încetişor pasul băr-

batului care-i răsunase seară de seară în prag şi, 

căruia, recunoscându-l, i se abandonase cu întrea-

ga fiinţă, afundându-se într-o mare de linişte. 

Acum, după atâţia ani, era mai prezent ca oricând 

şi mai puternic decât oricare din bărbaţii care–i 

roiseră în jur, cât încă fusese tânără. În adâncul 

sufletului ştia că acela care iubeşte doar apro-

pierea dragostei, nu va cunoaşte vreodată întâlni-

rea cu adevărata iubire. 

Calliopi o aflase în urmă cu şaizeci de ani. 

De aceea, niciodată nu-i trecuse prin cap că Lisan-

dru nu va deschide într-o bună zi portiţa de la 

drum şi nu-şi va lăsa capul pe pieptul lui să se odih-

nească după atâtea nopţi de aşteptare şi frămân-

tări. Râdeau toţi şi-o credeau trecută-n lumea 

inocenţilor, bătrâni ai nimănui ce populau sanato-

riul aflat la câţiva km de satul ei. 

Ce ştiau ei ce-i adevărata dragoste? În 

toţi aceşti ani, în care ea s-a purtat ca şi cum băr-

batul iubit era prezent în casa şi în iubirea ei, în 

care şi-a rânduit întreg ceremonialul vieţii ca pen-

tru doi, uniţi întru Dumnezeu din ceruri, Calliopi n-

a simţit nici măcar o clipă frigul singurătăţii. 

Credea cu toată fiinţa în taina sfintei comuniuni, 

pecetluită prin inelul greu de metal pe care cu 

mândrie îl purta pe inelarul mâinii stângi, pe partea 

inimii, la care deseori privea ca la o icoană. Era 

semnul cel mai de preţ pe care Lisandru i-l lăsase 

pe timpul absenţei sale. Când i-l pusese în deget, la 

nuntă, a privit-o în ochi şi-atunci când mâna ei 

firavă s-a plecat sub greutatea inelului, mai în glu-

mă, mai în serios i-a spus: 

- E din metal curat, să-i simţi greutatea şi 

apăsarea, câte zile vom avea. 

Şi Calliopi a fost mândră că bărbatul iubit 

îi dăruia pecetea iubirii a cărei valoare sta în forţă 

şi greutate, şi nu în strălucire ce-ţi lua doar ochii, 

precum aurul. Aflase Calliopi în toţi aceşti ani, şi 

preţuia cu atât mai mult, că adevărata iubire e se-

te de iubire. Că aşa cum o ardea setea pe din-

ăuntru, atunci când o prindea soarele arzător în 

mijlocul Bărăganului şi buzele-i uscate tânjeau du-

pă răcoarea şi limpezimea apei din ciutura fântânii, 

aflată la margine de hat, aşa-i tânjea trupul după 

mângâierile bărbatului, vremelnic plecat înspre 

alte lumi. Atunci ridica privirea către înaltul ceru-

lui şi se ruga ştiind că acolo, sus, sufletul său era 

una cu sufletul lui Lisandru. Cu încrederea că Dum-

nezeu îi ocrotea pasul şi gândul, clipă de clipă, Ca-

lliopi ştia, sigur, că ceea ce unise El nicio forţă de 

pe lumea asta nu mai putea desface. 

La umbra mărului, bătrâna Calliopi îşi fă-

cuse obiceiul să pregătească masa de seară a celor 

câteva găinuşe care dormitau blegite, cu aripile 

întinse în ţărâna de lângă gard. De ceva vreme, 

copila cea mică a unui nepot se aciuase pe lângă ea 

şi-şi vedea nestingherită de jocul cu păpuşa de 

cârpă pe care o adusese să i-o arate bătrânei. Şi-n 

acea linişte grea, de-atâta căldură toropitoare ce 

se abătuse asupra locului, se auzi clinchetul zăvo-

rului, apoi scârţâitul portiţei de la drum. Bătrâna a 

tresărit, inima a început să-i bată cu putere, şi-a 

pus palma streaşină la ochi şi-a rămas privind par-

că înspre o altă lume. 

În uliţă, nepoata sa şuşotea cu cineva stră-

in în vreme ce o umbră aplecată de spate se apro-

pia încet-încet de ea. Când s-a dumirit cine era, 

Calliopi a reuşit să îngaime în şoaptă: 

- Of, dadă Ileană... 

 Era Ileana, sora ei mai mare. 

Avea 17 ani când, la sfârşitul războiului ro-

mâno-bulgar, o trupă de cavalerie, rătăcind drumul 

către Cadrilater, a fost nevoită să ceară găzduire 

peste noapte în prima casă de la marginea satului. 

Obosiţi de drum lung, călăreţii străini au bătut în 

poartă cu gând să ceară apă şi mâncare pentru cai. 

I-a întâmpinat Ileana, copila gazdei, abia ieşită la 

horă. 

...Ce şi cum a fost, nimeni n-a vrut să mai 

povestească. În zori, odată cu ofiţerii bulgari a 

dispărut şi ea. Au plâns-o ca pe mort şi toate 

încercările de-a o găsi n-au izbândit. Fuga Ilenei 

le-a umplut neamul de ruşine şi s-a răsfrânt asupra 

lui Calliopi care, târziu de tot, a avut voie să iasă în 

sat. Amândouă aveau trăsături frumoase, clasice, 

de statui greceşti ca toate muierile din neamul lor: 

erau deschise la ten şi la păr, cu nasul drept şi cu 
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priviri negre, arzătoare, priviri care mistuiseră 

inimile bărbaţilor. 

După mai bine de şaizeci de ani, la primăria 

din comună venise o scrisoare de la Televiziunea 

Naţională Bulgară. Un anume doctor Stanicev îşi 

căuta rudele de sânge din satul aflat în inima Bără-

ganului: dorea să-i îndeplinească ultima dorinţă a 

mamei sale.N-a fost uşor deloc. A durat doi ani 

până s-au perfectat toate actele şi iată-l acum pe 

doctorul Stanicev, care nici el nu mai era tânăr, 

stând de vorbă cu nepoata lui Calliopi în poartă şi 

privind cu bucurie şi curiozitate către cele două 

bătrâne. 

Mâinile lor noduroase s-au îngemănat, ca 

nişte liane ce-şi căutau copacul de sprijin, şi au 

rămas privindu-se îndelung. Se priveau în tăcere, 

sorbindu-se din priviri, pe chipuri alunecându-le o 

undă de teamă să nu se termine prea curând vraja 

revederii. Au stat aşa preţ de 10-15 minute, apoi, 

ţinându-o de mână, Calliopi şi-a luat sora şi-a dus-o 

în camera ei, mirosind puternic a busuioc, acolo 

unde trona patul de lemn îmbrăcat în velinţe şi 

horbote. În jur, totul strălucea de curăţenie, iar la 

capătul patului, pe peretele de la răsărit ardea 

candela sub icoana Maicii cu Pruncul. Ileana îşi 

făcu cruce îndreptându-şi privirea către celălalt 

perete pe care se afla tabloul părinţilor şi cel al 

sorei sale, mireasă alături de Lisandru. Încăperea 

răcoroasă, frumos mirositoare, inundată de hor-

bote albe ca spuma laptelui ce purta urmele celor 

dragi se transformă într-o reţea de legături ce 

găseau răsunet în inimile lor şi se reflectau în pri-

viri umplând aerul de o muzică divină. 

Într-un târziu, Ileana, mângâind degetele 

noduroase ale sorei sale privi către ulcica cu apă 

rece de pe masă şi-i spuse cu chipul luminat de 

bucurie: „- Apă!”. Era primul cuvânt pronunţat în 

limba pe care n-o mai vorbise de când plecase cu 

tânărul ofiţer Stanicev, cuvânt care avu darul să 

rupă zăgazul unei bariere pe care o credea de ne-

trecut. Încet-încet, năvăleau altele şi altele, ca 

nişte pâraie ce treceau în râuri învolburate de 

munte. Chipul bătrânei Calliopi era luminat din 

interior, vocea îi tremura şi, pentru prima dată, 

după atâta vreme, simţea că speranţa ce-o ţinuse 

în viaţă căpăta sens. Dragostea de soră era lumina 

ce arsese undeva în lume şi acum ardea cu toată 

forţa în trupul plăpând al Ilenei. Ştia că tăcerea 

ei, de ani şi ani, tare precum coaja de nucă care în-

conjurase dragostea pentru omul drag, nu fusese 

doar o nălucă. Şi multe înţelegea acum Calliopi, 

care învăţase să vadă dincolo de lucruri, în 

înţelesurile lor adânci. Întâlnirea cu rătăcitoarea 

Ileana îi revelase forţa iubirii în absenţă, care o 

dată cu prezenţa celuilalt pălea, tăcerea învinsă 

fiind de cuvinte. 

Ce au vorbit cele două bătrâne preţ de 

câteva ore n-a aflat nimeni niciodată. Nici n-au în-

drăznit să le tulbure acel unic şi singular moment. 

„Bulgăroaica” s-a urcat spre seară în maşina fiului 

său şi dusă a fost. A doua zi, în zori, bătrâna Ca-

lliopi a deschis lada de la căpătâiul patului în ca-re 

ţinea cele trebuitoare ultimului drum şi le-a rân-

duit frumos pe marginea lăzii. Îngânând încetişor 

vechea litanie în care-şi cânta pasul bărbatului ce 

nu-i mai călcase pragul a scos la lumina soarelui 

poalele, ia, fota şi marama pe care le purtase în 

noaptea nunţii. Clădită în ani şi ani de răbdătoare 

aşteptări, fântâna inimii se transformase în tem-

plu, ascuns ochilor celorlalţi, aşa cum avarul îşi 

pune comoara la adăpost să nu cadă pradă jefui-

torilor. Drumul ei prin deşertul lumii se apropia de 

sfârşit, purtând cu sine bucuria îm-plinirii iubirii. 

 
 

 
Elena B.27 – Portret de bătrână/ reproducere după 

Rembrant. 
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MM..  MMIILLLLEERR,,    

CCaahhuull,,  RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa  
 

Să ajungi să implori pământul să-ţi ofere 

căldură... 
 

Am naufragiat pe litoralul gândurilor, încerc 

să păşesc oarecum stângace, şi imediat mă lovesc de 

prima piatră aruncată greşit de valurile raţiunii. Ză-

resc, undeva pe aproape un colţişor de iarbă verde, 

încerc din răsputeri să ajung la el, dar apar tot mai 

multe şi mai multe pietre, simt că dacă voi ajunge la 

acel colţ, voi avea un scut împotriva lor. 

Mai este puţin şi ajung, îmi întorc privirea în 

spate, şi îmi văd urmele, constat că parcurg acest 

drum plin de dureri, tot din cauza mea, deoarece eu 

am aruncat aceste pietre, din corabia, care îmi găz-

duia sufletul, dar care a naufragiat, şi acum încerc 

să le depăşesc, şi îmi pare nespus de rău că le-am 

creat, deoarece mă dor rănile, cauzate de greu-

tatea pietrelor. Dar sunt aproape, aproape de acel 

colţ al păcii, al liniştii profunde, adevărate. Îmi simt 

pleoapele pline de greutatea raţiunii, aflată pe vâr-

ful lor, cât pe ce să cadă... 

Dacă ajung la acel colţişor verde, oare am să 

salvez raţiunea, am să creez o egalitate între gân-

durile raţiunii şi cele ale sufletului? Răspunsul e evi-

dent, şi e greu pentru mine să-l recunosc... Ştiu că e 

Nu, şi ar trebui să aleg... 

Eu aleg însă să mai fac încă un pas, un pas 

greoi, un pas considerat fatal pentru greşelile mele. 

Următorul devine moale... Deci am izbutit! 

Firele ierbii au pătruns prin rănile picioarelor mele, 

în tot corpul, înfiorându-mă uşor. Devin un întreg cu 

acel colţişor viu. Acum pot simţi vibraţia ei ade-

vărată. Am devenit solubilă. Am devenit materie. 

Acum privesc cu adevărat, şi văd cum se ex-

tinde eul ierbii, peste toate pietrele, fărâmiţându-

le, transformându-le în cenuşă, apoi în fulgi şi în cele 

din urmă în mulţi mulţi ghiocei. 

E linişte… e o linişte mută în jurul meu, e 

liniştea în care pot să-mi aud pulsaţia gândurilor, ce 

se lovesc iar şi iar de incertitudine... 

Am ajuns să implor pământul să-mi ofere 

căldură, şi el mi-a oferit-o absorbindu-mă atunci, 

când am ajuns faţă-n faţă cu esenţa materiei lui. 

M.M. 
 

 AARRBBAATTEELL  FFIILLOOTTHHEEAANNUU,,  IIaaşşii 

 

Copilul soarelui 
 

Bărbatul zări copilul doar când ajunse foarte 

aproape de el. Primul impuls a fost să treacă mai 

departe, al doilea l-a ţintuit pe loc. Copilul părea 

abandonat sau pierdut nu de multă vreme, fiindcă 

nu dădea semne de nelinişte. Se afla pe un drum de 

ţară, între două câmpuri abia semănate, iar în jur 

nici ţipenie de om cât vedeai cu ochii. 

S-a întrebat cum de nu-l observase mai de-

vreme şi aproape imediat a înţeles că fusese prea 

absorbit de grija zilei de mâine. Copilul să fi avut 

poate vreo trei anişori, era îngrijit îmbrăcat şi uimi-

tor de frumos. Bărbatul depăşise patruzeci de ani, 

fiindcă părul, cât şi barba nerasă începuseră să-i 

albească, iar hainele lui nu erau nici pe departe atât 

de curate ca ale copilului. Se oprise la câţiva paşi 

după ce trecuse de copil şi îi trebui ceva timp până 

se hotărî să-şi întoarcă faţa spre el. Era un bărbat 

extrem de mental, cu reacţii cam întârziate. Nu 

înţelegea cum putea fi pierdut sau abandonat un 

copil atât de frumos, departe de orice aşezare 

omenească. Nu înţelegea de ce un copil atât de mic, 

nu numai că avea hăinuţele foarte curate, semn că 

nu se vânzolise deloc, aşa cam fac toţi cei de vârsta 

lui, şi nici nu plânsese de dorul părinţilor lui, ba 

stătea foarte liniştit pe marginea drumeagului. Mai 

apoi, nu reacţionase nicidecum la trecerea sa, ci 

având capul uşor aplecat într-o parte, făcea semne 

de neînţeles cu un beţişor în colbul drumului. 

Bărbatul îl privi o vreme, analizând inconvenientele 

situaţiei. 

Se hotărî să-l ia cu sine  şi să-l lase în grija 

primei femei întâlnite în cale, care ar fi fost dis-

pusă să-l accepte. Tot privindu-l, realiză că parcă i 

se opriseră gândurile. Mai sesiză că un fel de pace 

interioară pusese stăpânire pe sufletul şi mintea sa, 



 

 

NNOOMMEENN  AARRTTIISS  ––  DDIINNCCOOLLOO  DDEE  TTĂĂCCEERREE  
10 august  

2013 NR. 8/24 

Revistă de Cultură Universală, Independentă, Anul II Page 21 

preocupate până atunci în mod intens de grija unde 

îşi va petrece noaptea, ce va mânca şi când anume. 

Nu observase alte amănunte încă sau nu devenise 

conştient de ele. În visele lui nocturne, copiii pre-

vesteau necazuri mai mari sau mai mici, în funcţie 

de vârsta lor şi cu cât erau mai mici, cu atât ne-

cazurile erau mai mari, fapt deseori confirmat, deşi 

nu întotdeauna, dar copilul acesta era atât de 

frumos, încât părea greu de crezut că va avea 

neplăceri din pricina lui. 

- Vreau să te joci cu mine, spuse copilul cu o 

dicţie impecabilă. 

Ca şi cum nu i-ar fi fost nici foame, nici sete. 

Ca şi cum ar fi avut tot timpul din lume la dispoziţie 

şi nici urmă de vreo grijă oarecare. 

- Nu pot, răspunse bărbatul. Am treabă. 

- Acum nu plouă, spuse copilul fără să-l pri-

vească, ci continuând să facă semne de neînţeles în 

ţărână. Acum nu ninge, adăugă el. Hai să ne jucăm! 

Bărbatul simţi stupiditatea răspunsului său 

doar după ce se auzi vorbind: 

- Mă grăbesc tare... Trebuie să fac rost de 

parale... Am neapărat nevoie de parale... 

Ca şi cum copilul ar fi trebuit să ştie toate a-

cestea !... Sau ca şi cum posibilitatea găsirii lor s-ar 

fi aflat în imediata apropiere sau măcar promi-

siunea de-a-i primi de undeva, de oriunde, l-ar fi 

obligat să alerge, dar nu era cazul. 

Urmă un moment de tăcere. Un moment mai 

lung de tăcere. Parcă să se disculpe, bărbatul 

adăugă: 

- E deja târziu... E trecut de amiază şi cine 

ştie când voi găsi o casă primitoare, barem să ne 

odihnim trupurile, fiindcă la sărăcia oamenilor de 

azi, puţine speranţe mai sunt să capeţi şi de mân-

care... Eu zic că mai bine ar fi să mergem repede şi 

degrabă. 

Ridicând privirea spre el, bărbatul avu senzaţia 

că ochii copilului exprimau lumina clară a înţelegerii 

şi nu numai a înţelegerii, ci şi a empatizării depline 

cu frământările lui. Surpriza cea mare însă urmă 

abia după aceea. Luând copilul în braţe, a fost izbit 

de intensa puritate pe care o iradia acesta. Era o 

puritate atât de copleşitoare şi profundă şi, sunt 

nevoit să repet, atât de intensă, încât avu cer-

titudinea absolută că din acea clipă nu l-ar abandona 

sub niciun motiv, oricare ar fi fost obstacolele ce i-

ar fi apărut în cale. L-ar fi ţinut la piept o veşnicie, 

fiindcă nu se mai sătura de acea uluitoare puritate, 

dar mintea lui, tot mintea lui stupidă, găsi un motiv 

să-l lase jos: 

- Trebuie să ne grăbim repede-repede, dacă nu 

vrem să ne prindă noaptea prin pustietăţile astea... 

Acum realiză că îndepărtarea copilului de sine, 

fie şi doar la câteva palme distanţă, ducea la lipsa 

perceperii acelei fenomenale purităţi trăite ante-

rior. Mai observă un fapt care-i produse o incredibil 

de mare plăcere. Când îl luase în braţe, copilul nu 

numai că nu i se împotrivise câtuşi de puţin, cum se 

aşteptase, ba i se dăruise cu toată fiinţa sa, în toa-

tă plenitudinea nevinovăţiei şi abandonului şi a 

încrederii depline, de dincolo de motivaţii şi în afara  

lumii acesteia. 

- Acum vrei să ne jucăm? întrebă copilul, iar 

vocea sa era plină de o tainică şi irezistibilă chema-

re. 

- Nu pot, zise bărbatul. Trebuie să ne grăbim. 

- Ce încăpăţânat eşti ! observă copilul, fără 

reproş,  ci cu o candoare dezarmantă. 

Şocat de maturitatea ce se vădea lesne în spa-

tele cuvintelor lui, bărbatul îşi desprinse invo-luntar 

mâna de a copilului. Câteva clipe nu ştiu ce să 

răspundă, apoi găsi o scuză întrutotul înteme-iată 

după credinţa sa, care avea drept scop să pre-

întâmpine orice insistenţă ulterioară în direcţia 

respectivă. 

- Nu ştiu să mă joc... 

Copilul făcuse doi-trei paşi în sensul iniţial de 

înaintare, aflându-se cu spatele când rosti pe un ton 

plin de voie bună: 

- Am să te învăţ, dacă vrei... 

Şi parcă mirarea omului n-avea să se sfâr-

şească în decursul acelei zile, nici a acelei săptămâni 

şi poate nici în decursul acelui an, într-atât îi 

amuţise limba. Îl urmă pe copil, care se oprise doar 

puţin, pentru a-şi continua mersul sigur pe sine, 

fără nici cea mai mică ezitare sau clătinare, un mers 

perfect natural şi firesc, ca de altfel tot ce făcea 

sau spunea, pentru ca, puţin mai târziu, să-i arate 

printr-un gest al mânuţei întinsă lateral, ceva aflat 

în iarba de la marginea drumului. Într-adevăr, acolo, 

într-o adâncitură nu prea mare a terenului, se aflau, 

parcă dinadins aşezate, câteva mere galbene, exact 

din acelea care-i plăceau lui cel mai mult, nu numai 
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curate, ci şi intacte, în sensul că nu aveau nicio urmă 

vizibilă de stricăciune. Chiar înainte de-a le număra 

efectiv  i-ar fi plăcut să fie un număr fără soţ - ştiu 

intuitiv că erau şapte şi numărătoarea i-o confirmă. 

Îi dărui unul copilului, în timp ce se grăbi să muşte 

din al doilea, iar pe celelalte le puse în buzunarele 

hainei. Dacă şi-ar fi putut vedea chipul în acele 

clipe, el însuşi pe sine însuşi s-ar fi îmbrăţişat cu 

mult entuziasm. Părea incredibil ca un rod al 

pământului să aibă un gust atât de dulce, de savuros 

şi hrănitor totodată, ca acel măr. Chipul său, cel mai 

adesea prea serios, încruntat sau frământat de 

nenumărate gânduri, exprima acum încântarea 

neaşteptată, ba chiar surpriza. De parcă mirarea n-

avea să se sfârşească în decursul acelei zile, simţi 

cum orice grijă, orice teamă dispare treptat, locul 

acestora fiind luat de o siguranţă de sine care îi 

pătrundea până în cel mai obscur ungher al fiinţei 

sale şi doar în treacăt îşi spuse că dacă ar trăi 

permanent acel  sentiment, niciodată nu i-ar mai fi 

teamă de sărăcie sau de boală. În această stare nu 

putea înţelege cum de se lăsase pradă temerilor şi 

îndoielilor de atâtea ori în trecut, ba mai mult, omul 

care trăise acele spaime cu siguranţă nu era el 

însuşi. 

Deschise ochii nu numai pentru că  vocea co-

pilului îl obliga cumva la aceasta, ci şi pentru a vedea 

cum percepe realitatea înconjurătoare cu acel sim-

ţământ deosebit în suflet. 

- Mie nu mi-e foame, spuse copilul şi mânuţa 

lui, oferindu-i cu  gingăşie mărul, părea să fi stat de 

multă vreme întinsă, cu o uimitoare şi neobosită 

răbdare. 

Omul puse şi acel măr în buzunar pentru că nu 

exista - şi o simţi cu o certitudine indubitabilă - 

nicio posibilitate de a se împotrivi ofertei. Pe al său 

îl mâncase deja cu o grabă ce denota că mai toate 

acţiunile sale le realiza astfel, puţin din teama de a 

nu le scăpa printre degete, puţin din lăcomia celui 

care rareori cunoscuse satisfacţia dorinţei împli-

nite. Conştientizarea acestei grabe şi a lăcomiei, îl 

făcu să se simtă stânjenit, fiindcă se înroşi vizibil. 

- Mi-a fost tare foame, spuse el. 

Apoi, după ce rămase puţin pe gânduri, adăugă: 

- Ce curios!... Acum nu-mi mai este foame... Am mân-

cat un singur măr, dar nu-mi mai este foame... Ce 

curios!... 

Nu înţelegea cum de este posibil aşa ceva, el 

care în mod obişnuit abia se sătura cu două-trei 

porţii la o singură masă, atunci când avea ce să 

mănânce. 

- Acum hai să mergem ! spuse copilul. 

Măi să fie! Bărbatul se obişnuise să creadă că 

evenimentele trebuie să urmeze  un anumit curs 

liniar, logic, dar copilul acesta era total imprevizibil! 

Îl aşeză pe umeri - şi se dovedi a fi mult mai uşor 

decât se aşteptase, aproape fără nicio greutate, s-

ar putea spune - şi porni la drum într-o plăcută liniş-

te interioară.  

- Acum vrei să ne jucăm? întrebă copilul la o 

vreme. 

- De-a ce vrei să ne jucăm? răspunse bărbatul, 

gata de această dată să-i facă pe plac. 

- Acum eu sunt tatăl şi tu eşti copilul. Tatăl 

iubeşte copilul şi copilul îl ascultă pe tatăl, fiindcă 

ştie că e bun şi drept... Iată, îţi cer să dai deo-

parte pietrele acelea din drumul tău... 

- Pot să păşesc peste ele, zise omul, căruia i se 

părea fără sens dorinţa celuilalt. 

- În urma noastră vin copii mai mici ca mi-ne, 

care obosesc să tot sară peste bolovani... De fapt, 

lor nu le plac deloc bolovanii tăi... 

- Dar nu sunt bolovanii mei! se revoltă omul, 

fără să fi înţeles sensul profund al îndemnului. 

Totuşi, îi dădu deoparte cu vârful piciorului şi 

mulţumi în gând Celui de Sus că nu erau prea mulţi, 

cel puţin nu pe porţiunea aceea de drum. 

- Acum cântă-mi ceva, te rog, îi ceru copilul. 

- Ceee?!... te prefaci că n-auzi... Te rog cântă-

mi ceva despre bucurie. 

- Ce fel de bucurie ? 

- Care vrei tu. 

După un moment de chibzuială, bărbatul zise: 

- Pot să te întreb ceva ? 

- Da. 

- Nici trei ani nu pari a avea, atunci cum de 

vorbeşti atât de clar, de matur? 

Ca şi cum copilul n-ar fi înţeles întrebarea, 

răspunse ceva ce părea doar o repetiţie: 

- Acum eu sunt tatăl şi tu eşti copilul. Copilul 

ascultă pe tatăl lui pentru că e bun şi drept şi tatăl 

iubeşte copilul pentru că e ascultător şi cuminte. 

- Nu înţeleg nimic... 
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- Ascultă mai întâi... Vreau să înveţi cum să te 

joci... 

- La ce mi-ar folosi să învăţ cum să mă joc, 

când eu n-am nici de unele?... 

Nici casă, nici femeie, nici bani !... 

- Ascultă, ascultă!... repetă copilul şi mânuţa lui 

îi mângâie protector fruntea şi părul. Nu scapi de 

lipsuri dacă te frămânţi mereu din pricina lor! 

Trebuie că mirarea n-avea să se sfârşească în 

acea zi, posibil nici în următoarele şi dacă ar fi fost 

mai atent la impactul clipei prezente, poate n-avea 

să se sfârşească niciodată. Bărbatul acela de peste 

patruzeci de ani în căutarea unei fericiri iluzorii se 

opri, aşeză copilul pe pământ dinaintea sa şi pri-

vindu-l îndelung, întrebă plin de uimire: 

- Cine eşti tu ? 

- Ai uitat că ne jucăm acum ?... Eu sunt tatăl şi 

tu eşti copilul... Ce mai vrei ? 

- Nu mai înţeleg nimic! răspunse el. Nu înţeleg 

cum de un copil atât de mic poate fi atât de 

înţelept, atât de curat, atât de blând, atât de 

răbdător! Oare nu visez? 

- Totul este un vis, spuse copilul. Doar că unele 

vise sunt mai frumoase decât altele, iar unii visători 

mai curaţi  ca alţii. 

- Copile, tu nu eşti de pe lumea asta ! exclamă 

omul, un pic prea intempestiv şi nici măcar el nu 

înţelegea întrutotul semnificaţia afirmaţiei sale. 

Interlocutorul, care făcuse un pas înapoi, zise 

preventiv: 

- Ştii. …Să nu te miri dacă uneori n-ai să mă 

mai vezi în apropierea ta, atunci când comporta-

mentul tău se va dovedi a fi prea repezit sau pros-

tesc... Totuşi, mă voi afla mai mereu în preajma ta, 

chiar dacă ochii tăi orbi nu mă vor vedea şi inima ta 

împietrită nu mă va simţi. 

Bărbatul se grăbi să strângă copilul la piept cu 

mult drag, parcă spre a-şi cere iertare pentru 

neatenţia sa. În mod curios, copilul iradie - drept 

răspuns - şi mai multă dragoste, încât nu-ţi venea să 

te desparţi în veci de el. Auzi şoptindu-i-se la 

ureche: 

- Acum vrei să-mi cânţi despre bucurie ? 

Omul aşeză din nou copilul pe umeri, simţind 

imediat cum sentimentul de dragoste se diminu-

ează, fără a se pierde întrutotul. Doar despre tris-

teţe ştia el să cânte şi cântă într-un mod atât de 

tulburător, încât până şi copilul păru să  suspine. 

- Dacă te-ai juca mai des cu mine, atunci ai 

învăţa să cânţi şi despre bucurie. 

- Dacă aş avea timp, dacă aş avea bani ca să-mi 

pot permite să am timp, dacă... 

O vreme merseră în tăcere, iar când băr-batul 

se adânci din nou în obsesiile sale, uitând cu totul de 

copil, acesta îi spuse: 

- Râzi ! 

- De ceee?! întrebă el mirat şi răspunsul îl auzi 

clar doar în inima sa: „Când te macină tristeţea ori 

supărarea, caută neapărat o pricină de râs!... Poate 

să-ţi fie greu la început, apoi, dacă vei fi perse-

verent, vei găsi totdeauna un motiv de râs în con-

textul acelei supărări şi nu uita că trebuie să râzi 

din toată inima ta, până la lacrimi chiar." 

- Dar dacă oamenii mă vor socoti nebun? În-

trebă omul, iar răspunsul îl auzi şi de această dată 

la fel de clar în inima sa, deşi nu înţelegea câtuşi de 

puţin cum de era posibil aşa ceva: „Părerea lumii 

contează pentru tine sau propria-ţi fericire?... Îţi 

spun că oriunde ai fi şi orice ţi s-ar întâmpla, chiar 

în iad de vei ajunge, caută să fii vesel mereu... 

Aceasta este adevărata fericire pentru tine, nu 

alta !"  

- Şi dacă nu pot să râd ? 

Copilul îl mângâie delicat, atât de delicat încât 

bărbatului doar i se păru. Răspunsul nu veni, aşa că 

el reformulă întrebarea: 

- Dacă mai degrabă îmi vine să plâng?...Dacă îmi 

vine să mă dau cu capul de pereţi?...Dacă nu pot să 

fac nimic? ...Ce fac atunci?... 

- Dansează !...Aleargă! ...Sari pe loc în sus!... 

Dar nu lăsa întunericul să-ţi umple sufletul !...Nu 

lăsa grijile să te mănânce !... Ai venit în această 

lume, în acest loc, în acest timp pentru a învăţa să 

alegi corect, pentru a învăţa să iubeşti tot ce te 

înconjoară, pentru a învăţa să te bucuri de ceea ce 

ai , nu pentru a dispera după ceea ce nu meriţi! ...Iar 

dacă vrei să ai mai mult din cele lumeşti, ai grijă ce 

spui, ai grijă ce faci, ai grijă ce gândeşti! ...Cu ce 

măsură dăruieşti, cu aceeaşi măsură primeşti! ...În-

ţelegi tu oare ce ţi se spune?... Fiecare fiinţă umană 

primeşte după cât merită! ...Înţelegi tu oare 

această lege divină? Peste câmpii coborî seara, apoi 
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răcoarea nopţii. Pe undeva prin ierburi înalte, omul 

îşi făcu un culcuş potrivit şi adormi împăcat cu sine.  

Astfel trecu ziua în care bărbatul acela 

cunoscu mirarea şi uimirea de dincolo de obiş-

nuinţe, de dincolo de aparenţe, de dincolo de 

cuvinte. 

A.F. 
 
 

  

  

  

  

CCOORRIINNAA  MMIILLIITTAARRUU,,  

CCOONNSSTTAANNŢŢAA  

  

OOrrbbuull……  

 

Fredonând uşor o melodie, mă mişc cu pre-

cizie pregătindu-mă să încep o nouă zi de muncă. 

Un duş, un sandvici, machiajul discret, îmbrac hai-

nele pregătite de seara trecută şi sunt gata. O 

privire în oglindă, zâmbesc, sunt mulţumită. Mă 

simt fericită. Şi nu este doar primăvara de vină. 

De un timp, primul meu gând la trezire, dedicat de 

obicei serviciului, zboară la el. La întâlnirea cu 

muzica lui. 

Mă uit la ceas, am timp să-mi beau cafeaua 

pe îndelete. În bucătărie, aşezată pe scaunul meu 

preferat, sorb cu înghiţituri mici şi rare licoarea 

amăruie, ascultând trilurile păsărilor care, prinse 

parcă de frenezie, cântă victoria definitivă a pri-

măverii asupra iernii. Arunc iar o privire la ceas şi 

mă duc repede la fereastră. Este ora. Privesc spre 

gura de metrou şi-l văd ca de obicei îmbrăcat în 

pardesiul lung, negru, cu mersul uşor nesigur, ghi-

dat de aceeaşi doamnă în vârstă spre locul unde 

stă în fiecare dimineaţă – în stânga scărilor de 

coborâre în subteran. Sufletul îmi tresare de 

bucurie văzându-l. Va fi acolo şi astăzi. Îmi beau 

restul de cafea la fereastră urmărindu-i ritualul, 

bine cunoscut de acum. De când l-am întâlnit prima 

oară îi pândesc apariţia matinală. Ştiu direcţia de 

unde vine, felul cum este îmbrăcat, locul unde se 

opreşte, invariabil acelaşi, intuiesc delicateţea 

gesturilor când îşi aşează vioara sub bărbie, ţinuta 

dreaptă, uşor băţoasă, îi ghicesc lumina dincolo de 

ochelarii fumurii şi zâmbetul cald oferit însoţi-

toarei lui când aceasta pleacă, lăsându-l acolo cu 

muzica şi cu şuvoaiele de suflete ce curg în valuri 

către destinația lor zilnică. 

Eram şi eu o picătură anonimă din fluviul de 

oameni grăbiţi să prindă metroul, acum o săptă-

mână. Zorită, ieşisem din bloc privind în jos, par-

curgeam drumul preocupată să-mi ordonez ziua de 

lucru ce abia începea. Dat fiind faptul că pro-

gramul meu, în compania multinaţională unde mun-

cesc, se întinde până la terminarea sarcinilor pri-

mite, grija mea în drum spre serviciu era planifi-

carea fiecărei activităţi în speranţa că voi reuşi să 

câştig şi puţin timp liber. Astfel şi în acea dimi-

neaţă mergeam, gândeam, organizam, ignorând tot 

ce era în jurul meu, când, deodată, timpul a stat în 

loc. Sunete suave mi-au asediat inima ferecată, 

trezind-o din amorţeală. Uimită am căutat magi-

cianul şi atunci l-am văzut. Înalt, maiestuos, tran-

sfigurat de pasiune, fără vârstă, atingea cu gin-

găşie corzile viorii răspândind sunetele calde şi 

strălucitoare în jurul lui. M-am oprit vrăjită. Parcă 

deschideam ochii după o noapte lungă, neştiută. 

Simţeam pe obraji căldura timidă a soarelui fugă-

rindu-se cu vântul încă rece, observam copacii în-

muguriţi gata să explodeze în culorile primăverii, 

pământul acoperit de covorul verde crud. Uitasem 

de serviciu şi curioasă cercetam reacţia oamenilor 

din jur. Zâmbete zeflemitoare, priviri mirate, al-

tele întunecate, sau pur şi simplu indiferenţă. Ni-

meni nu avea timp să asculte. M-am trezit şi eu 

după câteva secunde. „Ce stai femeie în drum!” m-a 

admonestat cineva răutăcios, amintindu-mi că tre-

buia să ajung la birou. Atunci am păşit spre vio-

lonist gândind să-i mulţumesc, oferindu-i bani. 

Căutam din priviri o pălărie, un bol, ceva aşternut 

la picioarele lui, unde să-i pun darul meu. Nu exista 

nimic, iar când am ajuns la un pas de el, arcuşul a 

început să salte tumultuos pe corzi, muzica şi-a 

pierdut dulceaţa transformându-se într-un strigăt 

deznădăjduit ce parcă încerca să mă avertizeze 

că, sunt pe cale să tulbur o apă limpede. N-am avut 

curaj să duc gestul până la capăt, am băgat banii 

înapoi în buzunar şi am plecat. 

De a doua zi am început să-i pândesc apa-

riţia. Mi-am rezervat zece minute, zilnic, pentru 

întâlnirea cu mirificul univers deschis de muzica 
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lui. Nu a trecut mult şi am observat că mă simte. 

De fiecare dată când apăream, se întorcea spre 

locul unde stăteam şi zâmbind, îmi cânta doar mie. 

L-am verificat schimbându-mi de câteva ori locul. 

Negreşit mă descoperea. 

Beau şi ultima gură de cafea privind mulţi-

mea de oameni ce se scurge pe lângă el grăbită, 

profund nepăsătoare. Mă tot întreb cum reuşeşte 

să mă recunoască. „Parfumul! Asta este!” îmi spun 

şi-mi vine ideea să-l schimb, ceea ce şi fac. Îmi 

consult ceasul. Am timp să-mi iau cadoul, cele zece 

minute de bucurie. Ies din casă şi respirând fieca-

re detaliu din spectacolul primăverii, merg alene 

spre gura de metrou. Aud de departe muzica dia-

fană şi abia mă abţin să nu alerg până acolo. Totuşi 

nu mă grăbesc deoarece vreau să savurez aceste 

momente, să mă îmbăt cu aerul parfumat, să-mi 

scald privirea în culoare, să mă las încălzită de 

soarele mai îndrăzneţ azi, să privesc oamenii chiar 

dacă majoritatea sunt crispaţi şi întunecaţi. Ajung 

şi-mi aleg un loc undeva în spatele lui. Ascult. Spre 

surprinderea mea mă descoperă chiar dacă mi-am 

schimbat parfumul. După câteva secunde se răsu-

ceşte spre locul unde stau, înţepând cu arcuşul, din 

greşeală, un domn bine îmbrăcat care tocmai tre-

cea prin spatele lui: „– Hei! Îmi scoţi ochii, ne-

norocitule! urlă acel domn, împingându-l scârbit pe 

bărbatul cu vioara: Dacă eşti orb, stai dracului a-

casă! Cerşetori, peste tot numai cerşetori!... se 

plânge el unui interlocutor imaginar, dispărând apoi 

în mulţimea ce cobora scările spre metrou.” Nici nu 

ştiu cum, din doi paşi, ajung să prind vioara ce-i 

scăpase orbului când fusese îmbrâncit. 

– Cerşetor? Eu?! Când gura strigă, şoapta 

inimii se stinge. Voi sunteţi cerşetori! spuse calm 

violonistul, păstrând aceeaşi expresie senină pe 

chip. 

Îi întind vioara şi dau să plec. 

– Tu eşti... 

– Da, eu! mă trezesc răspunzând. 

– Aş vrea să te văd. Pot? întrebă apropiindu-

şi şovăielnic degetele de obrazul meu. 

Înţeleg ce vrea, dar îi apuc mâna cu intenţia 

să i-o îndepărtez, însă imediat renunţ şi ascultând 

de un impuls nedefinit îi aşez palma pe fruntea 

mea, lăsându-l să-mi urmărească fiecare linie a 

chipului. Curioasă, îl cercetez la rândul meu. Cu un 

surâs enigmatic, faţa plăcută, în ciuda ridurilor 

adânci, radia lumină, deşi dincolo de lentilele fu-

murii domnea întunericul. Mă întreb ce imagine îmi 

compune din beznă. Aş fi vrut să mă văd prin ochii 

lui orbi. Pe neaşteptate îşi retrage mâna şi cu o 

graţie deosebită apucă arcuşul, pregătit să atingă 

corzile viorii peste care îşi aplecase obrazul cu 

tandreţe. 

– Stai! Te rog! îl reţin eu. (Rămâne cu arcu-

şul în aer, aşteptând în tăcere. Câteva clipe de 

linişte. Nu mai ştiu nici eu de ce l-am oprit.) – „Voi 

sunteţi cerşetori!” Ce ai vrut să spui? întreb în 

sfârşit. 

Mă surprinde chicotind copilăreşte, apoi 

atingându-mi scurt fruntea cu arcuşul spune: 

– Ştii! Altfel n-ai fi aici, acum.... 

 

 

 

 

 

 
Foto: Alex Ştirbu 
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MMAAIIOORREESSCCUU2288  ŞŞII  PPOOEEZZIIAA  

„„CCOONNVVOORRBBIIRRIILLOORR  LLIITTEERRAARREE””  
 

Dacă n-ar fi existat Alecsandri şi Emi-

nescu mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu „Con-

vorbirile literare” ale lui Maiorescu. Cred că nu s-

ar fi mai vorbit de ele. Junimea luase fiinţă în anul 

1863 la Iaşi dintr-o pleiadă de intelectuali de 

formaţie ideologică germană: Rosetti, Pogor, Carp 

şi Negruzzi, avându-l în frunte pe însuşi Maiorescu, 

toţi boieri, politicieni şi parlamentari. Având la 

bază ideologia maioresciană a formelor fără fond, 

spiritul critic şi critica în marginea adevărului, 

junimiştii aveau nevoie de o revistă literară care 

să răspândească ideologia literară maioresciană în 

masa intelectualilor. Astfel apare la 1 martie 1867 

revista „Convorbiri literare” care se voia continua-

toarea „Daciei literare” şi a „României literare”. 

Titu Maiorescu şi Iacob Negruzzi, secre-

tarul „perpetuum” al revistei s-au orientat către 

valori care să impună, încă din primele zile ale 

apariţiei atenţia şi aprecierea contemporanilor. La 

apariţia „Convorbirilor...”, Alecsandri era în plină 

glorie şi a beneficiat de o largă răspândire în re-

vistă. Cât despre Eminescu, meritul, greu de eva-

luat pentru contemporani, amplificându-se de-a 

lungul deceniilor ulterioare, a fost acela de a-l fi 

descoperit şi promovat cu primele poezii. 

Distanţa de la vârfuri (Alecsandri şi Emi-

nescu) şi până la solul relativ uniform al poeziilor 

                                                           
28

 Titu Liviu Maiorescu (n. 15 februarie 1840, Craiova - d. 18 iunie 
1917, București) a fost un academician, avocat, critic literar, eseist, 
estetician, filosof, pedagog, politician și scriitor român, prim-ministru 
al României între 1912 și 1914, ministru de interne, membru 
fondator al Academiei Române, personalitate remarcabilă a 
României sfârșitului secolului al XIX-lea și începutului secolului XX. 
Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără 
fond, baza Junimismului politic și „piatra de fundament” pe care s-
au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion Luca 
Caragiale sau Ioan Slavici. 

convorbiriste este imensă. Degeaba s-a străduit 

Maiorescu în „Despre poezia română din 1867” să 

ridice standardul melosului. De altfel şi Maiorescu  

recunoaşte că până la „Pastelurile” lui Alecsandri şi 

poezia nouă a lui Eminescu, poezia „Convorbirilor...” 

e slabă. Cele câteva trepte în urcuş şi coborâş pe 

care le cunoaşte, ca tonalitate, poezia din revista 

ieşeană sunt similare cu ale poeziei jumătăţii de 

secol, privită în bloc: mai întâi, cochetăria lacri-

mogenă cu suferinţele amorului, suspinul teatral şi 

neconvingător, disperarea cu accente funebre a 

epigonilor eminescieni, proclamarea dezgustului 

pentru existenţă şi obsesia morţii. 

„Prima eroare, de care trebuie ferită as-

tăzi tinerimea noastră, este încurajarea blândă a 

mediocrităţii...” - zice Maiorescu. Şi tocmai a-

ceastă eroare a cuprins revista. Dacă la „Dacia 

literară” era sloganul „Scrieţi, băieţi, numai scri-

eţi!”, Titu Maiorescu voia să îndrepte erorile tre-

cutului, îndrumând tineretul pe drumul esteticului. 

Poeţii din primii ani ai „Convorbirilor...” ca Theodor 

Şerbănescu, Samson Bodnărescu, N. Skeletti, 

M.D. Cornea, N. Gane, Leon şi Iacob Negruzzi, Ma-

tilda Cugler, St.G. Vârgolici, Vasile Pogor, D. Pe-

trino şi alţii cultivă o poezie erotică fadă, banală, 

de un sentimentalism dulceag, colorat cu melancolii 

de circumstanţă. Toţi proveneau de la reviste de 

duzină.  „Direcţia nouă...” a lui Maiorescu enumeră, 

imediat după Alecsandri şi Eminescu pe Bodnăres-

cu, Matilda Cugler şi Şerbănescu.  

Pe obscurul german Bodnărescu, Maiorescu 

face gafa de a-l alătura lui Eminescu, socotindu-l 

demn să ocupe atenţia publică atât prin „fantasia 

înfocată” din încercările sale dramatice, cât şi prin 

poezia lirică unde e „mult mai uşor şi îndemâna-

tic”(?). Cu excepţia câtorva epigrame, poezia lirică 

a lui Bodnărescu este prolixă, stângace, ridicolă. 

Clişeele şi repetiţiile inutile o fac ilizibilă. 

Pe Matilda Cugler şi pe Theodor Şer-

bănescu, Maiorescu îi citează printre poeţii noi, ale 

căror încercări modeste, „într-o sferă mai re-

strânsă de gânduri şi de sentimente, ne prezintă o 

mişcare naturală exprimată în limba corectă, ade-

sea elegantă, totdeauna ferită de înjosiri”. Matil-

dei îi laudă „eleganţa limbajului”, „sinceritatea sim-

ţirii”, „precizia compunerii versurilor”. Şi aici Ma-

iorescu se înşală. Adesea limba curată a Matildei 
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rămâne total inexpresivă, convenţională însăilare 

de rime facile. Se vorbeşte de îngeraşi curaţi, de 

mica floricică, torturile iubirii stârnesc zâmbete 

amuzante : „Floare-n câmp când veştejeşte/Alta-n 

locu-i înfloreşte/Dar în pieptul omenesc/ Florile 

când veştejesc/ Cade roua în zadar/Alte-n loc nu 

mai răsar.” 

Poeziile lui Theodor Şerbănescu, Maiorescu 

le va situa „între cele mai plăcute producţiuni ale 

literaturii române”. Multe din poeziile lui au fost 

transpuse în muzica timpului de G. Cavadia. Ele 

amintesc de versurile naive ale lui Conachi şi Vă-

cărescu, când poeziile abundau de ah!-uri şi oh!-uri 

teatrale. Metaforele şi comparaţiile sunt adec-

vate: se adresează „unui scump îngerel!”, cântă 

„ochii d-un azur ceresc” ai iubitei :„două picături 

de cer”(...), „fiecare e un soare/fiecare e un cer”. 

Imaginile sunt tocite şi rizibile: „Vântu-n frunză 

greu mugeşte/Ş-amoru-n inima mea.” 

Calitatea scăzută a unor poezii nu poate fi 

atribuită numai lui Maiorescu. Sarcina alegerii şi 

trierii materialului cădea în sarcina lui Iacob 

Negruzzi, care nici el nu era pregătit să discearnă 

poezia bună de producţiile de duzină. Aşa se face 

că îşi fac loc poeţi ca M.D. Cornea, Mihail Grego-

riadi, Scarlat Capşa şi interminabilul Neculai Prun-

cu, ale cărui poezii aveau între 20 şi 40 de strofe, 

fără nicio idee. 

Vasile Pogor, în cele 9 poezii ale lui pu-

blicate în revistă este un slab versificator pe teme 

sumbre, tânjind după trecut şi meditând la zădăr-

nicia vieţii. Ca şi el Niculae Gane, atras de „veşnicul 

tânărul şi ferice Alecsandri”, este un autor de ser-

bede legende versificate cu domniţe şi robi murind 

fulgeraţi de dragoste, cu ţigănci şi călugări nepri-

hăniţi, cu plutaşi sorbiţi de hăul apelor şi poet oca-

zional inspirat de zilele onomastice ale colegilor. El 

are totuşi meritul că a scris câteva nuvele remar-

cabile care au rămas. 

Şt.G. Vârgolici „spaniolul”, profesor de li-

teraturi romanice, nu are poezii mai bune faţă de 

ceilalţi. „La un luceafăr” este o apologie a patriei 

scrisă cu căldură şi vibraţie sufletească. „Te-o-

preşte o clipă şi tu în cale,/Şi cată-n lume, vei mai 

vedea/ cu luminoase razele tale/ Ţară frumoasă ca 

ţara mea.” Cu un an înaintea apariţiei poemului 

eminescian „Împărat şi proletar”, îi apare poezia 

„Om şi om” cu puternice accente sociale. Conştient 

de valoarea principiilor maioresciene, poetul va 

scrie mai târziu: „Dacă acum aş mai face versuri, 

desigur că aş sta cu cartea d-lui Maiorescu sub 

ochi, spre a nu mă face culpabil de lese-frumuseţe 

şi bun gust.” 

De primă mână nu era nici chiar literatura 

redactorului revistei Iacob Negruzzi, inimos, fe-

cund, plin de bune intenţii, dar fără prea mare har 

poetic. El are meritul de a-l fi descoperit prima 

dată şi publicat în „Convorbiri…” pe Mihai Emines-

cu. Maiorescu îl socotea „mai ales prozator”. Po-

ezia sa este erotică, lipsită de profunzime, cu veş-

minte din recuzita romantică. Poetul îşi cântă idea-

lul erotic „înger blond”, „ochiuri duioase”, „dulce 

nume”, „chip dulce şi fatal”, face jurăminte pro-

zaice. Poza este teatrală, un fel de „formă fără 

fond”. Ceilalţi poeţi din cercul Junimii, ante-emi-

nescieni, mediocri, submediocri şi inexistenţi, con-

tribuie la compunerea aceleiaşi atmosfere lirice şi 

sumbre, în care „simţământul adevărat” e confun-

dat cu blazarea nejustificată şi proclamarea ne-

fericirii veşnice. Pruncu, la 20 de ani, se miră în 32 

de strofe „Dup-atâta durere,/Cum poci să mai e-

xist!” Colonelul Schelitti are poezii naiv teatrale, 

de un romantism găunos cu metafore gigantice, cu 

versuri şchioape. 

Titu Maiorescu repudia comparaţiile uzate 

cu flori, stele şi filomele, dar îi încuraja pe aceşti 

poeţi de duzină. În „Direcţia nouă” în poezia ro-

mânească nu rămâne decât Eminescu, restul sunt 

nişte pigmei născuţi la umbra lui. Mulţi l-au imitat 

prost. Totuşi poezia eminesciană le-a deschis ori-

zonturi noi, le-a diversificat tematica, le-a oferit 

revelaţia dulceţii limbii române şi a infinitelor ei 

posibilităţi de exprimare. 

Dintre poeţii pe care Maiorescu îi ală-

turase lui Eminescu şi Alecsandri, Samson Bodnă-

rescu este cel care, cucerit de poezia eminesciană, 

a încercat să atingă cu propriul lui vers un prag 

superior, mai aproape de culmile de gândire şi 

simţire ale poetului de la Ipoteşti. El a scris numai 

câteva poezii, rămân o intenţie nerealizată, re-

trăgându-se ca director al institutului Atanase 

Başotă. 

În 1875 începe să publice la „Convorbiri…” 

şi Veronica Micle, impulsionată de Eminescu. Ver-
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surile ei sunt versuri exclusiv eminesciene, revă-

zute şi completate de poet. Ea dialoghează cu 

poetul în ritmuri monotone, poezia ei devenind o 

modestă dar mişcătoare monografie de iubire sen-

timentală. 

Nici Matilda Cugler-Poni n-a învăţat prea 

multe din vecinătatea celor doi mari poeţi, Emi-

nescu şi Alecsandri. Poezia ei, fără vibraţii puter-

nice, de o delicateţe monotonă cu accente de sin-

ceritate feminină, e totuşi mai acceptabilă artis-

ticeşte decât a lui Şerbănescu, care rămăsese can-

tonat în decoruri apocaliptice, în „noaptea lui 

sinistră”. 

„Pastelurile”- după modelul Alecsandri, 

cuceresc mai mult teren. Mulţi lasă oftaturile la o 

parte şi îşi îndreaptă privirile către natură, cân-

tând venirea primăverii, pârâul care curge şoptit, 

codrul, toamnele, iarna, zăpada, câmpul cu muncile 

agricole, noaptea, stelele, luna, soarele etc. Pre-

dispoziţia picturală invadează poezia cu culori 

felurite. Acum apare şi legenda şi balada cultă, 

referindu-se la fapte istorice sau din trecutul 

nostru păstoresc. Tot acum se evocă satul natal, 

copilăria, dezrădăcinarea etc. 

Se creează un întreg curent eminescianist 

care dă apă la moară lui Constantin Doborogeanu-

Gherea, definind decepţionismul ca pe o boală a 

secolului, pricinuită de „starea patologică a 

civilizaţiei burgheze”. 

„Epigonii (lui Eminescu) au simţit apăsarea 

marelui poet - afirmă  G. Călinescu - şi din invidie 

sau din simplă stânjenire au început a face teoria 

seninătăţii, „a setei de viaţă”, care toate sunt 

propriu-zis mimări ale operei lui Eminescu.” 

Trebuie totuşi să subliniem că poezia 

convorbiristă a susţinut alături de poeţii celorlalte 

mari reviste literare, cu acordurile ei, mai armo-

nioase sau mai false, întreaga partitură poetică a 

veacului al-XIX-lea şi continuă s-o facă şi astăzi. 

  
Prof. Ion Ionescu-Bucovu 

 

 

 

  

  

  

OO  „„MMIICCĂĂ  IISSTTOORRIIEE  AA  

TTEEAATTRRUULLUUII””  
Raluca Joandrea  

 
În Antichitate, conceptul de „teatru” era 

foarte diferit de cel din zilele noastre. Teatrele 

erau în aer liber, în semicerc, lipite, în general de 

flancul unei coline. Teatrul ca gen, ia naştere în 

Grecia, în strânsă legătură cu cultul lui Dionysos, 

zeul vinului şi al festivităţilor. El făcea parte din 

ceremoniile religioase. Actorii jucau în alternanţă 

cu corul. Toţi erau bărbaţi şi purtau măşti. Teatre 

uriaşe de până la 3000 de locuri sunt ridicate pes-

te tot în Grecia şi în Imperiul Roman. După ce 

creştinismul devine religie oficială de stat, teatrul 

este violent atacat, actorii fiind excomunicaţi. 

În secolul al X-lea, teatrul reapare pe pa-

velele din faţa bisericilor, de data aceasta pentru 

a consolida credinţa religioasă. Seniorii ţin spec-

tacole private, în castelele lor, unde jonglerii 

transmit pe cale orală bijuterii ale literaturii pre-

cum faimosul „Cântecul lui Roland”. În secolul al 

XIII-lea, teatrul capătă amploare în oraşe, însă îşi 

păstrează caracterul religios (jocuri, mistere). 

Treptat însă, teatrul se profanizează prin inter-

mediul fabulelor şi a farselor. Autorii încep să de-

vină cunoscuţi, însă nu şi actorii. 

Începând cu secolul al XVI-lea, biserica 

nu-şi mai doreşte existenţa teatrului religios pe 

străzi. În 1548, reprezentarea misterelor (piese 

de teatru ce prezentau patimile lui Isus) sunt in-

terzise. Teatrul popular (Commedia dell‛arte) în-

cepe să capete amploare, în mod special în Italia. 

Primele trupe ambulante încep să străbată Italia, 

iar mai apoi întreaga Europă, jucând comedii cu 

măşti şi fixând treptat trăsăturile de caracter ale 

unor personaje ca Arlechin sau Colombina. 

Primul teatru acoperit este cel al lui Sha-

kespeare. De altfel, secolul al XVI-lea este consi-

derat epoca de aur a teatrului în Anglia, datorită 

lui William Shakespeare şi în Spania datorită lui 

Tirso de Molina, Calderon de la Barca şi Lope de 

Vega. Secolul al XVII-lea este secolul teatrului în 

Franţa, unde Hotel de Borgogne din Paris va fi 

sediul primului teatru acoperit din Hexagon. 

Trupele ambulante îşi transportă decoru-

rile, actorii continuă să poarte măşti, dar femeile 



 

 

NNOOMMEENN  AARRTTIISS  ––  DDIINNCCOOLLOO  DDEE  TTĂĂCCEERREE  
10 august  

2013 NR. 8/24 

Revistă de Cultură Universală, Independentă, Anul II Page 29 

încep să îşi facă apariţia pe scenă. Oamenii de 

teatru continuă să fie marginalizaţi şi consideraţi 

drept nişte păcătoşi (biserica continuă să le refu-

ze dreptul la înmormântare în cimitir). Actorii sunt 

însă protejaţi de nobili şi chiar de rege. De altfel, 

sub domnia lui Ludovic al XIV-lea, ia naştere Co-

media Franceză prin reunirea trupelor lui Moliere 

şi cea a lui Marais. În aceeaşi perioadă, Pierre 

Corneille, fratele său Thomas şi Jean Racine impun 

regulile teatrului clasic: unitate de timp, unitate 

de loc şi unitate de acţiune. 

Secolul al XVIII-lea, o dată cu relaxarea 

moravurilor, va aduce un suflu nou teatrului fran-

cez, admirat în toată Europa. Teatrul à la françai-

se se caracteriza printr-o scenă mică, iluminată cu 

lumânări. Publicul se aşeza pe jos în faţa scenei şi 

chiar pe scenă, pe lateralele ei. În timpul 

spectacolelor, publicul putea să bea, să mănânce 

sau să vorbească. Treptat, între scenă şi public se 

interpune fosa orchestrei. Cum la fiecare douăzeci 

de minute, lumânările trebuiau tăiate, spectacolul 

trebuia întrerupt şi astfel, piesele sunt divizate în 

mai multe scene şi acte. Problemele sociale sunt 

expuse în genuri noi ca: vodevilul, comedia de mo-

ravuri, comedia lacrimogenă şi drama burgheză. 

În secolul al XIX-lea, publicul burghez 

frecventează teatrul à l‛italienne, în timp ce pu-

blicul mai popular este prezent în săli de spectacol 

numite  „boulevard du crime”.  

Secolul XX aduce schimbări importante, 

mai ales în a doua jumătate (teatrul absurdului – 

Eugen Ionesco). 

 
Raluca Joandrea 

 

 
 
Cu mulţumiri doamnei Raluca pentru frumoa-

sa prezentare! 

 
 

 
 

 

MUKHTAR (IL PRESCELTO) 
 

Le stagioni non si concludono in inverno 

e non esiste giorno lasciato al caso.. 

svolgo la mia kefiah 

dinanzi al deserto,  

la sua voce nel silenzio, 

il male, sai, ti tenta nel corpo  

quando non può con la coscienza 

e il colubro ha un ghigno familiare 

nel costruire la tana. 

Allungai la mano verso il nulla, 

la mia carne era cartapesta.. 

Cosa ci facevo solo 

e cosa dava al mio cuore l'impulso di battere? 

Sentite, sentite in lontananza 

come soffia il khamsin 

e come increspa la mia pelle avvizzita.. 

luce e ancora luce, il sole scalda la mia nuca, 

non vedete come risuona l'aria 

e come il crepitìo della sabbia 

somigli più a quello dei falò?! 

Non aver paura di bruciarti, 

figlio, 

sorreggiti a quel soffio, 

tutto è vita; 

ora prova a camminare, 

affronta l'hammada, 

in fondo labile e misero di tentazioni, 

l'acqua è dentro te, non il 65% del tuo corpo, 

deserto uguale miraggio 

ed oasi dunque, 

tu lo sai.. 

parla farsi, romeno, italiano,    
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studia lo spagnolo, l'arabo, l'esperanto, 

ti ascolta quel papavero 

e la volpe ti è sorella come una cimice, 

cagna o antilope che sia, 

il solifugo ti schernisce e fa l'istrione, 

e tra il leone e l'impala, 

chi la vittima e chi il carnefice, 

chi può decifrare il codice e capire il Suo 

disegno? 

Dove lo schema, il progetto? 

Abbi l'umiltà di cercare 

se ti piace la caccia al tesoro. 

Ognuno ha il suo scopo, la sua veste di 

cartapesta: 

1+2+4 come 4+1+2 come 2+1+4 

fan sempre sette 

e sempre dovete unirvi in quella somma, 

se l'uno si cancella, venga in soccorso il due, 

si smembri il quattro, 2+2 o 1+1+1+1, 

purché il fine e la fine di quella serie  

sia sempre sette; 

e se il due si spezza,  

non importa, 

la somma dia sempre sette, 

perché la natura esige questo, 

ognuno col suo scopo; 

che importa il nome dato a un dio, se ami, 

se il tuo cuore è sincero e tanto forte da amare 

pure chi ti odia, 

questo è il raggio che da est si dipana, 

laddove non possiamo guardare, 

laddove sorge il sole. 

Ora temi la duna, 

ma io dico che non affonderai, 

quali altre sirti e paludi   

ti fermeranno ancora? 

Ricordi quel pomeriggio, 

vegliavi quella che tu chiami salma 

e non sentivi alcuna presenza, 

percepivi un sudore freddo, dolore, 

ma era la sua essenza a vegliare te 

su un involucro di cartapesta. 

Ora, da quale livello d'esistenza  

potremo comprendere il ruolo 

d'un tagliagole e di un uomo probo, 

d'un cecchino e del nemico nel mirino, 

chi stabilisce la distanza e il divario 

tra un boia e la sua ostia, 

cosa vedon i nostri occhi 

cosa avverte il nostro cuore e  

cosa la mente 

se non parte di quella luce e di quel buio 

che pure il tagliagole ha 

benché in misura differente? 

So che hai paura della tua imperfezione  

ma non fartene mai scudo 

e inginocchiati con me di fronte a questa distesa 

di sabbia, 

non spezzare le sinapsi che ci legano all'infinito 

perché esse si attivano 

dove comincia ogni supplica e sottomissione 

all'urlo del khamsin. 

Dammi la tua mano, sono qui e per sempre, 

l'energia si spande 

e tu puoi sentirla come sole sulla nuca. 

 

 

MUKHTAR (ALESUL) 
 

Anotimpurile nu se termină de iarnă 

şi nu există o zi lăsată la întâmplare.. 

îmi desfăşor kefiah 

în faţa deşertului, 

glasul lui în tăcere, 

răul, să ştii, te ispiteşte în trup 

când nu poate cu conştiinţa  

şi colubrul are un rânjet familiar 

construind gaura lui. 

Întinsei mâna către neant, 

carnea mea era mucava... 

Ce făceam singur 

şi ce dădea inimii mele impulsul pulsaţiei? 

Auziţi, auziţi în depărtare 

cum suflă khamsinul 

şi cum încreţeşte pielea mea vestejită.. 

lumină şi încă lumină, soarele îmi încălzeşte 

ceafa, 

să nu vedeţi cum răsună aerul 

şi cum pârâitul nisipului 

e mai degrabă pe cel al făcliilor?! 

Nu-ţi fie teamă să te arzi, 

fiule, 

susţine-te suflului acela, 

totul este viaţă; 

acum încearcă să umbli, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Î
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înfruntă hamada, 

în fond labilă şi săracă de ispite, 

apa e în tine, nu 65% din corpul tău, 

deşert egal miraj 

deci şi oază, 

ştii bine.. 

vorbeşte farsi, română, italiană, 

învaţă spaniola, araba, esperantoul, 

te ascultă macul ăla 

şi vulpea ţi-e soră precum o ploşniţă, 

căţea sau antilopă nu ştiu ce, 

solifugul te batjocoreşte şi face pe histrionul, 

şi între leul şi impala, 

cine victima şi cine călăul, 

cine poate descifra codul şi să înţeleagă planul 

Lui? 

Unde schema, proiectul? 

Ai umilinţa să cauţi  

dacă îţi place vânătoarea de comori. 

Fiecare cu scopul lui, cu veşmântul lui de mucava:  

1+2+4 la fel ca 4+1+2 la fel ca 2+1+4 

oricum fac şapte 

şi mereu trebuie să vă uniţi în suma aia, 

dacă unul se şterge, doiul să acorde ajutor, 

să dezmembreze patrul, 2+2 sau 1+1+1+1, 

numai ţelul şi sfârşitul acelui şir  

să fie tot şapte; 

şi dacă doiul se frânge, 

nu contează, 

suma să dea tot şapte, 

deoarece natura pretinde asta, 

fiecare cu scopul lui; 

ce contează numele dat unui zeu, dacă iubeşti, 

dacă inima ta e sinceră şi atât de puternică încât 

iubeşte şi pe cine te urăşte, 

aceasta este raza care din est se deapănă, 

acolo unde nu putem privi, 

acolo unde răsare soarele.  

Acum ţi-e teamă de dună, 

ci eu spun că nu vei afunda, 

ce alte sirte şi mlaştini  

încă te vor mai opri? 

Îţi aminteşti după-amiaza aceea, 

vegheai cel pe care tu-l numeşti cadavru 

şi nu simţeai nicio prezenţă, 

percepeai o sudoare rece, durere, 

dar era esenţa lui să vegheze pe tine 

asupra unui înveliş de mucava. 

Deci, din ce nivel de existenţă 

vom putea înţelege rolul 

unui tăietor de gâturi şi al unui om prob, 

al unui lunetist şi al duşmanului în cătare, 

cine stabileşte distanţa şi diferenţa  

între un călău şi jertfa lui, 

ce văd ochii noştri 

ce nu observă inima noastră şi 

ce mintea 

decât o parte din lumina aceea şi din întuneric 

pe care şi tăietorul de gâturi o are 

deşi în măsură diferită? 

Ştiu că ţi-e frică de imperfecţiune  

dar nu ridica niciodată scutul 

şi îngenunchează cu mine în faţa întinderii astea 

de nisip, 

nu frânge sinapsele ce ne leagă infinitului 

fiindcă ele se activează  

unde începe fiecare suplică şi supunere 

strigătului din khamsin. 

Dă-mi mâna ta, sunt aici şi pentru totdeauna, 

energia se răspândeşte  

şi tu poţi s-o simţi precum soarele pe ceafă. 

 

 

NDE (Near-death experience) 

 

In realtà non sei fermo 

e la palude si fa terra 

la valvola del tempo 

spezza i suoi ingranaggi 

un cordone d'argento 

che mano d'aurea infermiera 

taglia  

e ti desta 

laddove tema ed onta 

nel tuo film osservi 

ma la voce d'una luce 

quali braccia calde abbracci 

una lezione che hai già appreso.. 

bimbo ritornerai. 
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NDE (Near-death experience) 

 

De fapt nu stai pe loc 

şi mlaştina se face pământ  

valva timpului 

îşi frânge angrenajele  

un cordon de argint 

pe care mâna infirmierei aurii 

îl taie 

şi te deşteaptă  

acolo unde teamă şi insultă 

în filmul tău observi 

dar glasul unei lumini 

precum braţele calde îmbrăţişezi  

o lecţie pe care deja ai învăţat-o… 

copil vei reveni. 

 

 

NON E' TEMPO PER DORMIRE 

 

Non è tempo per dormire, 

le rondini si levano a stormo, 

il sole ammicca da un camino, 

mi muovo come ombra 

e gioco a distendermi  

e contrarmi.. 

le nuvole sul Belbo 

vecchie armi le idee, pistole a salve, 

da una şatră canto insieme a loro, nomadi, 

cosa è puro e cosa non lo è; 

me ne lavo le mani 

di questa smania di protagonismo 

perché è il giro di boa 

e con una capriola 

piango e rimpiango, ma è ora, 

ora giunto il momento 

di salutare gli anni alle spalle 

e te che dai tuoi occhi vietnamiti 

mi evochi dal sogno 

e dalla strada del falegname 

mi sussurri 

se ancora chiedo di te.. 

Non è più tempo per dormire 

e la penna è senza inchiostro, 

la chitarra scordata sulla soglia 

della preesistenza 

mia figlia suona. 

 

NU-I TIMP SĂ DORM 

 

Nu-i timp să dorm, 

rândunicile se înalţă în stol, 

soarele clipeşte printr-un coş, 

Mă mişc ca o umbră 

şi mă joc să mă întind  

şi să mă contractez.. 

norii pe Belbo 

arme vechi ideile, pistoale fără proiectil,   

dintr-o şatră cânt împreună cu ei, nomazi, 

ceea ce-i pur şi ceea nu-l este; 

mă spăl pe mâini  

de mania asta de protagonism 

fiindcă este punctul de cotitură 

şi cu o rostogolire 

plâng şi regret, dar acum, 

acum a venit momentul  

să salut anii în urmă 

şi pe tine care din ochii tăi vietnamezi  

mă evoci din vis 

şi din drumul tâmplarului 

îmi şopteşti  

dacă mai întreb de tine.. 

Nu mai e timp să dorm 

şi pixul este fără cerneală, 

la o chitară dezacordată pe pragul 

preexistenţei  

fiica mea cântă. 

 

 
Foto : Alex Ştirbu 
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AADDRRIIAANNAA--MMAARRIIAA  PPÎÎRRVVUU 

 

Chiar dacă timpul îţi răpeşte uneori trupul, nu uita 
să fii copil! 

 

Călcam moale, cu paşi imponderabili, prin 

iarba grea a adolescenţei, cu teama, parcă, de a nu 

tulbura cumva, cu ropotul cailor din suflet, liniştea 

unui început de visare. În mine – dimineaţă ca de 

primăvară, în zori, când firea toată se reculege 

pentru întâlnirea cu strălucirea din soare. Mă mir 

doar că lumina din inimă, orbitoare, n-a fulgerat la 

începutul acesta de zi, mai înainte chiar de-a 

reveni pe cer astrul bogat şi-n sclipiri, şi-n căldură. 

„Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă!”, îmi 

spun, chiar înainte de-a da bineţe zilei abia 

începute, când explodau vlăstare-nmugurite, până 

la zenit, acolo, la marginea copilăriei mele. 

Cât mi-aş dori să stau la masa tăcerii, în 

mine însămi, să pun frâu cailor-gânduri, sălbatici şi 

incerţi şi stavilă cuvintelor nărăvaşe, contradic-

torii, care mi se înghesuie, toate deodată, la 

poarta gândirii…   

Cine sunt eu, de sunt? Privesc în vârtejul 

timpului fotografiile vechi. „Ce-i cu voi, copilaşi? 

Pentru ce purtaţi numele meu?” „Vedeţi?! Eu nu 

sunt eu!”, îmi spun, precum Alice, în poveste. Parcă 

m-am însingurat de mine însămi, parc-am uitat 

drumul spre acasa din suflet. 

Linia dintre ieri şi azi, dintre cald şi rece, 

alteori un zid, azi mi se pare atât de fragilă… Unde 

e fetiţa cu cosiţe bălaie şi steluţe-n priviri? 

În faţă-mi se-ntinde, ca-n basmele cu 

Cosânzene, o apă mânioasă, ce mă cheamă s-o trec, 

pe care zgripţuroaica de soartă a aruncat-o în 

cale-mi, deşirându-şi aţa. Adolescenţa… 

Drumul prin ea, spre mine însămi, pe 

tărâmul vieţii adevărate, nu al Ţării Minunilor, nu 

se găseşte gata bătătorit, cu flori frumoase, 

albastre şi înrourate pe margini. E o cale pe care 

trebuie s-o străbat acum, pe unde n-am loc decât 

singură, într-o vreme în care sufletul nu se vrea 

singur… 

Sub tropotul de copite-n alergare nebună a 

inimii, oglinda fidelă a sufletului, privirea, nu mi-e 

de niciun folos. Căci, vorba Micului Prinţ: „Limpede 

vezi doar cu inima…” 
 

 

Cioburi de lună 
 
 

Secundele sparte 

în cioburi de lună 

în hăuri uitate 

de vreme se-adună. 

Se mistuie timpuri 

în neguri mărunte 

când cercuri de ore 

în vuiete crunte 

năşteau alte clipe 

zâmbind a dezastru, 

stingându-se negru 

în licăr de astru. 

…Şi-mi caut în ieri 

sau în azi - 

mi-e totuna - 

un gând ce, bezmetic, 

se ciocneşte cu luna. 

 
  
Marea Neagră 
 

Marea Neagră, de supărare…  

Când te deschizi, ochi albastru – 

somnoros după tăcerea nopţii – 

de sub pleoapa aurie de zori, 

mă priveşti trist, 

Mare Neagră! 

   Te-am aşteptat să te trezeşti 

să-ţi spun Azi: Ave! 

Şi tu, vuind, răstorni 

talazuri de lacrimi sărate 

pe obrazul uscat 

al ţării mele… 
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Ţi-am dat, doar, Dunărea 

să-ţi îndulcească sarea tristeţii! 

Spală-ţi visurile, 

sub evantaiul Deltei ascunsă, 

când tuşe fluide de cer 

te năpădesc la asfinţit! 

Ochiul tău de lumină, 

vadă bancuri de peşti 

şi comori, în abis! 

Nu mă mai privi azi, 

de ziua ta, 

cum stau la marginea ţării mele 

şi-aştept orizontul auriu 

să i se apropie 

şi să-i plece-n zenit 

Marea, neagra trecere!  

 

 

Panoramă cu timp 

 

 

La mijloc, brazii – 

tărâmul tinereţii fără bătrâneţe 

şi al vieţii fără de moarte 

al frunzelor… 

Dedesubt, izvorul – 

aleea fluidă 

a clipei 

dinspre pământ 

spre privire… 

Deasupra, soarele – 

ochiul de sus 

în care lumina 

nu se vinde 

şi căldura 

nu se cumpără… 

Între ele, noi – 

fărâme însufleţite de timp, 

contemplând…  

 

Ploaia – lacrima rodului 

 

A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, 

nu s-ar povesti… A fost odată o împărăţie peste 

care domnea Craiul Timp. Acolo, totul era magic, 

toate gândurile zburau spre absolut. Cerul era plin 

de speranţă în acel ţinut. Soarele îmbujorat 

îmbrăţişa natura jilavă. Vântul ţesea puritatea 

norilor, care, la fiecare răsuflare a pământului, 

alunecau pe pârtia luminii infinite. 

Deodată văzduhul s-a despicat şi din golul 

necuprins au coborât norii răzbunători. Inimile 

supuşilor Timpului băteau cu un ropot de spaimă. 

La malul mării, valurile se izbeau unele de altele, 

apoi se întorceau în larg. Căci am uitat să vă spun, 

acel ţinut era foarte bogat, fiind înconjurat de 

ocean. În paşii stropilor de ploaie vuia ecoul ploilor 

trecute. 

O rază de soare a reuşit să străpungă 

norii şi a căzut drept pe sideful unei scoici ce 

plutea pe deasupra valurilor. Stropii de ploaie, 

lacrimile norilor au început să picure umbre în 

inima Craiului Timp. Numai o picătură timidă ră-

măsese pe marginea unui nour. Vocea ei îndurerată 

aducea gândurile Timpului: 

- Ajutor! Nu merit să alunec întru întu-

neric! Scumpe valuri, mă primiţi să vă umplu 

infinitatea? 

- Nu, măreţia noastră absolută nu suportă 

să adăpostească un nimic..., răspundeau acestea. 

-Dar... eu sunt curată, la fel şi inimile 

voastre! încerca să le obţină ea îndurarea. 

- Nu...Nu...Nu...! se auzea ecoul valurilor, 

care deja se spărseseră. 

La auzul acestora, scoica ce îşi întindea 

sideful luminii a zis: 

- O, biet strop abandonat... Vino şi locu-

ieşte între pereţii inimii mele. 

Peste ani, bunătatea scoicii  a fost 

răsplătită de către stropul de curat. Acum, un biet 

nimic este o perlă... 

Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus po-

vestea… unui strop de ploaie, aşa, în felul meu. 
 

 

 

Pîrvu Adriana-Maria 
Clasa a VII-a E Colegiul Naţional  „Jean Monnet” 

Ploieşti (Profesor de limba română: Ilona Rizea) 
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Dorina Şişu Ploeşteanu, Irlanda 
 

hai gândule 

 

mereu ţi-am povestit câte ceva 

pe ascuns ţi-am aşezat mere sub pernă 

m-am prefăcut că sunt Salus 

şi fără să înţelegi de ce adun roua 

alergam precum un silen înaintea vântului 

şi urlam de fericire că sunt tâlharul mării 

valul acela stă în dulapul meu de haine 

şi nu am să-i dau drumul 

pentru că mă prefac în regina Babylonului 

înspre răsărit îţi voi ridica o cetate 

din cele mai frumoase ploi 

din vise vom face răsăritul lumii 

şi apoi o să privim liniştiţi la ultima ninsoare 

hai gândule  

hai stai 

nu auzi cum te strigă timpul? 

eu nu am plâns când am ajuns la malul tău 

sunt slujitorul urmelor bătrâne 

şi în coate m-am scrijelit de pântecul cerului 

hai gândule  

hai stai 

 

 

 

 

 

 
 

CRISTIAN POP, Bistriţa Năsăud 

 
Oftez fără zâmbet 

în oraşul tău iubito, 

cu spaime-atârnând printre blocuri, 

drumuri ciobite, oameni-subsoluri, 

pe scări de incendiu 

bolnave trupuri  bântuiau, aşteptau... 

o-ntâlnire cu timpul. 

Doar o coajă de prescură-nvechită 

în mâinile ce-ar ţine măcar pentru o zi 

un timp calendaristic fericit. 

Nu-ndrăzniţi să gândiţi! 

E-un vis perisabil contagios, 

o caldă durere dementă, 

o linişte mută de-armonie stricată, 

un timp adormit de secunda otrăvită! 

Dar Timpul... apăru de mână cu Adevărul 

ca doi preşcolari tensionaţi, 

ce nu-şi găseau şcoala. 

Şi trecură printre noi 

ca un arici imens fără ochi... 

şi un trol mai mic fără gură. 

Ca o gorgonă mamă-şerpoaică... 

şi-o pitică fiară pocită. 

  

Adevăru-mi tăiase calea, 

nereuşind să-i implor timpului: 

Uitarea ! 
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 Irina Lucia Mihalca 
 

O clipă dăruită cuiva 
 

Tu care mi-ai dăruit visul visului din noi,  

prin ce sunt oamenii vii, iubitule?  

Tu care-ai navigat pe apele viselor mele,  

poţi recunoaşte culoarea  

ce curge  

pe luciul apei fără a putea opri clipele?  

 

A fost şi contopire, şi trupuri de lumină,  

Vino, sufletul meu!  

Mi-ai rămas cu plăcerea trupului în minte,  

Când ajungi în esenţa cuiva,  

în adâncuri, un vulcan ţi-e trupul.  

Între obişnuinţă şi cunoaştere,  

doar perlele rare fac diferenţa!  

Prin iubire, prin culoarea iubirii!  

O singură privire,  

o întâlnire a două inimi,  

asemeni diamantului, cu cât priveşti  

mai adânc, cu atât mai preţioasă ţi-e iubirea.  
 

De ce să ne cenzurăm adevărul din noi?  

De ce şi faţă de cine? Cui ajută?  

Caută-ţi adevărul profund, iubirea,  

o alchimie prin care puţini au acces!  

Cine are curajul  

să se uite în ochii lui Dumnezeu?  

Cine iubeşte, căci Dumnezeu este  

Iubire, Lumină şi Viaţă!  
 

Ai mâncat dude. Mai ai, încă, pe degete,  

culoarea sângelui viu din ele  

şi, inevitabil, memoria culorii lor!  

Da, culoarea ce curge în noi,  

abia în clipa despărţirii vom cunoaşte  

adevărata profunzime!  

Aşa se întâmplă mereu în iubire.  
 

Valuri peste valuri! Nelinişte marină.  

Prin fiecare vers se conturează călătoria,  

Oglindă de ape nemărginite,  

secunde galopante  

încăpăţânate să treacă într-un ritm incredibil,  

Printr-o poartă de trecere  

al unui timp mitic al începutului,  

respiri clipe magice trăite împreună,  

reflexiile unui foc imens prin care  

culorile noastre se contopesc mai mult ca 

perfect.  
 

Viaţa şi moartea merg împreună,  

alături de ele ne continuăm drumul,  

În clipele de lumină rămân amintirile,  

Nu lasă valurile mării să ne separe!  

O respiraţie, doar, un fluviu nesfârşit  

în tăcerea atemporală!  
 

Clipe, ore, asta nu le este dat tuturor,  

la o rotaţie perfectă a pământului  

se întâmplă asta - o clipă dăruită cuiva -  

Ca un curcubeu este viaţa,  

în dansul inimii  

câmpul de flori a înflorit în noi,  

multă dragoste este risipită în acele locuri,  

noi galaxii se nasc,  

se încheie ceva ce nu are continuitate.  
 

Ce am eu, tu, cu adevărat, în viaţă?  

Ce este moartea? Un final a tot ce avem  

sau tot ce-a ajuns la capăt? Asta e tot?  

Da, asta e moartea, cea care goleşte  

sursa şi creatorul imaginilor!  
 

În drumul spre stele, cheia înţelegerii,  

- un sfârşit pentru tot, sfârşitul amintirilor -  

dincolo de moarte  

vor exista amintiri confirmate, 

Când imaginile se sting, 

moare ceva mult mai profund 

 

 
 

http://cititordeproza.ning.com/profile/IrinaMihalca
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 TTEEOODDOORR  DDUUMMEE  
 
EU, ÎNTRE NOAPTE ŞI ZI 
 

e multă linişte aici 

(şi ce dacă veţi zice  

privindu-mă dinlăuntrul cerului) 

nici noapte şi nici zi ci doar 

o voce ce răzbate dincolo fereastra 

sub care îmi încerc singura emoţie 

ce mi-a mai rămas 

cât despre ceilalţi oameni 

habar nu am 

privesc pe un geam aburit 

când întorc privirea tăcerile 

se transformă în frică 

iau o îmbucătură de aer şi respir 

rostesc Tatăl nostru dar 

Dumnezeu pare să fie plecat 
 

în jurul meu nimeni 

ca şi când aş fi o perdea 

între noapte şi zi... 

 

ESENŢE DE SUFLET 
 

nimic nu poate fi perfect  

într-o lume mereu în mişcare 
 

*** 
 

timpul dintre iubire şi om 

se măsoară în fericirea celuilalt 

 

*** 

 

gesturile sunt lucruri simple 

fără de care nu ar exista iubirea 

 

*** 

 

gelozia e un fel de ură împachetată frumos 

sau o zbatere de fluture 

prins între geamuri 

 

tablou fără ramă, autor Teodor Dume 

 

pe lampa din odaia bunicii 

văd amprentele tatălui meu 

(plecat în iarna 

în care hornurile au 

îngheţat toate amintirile) 

par nişte riduri uitate 

în durerea facerii 

 

mi-aş dori să mai rămân o noapte 

doar o singură noapte în patul 

în care am visat-o pe bunica 

strigându-l pe Dumnezeu 

 

dar nu mai e timp... 

 

paşii mi s-au aliniat şi 

merg îndărăt 

cealaltă parte respiră 

din sângele unui nenăscut 

toate celelalte lucruri 

se transformă în nimicuri 

 

dar asta nu mai contează... 

 

pe lampa din odaia bunicii 

doarme un păianjen 
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  IILLEEAANNAA  PPOOPPEESSCCUU  BBÂÂLLDDEEAA 
 

partituri pentru o mască din piatră 
 

noaptea aceasta iubito 

din fluturii mei albi aş face cerneală 

să-ţi cânt în palmă o stea cu noroc 

în irişii-ţi verzi păianjen aş ţese 

privirea dintâi 

şi iubirea 

să le strângi la un loc 

 

noaptea acesta iubito 

spre miazăzi întorc o urmă bolnavă 

prin golul din talpă câteva fire să trec 

dar nu vei şti cum răsare lumina 

prin ciobul meu gri de-întuneric 

praf de lună pe aripi 

ca ţepii din vânt să-i petrec 

 

gândul acesta iubito 

prin taste alunecă-n pleoape 

caii îmi plâng prin celule sângele val 

cu restul de degete îmi tai mâinile toate 

cărare să-ntorc spre dumnezeu 

cum bob acri plânsul albastru 

în noaptea aceasta iubito 

pianul fluieră galben 

a moarte 

şi mal 
…………………………………………………… 

dimineaţă mă vor înghiţi vrăbiile 

din mijlocul pământului 

va împărţi vise 

o mască 

 

cătuşe pentru fluturi albi 
 

fugi ană zideşte-te-n cenuşă în fiecare portret 

de târziu  

în clipă evantai dragoste tot ce nu ai ştiut şi 

înţeles  

în azi ca durere de pază la ziua de mâine 

fără îngeri albaştri şi brăţări pentru fluturii albi 
 

fugi ană mai aproape de dumnezeu  

să scrii o proză despre cum e sa nu fi înger  

ci doar actor rebel pe-o scenă  

ce roteşte uşor abur pe poante  

sau poeme despre prietenie trădare luna-

îngheţată 

cu vânt sub streşini ce cântă a moon to 

remember 
 

fugi ană adună-te în os călcâi secundă oglindă 

pentru fluturi  

aievea între două foiţe de hârtie un zbor  

şi plângi fără lacrimi  

lacrimile dor ca rădăcinile smulse de inimi 
 

fugi  

peste umăr nimicul stă la pândă să-ţi schimbe 

sufletul  

şi nu privi în urmă cum ceaţa de sub pietre 

ameţeşte  

şi valul strâmb din vise te uită sub talpa de-

amintiri  

auzi  

răsfiră degetele-n aer cad pleoape pe-ntrebări 
 

sub umbre johnny reid suspin-a boare  

eşti lacrimi toată  

pe mare cărări de semne se opresc  

în palmă cu cinci cai albi din spumă neagră 
 

fugi ană şi strigă mâinilor subţire  

de tropotul crucilor şi cai 
 

 

 

 

 
Florin Cosma 
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 TEI GEORGE 
 

OPERAŢIE PE CORD DESCHIS 
alergăm 

unul 

spre celălalt 
 

paşii înghit 

distanţele dintre noi 
 

ne atragem 

ca doi magneţi 

cu poli diferiţi 
 

ne privim … 

pe cerul 

ochilor tăi 

niciun fulger … 
 

trupul tău respinge 

transplantul de iubire … 
 

OPEN HEART SURGERY 
 

we are running 

one 

towards the other 
 

the footsteps are swallowing  

the distances between the two of us 
 

we are feeling attracted 

as two magnets 

with different poles 
 

we are looking at each other 

but… in the azure  

of your eyes 

there is no lightning … 
 

your body is rejecting 

love‛s transplant… 

 
 

NNUUŢŢAA  IISSTTRRAATTEE  GGAANNGGAA  
 

fapt divers 
 

ţi-ai scăpat amintirile pe scări 

se rostogolesc cu zgomot ascuţit 

bilele unui rulment 

scăpate pe marmură 

ştii ce am în suflet şi în creier 

te fereşti de cuvintele mele nerostite 

precum necuratul de apa sfântă 

am câteva judecăţi de apoi 

pentru tine 

numai pentru tine 

cu toată posibila mea dragoste 

în vreme de război 

în lumea ta 

lucioasă de atâta lustruit 

damele cu rochii maxi şi beige 

visează pantofi roşii 

diavoli tall dark and dangerous 

şi orgasme multiple 

în lumea mea 

(aşa ca fapt divers) 

bărbaţii zâmbesc misterioşi 

răsfirând petale de nu-mă-uita 

iar visele... 

...visele au devenit de mult realitate 
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  BBOORRIISS  MMEEHHRR  
 

Sunt clipe 
 

Sunt clipe când aud ceasul eternităţii,  

Mă simt mult mai uşor, un fulg pierdut de o 

pasăre,  

Aud muzica, o fi Chopin, Paganini, sunt clipele 

tristeţii voluptuoase,  

Ca o femeie ce iubeşte şi plânge, plânge şi 

iubeşte,  

Apoi destup o bere şi, hap, minunea s-a dus.  

Păsările poartă norii, ca şi pe eroii basmelor 

mele,  

Nimic nu se petrece doar într-un loc. 

Nimic din ce se petrece nu se regăseşte în vis. 

Dar tu nu ai vise. Nu ştii să dormi pe o punte 

suspendată. 

Să nu aplaudăm orice este real, în vis nimeni nu 

aplaudă. 

De aceea poetul refuză laurii, cununa cu ghimpi îi 

este mai potrivită. 

Sunt clipe când auzi eternitatea.  

Le auzi, nu le auzi?  

Scrie.  

 

 

 

 
Nadereh Afshari 

 
MMĂĂDDĂĂLLIINNAA  EELLEENNAA  BBAARRBBUU  
 

Am vorbit cu timpul 
 

Am vorbit cu timpul să mă păsuiască 

Să-mi dea culoarea clipei din nopţile pierdute 

Pe suflet port armura ce stă să ruginească 

Nu pot învinge viaţa, nici dorurile mute. 
 

Am vorbit cu cerul, să-mi dea zile puţine 

Să nu mai irosească eternul ne-nceput 

Vreau adevărul care, doar plânge lângă mine 

Dar nu îl pot atinge, căci se preface-n lut. 
 

Am vorbit cu duhul nostalgiei ferecate 

În temniţa iubirii prefăcute 

Să-mi curgă amintiri cu lacrimi argintate 

În templul ridicat, din timpuri începute. 
 

Am vorbit cu noi şi despre tine 

Am vorbit.., dar vorba n-a-ncăput 

Şi-am ales, să-ncerc să uit de mine 

S-arunc în nefiinţă, ce am sau n-am avut. 
 

Am vorbit cu timpul să-mi aducă 

Ce crede el că-mi poate face bine 

Poate se-ndură cerul şi vrea să-mi dea poruncă 

Să las timpul să curgă, în tihnă, în neştire... 

 

În jocul viu al vieţii 
 

În jocul viu al vieţii m-am scăldat 

Şi-am adunat scântei, ce joacă-a voie bună 

Cu multe încercări, pe faţă m-am spălat 

Şi prea multe dureri, mi-au stat doar într-o 

mână. 

 

Aş vrea să mă rezem, cu sufletul de ploaie 

Cu stropi neodihniţi, sărut cerul fierbinte 

Să mă împac cu vina, să curgă doar şiroaie 

Să uit că timpul ştie, să curgă şi-nainte. 
 

Şi simt doar izul clipei, ce-mi stă acum pe frunte 
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O simt atât de blândă, şi-o înfăşor în dor 

Leg flori de iasomie, pe tâmplele cărunte 

Şi-n vraja lor duioasă, privirea-mi înfăşor. 
 

Şi arde ceru-n vale, aprins de o poruncă 

Să nu ucideţi flori, frumosul lor le doare 

Ele îşi plâng petala, şi sufletul lor urcă 

În câmpul ce-i promis, mai dincolo de soare. 
 

Cu jocul viu al vieţii mă cunun 

Şi îmi va fi tovarăş, în cerul nou aprins 

Într-un mănunchi de zile, trăirile-mi adun 

Dau foc la întuneric, şi ard visul învins. 

 

Mi-am dat viaţa mea pe-o poezie 
 

 

Mi-am dat viaţa mea pe-o poezie 

Cu versul m-am jucat, gândindu-mă că mor 

Mi-a apărut culoarea vie pe-o hârtie 

În care mă-ntregesc şi mă-nfăşor. 
 

Am desenat cu gândul, o cale pietruită 

Obrazul mi l-am pus, pe fânul ieri cosit 

Simt că mă-ncearcă moartea, nu e nicio risipă 

Mă bucur doar de clipa, pe care-am adormit. 
 

Alerg iar prin pădure şi calc pe frunze coapte 

Se risipesc poteci, pe drumul ocolit 

Se bucură tristeţea, de tainele din şoapte 

Prea mult iubesc viaţa, iar viaţa m-a iubit. 
 

Tăcerea mă ascultă, şi-ncetineşte pasul 

Atâta fericire, din ceruri se desprinde 

Un înger nevăzut, îşi unduieşte glasul 

Şi-mi pune lângă tâmple, doar un sărut fierbinte. 
 

Am luat creionul şi am scris pe clipa 

Ce mă-nfăşoară-n cerul, ce mâinile-şi întinde 

Mă smulg din gheara morţii, ce-şi desfăcea aripa 

Şi farmecul-mpăcării, de suflet mă cuprinde. 
 

Mi-am dat viaţa mea pe-o poezie 

În vers am aşezat, doar lacrimă şi dor 

Şi nu mă tem de moarte, că doar trăirea-mi ştie 

Că-n scena vieţii mele, am fost un biet actor. 

 

 

 

 

 

  IIOOAANN  BBAARRBB  
când dragostea umbla pe pământ 

 

într-o noapte am simţit 

cum cerul umblă prin ochii mei închişi 

când eram mic mă gândeam la această lume 

deschideam cu ochii minţii cer după cer 

nu ştiam care e ultimul cer 

la sfârşit adormeam cu ochii roşi 

de neputinţă 

în somn o luam de la capăt 

astăzi umblă timpul prin mine 

ca un drumeţ printr-o ţară 

de ruine 

aştept vremea când antropologii 

vor scoate os după os 

de sub pietre 

vor reconstitui vremea 

când dragostea umbla pe pământ 

 

femeia ce străluceşte în mine este o biserică 
 

în fiecare bărbat străluceşte o femeie 

din ochi şterge picăturile de somn 

ascunse printre lacrimi 

acelaşi legământ din grădina edenului 

îi spune că mai are loc pentru o cetate 

pentru un turn cu orologiu 

soarele îi deschide ochii de orb 

priveşte prin mine mereu uimit 

că nu mai îmbătrânesc 

femeia adormită din mine este o biserică 

dacă o trezesc aruncă icoanele 

şi idolii din altar 

a rămas singură cu turnul de veghe 

printre creneluri în loc de tunuri 

şi-a întins peste ziduri lumina 

mă ocroteşte 
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CCOONNSSTTAANNTTIINN  CCRRIISSTTEESSCCUU  

 

LEBADA NOPŢII 

 
Tu lebădă care pluteşti pe unde, 

Pe undele ce linişti tac, 

Să simţi iubirea cum pătrunde, 

Prin vise ce-n apusuri zac. 
 

Tu înger alb pluteşti nevinovat, 

Peste oglinda-albastră, 

Eu mai alerg prin stele dezlegat, 

S-ascund iubirea noastră. 
 

Tu suflet blând plutind pe ape, 

Apusu-ţi dăruie lumini 

Şi lin coboară îngeri să se-adape, 

În ochii tăi mereu senini. 
 

Tu suflet de romanţă prin fiori, 

Pe umeri porţi poveri, 

Din visele care se nasc din nori 

Şi lacrimi îmi mai ceri. 
 

Ai să rămâi cu mine peste noapte, 

Să facem altfel de-nceput, 

Şi visele să îmbrăcăm cu şoapte 

Cu adieri dintr-un sărut. 

 

Nimic nu pot acum să-ţi spun, 

Doar te privesc divin, 

Prin suflet stele încă mai adun 

Şi vreau să ţi le-nchin. 
 

 
Foto: Cristian Nistor 

          
                                CCAARRMMEENN  HHUUZZUUMM  

 

TÂ R Z I U  

 

în culcuşu-acesta sumbru  

înjghebat dintr-un călcâi  

răsărit-a-n zori de ziuă  

o crenguţă de lămâi  

 

revărsând prelung spre lume  

în miresme acrişoare  

amintiri din ziua-n care  

tu m-ai înălţat spre soare  

 

eram cruzi de-un verde palid  

vântul se proptea-ntr-o doară  

sub aripa unei păsări  

timpul se gătea să moară  

 

cu năframa-nfăşurată  

strânsă-n noduri de o gleznă  

între pleoape s-aciuase  

negrul parcă mult prea negru  

 

şi ţi-aş spune azi atâtea  

lucruri ce-au rămas nespuse  

şi te-aş ţine strâns în braţe  

dar s-au dus şi toate-s duse 

 

 
Foto: Alex Ştirbu 
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 OOVVIIDDIIUU  VVAASSIILLEE,,  CClluujj 

Clipă de april 
  

Un vers curgător limpezeşte voinţa 

Mai clară ca apa din ochii de mort, 

Iar sinele-n lipsă preface fiinţa 

Din tine-n cristal şi din mine suport 
  

Uimit, degustam pulpa trupului albă 

Din flori de cireş mereu înflorit 

Pe buze răspunsul aşteaptă să aibă 

Curând cel mai tandru surâs obosit 
  

Încet înflorea un cireş la fereastră 

Iar cerul cânta printre păsări la geam 

Şi eu, ascultam simfonia albastră 

Cu tine acolo, dar eu nu eram. 

 

Planeta pătrată 
 

 

Din lumea noastră cea cu fundu-n sus 

Îngerii fug în partea întunecată 

Şi toate mor şi-alternative nu-s, 

Pământu-i plat şi sfera e pătrată 
  

Un cub de iad cu câte-un colţ de rai 

Ghivecele cu flori de câmp pe mese 

Nuntaşi chemaţi la nunţi fără alai 

Într-un infern cu miri fără mirese 
  

Născuţi dintr-un Cuvânt care dărâmă 

Crescuţi perfecţi pentru eterna ceartă 

Nici nu se mai iubesc, nici nu se iartă 

Şi nici vinovăţie nu-şi asumă 
  

Vom mai trăi un anotimp numai   

Pe-un pat de flori uitat la baza lumii 

Noi doi îmbrăţişaţi în nopţi de mai 

Tu aproape de-april şi eu de iunii 
  

Doi îngeri printre demoni agitaţi 

Ce nu strivim corolele minunii 

Am mai rămas noi ultimi demodaţi 

Să ne iubim pe viaţă ca nebunii 

 

  DDUUMMIITTRRUU  IICCHHIIMM,,  

CCaannaaddaa  
 
FLĂMÂNDUL PUI DE LOTUS 

 

Ca mama care mă chema, 

tot mai puternic Marea se aude 

acum prin anii mei - 

alean urcând prin i şi e. 
 

Sinaiului şi altor munţi 

eu nu le port zavistie 

că de sărutul Tău sunt mai aproape. 
 

Îţi mulţumesc de plânsul vechi 

din cântecele-mi crude 

când steaua Ta mi-o îngânai pe ape. 
 

Mai e puţin 

să mă-ntâlnesc cu Tine. 

Mă bâlbâi vorbei cu retez, 

gângav încerc, dar vorba-i peltă. 

Ciudat Ţi-am fost - copilul Tău răzleţ - 

risipitor de frumuseţi, 

dar iarăşi mulţumesc, 

cum munţii Tăi cu pot, 

de vremea să Te-mbrăţişez 

cu miile de braţe  

ca o deltă. 
 

Şi mâl pe undeva de sunt 

(mocirlă sau noroi eu nu-s), 

de ciudăţenie ai milă, 

în drum spre Tine am văzut plângând 

un pui flămând de lotus 

şi-am împărţit lumina Ta 

din limpezitul mâl şi restul de argilă.  
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DESPRE CIREŞI NUMAI DE BINE, DAR 

TOTUŞI  
 

- Aşa este şi iubirea noastră!  

Stăteam amândoi în faţa cireşului înflorit. 

- Cred că l-a jefuit pe Dumnezeu 

(am zis eu) 

când s-a născut în Betleem. 

- Nu spune asta, e păcat! 

Au nu ţi-e frică de blestem? 

Şi-n faţa lui ne-am sărutat 

*** 

Azi noapte-n vis parcă-mi spuneai: 

- Nu fii gelos, că nu-i nimic a greş; 

e doar un cireş! 

- O fi, n-o fi… (răspuns-am eu pe faţă) 

Când el te ţine-n braţă 

şi înainte să te culce 

ţi-anină-n creangă steaua cea mai dulce 

găsită-n rugi cu diamantul rar 

şi te-nveleşte cu frunzarul lin, 

cu patimă, suspin după suspin 

şi tu îmi spui că n-ai habar? 

De-a fost un vis, sau m-a minţit vreun val, 

cireşul încă mi-i rival. 

 

DE VORBĂ CU OLARUL 
 

Rău ai ieşit cu mine la socoată, 

tot asudând cu lutul meu pe roată. 

Troheul, iambii - ie pe ulcică - 

voiai să-i scrii în smalţuri, 

uitând 

de ghiontul ce îţi dă graba, 

dar tare-mi este frică 

de mâinile-ţi frumoase 

că le-ai mânjit degeaba, 

că nicio strachină măcar 

nu ţi-a ieşit din cântec şi sudoare. 

Tot mai visezi în meşteşug de-olar 

din lutul meu – povestea de ulcioare? 

Cu mine întocmeala ţi-a greşit, 

cercând din lutul aiurelii zăbăuc 

să scrii cu nelumitul brâu pe oală 

întreaga toamnă-a doinelor de nuc. 

Aruncă-mi lutul 

fără jale, fără frică; 

urzit a fost, de ce nu vrei să crezi, 

spre-a deveni o altă chibzuială? 

Mă va culege pentru cuib vreo rândunică 

asemeni mâinii Lui şi eu asemănare 

să-I ţin cuvintele-n ştiubeu de lut, 

flămândele de psalmul Lui, 

până vor şti 

ca pe de rost lumina să I-o zboare. 

2299LLIILLIIAANNAA  PPOOPPAA,,   

Bucureşti 
Prin Cișmigiu, fără umbrelă 
 

Azi-noapte, lângă Conservator 

Au murit câțiva copaci 

Obișnuiți de un secol 

Cu sunetele ploii, 

Picătură cu picătură. 
 

Thanatos sau Morfeu 

Au tăiat o frunză din părul sălciilor 

Ce curg și acum peste lac, și peste parc 

Unde or fi vrând să ajungă ? 

De asta uneori pe alei sunt atâtea crengi rupte 

Mărturie orgiilor, sau crimelor... 
 

Copacii au murit 

Mângâiați de picăturile ploii. 

Doar câinii nimănui îi privesc trist, 

Simt ei că n-or să se mai vadă 

Dar în gând le mulțumesc pentru  

Umbra verilor trecute. 

Și păsările cerului  

Le mai păstrează amintirile 

Aripi, adieri și frunze 

Raze, muguri și flori, 

Iubire și lumină 

Sub cupola  tăcută a lumii. 

 

                                                           
29

 Grafică Mihai Cătrună – din colecţia „Portrete celebre” 
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 MMIIHHAAIILL  BBIICCAA 

 

Ploua în vis 

 
gonit de-un lup hapsân 

alerg spre neştiutul hău 

mă gândesc 

să mă opresc 

ca să-mi trag sufletul 

şi să mai privesc în urmă 

dar îl aud în urma mea 

gâfâind sinistru 

aşa că 

îmi continui goana 

în zare iată 

conturul unui arbore imens 

a cărui umbră 

se-ntinde cât văd cu ochii 

şi-n timp ce mă apropii 

observ că arborele nu-i 

doar umbra 

imensa-i şi adânca-i umbră 

care-ncet se schimbă 

în întuneric copleşitor 

încât fuga mea 

devine vis 

iar visul meu 

o sferă de lumină 

din care se-aud 

un tropot şi-un gâfâit 

când tropotul mai pronunţat 

când gâfâitul 

şi dintr-o dată 

dispare sfera 

şi zgomotul izgonitului 

şi cel al izgonitorului 

piere apoi şi umbra 

odată cu lumina 

rămâne doar un gând 

ce-şi strigă-n van durerea 

nimeni nu îl vede 

nimeni nu-l aude 

apoi un plâns aude gândul 

se sperie şi tace 

dar plânsul se-nteţeşte 

şi plouă-n vis şi-n realitate 

în timp ce soarele zâmbeşte 

copleşit de negri nouri 

un gând un vis 

şi picături de ploaie 

ori numai stropi de lacrimi 

şi hohote de plâns 

eu zic că-i vis 

şi umbra şi lumina 

şi plânsul ca şi gândul 

şi norii-s vis 

iar eu alerg alerg 

nemaiştiindu-i rostul 

în faţă braţele-s deschise 

în spate izgonitorul  

 

   Mihaela Popa,  

Bucureşti  

(dez)ordine 
 
din creştet până-n tălpi 

sunt parte  

din ceea ce  

văd 

înfloreşte  

lumina 

apasă  

întunericul 

semn de carte 

handmade 

zilei 

simt că-i sunt iluzie 
 

Iluzie 
 

sufletul 

şopteşte 
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străine sunt eu 

vreau să umplu golul  

tu îţi răneşti tălpile  

în căutarea lucrurilor  

speciale 

neterminate 

aşa cum îi stă bine  

perfecţiunii 

(să nu fie atinsă) 

iau lecţii de zbor 

rotiri 

în jurul propriei axe  

cresc  

mâini 

multe mâini ridicate se transformă-n cupolă 

 

 

exerciţii de sinceritate - retorică 

 

nu-mi tulbura 

cerul 

nu-mi şterge 

Doamne 

din oglindiri 

chipul 

vreau să mi-l recunosc 

încredinţată 

taină 

iubire 

să fie 

aer 

apă 

amestec de pământ 

cu rost 

sau spre nimic 

cu toate să mă-ndrept 

spre mine 

sunt 

sau nu sunt 

spre mâine-mi e totuna 

 

 

exerciţii de sinceritate - (în)cerc 
 

îmi plac gardurile cu  

aripi înverzite 

sprijină gândul 

mâna maicii domnului 

parfum de  

viaţă 

continuă (re)descoperire 

dincolo de 

împrejmuiri 

lumini şi umbre 

 

 

exerciţii de sinceritate - intuiţie 

 

simt sursa 

sunt un punct din multe alte puncte 

prin atâtea 

spaţii 

libere/închise 

alegerile-mi aparţin 

şi consecinţele 

 

întotdeauna mi-a tremurat sufletul 

chiar şi când aşteptam  

autobuzul 

nu a fost de fiecare dată pentru direcţia dorită 

e recomandat mersul pe jos 

treizeci de minute 

din viaţă 

dacă pot vedea clar 

mă voi declara  

mulţumită 

am primit mesaj de la nimeni 

m-a făcut să mă-ntreb 

cât îmi sunt 

 

 
Lumini şi umbre – foto: Constantin Rusu 
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PPOORRTTRREETT  DDEE  AAUUTTOORR  

  

EELLIIZZAA  RROOHHAA  
 

 

 

 

Eliza Roha30 (pseudonimul literar al Elenei 

Roşu, născută la 8 iulie 1946, Bucureşti) – proza-

tor, poet, dramaturg, eseist, publicist, absolventă 

a Liceului „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti şi a unei 

şcoli postliceale (devine funcţionară). În anul 2001 

se pensionează. Căsătorită, are doi copii. Este 

membru titular al Uniunii Scriitorilor din România. 

Este membră a colegiului de redacție al revistei 

„Cronica Fundațiilor” (consilier) și redactor șef-

adjunct la revista on-line „Sfera Eonică”.  

În copilărie scrie poezie, mai apoi eseuri, 

nuvele, povestiri pentru copii, articole (unele pu-

blicate sub diferite pseudonime), mai multe piese 

de teatru, unele dintre ele jucându-se la teatre 

din țară, romane. În proză are un succes neaş-

teptat, dar perfect motivat, după cum arăta 

Vasile Băran, prin romanul de acţiune Întâlnire la 
castel apărut în 2000, în care „(...) Satisfacţia de 

a citi romanul rămâne iscată, de farmecul cu care 

o prozatoare de mare talent confirmă într-un mod 

original adevărul despre rolul întâmplării în căsă-

torie.” Tot Vasile Băran vorbeşte despre Insom-
niile unui prinţ valah, ca despre un „roman impre-

vizibil, în care metafora este aceea a demitizării 

legendei sângelui albastru, a drepturilor pe care 

le-ar putea avea sau nu omul, în funcţie de starea 

lui socială - temă veche, dar surprinzător de nou 

expusă prin subiectul atât de aventuros şi plin de 

nebănuite peripeţii ce ţin de literatura superioa-

ră.” Iau apoi drumul librăriilor şi al bibliotecilor 

Patru zile în paradis, Capcane, Locul de lângă icoa-

                                                           
30

 Referinţe în: .„Prozatori la frontiera mileniului” de Aureliu Goci – 
Editura Betta-2009; „Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, 
ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni” 
(vol. XI) Scriitori şi filozofi, Editura Geneze 2010; „Dicţionarul 
personalităţilor din România” , Editura Anima, 2011; „Dicţionarul 
scriito-rilor români de azi” de Boris Crăciun şi Daniela Crăciun Costin- 
Editura Porţile Orientului , Iaşi, 2011. „Gura Lumii,  Extracţiuni critice 
fără anestezie” de Emil Lungeanu, Editura Ravex 2012. „Literatura 
română- Dicționarul autorilor români contemporani”, Editura Arial, 
2013. 

nă și Asasinat la Cracovia, despre care Doina 

Mandaj scrie că: „Eliza Roha creeaza un brand 

absolut original, romanul politist cu insertie socială 

şi psihologică, în care fundalul social, atent obser-

vat, serveşte drept cadru pentru desfaşurarea 

unei intrigi poliţiste, dar şi a uneia erotice, prin 

care se investighează eternul feminin, alteritatea 

personajelor, ambivalentă lor(...). De la roman la 

roman se vede progresul extraordinar al scriiturii, 

faptul că personajele în goana lor nebună, în viaţa 

aventuroasă în care trăiesc sunt influenţate de 

contextul social în care evoluează, ceea ce demon-

strează că autoarea a ajuns la maturitate creatoa-

re(...)”, iar Aureliu Goci o consideră pe Eliza Roha 

„un talent epic indiscutabil, stăpân pe secretele 

dezvoltării narative a unui subiect, cu ştiinţa gra-

dării tensiunilor şi conflictelor şi, nu în ultimul 

rând, cu vocaţia portretizării şi definirii tipologice 

a personajelor, nu puţine, surprinse într-o poveste 

poliţistă, însă cu multe conexiuni sociale şi situată 

într-o perspectivă istorică (...). Eliza Roha şi-a cre-

at propriul univers detectivistic (mediu, personaje 

specifice, crime mai speciale) care o aşează la un 

loc de frunte în genul „policier”, lângă Rodica Ojog 

Braşoveanu. Mai mult decât aceasta şi decât toţi 

autorii specializaţi, domnia sa dovedeşte o mare 

deschidere spre social, spre reconstrucţia de me-

dii sociale sau profesionale foarte minuţios carac-

terizate în specific.”  

„Putem concluziona că Eliza Roha ca autoa-

re de romane, „policier”, în care şi-a făcut mâna, 

se îndreaptă spre romanul caleidoscopic cu per-

spective sociale care presupune un larg spectru 

problematic al naraţiunii, în care realitatea devine 

un univers extrem de complex şi multisemnificant 

al Revoluţiei din 1989 sau al anului apocaliptic 

2000. Aşa cum se întâmplă în romanul Locul de lân-

gă icoană, dar nu numai, pe fundalul detectivistic 

se produce o adâncime şi expansiune pluriseman-

tică. Ca autoare poate trece la romanul social cu 

viziune (şi atitudine) polivalentă.. O dovedeşte di-

versitatea tipologică cât şi buna cunoaştere a unei 

multitudini de câmpuri sociale care configurează 

un caleidoscop al meseriilor din mahalaua citadină, 

cu predilecţie din spaţiul medical şi poliţienesc. 

„Avem de-a face, în genere, cu o tipologie canoni-

că, dar mai nuanţată şi imprevizibilă cum precizea-
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ză Aureliu Goci”. În perceperea lui critică Fata din 
pomul cu mere (...) este o a treia mare frescă din 

literatura noastră, după Cezar Petrescu care a 

scris o suită de romane, şi după „Cronica de fami-

lie” a lui Petru Dumitriu.  

Eliza Roha, care se numără printre cei mai 

importanţi scriitori ce au apărut după revoluţie, 

are o putere narativă pe care nu am văzut-o la alţi 

scriitori de romane. Este un scriitor complet. Ci-

clul monumental și polifonic, Fata din pomul cu 
mere – „o altfel de istorie”, după cum afirmă au-

toarea- cu cele patru romane ale sale, fără echi-

valent în contextualitatea literară, începe odată cu 

intrarea în lume a unui personaj feminin, Iva, care 

va deveni, deopotrivă, protagonistul, naratorul şi 

comentatorul (funcţii narative succesive ori simul-

tane) ai unui teritoriu existenţial fie plasat în lu-

mea umilă dar demnă a micilor meseriaşi de la 

marginea de sud a Bucureştilor (în special în De-
ceniul obsedat şi Femeia în verde), fie în cea se-

lectă din domeniul cercetării (Femeia în verde), fie 

în lumea misterioasă a Securităţii (Zodia proscri-
şilor şi Destine în derivă). Cu talent tot mai rele-

vant şi cu resurse stilistice nebănutie, autoarea a 

evoluat continuu la masa de scris, în îndelungatul 

timp al elaborării, şi-a rafinat fraza şi şi-a nuanţat 

universul narativ, ştiind să-i confere complexitate 

şi profunzime. Eliza Roha elaborează delicat şi 

credibil, are fluenţă şi culoare, nuanţează subiec-

tul vast şi problematic, astfel încât, la sfârşitul 

lecturii, resorturile semnificante sunt împlinite, 

adică ajungem la gradul zero al acţiunii, de unde se 

poate începe o altă dezvoltare epopeică”.  
 

Emilian Marcu scria că în ciclul romanesc 

Fata din pomul cu mere,: „(...) Nu este nici lumea 

din Enigma Otiliei sau Bietul Ioanide de G. Căli-

nescu, nici lumea din Cronica de familie a lui Petre 

Dumitriu, dar nici cruditatea lumii mahalalelor din 

proza lui Eugen Barbu sau G.M. Zamfirescu şi nici 

din poezia lui Miron Radu Paraschivescu, şi mai nou 

a prozei lui Niculae Gheran. Este o lume din toate 

aceste lumi, o lume stratificată în tot felul de 

drame „Eliza Roha este, afirmă Alex. Ştefănes-

cu, un Cezar Petrescu feminin (...) personajele 

predilecte ale autoarei fiind oamenii simpli de o 

frumuseţe sufletească discretă.”  
 

Prin ciclul Fata din pomul cu mere, revine 

Doina Mandaj, frescă a devenirii societăţii româ-

neşti în a doua jumătate a secolului XX autoarea 

schimbă sfera tematică propunând un extraor-

dinar personaj - Iva - dovedind o ştiinţă a psiho-

logiei copilului de diverse vârste, o cunoaştere a 

unor medii urbane diverse şi transformările Bucu-

reştilor populat tot mai mult de oameni din cate-

gorii pestriţe.” Chipuri de apă, afirma Aureliu Goci, 

este „cel mai complex roman elaborat până în pre-

zent de autoare din cele 12 publicate – carte care 

şi modifică profilul scriitoricesc al autoarei, ea re-

definindu-se prin adaptarea la romanul interiorită-

ţii de introspecţie şi analiză psihologică – o opţiune 

marcantă, o întorsătură de 180 grade în procesul 

de creaţie şi o reidentificare tipologică, regăsite 

și în precedentul roman, Formula matematică a 
iubirii ”. Despre acelaşi roman, Emil Lungeanu 

scria: „(...) Construcţia narativă şi-a găsit o opţiune 

ideală în aglutinările structurale (fluxul continuu, 

nesegmentat în capitole), în perfect acord cu un a-

tare roman de analiză, cu permanente rememorări 

şi reverii. Această tehnică de construcţie poten-

ţează în mod eficient impresia de sincronism, de 

băltire şi spaţializare a timpului după model ein-

steinian, favorizînd confuzia lumii simţurilor cu 

epifaniile lumii paralele a tainicelor energii chema-

te să explice evoluţiile şi metamorfozele eroinei.  

Opera de pînă acum a Elizei Roha (...) îşi 

desemnează autoarea, neîndoielnic, ca pe o proza-

toare redutabilă a cărei notorietate se lasă încă 

aşteptată (...), iar despre Ultimul om scrie: “(...) 

Îndelung exersate în ultimul deceniu cu fiece nouă 

proză, începând cu tetralogia de tip bildungs-

roman), tehnicile narative ale d-nei Eliza Roha au 

căpătat deja (în romanele ce au urmat: Formula 
matematică a iubirii, Chipuri de apă, Ultimul om-

n.n.) caracteristici proprii tot mai vizibile. Încru-

cişările nuvelistice (respectiv convergenţa lor, da-

că ar fi să adoptăm viziunea teoretizărilor toma-

şevskiene) şi efectul de biliard al ciocnirii perso-

najelor, ce pune în mişcare şi poveştile proprii ale 

altor actanţi, sunt practicate prin extensie arbo-

rescentă şi flashback-uri stufoase, derulate cu 

încetinitorul (..). Cert e că Ultimul om  îşi desem-

nează autoarea ca pe o romancieră de cursă lungă 

care, o dată în plus, promite încă destule alte cărţi 
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de primă mână după cele de până acum. Cărţi, 

adică, dintre acelea ce-ţi merită atenţia (...) pre-

cum abencerajii de odinioară ai lui Chateaubriand, 

mohicanii lui Fenimore Cooper sau canibalii Hannei 

Bota (...)” În ceea ce-l priveşte pe criticul Aureliu 

Goci, acesta arată că:„ ( ...) În bună măsură, Ulti-
mul om, al doamnei Eliza Roha, constituie un ex-

periment textual, un roman de profunzime. Pre-

luând ideea introspecţiei de adâncime psihologică, 

autoarea descoperă zone specifice şi în trepte 

până la coborârea deplină în abisurile conştiinţei 

scindate a omului recent, postmodern, rămas neîm-

plinit şi deficient în unitatea structurală a fiinţei. 

Unde înainte totul părea ascuns şi misterios, apare 

o revelaţie sublimă care iluminează totul, aduce 

soarele în zona tenebrelor în care înainte bântuia 

întunericul. Cum personajele romanului călătoresc  

firesc, cu familiaritate pe tot globul, la fel autoa-

rea îşi etalează cu dexteritate diverse metode şi 

formule scripturale, însă, toate converg într-o de-

săvârşită unitate stilistică (...). În ceea ce privește 

volumele de eseuri, Aureliu Goci afirmă că ele „(...) 

marchează o epocă de conştientizare a creati-

vităţii, de interogare a posibilităţior artei cuvân-

tului şi portretizare a unor scriitori prieteni, comi-

litoni pe baricadele mereu active ale scriptu-

ralităţii. Eseurile sunt mărturii de credinţă: decla-

raţii de iubire, jurnale şi confesiuni despre lumea 

dispărută a Bucureştilor de altă dată care au 

fundamentat universul narativ al romanelor sale 

(...). Aceste volume şi, îndeosebi, Îndrăgostiţi de 
arta cuvântului echivalează cu Cartea cu prieteni, 
formulă mai nouă de a portretiza oameni cu care 

se întâlneşte şi vibrează pe aceeaşi lungime de un-

dă spirituală şi afirmă disponibilităţi sufleteşti 

armonizabile şi afinităţi elective. 
 

Autoarea crede în destin şi predestinare 

scriitoricească în ideea că Puterea Divină urmă-

reşte şi corijează evoluţia noastră pământească, 

ne favorizează şi ne pedepseşte ca un tată Patern 

şi Etern. Credinţa sa este puternică şi adevărată, 

atât de adevărată, atât de puternică încât chiar 

sesizează care Dumnezeu intervine direct în viaţa 

sa. Anumite pasaje din carte îmi amintesc de ma-

rile fresce de la Catedrala din Santiago de Com-

postella în care Maica Domnului cu un deget îl aju-

tă pe credinciosul său Sfântul Iacob să arunce 

stâncile imense, de două, trei tone, de pe ziduri 

asupra necredincioşilor care asediază cetatea.”. 

Despre cele două volume de teatru publi-

cate în 2012( Atelierul de croitorie și Fericită ca 
un pom înflorit - n.n.), Aureliu Goci scrie că „(...) 

ele au destule paralelisme și similitudini (cu roma-

nele sale - n.n.) de la universul ficțional la evantaiul 

tipologic. Caracterele feminine fac regula jocului 

dramatic și, finalmente, ies învingătoare din în-

fruntarea cu o lume a constrângerilor, atât sociale 

cât și dirijate de ambiții diverse și drept urmare, 

supuse greșelii”. 

Iată şi punctul de vedere al lui N.N. 

Negulescu despre opera Elizei Roha: „(...) avem în 

faţă o varietate stilistică, exprimată pe diferite 

registre epice, determinate de genurile abordate: 

roman, eseistică, încercări critice, interviuri, me-

morialistică confesivă, povestiri, dar şi un buchet 

de raze poetice... sub raportul conţinuturilor, com-

poziţiile aparţin unor morfologii şi ritmologii ine-

dite. Romanul Ultimul om dar şi Chipuri de apă sau 

Formula matematică a iubirii captivează printr-o 

originară arhitectură meditativă. Tematica este o-

rientată prin valoarea intuiţiei de cunoaştere(...) 

Autoarea nu a ales întâmplător acest procedeu 

inaugural, fiindcă instrumentarea sa psihologică 

urmăreşte în profunzime terţetul gând, cuvânt, 

faptă. Acţiunea cuprinde un vast teritoriu intelec-

tual, realizat prin multiple reţele de gândire, unde 

se caută cu o răbdare benedectină dezvăluirea 

naturii autentice a lucrurilor. Ochiul axiologic al 

prozatoarei urmăreşte simbolul naturii fenomena-

le, reflectat în lumea individuală. Elanurile perso-

najelor nu devin active prin metafore animiste, ci 

îşi extrag dinamica dintr-o materie spirituală 

preexistentă...”.  

După cum susţine Henri Zalis, Eliza Roha 

„atestă memorie, talent în relatări, sentimente, un 

soi de inefabil al prezenţelor umane, în atitudini de 

reacţie, de febricitate, (…) maturitate în spiritua-

lizarea personajelor, în necurmata lor echilibris-

tică prin faptele de viaţă”. Este „deschisă la fe-

luritele destine, linii de evoluţie sau involuţie, mă 

surprinde într-un plan care nu este, de fel, unul 

oarecare. Ea percepe drame, le destăinuie mirări-

le, încheagă anumite oferte(…) cu prisosul bine 

controlat al mişcărilor sufleteşti”, iar Aureliu Goci, 
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referindu-se la Carusel, al doilea roman din trilogia 

Zborul (primul fiind „Ultimul om - n.n.), scrie: (...) 

Carusel este un roman diferit de opera anterioară 

a d-nei. Eliza Roha, comparabil poate doar cu For-
mula matematică a iubirii sau cu Chipuri de apă, 

contrastant chiar faţă de monumentalul ciclu Fata 
din pomul cu mere, un ciclu al Cronicii de familie și, 

chiar de primul roman din trilogie, Ultimul om. 

Este un roman subtil, de fine observaţii şi meta-

morfoze umane, care îi acordă autoarei o poziţie 

de frunte în literatura feminină actuală.(...).  
Eliza Roha „propune, de asemenea, publicului 

cititor şi un florilegiu de poeme Profeţie, scrise de-a 

lungul câtorva decenii în care se dezvăluie cu o since-

ritate dezarmantă, un suflet cu o aplecare constantă 

către Înalt, Bine, Adevăr, Vis”  afirmă D. Măgires-

cu. Despre Eliza Roha şi opera sa s-au mai pronunţat 

şi: Mircea Ghiţulesu, Constantin Stan, Vladimir Ale-

xandrescu, Crina Bocșan Decusară, Mihaela Muscă, 

Virginia Meheş, Andreea Romaniuc, Dan Bojoacă, Ion 

Nicolescu, Anişoara Anghel Mija, Liliana-Corina Glogo-

jeanu-Boia, Valentin Butnariuc, Teodorescu Lăcrimioa-

ra, Zadic Ioana, Mariana Dobrin, Violeta Petre  ş.a. 
 

Lucrări publicate: Întâlnire la castel, roman, 2000, ed. a II-

a, 2010; Insomniile unui prinţ valah, roman, 2005; Patru zile 
în paradis, roman, 2006; Capcane, roman, 2007; Locul de lân-
gă icoană, roman, 2007; Asasinat la Cracovia, roman, 2009; 

Formula matematică a iubirii, roman, 2010; Chipuri de apă, 

roman, 2011; Ultimul om, roman, 2012 ; Carusel, roman, 2013; 

Fata din pomul cu mere: Deceniul obsedat, 2007; Femeia în 
verde, 2008; Zodia proscrişilor, 2009 şi Destine în derivă, 

2009. Profeţie, versuri, 2008; Fântâni de gând prin uni...vers, 
Antologie, volum comun, 2012; Eseuri: Eseuri şi alte povestiri;  
2012; Îndrăgostiţi de arta cuvântului, 2012;Trenul vieţii, 
2012; Poveşti... poveşti...,  2012. Teatru: Atelierul de croitorie , 

Fericită ca un pom înflorit, 2012;  

Următoarele piese, au fost jucate şi/sau publicate: 

Moartea şarpelui”, Teatrul dramatic „George Bacovia” din 

Bacău, stagiunea 1982/1983; Acţiunea se petrece în zilele 

noastre”, Teatrul din Sfântul Gheorghe, secţia română, sta-

giunea 1986-1987 ( publicată în revista „Teatru” nr. 5/1987); 

Întoarcerea Mariei”, Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad, 

stagiunea 1989/1990 (publicată în revista „Teatru” nr. 5/ 

1985); Caragiale... fantasticul, dramatizare după proza lui I.L. 

Caragiale realizată împreună cu Constantin Codrescu, Teatrul 

„Maria Filotti” din Brăila, stagiunea 2001-2002; Atelierul de 
croitorie, spectacol-lectură, Clubul Dramaturgilor - Uniunea 

Scriitorilor din România, 2004. Povestiri pentru copii: Codiţă 
cel viteaz, 2011; Puiul de vrabie, 2012; Porumbiţa argintie, 

2012; Peruşii din grădina Maiei, 2013; Răţoiul Măcăilă şi Mama 
Lebădă, 2013. 

 

 

 

 

Interviu Nicolae Voiculeţ:  
  

 

„Românii nu îşi cunosc istoria, nu 
îşi apreciază ţara” 

 

 
Foto: arhivă personală 

 

Nicolae Voiculeţ a ales să fie o personali-

tate demnă, discretă, care îşi cinsteşte poporul 

prin sunet, dedicându-se unui instrument complex 

cu sonorităţi divine precum naiul. Fire altruistă, 

aplecat întotdeauna spre nevoile şi durerile seme-

nilor săi, Nicolae Voiculeţ luptă prin muzica sa pen-

tru diminuarea diferenţelor sociale şi culturale, 

pentru întrajutorarea şi dragostea de semeni. 

 

Pe cine admiraţi, în mod special, dintre toate 

emblemele istorice ale culturii române? 

 

Îmi este greu să vorbesc despre cineva anume. 

Avem multe personalităţi remarcante care au pro-

movat cultura acestei ţări peste hotare şi care au 

rămas nemuritori prin plusul adus acestei naţiuni, 

prin tradiţie, generând istorie. Marii artişti nu pot 

fi decât mari oameni. Măreţia este dată de capaci-

tatea de A DĂRUI. Nu pot să nu vorbesc despre 

Maria Tănase, care anul acesta împlineşte 100 de 

ani de la naştere, diamantul folclorului românesc. 

O personalitate artistică unică în lume şi un om cu 

spirit umanitarist. Dăruia pe scenă, dăruia şi în 

afara scenei. Ascensiunea sa artistică a venit ca 

urmare a măreţiei spirituale. A fost un om gene-

ros, milos, plin de pasiune. Pasiunea pentru iubire. 

Iubirea de folclor şi iubirea de oameni. Şi-a dăruit 

banii copiilor săraci pentru burse de studiu. Asta 

este definiţia unui artist, şi dacă vorbim despre 

modele, avem aici un model complex. 

 

Din punctul dvs. de vedere, sunt românii pa-

trioţi? 
 

Eu cred că românii nu îşi cunosc istoria, nu îşi 
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apreciază ţara. Ne lipseşte mândria naţională. 

Când acest proces de recuperare a identităţii se 

va încheia, cu siguranţă vom fi şi patrioţi. Românii 

sunt un popor de oameni demni şi luptători! 

  

Cum credeţi că va evolua cultura în România, în 

următorii ani, ţinând cont de contextul social, 

economic, politic şi educaţional de astăzi? 
 

Sunt optimist. Oamenii au nevoie de adevăr, de 

rădăcini, de esenţă. Ce se petrece acum este o în-

toarcere către noi înşine, ca popor. S-a ajuns la un 

nivel de saturaţie care nu poate genera decât ceva 

bun. Sălile de concert sunt din ce în ce mai pline şi 

asta mă bucură şi îmi dăruieşte speranţă. Econo-

mic, piaţa îi va semăna pe cei mai buni. Nu poate fi 

decât o competiţie justă. În politică sunt multe 

voci tinere, revoltate, pline de forţă şi de hotărâ-

re. Cu siguranţă acest lucru va schimba în bine şi 

sistemul educaţional. Părinţii devin mai atenţi şi 

mai preocupaţi de acumulările culturale ale copiilor 

şi de educaţie.  

 

Profesional vorbind, care a fost prima dvs. 

iubire?  
 

Prima mea iubire a fost, este şi va rămâne, iubirea 

pentru tata. Am fost preluat educaţional de tatăl 

meu începând cu vârsta de 3 ani. Preot fiind, şi-a 

sacrificat viaţa pentru iniţierea mea în muzică şi în 

arte. După doi ani, cu zeci de ore de muzică şi 

studiu, la vârsta de 5 ani dirijam orchestre simfo-

nice şi cântam din voce. Folclorul a fost hrana 

sufletului meu, iar acum reprezintă esenţa menirii 

mele, de a promova România, prin adevărata sa 

tradiţie şi obiceiuri, peste tot în lume. Este dorin-

ţa tatălui meu şi vocea sufletului meu, de a dărui 

speranţă şi iubire oamenilor. 

 

Cum aţi descoperit pasiunea pentru muzică? 
 

Tatăl meu a trezit în mine pasiunea pentru muzică. 

Nu îmi amintesc de mine decât cântând cu pasiune 

ore întregi. Cântecele personalităţilor artistice din 

acea vreme şi cântecele scrise de tatăl meu. „Cân-

tecul chitarei moarte” este un cântec iniţiatic, 

compus de tatăl meu, şi abia la maturitate i-am 

înţeles sensul. 

 

Când aţi simţit că sunteţi cel mai mândru de 

dvs., de-a lungul profesiei? 
 

Când am înfiinţat prima şcoală de nai în Chicago. 

Atâţia copii pentru care eu eram un idol, un model, 

un vis. O emoţie mai pură şi mai înaltă, nu există. 

Mă simt mândru de mine de fiecare dată când, 

prin concertele mele, aduc un plus de speranţă 

celor care sunt în nevoie şi îl fac pe tata mândru 

de mine. „Donez acest copil umanităţii”, aşa spunea 

tatăl meu tuturor. Acesta este mesajul pe care 

tata l-a lăsat în urmă, după ce s-a stins din viaţă şi 

aceasta este menirea mea. 

 

Care sunt cele mai valoroase, mai de preţ, 

lucruri pentru dvs., ca individ? 
 

Credinţa în Dumnezeu, scena şi familia. Trinitatea 

care îmi oferă echilibru şi care mă inspiră să cre-

ez, să DĂRUIESC, să urmez dorinţa tatălui meu şi 

să îmi îndeplinesc menirea artistică, dar şi cea u-

mană, de soţ, tată şi fiu. Eu personal cred că mi-

am sacrificat viaţa personală, iubind foarte mult. 

Nichita Stănescu spunea că „soldatul şi artistul n-

au viaţă personală“. E un foc care te arde, o pati-

mă. Dar niciodată n-am fost egoist, ci dimpotrivă. 

 
Pentru astfel de români precum Nicolae 

Voiculeţ a luat naştere „Români pentru o lume”, 

http://www.romanipentruolume.ro/ 

 

 
 
 

 
 

http://www.fundatia-celibidache.com/ 

 

http://www.romanipentruolume.ro/
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NNUU  DDOORREESSCC  SSĂĂ  TTRREECC  

IINNDDIIFFEERREENNTT  PPEE  CCĂĂRRAARREEAA  VVIIEEŢŢIIII  
 

 de Octavian Lupu 
 

Nu doresc să trec indiferent pe cărarea 

vieţii şi nici nu vreau să duc cu mine povara amin-

tirilor neplăcute, ce m-au lovit cu putere până la 

limita rezistenţei de-a lungul timpului. Sunt 

nenumărate impresiile pozitive şi luminoase pe 

care le întâlnesc, şi de aceea, am convingerea că 

derularea experienţelor prin care trecem poate 

avea un caracter ascendent, aşa cum plantele se 

înalţă vertical în dorinţa de a se apropia tot mai 

mult de cer. Şi privind întinsul câmpiilor ce înver-

zesc în prag de primăvară, nu pot decât să împăr-

tăşesc această bucurie a renaşterii ce se revarsă 

peste chipul naturii în fiecare an. 

Primăvara reprezintă prin excelenţă un 

anotimp al învierii trăirilor ascunse în perioada 

aprigă a iernii, o refacere unită cu rememorarea 

etapelor prin care am trecut de-a lungul scurtei 

noastre existenţe terestre. Deopotrivă, în aceste 

trei luni de înnobilare a naturii cu noi forme de 

viaţă, latura estetică îşi pune accentul cu priso-

sinţă înainte de venirea căldurii toropitoare a verii. 

Şi nu întâmplător idealurile renaşterii şi frumu-

seţii se unesc în conturarea laturii sensibile a noţi-

unii de om, ce se exprimă prin ceea ce este adevă-

rata feminitate. 

 

Trăind într-un Mediu Dur şi Lipsit de 

Compasiune 
 

Trăind într-un mediu dur şi lipsit de com-

pasiune în prima parte a vieţii, elev fiind în felurite 

instituţii militare de învăţământ, mi-a fost dificil 

să pot înţelege ulterior cât de mare este nevoia 

manifestării componentei afectiv-emoţionale pen-

tru experimentarea bucuriei lăuntrice şi tran-

sformării într-o fiinţă umană autentică. Ulterior, 

am fost profund afectat de tot ce am trăit în pe-

rioada dramatică de bulversare a societăţii româ-

neşti de după revoluţie, în care principiile lipsite 

de suflet ale capitalismului au desăvârşit bruta-

litatea deceniilor comuniste. Astfel, am fost mar-

tor la reuşita inoculării acestei periculoase dorinţe 

de câştig, orice lucru devenind o marfă ce se poa-

te vinde sau cumpăra în funcţie de cerere şi ofer-

tă. Am remarcat cum sub impactul consumismului 

promovat la loc de frunte de către iniţiatorii noii 

ordini, societatea s-a contorsionat dramatic, banul 

luând primul loc, iar sentimentele devenind un ba-

last ce te dezavantajează pe piaţa muncii sau în 

relaţiile apropiate cu semenii. Nu este de mirare 

că noţiunea de frumos şi-a schimbat înţelesul de-

venind sinonimă cu cea de monden. Iubirea a de-

venit o marfă de schimb, având o durată finită, cel 

mai adesea fiind confundată cu manifestarea se-

xualităţii sub formele cele mai primitive cu putin-

ţă. 
 

Idealul Purităţii şi Renaşterii Interioare 

 

Însă într-o lume în care femeile au devenit 

obiecte de consum într-o industrie a prostituţiei şi 

sexului, când hărţuirea sexului opus devine un 

sport favorit între cei care se cred bărbaţi, ade-

vărata feminitate continuă să strălucească prin 

idealul purităţii imaculate şi al renaşterii 

interioare. Trecând dincolo de păgânismul forme-

lor de exprimare al multor religii prezente sau a-

puse, de reprimarea brutală a femininului prin re-

stricţii absurde şi abuzive, dublate de exploatarea 

fără milă a multor fiinţe lipsite de apărare, 

nutresc totuşi convingerea că forţa sensibilităţii şi 

exprimarea sentimentelor pozitive nu au cum să 

apună vreodată. Deşi prin natura lor sunt efemere, 

totuşi trăirile luminoase conferă viziune şi sens 

drumului pe care îl avem de parcurs pe căile în-

tortocheate ale lumii. Chiar şi raţiunea, oricât de 

mult s-ar mândri cu rezultatele ei grandioase, se 

pleacă în cele din urmă neputincioasă în faţa celor 

mai simple emoţii interioare. De aceea, cultivarea 

sensibilităţii autentice ne va conduce către idealul 

purităţii şi renaşterii interioare, care ulterior îşi 

va revărsa exprimarea prin gânduri frumoase, 

cuvinte alese şi acţiuni ce vor aduce înnobilarea 

umanităţii. Aşa au fost modelaţi adevăraţii sfinţi, 

artişti şi înţelepţi din toate veacurile, indiferent 

de coordonatele geografice. 
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Umblăm Grăbiţi pe Coridoarele Lumii 
 

Însă noi umblăm grăbiţi pe coridoarele 

lumii şi ne izbim neglijent unii de alţi, de multe ori 

călcându-ne în picioare la modul propriu. Nu avem 

timp să ne uităm pe unde mergem, ci doar gonim 

năvalnic spre ţinte ce se dovedesc iluzii de îndată 

ce le atingem. Alteori, ne retragem pe fotolii cu 

telecomanda în mână urmărind programe lipsite de 

sens până dincolo de miezul nopţii în încercarea de 

a fugi de o realitate ce nu ne convine, care ne apa-

să, ne agită şi ne distruge în cele din urmă. Sub te-

roarea temerii că viaţa este prea scurtă, iar tim-

pul trece prea repede, avem senzaţia că evadând 

în spaţiul virtual al calculatorului vom putea cumva 

să oprim clipele efemerei noastre existenţe, dar 

cel mai adesea devenim tot mai însinguraţi până 

când la final cercul se închide dureros şi întrerupe 

brutal şirul nenumăratelor gânduri ce nu îşi mai 

găsesc liniştea. 

Avem impresia că am devenit stăpâni peste 

spaţiu şi timp, dar realitatea ne contrazice la fie-

care pas. Ne credem atotputernici, dar de fapt 

suntem mult mai vulnerabili decât generaţiile ce au 

trecut înaintea noastră. Înşelăciunea virtualului se 

adaugă nenumăratelor surogate oferite de către 

societatea de consum, în care cel care cumpără 

devine stăpânit de lucrul achiziţionat, iar obsesia 

posesiei distorsionează ţesătura fină a umanului, 

care se află la nivel potenţial în fiecare dintre noi. 

Şi astfel, viaţa îşi pierde treptat substanţa, omul 

devenind o fiinţă egoistă, nefericită şi supusă dis-

perării, fapt ce dezintegrează progresiv sufletul, 

trupul dând o mărturie exterioară prin ridurile ce 

se adaugă pe feţe crispate şi contorsionate de vi-

ciul posesiei excesive. 

 

Forţa de a Regenera Fiinţa Lăuntrică 

 

Dar primăvara are forţa de a regenera fi-

inţa lăuntrică, de a înlătura prin căldura renaşterii 

interioare sloiurile de gheaţă ale iernii, iar astfel 

să îmblânzească emoţiile şi să înalţe gândurile. A-

notimpul pe care îl traversăm ne oferă o pildă ex-

plicită asupra posibilităţilor nesfârşite de revenire 

pe drumul devenirii către noţiunea de om, către 

acea fiinţă superioară, care ştie să trăiască şi să 

moară cu nobleţe, care preţuieşte comunitatea şi 

semenii, care nu se dă înapoi în faţa sacrificiului 

necesar, dar respinge cu toată forţa mediocri-

tatea, obtuzitatea, brutalitatea şi nepăsarea. 

Indolenţa lipsită de sensibilitate a generaţiei pre-

zente va costa mult devenirea societăţii în care 

trăim pentru o lungă perioadă de acum înainte. Re-

fuzul avansării pe scara progresului interior va 

aduce cu sine o lungă notă de plată cu valori astro-

nomice puse în dreptul trăsăturilor negative, care 

riscă să compromită dezvoltarea pe mai departe a 

fiinţei umane.  

Nu doresc Apocalipsa şi nu doresc să fiu 

asemenea Cassandrei, care neputincioasă încerca 

să dea pe faţă viclenia lui Ulysses în faţa apără-

torilor Troiei, aceştia fiind însă prea încrezători în 

propria lor înţelepciune pentru a mai asculta de 

sfaturile unei femei fricoase şi lipsite de pricepe-

re în arta războiului. În cele din urmă, ceea ce pă-

rea a fi un dar al zeilor s-a dovedit a fi un subter-

fugiu al adversarului pentru cucerirea şi ulterioara 

distrugere a cetăţii. Dar istoria riscă să se repete, 

iar avertismentele celor care îşi dau seama de 

înşelăciunea clipei prezente nu sunt luate în con-

siderare de meşterii ocupaţi până la refuz cu ridi-

carea unui nou Turn Babel. Natura lui poate fi 

oarecum diferită. Există turnuri Babel realizate 

din materiale de construcţie, ce îşi dovedesc fra-

gilitatea în faţa intemperiilor naturii. Există tur-

nuri Babel financiare, în care specula şi cămătăria 

generează iluzii periculoase distrugătoare pentru 

naţiuni. Există turnuri Babel ale înarmării cu mij-

loace inutil de sofisticate şi periculos de dis-

tructive. Iar lista poate continua la nesfârşit, însă 

la urma urmei, poate ar fi util să dai răspuns la o 

singură întrebare şi anume: Care este Turnul Babel 

din viaţa ta? 

 

Octavian Lupu 
Bucureşti 
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AADDRRIIAANN  BBOOTTEEZZ  
din volumul BASME (pentru copii, pentru oameni 

mari şi  pentru foarte mari oameni…) 

 

CCUUCCUUVVEEAAUUAA    ŞŞII    DDEELLFFIINNIIII  

- poveste grecească - 
 

A fost odată - a fost într-o insulă din înso-

ritul Arhipelag grecesc. S-au prins fraţi de cruce 

doi voinici, doi palicari, cum spun bravii greci: Ni-

kos şi Ianis. S-au prins fraţi - cum se prind fraţii 

de cruce: şi la bune, şi la rele.  

Era pe timpul când Grecia gemea sub jugul 

osmanlâilor. Ani în şir, cei doi voinici şi-au părăsit 

insuliţa de baştină, cu coaste pline de livezi de 

măslini - şi au luptat, ca zmeii, împotriva turcilor 

hapsâni, sângeroşi şi prădalnici - prin munţi şi pe 

mare. Apoi, după o vreme, au furat de la duşmani 

două corăbii şi s-au apucat să hoţească pe mări, 

prin Arhipelag corsari. Cu sumeţie şi cu vitejie, 

corabia palicarului Nikos, înfrăţită cu corabia 

palicarului Ianis, atacau şi jefuiau borţoase galioa-

ne turceşti, încărcate cu avuţii furate de pe la 

neamurile oropsite, de prin Balcani. Dar, cu timpul, 

corsarii n-au mai făcut deosebire prea mare între 

pavilioanele navelor atacate şi au ajuns să nu se 

uite dacă nu cumva caicul31 pe care-l abordau, cu 

sălbăticie şi avânt nebunesc, nu era chiar grecesc. 

„Grecesc, dar bogat” - se obişnuiră a spune.  

Au strâns, din jaf, comori de vis - comori 

otrăvite, pline de ochii diavolului: ochi roşii de ma-

hmudele, lire şi icosari otomani - dimpreună cu 

mătăsuri, şaluri de Şiraz, Buhara ori din mira-

culosul Hindustan - dar şi ochi albaştri, de safire - 

                                                           
31 Ambarcaţie îngustă, cu două catarge, cu prora şi pupa ascuţite. 

verzi, de smaragde - roşii, de rubine… Le-au îm-

părţit, pe toate, frăţeşte, cum se şi cuvenea. Dar, 

apoi, gândindu-se mai bine şi cu înţelepciune – zi-

cându-şi că, deocamdată, dacă scot la iveală bo-

găţiile jefuite, pot fi siliţi să dea seamă, de către 

cadiii turci, dar şi de judecătorii greci ori de tri-

bunalele militare de pe fregatele engleze - s-au 

hotărât, dimpreună cu tovarăşii de bătălii şi hoţie,  

să le ascundă, pe toate, în peştera cea mai tainică, 

din coasta unei insule pustii şi, după ce războaiele 

vor conteni, apele se vor linişti ori amesteca, după 

caz, iar faptele lor vor fi ascunse de alte griji ale 

oamenilor, să vină, cu toţii, pe insula comorii şi 

fiecare să-şi ia şi folosească partea, nestingherit... 

S-au înţeles şi au împărţit toate, fioroşii 

palicari, lupi ai mării, fraţii de cruce Nikos şi Ianis. 

Dar, când a fost să împartă o fată (după ce se în-

torseseră pe insuliţa de baştină) - pe Maria – fră-

ţia a căzut. O iubeau amândoi - şi fata, jucându-se, 

le dădea nădejdi amândurora, zâmbindu-le, când 

unuia, când altuia, unduindu-şi îmbietor şi amă-

gitor trupul şi sărutări trimiţându-le, darnic, cu 

suflări în lungul palmei când unuia, când altuia,  

după obiceiul fetelor care se ştiu foc de frumoase 

şi admirate - înnebunindu-i de-a binelea pe cei doi 

flăcăi… 

Scrâşneau din dinţi fraţii palicari şi se pri-

veau duşmăneşte, tot mai des, pe sub sprâncene - 

dar, după ce se fulgerau cu ochii, îşi întorceau spa-

tele şi, încleştându-şi fălcile, se stăpâneau. 

Dar, când Nikos a surprins-o, într-o însera-

re, pe Maria sărutându-l, de-a binelea, pe Ianis - 

n-a mai putut: a tras, ca-ntr-un fulger, cuţitul de 

la cingătoare şi i-a străpuns pe amândoi. Pe ea a-n-

junghiat-o drept în inimă de i-a văzut cămaşa albă 

înflorită roşu între sâni – ca un ţipăt uşor, de pa-

săre a mării - şi de pe buzele şi din ochii ei negri 

şi-a luat zborul sufletul care s-a aşezat pe-o stân-

că, luând chipul unei cucuvele albe şi, de-atunci, ori 

de câte ori Nikos suie ori coboară munţii şi văile, 

din orice insulă, din oricare parte a Arhipelagului - 

cucuveaua cea albă îşi vesteşte prezenţa: „Cu-

cuvau-vauu-vauu, cucuvau-vauuu!”… Nu-l uită, nu-l 

iartă. 

Lui, fratelui Ianis, după ce i-a străpuns gâ-

tul în furia lui oarbă, Nikos i-a tăiat capul, des-

prinzându-i-l de trup cu o mişcare fulgerătoare; 
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capul lui Ianis, frumosul cap, ca o medalie, bă-tută-

n argint de vechii regi ai cetăţilor mândre şi 

prădalnice, de pe ţărmii bătrânei Elade. Apoi, i-a 

târât şi trup, şi cap, ca pe două deosebite cadavre  

la marginea mării - şi apele înspumate, dându-se la 

o parte din calea celor două bucăţi însângerate - 

au poruncit să rămână despărţite valurile, în două 

dâre de spumă, pentru a păstra urma a doi delfini 

albi.  

Şi, oriunde merge, cu corabie, barcă ori 

simplu caic, ori urcă pe vapoare de cele noi - Nikos 

este urmat de salturile celor doi porci de mare. 

Nu-l uită, nu-l iartă - îl însoţesc, nedându-i răgaz 

de odihnă, ori vreme de somn. Fugi el... fugi... din 

insulă în insulă, dar, neabătut, îl pândea, din înal-

turi, un punct alb, iar valurile se deschideau, în 

urmă-i făcând loc celor două brazde albe… 

Şi Nikos a crezut că, furând oamenilor săi, 

de pe cele două corăbii hoţeşti, şi mortului Ianis, 

comoara, şi plecând în lume va scăpa de blestemul 

ucişilor năpăstuiţi. A vâslit ca nebunul, într-o barcă 

mare, până la insuliţa cea tainică, a tras barca pe 

nisipul unui mic golf şi a-nceput să caute, înfri-

gurat, gura peşterii, pe coasta muntelui albit de 

sare şi de spumele mării. N-a mai aflat, însă, nici 

peşteră, nici coastă: un cutremur surpase, în valuri 

şi în hăul întunecat al iadului, un sfert de insulă, cu 

tot cu peşteră şi cu comoara diavolului răpirii şi 

prăzii. A aflat-o asta, în noapte, târziu, la un foc 

de pescari pripăşiţi… 

Deasupra capului său (care zvâcnea, cu 

blesteme sălbatice, spre spate), drept deasupra 

ochilor săi, căscaţi a deznădejde şi delirantă furie 

- Nikos văzu cucuveaua, strigoaica cea albă, şi-o 

auzi hohotind sinistru: „Cucuvau-vauu-vauuu”… Iar 

când şi-a plecat capul spre mare, spre ţipete 

nefiresc de stridente iscate în ape cei doi delfini, 

pân-atunci săltaţi jumătate din val s-au aruncat 

înapoi între spume, guiţând victorioşi, de parcă ei 

săltaseră muntele-n spate şi dăduseră cu el de 

fundul infernului mării… 

Nikos s-a înrolat în armata grecească, a 

unei Grecii care-şi pregătea, cu sânge de palicari 

eroici, libertatea: voia să-şi spele toate păcatele-n 

sânge. A strigat şi el, ca toţi grecii cu inimi fier-

binţi: „Elephteria! Eteria!” - libertate şi frăţie 

sfântă, pentru Elada şi grecii ei titanici… Şi ge-

neralul Colocotronis i-a poruncit căpitanului Nikos 

să-ncarce arme, dar, mai cu seamă, muniţii şi 

merinde, cât de multe, pe două vase - şi să le ducă 

grecilor, izolaţi, fără muniţii şi înfometaţi de urdii 

duşmane, într-o cetate aflată pe ţărmul mării. 

Grecii de-acolo, înconjuraţi de trupe turceşti pe 

uscat, erau blocaţi şi pe ape, de 50 de galioane cu 

semilună pe catarg. 

- Să te furişezi, noaptea, căpitane, printre 

vasele inamicului, cu corabia ori numai cu bărci 

încărcate până la copastie - fă cum ştii mai bine, 

numai nu trebuie să cadă cetatea! Grăbeşte, 

grăbeşte cât poţi, sufletul să-ţi iasă… dar cei din 

cetate să reziste două săptămâni, până putem noi, 

cei de-aici, să-i ajutăm - pe mare şi pe uscat… 

A pornit căpitanul Nikos ucigaşul - şi, după 

nici o jumătate de zi de mers întins pe ape, cu 

toate pânzele întinse sub vânt o furtună cumplită 

îşi dezlănţui, în văzduh şi pe mare, toţi demonii ei 

negri şi albi - nori şi spume nebune… A pierdut în 

valuri o navă - cu a doua , fărâmată, a ajuns după o 

zi de la căderea şi incendierea cetăţii frăţeşti, de 

către otomani - victorioşi vremelnici. 

Şi iar hohoti cucuveaua cea albă-n văzduh 

şi delfinii cei doi explodară, în ţipăt sălbatic şi 

geamăn, dintre ape… 

Nikos, umilit, alungat de toţi câţi, până 

atunci, fraţi de bătălie-i fuseseră, cu pecete de 

blestemat pe frunte, precum biblicul Cain, ajuns un 

sărman zdrenţăros, desculţ, umblând hai-hui peste 

dealuri, prin văi - zări o fată pe câmpuri – frumoa-

să şi blândă, cu îngerii soră… Îngenunche, cu ochii 

în lacrimi, şi se rugă, către văzduh şi către mare 

să fie iertat… imploră, cu fruntea-n ţărână şi cu 

lacrimi curgându-i şiroaie de pe obraji - jos, în 

praf: 

- Lăsaţi-mă, iertaţi-mă, duhuri fără odihnă 

şi nerăzbunate! Iertaţi-mă, uitaţi-mă, liniştiţi-vă! 

Orice chin îmi va da Dumnezeu, după moarte - îl 

primesc, cu bucurie şi umilinţă - dar lăsaţi-mă, aici, 

să iubesc! Nu-mi mistuiţi, nu-mi jertfiţi şi ultima 

nădejde… 

Şi se-nsură cu Katerina - şi un fiu frumos 

ca un heruvim se născu după un an. O duseră aşa, o 

vreme, Cain cel pocăit, îngerul-femeie şi heru-

vimul-copil - de părea că zeii vechi, Dumnezeu Cel 

Viu şi sorţii de altădată, năpăstuiţii şi azvârliţii în 
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mormântul de spumă al mării, l-ar fi uitat, l-ar fi 

iertat. 

Dar fiul, Andreas, crescu, iubit peste mă-

sură de maică-sa: frumos şi încăpăţânat, ca un zeu 

ce era - se făcu marinar - şi, într-o bună zi, 

înfruntă furtuni ucigaşe - şi veştile nu mai veneau 

în casa părinţilor. Nikos era, alături de Katerina, 

toată ziua, în genunchi, sub icoane. Să n-aibă 

parte, oare, de rodul iubirii? Să n-aibă parte, nici 

aşa şi nici acum, de iertarea cerului şi a celor doi 

vechi năpăstuiţi?  

Katerina, nu se ştie prin ce gură slobodă şi 

înveninată, aflase de blestemul atras de uciderile 

cumplite, de frate şi soră a inimii, ale lui Nikos, 

bărbatul ei - şi-i zise acestuia, când fiul, zeul ei 

pământean, pentru a cincea zi, peste răgazul fi-

resc al corăbierilor, nu se arătă în pragul casei lor: 

-Nikos, dacă Andreas nu se-ntoarce nici 

mâine, eu mă omor… 

Glasul ei stins, dar plin de o hotărâre 

sălbatică, îl înfioră pe fostul pirat, lup de mare, cu 

mâinile însângerate de vechi - şi nu se ştie dacă 

iertate - păcate cumplite… 

A doua zi nu doar că nu se întoarse An-

dreas, dar veni vestea morţii lui: fusese strivit, cu 

tovarăşii aproape toţi şi corabia, între depărtatele  

stânci nemiloase ale Arhipelagului… Şi cadavrul îi 

era, acum, adus pe umeri, pe cărarea îngustă ce 

urca dinspre valuri spre casă de tineri ţărani, 

tovarăşi ai copilăriei lui. 

Şi Katerina nu boci: ieşi numai, dreaptă ca 

zeiţa Nemesis a Răzbunării, cu ochii aprinşi - şi, 

din pragul casei, întorcând o dată privirea cumplită 

spre Nikos: 

- Blestemat să fii în veci! - şi, după un ceas,  

o aduceau, lângă trupul zeului ei Andreas, pe 

mama-zeiţă răzbunătoare, cu trupul zdrobit şi 

scăldat în sânge: îşi tăiase venele gâtului, pe 

marginea de sus a ţărmului prăvălatic, cu o mişcare 

scurtă, hotărâtă, de fulger, a cuţitului pescăresc, 

luat şi ascuns în poală, încă din casă - şi trupul care 

zburase, de sus până jos, pe stâncile mării, era, de 

mult, rece cadavru… poate de-o viaţă întreagă… De 

bronz să fi fost oasele, iar nu de firavă şi chinuită 

omenească făptură - şi tot ar fi plesnit, copleşite 

spre colb şi sare deşartă… 

Aşa cum a plesnit şi mintea lui Nikos – ca-

re, lângă cele două trupuri îngheţate - soţie şi fiu - 

întinse pe pământul fierbinte, unul lângă altul, 

zdrobite şi însângerate - hohoti fără capăt, cu 

ochii căscaţi nebuni, aruncaţi, din scurte zvâcniri, 

când spre văzduh, unde cucuveaua cea albă se roti 

de trei ori, cu vaiet, înainte de-a pieri, în sfârşit, 

strigoaică topită-n vârtej înapoi către ceruri - 

când spre cele două dâre de spumă, ce se vedeau 

chiar şi din ogradă, două şiruri de ură stinsă, în 

urma a doi delfini albi - care se depărtau, acum 

definitiv, de insula infernului durerii şi blestemului 

stins atât de greu, târziu şi cumplit… 

 

*** 

 

 

 
Foto: Alex Ştirbu 
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PPrroozzaa  ssccuurrttăă  aa  lluuii  SStteeffaannoo  BBeennnnii  

ppeennttrruu  pprriimmaa  ddaattăă  îînn  rroommâânnăă  
Continuare din nr.7/23/2013 

 

Povestea lui Zăpăcilă şi a lui Beauty Case  
 

„Cînd jocul devine dur, 

durii încep să se joace”. 

(John Belushi) 
 

Cartierul nostru e chiar în spatele gării. 

Într-o zi ne va duce un tren, sau îl vom duce noi pe 

el. Cartierul nostru se numeşte Mînălungă, intri cu 

şi ieşi fără pungă. Şi fără mai ce? Fără casetofonul 

din maşină, fără portofel, fără proteza din gură, 

fără cercei, fără cauciucuri. Ăştia îţi şterpelesc şi 

guma de mestecat dacă nu eşti atent: sînt copii 

care lucrează cîte doi, unul îţi dă un şut în coaie, tu 

scuipi guma şi celălalt o prinde din zbor. Asta ca 

să-ţi faci o idee. 

În acest cartier s-au născut Zăpăcilă şi 

Beauty Case. Zăpăcilă e un gagiu mişto de şaişpe 

ani. Babacul face pe esteticianul de anvelope, adică 

şterpeleşte cauciucuri noi şi le vinde ca vechi. 

Bătrîna are o lăptărie, lăptăria cea mai mică din 

lume. Practic, un frigider. Zăpăcilă a fost conceput 

acolo înăuntru, la minus zece grade. Cînd s-a năs-

cut, în loc să-l pună în leagăn, l-au vîrît în cuptor să 

se dezgheţe. 

De mic copil, Zăpăcilă avea pasiunea mo-

toarelor. Cînd babacul îl lua cu el la lucru, adică la 

şutit de cauciucuri, îl băga sub capotă. Astfel 

Zăpăcilă şi-a petrecut mare parte a tinereţii cul-

cat printre pistoane şi mecanica n-a mai avut nici o 

taină pentru el. La şase ani şi-a construit singur o 

tricicletă acţionată de un robot de bucătărie. 

Făcea douăzeci de kilometri cu un litru de frappé: 

a trebuit s-o demonteze cînd mama şi-a dat seama 

că-i consuma tot laptele. 

Atunci a găbjit prima motocicletă, o Guzzi 

Imperial Black Mammuth 6700. Ca să ajungă la 

pedale conducea agăţat sub rezervor, ca o koala 

de mamă: iar motocicleta parcă era vasul fantomă, 

fiindcă nu se vedea cine o conduce. 

Imediat după aceea Zăpăcilă şi-a construit 

prima motocicletă modificată, Turbomotoreta. Era 

o motoretă banală, dar cu cîteva dichiseli prindea 

două sute şaizeci la oră. De atunci i-am zis 

Zăpăcilă. Într-un an s-a izbit cu motoreta de două 

sute cinşpe ori, mereu în alt fel. Mergea pe o roată 

şi i se spărgea, derapa în curbă, pe loc drept, pe 

pietriş şi pe drum umed, cădea stînd pe loc, stră-

pungea înmormîntările, zbura de pe poduri, reteza 

copacii. Deja la spital medicii erau aşa de obişnuiţi 

să-l vadă că dacă nu apărea o săptămînă, telefonau 

acasă să întrebe de el. 

Dar Zăpăcilă era ca un pisoi: cădea, se 

scula şi mergea mai departe. Uneori, după ce că-

dea, continua să alunece kilometri întregi: era un 

obicei al lui. Îl vedeam că vine rostogolindu-se din 

capul străzii pînă la mesele de la bar. 

- Am căzut la Forlì – explica. 

- Mde, important e c-ai ajuns – ziceam eu. 

Beauty Case avea cinşpe ani şi era fata 

unei croitorese şi a unui hoţ pe Tir. Babacul era la 

pîrnaie fin‛că şparlise un camion cu porci şi l-au 

prins pe cînd încerca să-i vîndă din poartă-n poar-

tă. Beauty Case lucra ca ucenic de coafeză şi era 

un giuvaer de fată. Se numea aşa pentru că era 

mititică, dar nu-i lipsea nimic. Era toată numai ro-

tunjimi drăcoase şi fiecare din cartier încercase 

s-o agaţe, dar ea era aşa de mică încît mereu reu-

şea să se dezgaţe. 

Era o seară de la începutul verii, cînd după 

o lungă hibernare degetele de la picioare văd în 

sfîrşit soarele prin sandale. Zăpăcilă dădea tîr-

coale, plin de julituri şi cruste, pe Turbomotoretă, 

iar un kilometru mai încolo Beauty mînca o-nghe-

ţată pe o bancă. 

Adaug trei amănunte: 

Unu: vara, Beauty purta fuste mini pe care 

mămica i le făcea din cravatele vechi ale lui tăticu. 

Dintr-o cravată îi făcea trei. 
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Doi: cînd Beauty se aşeza, îşi încrucişa 

picioarele mai ceva ca ăl mai modelat fotomodel, 

aşa de bine şi le încrucişa că unul îl mîngîia pe ce-

lălalt şi avea nişte picioare superbe, cu gleznă sub-

ţire şi pantofiori roşii, cu un toc care ţi se înfigea 

drept în inimă. 

Trei: cînd Beauty lingea o îngheţată, tot 

cartierul stătea pe loc. Vă amintiţi filmul cu Albă 

ca Zăpada care cîntă în pădure şi se pomeneşte 

înconjurată de iepuraşi şi căprioare şi turturele şi 

pitpalaci care cîntă cu ea? Ei bine, scena era la fel, 

cu Beauty la mijloc, care îşi lingea îngheţata mixtă 

de o mie de lire şi jur împrejur plin de băieţaşi, 

băieţoi şi bătrînei care îşi mişcau limba în acelaşi 

ritm, pentru că le treceau prin cap toate gîndurile 

din lume, de la cele mai caste la cele mai porcoase. 

Deci ziceam că era o seară de la începutul 

verii, iar păsările stăteau în copaci fără să ciri-

pească, fin‛că nu merita oboseala, cu tărăboiul pe 

care-l făcea motoreta lui Zăpăcilă. S-a auzit de 

departe faimosul accelerat în patru timpi, andan-

te, mosso, allegretto, scarburato (fără carbura-

tor) şi apoi Zăpăcilă a apărut pe aleea cu grădini, 

conducînd fără mîini şi cu un picior pe care-l tîra 

pe jos, că dacă nu, nu era destul de periculos. A 

văzut-o pe Beauty şi a tras o oprire memorabilă. 

Despre oprire de fapt nu se poate vorbi căci, din 

principiu, Zăpăcilă nu frîna niciodată. Prima chestie 

pe care o făcea cînd dichisea o motoretă era să-i 

scoată frînele. „Ca să nu mă tenteze”, spunea. 

Deci Zăpăcilă a mers mai departe şi a 

ajuns pe toboganul copiilor, a decolat, a zburat 

peste copertina barului, a nimerit la etajul întîi 

într-un apartament, a accelerat prin salon, a luat în 

braţe un calorifer, a ieşit pe balcon, a căzut în 

stradă, s-a izbit de o ladă de gunoi, a doborît por-

tiera unei maşini, a ieşit pe partea cealaltă şi s-a 

oprit într-un platan. 

- Te-ai lovit? – zise Beauty. 

- Nu – zice Zăpăcilă. Totul era calculat. 

Beauty a zis „vai”, cu limba de culoarea afi-

nei scoasă de un cot. Au rămas cîteva clipe privin-

du-se, apoi Zăpăcilă a zis: 

- Mişto fusta asta mini cu buline. 

Şi Beauty a zis: 

- Mişto pantalonii tăi de piele. 

Care pantaloni? voia să întrebe Zăpăcilă. 

Apoi şi-a privit picioarele: erau aşa pline de cruste, 

cicatrici şi julituri de pe asfalt că parcă avea 

nădragi de piele. De fapt, el avea pantaloni scurţi. 

- Sînt un model Drum de Foc – spuse. – 

Vrei să faci o tură cu motoreta? 

Beauty a dat pe gît îngheţata, care era fe-

lul ei de a spune da. Cînd a urcat pe motoretă, şi-a 

rotit piciorul tulburînd sîngele în vinele diver-şilor 

bătrînei. Apoi s-a strîns tare la pieptul lui Ză-

păcilă şi a spus: 

- Da‛ tu ştii să conduci motoreta? 

La acele cuvinte Zăpăcilă a tras un zîmbet 

ca-n filme, a slobozit un nor de fum şi a plecat 

într-un zigzag vijelios, pe sens interzis. Cine l-a vă-

zut în ziua aceea zice că făcea pe puţin două sute 

optzeci la oră. Puterea iubirii! Se auzea zgomotul 

furtunii care trecea şi nu se vedea decît fulgerul 

unei comete. Zăpăcilă lua curbele aşa de înclinat că 

în loc de musculiţele din aer, trebuia să se pă-

zească de viermii de pe jos. Iar Beauty nu se te-

mea deloc, ba chiar ţipa de bucurie. Atunci a înţe-

les el că este femeia vieţii lui. 

Cînd Zăpăcilă a ajuns în faţa casei lui 

Beauty, a oprit motoreta şi Beauty a zburat prin 

geam direct în fotoliul din salon. Mama s-a pomenit 

cu ea acolo şi i-a spus: 

- De unde ai apărut că n-am auzit cînd ai 

venit? 

Chiar în acel moment s-a auzit gălăgia 

făcută de Zăpăcilă care se oprea în poarta unui 

garaj. S-a ridicat în picioare: motoreta îşi pierduse 

o roată şi rezervorul. Nimica toată: şi-a umplut 

gura de benzină şi s-a întors acasă pe o singură 

roată, scuipînd cîte un jet în carburator. 

S-a întins pe pat şi le-a declarat la patru 

cărăbuşi: 

- M-am îndrăgostit. 

- Şi de cine? – au întrebat ei. 

- De Beauty Case. 

- Mişto gagică – au zis în cor cărăbuşii, 

care pe la noi vorbesc destul de colorat. 

În seara următoare Zăpăcilă şi Beauty au 

ieşit din nou împreună. După treizeci de secunde, 

Zăpăcilă a întrebat dacă poate s-o sărute. Beauty 

a dat pe gît îngheţata. 
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Au început să se sărute la nouă şi un sfert 

şi, potrivit unor martori, primul care a respirat a 

fost Zăpăcilă, la două noaptea. 

- Săruţi bine, unde ai învă… – voia să spună, 

dar Beauty s-a agăţat iarăşi de el şi au terminat la 

şase dimineaţa. 

Cînd s-a întors acasă şi mama a întrebat-o: 

„Ce-ai făcut cu băiatul ăla cu motoreta?”, Beauty a 

spus: „Nimic, mamă, doar două săruturi”. Nu min-

ţea puştoaica. 

Astfel iubirea dintre cei doi a iluminat 

cartierul nostru şi ne simţeam aşa de fericiţi că a-

proape nu mai furam nimic. 

Da, eram cu toţii cetăţeni model sau a-

proape, pînă cînd într-o zi a sosit în cartierul nos-

tru Joe Chitanţă, asul agenţilor de circulaţie. A 

venit în uniformă neagră de piele, cizme sadomaso 

şi ochelari negri. Deasupra căştii purta inscripţia: 

„Dumnezeu ştie ce faci în fiecare oră, eu cît faci 

pe oră”. 

Fiecare motorizat din oraş tremura cînd 

auzea numele lui Joe Chitanţă. Nu exista vehicul 

pe lume pe care să nu-l fi amendat. Cînd nimerea 

pe o stradă cu maşini în „parcare interzisă”, îşi 

scotea chitanţierul şi trăgea la amenzi ca o 

mitralieră. Toţi înainte de a parca se uitau dacă 

Joe Chitanţă nu-i prin preajmă. Dacă nu era, 

dădeau în marşarier şi cînd îşi întorceau ochii 

găseau deja amenda pe după ştergătorul de 

parbriz. Aşa lovea repede şi invizibil Joe Chitanţă, 

omul care amendase un tanc pentru că nu avea 

şenile de rezervă. 

Joe a sosit într-o seară în cartier, călare 

pe o Mitsubishi Mustang blindată, o motocicletă 

japoneză care prindea două sute la oră. La 

trecerea lui parbrizele se chirceau de frică, iar 

cauciucurile se dezumflau. Şi-a lăsat mustangul în 

faţa barului şi a intrat. Şi-a scos încet mănuşile, 

privindu-ne cu un aer sfidător. La centură i-am 

văzut cele două chitanţiere pentru amenzi, calibrul 

cincizeci de mii. 

- Careva dintre voi – a spus – îl cunoaşte pe 

un anumit Zăpăcilă, care se distrează gonind pe 

aici? 

Nimeni n-a răspuns. În acea linişte, Chitan-

ţă a făcut să-i răsune cizmele pe podea şi s-a oprit 

în spatele unui jucător de cărţi. 

- Dumneata eşti domnul Podda Angelo, 

proprietarul unei maşini cu numărul CRT 567734? 

- Da – a recunoscut jucătorul de cărţi. 

- Acum trei ani te-am amendat pentru că 

aveai cauciucuri uzate. Ţi-am zis că dacă nu le 

schimbi, data viitoare îţi iau carnetul. 

Nimic nu-i scăpa din memorie lui Joe 

Chitanţă. 

- Ei – l-a îndemnat agentul fără milă – vrei 

să-mi spui unde-l găsesc pe Zăpăcilă, sau mergem 

să facem un mic control la maşina dumitale? 

- Spun tot – a zis jucătorul de cărţi. Ză-

păcilă trece în fiecare seară pe la intersecţia 

dintre strada Bulganin cu strada patruzeci şi doi. 

Era adevărat. După ce o lua pe Beauty, în 

fiecare seară, Zăpăcilă traversa marea inter-

secţie. Trecea pe roşu, cu o viteză către o sută 

cincizeci şi cu Beauty care flutura în spate ca o 

batistă. 

La acea intersecţie s-a aşezat la pîndă Joe 

Chitanţă. Ştia el foarte bine să se ascundă. Chiar 

la marginea drumului era afişul publicitar al unui 

vin spumos. Textul zicea: „Puţini au aşa gusturi 

bune”. Era o fotografie cu domni eleganţi şi 

doamne distinse, care sorbeau din cupe într-o 

grădină mare. Pe fundal, o vilă din secolul opt-

sprezece, iar şi mai pe fundal fabrica Bazzocchi, 

afumată şi împuţită: aia nu mai era publicitate, era 

cartierul nostru. Îndată ce a fost pus, afişul a fost 

afumat de miasmele industriale, iar domnii eleganţi 

şi doamnele distinse erau negri de praf şi into-

xicaţi şi parcă spuneau: Noroc că puţini au aşa 

gusturi bune. Privind bine poza, printre domnii în 

smoking şi doamnele în rochii lungi puteai observa 

în spatele bufetului un chip inconfundabil, cu 

ochelari negri. Era Joe Chitanţă mimetizat. 

În seara aceea, ca în fiecare seară, Zăpă-

cilă a trecut pe sub fereastra lui Beauty şi a 

chemat-o cu o fluierătură. Beauty s-a aruncat pe 

geam, aterizînd pe motocicletă. Erau deja foarte 

pricepuţi în această manevră. Cînd au ajuns la 

intersecţie, semaforul era pe roşu. Îndată ce l-a 

văzut, Zăpăcilă a lansat motocicleta cu toată vi-

teza. Atunci s-a produs o mişcare în afişul publi-

citar şi s-a văzut Joe Chitanţă care-şi făcea loc 

prin lumea în haine de seară, răsturnînd o tavă cu 

pahare şi sărind jos în stradă. 
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Mai aveau vreo sută de metri pînă la 

intersecţie. Zăpăcilă l-a văzut pe Joe că-l aş-

teaptă cu cele două chitanţe de amenzi aţintite 

spre el şi n-a ezitat. A frînat cu picioarele şi a 

întors Turbomotoreta pe loc. În timp ce motoreta 

se învîrtea în trombă şi scotea scîntei, el continua 

să frîneze cu toate: cu mîinile, cu poşeta lui 

Beauty, cu fundul, cu o şurubelniţă înfiptă în as-

falt, cu dinţii. Un spectacol impresionant: era ca 

vuietul făcut de o freză la lucru, zburau prin aer 

fîşii de şosea şi bucăţi de motoretă. Dar Zăpăcilă a 

fost mare. Cu un ultim derapaj, a muşcat din asfalt 

şi s-a oprit cu roata exact pe trecerea de pietoni. 

Joe Chitanţă şi-a stăpînit nervii şi s-a 

apropiat încet. Motocicleta scotea fum ca o loco-

motivă, iar cauciucurile se topiseră. Joe Chitanţă 

s-a învîrtit puţin în jurul lor şi apoi a spus: 

- Cauciucuri cam uzate, nu-i aşa? 

- La motocicleta cealaltă-s mai uzate ca la 

mine – a zis Zăpăcilă. 

- Care motocicletă? – a zis Chitanţă şi s-a 

întors cu spatele. Cînd s-a răsucit la loc, Zăpăcilă 

montase deja două cauciucuri noi. 

Dar Chitanţă nu s-a dat bătut. 

- Motocicleta asta nu-i pentru două 

persoane. 

- Dar nu sîntem doi. 

Era adevărat. Nu mai era nici urmă de 

Beauty. Joe Chitanţă a căutat-o sub rezervor, dar 

n-a găsit-o. Beauty se strecurase în carburator. 

Dar n-a rezistat la căldură şi după puţin timp a 

ţîşnit afară, pe jumătate prăjită. 

Joe Chitanţă a tras un răcnet de triumf. 

- Două sute de mii amendă, plus reţinerea 

carnetului, plus răspundere penală pentru 

domnişoara minoră. Ai terminat cu motocicleta, 

Zăpăcilă! 

Ne-am cutremurat, pe podul de pe care 

observam scena. Zăpăcilă fără motocicletă era ca 

o floare fără pămînt. S-ar fi ofilit. Şi odată cu el 

şi iubirea de care eram cu toţii mîndri. Ce era de 

făcut? 

Joe îşi lipise deja stiloul de chitanţa 

fatală, cînd a auzit un claxon. S-a întors şi… 

Toată strada era plină de maşini. Unele 

erau parcate pe sens interzis, altele erau pe 

trotuar: cineva şi-o lăsase pe verticală, sprijinită 

de un copac, altcineva şi-o cocoţase  peste alta. 

Două maşini erau parcate în sandviş în jurul 

motocicletei lui Joe Chitanţă, una stătea cu roţile 

în aer, în mijlocul podului, cu inscripţia „Mă întorc 

imediat”. Doi camionagii şi-au pus remorcile de-a 

curmezişul, pe racordul autostrăzii. Bătrînii din 

cartier ieşiseră cu biciclete de pe vremea răz-

boiului şi conduceau care fără mîini, care cu un 

picior pe ghidon, care în grupuri piramidale de cîte 

cinci: parcă erau potera jandarmilor. Completau 

imaginea o bătrînică neajutorată care şofa o com-

bină de seceriş şi şase fraţi pe o bicicletă fără 

frîne. 

Joe Chitanţă a început să tremure de 

parcă era bolnav de malarie. Mintea şi sufletul lui 

erau sfîşiate. Pe de-o parte îl avea pe Zăpăcilă 

prins în capcană, pe de altă parte cea mai 

înspăimîntătoare serie de infracţiuni văzute 

vreodată de un poliţist. Îi juca maxilarul în sus şi-n 

jos ca un piston. 

Şi iată că a trecut pe lîngă el un orb pe o 

Maserati şterpelită, fără carburator, care i-a 

lansat o trombă-n nas şi i-a zis: 

- Hei, curcanule, pe unde-i o stradă mai 

circulată să fac vreo două ture pe-o roată, cu 

viteză maximă? 

Joe Chitanţă şi-a dus fluierul la gură, dar 

n-a reuşit să scoată din el nici un sunet. S-a 

prăbuşit la pămînt. Cîştigasem. 

Acum Joe Chitanţă a scăpat de la spitalul 

de nebuni şi este şef la maşinuţele din Luna Park. 

Zăpăcilă şi Beauty s-au căsătorit şi şi-au 

pus pe roţi un atelier mecanic. 

El dichiseşte maşinile, ea le piaptănă. 

 

 

 
Stefano Benni / Prezentare şi traducere 

de Laszlo Alexandru 
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32 AAuuttoorr  ::  FFrraanncckk  FFeerrrraanndd 

Editura Curtea Veche 
 

Un rege ― Francisc I ― care se gândeşte 

mai mult la iubirile şi la vânătorile sale decât la 

viitorul Franţei. O regentă ― Louise de Savoia ― 

care ţine strâns în mâini frâiele Statului şi care 

manevrează în culise contra visului italian al fiului 

ei. O regină în devenire, Marguerite, care-şi iu-

beşte fratele prea mult şi care ar dori să diri-

jeze conştiinţele tuturor… Vărul-conetabil al 

Franţei, Charles de Bourbon, despre care se şop-

teşte pe la colţuri c-ar fi pactizat cu împăratul 

Carol Quintul şi cu regele Angliei, Henric VIII…  

Doi fraţi, ambii tineri scutieri, azvârliţi în 

marea istorie şi într-o aventură care le dă peste 

cap existenţele. Un rege-prizonier. Nişte copii 

dispăruţi în condiţii stranii. Alţi copii, de sânge 

regesc, lăsaţi ostatici. Pasiuni înflăcărate, răs-

turnări de situaţii, trădări, execuţii. O iubire in-

terzisă. O alta incestuoasă. Plus Diane de Poi-

tiers, care, cu ascendentul ei enigmatic, ştie să 

câştige inima unui rege capricios, instituind astfel 

ceea ce s-a numit „Curtea doamnelor“. 

Regenta neagră este prima carte dintr-o 

miniserie ― Curtea doamnelor ― dedicată intri-

gilor din Renaşterea timpurie franceză, o pe-

rioadă epică şi fastuoasă în care, sub domniile 

regilor Francisc I şi Henric II, se afirmă puterea 

câtorva femei de excepţie. 

Istoricul, scriitorul şi cronicarul Franck 

Ferrand este autorul mai multor lucrări publicate 
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mai ales la editurile Flammarion şi Perrin. Preo-

cupat de acurateţea faptelor istorice, el oferă, în 

Regenta neagră, o naraţiune înflăcărată şi ele-

gantă. 

 

33 AAnnttoonniiaa  FFrraasseerr 

 

Reginele războinice alese de Antonia Fra-

ser spre a le fi prezentate cititorilor sunt femei 

de excepţie, care au fost capabile în egală mă-

sură să-şi conducă ţările şi armatele în războaie. 

Printre ele se numără Ecaterina cea Mare a Ru-

siei, Elisabeta I a Angliei, Isabela a Spaniei, Rani 

din Jhansi şi uluitoarea regină Jinga din Angola. 

Exemplul emblematic este Boadicea34, regina tri-

burilor celte din Britannia romană. Această înşi-

ruire fascinantă de personaje feminine din alte 

epoci şi civilizaţii nu are cum să nu ne atragă 

atenţia. Dacă Boadicea a rămas în istorie graţie 

carului de luptă, ilustrat de grupul statuar de pe 

malul Tamisei, ce mituri vom descoperi în privinţa 

celorlalte?  

Şi în ce fel sunt diferite „reginele război-

nice“ din zilele noastre, alese în mod democratic: 

Indira Gandhi, Golda Meir şi Margaret Thatcher? 

Această carte remarcabilă este mult mai mult 

decât o selecţie biografică. În paginile ei, desco-

perim cum au reuşit eroinele Antoniei Fraser să 

ţină şi să mânuiască frâiele puterii împotriva 

adversarilor, de cele mai multe ori bărbaţi de 

seamă. 

Începând cu 1969, ANTONIA FRASER a 

scris multe cărţi de istorie şi romane istorice, 

care au devenit repede bestselleruri internaţio-

nale. Printre acestea, se numără biografiile Mary 

                                                           
33

 Colecție: Femei celebre / Titlu original: The Warrior Queens: 
Boadicea’s Chariot / Traducător: Dina Litzica / Copertă: Griffon 
and Swans, www.griffon.ro 
34

 Despre Boaudicea sau Boudicca puteţi citi mai multe în nr. 3 al re-
vistei nostre la p. 5 – rubrica „Femei celebre”/ www.nomenartis.ro 



 

 

NNOOMMEENN  AARRTTIISS  ––  DDIINNCCOOLLOO  DDEE  TTĂĂCCEERREE  
10 august  

2013 NR. 8/24 

Revistă de Cultură Universală, Independentă, Anul II Page 62 

Queen of Scots (Premiul James Tait Black Me-

morial), Cromwell: Our Chief of Men şi King 
Charles II, precum şi The Gunpowder Plot: Terror 
and Faith in 1605 (Premiul Literar St. Louis; Pre-

miul CWA Gold Dagger pentru non-ficţiune). Lu-

crări bine primite atât de specialişti, cât şi de ma-

rele public, au fost cele patru volume despre rolul 

femeilor în istorie: The Weaker Vessel: Woman‛s 
Lot in Seventeenth-Century England (Premiul 

Wolfson pentru istorie, 1984), The Warrior 
Queens: Boadicea‛s Chariot (1988), The Six Wives 
of Henry VIII (1992) şi Marie Antoinette: The 
Journey (Premiul Literar Enid McLeod, acordat de 

Societatea Franco-Britanică).  

Antonia Fraser este editoarea seriei Kings 
and Queens of England (Weidenfeld & Nicolson) şi 

autoarea volumului King James VI of Scotland, I 
of England. A fost căsătorită cu dramaturgul Ha-

rold Pinter (1930–2008). În prezent, trăieşte la 

Londra. În anul 2000, i s-a acordat Medalia Nor-

ton Medlicott de către Asociaţia Britanică de Is-

torie, iar în 2011 a fost onorată cu titlul Dame 

Commander of the British Empire. 

 

35 AAnnttoonniiaa  FFrraasseerr 

 

Cât de „slabe“ erau femeile din secolul al 

XVII-lea? La ce se puteau aştepta în afară de 

căsătorie şi naşterea copiilor într-o epocă în care 

mortalitatea infantilă şi maternă era foarte 

ridicată şi mijloacele anticoncepţionale necunoscu-

te? Se căsătorea cineva din dragoste? Putea o 

femeie să divorţeze? Ce drepturi aveau femeile 

nemăritate? La ce se puteau aştepta văduvele? 

Expertă a acelei perioade, Antonia Fraser 

readuce la viaţă multe şi diverse femei pe care le-

a descoperit în considerabila ei muncă de cerce-
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tare: guvernante, doici, neveste de pescari, călu-

găriţe, războinice apărătoare ale castelelor, cur-

tezane, contese, vrăjitoare şi văduve. 

 

„O lucrare de o mare anvergură tehnică... 

Autoarea scrie cu căldură, umor şi convingere des-

pre un subiect care va fi o revelaţie pentru aproa-

pe oricare cititor.“ 
The Times 

 

 „Unghiul viziunii moderne i-a oferit scri-

itoarei o nouă perspectivă asupra vieţii private din 

secolul al XVII-lea, pe care o comunică cu măies-

trie.“ 
Spectator 

 

 

36 Autor: Diane Ducret 
 

Prenumele lor sunt banale: Inessa, Clara, 

Nadia, Magda, Felismina, Elena, Jiang Qing, Cathe-

rine, dar numele de familie spun totul: Mussolini, 

Lenin, Stalin, Hitler, Salazar, Mao, Ceauşescu, Bo-

kassa. Unele sunt femei puternice, în stare să 

influenţeze decisiv hotărârile bărbaţilor din vieţile 

lor, pe când altele sunt doar victime şi au parte de 

un destin tragic. Unele se află în lumina reflec-

toarelor, sunt seducătoare sau stârnesc atenţie, în 

vreme ce altele sunt sortite să rămână mereu în 

umbră. 

Cartea zugrăveşte istoria secolului XX „în 

timp real“. De cele mai multe ori realităţile cunos-

cute atât de bine din manuale, cărţi, filme docu-

mentare ori relatări vor fi puse acum într-o cu 

totul altă lumină. Autoarea evită în mod subtil 

capcana reabilitării imaginii unor dictatori, dar 

reuşeşte cu multă discreţie să le completeze por-
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tretul, înfăţişându-le şi latura umană, mai puţin 

cunoscută publicului larg. 
 

Diane Ducret este jurnalistă, dar are şi 

formaţie de istorie şi filozof. Născută la Ander-

lecht, Diane a copilărit în Ţara Bascilor şi a studiat 

în prestigioase instituţii de învăţământ din Paris şi 

Roma. În prezent , colaborează la realizarea de 

filme documentare istorice pentru postul France 

3. La începutul anului 2011 i se publică prima carte, 

Femeile dictatorilor. 
 

37 

Autor: Daniel Goleman 
 

Multe dintre suferinţele îndurate de-a 

lungul timpului de umanitate au fost generate de 

emoţii distructive — de acele reacţii afective care 

ne rănesc pe noi înşine, dar şi pe ceilalţi. Dar ce 

sunt aceste emoţii şi ce anume le favorizează 

apariţia sau le declanşează, perturbând echilibrul 

interior? Cum se manifestă emoţiile în viaţa 

cotidiană şi ce implicaţii au, mai ales pe termen 

lung? Oare avem potenţialul de a ne schimba? Şi în 

ce fel suntem influenţaţi de cultura în care trăim? 

Există motive de optimism, în ceea ce priveşte 

controlul emoţiilor distructive? Şi dacă da, atunci 

cum se pot metamorfoza aceste sentimente, 

pentru binele şi evoluţia umanităţii? 

Veţi găsi răspunsuri la aceste întrebări în 

cartea de faţă, în paginile căreia Daniel Goleman 

redă discuţiile purtate, în cadrul unui seminar de 

cinci zile, între Dalai Lama şi un mic grup de psi-

hologi, neurologi şi filozofi. Demersul lor a avut 

scopul de a afla dacă ştiinţa şi filozofia pot cola-

bora pentru a identifica, a controla şi a preveni 

emoţiile distructive — aşa cum sunt ura, mânia, 
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gelozia, ostilitatea, dispreţul, trufia, amăgirea şi 

altele asemenea. 

Perspectivele diferite ale ştiinţei şi filo-

zofiei, caracteristice gândirii occidentale şi celei 

orientale, se îmbină aici, creând o simbioză între 

opiniile participanţilor la dialog. Iar cel mai mare 

privilegiu al cititorului este acela că are şansa de a 

pătrunde în universul unor minţi extraordinare, 

pentru a le vedea la lucru. 

Sanctitatea Sa Tenzin Gyatso, al 14‑lea 

Dalai Lama, este liderul spiritual al poporului tibe-

tan. S-a născut la 6 iulie 1935 în Taktser, un sătuc 

din nord-estul Tibetului. Provenind dintr-o familie 

de ţărani, Sanctitatea Sa a fost recunoscut la 

vârsta de 2 ani, conform tradiţiei tibetane, ca re-

încarnare a predecesorului său, al 13‑lea Dalai 

Lama, fiind, prin urmare, încarnarea lui Avaloki-

teshvara, Buddha al Compasiunii. Ceremonia sa de 

încoronare a avut loc la 22 februarie 1940, în 

Lhasa, capitala Tibetului. 
 

Şi-a început educaţia monahală la vârsta 

de 6 ani şi a obţinut doctoratul în filozofie budistă 

la vârsta de 23 de ani. În 1950, la un an după in-

vadarea Tibetului de către China, a fost chemat 

să-şi asume puterea politică. În 1954, a mers la 

Beijing, pentru negocieri de pace cu liderii chinezi. 

Dar, în cele din urmă, în 1959, după invazia tru-

pelor chineze în Lhasa, a fost forţat să plece în 

exil. De atunci, trăieşte în Dharamsala, în nordul 

Indiei, acolo unde se află sediul puterii adminis-

trative tibetane. În anii care au urmat, Sancti-

tatea Sa a făcut apel în mai multe rânduri la Na-

ţiunile Unite. În 1963, a propus o constituţie de-

mocratică a Tibetului, bazată pe principiile budiste 

şi urmată de o serie de reforme democratice. 

Constituţia promulgată ulterior susţine libertatea 

cuvântului, credinţa, libertatea de asociere, pre-

cum şi libertatea de mişcare. Căutând soluţii la 

situaţia din Tibet, de-a lungul anilor Sanctitatea 

Sa a avut numeroase iniţiative de pace. De ase-

menea, a întreprins nenumărate călătorii, care l-au 

purtat prin 62 de ţări din întreaga lume. A avut 

dialoguri la cel mai înalt nivel – cu şefi de stat şi 

de guvern, dar şi cu oameni de ştiinţă şi lideri re-

ligioşi. În martie 2011, Sanctitatea Sa a anunţat că 

se retrage din funcţia politică în favoarea unui 

reprezentant ales democratic, rămânând însă lide-
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rul spiritual al tibetanilor. De‑a lungul timpului, i-

au fost decernate multe premii prestigioase, iar în 

1989 a primit Premiul Nobel pentru Pace. 

Sanctitatea Sa Dalai Lama a scris peste 

70 de cărţi. Printre cele mai recente se numără: 

My Spiritual Journey (2010), Toward a True Kind-
ship of Faiths (2010), The Middle Way – Faith 
Grounded in Reason (2009), The Art of Happiness 
in a Troubled World  (2009), Emotional Awareness 

(2009) şi Becoming Enlightened (2009). 

La Curtea Veche Publishing, au apărut: Ca-
lea budismului tibetan (Dalai Lama, 2013), Despre 
fericire, viaţă şi multe altele. Conversaţii cu Rajiv 
Mehrotra (Dalai Lama şi Rajiv Mehrotra, 2010), 

Emoţii vindecătoare. Dialoguri cu Dalai Lama des-
pre raţiune, emoţii şi sănătate (Daniel Goleman, 

2008) şi CuMinte la Dalai Lama (Irina Szász, 

2008). 

 

 DANIEL GOLEMAN este un psi-

holog renumit pe plan internaţional. S-a născut în 

Stockton, California, pe 7 martie 1946 (într‑o fa-

milie de profesori de ştiinţe umaniste).  

A urmat cursurile Universităţii Berkeley 

din California şi a absolvit Colegiul Amherst. A 

studiat şi la Harvard, în cadrul unui program de 

psihologie clinică, şi a analizat mintea umană dintr-

o perspectivă interdisciplinară. Prin intermediul 

unei burse doctorale, a făcut cercetări în India 

privind sistemele antice de psihologie şi practicile 

de meditaţie în religiile asiatice, apoi a revenit la 

Harvard pentru a-şi finaliza doctoratul. Ulterior, 

a obţinut o bursă postdoctorală datorită căreia s-a 

reîntors în Asia pentru a-şi continua cercetările 

de psihologie antică. După încheierea studiilor, a 

predat la Harvard, apoi a scris pentru revista 

Psychology Today, după care a lucrat mulţi ani ca 

jurnalist pentru The New York Times, scriind 

articole despre creier şi ştiinţele comportamen-

tale. De asemenea, a colaborat cu multe alte pu-

blicaţii prestigioase. Este cofondator al Consor-

ţiului pentru Cercetări privind Inteligenţa Emo-

ţională în Organizaţii, a cărei menire este aceea de 

a cataliza cercetările referitoare la rolul inteli-

genţei emoţionale în creşterea eficienţei la locul 

de muncă. De multă vreme, susţine discursuri în 

faţa grupurilor de profesionişti, oameni de afaceri 

şi studenţi, fiind frecvent invitat pentru a vorbi şi 

în cadrul unor conferinţe. În urma experienţelor 

acumulate, a scris o serie de cărţi. A fost 

nominalizat de două ori la Premiul Pulitzer. 

Cea mai vândută carte a sa, Inteligenţa 
emoţională (Curtea Veche Publishing, ed. a III‑a, 

2008), a fost publicată în 40 de limbi şi s‑a tipărit 

în peste 5 000 000 de exemplare. 

La Curtea Veche Publishing, au mai apărut 

şi alte cărţi ale lui Goleman, printre care: Inte-
ligenţa ecologică (2009), Inteligenţa socială 

(2007) şi Inteligenţa emoţională în leadership (în 

colaborare cu Richard Boyatzis şi Annie McKee, 

2007). 

 

 

38 

 

AAuuttoorr::  PPrriinncciippeellee  RRaadduu  aall  RRoommâânniieeii  
Ediţie bilingvă, româno-engleză. 

 

Urmând şirul cronologic al evenimentelor 

importante din viaţa Reginei Ana, albumul bilingv 

„Ana. Portretul Reginei” este asemenea unui tablou 

în tuşe delicate pe care Principele Radu al Româ-

niei îl dedică unei figuri emblematice a istoriei 

noastre naţionale contemporane, scoţând la iveală 

figura unei femei care, în ciuda vitregiilor sorţii, a 

reuşit să-şi păstreze zâmbetul pe chip şi căldura 
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sufletească. Asemenea unui soldat, Regina Ana i-a 

stat alături neclintită Regelui Mihai, arătându-şi 

deopotrivă, în acest fel, devotamentul faţă de 

România, ţara care – deşi cu greu la început – a 

ajuns să o îndrăgească foarte mult. Portretul este 

făcut de către cineva care are privilegiul de a 

observa îndeaproape viaţa de zi cu zi a Reginei, cu 

preocupări, griji, bucurii şi necazuri, nu cu totul 

diferite de acelea ale oricărui alt om. 

 

AAuuttoorr::  MMiihhaaiill  ŞŞiişşkkiinn  
 

„Începutul acestui roman […] este de o 

frumuseţe care îţi taie răsuflarea. Am putea 

crede că citim corespondenţa dintre Virginia 

Woolf şi Robert Musil.“ 

Le Figaro 
 

„În timp ce autori precum Sorokin sau 

Pelevin distrug în mod voit tradiţii scriitoriceşti 

existente, Şişkin urmăreşte să-şi însuşească şi să 

dezvolte tradiţia literară. El compară istoria lite-

raturii ruse cu un copac al cărui trunchi creşte din 

traducerea slavonă a Bibliei, trece prin cronicile 

Evului Mediu şi ajunge până la marile romane ale lui 

Turgheniev, Dostoievski şi Tolstoi, formând o co-

roană ce se ramifică în secolul XX. Autori precum 

Platonov reprezintă astfel crengile geniale, dar 

neproductive. Şişkin îşi stabileşte modelele lite-

rare în operele lui Cehov, Bunin, Nabokov şi Saşa 

Sokolov.“ 
Neue Zürcher Zeitung  

 

„Mereu se va găsi un om care  [...] va con-

damna lumea la trăirea infinită, ciclică a aceleiaşi 

vieţi, la înviere şi moarte şi din nou la înviere. [...] 

Omul acesta se numeşte Mihail Şişkin, el trăieşte 

în Elveţia şi, evitând limba nouă, scrie în rusă aşa 

cum nimeni din Rusia nu mai scrie. Nu e uimitor că 

e comparat cu Saşa Sokolov şi cu Nabokov. E 

uimitor că i se dau premii.“ 

Jurnalnîi zal 
 

„Saşa şi Volodia sunt despărţiţi de război. 

Legătura lor trăieşte prin scrisorile pe care şi le 

trimit. Dragostea lor există acolo unde oamenii nu 

putrezesc şi sunt cicade mute, unde viaţa este 

zgomotoasă, generoasă, dăinuitoare, unde şinele 

de tramvai se îndreaptă spre un cui nevăzut de 

care se ţine lumea. Volodia participă la înăbuşirea 

Răscoalei Boxerilor şi află că singura victorie în 

război este să rămâi în viaţă. Saşa descoperă că 

poate fi fericită atunci când îşi ţine de mână tatăl, 

în ultima clipă a vieţii lui. Fiecare înţelege, în alt 

timp şi totuşi în acelaşi, că numai moartea dă sens 

vieţii. 

Şi amintirea e mai puternică decât pre-

zentul: cesuleţul primit cândva de Saşa arată me-

reu ora două fără zece, cei doi îndrăgostiţi culeg 

mere pentru compot şi se bat cu cele stricate, 

prin iarba uscată sar cosaşi care i se agaţă Saşei 

de fustă, profesorul preferat îşi sterge ochelarii 

cu cravata. 

În ciuda veştii despre moartea lui Volodia, 

scrisorile lui continuă să sosească, iar Saşa con-

tinuă să le primească, fără mirare şi fără teamă; 

pentru ea, timpul a trecut cu repeziciune, pentru 

el, pare să se fi oprit. Amândoi se grăbesc spre 

întâlnirea atât de aşteptată, înţelegând că „în 

cartea existenţei toate sunt scrise, desigur, numai 

o singură dată. Dar prind din nou viaţă când cineva 

reciteşte o anume pagină, care a mai fost citită 

cândva.“ 

 

Mihail Şişkin s-a născut în 1961 la 

Moscova  şi a absolvit Universitatea Pedagogică de 

Stat din acelaşi oraş. După absolvire, a lucrat trei 

ani pentru o revistă de tineret  şi cinci ani ca pro-

fesor de germană şi engleză.  Debutul său literar a 

avut loc în revista Znamia  în anul 1993,  iar în 
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1995 s-a mutat în Elveţia, unde a avut ocazia să 

lucreze ca interpret (experienţă pe care o va des-

crie într-una din cărţile sale, Venerin volos, în curs 

de apariţie la Curtea Veche Publishing) şi ca pro-

fesor; este şi colaborator permanent al publicaţiei 

Neue Zürcher Zeitung. Şişkin este singurul 

scriitor care a primit toate cele trei mari premii 

literare ruseşti: Russkii Bukerîn 2000, pentru 

romanul Vziatie Izmaila, Naţionalnîibestseller în 

2005, pentru romanul Venerin volos şi Bolşaia 
kniga în 2011, pentru romanul Scrisorar. 

În afara premiilor naţionale, a fost 

recompensat şi cu prestigioase premii inter-

naţionale: Premiul Cantonului Zürich în 2000, Prix 

Du Meilleur Livre Étranger (secţiunea eseu) în 

2005, Premiul Grinzane Cavour în 2007,  Premiul 

internaţional pentru literatură Haus der Kulturen 

der Weltîn 2011. 

Trei dintre romanele lui Şişkin au fost 

dramatizate şi puse în scenă: Venerin volos la 

Atelierul Piotr Fomenko, Vziatie Izmaila  la 

Teatrul MOST, iar Scrisorar la  Teatrul de Artă 

Cehov din Moscova, în regia Marinei Brusnikina. 

 

 

Noutăţi de la editura Polirom 

 

 Atena şi Ierusalim, 

capodo-pera lui Lev Şestov, pentru prima data în 

limba română, traducere de Radu Părpăuţă, va 

apărea în colecţia Plural a Editurii Polirom, şi în 

ediţie digitală. „Atena şi Ierusalim“, „filosofie 

religioasă“ – aceste expresii sunt practic identice, 

au aproape acelaşi înţeles. Sunt la fel de 

enigmatice şi irită gândirea modernă în aceeaşi 

măsură prin con-tradicţia lor internă. Însă, afirmă 

Şestov, omul trebuie să aleagă: Atena sau 

Ierusalim. Nu le poate avea pe amîndouă. Atena – 

cu principiile sale constrângătoare, adevărurile 

eterne, logica şi ştiinţa ei – uşurează viaţa 

mundană, însă în acelaşi timp poate chiar să ucidă 

spiritul. Ierusalimul – cu mesajul său despre un 

Dumnezeu şi un om pentru care nimic nu e 

imposibil, proclamând creativitatea şi libertatea 

drept prerogative esenţiale atât ale divinului, cât 

şi ale umanului – îl înspăimântă pe om, dar are şi 

puterea de a-l elibera şi de a tran-sforma ororile 

existenţei în bucuriile acelei stări paradisiace pe 

care a menit-o la începuturi Dumnezeu creaturilor 

sale.  

 

 
 

Cele două corpuri ale regelui de Ernst H. 

Kantorowicz, traducere de Andrei Sălăvăstru, o 

carte clasică, cea mai importantă până astăzi din 

bibliografia privind istoria gândirii politice, dar şi a 

regalităţii occidentale în Evul Mediu, va apărea, de 

asemenea, anul acesta la Polirom. 

Avuţia şi sărăcia naţiunilor, traducere de 

Lucia Dos, cartea fundamentală a distinsului pro-

fesor de istorie de la Harvard David S. Landes, 

în prezent principalul exponent al teoriei culturale 

a dezvoltării economice, ce-i are printre repre-

zentaţii cei mai de seamă pe Francis Fukuyama sau 

Samuel Huntington, va apărea în prestigioasa 

colecţie Historia (coord. Mihai-Răzvan Ungureanu). 

 

*** 
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