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CONFUCIANISMUL LUI IOAN SLAVICI. ESOTERISMUL UNOR NUVELE 
SLAVICIENE

PRELIMINARII
1- Aminul şi Slava. Confucianistul Slavici 1

	 Această	carte	va	vorbi	despre	cel	mai	ciudat	membru	al	Lojei	Iohanice	Româneşti.	Despre	
cel	mai	disimulat	dintre	cele	trei	spirite,	iniţiate	şi	păstorite	de	Aminul	–	Eminescu.	Despre	cel	care,	în	
viziunea	unuia	dintre	cei	mai	cultivaţi	critici	români,	dar,	cu	siguranţă,	şi	cel	mai	imprevizibil	şi	versatil	
(e	vorba	de	G.	Călinescu)		apărea	(ca	existenţă-fiinţare	fenomenală)	astfel:
 „(...)<<cosmopolit>> (român cu nume de sârb, vorbind ungureşte în oraş nemţesc [Viena]) 
[...] nu putea înţelege desebirea pe care o făcea Eminescu între români şi alţi oameni. [...] obstinaţia lui 

Slavici, care se retrage de la iluziile unui popor cu o figură jalnică şi un rictus amar […]. Încolo, Slavici e un om paşnic, căruia îi place 
aerul familial. Cu Eleonora are 6 copii […]. Scriitorul strânge familia spre a-i citi operele sale proaspete, grădinăreşte, fotografiază, 
sculptează în lemn. Consultă cărţi de ştiinţe oculte şi scrieri despre China, căci socoteşte că rasa galbenă va pune stăpânire pe 
Europa(s.n.). Spune rugăciunea înainte de a se culca. […] A fost o greşeală desigur arestarea efemeră a acestui om văietăreţ, mai 
mult bolnav de un sânge amestecat, spuindu-şi cu ochii plecaţi în jos aversiunile. […] Moartea, la 17 august 1925, înlesni apoteoza 
operei.[...]. După ce atrase luarea-aminte a cuiva, care se urcase pe un scaun să pună un bec electric, adormi şi muri” 2.	Capcanele	
lui	Călinescu	au	devenit,	de	acum	celebre	–	sub	forma	unor	inconsecvenţe	şocante.	Despre	„paşnicul”	şi	„văietăreţul”	care	adoarme	şi	
moare	spunând	cuiva	să	pună	un	bec	–	tot	Călinescu	afirmă	nu	numai,	cum	am	văzut	mai	sus,	că	era	interesat	de	ştiinţele	oculte	şi	de	
China	cea	profund	riguroasă	şi	misterioasă	–	ci	şi	că	era	de	o	sensibilitate	mult	superioară	celei	a	lui	Titu	Maiorescu,	în	faţa	farmecului	
spiritualizat	al	Italiei:
	 	„Fu zguduit şi ochiul lui ingenuu de ţăran văzu mai mult decât estetul Maiorescu. Veneţia îl zăpăci şi-l făcu să râdă de barcarolele 
lui Alecsandri. Simţi plăcerea diavolească de a fi răpit şi zvârlit în mare. Bologna îi luă minţile. El e [un om încult] şi se sperie de 
dimensiuni ca şi Dinicu Golescu, dar totdeodată e un artist capabil de delir	(s.n.)”	3	.	Prima	întrebare	ce	ne	vine	în	minte	este	fireşte	:	ce	
putea	să	aibă	Eminescu,	în	clin	sau	în	mânecă,	cu	un	astfel	de	om	banal,	şters,	fără	personalitate,	aproape	autist?
	 Ne	punem,	firesc,	şi	alte	întrebări:	va	fi	fiind	Slavici	o	fiinţă	contradictorie,	sau	de	o	complexitate	prea	mică	interioară	(sau	prea	
mare?)	sau	se	va	fi	jucat,	o	viaţă,	de-a	disimularea	sau	intuirea	personalităţii	sale	a	fost	făcută	greşit	de	către	cei	care	au	vorbit	despre	el?	
Să	nu	uităm	a	punem	la	punct	o	problemă	incorect	prezentată	de	G.	Călinescu:	nu	este	adevărat	că	Slavici	nu	înţelegea	„deosebirea pe 
care o făcea Eminescu între români şi ceilalţi oameni”.	Slavici	se	prefăcea	din	acut	spirit	de	contradicţie,	faţă	de	jupiterianul	naţionalist	
Eminescu,	a	nu	înţelege	ceva	ce-i	fusese,	în	fapt,	implantat	de	însăşi	mama	sa,	în	fragedă	copilărie.
	 	„Oricâtă silinţă mi-aş da, nu reuşesc să-mi aduc aminte vreun praznic, vreo ospeţie ori vreo petrecere de orişice fel la care luau 
parte şi unii dintre cei ce nu erau români 4.
 Nu trăiau românii împreună, ci alături de ceilalţi, ce-i drept în bună pace, dar nu împreună.
 Nu tot aşa şi eu, deşi mama stăruia cu multă hotărâre în gândul ca cu străini din acelaşi blid să nu mănânci (s.n.).[...]”5	 .	
Deosebitorul	„nu tot aşa şi eu”	nu	are	valoarea	scontată	de	către	voinţa	de	„cosmopolitism”	a	lui	Slavici	„-	pentru că, peste vreme este 
obsedat de autoritatea viguroasă morală a Mamei (din neamul Borleştilor, „mai ales cărturari, dintre care unii, oameni cu trecere”  6 
–	alături	de	figura,	aproape	legendară,	depăşind	mult	autoritatea	paternă,	a	Bunicului,	carbonar	din	timpul	lui	Bonaparte	(„în cap purta 
pălărie cu boruri cam mari şi strâmtată spre vârf, iar părul îi era lung, prins într-un pepten lat şi-npletit în coadă lăsată pe spate. Unul 
dintre ochi şi-l perduse încă-n  timpul tinereţelor, dar cu celălalt vedea bine şi la bătrâneţe. El a fost cel mai însămnat dintre părinţii mei 
sufleteşti, în tot cazul mai mult decât tata, care, om de o fire duioasă, trăia mai mult pentru alţii decât pentru sine şi umbla mereu în voile 
celor mai apropiaţi ai săi şi mai bucuros primea decât dădea-ndrumări”)7	.	
	 Cât	de	superbă	autoritate	şi	siguranţă	spirituală	identitară,	în	această	aparent	naivă	afirmare	din	partea	mândrei	şi	bunei	rânduitoare	
de	rosturi	în	lume	–	Mama:	„săracii de ei	[n.n.:	se	referă	la	toţi	străinii], nu sunt vinovaţi că n-au avut parte să fie români!” 8 
	 Menirea	românului	este,	în	viziunea	Mamei,	să	dea	oricărui	străin,	sublima	lecţie	a	generozităţii	cristice,	împărţind	pâinea	vieţii,	
mereu	cu	asupra	de	măsură înafară,	spre	cel	ce	nu-i	el,	şi	nici	de-al său,	ci,	deocamdată,	străin	de	sacra	parolă	ROMÂN;	nu	e	nimic	
xenofob	în	această	atitudine,	ci	hristic ca excelenţă:
 „Dacă-ţi rămâne o bucată de pâine – îmi zicea [Mama] – şi o cer de la tine doi dintre ai tăi, s-o tai în două bucăţi deopotrivă 
de mari, pentru fiecare câte una. Tot aşa să faci şi dacă doi străini îţi cer bucata. Dacă însă unul dintre ai tăi şi un străin ţi-o cer, să tai 
bucata aşa, ca una din bucăţi să fie mai mare, iar pe aceasta străinului să o tai, căci al tău îţi este mai apropiat şi din partea lui dai ceea 
ce e mai mult”. 9 
	 Numai	şi	numai	o	astfel	de	educaţie	duce	la	atitudinea	creştină	autentică:	să	te	oferi,	ca	pâine-a-vieţii-mistice,	STRĂINULUI,	din	
partea	celui	care	îţi	este	frate	(iniţiat).		Nu	prozelitismul	verbal,	ci	fapta	de	Trup-Pâine,	îi	va	atrage	şi	împlini	spiritual,	întru	comuniune	
__________
1-	Pentru	analiza	semnificaţiilor	textului	slavician,	se	va	trimite,	,	în	această	lucrare,	la	:	Ioan	Slavici,	Nuvele,	vol.		I-II,	CR,	Buc.,	1985		-	pe	care	o	socotim	cea	mai	operativă	
dintre	ediţiile	scoase	până	acum,	în	România.
2-	G.Călinescu,	Istoria	literaturii	române	–	de	la	origini	până	în	prezent,	Minerva,	Buc.,	1982,	pp.	506-508.
3-	Cf.	G.Călinescu,	op.	cit.,	,	p.	507.
4-	Cf.	I.Slavici, Amintiri,	Minerva,	Buc.	1983,	p.	179.
5-Sau	(cf.	I.Slavici,	op.	cit.,	p.	19):	„Îmi rămăsese aceasta din timpul copilăriei, petrecute într-o lume în care om era numai românul, iar ceilalţi, fie unguri, fie şvabi, 
sârbi ,  şoacăţi ori jidovi erau socotiţi, dacă nu spurcaţi, cam aşa ceva”.
6-	Idem,	178.
7-	Idem,	p.186
8-	Idem,	183.
9-	Idem,	p.	184.
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mistică, pe cei, până atunci, Străini de Viaţă-Dumnezeu.
 Şi mai e ceva, care nu trebuie uitat: Mama este iniţiatoare şi întru DATORIE, ceremonial, ritual al datoriei spiritului iniţiat către 
lumea decăzută:
 „Când întâlneşti în calea ta un român – îmi zicea mama – să-i zici <<Bună ziua!>>, dar maghiarului să-i zici: <<Io napot!>>, 
iar neamţului <<Guten Tag!>>, şi treaba fiecăruia dintre dânşii e cum îţi dă răspuns. Tu datoria să ţi-o faci şi faţă de cei ce nu şi-o fac 
pe a lor faţă de tine”.10  
 Este clar că Mama îl iniţiază întru RITUAL, ca să devină centru al re-ordonării riguroase a Lumii:  să fie clar conştient de 
deosebirea dintre sinele său de iniţiat (sinele de nezdruncinat, tocmai pentru că se suprapune peste sinele Ordonării Divine, Logosul 
Divin) şi periferiile contaminate de entropie demonică, ale lumii:
 „Rabindranat Tagore, când cu plimbarea lui prin Europa, fiind întrebat de cineva asupra impresiilor pe care le-a avut, a răspuns 
că a trecut prin o societate pornită spre dizolvare (s.n). Aceasta pentru că-n civilizaţiunea noastră se pierde din ce în ce mai mult 
simţământul familial şi, dimpreună cu el, iubirea de oameni.
 Sunt fără îndoială în Europa state puternice şi înfloritoare, dar oamenii trăiesc mâncându-se între dânşii mai rău decât fiarele. Nu 
numai că asuprim şi despuiem lumi întregi pentru ca să ne putem îmbuiba, ci mai ieri-alaltăieri am adus din Asia, din Africa, din America 
şi din Oceania mii şi mii de oameni nevinovaţi, ca să-şi pună-n joc viaţa, ajutându-ne să ne măcelărim între noi.
 Aceasta pentru că nu ne mai dăm seama că una şi aceeaşi fiinţă suntem cu toţii.
 Trupul omenesc nu e alcătuit din celule, ci din organe, care au fiecare rostul său în desfăşurarea vieţii, şi dacă vreunul din organe 
s-a îmbolnăvit, tânjeşte întregul organism. Tot astfel  omenirea nu din oameni, ci din popoare fireşte închegate e alcătuită(s.n.), şi dacă 
viaţa vreunuia dintre popoare e zdruncinată, se zbate întreaga omenire.” 11 
 Iată de ce Slavici poate să exclame, cu o mândrie nedisimulată, atunci când vorbeşte despre relaţia ucenic-maestru, Amin-Slava 
(Slavici):
 „Mai e apoi şi că Eminescu  mi-a fost,  ce-i drept, îndrumător în multe privinţe, dar într-ale naţionalismului i-am fost eu lui 
îndrumător […] (s.n.)” – deşi ştie că12 Eminescu e „naţionalist în cel mai amplu înţeles al cuvântului (s.n.)[…] iară eu mai mult ori 
mai puţin cosmopolit”. Căci viziunea indiană ”ta twam asi, tat aham asmi” (eu sunt tu, tu eşti eu) şi viziunea organicistă supra umanităţii 
popoarelor – erau mai mul decât viziuni: făceau parte integrantă din firea-spirit a lui Slavici. Slavici are, din naştere şi din sacră misiune 
predestinată, simţul Centrului – şi, deci, simţul spiritelor Neamului, ordonate, coaxial cu Centrul – sau radial faţă de Centru. Spiritele 
Neamului există în suprasensibil, deci înafară de vizibilele graniţe geografice convenţionale. Este nevoie de echilibrarea organelor-
popoare(neamuri) cu Timpul Divin al Spiritului Pământului. De aici, aparenţa de insensibilitate naţională a lui Slavici  – în realitate, fiind 
vorba de glasul imperios al ECHILIBRULUI, care strigă în interiorul lui Slavici: să-şi facă datoria de a crea, ca viziune hipersensibilă, 
ARMONIA organelor Trupului Divin (astral  - şi de Bine!) al spiritului Pământului:
 „N-am fost […] nici germanofil, nici maghiarofil, dar nici românofil [...] am susţinut cauza română pentru că li se făcea românilor 
o mare nedreptate […] am fi susţinut cu acelaşi zel şi cauza cauza maghiară, dacă lor li s-ar fi făcut aceeaşi nedreptate. Ne luptam pentru 
asigurarea pacinicei vieţuieri împreună a neamurilor de oameni pe care soarta lor i-a aruncat pe aceeaşi bucată de pământ” . 13

  Nu e nici o fericire, deci, în „aruncarea pe aceeaşi bucată de pământ” a mai multor neamuri, de către soartă. Dar una-i fericirea, şi 
alta-i ordinea. Sau: „adevărata fericire transcende suferinţa tocmai prin ordine-Logos”14. Şi Slavici ştie-preştie că românii nedreptăţiţi-
sacrificaţi sunt Aleşii Centrului. De aici şi mândria lui de a-i fi fost “îndrumător într-ale naţionalismului” tocmai lui Eminescu. Pentru 
că Eminescu este Centrul-Hristos, iar potrivirea sa cu Eminescu verifică însăşi starea de misionar a lui Slavici: „Dându-se deci pe sine 
însuşi jertfă pentru ca să ridice nivelul moral şi intelectual al poporului român, Eminescu cauza omenirii o servea” .14

 „Eminescu nu era în stare să mintă.  15[…] Orişicât de pornit ar fi fost şi orişicât de des s-ar fi pierdut în gânduri, el nu uita 
niciodată să-şi facă datoria16 [...] ”. Apoi17 :  „El era însă lipsit cu desăvârşire de ceea ce în viaţa cea de toate zilele se numeşte egoism, 
nu trăia prin sine  şi pentru sine, ci prin lumea în care-şi petrecea viaţa şi pentru ea [...] Dispreţul lui faţă cu unii era manifestarea iubirii 
lui către toţi ”.18

 Slavici cel avid de Centru, păzitorul Centrului, îl intuieşte logic pe Împărat (Regele lumii 19) sunt două imagini care se suprapun 
într-un mod ciudat, ca-n oglinzi paralele şi cu imaginare încrucişată, în spiritul lui Slavici. De remarcat că Slavici este singurul dintre cei 
trei membri ai Lojei care prin oglinda spiritului său, reprezintă slava – slăvirea lui Eminescu-Aminul (are cea mai bună capacitate de 
reflectare a Aminului) – neţinând cont de cele două articole ale lui I.L.Caragiale, despre Eminescu (articole cu caracter necrologic).
 ”Mi se spunea că românii, socotindu-se nedreptăţiţi, au luat hotărârea de a se duce până la împăratul, şi doi dintre dânşii, dacă 
mi-aduc bine aminte, Pavel Ardelean şi Petru Ciobanu, oameni nu numai deştepţi, ci şi chipeşi, au plecat la Viena. Ei au făcut lungul 
drum pe jos (s.n.), căci în gândul lor la împăratul nici călare, nici în trăsură nu se merge20 ”(s.n.).
 Şi iată amintirea lui I.Slavici despre Eminescu21  : Odată, când mă-ntorceam la redacţiune, era lapoviţă şi el călca pe ici, pe 
colo, prin băltoace. Trecând peste strada Colţii în strada Doamnei, la colţul căreia se construia atunci Palatul creditului funciar, venea 
dinspre Poşta centrală spre noi un om desculţ şi zdrenţăros.
 - Uite!, grăi Eminescu, arătându-mi-l. Iată mizeria lumii în care ne trăim zilele.
Răzămat apoi de unul dintre pachetele de cărămidă, care se aflau în drumul nostru, el îşi dete silinţa să se descalţe pentru ca să-i deie 
nenorocitului aceluia încălţămintea sa.
__________
10 - Idem, p. 183.
11- Idem, p. 9.
12- Idem, p. 19.
13- Cf. I.Slavici, Închisorile mele, în Viaţa Românească, Buc., 1921, p. 42.
14- Cf.I.Slavici, Amintiri, Minerva, Buc., 1983, p. 9.
15-  Idem, p. 29.
16- Idem, p.30.
17- Idem, p. 28.
18- Idem, p. 33.
19- Cf. R.Guénon, Regele lumii  - şi V.Lovinescu, Monarhul ascuns.

20- I.Slavici, Amintiri, Minerva, Buc., 1983, p. 182.
21 Amintiri
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- Ai căpiat, omule?, i-am zis. O să-i dai tu ghetele tale, dar rămâi însuţi desculţ.
- Eu?, răspunse el. De mine să nu-ţi pese. Eu pot să umblu şi desculţ; dar el, săracul?!
Aşa era Eminescu”.

	 De	observat	că	la Centrul-Împăratul nu se accede decât pe jos	(adică,	tălpile,	în	care	se	scurge	şi	se	exprimă	forţa–spirit,	să	
intre	în	contact	direct	cu	Cosmosul-Pământ).	Pe jos,	deci,	înseamnă	şi	desculţ.	Şi	Cei	Doi	Feţi-Frumoşi	porniţi	spre	Sinea	Neamului	
Românesc	– Împăratul Centru şi Hristos – Învăţător al Centrului, El însuşi Centru – sunt DESCULŢI.	Nu	este	nebunesc,	 la	
Eminescu	descălţarea	în	faţa	Cerşetorului	(Simbolul	Lunii	în	căutare	de	Centru)	–	şi	Slavici	Disimulatul	în	Logos	(dar	Rigurosul	Paznic	
al	Dharmei	în/prin	Logos)	ştie	asta	–	altfel	nu	ar	„povesti”	despre	descălţare.	Nu:		este gestul hristic, dinaintea Cinei celei de Taină, 
când Iisus le spală picioarele apostolilor. Este	Gestul	Exemplar.	Prin	sine	(Modelul	Fiinţial)	către	Sine	(Regăsirea	Paradisului-Centru	
al	Omului,	Sinea	Omului:	Dumnezeu).	Eminescu – Centrul se descalţă, pentru ca omenirea-cerşetor să înveţe respectul (şi iubirea) 
de sine, de Centru-Dumnezeu (Spiritul, Cosmic şi Uman, deopotrivă	).
	 În	definitiv,	ce	putea	să-l	lege	pe	Eminescu	de	Slavici,	în	aşa	măsură,	încât	să-i	facă	de	nedespărţit,	la	Viena	(locul Împăratului...)?	
Eminescu	se	plimba	ceasuri	în	şir	prin	faţa	cazarmei	pentru	a-l	aştepta	pe	Slavici	să-şi	termine	instrucţia	(cu	un	caporal	sârb	neîngăduitor)	
–	apoi	amândoi	se	plimbau,	discutând,	până	dimineaţa.	Slavici	zice	câte	ceva,	dar	esenţialul	trebuie	să-l	deducem:
	 „Ziceam eu că nu fac nici o deosebire între români şi alţi oameni, dar ştiam că între popoarele pe care le cunoşteam din propria 
mea inituiţiune, nu e nici unul care se poate asemăna cu românii în ceea ce priveşte bogăţia vieţii sufleteşti şi destoiniciile de tot felul.(...). 
Din această convingere despre superioritatea poporului român purcedea nestrămutata noastră credinţă în viitorul neamului românesc 
şi năzuinţa de a lua parte la lucrarea în vederea lui 22(s.n.).”	
	 Alt	lucru	care	ne	lega	era	cultul	trecutului”
	 De	acelaşi	spirit	conservator	erau	pătrunşi	amândoi	23:	“Eu crescusem apoi în biserică, iară el cunoştea la vârsta  de 20 de ani nu 
numaiînvăţăturile cuprinse în Evanghelii,  ci şi pe ale lui Platon,	pe ale lui Confuciu(s.n.),	Zoroastru şi Buddha, şi punea regiozitatea, 
orişicare ar fi ea, mai presus de toate”.
	 Ei	bine,	acum	abia	vine	problema	esenţială,	de	ce	Eminescu	îl	îndrumă	pe	Slavici	doar	la	anumite	lecturi	religios	filozofice	–	şi	nu	
la	altele?	Şi	iată	care-s	cele	la	care-l	îndeamnă:
	 „- Tu – îmi zicea el într-una din zile – să nu-ţi pierzi timpul cu aceştia [Kant, Spinoza, Fichte]. Să începi cu Shopenhauer, să treci 
la Confucius şi la Buddha(s.n.), să mai citeşti şi ceva din Religiile lui Platon şi ştii destul24”	.
	 Aceasta	se	leagă	de	pasajul	anterior	[cu	un	început	anterior	supărător	de	contradictoriu,	faţă	de	ce	s-a	citat	sus]	–	care	determină,	
drept	consecinţă,	îndrumător	de	lectură	din	Schopenhauer,	Confucius	şi	Buddha.
	 „Nu puteam dar să înţeleg, nici mai ales să admit	(s.n.)	deosebirea	pe	care	o	făcea	el	între	români	şi	alţi	oameni.	În	gândul	meu,	
toţi	oamenii	erau	buni	şi	vrednici	de	a	fi	iubiţi,	şi	dacă	el	ţinea	să	mă	convingă	că	judec	greşit,	eu	ţineam	să-l	conving	că	puţinii	oameni	
care	sunt	răi	sunt	numai	stricaţi.	25”
	 Aceasta	o	admitea	şi	el.	Cel	mai	hotărâtor	gând	al	lui	era	că	omul	e	din	fire	bun,	că	odată	oamenii	toţi	au	fost	buni	şi	că	idealul 
social e ca iar să se facă buni cum au fost (s.n.),	dar	acum	în	zilele	noastre	cei	mai	mulţi	sunt	stricaţi	şi	că	stricăciunea	s-a	întors	şi	se	
va-ntinde	mereu	câtă	vreme	nu	va	fi	băgat	cineva	cu	un	bici	cu	pleasna	de	foc	oameni.”
	 Ei	bine,	Eminescu		descoperă	în	Slavici,	un	confucianist	nativ,	care	trebuia	doar	şlefuit,	pt.	a	deveni	paznic	oficial	ale	Căii (Dao) 
şi al Dharmei (Legea Cosmică).	De	fapt,	suntem	convinşi	că	Eminescu	şi	Slavici	mergeau	pe	nişte	texte	„neo-confucianiste”	(sau	post-
confucianiste”)	combinându-i	pe	Meng	Zi	(Mencius,	sec	al	IV-lea	al	III-lea	î.	H.)		Xun	Zi	(sec.	III	î.H.)	–	despre	care	Mircea	Eliade	
precizează	,	în	Dicţionar al religiilor,	alături	de	Martin	Palmer			-		că,	după	moartea	lui	Confucius,	a	existat	o	dispută	doctrinară	între	
Meng	Zi	şi	Xun	Zi		:	„Primul credea în bunătatea intrinsecă a naturii umane, al doilea-lea în răutatea sa fundamentală; primul credea că 
regulile şi ritualurile sunt interiorizate şi exprimă în mod sincer voinţa individuală, al doilea-lea că ele nu sunt decât o supunere nedorită 
la constrângerile sociale”.
	 Putem	trage	concluzia,	fără	să	greşim	prea	mult,	că,	de	la	Meng	Zi,	Eminescu	şi	Slavici	şi-au	apropiat	ideea	„bunătăţii intrinsece 
a naturii umane”,	iar	de	la	Xun	Zi,	necesitatea	„Biciului cu pleasna de foc, care să bage spaima-n oameni”.	Evident,	după	spaimă,	prin	
focul biciuitor revelator,	omenirea	va	putea	să-şi	interiorizeze	regulile	şi	ritualurile.	Dar	deocamdată,	starea	de	degradare	şi	dezagregare	
a	lumii	europene	(pe	care	o	observase	indianul	Tagore)	necesita  biciul de foc.
	 Sunt	indispensabile	câteva	date	sumare	măcar,	despre	confucianism,	pentru	a	ne	convinge		despre	adevărul	descoperirii	pe	care	
Eminescu	o	făcuse,	investigând	spiritul	lui	Slavici	(de	menţionat	extraordinara	răbdare	observativă	şi	putere	de	penetrare	spirituală	a	lui	
Eminescu,	cel	despre	care	I.Slavici	zice	că	ar	fi	afirmat,	atunci	când	i	s-a	reproşat	că	pierde	timpul	cu	oameni	„cu desăvârşire stricaţi”28:  
„- Ce ştii tu?! îmi zicea el când mă miram de aceasta. E mare lucru să-ţi dai seama cum se prezintă lucrurile-n capul unei canalii. 
Această dorinţă de a se dumiri asupra celor ce se petrec în sufletele altora era ceea ce atât de adeseori îl făcea să se piardă pe sine însuşi 
citind, cum zicea el, în mutrele trecătorilor, ori stând de vorbă cu cei ce aveau păreri deosebite de ale lui”.	Cât	despre	aderenţa	reală	a	
lui	Slavici	la	învăţăturile	lui	Confucius,	avem	mărturie	în	aceleaşi	Amintiri29		:
 „[Îndrumările	lui	Confucius]	mi s-au părut şi mi se par şi acum	[1924	–	ultimul	an	al	vieţii	lui	I.	Slavici]	atât de înţelepte, încăt mă 
simt nemulţumit de mine însumi şi-mi fac mustrări când se întămplă să cad în păcatul de a mă fi abătut de la cele mai însemnate dintre 
ele. Tot ţinând seama de aceste, sunt deci nevoit a judeca şi când e vorba de fapte săvârşite de alţii.
 Aceste sunt mai ales patru: iubire de dreptate, iubire de adevăr, buna credinţă şi mai ales sinceritatea,	fără de care şi cele mai 
__________
22-	Idem,	p.	19.
23-	I.Slavici,	Amintiri,	Minerva,	Buc.,	1983,	p.	20.
24-	Ibidem.	
25-	Idem,	p.	18.
26-	Martin	Palmer,	Elemente de taoism, Rao,	Bucureşti	–	1985.
27-	Idem,		p.	82.
28-	I.	Slavici, Amintiri,	Minerva,	Buc.,	1983,	p.	320.
29	-	Idem,	235.
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frumoase fapte sunt făţărnicie vrednică de dispreţ”. Pentru ca, mai departe, să afirme în cel mai deplin spirit buddhist, dar şi confucianist30:
 “Voinţa pe care o avem nici pe pământ nu e vrednică să ne-njosim de dragul ei, nedreptăţind fie chiar şi pe duşmanul nostru, 
spuind ceea ce ştim că nu-i adevărat, amăgind pe cei ce se-apropie cu încredere de noi şi mai ales dându-ne silinţa să le părem altora 
cum în adevăr nu suntem.
 Stăruind în aceste vederi, m-am lipsit pe mine însumi de destoinicia de a mă potrivi cu oamenii în mijlocul cărora îmi petrec viaţa 
şi m-am făcut azi unuia, mâne altuia, urgisir pe urma părerilor mele despre faptele lui”.
 Cum să nu se fi conjugat spiritual cel „pe care şi un Budda ar putea fi gelos” (cum admirabil se exprima Cioran, la adresa lui 
Eminescu) şi confucianistul, cu profunzimi buddhiste şi taoiste, care se dovedeşte a fi predestinat ca Paznic al Dharmei – Ioan Slavici?
__________
30- Idem, pp. 235-246.                                                                                           - va urma -

Mihaela Roşu Bînă
Pagini de recitire   

Simbolistica personajelor feminine în proza fantastică 
a lui Mircea Eliade (I)

                            Domnişoara Christina

 În proza fantastică a lui Mircea Eliade, particularităţile personajului derivă din concepţia 
autorului asupra literaturii şi din modul propriu de a defini autenticitatea operei literare. Scriitorul 
neagă estetismul şi gratuitatea artei chiar şi, sau mai ales în ceea ce priveşte literatura fantastică. 
Considerăm că în acesta constă originalitatea conceptului de autenticitate în proza fantastică a 
lui Mircea Eliade: fiecare problemă pe care o pune proza fantastică este esenţială şi defineşte 
atât personalitatea creatorului, cât şi personalitatea umană în general. Tipul de fantastic mitic 
şi filozofic pe care îl cultivă Eliade este generat în principal de concepţia sa asupra camuflării 

sacrului în profan, a „degradării” sacrului, dar şi asupra permanenţei sale chiar în banalul cel mai profund. Întreaga lume reală, fiecare 
detaliu al existenţei umane poartă pecetea sacrului, care, benefic sau malefic, este o realitate universală şi eternă. 
 Opera epică, prin complexitatea şi dinamica ei, creează viaţă, oameni. Esenţa prozei fantastice a lui Mircea Eliade este definirea 
fiinţei umane, descifrarea poziţiei sale în univers. Datorită valorii semnificative a literaturii fantastice a lui Eliade, nici personajul, nici 
evenimentul fantastic nu sunt decât mijloace de transmitere a acestei semnificaţii, sunt purtători ai sensurilor. În multe opere funcţia 
de semnificant aparţine aproape exclusiv personajului, nucleul epic fiind redus sau chiar absent (precum în nuvela Adio!). Se poate 
concluziona că dimensiunile personajului lui Mircea Eliade se fixează pe trei coordonate principale: real-fantastic, sacru-profan şi mit
 Din prima etapă a creaţiei lui Mircea Eliade Domnişoara Christina este, poate, opera cea mai cunoscută. Aşa cum mărturisea, 
scriitorul şi-a propus să prezinte aici o dramă a mortului tânăr, reluând motivul popular al strigoiului. Foarte modernă este modalitatea 
prin care se realizează portretul Christinei, şi anume printr-o relativizare a perspectivelor, a punctelor de vedere, izvorâtă din poziţia 
celorlalte personaje faţă de tânăra femeie. Pentru doamna Moscu, aflată sub influenţa spiritului demonic al surorii sale, Christina este 
„sărăcuţa”, femeia pe care „o iubeau toţi ţăranii”. În memoria ţăranilor, ale căror relatări Nazarie le reproduce lui Egor, „fecioara asta 
de boieri punea pe vechil să bată pe ţărani cu biciul;, în faţa ei, să-i bată până la sânge”, iar faptele ei sunt ciudate, drăceşti, „inumane”. 
La apariţia Christinei, Egor îşi repetă mereu: „Eşti moartă…Tu ştii că eşti moartă…”, parcă pentru a scăpa de sentimentul de teroare, 
pentru a se convinge de imposibilitatea unei apariţii reale, în ciuda semnelor „materiale” ale prezenţei ei: parfumul de violete, mănuşa. 
Doar pentru Simina domnişoara Christina este o prezenţă vie, concretă. Ca şi Christina însăşi, şi sub influenţa acesteia, Simina nu acceptă 
moartea decât ca formă a vieţii.
 În jurul Christinei funcţionează o întreagă reţea de semne şi sugestii, astfel încât, aşa cum afirma Sergiu Pavel Dan, „În locul 
obişnuitei ambiguităţi real-supranatural, cunoaştem aici neobişnuita circumstanţă a unui veritabil conflict, a unei adevărate lupte de uzură 
între viaţă şi transcendentalitate. Prin omniprezenţă antropomorfizată, planul din urmă primeşte o pregnanţă de-a dreptul familiară, astfel 
încât oamenii nici nu se mai întreabă dacă e posibil ca Christina să fi venit «de dincolo», ci doar ce va mai întreprinde agresiva ei fiinţă 
metafizică.” (1)  

 Conflictul principal se realizează prin trei scene aflata într-un crescendo tensional. Ambiguitatea iniţială dintre vis şi realitate se 
şterge treptat printr-o acumulare a straniului şi a terifiantului, se anulează prin irupţia materială, palpabilă a Christinei în viaţa lui Egor, 
într-o scenă copleşitoare în care graniţele dintre cele două lumi, viaţă-moarte, real-ireal, dispar. Deşi prezenţa Christinei este directă doar 
în trei dintre cele nouăsprezece episoade ale operei, toate celelalte nu fac decât să potenţeze spaima şi fantasticul. Scena halucinantă 
a „uciderii strigoiului” este o culminare fantastică, prin care cititorul este readus violent în lumea reală. După o invazie a „morţii vii”, 
lectorul asistă la o aparentă punere în ordine a lumii intrate în plin haos, la o restabilire aparent totală a raporturilor distruse. Aparent 
doar, pentru că finalul sugerează că după o „spargere” a realului prin intermediul unui „agent” al lumii de dincolo (domnişoara Christina), 
nimic nu mai ajută la refacerea sa integrală, o nouă „ruptură” fiind oricând posibilă. Astfel, în ciuda aparenţei, victoria nu este  a realului.
 Complexitatea simbolică a domnişoarei Christina se relevă de asemenea printr-o raportare a romanului lui Mircea Eliade la 
Luceafărul eminescian. Relaţia de intertextualitate dintre cele două opere este susţinută în textul romanului prin inserarea unor citate 
din poemul eminescian, considerate de unii critici „stridente şi inutile”, având rolul, ca şi basmul cu feciorul de cioban şi împărăteasa 
moartă, de a da „două exemple paralele ale unui acelaşi destin”. (2) Dar dacă Mircea Eliade n-a vrut să dea decât un exemplu „al unui 
destin paralel”, înseamnă că n-a reţinut din poem decât câteva elemente epice şi opoziţia viu-mort, eliminând opoziţia fundamentală a 
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Mircea Eliade a urmărit să creeze o replică a poemului eminescian. Paralelismul cu poemul eminescian devine mai clar acceptând 
interpretarea lui Tudor Vianu asupra Luceafărului ca «lirică mascată» şi pe cea a lui Nicolae Manolescu ce vorbeşte despre despre «vocile 
lirice» ale poemului. Similar, şi în romanul Domnişoara Christina fiecare dintre personajele principale reprezintă o «voce», o tendinţă 
sau o tentaţie, o spaimă a omului în general, a artistului în special. Şi toate personajele se organizează în jurul domnişoarei Christina. ”.(3) 

Egor reprezintă artistul, înclinat spre transfigurare, având o viziune proprie, unică, asupra lumii şi a vieţii, trăind în lumea imaginaţiei 
sale, spirit sensibil şi vulnerabil, ameninţat nu numai de lumea din afara lui, ci şi de cea din universul său interior. 
 Dacă Mircea Eliade a subliniat în acest roman în primul rând condiţia omului, sau condiţia umană a artistului, atunci Christina 
devine pentru Egor o expresie a crizei existenţiale, o concentrare a spaimelor din viaţă, a neîmplinirilor din viaţă, manifestate în planul 
subconştientului. Cele trei apariţii, în vis sau într-o ambiguă stare de pendulare între vis şi realitate, culminând cu materializarea 
Christinei la cea de-a treia apariţie, exprimă creşterea paroxistică a acestei crize. Reprezentarea crizei existenţiale sub forma unei 
apariţii materializate din lumea morţii poate avea cel puţin două sensuri:1)criza este reală, dar are un substrat inconştient sau insuficient 
conştientizat; 2)criza implică şi ideea morţii văzute în dublu sens: ca spaimă dar şi fascinaţie a tainei sau ca o modalitate de rezolvare a 
crizei înseşi. Aceste sensuri pot să explice, parţial, bineînţeles, semnul negativ al Christinei. În ceea ce priveşte cauzele declanşării acestei 
crize, romanul sugerează cel puţin două: neîmplinirea în Eros şi gândul morţii. Este un alt motiv pentru care întâlnirea dintre Egor şi 
Christina apare, analog Luceafărului, sub semnul iubirii.  Christina este o sinteză între Eros şi Thanatos. 
 Neîmplinirea erotică a lui Egor este reprezentată şi de alte două ipostaze feminine ale iubirii, Sanda şi Simina. Sanda, cu apariţie ei 
iniţială de „domnişoară capricioasă şi disponibilă”, reprezintă tentaţia mediocrităţii, a rătăcirii într-o iubire comună, limitativă, chiar dacă, 
aparent, ea poartă o undă de superioritate, similară lui Cătălin, cel din finalul poemului eminescian. Simina reprezintă iubirea instinctuală, 
iubirea ca joc, e drept, unul „sado-mazochistic”(4), o formă degradată, şi nu întâmplător, a amorului pe care Cătălin i-l propune Cătălinei 
la începutul idilei lor. Imposibilitatea ca omul superior să se împlinească într-una dintre cele două forme reprezentate de Sanda şi Simina 
este sugerată şi prin aspiraţia spre o iubire absolută dar imposibilă, care, concretizându-se, dobândeşte forţă şi materialitate, creează 
spaimă şi plăcere în acelaşi timp, generând o adevărată dramă. Atunci când conştiinţa irealităţii acestei iubiri, a „morţii” ei se impune 
eroului, el o „ucide”, căutând să-şi regăsească rosturile, dar rămânând cu nostalgia ei. Acesta este sensul blestemului Christinei. Christina 
devine expresia dorului de dragoste, a neîmplinirii acestei iubiri în viaţă, a eşecului.
  O altă perspectivă avem asupra domnişoarei Christina dacă pornim de la asimilarea lui Egor cu Luceafărul, inversând deci doar 
lumile cărora eroii le aparţin. Se observă că Nazarie şi Egor sunt singurele personaje cu preocupări intelectuale, spirituale (ştiinţifice, 
respectiv artistice). Textul  sugerează şi că ei sunt singurii care trăiesc cu adevărat. Adevărata viaţă este cea a spiritului. Asupra celorlalţi 
planează ameninţarea morţii. Şi la Eminescu nemurire înseamnă viaţă în lumea cunoaşterii. Fata de împărat şi Cătălin sunt vii, în sensul 
condiţiei umane însemnând însă limitaţi prin moarte. În absenţa aspiraţiei spre cunoaştere, spre trăire în lumea spiritului, ei poartă 
semnul negativ al morţii încă înainte de moartea fizică. Viaţa instinctuală şi senzualitatea extremă a Christinei este cea mai acută formă a 
morţii, din perspectiva vieţii spirituale. Apariţiile ei în existenţa lui Egor reprezintă tentaţia elementarităţii. Simina este agentul principal 
al Christinei, este expresia aceleiaşi explozii a desfrâului erotic şi psihic, este principalul mesager al morţii. Şi celelalte personaje 
feminine stau sub pecetea morţii: doamna Moscu, prin lungile ei momente de absenţă, Sanda, prin boala care sfârşeşte în moarte. Ca şi 
în Luceafărul, lumea morţii pătrunde în lumea celor vii, dar în roman invazia ei este demonică, dovadă şi apariţia celuilalt, expresie a 
infernului. Numai în măsura în care ucid tentaţia, adică pe Christina, „moartea”, Egor şi Nazarie îşi regăsesc, parţial, echilibrul, rămânând 
totuşi cu nostalgia vieţii vegetative, elementare. 
 Putem concluziona că, în proza fantastică, acţiunea propriu-zisă, evenimentul, faptele rămân deseori în plan secund. Accentul 
cade asupra personajului. Nici prin personajul feminin, a cărui prezenţă în text nu poate fi separată de existenţa celorlalte personaje, 
scriitorul nu urmăreşte, ca în proza realistă, realizarea de tipuri complexe, de psihologii complicate, de evoluţii interioare urmărite cu 
meticulozitate. Există o extraordinară varietate a imaginii femeii, dar şi o mare unitate a personajului, surprins de cele mai multe ori într-
un anumit moment al existenţei sale, dar întotdeauna unul decisiv, limită, momentul unei experienţe definitive. Personajul feminin are de 
obicei o maximă încărcătură simbolică, mitică şi poetică. 
__________
Note
1.Sergiu Pavel Dan, Proza fantastică românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1975 p. 236.
2.Sorin Alexandrescu, Dialectica fantasticului, în  Mircea Eliade, La ţigănci şi alte povestiri, cu un studiu introductiv de Sorin Alexandrescu, Bucureşti, Editura pentru 
literatură, 1969 p. XVI. 
3.Al. Protopopescu, Romanul psihologic românesc, Bucureşti, Editura Eminescu, 1978 p. 220.
4.ibidem, p. 222.

 Bibliografie critică: 
 Alexandescu, Sorin, Dialectica fantasticului, în  Mircea Eliade, La ţigănci şi alte povestiri, cu un studiu introductiv de Sorin 
Alexandrescu, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969.
 Dan, Sergiu Pavel, Proza fantastică românească, Bucureşti, Editura Minerva, 1975.
 Ghidirmic, Ovidiu, Proza românească şi vocaţia originalităţii, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1988.
 Lotreanu, Ion, Introducere în opera lui Mircea Eliade, Bucureşti, Editura Minerva, 1980.
 Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, vol.II, Bucureşri, Editura Minerva, 1981.
 Marino, Adrian, Dicţionar de idei generale, vol. I, [Bucureşti], Editura Eminescu, 1973.
 Marino, Adrian, Hermeneutica lui Mircea Eliade,  Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980.
 Protopopescu, Al., Romanul psihologic românesc, [Bucureşti}, Editura Eminescu, [1978].
 Simion, Eugen, Postfaţă la Mircea Eliade, Proză fantastică, V, La umbra unui crin, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 
1992.
 Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol.II, [Bucureşti], Editura Cartea Românească, [1976].
 Vultur Ioan, Naraţiune şi imaginar. Preliminarii la o teorie a fantasticului, Bucureşti, Editura Minerva, 1987.
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    Eliza Roha
                      JOCUL DE-A VIAŢA al ANEI CALINA GARAŞ

 Începutul mileniului trei, anunţat 
de unii ca o treaptă superioară în procesul 
spiritualizării umane iar de alţii ca o mare 
deziluzie, aduce, pentru noi, ca naţiune, o 
mare dezamăgire în plan material dar şi o 
descătuşare de forţe creative. S-a produs 
în mod brusc o evadare emulativă din 
recluziunea impusă de limitele dictatoriale 
în toate planurile şi formele de manifestare 
artistică, astfel că, printre altele, asistăm 
la o îmbogăţire a literaturii romanesce 
feminine, cu o reprezentare semnificativă 
de ordin estetic, moral, valoric. O literatură 
puternic ancorată în contemporaneitate, 
dar şi frescă a celor de curând trecute, care 

aşteaptă recunoaşterea, impunându-se nume de autentică originalitate şi competenţă. 
Cu ce s-ar deosebi proza feminină de cea masculină? Tocmai relevând calităţile 
specifice: estetica scrisului, autenticitatea exprimării, implicarea socială şi morală, un 
anume inefabil ce o separă de masculinitate, daruri care nu exclud seriozitatea temelor 
alese, documentarea ca bază de pornire a scrisului, profunzimea gândirii, a trăirii şi 
sentimentelor, viabilitatea personajelor create.
 La un deceniu după controversatele evenimente din decembrie ’89 s-au impus, 
dintr-o dată, fără a ucenici la vreun cenaclu academic de literatură, provenind din rândul 
unor persoane mature, cu profesiuni fără legătură cu literatura, câteva nume de autentică 
originalitate şi destoinicie a scrisului, creându-se un fel de miracol scriitoricesc. În acest 
context, un loc bine consolidat îl ocupă scriitoarea Ana Calina Garaş, deopotrivă prozatoare şi poetă, cu un discurs pe cât de impetuos pe 
atât de rafinat, dovedind un talent nativ de mare forţă. Doamna Ana Calina Garaş vine cu o operă literară convingătoare, bine conturată, 
trăgându-şi seva din buna tradiţie şi zestrea de inteligenţă, har şi bun simţ ale poporului român, toate acestea cizelate şi călite în focul 
jocului de-a viaţa.   
 Acţiunea romanului „Jocul de-a viaţa”, Editura RAO, 2005, se desfăşoară pe două planuri, cel al acţiunii pline de neprevăzut şi al 
amintirilor.  
Tânăra Ana, învăţătoare, plecată în lumea occidentului, ţinându-şi cu o mână copilul şi cu cealaltă un geamantan, refuză sprijinul soţului 
cu sentimente îndepărtate, un renumit pictor stabilit mai demult la Bruxelles, şi ia viaţa în piept, reclădindu-şi o nouă existenţă. Greutăţile 
surmontate, munca până la epuizare, generozitatea, cinstea şi educaţia aleasă, tradiţională a româncei născută şi crescută în mediul 
rural bănăţean, unde hărnicia, cinstea şi onoarea sunt la mare preţ, îi şlefuiesc personalitatea, o întăresc. Ana ştie să îndure, ştie să fie 
prietenoasă, iertătoare, harnică şi comunicativă, devenind o învingătoare aproape inconştient. Țelurile Anei se derulează unul din celălalt 
şi nu vizează o anume ţintă finală, înotând în valurile vieţii doar pentru a se menţine la suprafaţă. Se trezeşte învingătoare într-o cursă 
la care a participat împinsă de rigorile sorţii: „Mi-am făcut un scop din muncă şi din dorinţa de a supravieţui, apoi din dorinţa de a avea 
o casă. După ce am cumpărat casa, (…) m-am ocupat de reparaţii (…). Tocmai când terminasem casa (…) actualul meu soţ O. a venit 
cu ideea să plecăm în America (…)”, astfel că periplul încercărilor continuă până când se hotărăşte să pună mâna pe condei. Acela este 
momentul final al unei etape şi startul pentru alta, spiritualizată, a scrisului: „Când scriu, viaţa devine mai intensă, simt melancolia printre 
rânduri. Am dorinţa enormă de a scrie şi în suflet o populaţie de amintiri, mi-am descoperit o altă bucurie a vieţii.”   
  Amintirea lumii din care a plecat, şi în care nu se mai poate întoarce, fiind nevoită să solicite azil politic, devine suportul moral. 
„Mi-a zis că probabil trăiesc din amintiri, că aşa se întâmplă cu cei dezrădăcinaţi, îşi aduc trecutul aproape, se înfăşoară în aducerile-
aminte ca să suporte prezentul nesigur.”
Deşi puternic ancorată în mediul occidental european,unde se stabileşte iniţial - Bruxelles -, o parte a minţii sale rămâne conectată la 
lumea copilăriei, a familiei, a satului din care a pornit, realitatea şi amintirea împletindu-se armonios, ca într-o îmbrăţişare existenţială. 
Nu se refuză una pe alta, generozitatea sa sufletească acceptând tot ceea ce îi oferă viaţa: „O parte din copilărie am petrecut-o la Valea lui 
Ban, în casa din ţarină, la cinci kilometri de comuna Domaşnea. Era o clădire sănătoasă, de oameni gospodari, înconjurată de livezi, cu 
tot felul de pomi şi pometuri. Merii împungeau cu crengile în geamuri şi umbreau casa, iar toamna se scuturau cu bubuituri pe acoperiş.
(…) Mirosul dulce, de măr înflorit, stăruia tot timpul în odaia noastră.// La casa din Bruxelles, de o parte a geamului cel mare, se 
găsea un fag decorativ, cu frunzele verzi roşcate, semănând mai mult a flori. (…) Fagul îşi întindea crengile, ca nişte braţe chemătoare, 
spre un castan zvelt, de cealaltă parte a geamului. Cei doi arbori îmi sugerau un cuplu. În fiecare primăvară primenită, plini cu sevă, se 
logodeau.”
Zi de zi, Ana trudeşte în casele unor oameni, apoi în elegantul său salon de cosmetică şi kinoterapie, frecventat de lumea bună a 
intelectualilor comunităţii bruxellese, în a căror confidentă statornică se erijează, cunoscând astfel o diversitate de întâmplări şi tipuri 
psihologice şi impunându-se ca o adevărată PREOTEASA SUFLETELOR. Ştie să asculte cu tact, înţelegere şi bunătate necazurile şi 
dezamăgirile unor oameni realizaţi profesional şi material, în fapt oameni ca toţi ceilalţi. Este o lecţie a vieţii care-o ajută să îndure 
destinul insuportabil de greu al vieţii de dezrădăcinat. Un rol important îl au fiul său şi al doilea soţ care-i rămâne alături, tovarăş dar şi 
bună călăuză pe drumul vieţii. Adesea o copleşeşte dorul de casă şi de locurile natale. Evadarea în trecutul prunciei, amintirea bunicii, 
a mamei, a tatălui, a fraţilor, a gospodăriei, a prietenilor din copilărie, a satului, în general, constituie icoana care îi luminează drumul. 

Ana are puteri native vindecătoare de care nu este conştientă dar care-i folosesc în ocupaţia aducătoare de bani, ce o va propulsa 

10
Sfera Eonică



în lumea afacerilor. Acum intervine miracolul vieţii, Ana trăieşte 
fizic în prezentul trudnic şi căruia îi rezistă prin amintiri, sufleteşte 
fiind conectată la trecut. În mintea sa reînvie lumea satului cu 
tradiţiile, diferitele întâmplări şi păţanii din familia sa şi familiile 
consătenilor, cu durerile, tristeţile, puţinele bucurii, mai mult 
munca şi greutăţile. Conexiunile se fac aproape fără să vrea. Bunica 
reînvie în memoria sa cu toată dragostea, învăţăturile şi darurile 
spirituale pe care i le-a lăsat să le poarte mai departe în timp: „Gura 
bunicii şi ochii, mi-i aduc bine aminte. Avea o gură dureroasă, cu 
un zâmbet de obidă, din cauza atâtor rele câte îi trecuseră prin cap, 
iar ochii ei de bunică, cu privire caldă, învăluitoare, stăruie şi acum 
în mintea mea. Arăta liniştită dar nu blândă, fiindcă ne muştruluia 
de la mic la mare. Vedea repede ce e bun în om şi nu îngăduia 
răul, cu vorbe aspre se ridica asemenea unui viteaz să-l curme de 
la rădăcină.” 
Amintirea bunicii se îngemănează firesc cu splendoarea fără de 
seamăn a naturii în mijlocul căreia a hălăduit fetiţa zburdalnică 
dar şi ascultătoare, cu ochi inteligenţi şi fire curioasă: „Vraja lunii 
înfăşura blajin întinderea de un albastru din visuri şi scotea din 
pământ miresme şi sunete minunate. Eu, înfiorată de bucurie, răpită 
de acea frumuseţe neghicită a lumii întunericului, descopeream 
uimită tainele nopţii. Bunica zicea că trebuie să preţuieşti noaptea, 
că e la fel de frumoasă ca ziua, că cerul stă treaz cu steluţele lui 
ţepoase ca să vegheze pământul până noi dormim.”
Chipul tatălui, căruia îi seamănă, hărnicia şi echilibrul, bunătatea 
dar şi asprimea educaţiei dată copiilor, chipul mamei, delicată dar 
şi puternică, al fraţilor mai mari cu care se hârjonea şi de la care a 
primit primele lecţii de luptă cu viaţa, amintirea Crinuţei, prietena 
din copilărie, cea furată de moarte, toate aceste retrăiri îi dau forţă. 
Drumul în noapte, alături de tată, pe tainica şi umbroasa cărare, 
pare un drum iniţiatic, care-i deschide cărările curajului ce o va 
caracteriza mai târziu. Livada, ca spaţiu înflorit, al belşugului, 
protector, ce delimitează universul său familial, de cel comunal îi 
revine în memoria afectivă readucându-i în simţiri starea de bucurie 
şi frăţie cu prunul sădit odată cu venirea ei pe lume: „Învăţasem 
bine drumul până la prun şi mă duceam de mai multe ori pe zi să 
mă joc sub el. Acolo, la poalele lui, am ţesut închipuiri copilăreşti, 
vorbeam cu el, îi spuneam poezioarele pe care le ştiam, îi cântam. 
Trăiam atunci fericirea copiilor de a se putea refugia în imaginar şi 
de a-şi crea o lume a lor, de a visa cu ochii deschişi.”
Viaţa fremătătoare a comunităţii cu diferitele ei întâmplări, bucurii 
şi tristeţi, durerea, spaima dar şi firescul morţii, teama năpraznică 
de autorităţile abuzive, aducătoare de suferinţă şi moarte, dar şi 
dârzenia şi patriotismul caracteristic al bănăţenilor, sunt alte 
capitole importante din amintirile Anei: „În sat, în unele dimineţi, 
din curţile vecinilor auzeam femeile văicărându-se dureros. Pe 
părinţii mei îi înţepeneau fiorii, rămâneau stană de piatră acolo 
unde se găseau, în casă sau în curte, când auzeau plânsul. Tata se 
schimba la faţă şi barba i se înspicoşa ca un scaiete. Pe mine mă 
treceau fiori răcoroşi, parcă inima nu îmi mai bătea.//La casele 
vecine auzeam cum se trag zăvoarele şi cum persoane grăbite se 
îndreaptă spre curtea celui cu necazul. Nu ştiam niciodată dacă a 
murit cineva din familie ori a fost arestat noaptea bărbatul.(…)//În 
vremea aceea, cum auzeam câinele că lătra, dădeam buzna afară 
din casă, să vedem cine vine. Dacă se nimerea să fim la masă, ne 
rămânea mâncarea în gât de teamă că soldaţii vin să-l aresteze pe 
tata. El repede desfăcea o scândură de pe podea şi-şi dădea drumul 
în ascunzătoarea din grajd, dacă era în casă, ori sub căpiţa de fân, 
dacă era pe afară, ori fugea prin codru. ”
 Exprimarea literară curată şi expresivă, fără broderii 
stilistice, folosită de autoare în relevarea  realităţii imediate, se 
conjugă complementar, deşi prin contrast, cu cea înflorită de un 
penel bogat în metafore şi îndrăgostit de natură, prin descrieri 
măiestrite, atunci când intră în lumea paradisiacă a amintirilor, a 
satului. Curgerea firească a naraţiunii, farmecul neîntinat al 

povestirii, sinceritatea dar şi discreţia, rafinamentul dar şi 
devoalarea adevărului, naivitatea dar şi tăişul inteligenţei, cele două 
planuri, cel activ al realităţii şi cel pasiv al amintirii,  se desfăşoară 
când paralel, când întreţesut, aducând în atenţia cititorului două 
fresce total diferite ale omenescului, elementul de legătură fiind 
chiar personajul principal, Ana, povestitoarea, atribuie o valoare 
incontestabilă acestui minunat roman, „Jocul de-a viaţa”, dar 
oferit cititorilor şi un poem-omagiu întru neuitare adus cu talent 
şi devotament satului bănăţean, reper de frunte al românismului.
        
   

Victor Rusu
Reublica Moldova

UN MARE POET ŞI ATÂT DE CUMINTE…
(poetul Victor Rusu, reporter AMP-Internaţional, în dialog cu 

poeta Renata Verejanu)

Partea I: Ofranda omeniei

Reporter: Distinsă doamnă Renata Verejanu, iată că a trecut o lună 
de zile de la Spectacolul ce a încununat prima ediţie a Festivalului 
Internaţional de Poezie ce vă poartă numele. Care au fost emoţiile 
ce v-au dominat această perioadă?
R.V. De la recunoaşterea unei poezii adevărate care va trece 
mai departe prin ani până la afirmarea unui vers de-al meu: 
În propria ta glorie să nu te laşi să arzi… Şi totuşi, mirarea 
înălţată în ”crucea prinsă între buze” a stors din mine un 
strigăt plăcut: “Poezia a învins!” Un frumos succes insistă 
că vom avea o frumoasă tradiţie. După lansarea la 1 martie 
2014 a Festivalului Internaţional de Poezie ne-a inundat plaiul 
o puzderie de festivaluri… Unele destul de utile. Un festival 
de poezie de nivel internaţional, al unei poete – e unicul. După 
prima ediţie a Festivalului m-am retras în lumea mea, pentru 
o clipă de meditaţie. Or, chiar pornind de la etapele locale, 
zonale ale acestui Festival am ştiut că nu voi mai permite ca 
Poezia adevărată să fie ţinută în anticamera procesului literar, 
deoarece descoperisem cât de mult e căutată această poezie şi 
cât de actuală este. Şi mă durea sufletul când aflam că în toate 
bibliotecile unui sau altui raion nu se găseşte nici o carte de 
a mea. Şi iată că anume Festivalul de Poezie mă va face să-
mi editez cărţile mai insistent, într-un tiraj mai mare, şi sunt 
bucuroasă că anume festival e o motivaţie prin care cititorul 
descoperă o poezie “prea actuală”, precum susţinea cineva, 
deşi a fost scrisă în alt secol, în alt mileniu… Încă din 1989, de 
la apariţia Ofrandei omeniei (frumoasa antologie cu un destin 
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aparte) sunt conştientă de valoarea operei adunate, şi prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie mi-a confirmat încrederea.

Reporter: În aceste timpuri dificile, cum aţi izbutit să reuniţi un juriu internaţional atât de impresionant, de pe diferite meridiane?
R.V. Un proiect unic, cu o concepţie originală, nu putea să nu adune lume deosebită: atât mari personalităţi în calitatea de 
membri ai Juriului Internaţional cât şi participanţi talentaţi de pe un spaţiu geografic destul de extins, şi încă: multă lume pur 
şi simplu talentată.

Reporter: În una din emisiunile TV mi s-a părut că nu ai fost înţeleasă corect când a fost vorba despre cititor.
R.V. Nu am încercat să intervin conştient, lăsând să se discute şi ideea de cititor. Deoarece s-a vorbit şi cu altă ocazie că Festivalul 
Internaţional de Poezie promovează un poet…
Reporter: …un mare poet…
R.V. … care a fost marginalizat decenii de sistem şi slugile acelui sistem, şi din acest motiv nu a fost cunoscut pe cât ar fi…

Reporter: … cunoscut? sau recunoscut la justa lui valoare…
R.V. …Se promovează cărţile care au fost reţinute decenii de acel sistem şi nu au avut posibilitatea să ajungă la timp la cititorul 
său… Se promovează poezia care a fost cu un pas înaintea acelui timp, vorba criticului Ion Ciocanu, poezia care a provocat acel 
sistem, din care motiv a şi fost reţinută şi nu a putut ajunge la cititor atunci, când a fost scrisă, ci iată, că abia peste 30-40 de ani 
ajunge, graţie acestui festival…

Reporter: Cunosc că doar în ultimii cinci ani ai editat peste 30 de titluri de carte de poezie, eseuri, opinii, pledoarii, maxime şi cugetări, 
cronici, interviuri…în română, rusă, engleză…
R.V. Păcat că aceste cărţi au un tiraj mic, deoarece au fost editate pe cont propriu… Şi poate că acest Festival mă va impune să 
fac tot posibilul şi să măresc tirajul cel puţin a câtorva cărţi, şi, să fac imposibilul, doar ca cititorii mei, care, am descoperit că 
sunt foarte mulţi, să poată găsi o carte de Renata Verejanu.

Reporter: Aceste bucurii pe care le-a adus Poezia Renatei Verejanu în zeci şi sute de suflete, în zeci şi zeci de familii, licee, biblioteci… 
nu ţi-au luat şi o mare parte din propria energie?
RV. Mi-au sporit energia creatoare, bucuriile, încrederea… deoarece am descoperit încă o dată că poezia, cărţile mele sunt citite 
şi acasă, în Moldova, dar şi în diferite oraşe şi judeţe ale României, şi în Italia, Ucraina, Macedonia, Azerbaidjan, Federaţia Rusă, 
Germania… Chiar şi în Canada, SUA şi Australia…

Reporter: S-ar părea că beneficiar al acestui festival e poeta Renata Verejanu. Aflându-mă în frumoasa sală a Bibliotecii „Onisifor 
Ghibu”, unde s-a desfăşurat Spectacolul de Decernare a Premiilor, am constatat că nu e tocmai aşa. Ce ne spune protagonista, personal?
R.V. Fără îndoială că beneficiarul nr.1 al acestui proiect cultural internaţional e Poezia. Măria Sa, Poezia. Apoi Limba Română 
şi Moldova, unde se desfăşoară un festival de succes. Apoi fiecare participant, familia, rudele, comunitatea sa… Poetul Renata 
Verejanu e beneficiarul în măsura în care m-am implicat şi am muncit: am mers pe cont propriu la etapele locale, raionale, 
municipale… unde eram invitată de organizatori. Acolo au fost produse acele frumoase sărbători ale poeziei de care duceau lipsă 
localităţile noastre… Oamenii, şi mai ales generaţia tânără, au aflat, au descoperit adevărata putere a Poeziei. Şi au priceput, de 
ce nici o putere politică nu prea îi “iubeşte” pe poeţii adevăraţi. Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor poate fi acceptat ca 
un post-scriptum al unui şir de sărbători, provocate, bineînţeles, de Festivalul Internaţional de Poezie. Cuvântul festival a căpătat 
şi în Moldova, ca şi în Europa, o încărcătură foarte pozitivă. Lansarea Festivalului a fost de bun augur, provocând din martie 
până în prezent crearea unui număr mare de festivaluri în ţară…

Reporter: Stimată Doamnă, cine s-a făcut totuşi mai vizibil prin acest proiect: Renata Verejanu, poetul ce dispune de “o atât de bogată 
resursă de imagini personale” sau Renata Verejanu liderul Societăţii Civile?
R.V. Acum pot să constat şi să recunosc sincer că experienţa de UN SFERT de VEAC de muncă în Societatea Civilă, iată că mi 
se întoarce, mă “remunerează” într-o formă foarte originală: toate relaţiile, legăturile, colaborările, prieteniile legate în acea 
activitate de voluntariat au fost de mare folos la realizarea acestui proiect atât de original şi multidimensional, cu etapele sale 
locale, raionale, municipale, naţionale şi în final – etapa internaţională… Toată reţeaua on-line de prieteni a fost atentă la ce se 
întâmplă şi foarte bucuroasă de încununarea cu succes a proiectului.

Reporter: Din câte cunosc, multă lume a recunoscut că a redescoperit poetul Renata Verejanu. Până acum cunoştea un poet, acum au 
descoperit un mare poet. Şi, cu atât mai mare a fost mirarea lumii, cum de Dumitale, o femeie atât de puternică, pe parcursul a câtorva 
decenii ai lăsat Poetul…
R.V. …în umbra liderului Societăţii Civile?

Reporter: Nu, nu în umbra liderului Societăţii Civile – aşa s-a dorit să se creadă. Cum de Dumitale, o personalitate atât de puternică, 
cu discursuri de pe scena Marii Adunări Naţionale, de pe baricadele democraţiei, din echipa de şoc a renaşterii naţionale, fondatoarea 
Cenaclului “Grai Matern”(1988) …cunoscută şi la Consiliul Europei (Strasbourg), şi la UNESCO (Paris)… ai permis să fie marginalizat 
poetul Renata Verejanu?… Şi să nu-şi ocupe la timp, în ierarhia scriitoricească, locul pe care-l merită? Şi ce să însemne cuvintele acad.
Mihai Cimpoi, că “au fost şi unele strâmbături de nas”? (poate deschizi parantezele)…
R.V. Aparenţele înşeală. Poetul Renata Verejanu nu s-a lăsat intimidată de invidia cuiva, nici vorbă, de sistem – nici atâta. Dovadă 
e că poetul a creat toţi aceşti ani şi că are de unde să editeze acum câte 5-10 cărţi pe an, că e protagonista primului festival 
internaţional al unui poet contemporan în Republica Moldova, că sărbătoarea poeziei a avut un succes incontestabil. Dacă e 

vorba de recunoştinţa pe care o merită oricare creator de valori, cine ştie… poate că aşteptam să vină timpul. E ştiut, doar 
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timpul le aşează pe toate la locul lor.

Reporter: Şi totuşi, poate că anume acum e timpul să dezvălui nişte nume, sau cel puţin numele celui care pe parcursul mai multor 
decenii a “muncit aprig” ca să distrugă destinul poetei Renata Verejanu. E timpul, deoarece acest clan de turnători bine cimentat încă de 
pe timpurile brejneviste, şi turnătorul „personal” care-şi imagina că te-a distrus demult, şi deja a raportat unde trebuia, aflând de succesul 
Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu poate avea un comportament imprevizibil. Căci, orgoliul rănit e mai periculos 
decât o fiară rănită…
R.V. Răspuns la toate întrebările care te frământă în legătură cu aceste “personaje” – vei găsi în romanul apărut zilele acestea…

Reporter: …Doamnă Renata Verejanu, am citit într-o răsuflare romanul Dumitale, mai concret, prima carte – Asasinul Ratat, din trilogia 
Paşaportul Diplomatic Prostituat. Susţin că ai scris un best-seller. Ce te-a provocat să treci la proză?
RV. Totdeauna am scris şi proză, şi poezie. Am debutat chiar în presă cu poezii şi proză scurtă. După prima carte pe poezii (1979), 
am dus la editură cinci manuscrise de poezii şi cinci de proză… Poeziile mi le-au ţinut un deceniu, şi totuşi au văzut lumina 
tiparului, pe când proza nu a avut norocul să fie editată. Un roman fantastic pentru adolescenţi stă şi acum la căpătâi, sper să-l 
editez în timpul apropiat. Referitor la romanul acesta, sunt idei care nu încap în haina unei poezii, cer o altă realizare, într-o 
lucrare mai amplă, fie în proză sau poate că voi turna şi un film…

Reporter: Frumos… Cu Doamne ajută… De pe baricadele renaşterii ai ales a te singulariza şi a te personaliza prin fapte concrete, 
originale, dar şi atitudine conştientă faţă de metafore inedite, în dorinţa de-a ajunge perfecţiunea şi de a o disemina în gândirea şi 
comportamentul uman…
RV. …Anume pentru dorinţa de-a atinge perfecţiunea şi sunt pedepsiţi creatorii de valori. Iată şi răspunsul la întrebarea 
Dumitale atât de frumos curioasă. Eu am fost de una singură pe câmpul de luptă mai toată viaţa… dar nu pentru că aş fi dorit 
să fiu singură. Ci pentru că foarte puţini au avut curajul să se avânte… Şi încă ceva: sunt bucuroasă că nu am recurs la avocat 
niciodată în viaţă – propriile fapte m-au apărat.

Reporter: Doamnă Renata Verejanu, îngăduie-mi să citez autograful acad. Mihai Cimpoi din Dicţionarul Enciclopedic. Mihai Eminescu: 
„poetei Renata Verejanu, înzestrată nu doar cu Talent, ci şi cu Caracter.” Deci, aveai pe câmpul de luptă doi însoţitori de nădejde: 
Talentul şi Caracterul.
R.V. Trei parteneri: şi Responsabilitatea.

Reporter: Talentul, Caracterul şi Responsabilitatea… Descoperirea mea sunt versurile devenite maxime, cugetări… Poezia Renatei 
Verejanu plină de maxime…
R.V. Aceste versuri, aceste poezii – înclin să cred – au fost scrise cu ajutorul Puterii Divine.

Reporter: Ţin neapărat să citez… doar câteva, deşi cartea “În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi Cugetări” am citit-o de zeci de ori:
Clopotele bat în mine – semn că mult am să trăiesc.
Sau alte asemenea versuri:
Şi mă simt în toate-nvinsă – dar supusă nu pot fi,/
Sunt datoare c-o iubire clipei în care voi muri.
Sau:
Gerul taie din zâmbet o hrincă, din sinceritate/
Precum ar lua sufletului proba pentru calitate.
sau
Izvoarele nu cântă în pieptul orişicui.
sau…
R.V. …Eu capul meu nu-l pun pe umerii oricui… Îţi mulţumesc, dragă Victor… Ai citit atent poeziile mele…

Reporter: Eu îţi mulţumesc Dumitale pentru sutele de asemenea versuri…

Partea a II. Poetul metaforei în flăcări – Renata Verejanu

Reporter. Doamnă Renata Verejanu, în anul care pleacă ai avut nişte realizări formidabile: apariţia la Iaşi a antologiei „Ofranda omeniei”, 
cu peste 400 de pagini, editarea de către Biblioteca Metropolitană „B.P.Hasdeu” a biobibliografiei „Poetul metaforei în flăcări – Renata 
Verejanu”,  prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu” şi, cu prilejul zilei de naştere, simpozion-ul „poeta 
Renata Verejanu – personalitate de anvergură europeană”
R.V. Indubitabil, a fost un an foarte rodnic, creativ… Cu noi prieteni, cu noi colaborări, cu evenimente deosebite… Editarea 
biobibliografiei (cu un nume atât de frumos) prin Departamentul „Memoria Chişinăului” (un alt nume frumos),  şi (să vedeţi 
coincidenţă) cartea a fost lansată la 31 martie 2014 (în ziua lui Nichita), apoi în diferite localităţi pe parcursul anului, încununând 
cu o frumoasă izbândă una din etapele importante din cariera mea literară, după care nu se mai pune prin culise întrebarea 
afirmării sau neafirmării poetului. Se cere o promovare a operei literare şi un răspuns imediat la întrebarea ce stă pe gura 
cititorului versat: ce mai are a zice scriitoarea Generaţiei Dintre Secole… Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Poezie…şi 
Simpozion-ul – cred, e un răspuns original…

Reporter: Aceste evenimente importante pentru viaţa culturală de pe la noi, şi nu doar,   ţi-au adus în acest an o mulţime de 
publicaţii în mass-media atât din republică, cât şi în cea de peste frontierele Moldovei, precum şi apariţia într-o 
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mulţime de emisiuni TV.      În filmul prezentat recent cu ocazia zilei de naştere de către televiziunea naţională Moldova 1, „Aniversări. 
Renata Verejanu”, acad. Mihai Cimpoi afirmă că Dumitale, fiind printre primii scriitori de pe linia întâi a renaşterii naţionale, te-ai 
încadrat cu Cenaclul „Grai matern” şi ai contribuit la schimbarea de paradigmă, la schimbarea de mentalitate, ai contribuit la revenirea 
la normal în limbă, la restabilirea adevărului istoric… Domnia sa oferă un loc aparte poeziei Renatei Verejanu în literatura română…
R.V. …Am avut parte de o emisiune TV simpatică… Dar şi foarte curioasă… Realizatorii, folosind şi materiale din fondul 
televiziunii, din arhive, m-au surprins plăcut. Privind filmul, m-am văzut dintr-o parte: ce gândeam şi la ce visam acum un sfert 
de veac, cât eram de optimistă, câte vroiam să schimb,  şi să se schimbe în stat, în mentalitatea oamenilor… Cât de curajoasă 
eram la Marea Adunare Naţională…  Curios a fost să cunosc şi părerea câtorva colegi scriitori. Nici nu bănuiam cât de mult 
dânşii îmi cunosc opera şi activitatea…   

Reporter: …Posibil cunosc ei acea ambiţie frumoasă a Dumitale de a fi mereu o deschizătoare de drumuri … Se pare, poetul Renata 
Verejanu a avut noroc de omul Renata Verejanu, care nu a cunoscut frica nicicând… 
R.V.  …dorind „Ca-n mine tinereţea o viaţă să tot cânte…”

Reporter: Scriitorul şi istoricul literar Iurie Colesnic susţine în film că pentru a schiţa un portret al poetei Renata Verejanu e necesar de 
o paletă foarte bogată de culori…  Apreciată la apariţia primei cărţi de poeme (Până la dragoste, 1979),  nu te-ai oprit la poezie, ci în 
calitate de publicist ai „ştiut să formulezi opinii, să formulezi principii… dar să formezi şi propriul caracter: un Om dârz, un Om care 
ştie ce vrea şi pentru care contează foarte mult Demnitatea”…- susţine Iurie Colesnic.
R.V. Uite, poţi trăi o viaţă şi să nu ştii cine îţi sunt prietenii adevăraţi… mai ales când e vorba de un coleg cu care te vezi 
întâmplător o dată pe an, în stradă, te saluţi în treacăt, fiind mereu grăbiţi, fără să ştii omul cât de mult te preţuieşte…

Reporter: De câte ori am prilejul, şi eu vorbesc îndrăgostiţilor de poezie, colegilor de facultate despre un poet care a avut “marele noroc” 
să se nască chiar în gura unui balaur monstruos cu numele de totalitarism, să se lupte cu acel balaur pentru a nu se lăsa înghiţită de 
el, şi, în biruinţele de zi de zi, poetul Renata Verejanu a creat o poezie filosofică, modernă, bogată în  metafore inedite şi originale… De 
unde găseşte poetul Renata Verejanu aceste metafore?
R.V. … Poate că de la cele şapte dealuri de granit, acoperite cu o pădure de salcâmi, sus pe care e aşezat satul de baştină, le-am 
deprins pe toate: şi curajul, şi dragostea de frumos. La o privire mai profundă exegeţii pot descoperi poeme pline cu metafore 
precum în primăvară e încărcată cu struguri albi pădurea aşternută de la sat până la Nistru, sau… cum sunt încărcaţi de floare 
copacii de vişini care au încins livada părintească… Simt că dragostea de baştină mi-a fost şi rămâne a fi unul dintre îngerii care 
mi-au ocrotit darul dat de Dumnezeu şi m-au deprins să-mi apăr acest har,  indiferent de cine vine sau pleacă de la putere...

Reporter. …”Deşi anii trec, Renata Verejanu rămâne acelaşi vulcan de energie creatoare…ghidată de dragostea de frumos, dragostea 
faţă de om”, - susţine colegul Dumitale.
R.V. Această dragoste şi mă ţine puternică… În această filmare am citit poeme foarte dure, scrise prin anii 1979-1982… Şi 
privind filmul, am fost surprinsă să văd cât de actuale sunt aceste poezii… Şi totuşi, constat un lucru straniu: în acei ani era o 
stimă colectivă faţă de oamenii de cultură şi nu era deloc uşor să ponegreşti o personalitate… Pe când după 1989, în acest haos al 
perioadei de tranziţie, să distrugi un destin - pe unii nu-i costă nimic… Cine poate crede că moartea venea de bună voie la cei mai 
curajoşi poeţi români basarabeni… Cine crede că aceste accidente sunt întâmplătoare… Un Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu, 
Gheorghe Malarciuc, Lidia Istrati, Grigore Vieru, Leonida Lari, Constantin Tanase… dacă să enumărăm doar scriitorii … Prea 
multe jertfe aduse pe altarul aşa zisei perioade de tranziţie… Constat cu mare tristeţe, deşi se pare să suntem în democraţie, unele 
structuri ale puterii nu s-au schimbat şi, ca şi pe timp de tristă pomină, nu suportă scriitorii mai curajoşi…

Reporter: … sau mai talentaţi… deoarece nu au putut să le fure talentul, şi deci, nemurirea… Ci vreau să revenim la film.  
R.V. În acest film sunt imagini fantastice de la o Serată de creaţie…

Reporter: Ţin să citez: „Energia debordantă cu care a înzestrato Dumnezeu, dar şi un curaj ieşit din comun, au aduso pe Renata Verejanu 
pe drumuri necunoscute de alţii.  Atunci când era sărăcie totală şi un popor mic era furat de hoţi mari şi băgat într-o depresie comună, 
Renata Verejanu invită la serata de creaţie mari personalităţi…” Aceasta nu e o laudă, ci o constatare documentată a realizatorilor acestui 
film…
R.V. … era decembrie 1993… Banii fuseseră schimbaţi 1 la 1000. Tot ce costa  o unitatea, a doua zi costa o mie de unităţi. Dar 
şi după aceasta preţurile s-au mai scumpit de zece mii de ori. Eu nu-mi imaginez, cum noi, basarabenii, am rezistat acestui 
genocid… În acest timp sălile de spectacole, teatrele erau pustii… Se închideau fabricile,  grădiniţele care mai apoi au fost 
privatizate la un preţ de nimica de foştii nomenclaturişti. Nu se editau cărţi, reviste, ziare… Lumea nu avea unde să lucreze. O 
mare parte a populaţiei nu primea salariu, pensiile nu se plăteau cu anii… Însăşi Moldova, ca o cerşetoare cu mâna întinsă, stătea 
undeva la marginea istoriei…  În schimb înflorea criminalitatea…  

Reporter: …am aflat din presă că au fost câteva atentate la securitatea familiei şi a vieţii Renatei Verejanu…
R.V. …Mi-am zis în acele clipe de mare tristeţe naţională că trebuie să fac ceva – şi am invitat lumea la o întâlnire cu poeta 
Renata Verejanu, şi nu undeva, ci la Sala cu orgă, care m-a costat o avere… Am fost surprinsă nu de faptul că cea mai de 
prestigiu Sală era plină, ci m-am bucurat că au venit alături de mine, fără careva publicitate, „neinvitaţi”, precum au zis, mari 
personalităţi ale neamului: compozitorul Eugen Doga, acad.Dumitru Matcovschi, acad. Mihai Cimpoi, acad. Anatol Ciobanu, 
actriţa Ninela Caranfil, compozitoarea Daria Radu, scriitoarea Irina Stavschi, artistul plastic Glebus Sainciuc, dna Iulia Costin 
(soţia primarului de Chişinău, Nicolae Costin, care a murit şi el foarte suspect),  actori, reprezentanţi mass-media, profesori, 
colindători… A fost un eveniment de excepţie în viaţa culturală a capitalei… Am încercat să ridic dispoziţia societăţii, şi cred că 
mi-a reuşit, dacă, peste 20 de ani, lumea priveşte cu atâtea emoţii cum eu dansez cu marele om de cultură, rectorul  Academiei 
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de Arte, Teatru şi Muzică şi director la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”  - Veniamin Apostol, decedat şi el destul de tânăr…  
Dansam pe scena Sălii cu Orgă, unde nimeni nu a dansat niciodată… (era strict interzis: să nu se deranjeze orga!)… Şi cel mai 
frumos vals îl cânta la pian însăşi marele compozitor Eugen Doga… Care sărăcie? Am fost dintotdeauna şi suntem un neam 
foarte bogat… 

Reporter: Din personalităţile pe care le-ai amintit, sunt nişte filmări aparte cu poeta Irina Stavschi, una din puţinele prietene adevărate 
ale Dumitale, deşi era cu 30 de ani mai în vârstă… 
R.V. Doamna Irina Stavschi (poet, publicist, artist plastic) a refuzat să devină membru pcus, în timpul când asta însemna să pui 
cruce pe toată cariera ta. Dar Irina Stavschi a fost o primă şi mare dragoste a lui Eugeniu Coşeriu. Îmi vorbea deseori despre 
Coşeriu, pe care eu nu mi-l închipuiam în felul în care îmi povestea dna Stavschi. Până, aflându-mă în ospeţie la ea, în clipa când 
marele savant a venit la dânsa, acasă, în cele două odăiţe mici… Deşi nu mai era domniţa ceea foarte frumoasă cu care învăţase 
până la război, se vedeţi ce cuvinte găsise Coşeriu pentru distinsa doamnă… Straniu, că îndată după acea vizită la Chişinău a 
savantului din Germania, după Congresul al V-lea al Filologilor Români (Iași-Chișinău, 1994), la care participase Coşeriu, poeta 
Irina Stavschi a decedat, la fel, foarte suspect… Acum 20 de ani… 

Reporter: Renata Verejanu - poetul Generaţiei Dintre Secole. Ai şi o carte, se cheamă Generaţia Dintre Secole. Ce subînţelege prin 
această sintagmă însăşi poeta?
R.V. E generaţia de pe baricade, generaţia care a ars ca o torţă pentru binele ţării, pentru neam, pentru ca semenii să nu-şi piardă 
demnitatea în acest timp groaznic al perioadei de tranziţie… Oameni de cultură română foarte activi la sfârşitul secolului XX, 
foarte activi şi în primele decenii a secolului XXI. O generaţie de aur. Va veni un timp când se va putea vorbi despre Generaţia 
Dintre Secole…

Reporter: Recent, citind mai atent „Antologia de Poezie şi Eseu” a Festivalului Internaţional de Poezie, am descoperit în eseul Veronicăi 
Popa o profundă cunoaştere a poeziei dumitale. Dar şi un gând care se ţinea şi de mine… Autoarea articolului vă aseamănă cu Regina 
Tomiris, vestită prin frumuseţea ei morală, curajul şi credinţa nestrămutată în ideea de libertate.
R.V. Strămoşii ne-au fost un sprijin permanent… Dar mai e acel sprijin real pe care ţi-l oferă Demnitatea de om, înţelepciunea de 
la o vârstă foarte fragedă, absorbită în sânge de la acele coline, acele câmpii ale pământului unde te-ai născut, care ţi-au dăruit 
dragostea şi te-au ajutat să înţelegi că darul dat de Puterea Divină e însăşi voinţa ta, e dorinţa omului de a se crea pe sine însuşi. 
Or, atâţia filosofi ne-au adus dovada că Dumnezeu ne-a dat pe toţi la fel, simpli indivizi… Şi doar cei, care au voinţă şi curajul de 
a se crea pe sine – anume acei şi ajung să fi cetăţenii de folos unei comunităţii, unei societăţii. Pe când cei care au caracter să se 
formeze zi de zi ca personalităţi – sunt o mare avuţie a neamului său, acel patrimoniu cultural fără de preţ, adunat cu secolele… 
Dacă e să ne dăm meditaţiei un pic…

Reporter:  Aceasta a dorit să spună şi dl Tudor Palladi, scriitorul şi editorul, susţinând că ai fost aleasă încă de la început, atunci când 
te-ai născut în câmp, pe o brazdă… aleasă de Ofranda omeniei, aleasă de Acest timp al iubirii, Metafora nemuririi…aleasă de toate cărţile 
care-ţi poartă numele…Şi având nu doar har, ci şi voinţă, ai tras brazdă adâncă în literatura noastră. 
R.V. Acest film mi-a răscolit sufletul până la mari adâncimi…

Reporter: Deoarece port cu mine cartea „În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări”, vreau să-ţi mulţumesc, distinsă Doamnă, 
pentru că „În graiul dragilor părinţi vin anotimpurile-n ţară…” şi pentru că…
R.V. … Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare…

1 octombrie  – 1 noiembrie 2014, Chişinău.
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      Valeriu Popovici-Ursu
                Paris                                           Adevărul despre aşa-zisul holocaust al evreilor atribuit românilor  

     În toamna anului 2004 am asistat în sala Bibliotecii de cartier din Drumul 
Taberii-Bucureşti la o întrunire organizată de Academia daco-română.
     Printre persoanele care au luat cuvîntul a fost şi Colonelul în retragere 
C.Mărgăritescu, care facând parte din Uniunea Veteranilor de război, ne-a dezvăluit 
câteva evenimente din perioada premergătoare ultimului război cât şi evenimente 
recente.
     În perioada insurecţiei legionare din ianuarie 1941, legionarii au îmbarcat în 
„trenul groazei cu vagoane de marfă” fără hrană şi apă de băut, câteva sute de evrei 
din Iaşi, cu direcţia spre Bucureşti. 
     Colonelul Mărgăritescu a făcut parte din echipa de militari care, din ordinul 
gen. Antonescu Conducătorul Statului, a oprit trenul la câteva sute de kilometri de 
Iaşi.
     După trei zile de stat în vagoane, militarii au scos pe toţi ocupanţii şi i-au 
îmbarcat de urgenţă în autobuze militare şi în maşini de salvare, transportându-i pe 
fiecare la adresa de acasă la Iaşi, sau la spital. Din păcate câteva zeci de persoane în 
vârstă au sucombat în vagoane şi alte zeci la spital la Iaşi.
     Dar cea mai importantă declaraţie făcută de dl. Mărgăritescu a fost acţiunea 
intreprinsă de evreul român Elie Wiesel, născut în România în anul 1928. În urma 
declaraţiei făcută de preşedintele României Ion Iliescu că românii nu au ucis în 
masă pe evrei – deci nu a existat un holocaust al evreilor – Elie Wiesel a colindat cu 

o întreagă echipă Basarabia şi Transnistria, culegând (bineînţeles cu compensaţii băneşti) 300.000 de declaraţii ai urmaşilor evreilor, al 
căror părinţi sau rude au fost ucişi de români. Menţionăm faptul că prin înaintarea trupelor germano-române spre Sevastopol, Basarabia 
şi Transnistria au fost date după ocupare, în administrarea trupelor române. 
 În baza declaraţiilor culese, Elie Wiesel a făcut toate demersurile necesare pentru compensaţii materile ale urmaşilor victimelor 
holocaustului, de către români. 
 N-a fost dat niciun comunicat oficial despre suma care trebuia plătită urmaşilor victimelor holocaustului evreilor din Transnistria 
şi Ucraina, victime atribuite românilor, dar preşedintele Ion Iliescu a revenit la ce afirmase mai înainte, admiţând holocaustul evreilor de 
către români!  
 În expunerea pe care dl. colonel Mărgăritescu a făcut-o auditoriului din Biblioteca Drumul Taberii, fapt ne publicat nici în presă, 
nici în declaraţia preşedintelui, a fost suma pe care Statul Român trebuia s-o plătească Israëlului, beneficiarul sumei de 170 de miliarde 
de US dolari! 
 La data acestui anunţ, colonelul afirma că mare parte din suma amintită mai sus, a fost deja achitată de Statul nostru. Pentru restul 
de achitat, Statul a trebuit să se împrumute la Băncile evreieşti din străinătate cu dobânzi mari dictate de ele, Bănci acreditate de Israël 
beneficiarul sumei sus menţionate. Statul român a trebuit să se grăbească la plata impusă, altfel era blocată intrarea României în NATO 
şi UE.
 Oare nu cumva, vânzarea precipitată a întregii flote comerciale române, a coincis cu plata impusă ţării noastre prin acţiunea lui Elie 
Wiesel ? Noi credem că da.  
 O altă comunicare făcută în expunerea domnului colonel Mărgăritescu, a fost că urma ca în zilele următoare să-l întâlnească la 
Paris pe preşedintele Jacque Chirac, să-i expună adevărul că n-a existat holocaust al evreilor de către români. De asemenea ne-a informat 
că plecă şi în USA, la o reuniune cu foştii combatanţi din al II-lea război mondial, cărora le va expune clar şi lor, că românii n-au înfăptuit 
holocaustul evreilor.
 Pe data de 10 octombrie 2007 preşedintele statului Israël Shimon Peres, în faţa a o sută de reprezentanţi ai cercurilor diplomate 
evreieşti, la Hotelul Hilton din Tel-Aviv, producea o afirmaţie năucitoare: „Israël cumpăra (printre altele) Ungaria, cumpăra România, 
cumpăra Polonia ... ceea ce a produs de atunci criza financiară internaţională. Considerăm ca această aşa-zisă cumpărare a României, 
a însemnat cumpărarea hotelurilor nerestaurate nici astăzi de pe litoral, diverse alte hoteluri de lux din ţară, locuinţele sau vilele a peste 
500.000 de evrei care au revenit în România din Israël şi din Basarabia, precum şi nenumărate firme comerciale conduse de noii veniţi.
 Considerăm că prin aceasta enormă sumă pe care Statul român a plătit-o Israëlului, au beneficiat şi cei peste 500.000 evrei care s-au 
instalat în ţară (după unele surse neoficiale, cîte 200.000 euro de familie), iar din 1990 toţi evreii plecaţi din ţară în perioada comunistă, 
recăpătând şi cetăţenia română, primesc pensia pentru anii lucraţi în ţara noastră. 
 În anul 1992 vizitând Israëlul, la Muzeul Holocaustului din Ierusalim, România figura cu 180.000 de evrei victime a holocaustului. 
Bineînţeles că în aceasta cifră au intrat şi victimile holocaustului din teritoriul Transilvaniei de nord, teritoriu cedat maghiarilor prin 
tratatul Molotov-Riebbentrop din anul 1941, recucerit de trupele sovieto-române în anul 1944/45. Astăzi, după strădania lui Wiesel, 
România figurează cu cifra de 400.000 evrei victime ale holocaustului românilor, a doua ţară după Germania!
 Veţi găsi aceaşi cifră şi în aşa-zisul „Templul Holocaustului” dedicat lui Elie Wiesel din Bucureşti şi cel din USA.
 După toate cele expuse mai sus, venim cu două declaraţii ale unor personalităţi, străine de poporul nostru, din care rezultă ca noi 
românii, nu am ucis pe evrei, una din ele, chiar mulţumeşte poporului nostru pentru salvare de la moarte a evreilor.   
 În vizita care în anul 2010 Preşedintele Israëlului Shimon Peres a făcut-o în ţara noastră, s-a exprimat cu următoarele cuvinte:
 „ Nu vom uita niciodată că, în perioada nazistă, românii au salvat vieţile multor evrei din România, 400.000 de evrei au venit din 
România şi au contribuit şi contribuie în continuare la edificarea Israëlului.”
 Dar preşedintele Perez n-a pronunţat nici-un cuvânt despre aşa-zisul holocaust şi nici partea română n-a intervenit, punându-i 

întrebarea „
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	 A	 doua	 dovadă	 recentă,	 că	 noi	 românii	 nu	 am	 participat	
la	 holocaustul	 evreilor	 în	 cel	 de	 al	 doilea	 război	 mondial,	 ne-a	
furnizat-o	preşedintele	Rusiei	Vladimir	Putin.	Domnia	sa,	în	urma	
conflictului	 din	 primăvara	 acestui	 an	 între	 ucrainieni	 şi	 ruşi,	 a	
declarat	că,	un	secret	ţinut	încă	de	pe	vremea	lui	Stalin	şi	a	tuturor	
conducătorilor	URSS	până	acum,	a	fost	participarea	ucrainienilor	
în	timpul	celui	de	al	doilea	război	mondial	la	holocaustul	a	sute	de	
mii	de	evrei	şi	uciderea	e	zeci	de	mii	de	ruşi! 
	 În	 aceeaşi	 declaraţie,	 preşedintele	 Rusiei,	 a	 afirmat	 că	
ucrainienii	 au	 furnizat	 trupelor	 germane	 în	 înaintarea	 către	
Sevastopol,	soldaţi	care	au	luptat	împreună	cu	nemţii.	
	 Pentru	a	explica	aversiunea	ucrainienilor	contra	ruşilor	şi	în	
special	contra	evreilor,	trebuie	să	revenim	la	evenimentele	de	după	
revoluţia	 rusească	 din	 1917.	Ucrainienii	 au	 fost	 ostili	 regimului	
impus	 tuturor	 republicilor	 sovietice	 după	 victoria	 regimului	
comunist	 ca	de	 altfel	 al	multor	 locuitori	din	provinciile	 asiatice.	
Cum	sovietizarea	Ucrainei	pe	cale	paşnică	era	frânată	de	populaţie	
şi	de	grupurile	armate	ucrainiene,	s-a	dat	ordinul	de	comunizarea	
forţată	 a	 întregii	 populaţii,	 precum	 şi	 naţionalizarea	 terenurilor	
agricole.	În	sprijinul	acestei	acţiuni	au	fost	trimise	unităţi	armate	
speciale	 de	 la	Moscova	 cu	 comisari	 politici	 bolşevici,	 în	marea	
majoritate	evrei.
	 Aceste	 acţiuni	 au	 avut	 urmări	 nefaste	 în	 desfăşurarea	
activităţii	agricole,	mai	ales	că	Ucraina	era	grânarul	Rusiei.	Între	
anii	1920-1930	atât	din	cauza	secetei,	a	dezorganizării	activităţii	
agricole	cît	şi	a	rechiziţionării	produselor	agricole	de	către	armată,	
populaţia	ucrainiană	a	suferit	de	foame,	fiind	înregistrate	între	4	la	
5	milioane	de	morţi	de	subnutriţie!
 Aceste	 evenimente	 ucrainienii	 nu	 le-au	 uitat,	 şi	 cu	 ocazia	
celui	de	al	2-lea	război	mondial	pe	teritoriul	lor,	s-au	răzbunat	pe	
torţionarii	lor,	în	special	pe	evrei,	dar	şi	pe	ruşi.
	 Declaraţia	Preşedintelui	Rusiei	vine	în	sprijinul	disculpării	
românilor	de	acuzaţia	de	holocaust	al	evreilor	din	Transnistria	şi	
Ucraina.
	 Evocând	aceste	fapte	care	ne	sunt	dezvăluite	deabea	în	acest	
an,	s-ar	cuveni	ca	Statul	Român	să	profite	de	aceste	declaraţii	ale	
Preşedintelui	 Rusiei	 şi	 să	 ceară	 Statului	 Israël	 impunerea	 plăţii	
lolocaustului	 evreilor	 din	 Ucraina	 UCRAINIENILOR	 precum	
şi	 restituirea	 sumei	 de	 170	 miliarde	 de	 dolari	 Statului	 român.	
Şi	 aceasta	 mai	 ales,	 urmare	 declaraţiei	 de	 simpatie	 făcută	 de	
Preşedintele	 Shimon	 Peres	 cu	 ocazia	 vizitei	 în	 ţara	 noastră	 din	
2010,	 în	 care	ne	mulţumea	 că	 am	permis	 salvarea	 a	 400.000	de	
evrei	să	ajungă	în	Israël.
				Dar	ucrainienii	n-au	urât	doar	pe	ruşi	cu	care	au	avut	conflicte	
pentru	pierderea	Crimeii.	Ei	ne	urăsc	şi	pe	noi	românii	şi	sunt	cei	
mai	aprigi	duşmani	ai	poporului	nostru:
	 -	 în	 1948	 au	 dorit	 anexarea	 Basarabiei	 şi	 doar	 prezenţa	
militară	a	românilor	a	forţat	retragerea	acestei	cereri;
	 -	în	1945	au	dorit	anexarea	Basarabiei	şi	doar	presiunea	lui	
Stalin	a	forţat	eliminarea	acestei	pretenţii;
	 -	în	1992	ucrainienii	au	participat	cu	trupe	la	războiul	de	pe	
Nistru,	alături	de	trupele	ruse	împotriva	celor	româneşti	pentru	a	
desprinde	regiunea	transnistriană,	pe	care	şi-o	doreau	atât	de	mult	
pentru	ei;
	 -	din	1992	până	în	prezent	au	fost	parte	activă	din	formatul	
de	 negociere	 pentru	 regiunea	 transnistriană;	 în	 mod	 permanent	
au	 susţinut	 poziţia	Rusiei	 şi	 au	 făcut	 tot	 ceea	 ce	 este	 posibil	 ca	
negocierile	să	fie	formale	şi	să	eşueze;
	 -	cea	mai	mare	parte	a	mafiei	ce	a	condus	Republica	Moldova	
(Basarabia	 nostră	 românească)	 după	 1991	 este	 reprezentată	 de	
ucrainieni	şi	nu	de	ruşi;	aceştia	aveau	rolul	clar	dat	de	la	Kiev	ca	
Republica	Moldova	să	eşueze	pe	toate	planurile;
	 -	cei	care	au	condus	regiunea	transnistriană,	care	promovează	
separatismul	la	Bălţi,	Cahul	şi	Găgăuţia	sunt	ucrainienii	şi	nu	ruşii;
	 -	ucrainienii	au	dus	o	politică	de	distrugere	a	identităţii	

româneşti	 din	 teritoriile	 ocupate,	 mai	 dură	 chiar	 decât	 Stalin	 în	
restul	imperiului;
	 -	 Ucraina	 a	 preluat	 Insula	 Şerpilor,	 pământ	 românesc	
ce	niciodată	nu	 i-a	 aparţinut;	 timp	de	câţiva	ani	ne-am	certat	pe	
la	Haga,	 iar	 acum	 ei	 sunt	 foarte	 supăraţi	 pe	 noi	 românii	 pentru	
pierderea	platformei	continentale;	-	una	din	problemele	principale	
ce	 stă	 în	 calea	 reunirii	 celor	 două	 state	 româneşti	 este	 tocmai	
Ucraina,	 ce	manifestă	o	opoziţie	mai	mare	decât	Rusia;	 ea	vede	
în	 această	 reunire	 eventuale	 pretenţii	 teritoriale	 ale	 ţării	 noastre	
asupra	teritoriului	ucrainian;
	 -	 prima	măsură	 luată	de	 „europeniştii	 ucrainieni”	 a	 fost	
aceea	de	a	interzice	limbile	regionale,	inclusiv	limba	română;	tare	
ne	temem	că	poporul	a	vrut	ceva	şi	va	obţine	altceva.
	 Expunând	 toate	 aceste	 adevăruri,	 credem	 în	 îndrumarea	
opiniei	 românilor	 spre	 întregirea	 întregului	 teritoriu	 ce	 ne-a	
aparţinut	nouă	românilor,	cel	puţin	al	aceluia	ce	l-am	deţinut	prin	
tratatul	de	la	Trianon	din	4	iunie	1920.	De	asemeni	să	luptăm	pentru	
ca	suma	pe	care	ni	s-a	imputat	nouă	pentru	holocaustului	evreilor	
din	Transnistria	 să	 	ne	fie	 restituită,	nu	noi	 românii	 am	 înfăptuit	
holocaustul	evreilor	din	Transnistria	ci,	urmare	a	declaraţiei	făcută	
de	către	preşedintele	Putin	 în	această	primăvară,	ucrainienii	sunt	
cei	care	au	fost	terţionarii	evreilor	ruşi.

							23	brumar	2014	(noembrie	2014)

        Adriana MIHAELA Macsut  

Despre pseudés dóxas în concepţia platoniciană
 

	 Există	 un	 paradox	 formulat	 în	 Theaitetos 187e	 -	 188c	
care	este	preluat	din	Menon	şi	care	se	referă	 la	posibilitatea	prin	
care	 cineva	poate	 cunoaşte,	 iar	 atunci	 ,,fie	 cunoaşte	 totul,	 fie	 nu	
cunoaşte	nimic”	(Menon	188c)	Drept	exemplu,	apare	posibilitatea	
apariţiei	unei	opinii	false	în	momentul	în	care	cineva	ar	confunda	
o	persoană	cu	cealaltă,	adică,	pe	Theaitetos	cu	Socrate	sau	invers.	
Rezultă	patru	posibilităţi:	îi	cunoaşte	pe	amândoi,	nu	cunoaşte	pe	
niciunul,		cunoaşte	pe	Theaitetos,	dar	nu-l	cunoaşte	pe	Socrate	sau	
nu-l	cunoaşte	pe	Theaitetos,	dar	îl	cunoaşte	pe	Socrate.	Încercarea	
de	a	rezolva	problema	opiniei	false	în	situaţiile	amintite	conduce	
la	 confuzia	 dintre	 cei	 doi,	 ajungându-se	 la	 apariţia	 opiniei	 false.	
În	niciuna	dintre	aceste	ipostaze	nu	poate	exista	confuzia	posibilă	
dintre	 cei	 doi	 şi	 implicit	 nu	 poate	 exista	 nicio	 opinie	 falsă.	
Motivul	 paradoxului	 evocat	 anterior	 se	 contureazăm	 prin	 non-
distincţia realizată	 între: cunoaşterea universalului	 (ἐπιστήμη)	
și	 cunoaşterea particularului (δόξα).	 Se	 realizează,	 astfel,	 „o	
echivalenţă	 între	cunoaşterea	 lui	X	şi	 cunoaşterea	a	ceea	ce	este	
X”	 (John	Mcdowell,	Theaetetus,	 Clarendon	 Press,	Oxford,1973,	
p.	194).	Rezultă,	în	acest	mod,	două	tipuri	cognitive	care	îndrumă	
către	 conceperea	 procesului	 cunoaşterii	 prin	 termenii totul sau	
nimic	 (Şerban,	Silviu,	Individuaţia la Platon,	 teză	doctorat,	ms.,	
2009).	Există	şi	altă	 încercare	de	rezolvare	a	 întemeierii	opiniei	
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despe ,,ceea ce nu este”(Theaitetos, 188c-189b, a se vedea 
şi John Mcdowell, Theaetetus, Clarendon Press, Oxford,1973, 

p. 194). Motivaţia avută în vedere pentru contrazicerea acestei 
definiţii include analogia existentă între procesele senzoriale 

şi procesele de elaborare ale judecăţilor. Rezultă că auzul sau 
atingerea implică existenţa unui obiect care produce senzaţia 
respectivă de auz sau văz. Prin urmare, elaborarea unei opinii 
despre un obiect (lucru) necesită un obiect al judecăţii. Fomularea 
unei opinii (δοξάζειν) despre ceea ce nu este se referă la o opinie 
despre nimic. Totuşi, opinia despre nimic nu o poate fi o opinie. 
Dacă lipseşte obiectul care este perceput, nu poate exista o senzaţie. 
Prin consideraţia că opinia falsă poate fi definită ca opinia despre 
ceea ce nu este se neagă însăşi existenţa opiniei. Paradoxul este 
marcat de acceptarea definirii nefiinţei în abordarea lui Parmenide 
adică, o abordare care este contrară fiinţei (W. K. C. Guthrie, A 
History of Greek Philosophy, vol. 5, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1979, p. 107 precum  și  Parmenide,  frag. 4). De 
precizat că în Sofistul şi Parmenide există menţiunea despre ceea 
ce nu este şi ceea ce este, rezultând că contradicția descrisă prin 
cupluri compuse din termeni precum acelaşi-diferit și identitate-
alteritate. Platon se constituie a fi, în acest mod, reprezentant al 
tezei referitoare la „proporţionalitatea-ca-judecată-asupra-a-
ceva” (Sofistul 260a și Parmenide 131b; se stabileşte diferenţa 
dintre tipurile de fiinţe). Existenţa adevărată devine, în acest mod, 
inclusă în „propoziţii-despre-judecată-asupra-a-ceva” (ibidem) 
care pot fi false sau adevărate. 
    Dialogul Theaitetos are ca motiv de studiu fundamentarea 
tezei dacă a şti înseamnă a formula δόξα ἀλήθες, în sensul de a se 
stabili  dacă se poate întocmi o  afirmație adevărată care se poate 
motiva (Theaitetos 201c) care în traducere ar înseamnă a şti că este 
crezare adevărată şi întemeiată (Herbert Schadelbach, Introducere 
în teoria cunoaşterii,  Editura Paralela 45, Piteşti, 2007,  pp. 68 – 
69). Problematica referitoare la confuzia unui obiect cu altul nu 
este înlăturată prin încercarea de a defini opinia falsă. Posibilitatea 
confuziei apare din nou prin introducerea capacităţii memoriei 
prin care se are în vedere construcţia unei noi legături dintre 
necunoaştere şi cunoaştere. Rezultă că posibilitatea cunoaşterii 
unui obiect se bazează pe două posibilităţi:  cunoaşterea care este 
deja prezentă în suflet și necunoaşterea care este total absentă din 
suflet(F. M. Cornford, Plato’s Theory of Knowledge: The Theatatus 
and the Sophist of Plato,  Liberal Arts Press, 1957,  p. 120)
Există un paradox formulat în Theaitetos 187e - 188c care este 
preluat din Menon şi care se referă la posibilitatea prin care cineva 
poate cunoaşte, iar atunci ,,fie cunoaşte totul, fie nu cunoaşte 
nimic” (Menon 188c). Drept exemplu, apare posibilitatea apariţiei 
unei opinii false în momentul în care cineva ar confunda o persoană 
cu cealaltă, adică, pe Theaitetos cu Socrate sau invers. Rezultă 
patru posibilităţi: îi cunoaşte pe amândoi, nu cunoaşte pe niciunul, 
îl cunoaşte pe Theaitetos, dar nu-l cunoaşte pe Socrate sau nu-l 
cunoaşte pe Theaitetos, dar îl cunoaşte pe Socrate. Încercarea de 
a rezolva problema opiniei false în situaţiile amintite conduce la 
confuzia dintre cei doi, ajungându-se la apariţia opiniei false. În 
niciuna dintre aceste ipostaze nu poate exista confuzia posibilă 
dintre cei doi şi implicit nu poate exista nicio opinie falsă (John 
Mcdowell, Theaetetus, Clarendon Press, Oxford,1973, p. 194) 
Motivul paradoxului evocat anterior se contureazăm prin non-
distincţia realizată între: cunoaşterea universalului (ἐπιστήμη) 
și cunoaşterea particularului (δόξα). Se realizează, astfel, „o 
echivalenţă între cunoaşterea lui X şi cunoaşterea a ceea ce este 
X” (ibidem, p. 197). Rezultă, în acest mod, două tipuri cognitive 
care îndrumă către conceperea procesului cunoaşterii prin 
termenii totul sau nimic (Silviu Şerban, op. cit., p. 91). Există şi 

altă încercare de rezolvare a întemeierii opiniei false care este 
ilustrată prin definirea acesteia drept o judecată despe ,,ceea 

ce nu este” (Theaitetos 188c - 189b). Motivaţia avută în 

vedere pentru contrazicerea acestei definiţii include 
analogia existentă între procesele senzoriale şi procesele de 
elaborare ale judecăţilor. Rezultă că auzul sau atingerea implică 
existenţa unui obiect care produce senzaţia respectivă de auz sau 
văz. Prin urmare, elaborarea unei opinii despre un obiect (lucru) 
necesită un obiect al judecăţii. Fomularea unei opinii (δοξάζειν) 
despre ceea ce nu este se referă la o opinie despre nimic. Totuşi, 
opinia despre nimic nu o poate fi o opinie. Dacă lipseşte obiectul 
care este perceput, nu poate exista o senzaţie. Prin consideraţia că 
opinia falsă poate fi definită ca opinia despre ceea ce nu este se 
neagă însăşi existenţa opiniei. Paradoxul este marcat de acceptarea 
definirii nefiinţei în abordarea lui Parmenide adică, o abordare 
care este contrară fiinţei (W. K. C. Guthrie, A History of Greek 
Philosophy, vol. 5, Cambridge University Press, Cambridge, 1979, 
p. 107 precum  și  Parmenide,  frag. 4).  De precizat că în Sofistul 
şi Parmenide există menţiunea despre ceea ce nu este şi ceea ce 
este, rezultând că contradicția descrisă prin cupluri compuse din 
termeni precum acelaşi-diferit și identitate-alteritate (Sofistul 
260a și Parmenide 131b; se stabileşte diferenţa dintre tipurile 
de fiinţe). Platon se constituie a fi, în acest mod, reprezentant 
al tezei referitoare la „proporţionalitatea-ca-judecată-asupra-
a-ceva”(Theaitetos 186d şi Sofistul 261c). Existenţa adevărată 
devine, în acest mod, inclusă în „propoziţii-despre-judecată-
asupra-a-ceva” (ibidem) care pot fi false sau adevărate. 
    Dialogul Theaitetos are ca motiv de studiu fundamentarea 
tezei dacă a şti înseamnă a formula δόξα ἀλήθες, în sensul de a se 
stabili  dacă se poate întocmi o  afirmație adevărată care se poate 
motiva (Theaitetos 201c) care în traducere ar înseamnă a şti că 
este crezare adevărată şi întemeiată. Apare, în acest context, 
problema explicării opiniei false (Herbert Schadelbach, op. cit., 
pp. 68 – 69) din care rezultă paradoxul  arătând că este imposibilă, 
în cazul cunoaşterii cât şi în cel al necunoaşterii, confuzia dintre 
două obiecte. Există posibilitatea confuziei dintre două opinii, 
afirmându-se, spre exemplu, opinii despre urât în locul frumosului 
sau opinii despre frumos în locul urâtului. În mod asemănător, se 
prezintă explicaţia opiniei false în Sofistul 263. Totuşi, aici opinia 
falsă este corectată prin două amendamente aduse concepției lui 
Parmenide despre Idee: „prezentarea a ceea ce nu este ca ceea ce 
este diferit și acceptarea posibilităţii legăturii dintre Idei” (Martin 
Heidegger, Parmenide, Editura Humanitas, București, 2001, 
pp. 255 și 384). Echivalenţa evocată între aceşti termeni arată 
că frumosul este urât sau parul este impar, iar confuzia acestor 
termeni este asemănătoare cu aceea dintre lucruri. Problematica 
referitoare la confuzia unui obiect cu altul nu este înlăturată prin 
încercarea de a defini opinia falsă. Posibilitatea confuziei apare 
din nou prin introducerea capacităţii memoriei prin care se are 
în vedere construcţia unei noi legături dintre necunoaştere şi 
cunoaştere. Rezultă că posibilitatea cunoaşterii unui obiect se 
bazează pe două posibilităţi:  cunoaşterea care este deja prezentă 
în suflet și necunoaşterea care este total absentă din suflet F. M. 
Cornford, Plato’s Theory… ,  op. cit., p. 120).
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Stelian Gomboş
            Despre Praznicul Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos sau Crăciunul…

Introducere

Bi s e r i c a 
O r t o d o x ă 
sărbă toreş te 

pe 25 decembrie (7 
ianuarie) Naşterea 
Domnului şi 
Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Acest 
eveniment a avut 
loc în urmă cu mai 
bine de 2000 de ani 

într-o peşteră din Betleemul Iudeii. Deasupra acestui loc 
străjuieşte de peste 1600 de ani, Biserica ctitorită de Sfânta 
Împărăteasă Elena. Naşterea Domnului, Praznic împărătesc 
cu dată fixă, numită în tradiţie şi Crăciunul, este sărbătoarea 
anuală a naşterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. 
 Sărbătoarea Naşterii Domnului, deşi nu este la fel de veche precum sărbătoarea Paştelui sau a Rusaliilor, pare a fi cea dintâi 
sărbătoare specific creştină dintre cele ale Mântuitorului. Vechimea ei se poate urmării retrospectiv în documente până la sfârşitul 
secolului III, când – după o tradiţie consemnată de istoricul Nichifor Calist – pe timpul prigoanei lui Diocleţian şi Maximian, o mare 
mulţime de creştini au pierit arşi de vii într-o biserică din Nicomidia, în care ei se adunaseră să prăznuiască ziua Naşterii Domnului. La 
început era deosebire între creştinii din Apus şi cei din Răsărit, în ceea ce priveşte data acestei sărbători. Astfel, în Apus, cel puţin de prin 
sec. III, Naşterea Domnului se serba, ca şi azi, la 25 decembrie, potrivit unei vechi tradiţii, după care recensământul lui Cezar August, în 
timpul căruia Sf. Evanghelist Luca ne spune că s-a întâmplat Naşterea Domnului (Luca II, 1 ), a avut loc la 25 decembrie 754 ab Urbe 
condita (de la fundarea Romei). Cele mai importante documente în care se menţionează atât originea praznicului Naşterii Domnului, cât 
şi data sărbătoririi lui rămân totuşi Omiliile Părinţilor de limbă greacă şi latină ai sec. al IV-lea. Sfântul Ioan Gură de Aur († 407), într-o 
Omilie la Naşterea Domnului din 25 decembrie 386, afirmă că după o veche tradiţie, la Roma, încă de la început, Naşterea Domnului 
a fost sărbătorită la 25 decembrie. Fericitul Ieronim († 420), într-o Cuvântare la 25 decembrie, îşi exprimă convingerea că în această zi 
S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, deoarece aceasta reprezintă o tradiţie veche şi universală. Cel care vorbeşte pentru întâia oară de 
consensul unanim al Bisericii de a fixa Naşterea Domnului în ziua a opta a calendelor lui ianuarie, adică la 25 decembrie, este Fericitul 
Augustin († 430). Sfântul Grigorie Teologul († 390) avea să rostească la 25 decembrie 379 (an în care este chemat la Constantinopol 
de către ortodocşi spre a întări Ortodoxia) celebra Cuvântare care va servi ca izvor de inspiraţie Sfântului Cosma de Maiuma († 781), 
alcătuitorul Canonului Naşterii Domnului („Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!...”).

 Despre fixarea sărbătorii in timp istoric şi spaţiu geografic

 În Răsărit, până prin a doua jumătate a secolului IV, Naşterea Domnului era serbată în aceeaşi zi cu Botezul Domnului, adică la 
6 ianuarie; această dublă sărbătoare era numită în general sărbătoarea Arătării Domnului. Practica răsăriteană se întemeia pe tradiţia că 
Mântuitorul S-ar fi botezat în aceeaşi zi în care S-a născut, după cuvântul Evangheliei, care spune că, atunci când a venit la Iordan să 
Se boteze, Mântuitorul avea ca la 30 ani (Luca III, 23). De fapt însă, atât în Orient cât şi în Occident Naşterea Domnului a fost serbată 
de la început la aceeaşi dată, în legătură cu aceea a solstiţiului de iarnă, numai că orientalii au fixat-o, după vechiul calcul egiptean, la 
6 ianuarie, pe când Apusul, în frunte cu Roma, a recalculat-o, fixând-o în funcţie de data exactă la care cădea atunci solstiţiul, adică la 
25 decembrie. Se consideră că sărbătoarea Naşterii s-a despărţit pentru prima dată de cea a Botezului, serbându-se la 25 decembrie, în 
Biserica din Antiohia, în jurul anului 375 apoi la Constantinopol în anul 379. Peste câţiva ani, se introducea data de 25 decembrie, pentru 
prăznuirea Crăciunului, şi la Antiohia, după cum dovedeşte Omilia la Naşterea Domnului, ţinută la Antiohia de Sf. Ioan Gură de Aur 
în anul 380. În Constituţiile Apostolice (V, 13), redactate spre sfârşitul secolului IV, Naşterea Domnului e numărată ca cea dintâi dintre 
sărbători, recomandându-se serbarea ei la 25 decembrie, iar în alt loc (cart. VIII, cap. 33) e amintită ca o sărbătoare deosebită de cea a 
Epifaniei. Cu timpul, şi anume prin prima jumătate a secolului V, ziua de 25 decembrie ca dată a sărbătorii Naşterii a fost introdusă şi în 
Biserica Alexandriei, apoi în cea a Ierusalimului, generalizându-se astfel în creştinătatea răsăriteană.
 La fixarea zilei de 25 decembrie ca dată a sărbătorii Naşterii Domnului, s-a avut în vedere probabil şi faptul că mai toate popoarele 
din antichitate aveau unele sărbători solare care cădeau în jurul solstiţiului de iarnă (22 decembrie), sărbători care erau împreunate cu 
orgii şi petreceri deşănţate şi pe care Crăciunul creştin trebuia să le înlocuiască. Biserica a vrut să contrapună o sărbătoare creştină mai 
ales cultului lui Mitra, zeul soarelui, cult de origine orientală, a cărui sărbătoare centrală cădea în jurul solstiţiului de iarnă (22—23 
decembrie), ea fiind privită ca zi de naştere a zeului Soare, învingător în lupta contra frigului şi a întunericului,(Ziua de naştere a Soarelui 
nebiruit), pentru că de aici înainte zilele încep să crească, iar nopţile să scadă. Opinia generală a liturgiştilor şi istoricilor apuseni, după 
cum menţionează pr. prof. dr. Ene Branişte în „Liturgica Generală”, este că ziua de naştere a zeului Mitra (sărbătoare introdusă la Roma 
de împăratul Aurelian la 274) ar fi fost astfel înlocuită cu ziua de naştere a Mântuitorului , Care fusese numit de prooroci «Soarele 
Dreptăţii» (Maleahi IV, 2) şi «Răsăritul cel de sus» (comp. Zaharia VI, 12 ; Luca I, 78, 79 şi Troparul Naşterii Domnului) şi pe Care 
bătrânul Simeon îl numise «Lumină spre descoperirea neamurilor» (Luca II. 32). Este însă posibil ea adevăratul raport cronologic dintre 
aceste două sărbători să fie invers, adică va fi existat mai întâi sărbătoarea creştină a Naşterii Mântuitorului Iisus la 25 
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decembrie, iar introducerea de către Aurelian a sărbătorii 
păgâne a lui Mitra la 274 să fi constituit o încercare neizbutită de 

a înlocui sărbătoarea creştină, mai veche.

	 Despre	termenul	Crăciun	–	origine,	etimologie

 Termenul Crăciun a primit mai multe explicaţii etimologice, 
fiind dedus fie de la un cuvânt autohton, ce numea trunchiul de 
brad ars pe vatră în cea mai lungă noapte a anului sau în cea de 
24 spre 25 decembrie, pentru a rechema puterea soarelui, un ritual 
practicat de numeroase populaţii indoeuropene, fie, în exegeza 
recentă, raportat la un latinesc creationem „creaţie”, cu referire la 
naşterea lui Iisus Hristos. Dar este uşor de admis că sărbătoarea 
creştină s-a suprapus peste vechiul obicei antecreştin.O dovadă în 
această ordine de idei o constituie faptul că ortodoxia a acceptat 
destul de târziu şi cu unele rezerve termenul Crăciun pentru 
Naşterea Domnului, numită în limba veche prin formula Născutul 
(informaţii bogate în Dicţionarul Academiei). Avem, în această 
privinţă, mărturia scrierilor unor importanţi clerici; astfel este 
numită, de exemplu, sărbătoarea creştină în Cazania Mitropolitului 
Varlaam al Moldovei (1643): „Cum aţi auzit la Născut de împăraţii 
şi de filosofii aceia că nu se întoarseră să spuie lui Irod...”; sau la 
Mitropolitul Dosoftei, în Viaţa şi petreacerea svinţilor (1682): „Era 
atuncea Născutul Domnului Hristos”. Acelaşi termen apare şi la 
cronicarii moldoveni; o bătălie cu tătarii este datată de Cronicarul 
Grigore Ureche „pre câşlegile Născutului”, iar la Nicolae Costin 
găsim enunţul „cântă beserica noastră în sara Născutului”. Însă 
termenul apare şi într-un colind publicat de Alexiu Viciu: „Ce 
sară e astă-sară? / Domnului, Doamne, / Da-i sara Născutului, / 
Că s-a născut un fiu sfânt, / Fiul sfânt pe-acest pământ” (Colinde 
din Ardeal, Bucureşti, 1914). În legătură cu acest termen, să ne 
amintim şi de un alt derivat de la verbul (a) naşte, substantivul 
născătoare, prezent în sintagma prin care, în textele bisericeşti, este 
numită Maica Domnului, ca, de exemplu, într-o rugăciune care este 
intitulată „Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu”. Suntem obişnuiţi 
cu antroponimele Crăciun, Crăciunescu, Crăciunel, Crăciunaş, 
Crăciunoaia etc., dar, paralel, semnalăm faptul că şi termenul 
pe care îl discutăm a fost folosit ca nume de botez, Născutul, 
consemnat de N. A. Constantinescu, în Dicţionar onomastic 
românesc (Bucureşti, 1963); aşadar, ne aflăm în prezenţa unui 
perfect corespondent al franţuzescului Noël (< lat. Natalis Christi), 
situaţie ce deschide o fereastră spre mentalul denominativ creştin 
de dinaintea Marii Schisme (1054).

	 Câteva	profeţii	legate	de	naşterea	Domnului	nostru	Iisus	
Hristos

 Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este dovada 
veşnică, nezdruncinată a îngrijirii lui Dumnezeu de lume. Nădejdea 
mântuirii şi a venirii Răscumpărătorului făgăduit n-a încetat nici o 
clipă de la Adam până la Iisus Hristos. Ea a dăinuit de-a lungul 
veacurilor prin cei ce au „preînchipuit” pe Iisus Hristos, prin 
prooroci şi prin toţi binevestitorii mântuirii prin Iisus Hristos. Moise 
de pildă, închipuie pe Iisus Hristos. El a scăpat pe Evrei din robia 
Egiptului, trecându-i prin Marea Roşie, Mântuitorul Iisus Hristos 
a izbăvit lumea din robia păcatului prin baia botezului trecând-o la 
viaţa Darului. Şarpele de aramă înălţat de Moise (Numeri XXI, 8) 
preînchipuie pe Mântuitorul înălţat pe cruce (Ioan II, 14). Acela îi 
vindeca de muşcăturile cele înveninate. Mântuitorul a vindecat pe 
toţi de rănile păcatului. Mana din pustie (Exod XVI, 35) şi piatra 
în care Moise lovind cu toiagul a ţâşnit izvor de apă poporului 
însetat (Exod XVII, 6) preînchipuie pe Domnul Hristos, căci din Ei 
izvorăsc daruri dătătoare de viaţă; Iisus Hristos dăruieşte apa cea 
vie. Nu numai samarinencei la fântâna lui Iacob (Ioan IV, 14), ci 
tuturor oamenilor. Mielul pascal închipuie pe Mielul lui Dumnezeu 

‘Cel ce ridică păcatul lumii’ (Ioan I, 29) prin jertfirea Sa. Vechiul 
Testament este plin de astfel de asemănări.
 În al doilea rând vin proorocii. Ei au vestit mântuirea 
prin Iisus Hristos. Misiunea proorocilor cuprinde în sine revelaţia 
dumnezeiască. Iacob a binecuvântat pe fiul său Iuda, spunând: ‘Nu 
va lipsi Domn din Iuda şi povăţuitor din coapsele lui, până vor veni 
cele gătite lui şi acela va fi aşteptarea neamurilor’ (Facere 40, 10).
 Balaam a proorocit: ‘Răsări-va o stea din Iacob şi se va 
scula un om din Israil şi va zdrobi pe domnii lui Moav şi va prăda 
pe toţi feciorii lui Sit’ (Numeri XXIV, 17).
 Însuşi Moise a spus: „Prooroc din fraţii tăi ca pe mine va 
scula ţie Domnul Dumnezeul tău, de el să ascultaţi” (Deuteronom 
XVIII, 15).
 Daniil a prezis timpul naşterii Mântuitorului arătând că de 
la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a templului din Ierusalim 
până la venirea lui Iisus Hristos vor fi 490 de ani: ‘Şaptezeci de 
săptămâni s-au tăiat peste poporul tău şi peste cetatea cea sfântă 
ca să se sfârşească păcatul şi să se pecetluiască păcatele şi să se 
şteargă fărădelegile şi să se curăţească nedreptăţile şi să se aducă 
dreptate veşnică şi să se pecetluiască vedenia proorocul şi să se 
ungă Sfântul sfinţilor’ (Daniil IX, 24).
 Proorocul Isaia a vestit tuturor: „Şi va ieşi toiag din 
rădăcina lui Iesse şi floare din rădăcina lui se va înălţa. Şi va 
odihni peste dânsul Duhul lui Dumnezeu, Duhul înţelepciunii şi 
al înţelegerii, Duhul sfatului şi al puterii, Duhul cunoştinţei şi al 
bunei credinţe” (Isaia XI, 1-2).
 Ieremia îl numeşte: „Domnul - dreptatea noastră (Ieremia 
XXIII, 6). Miheia arată că locul naşterii Sale va fi Betleem: „Şi 
tu Betleeme Efrata, mic eşti intre miile lui Iuda, din tine va ieşi 
povăţuitor peste Israel, iar obârşia lui este dintru început, din zilele 
veacului” (Miheia V, 1).
 Isaia a spus că se va naşte din fecioară şi Îl numeşte 
Dumnezeu: „Pentru aceasta Domnul meu va da un semn: Iată 
fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui 
Emanuel” (Isaia VII. 14). Mai departe spune că va fi Dumnezeu 
şi om: „Căci prunc s-a născut nouă, un fiu s-a dat nouă, a cărui 
stăpânire e pe umărul lui şi se cheamă numele lui: înger de mare 
sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, 
părinte al veacului ce va să fie” (Isaia IX. 5). Despre stăpânirea 
Lui, a adăugat: „Şi mare va fi stăpânirea lui şi pacea lui nu va avea 
hotar. Va împărăţi pe tronul lui David şi peste împărăţia lui, ca s-o 
întărească şi să o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum 
şi până în veac” (Isaia IX, 6).
 Proorocul Osea a spus că: „Din Egipt am chemat pe Fiul 
Meu” (Osea XI, 1).
 Minunile Mântuitorului sunt arătate de Isaia, zicând: 
„Întăriţi-vă voi mâini slabe şi genunchi slăbănogi prindeţi putere 
ziceţi celor slabi la inimi şi la cuget: întăriţi-vă şi nu vă temeţi. Iată 
Dumnezeul nostru. Cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti, că El va 
veni şi ne va mântui”.
 Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor 
surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca cerbul şi limpede va fi 
limba gângavilor; căci izvoare de apă vor curge în pustie şi râuleţe 
în pământ însetat’ (Isaia XXXV, 3-6).

	 Păgânii	şi	antichitatea	îl	aşteptau	pe	Mesia

 Dar nu numai poporul ales, ci şi păgânii aşteptau pe 
Mesia, fie datorită răspândirii iudeilor în toate părţile, fie prin 
păstrarea unei vechi tradiţii. Astfel printre zeităţile Egiptului era 
un zeu Hermes pe care caldeenii îl numeau mântuitorul oamenilor. 
Învăţaţii au aflat în istorie şi scrierile popoarelor vechi o mulţime 
de cugetări care dovedesc o aşteptare universală a lui Mesia. 
Aceasta, nu numai la egipteni, fenicieni, caldeeni şi perşi, ci şi la 
arabi, chinezi, japonezi, mexicani şi la celelalte popoare din lumea 
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nouă. 
Cu 550 ani înainte de Hristos, filozoful 
Confucius întemeietorul religiei de stat 
din China îl numeşte „Doritul naţiunilor, 
Sfântul care va putea să se compare cu 
Dumnezeu”. Filozoful Platon († 347 î.Hr.) 
spune „cel ce trebuie să ne mântuiască 
învăţându-ne adevărata învăţătură şi 
datoriile ce avem faţă de Dumnezeu şi faţă 
de oameni”. Marcus Tullius Cicero, mare 
filozof, orator şi om de stat roman (106-43) 
îl numeşte: „Stăpânul tuturor, Monarhul 
suveran, Dumnezeu, a cărui lege, una, 
veşnică neschimbată, va domni peste toate 
popoarele şi în toate vremurile”.
 Cornelius Tacitus (85-120) în 
Istoria Romană (cartea V, cap. 13) şi 
Suetonius Tranquillus (70-160) în Vita 
Vespasiani (cap. IV) ca şi cărţile Sybiline 
vorbesc despre o veche idee răspândită în 
Răsărit cu privire la „naşterea Celui dorit 
al neamurilor”.
 Vergilius Publius Mario (70-22 
î.Hr.) marele poet roman, călăuzindu-se 
de informaţiile Cărţilor Sybiline vesteşte 
naşterea foarte apropiată a unui „Copil 
minune”. Şi aceasta, cu 49 de ani înainte 
de Hristos. Atât de temeinică era aşteptarea 
unui Mântuitor în lumea veche păgână 
încât grecii chiar îi păstrau loc între zeii 
lor.
 Sfântul Apostol Pavel le-a spus 
atenienilor în cuvântarea sa ţinută în 
Areopag: „Bărbaţi atenieni, voi sunteţi în 
ochii mei, după toate câte văd, deosebit de 
cucernici. Căci străbătând oraşul vostru 
şi privind la ce vă închinaţi voi, am aflat 
şi un altar pe care scrie: Necunoscutului 
Dumnezeu. Deci eu vă vestesc vouă pe 
cine voi cinstiţi fără să-l ştiţi” (Fapte Ap. 
XVII, 22-23). Iată deci, câteva - numai 
câteva - din dovezile pe care se sprijină 
nădejdile de mântuire împlinite prin 
Naşterea Domnului.
 Este firească marea bucurie a 
omenirii care cântă: „Astăzi mântuirea a 
toată lumea s-a făcut’... Astfel înţelegem 
şi dumnezeiescul imn cântat de îngeri 
şi oameni: „Slavă întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, între 
oameni bună voire” (Luca II, 14). Taina 
cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută 
prin Tine Născătoare de Dumnezeu celor 
de pe pământ s-a arătat’...Taina aceasta 
s-a descoperit lumii când a venit plinirea 
vremii.

Înalt se va chema; şi Domnul Dumnezeu îi 
va da Lui tronul, părintelui său David. Şi 
va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi 
împărăţia Lui nu va avea sfârşit’ (Luca I, 30-
33).
 Cuvintele îngerului încununează 
arătările proorocilor. El încredinţează lumea 
că însuşi Dumnezeu a grăit prin glasul 
acestora şi că cele spuse de ei s-au împlinit 
întru totul. Aceasta este marea bucurie 
prăznuită astăzi de neamul creştinesc. Pentru 
noi s-a născut prunc tânăr. Dumnezeu cel 
mai-nainte de veci.
 Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca 
pune în centrul istorisirii sale despre naşterea 
Mântuitorului persoana Fecioarei Maria. El 
aminteşte de venirea Îngerului Gavriil la o 
fecioară din Nazaret, logodită cu un bărbat pe 
nume Iosif. Numele fecioarei era Maria, care 
în ebraică înseamnă „Desăvârşita”. Părinţii 
Fecioarei Maria erau Ioachim şi Ana, aceştia 
lăsând-o pe fiica lor la Templu, începând cu 
vârsta de trei ani. Astfel, Maria a rămas la 
Templul din Ierusalim până la 12 ani, vârsta 
la care fetele trebuiau, după tradiţia iudaică, 
să se căsătorească. Preoţii de la Templu, 
ştiind că fata nu mai putea sta aici după vârsta 
de 12 ani, dar cunoscând sfinţenia vieţii ei, au 
hotărât să o dea spre logodnă unui om mai 
vârstnic, pentru ca, în felul acesta, tânăra să-
şi păstreze fecioria. 
 Sfântul Maxim Mărturisitorul 
exprimă foarte frumos momentul alegerii 
lui Iosif drept viitor logodnic al Mariei. 
După relatarea acestuia, Iosif, care avea 
atunci peste 70 de ani, ar fi fost ales dintr-
un număr de 12 bărbaţi, care au primit 12 
toiege. La rugăciunile preoţilor de la Templu, 
toiagul lui Iosif a înflorit precum odinioară 
cel al lui Aaron. În acest fel au ştiut care 
dintre ei era vrednic a se logodi cu Maria. 
Luca vorbeşte despre plecarea Mariei şi a 
lui Iosif din cetatea Nazaretului în Bethleem, 
în urma poruncii lui Cezar August de a se 
face un recensământ general, astfel că toată 
lumea era constrânsă să meargă în cetatea 
strămoşilor pentru a se înregistra: „ În zilele 
acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August 
să se înscrie toată lumea. Această înscriere 
s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia 
Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare 
în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, 
din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui 
David care se numeşte Betleem, pentru că el 
era din casa şi din neamul lui David. Ca să se 
înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu 
el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei 
acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, Şi 
a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a 
înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era 
loc de găzduire pentru ei. Şi în ţinutul acela 
erau păstori, stând pe câmp şi făcând de strajă 
noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul 
Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului 
a strălucit împrejurul lor, şi ei s-au înfricoşat 
cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: 

Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc 
vouă bucurie mare, care va fi pentru tot 
poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, 
Care este Iisus Hristos Domnul, în cetatea 
lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi 
un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată 
s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de 
oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi 
zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire! 
Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, 
păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem 
dar până la Betleem, să vedem cuvântul 
acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni 
l-a făcut cunoscut. Şi, grăbindu-se, au 
venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe 
Prunc, culcat în iesle. Şi văzându-L, au 
vestit cuvântul grăit lor despre acest Copil. 
Şi toţi câţi auzeau se mirau de cele spuse 
lor de către păstori. Iar Maria păstra toate 
aceste cuvinte, punându-le în inima sa. 
Şi s-au întors păstorii, slăvind şi lăudând 
pe Dumnezeu, pentru toate câte auziseră 
şi văzuseră precum li se spusese. Şi când 
s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, 
I-au pus numele Iisus, cum a fost numit 
de înger, mai înainte de a se zămisli în 
pântece”.
 De menţionat că în anul 747 
toate oraşele şi satele din Iudeea au fost 
înştiinţate de porunca împăratului August, 
ca fiecare iudeu să se înscrie in locul de 
naştere al părinţilor săi. Quirinius de 
care aminteşte Sfântul Evanghelist Luca, 
este Publius Suplicius Quirinius, o mare 
personalitate, întărit de împărat cu depline 
puteri. După nouă ani a ajuns guvernator 
în Siria. Romanii se fereau să înrăutăţească 
legăturile dintre ei şi Iudei; se fereau să-i 
jignească, deşi realitatea era cu totul alta. 
Ei îmbrobodeau o stăpânire apăsătoare m 
forme de prietenie politicoasă...
 Diplomaţia cancelariei romane 
era foarte mlădioasă. Stăpânirea romană 
statornicită in Iudeea în anul 63 înainte de 
Hristos n-a urmărit să lipsească poporul 
evreu de întreaga lui independenţă. In 
timpul lui Irod de pildă, fiii lui Israil 
îşi păstrau un fel de autonomie care le 
îngăduia să-şi ţină religia părinţilor şi să-
şi prăznuiască la templul din Ierusalim 
toate sărbătorile, ceremoniile şi obiceiurile 
moştenite din strămoşi.
 Recensământul din Iudeea 
trebuia să se facă ţinând seama de vechea 
stare a poporului evreu împărţit in triburi, 
astfel că fiecare om trebuia să se înscrie 
nu în locul unde se afla, ci în cetatea de 
baştină a fiecăruia, adică în locul din care 
se trăgea. Prin această măsură, politica 
romană se mlădii după obiceiurile locale 
ale tradiţionaliştilor iudei. Trimiterea lui 
Quirinius în Iudeea era o amabilitate, o 
tactică iscusită, ca să nu atingă nici mândria 
lui Irod, nici şovinismul poporului.
 Sfânta Fecioară cobora din 
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David prin tatăl său Heli (Ioachim) şi din Aaron prin mama sa Ana. Dar vitregia timpului şi o mulţime de nenorociri personale pe care noi 
nu le cunoaştem, aruncase această familie de obârşie regească şi preoţească in sărăcia cea mai adâncă. Ea părăsise Betleemul cetatea lui 
David - locul de obârşie - fie pe timpul reîntoarcerii din robi Babilonului, fie mai târziu, in momentul în care Irod urcând la tron îşi puse, 
în gând să distrugă rămăşiţele vechilor regi ai lui Israel începînd cu neamul Macabeilor, fără să ştie precis pentru ce.
 Sfânta Fecioară Maria locuia în micul orăşel Nazaret. Oraşul este aşezat la 80 km spre miază-noapte de Ierusalim, la 32 km spre 
apus de Tiberiada şi la aproape aceeaşi distanţă de marea Galileii şi de muntele Tabor. Iosif, logodnicul Fecioarei Maria, era un bărbat 
„drept”, după cuvintele Evanghelistului Matei, din neamul lui David. Numele lui Iosif se traduce prin „Iahve să adauge”, iar meseria sa 
era aceea de dulgher. Se pare că locul de origine al lui Iosif era cetatea Nazaretului în care Iisus avea să copilărească. Matei îl prezintă pe 
Iosif ca figura centrală în începutul Evangheliei sale.
 Deci, atât Iosif logodnicul, cât şi Sfânta Fecioară trebuiau să se înscrie în oraşul strămoşului David, adică în Betleem. Acum însă, 
toate casele erau pline mai ales de cei cu bani. Nu era uşor pentru tâmplarul Iosif să-şi găsească, loc de găzduit, astfel s-a îndreptat spre 
marginea oraşului.
 La ieşirea din Betleem, dincolo de poarta din spre miază-zi s-au oprit. ‘Ei zăriră o peşteră care slujea drept staul de vite, o 
scufundătură cu un acoperiş mic în faţă, în felul acela pe care le construiesc şi azi Arabii şi care sunt atât de multe în Orient. Se 
adăpostiseră acolo şi acolo, în sărăcia cea mai desăvârşită, Maria aduse pe Mântuitorul pe lume.
 Sfântul Evanghelist Luca şi-a scris evanghelia când Sfânta Fecioară încă mai trăia. El a fost în preajma ei şi multe din cele istorisite 
le-a ştiut chiar de la dânsa. Sfântul Luca medicul, deci un om de ştiinţă pozitiv ne încredinţează de marea minune a întrupării Fiului lui 
Dumnezeu, de îngerul Domnului care s-a arătat ciobanilor zicându-le ‘Nu vă temeţi, că iată vestesc vouă bucurie mare care va fi la tot 
norodul, că S-a născut vouă astăzi Mântuitorul, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi aceasta va fi vouă semn: afla-veţi un 
Prunc înfăşat, culcat, în iesle’ (Luca II, 10-12).
 Doctorul şi evanghelistul Luca istoriseşte că ‘Îndată şi-a făcut împreună cu îngerul mulţime de oaste cerească lăudând pre 
Dumnezeu şi zicând: ‘Slavă lui Dumnezeu întru cei de sus şi pre pământ pace, între oameni bunăvoire’ (Luca II. 13-14).
 De asemenea, Sfântul Evanghelist Matei prezintă momentul Minunii din Betleemul Iudeii: Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: 
Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul 
ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: 
Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei 
chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de 
Domnul prin proorocul care zice: ‘Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: 
Cu noi este Dumnezeu’. Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica 
sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus”.
 În relatarea de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, vedem cum un înger al Domnului vine noaptea, în vis, cu scopul de a-i 
risipi îndoielile lui Iosif care văzuse că Maria era însărcinată, dar nu ştia că ceea ce are „în pântece este de la Duhul Sfânt”. În acest sens, 
el dorea să o lase în ascuns, fapt pentru care Evanghelistul îl numeşte drept, întrucât Iosif era dornic de a observa legea. Dreptatea sa 
era asociată deciziei de a nu-şi expune soţia; era în puterea sa să strice contractul, semnând o declaraţie în prezenţa martorilor, dar fără 
a face publice motivele. În urma visului pe care-l are, Iosif se hotărăşte să ia la sine pe Maria, logodnica sa, înţelegând că ceea ce se află 
în pântecele ei este de la Duhul Sfânt. Totodată, îngerul îi vesteşte că numele pruncului va fi Iisus, ceea ce se traduce prin „Iahve este 
mântuirea”.
 Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei mai istoriseşte de venirea magilor de la Răsărit cu aur, smirnă şi tămâie... de înşelarea lui 
Irod, de fuga în Egipt, de uciderea pruncilor, de întoarcerea de acolo după moartea lui Irod şi aşezarea în Nazaret. Toate acestea, pentru 
ca să dovedească marele adevăr că Iisus este Fiul lui Dumnezeu şi Răscumpărătorul cel vestit de prooroci: “Iar dacă S-a născut Iisus în 
Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a 
născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună 
cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au zis: În Betleemul 
Iudeii, că aşa este scris de proorocul: ‘Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din 
tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel’. Atunci Irod chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme 
s-a arătat steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi 
mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea 
lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă, au 
văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: 
aur, tămâie şi smirnă. Iar luând înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor. După plecarea magilor, iată 
îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, 
fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă. Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt. Şi au stat acolo 
până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: ‘Din Egipt am chemat pe Fiul Meu’. Iar când 
Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de 
doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi”.
 Astfel, chiar dacă S-a născut în circumstanţe umile şi fără ospitalitate, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, va dărui lumii întreaga 
Sa ospitalitate. Se pare că în momentul în care Fecioara Maria Îl năştea în ieslea necuvântătoarelor pe Împăratul tuturor, „iată magi de 
la Răsărit au venit în Ierusalim”. Iniţial, termenul de „mag” desemna clasa cultă sacerdotală a perşilor, mai apoi ajungând să desemneze 
orice persoană expertă în ştiinţe şi forţe oculte. Pentru faptul că Matei menţionează „steaua”, arată că ei sunt numiţi magi pentru că sunt 
foarte buni cunoscători de astrologie. Evanghelistul nu ne spune altceva cu privire la ei. Dintr-un manuscris grecesc din secolul al VI-lea, 
aflat în Alexandria, aflăm că numele lor erau: Caspar (sau Gaspar), Melchior şi Balthasar, deşi aflăm şi alte nume oarecum apropiate de 
acestea mai ales în Biserica Siriacă. Faptul că vin din Răsărit ne face să ne gândim că locul de origine al lor era Mesopotamia, patria 
astrologiei în lumea greacă. Cei trei magi ajung la Ierusalim şi întreabă despre locul unde S-a născut regele iudeilor. Speriat că cineva ar 
putea să-i ia tronul, Irod îi cheamă la el pe magi, spunându-le să meargă să-L găsească pe noul rege şi să-i dea de veste şi lui pentru a I 

se închina. Urmărind steaua, magii au ajuns în Bethleem, unde steaua a stătut deasupra locului unde Se născuse Iisus. Aici au 
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aflat pe „Prunc şi pe Maria, mama Lui”, s-au închinat Lui şi I-au adus daruri: aur, smirnă şi tămâie. Luând poruncă în vis, ei s-au întors pe 
altă cale în ţara lor, pentru a nu se mai întâlni cu Irod. Trebuie amintit aici că Matei nu spune câţi magi au venit, numărul de trei fiind fixat 
datorită darurilor aduse Mântuitorului Iisus Hristos. În ceea ce priveşte referinţa cu privire la „steaua Sa”, putem spune că e imposibil 
de identificat un anume corp ceresc cu steaua de la Betleem, deşi de-a lungul timpului s-au dat mai mult ipoteze privind această stea (o 
posibilă conjuncţie a lui Jupiter cu Saturn). 
 Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei spune că cei trei magi aduc drept daruri aur, smirnă şi tămâie. Sfântul Ioan Gură de Aur 
interpretează aceste daruri ca fiind modul magilor de a arăta că-L consideră pe Iisus nu doar un rege, dar şi Dumnezeu. De asemenea, 
darurile aduse de ei vor să sublinieze diferenţa dintre popoarele din vechea Mesopotamie şi evreii, care aduceau drept daruri oi. Imnografia 
creştină prezintă semnificaţia acestor daruri astfel: Pruncului I s-a adus aur ca unui împărat, tămâie ca unui Dumnezeu şi smirnă ca unui 
arhiereu care urma să moară pentru întreaga omenire. După ce magii pleacă din Bethleem, Iosif primeşte din nou, în vis, vizita îngerului 
care-i spune să ia pe Prunc şi pe Mama Lui şi să meargă în Egipt. Iosif a făcut aceasta, ei rămânând aici până la moartea lui Irod. Date 
despre această perioadă a vieţii celor trei nu avem. După moartea lui Irod, cei trei se întorc în Israel, stabilindu-se în Nazaret, la porunca 
primită de la înger, în vis. Observând că magii nu s-au mai întors să-i dea de veste, Irod a poruncit să fie omorâţi toţi pruncii din Bethleem 
şi din împrejurimi, de doi ani şi mai mici, împlinindu-se în acest fel o altă profeţie a proorocului Ieremia. În afară de Apostolul şi 
Evanghelistul Matei, nici un alt evanghelist nu aminteşte despre tragicul episod al uciderii pruncilor. Totodată, nici o parte a literaturii 
canonice sau profane aparţinând acelei perioade nu aminteşte de aceasta, în afară de „Protoevanghelia lui Iacov”. Diferenţe există şi în 
ceea ce priveşte numărul copiilor ucişi: în calendarele bizantine este trecut numărul de 14.000, în cele siriace 64.000, iar unii istorici 
moderni vorbesc de până la 100 de prunci ucişi. Cu toate acestea, o acţiune atât de iresponsabilă stă în armonie cu caracterul lui Irod, 
aşa cum este descris de Iosif Flaviu. Iosif îl descrie pe Irod ca fiind patologic obsedat de puterea sa - unii membri ai familiei proprii au 
fost ucişi chiar de el (este vorba de doi dintre fii săi) pentru că erau suspectaţi că atentează împotriva puterii sale. Biserica Ortodoxă îi 
serbează pe aceşti sfinţi ucişi din porunca lui Irod pe data de 29 decembrie. Dacă Evanghelistul Matei încearcă să arate că primii care I 
s-au închinat Pruncului au fost cei din alte neamuri, respectiv magii, Sfântul Luca subliniază că evreii, prin păstorii de pe câmp, au fost 
primii care au adus daruri de închinăciune Mântuitorului Hristos. Luca aminteşte în capitolul al doilea din Evanghelia sa că în ţinutul 
Bethleemului erau păstori care făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. La aceştia a venit îngerul, spunându-le: „Că vi s-a născut 
azi Mântuitor, Care este Hristos-Domnul, în cetatea lui David”, dându-le şi semne pentru a-L recunoaşte: „Veţi găsi un prunc înfăşat, 
culcat în iesle” (Luca 2,12). După primirea acestor cuvinte, păstorii au văzut mulţime de îngerii lăudând pe Dumnezeu, iar apoi au mers 
şi s-au închinat Pruncului. Relatarea lui Luca are însă o semnificaţie mai profundă decât aceasta. Evanghelistul arată că cei deştepţi, cei 
care au căutat mii de ani aflarea locului unde Se va naşte Mesia, cei care s-au încrezut în puterea minţii lor şi în cercetarea stelelor, au fost 
depăşiţi de nişte simpli păstori. Aceştia din urmă au primit revelaţia naşterii Domnului direct de la îngeri; au avut în faţa lor o experienţă 
mult mai mare decât urmărirea unei stele.

	 Despre	importanţa	şi	semnificaţia	spiritual	-	duhovnicească	a	naşterii	Domnului	nostru	Iisus	Hristos

 Naşterea lui Iisus Hristos este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac, a unirii desăvârşite a divinului cu 
umanul. Întruparea Cuvântului reprezintă pogorârea lui Dumnezeu-Cuvântul la creatura căzută în păcat, pentru facerea din nou a omului 
zidit după chipul lui Dumnezeu. Totodată, Naşterea lui Hristos din Fecioară rămâne darul cunoştinţei celei mai presus de fire făcut 
omului, fiindcă niciodată în istorie Dumnezeu nu a stat atât de aproape de oameni, vieţuind printre ei, mâncând, bând împreună cu ei, 
luând asupra Sa firea omenească cu tot noianul de păcate săvârşite de omenire. Sfinţii Părinţi, în cuvântările lor la praznicul Naşterii 
Domnului, dezvoltă magistral ideile de mai sus.
 În Comentariul la Evanghelia după Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei al Sfântului Ioan Gură de Aur, autorul vorbeşte despre 
cele două naşteri ale Fiului lui Dumnezeu întrupat, prima dinainte de timp, din Tatăl, iar cea de a doua, din Fecioara Maria, în timpul 
împăratului Quirinius. În Pruncul Iisus sunt strâns legate aceste două naşteri, una dumnezeiască, din veşnicie, din Cer, nevăzută, şi alta 
de pe pământ, de jos, care a avut nenumăraţi martori. Cea de-a doua naştere nu este mai puţin importantă decât prima, ci neobişnuită, 
plină de spaimă şi de cutremur. Atât de minunată şi neobişnuită a fost venirea Sa, că îngerii dănţuiau şi vesteau bucuria adusă omenirii, 
iar proorocii, încă de demult, se spăimântau că „Dumnezeu S-a arătat pe pământ şi cu oamenii a locuit împreună”.

 Prin	Întruparea	Fiului	lui	Dumnezeu	omul	îşi	recapătă	starea	şi	demnitatea	originară

 Fiind Fiu adevărat al Dumnezeului Celui fără de început, a primit să audă spunându-I-Se „Fiu al lui David”, pentru ca pe om 
să-l facă fiu al lui Dumnezeu”. Sfântul Ioan Gură de Aur vede ca pe o condiţie sine qua non naşterea pruncului dumnezeiesc din Maria 
pentru mântuirea omenirii. „Dacă te îndoieşti că ai să ajungi fiu al lui Dumnezeu, atunci încredinţează-te de aceasta prin aceea că Fiul lui 
Dumnezeu S-a făcut Fiu al omului. (...) Căci Fiul lui Dumnezeu nu S-ar fi smerit în zadar atât de mult dacă nu ar fi vrut să ne înalţe pe 
noi. S-a născut după trup ca tu să te naşti după Duh, S-a născut din femeie ca tu să încetezi a mai fi fiu al femeii. Pentru aceasta, Fiul lui 
Dumnezeu a avut o îndoită naştere: una asemenea nouă şi alta mai presus de noi. Pentru că S-a născut din femeie, se aseamănă cu noi, 
dar pentru că nu S-a născut nici din sânge, nici din voinţa trupului sau a bărbatului, ci de la Duhul Sfânt, ne arată naşterea cea mai presus 
de noi, naşterea cea viitoare pe care ne-o va dărui nouă de la Duhul”. Sfântul Evanghelist Matei numeşte Evanghelia sa „Cartea naşterii 
lui Iisus Hristos”, deşi aceasta nu istoriseşte numai naşterea, ci toată iconomia mântuirii neamului omenesc: pentru că naşterea lui Iisus 
este capul întregii iconomii a mântuirii, fiind începutul şi rădăcina tuturor bunătăţilor date nouă.

	 Naşterea	lui	Iisus	Hristos	-	o	primăvară	înnoitoare	pentru	întreg	neamul	omenesc

 Sfântul Ioan Damaschin vorbeşte despre venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu ca despre o primăvară înnoitoare pentru întreg 
neamul omenesc. „Când S-a născut Domnul nostru din Fecioara Maria, El a risipit la toată lumea ca o primăvară veselitoare şi a întors-o 
către înnoire. Căci, născându-Se Domnul şi Dumnezeul nostru, ne-a izbăvit din iarna înşelăciunii şi din frigul rătăcirii şi ne-a întors către 
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care şi vecii i-a făcut. Însuşi Dumnezeu Cuvântul S-a făcut ipostas trupului, precum întru aceeaşi dată şi trup însufleţit şi cuvântător 
şi gândit. Pentru aceea nu îl numim om îndumnezeit, ci îl mărturisim Dumnezeu înomenit.

 Vorbind despre sărbătoarea Întrupării Domnului, Sfântul Grigorie de Nazians spune: „Praznicul de astăzi este arătarea lui 
Dumnezeu, adică naşterea, căci se zice în amândouă felurile, două numiri fiind puse aceluiaşi lucru. Căci Dumnezeu S-a arătat neamurilor 
prin naştere, El care era, şi de-a pururi era, din Cel ce pururi este mai presus de pricină şi de cuvânt. Întruparea s-a făcut pentru noi ca 
Acela ce ni L-a dat pe a fi să ni-l dăruiască şi pe a fi bine, iar mai vârtos pe noi, aceştia ce am căzut prin răutate şi neascultare din a fi bine, 
iar să ne întoarcă la aceea prin întruparea Sa. Acesta este praznicul nostru; aceasta sărbătorim astăzi: venirea lui Dumnezeu către oameni, 
ca prin aceasta noi să ne ducem sau să ne întoarcem către Dumnezeu.” „Cel necuprins Se vedea Prunc...”
 Iisus Hristos Şi-a pregătit El Însuşi în Fecioară trupul ca biserică şi l-a făcut al Său, făcându-Se cunoscut şi locuind în el. Sfântul 
Atanasie cel Mare, în Cuvântul său la înscrierea Preacuratei Născătoare de Dumnezeu la Betleem, vorbeşte cu admiraţie despre smerenia 
Fiului lui Dumnezeu venit printre oameni pentru a-i ridica din păcate: „Cine nu se va minuna de pogorământul Domnului? Sus slobod, 
şi jos scris în condici! Sus Fiu, şi jos rob! Sus Împărat, şi jos năimit! Sus bogat, şi jos sărac! Sus închinat, şi jos numărat între birnici 
(plătitori de biruri)! Sus având scaun dumnezeiesc, şi jos odihnindu-se în peşteră proastă! Sus, sânul cel necuprins şi părintesc, şi jos, un 
loc hrănitor de dobitoace şi o peşteră! Sus, lucruri mari, şi jos, scutece mici: Cel ce dezleagă păcatele Se înfaşă, Cel ce hrăneşte era hrănit, 
Cel necuprins Se vedea Prunc, Cel ce sloboade izvoare Se împrumuta de la sâni, Cel ce le poartă pe toate Se purta în chip netâlcuit, Cel ce 
nu lipseşte de nicăieri, nefiind scris împrejur într-un loc, se scria împrejur.” (...) „Nu fără rost s-a făcut naşterea Domnului din Fecioară; nu 
fără rost S-a înfăşat El în scutece; nu fără rost suge sânul; nu fără rost S-a culcat în iesle; nu fără rost este chemat la înscrierea lui August 
împăratul. Toate sunt pentru ceva, şi către ceva, şi cu închipuire. Hristos Se naşte din Fecioară ca să-l îndrepte pe Adam cel întâi zidit, 
cel zidit din pământul fecioară, din ţărână. Se înfaşă cu scutece ca să dezlege lanţurile păcatelor noastre, să dezlege legăturile cu legături, 
după graiul cel zis că fiecare se strânge cu legăturile păcatelor. Sâni a supt ca să izvorască laptele darului, pe care l-a izvorât din coasta Sa. 
S-a culcat în iesle ca să îndrepte necuvântarea omenirii şi să Se facă hrană pentru amândouă neamurile. A norodului păgânesc şi a celui 
iudaic pentru care este scris: «Între două neamuri vei fi cunoscut». A primit înscrierea cezarului August ca să îndrepteze nerânduiala cea 
lumească, căci înscrierea aceasta s-a făcut arvună a bunei rânduieli celei lumeşti”.
 Sfântul Atanasie comentează însemnătatea mântuitoare a Naşterii Domnului pentru neamul omenesc şi arată că fiind în trup, adică 
circumscris de acesta, Dumnezeu Cuvântul le cuprinde în Sine pe toate. Pentru că, aşa cum este în afară de toate după fiinţă, dar este în 
toată zidirea prin puterile Lui, tot astfel, cuprinzându-le pe toate, El este necuprins. Şi adaugă Sfântul Atanasie: „Lucrul cel mai minunat 
era că vieţuia şi ca om, dar, fiind Cuvântul, dădea viaţă tuturor şi era împreună cu Tatăl, fiind Fiul.”
 Cu alte cuvinte, lucrarea lui Iisus Hristos pe pământ a fost una de aducere la comuniune cu Dumnezeu a omului căzut prin 
neascultare de la porunca Ziditorului Său. Prin naşterea Sa din Fecioară, Iisus nu se întinează de trup, nici nu pătimeşte ceva, ci mai 
degrabă sfinţeşte trupul. „Căci, fiind în toate, nu Se împărtăşeşte de toate, ci mai degrabă le dă viaţă şi le hrăneşte pe toate.” Sfântul 
Atanasie accentuează ideea că Cel care Se naşte din Fecioara este Fiul lui Dumnezeu, cel de al doilea Ipostas al Sfintei Treimi, şi nu 
un ipostas sau persoană umană. Fiindcă, atunci când Sfinţii Evanghelişti spun despre El că S-a născut şi a mâncat sau a băut, trebuie să 
înţelegem că trupul se năştea şi se hrănea cu mâncări potrivite lui ca trup, dar Dumnezeu-Cuvântul unit cu trupul nu-l făcea cunoscut pe 
om prin cele ce le lucra în trup, ci pe Dumnezeu-Cuvântul.
 Taina Întrupării Logosului este atât de nepătrunsă, încât dintre toate misterele şi profunzimile existenţei o întrece în 
incomprehensibilitate numai Taina Sfintei Treimi, a lui Dumnezeu Cel Unul ca Fiinţă şi întreit în Persoane. Iar, dacă filosoful antic spune 
că „toate trec (panta rei) şi nimic nu-i nou sub soare”, teologul confirmă, dar şi completează: „... până la Naşterea lui Hristos”. Consensul 
Sfinţilor Părinţi spune chiar că Dumnezeu atâta inimă a pus în creaţia Sa, încât S-ar fi întrupat şi în eventualitatea în care omul n-ar fi 
păcătuit, caz în care desigur că nici propăşirea sau înmulţirea neamului omenesc nu s-ar mai fi făcut prin lucrarea poftei (că, iată, întru 
fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea - Psalmul 50, 6), iar modalitatea şi motivaţia Întrupării s-ar fi sprijinit 
predominant pe destinaţia pentru care a fost proiectată lumea: ca să fie umplută de prezenţa lui Dumnezeu în ea şi ca Dumnezeu să fie 
totul în toate.
 Cum s-a realizat Întruparea? În pântecele feciorelnic al Mariei, la 3×14 generaţii de la Avraam, Cea de a doua Persoană a Sfintei 
Treimi S-a sălăşluit cu trup şi suflet prin zămislire nu din sămânţă bărbătească, ci de la Duhul Sfânt. Această naştere suprafirească este 
fără precedent sau succedent în istoria lumii, Maica Domnului rămânând Fecioară atât în timpul, cât şi după Naşterea după trup a Fiului 
lui Dumnezeu. Astfel, Logosul sau Dumnezeu-Cuvântul Se naşte din veşnicie din Tatăl, fără mamă; iar în timp şi spaţiu Se naşte cu 
trupul şi sufletul din Mamă-Fecioară, fără de tată (nu dorim ca îmbibarea dogmatică din aceste rânduri să îndepărteze cititorul, ci să ofere 
conţinutul ideologic minim ce stă la baza celebrării Crăciunului). Din acest moment (25 martie, anul 3 d.Hr.), vorbim despre Persoana 
divino-umană a lui Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.
 De ce a trebuit să devină Om Una dintre Persoanele Sfintei Treimi? Dumnezeu Se face Om pentru ca omul să devină Dumnezeu 
- Dumnezeu prin har şi prin împărtăşire, iar nu după natură. Acest răspuns patristic reprezintă chintesenţa cel mai nobil exprimată în 
legătură cu raţiunea Tainei celei din veac ascunse şi nici de îngeri ştiute. Sfântul Grigorie Teologul arată că păcatul a produs în fiinţa 
umană moartea şi coruptibilitatea, aşa încât singuri nu ne-am fi putut izbăvi; şi totuşi, mântuirea nu s-ar fi putut face nici pe de-a-ntregul 
din exterior de către o putere mai mare, adică exclusiv prin intervenţie divină. De aceea, Dumnezeu Se pogoară la om şi în om, asumându-
Şi natura umană cu toate limitările ei (în afară de păcat), pentru că ce a luat asupra Sa, aceea a şi răscumpărat.

	 Despre	reprezentarea	iconică,	iconografică	a	evenimentului	naşterii	Domnului	nostru	Iisus	Hristos

 De asemenea, privind la Icoana Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos vedem că aduce în faţa ochilor dialogul dintre cer şi 
pământ, amândouă gravitând în jurul Celui Care, prin Întrupare, „a rămas ceea ce era - adică Dumnezeu - şi S-a făcut ceea ce nu era - 
adică Om”, ca într-o horă cosmică ce slavosloveşte întru bucuria împărtăşirii de binefacerile aduse, pe această cale, întregii lumi.
Fundamentul canonic al iconografiei Naşterii Domnului se află în Sfintele Evanghelii de la Sfinţii Apostoli Matei şi Luca, din care aflăm 
de tulburarea dreptului Iosif care, văzând că Fecioara Maria „are în pântece de la Duhul Sfânt”, fiind om „drept şi nevrând s-o vădească, 
a voit s-o lase în ascuns”. Dar i s-a arătat îngerul Domnului care i-a amintit de profeţia lui Isaia ce tulburase pe mulţi în vechime, aceea 
că „Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele Lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu”. Şi 
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deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit 
îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi 
cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-
Născut, Căruia I-a pus numele Iisus. În urma apariţiei pe cer a 
unei stele neobişnuite, din Răsărit au sosit şi magii care, îndrumaţi 
către Betleem, au aflat Pruncul şi I s-au Închinat, aducându-i 
cuvenitele daruri (Matei 1,18-2,12). Iar Sfântul Evanghelist 
Luca ne mărturiseşte despre recensământul lui Quirinius care 
i-a determinat pe Fecioara Maria şi pe dreptul Iosif să se afle la 
Betleem în acel timp, când „s-au împlinit zilele ca ea să nască. Şi a 
născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut, şi L-a înfăşat şi L-a culcat în 
iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei”. Această minune 
nu a rămas necunoscută păstorilor ce vegheau pe câmp în jurul 
turmelor, căci un înger al Domnului le-a bi-nevestit „bucurie mare, 
care va fi pentru tot poporul” (Luca 2,1-20).
Icoana Naşterii este dominată de lumină
 Dacă din punct de vedere teologic centrul de greutate 
al praznicului îl constituie Pruncul care tocmai S-a născut, din 
punctul de vedere compoziţional este firesc ca în jurul Acestuia 
să fie organizată întreaga scenă iconografică, fapt pentru Care în 
centrul icoanei Naşterii se află peştera, a cărei iesle L-a adăpostit 
pe Împăratul lumii Care nu găsise loc în altă parte. În icoanele 
ortodoxe, întunericul nu există decât arareori, iar aceasta doar 
pentru a marca ostentativ lipsa luminii, dar în cea a Naşterii pata 
de întuneric ce hipnotizează privirea este simbolul întunericului în 
care zăcea omenirea în Legea veche, în cadrul căreia doar profeţii 
mai dăruiau o rază de lumină prin anunţarea izbăvirii viitoare: 
„Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta şi slava 
Domnului peste tine a răsărit! Căci întunericul a-coperă pământul, 
şi bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui 
străluceşte peste tine.” (Isaia, 60,1-3). Astfel, „poporul care locuia 
întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura 
umbrei morţii lumină va străluci peste voi” (Isaia 9,1), fapt petrecut 
la venirea lui Mesia, când „poporul care stătea în întuneric a văzut 
lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină 
le-a răsărit” (Mat. 4,16). Scutecele Pruncului, de un alb imaculat, 
contrastează cu fundalul întunecat, trimiţând către lumina ce 
răsărise, dar şi către giulgiul găsit de femeile mironosiţe şi de 
apostoli în mormântul Domnului, căci Naşterea anunţă Jertfa de pe 
Cruce şi Învierea: „Cu scutecele tale dezlegi legăturile greşelilor şi 
cu multa sărăcie pe toţi îi îmbogăţeşti, Îndurate; că, venind în ieslea 
dobitoacelor, izbăveşti pe oameni din dobitocia răutăţii, Cuvinte 
al lui Dumnezeu, Cel ce eşti fără de început” (Utrenia dinaintea 
Naşterii Domnului, Cântarea a 9-a); „...prin scutece legăturile 
păcatelor a dezlegat şi cu pruncia a vindecat durerile Evei, cele cu 
întristare” (stihiră la Vecernia Naşterii Domnului).

Concluzii şi încheierea - Pântecele Mariei S-a făcut rai 
cuvântător

 Alături de Prunc se află Maica Sa, pe un pat de purpură, 
aşa cum se cuvine unei împărătese, ca una ce participă la taina 
minunată şi neobişnuită, în care „cer fiind peştera, scaun de 
heruvimi Fecioara, ieslea sălăşluire, întru care S-a culcat Cel 
neîncăput, Hristos Dumnezeu”. Odată cu această mare minune, 
tuturor s-a deschis Edenul - „că pomul vieţii a înflorit în peşteră 
din Fecioara! Pentru că pântecele aceleia rai înţelegător s-a arătat, 
întru care este dumnezeiescul pom, din care mâncând vom fi vii, 
şi nu vom muri ca Adam. Hristos Se naşte ca să ridice chipul cel 
căzut mai înainte” (stihiri la Vecernia Înainteprăznuirii Naşterii). 
Chiar lângă leagănul Pruncului se află două animale, către care 
trimite o profeţie a lui Isaia: „Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul 
ieslea domnului său, dar Israel nu Mă cunoaşte; poporul Meu nu 
Mă pricepe” (Is. 1, 3).

trei paliere, cel superior, ceresc, cel intermediar, în care cerul se 
pogoară şi se uneşte cu pământul, şi cel de jos, pământesc, toate 
trei gravitând în jurul Pruncului şi al Maicii Sale, pictaţi adesea 
mai mari decât restul personajelor, respectând astfel perspectiva 
ierarhică, tradiţională în iconografia bizantină. În partea superioară, 
din cerul sălăşluirii Sfintei Treimi izvorăşte raza stelei care a făcut 
cunoscut celor pregătiţi minunea: „În taină Te-ai născut în peşteră, 
dar cerul pe Tine tuturor Te-a propovăduit, punând steaua înainte 
ca o gură, Mântuitorule” (Tropar la Vecernia Naşterii Domnului). 
Această rază, a cărei fermă verticalitate străbate cerurile pentru a 
ajunge pe pământ, este axis mundi, simbol şi prefigurare a Crucii 
care, înfiptă în pământul înroşit de sânge, avea să străbată drumul 
în sens invers, de la pământ la cer. În unele icoane raza se desparte 
în trei, o teofanie schiţată care subliniază faptul că toate cele trei 
Persoane ale Sfintei Treimi sunt implicate în iconomia mântuirii. În 
planul superior al icoanei se află cetele îngereşti, reprezentări ale 
acelei mulţimi de oaste cerească care s-a arătat la Naştere, lăudând 
pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi 
pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2,13-14). O parte 
se închină Pruncului, cu mâinile acoperite în semn de respect, 
conform ritualului de la Curtea bizantină, o parte îşi împlinesc 
menirea de anghelos (desemnând pe cei care anunţă ceva, care 
duc oamenilor veştile bune legate de mântuire), comunicându-le 
păstorilor minunea.
 Căci, după cum glăsuieşte Sfânta Evanghelie de la 
Apostolul Luca, „în ţinutul acela erau păstori, stând pe câmp şi 
făcând de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată îngerul 
Domnului a stat lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul 
lor, şi ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu 
vă temeţi! Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va 
fi pentru tot poporul. Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este 
Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2, 8-11). Păstorii, 
oameni simpli şi curaţi sufleteşte, au ajuns să-L vadă şi să se 
închine Pruncului înaintea magilor, ca o ilustrare a faptului că la 
Dumnezeu se ajunge mai repede pe calea inimii decât pe cea a 
calculelor complicate. Dar nici magii nu au fost lăsaţi deoparte, 
participând şi ei la acest mare şi îmbelşugat praznic al bucuriei, 
arătând astfel întregii lumi că la Dumnezeu pot ajunge şi neamurile, 
nu doar cei proveniţi din poporul ales: „Naşterea Ta, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina cunoştinţei; că întru 
dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învăţat să se închine 
Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul cel de 
sus, Doamne, slavă Ţie!” (Troparul sărbătorii Naşterii Domnului). 
Totodată, este interesant de reţinut că, adesea, cei trei magi sunt 
reprezentaţi cu vârste deosebite, unul tânăr, altul de vârstă mijlocie 
iar al treilea bătrân, pentru „a sublinia că lumina cea dumnezeiască 
se dă fără deosebire de vârstă şi de poziţie a oamenilor în această 
societate, vremelnică şi lumească, pe care suntem chemaţi cu toţii, 
să renaştem, reînviem şi să o înveşnicim, rămânând pururrea în 
comuniune cu Domnul nostru Iisus Hristos – Cel născut, “pentru 
noi oamenii şi pentru a noastră mântuire”, în ieslea Betleemului…
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N.N Negulescu

1. Die Grundlage der Urkraft

Fragen mich die Denker:
„Was bist du in dem Leben der Zeit?“
Ich suche in mir
mein Schweigen verschweigend
die Geburt aus Ihnen selbst.
Ich suche in mir
meine Rose des Schweigens 
verschweigend.
Und in den Schwingungen
der großen Hierarchie
werde ich mir Sphäre der Klänge,
werde ich mir Sphäre der Farben,
werde ich mir Grundlage
der Urkraft
aus der opalen Substanz
des Zohar- Geistes

Das Reich der reichen Armut

Du gabst mir
undenkbare Traurigkeit -
das Gewand der Tränen
versilbert auf einem Strahl;
die Bräute des Himmels
den Glanz der Diamanten
den Geist der Bäume.

Du gabst mir
die Unendlichkeit;
das Licht in dem
die Planeten vertauen,
das Flussbett der irdischen Welt
wo die Meere der Lebenden schmelzen.

Für eine Zeit
gabst du mir
das Reich der reichen Armut
meine Herrschaft begründend.

Aus der Pracht der Sphären

Aus der Pracht der Sphären
kommt der Geist auf die Sprachen herab:
„in“-sagt er,
„hin-zu“-sagt er;
monachische Schmetterlinge kommen aus 
Gedanken hervor
stürzen zu Boden und weinen
zwischen den Ufern der Augen.
Ein schwingender Stern entfacht
ihre Flügel in Gleichgewicht ;
ich, komme heraus aus dem Ich,
mit meiner tragischen Intensität
und verstecke mich verwirrt
unter dem Kristall
des Wesens der Dinge.

Die Senioren des Smaragdes

Aus neun Zeiten
aus neun Blitzen
aus neun Reichen
suchen mich
die Senioren des Smaragdes
auf einem fliegenden Segelschiff
im goldenen Regen
der Dämmerung.

Ich, o Caleea,
bin ein gleitender Schatten
des Baumes Filira
gestreckt von
Thesalias Myrmidonen.

Ich, o Caleea,
bin ausgewachsener Berg
in den feurigen Augen
der Mater Matuta

Ich, o Caleea,
bin der ängstliche Vogel
der Innigkeit
in den Händen des Himmels
gebrochen im Bogen
über den Brunnen
die deine Sprache austrinken.

Ich, o Caleea,
bin die innere Stimme
der Geburt, und des Alters
Morpheus‘
geblendet von blendenden Lieben.

Ich, o Caleea,
bin des Echos sanfter Windhauch
wo Dea Urania
Leben enthüllt.

Wenn die Menschen sagen werden
vor der Burg in die Knien fallend
„Zeig uns das Maß
der flammenden Tränen
und zerstreue unsere Verwirrung“.

Auf dem Strahl der Ewigkeit

Ein Nest von Sternen
war die Stirn
unter der ich träumte
aus alten Zeiten
von dem Leben der Götter.
Jetzt
auf dem Strahl der Ewigkeit
von Engeln berauscht
ist sie verkündende Kirche
von Echos.

6. Die nahende Zukunft

Seht ihr
Söhne der Natur:
Ich muss fliegen
mit Flügeln der Ruhe
über  die Schmerzen
der Erde hinweg;
ich muss mich bekennen
zu der verborgenen Flamme
des Lichtes
auf den Flügeln des Himmels
engelhaft kniend
auf den Spiegeln der Sterne.

7.  Ich habe die Zeit

Ich habe die Zeit
genährt von dem Fleisch des Schnees
mit ihren Füssen aus Licht
die Erde vergoldend.
Ihre Töchter sind Nächte
Ihre Töchter sind Tage
mit Schweigen geladen,
mit Trauer geladen;
träumend wie man träumt
in meinen schlummernden
Träumen.
unter den Bäumen  des Feuers.

8. Zwiegespräch mit dem Sand

Ich spreche mit dem Sand
und er schweigt.
Ich schieße mit dem Kristallbogen
auf den Rand seiner Zunge
um ihn zum Sprechen zu bewegen
und er öffnet sich wie das Licht
der Marmorfasern
und er entsteinert sich
auf den Fühlern der Schnecken
und er schweigt ...
Und ich errichte ihm ein Reich unter den 
himmlischen Brücken
auf dass er mir den Funken des Wortes
in die Hand lege;
und er schneidet meine Finger ab
mit einem schrillen  Schrei,
und Korn für Korn trinkt er
mein ganzes verängstigtes Blut
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mit den Lippen der Glut
„Gut, sagt er: komm mit mir
in die Wälder der Gewässer.”
Und ich gehe zwischen Ufern
mit einer Hand die Spiegel berührend,
mit dem Toben der Zeit
in Tränen begraben.
Und wir gehen, und gehen
unsere Worte verirrend
auf dem Rücken der Geister
entweiht von den Schatten des Untergangs

9. Sag mir, Anima

Sag mir, Anima:
Ist es wohl das Summen
des Haufens
im Staube des Mondes
ist es wohl das Wallen
der Libelle
im Gewinde
des Flusses
sind es wohl die wilden Schweine
in dem Kelch der Eicheln
Sag mir:
was nagelt
meine Träne
an jene Stelle
wo die Tannenringe
emporsteigen.

10. Die Laufspirale

Ich laufe in der Spirale
die Pyramide zu öffnen
bewaldet von kosmischer Tiefe.
Ich laufe in der Spirale
bis die Äonen aus Purpur
auf den Zungen des Sirius
aufleuchten.

1.FONDAMENTA DELL’ENERGIA 
DELLE ORIGINI

Mi chiedono i pensatori:

“ cosa sei tu nella vita del tempo?”

Io cerco in me

tacendo il mio silenzio

della nascita tra di essi.

Io cerco cerco in me

tacendo la rosa del mio silenzio.

E nelle vibrazioni

della Grande Gerarchia

divento la sfera del suono,

divento la sfera dei colori,
divento le fondamenta
dell’energia delle origini
dalla sostanza opalina
dello Spirito Zohar

2 L’IMPERO DELLA RICCA POVERTA’

Mi hai dato
l’indicibile tristezza -
vestiti di lacrime
argentate su un raggio;
le spose del cielo,
aureole di diamanti
lo spirito degli alberi.
Mi hai dato
l’immensità;
luce ove
s’irrorano i pianeti,
l’alveo del mondo terrestre
dove si fondono
i mari dell’essere.
Per un po’
m’hai dato
l’impero della ricca povertà
edificando il mio regno.

3 DALLA GRANDEZZA DELLE SFERE

Dalla grandezza delle sfere
viene lo spirito sopra le lingue:
“in”- dice,
“in –contro”-dice;
le farfalle monache escono dai pensieri -
precipitano e piangono
tra le sponde degli occhi.
Una stella risonante tiene le
loro ali in equilibrio;
io, esco da me,
con la mia tragica intensità,
e mi nascondo turbato
sotto il cristallo
dell’essenza delle cose.

4 I SIGNORI DELLO SMERALDO

Di nuovo ere
di nuovo fulmini
di nuovo imperi
i signori dello smeraldo
mi cercano
su una nave volante
nella pioggia dorata
del crepuscolo.

Io, una Via,

sono ombra scivolosa
dell’albero filiera
tesa di

mirmidoni della Tessaglia.

Io, una Via,

sono monte cresciuto
negli occhi accesi
di Mater Matuta.

Io, una Via,

l’uccello intimorito
dall’intensità
di mani celeti,
infranto nell’arco
sulle fontane
che ti beve la lingua.

Io, una Via,

son la voce di dentro
della nascita e della vecchiaia
di Morfeo
accecato da amori accecanti.

Io, una Via,

sono il soffio dell’eco
ove spoglia le vite
la Dea Urania.

Che diranno gli uomini

cadendo ai piedi della fortezza:
“Mostraci la misura
delle lacrime infiammate
e diffondi il nostro smarrimento...”

5   SUL RAGGIO DELL’ETERNITA’

Un nido di stelle
era la fronte
sotto cui sognavo
da tempi antichi
la vita degli dei
Ora
fremendo d’angeli
sul raggio dell’eternità
è chiesa presaga
d’echi

6 L’IMMINENZA DEL FUTURO

Vedete voi
figli dell’ingegno:
devo volare
con ali di quiete
sulle sofferenze
della terra;
devo far la comunione
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con la fiamma della luce
nascosta
della polvere divina
inginocchiandomi da cherubino
sugli specchi degli astri

7 HO IL TEMPO

Ho il tempo
nutrito da carne di neve
con i suoi piedi di luce
che hanno indorato la terra.
Lui ha figlie notti
lui ha figli giorni,
carichi di quiete
carichi di tristezze;
sognando come si sogna
nei sogni miei
assonnati
sotto gli alberi del fuoco.

8 PARLANDO CON LA SABBIA

Dunque, parlo con la sabbia
ed ella tace
Dunque, tiro con l’arco di cristallo
nella dogana della sua lingua
per farla parlare
E lei si apre come la luce
delle fibre del marmo
e lei si dispietra
sulle antenne delle lumache
e lei tace...
E le faccio un regno sotto la volta del ponte
perché mi dia in mano la scintilla
della parola;
ed ella mi taglia le dita
con uno strillo acuto,
ed ella mi beve, goccia a goccia
tutto il sangue impaurito
con le labbra dell’arsura
“Bene, dice: vieni con me
nei boschi d’acque!”
E m’en vado tra le rive
con una mano sui vetri
ed il frastuono del tempo
sepolto in una lacrima
E ce ne andiamo, sempre ce ne andiamo
a smarrire le parole
sulle spalle di fantasmi
profanati dall’ ombre
del tramonto

9 DIMMI, ANIMA

Dimmi, Anima:
Sarà il brusio
dei formicai
nella polvere della Luna
sarà il bollore
della libellula
nell’aspo

o i cinghiali
dalle cupole delle ghiande
Dimmi:
cosa
inchioda
la mia lacrima per dove
salgono
gli anelli dell’abete

10 LA SPIRALE DELLA CORSA

Nella spirale corro
ad aprir la piramide
rinverdita d’approfondimento
cosmico
nella spirale corro
sino ad accender
gli eoni di porpora
sulle lingue di Sirus.

Cristiana Maria Purdescu

SĂ TE DEPĂRTEZI PUŢIN

Să te depărtezi puţin,
să priveşti înapoi peste grădina vieţii 
şi peste întunericul fluid
în care zac îngrămădite
razele lunii şi umbrele nopţilor noastre.

Să te depărtezi puţin,
ca să spargi negura timpului dus.

Să te depărtezi puţin,
ca să vezi sufletul risipit
în amurgul toamnei,
în neliniştile care-l depăşesc –

Toate s-or sfârşi: 
fructe ale singurătăţii.

MĂ VEI GĂSI

abia atunci când n-o să-mi pot întâlni 
iubirea,
când dorinţa va curge-n depărtări
şi când amintirea,
născută-n noaptea începuturilor,
se va risipi sub necuprinsul razelor 
hipnotice
ale lunii abia răsărite 
de sub norii de fum.

Mă vei găsi, 
când vei îndepărta depărtarea,
când vei înălţa iubirea
în singurătatea sufletului
plin de praf.

Mă vei găsi,
când n-o să avem nimic să ne spunem,
când vei înţelege că iubirea-n care ne-ai 
aşezat
este dinainte de noi
şi când vei atinge cerul
cu dorul meu dezinteresat.

Mă vei găsi
refugiată-n vântul
ce-mi poartă tristeţile
peste hotarul vieţii.

Mă vei găsi
în alte vieţi.

PLÂNGE ÎN SUFLET ADEVĂRUL

Tremură în minte iubirea 
ṣi se înalţă, se tot înalţă, ca ṣi cum
ar fi hrănită
cu sânge neprihănit
de căprioară vânată
în blestemată pădure.

Arde în inimă iubirea,
nu se stinge-n doruri,
nu rătăceṣte-n depărtări,
nici în tăceri ce-ai adunat
ṣi nici în adâncuri milenare.

Plânge în suflet adevărul,
lacrimile curg.

Tu te minţi aiurea că-ţi e bine,
când moare speranţa
ṣi când ninsori îngheţate
macină visuri aruncate în furtuni.

TREZESC VÂNTUL

Misterioasele priviri
te vor învăţa să speri,
iar ploaia albastră
va spăla gândurile.

Dorurile foşnitoare
trezesc vântul
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ale paşilor rătăciţi
prin ruginite păduri.

Apusul de Soare
întârzie căderea nopţii vâscoase
peste pulsaţia iubirii
şi peste mirajul regăsirii noastre.

Zâmbetul nevinovat al lunii
dezgoleşte timid
apropierea noastră
în mitul unei nopţi neştiute.

TE CHEM...

Mi-ai preschimbat iubirea în durere
ṣi, dorul în blestem,
dar, te chem
ṣi aṣtept să vii
la un festin
cu vălul pe ochi,
ca să nu-mi vezi înnoptarea.

M-ai pierdut în întuneric
ṣi-n dorinţe pustii,
dar, te chem,
chiar dacă nu vei descifra câmpia dorului,
chiar dacă voi trăi
vecinătatea gerului
din clipa ce desparte.
 
Am să te chem în noapte,
mereu am să te chem
în marea mea singurătate...

Mereu...

TOATE PENTRU A MĂ ÎNTOARCE 

Nu sunt ce-ai fi dorit să fiu,
dar, veghind la învăţătura Ta,
într-un târziu...
m-am depărtat de-nṣelătoare vise
ṣi m-am recuperat iubindu-Te.

Tipărind amintirea morţii în minte,
cu gândul luminat ṣi spălat de păcate,
mi-ai arătat timpuri despre care n-aveam 
ṣtire...

Ṣi..., toate, pentru a mă întoarce
în grădina Ta plină de iubire.

ADÂNCIND TĂCEREA NOPŢII  

Văd semne ale furtunii
pe chipul răvăṣit
ṣi aud zgomotul paṣilor speranţei
pe strada cu iubiri neîmplinite.

Pictez înfrigurate neliniṣti,
împrăṣtiind ceaţa
de pe ziduri cu umbre înfometate.

Ascult muzica uitării,
adâncind tăcerea nopţii
ṣi zumzetul efemer al vieţii,
alunecând într-un timp fantomatic.

Văd chipul răvăṣit
de semnele furtunii
ṣi mai aud iubiri
în zgomotul paṣilor speranţei 
pe strada neṣtiută.

NIMIC NU SEAMĂNĂ CU ATUNCI  

Tristeţi cosmice
privesc enigmatic
prin spaimele durerii infinite
purtând drapeluri boreale
şi iubiri încremenite în calcar.

Fruntea ce-ţi poartă uitarea
dezgoleşte riduri
ţesute cu neliniştea unei lumini ireale.

Pe tărâmul nefericirii,
nimic nu seamănă cu atunci,
iar umbra nopţilor de smoală
întunecă o îndepărtată amintire,   
când lumina altui timp
s-a prăbuşit în albul anotimp.

AM DESCOPERIT IUBIREA

Am descoperit iubirea 
şi i-am stins vocea
căutând-o în subsolurile 
singurătăţii.

Mângâieri înşelătoare
au lovit nostalgia
şi au pătat soarele
cu cea mai grea dintre apropieri.

Dorinţe pălmuite
aleargă în rătăcire 
prin bezna unui destin
fără durere.

Fulgerul iubirii s-a stins
în călătoriile fără sens,
sub necuprinsul trădărilor
înfăşurate în haosul
care ne apropie nesiguranţe tulburi.

LA CĂDEREA NOPŢII 

La căderea nopţii nepătrunse, grea,
caut atomul de veşnicie
în iubirea venită
pe căi ocolite.

Înjunghiată de nelinişti,
caut noaptea amintirilor

în castelul nostalgiei
care poartă pecetea veacului trecut.

Departe, în arhivele minţii, 
în neobişnuit,
caut simfonia tăcerilor tale 
şi o iubire ce nu va mai fi.

RISIPA DE A FI 

Doar ţie…

Pictează-mi neliniştea pe pereţii unei 
peṣteri.
Fărâma de speranţă umbroasă
s-o înăbuşi ȋn fumul întunericului.

Risipeşte-mi chipul în amurguri
printre razele apusului,
în adâncimi de culori versatile.

Ascultă, la final, ritmul iubirii duse
ṣi muzica demult apusă
în privirea neagră a nopţii...

Ascultă! 
Risipa de a fi.

NU-I ADEVĂRAT...

Nu-i adevărat că nu te aud,
că nu mi-e dor,
că nu-mi lipseṣti,
că te-am uitat,
dar, este adevărat că m-ai pierdut
ca pe-o tăcere.

Nu-i adevărat că nu vreau să vin.

Nu-i adevărat că nu te mai caut,
absenţa ta este prezenţa mea lângă tine.
Dar vom fi iarna dintre noi care nu mai 
vine.

Nu-i adevărat că nu mai aṣtept
aripa ta pe urmărul meu drept.

Nu-i adevărat...
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ETERNUL CIRC AL VIEŢII

Un vânt rece coboară
peste lume, peste timp,
îngheaţă amintiri, îngheaţă vise, 
vorbindu-ne despre un singur anotimp,
despre porţi îngheţate, porţi închise.

Speranţele întunecate ca o noapte
plutesc anemice printre gheţari şi noroi.
Eternul circ al vieţii, soarele şi timpul
apun strângându-se în noi.

O iarnă grea care se termină în alta
se furişează-n sufletul ros de nostalgii.
Glasuri enigmatice venite din străfunduri
ne vorbesc despre cum e să nu mai fii.  

AI STRIVIT IUBIREA

Ai strivit iubirea
cu surâsul tău ironic
şi mi-ai apropiat
punctul gol din întuneric.

Ai strivit viitorul
pe zidurile îmbrăcate în noapte
şi-ai strecurat melancoliile negre
în coama viselor înjunghiate.

Ai strivit amintirea,
când uitarea se uita pe sine
şi mi-ai apropiat înnoptarea
care vine, tot vine.
 

VĂD... ŞI MAI VĂD...  

Văd timpul cum aleargă grăbit,
o mare agitată de vânt, valuri, spume,
zidul vieţii care se prăbuşeşte rapid
şi amurguri care curg anonime.

Şi mai văd, printre stingeri infinite,
iubiri risipite pe cerul înnorat,
o viaţă copleşită de deveniri
şi timpuri care nici n-au existat.

PREGĂTEṢTE-MI PLECAREA

Pregăteṣte-mi plecarea,
smulge-mă din efemer,
retrage-mă din timpuri
ṣi coboară-mă în esenţa
ultimului ecou.

Retrage-mă din vremuri
ṣi aranjează-mi uitarea,
deschideri cosmice să mă poarte departe,
prin hăţiṣul sferelor albastre
spre balsamul revenirii la sine.

Cenuṣa dorurilor mele

se risipeṣte ṣi acum
pe ogoarele tristeţii.
Pregăteṣte-mi plecarea...

AM COLINDAT PRIN GÂNDUL TĂU

Am fost în mintea ta şi mi-a fost rău,
vremea se dizolva şi mă trimitea în aşezare,
plonjam în absolut şi mă trăiam 
abandonată într-o permanentă visare.

Am colindat prin gândul tău şi am suferit,
lumea dormea în ceaţă pe aşchii de stânci,
noi ne cuibăream în gerurile Arcticii
şi timpul se retrăgea în asfinţit, ca atunci. 
 
Am plonjat în vid, în golul tăcerii,
unde vremurile s-au adunat, s-au întâlnit,
începutul şi sfârşitul erau totuna,
când treceam peste timpul pierdut infinit.

M-AŞ MUTA DEFINTIV  

           Doar ţie…

Cu ochii-n lacrimi ţi-am pictat portretul 
pe coala albă de hârtie
şi de-aş putea să-ţi creionez şi gândul,
m-aş muta definitiv în veşnicie.

Pe chipul drag aş coborî lumina 
ca să te mângâie uşor pe frunte.
Neliniştea de pe chip, tristeţea translucidă 
le-aş îmbrăca în zdrenţe multe.

Cu griuri colorate aş stinge tăcerile, gândurile 
amare 
pe care durerea le-a trezit.
Apoi aṣ smulge adăpostul luminii din privire
şi visul care ne-a vrăjit.

Cu ochii-n lacrimi ţi-am pictat portretul, 
când în privire tristeţile s-au aprins.
Ṣi n-ai să poţi zâmbi iarna aceasta  
cu chipul schimonosit de durere şi cu gândul 
nins.

VĂD CUM...

      Doar ţie…

Văd cum îţi aduni gândurile 
la masa îngălbenită
şi aud cum rătăceşti sentimente
ca pe niṣte havane uitate de timp.

Recitesc poveştile triste
aşternute pe razele aurii ale lunii,
privite prin geamurile prăfuite.

Aud suflul pustiului,

care nu-mi dă niciun ecou.

Un firicel de praf
se ridică peste zâmbetul,  
care se pierde pe obrajii palizi... 
ai zilei de ieri.

O să ascult în noaptea plecării
crivăţul paṣilor tăi...

PEISAJ GLACIAR

Doar ţie…

În mintea ascuţită – 
nelinişti 
şi imense tristeţi cu contur plastic
îmbracă lumea în haine negre.

În ochii resemnaţi -
o banchiză de gheaţă
nelocuită la timp.

La ureche -
un vânt şoptitor aduce
veşti nervoase despre geroasele ierni de 
demult.

Doar sufletul –
pelerin şi
iubitor de miraje crepusculare,
întârzie căderea ninsorii veşnice.
 

PLUTEAM PE UN NOR

M-am lăsat purtată de zboruri
pe un crâmpei de vis, într-o noapte,
ṣi pe deasupra sălbatică suflare a vântului
care biciuia conṣtiinţa.

Iubirea m-a lăsat să alunec 
pe cumpăna suferinţei
ṣi, cu inima sfâṣiată, 
am căzut în adâncuri,
în singurătate.

M-am lăsat purtată de zboruri
pe aripa unui gând, printre stele,
când depărtarea îmi apropia
pustiul populat cu neliniṣti. 

Pluteam pe un nor,
între golurile interstelare,
ṣi luna misterioasă te aduna
din pribegiile tale.

SĂ TE DEPĂRTEZI PUŢIN

Să te depărtezi puţin,
să priveşti înapoi peste grădina vieţii 
şi peste întunericul fluid
în care zac îngrămădite
razele lunii şi umbrele nopţilor noastre.
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Să te depărtezi puţin,
ca să spargi negura timpului dus.

Să te depărtezi puţin,
ca să vezi sufletul risipit
în amurgul toamnei,
în neliniştile care-l depăşesc –

Toate s-or sfârşi: 
fructe ale singurătăţii.

MĂ VEI GĂSI

Mă vei găsi,
abia atunci când n-o să-mi pot întâlni 
iubirea,
când dorinţa va curge-n depărtări
şi când amintirea,
născută-n noaptea începuturilor,
se va risipi sub necuprinsul razelor 
hipnotice
ale lunii abia răsărite 
de sub norii de fum.

Mă vei găsi, 
când vei îndepărta depărtarea,
când vei înălţa iubirea
în singurătatea sufletului
plin de praf.

Mă vei găsi,
când n-o să avem nimic să ne spunem,
când vei înţelege că iubirea-n care ne-ai 
aşezat
este dinainte de noi
şi când vei atinge cerul
cu dorul meu dezinteresat.

Mă vei găsi
refugiată-n vântul
ce-mi poartă tristeţile
peste hotarul vieţii.

Mă vei găsi
în alte vieţi.

PLÂNGE ÎN SUFLET ADEVĂRUL

Tremură în minte iubirea 
ṣi se înalţă, se tot înalţă, ca ṣi cum
ar fi hrănită
cu sânge neprihănit
de căprioară vânată
în blestemată pădure.

Arde în inimă iubirea,
nu se stinge-n doruri,
nu rătăceṣte-n depărtări,
nici în tăceri ce-ai adunat
ṣi nici în adâncuri milenare.

Plânge în suflet adevărul,
lacrimile curg.

Tu te minţi aiurea că-ţi e bine,
când moare speranţa
ṣi când ninsori îngheţate
macină visuri aruncate în furtuni.

TREZESC VÂNTUL

Misterioasele priviri
te vor învăţa să speri,
iar ploaia albastră
va spăla gândurile.

Dorurile foşnitoare
trezesc vântul
pe cărările şerpuite
ale paşilor rătăciţi
prin ruginite păduri.

Apusul de Soare
întârzie căderea nopţii vâscoase
peste pulsaţia iubirii
şi peste mirajul regăsirii noastre.

Zâmbetul nevinovat al lunii
dezgoleşte timid
apropierea noastră
în mitul unei nopţi neştiute.

TE CHEM...

Mi-ai preschimbat iubirea în durere
ṣi, dorul în blestem,
dar, te chem
ṣi aṣtept să vii
la un festin
cu vălul pe ochi,
ca să nu-mi vezi înnoptarea.

M-ai pierdut în întuneric
ṣi-n dorinţe pustii,
dar, te chem,
chiar dacă nu vei descifra câmpia dorului,
chiar dacă voi trăi
vecinătatea gerului
din clipa ce desparte.
 
Am să te chem în noapte,
mereu am să te chem
în marea mea singurătate...

Mereu...

TOATE PENTRU A MĂ ÎNTOARCE 

Nu sunt ce-ai fi dorit să fiu,
dar, veghind la învăţătura Ta,
într-un târziu...
m-am depărtat de-nṣelătoare vise
ṣi m-am recuperat iubindu-Te.

Tipărind amintirea morţii în minte,
cu gândul luminat ṣi spălat de păcate,
mi-ai arătat timpuri despre care n-aveam 

ṣtire...

Ṣi..., toate, pentru a mă întoarce
în grădina Ta plină de iubire.

ADÂNCIND TĂCEREA NOPŢII  

Văd semne ale furtunii
pe chipul răvăṣit
ṣi aud zgomotul paṣilor speranţei
pe strada cu iubiri neîmplinite.

Pictez înfrigurate neliniṣti,
împrăṣtiind ceaţa
de pe ziduri cu umbre înfometate.

Ascult muzica uitării,
adâncind tăcerea nopţii
ṣi zumzetul efemer al vieţii,
alunecând într-un timp fantomatic.

Văd chipul răvăṣit
de semnele furtunii
ṣi mai aud iubiri
în zgomotul paṣilor speranţei 
pe strada neṣtiută.

NIMIC NU SEAMĂNĂ CU ATUNCI  

Tristeţi cosmice
privesc enigmatic
prin spaimele durerii infinite
purtând drapeluri boreale
şi iubiri încremenite în calcar.

Fruntea ce-ţi poartă uitarea
dezgoleşte riduri
ţesute cu neliniştea unei lumini ireale.

Pe tărâmul nefericirii,
nimic nu seamănă cu atunci,
iar umbra nopţilor de smoală
întunecă o îndepărtată amintire,   
când lumina altui timp
s-a prăbuşit în albul anotimp.

AM DESCOPERIT IUBIREA

Am descoperit iubirea 
şi i-am stins vocea
căutând-o în subsolurile 
singurătăţii.

Mângâieri înşelătoare
au lovit nostalgia
şi au pătat soarele
cu cea mai grea dintre apropieri.

Dorinţe pălmuite
aleargă în rătăcire 
prin bezna unui destin
fără durere.
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Fulgerul iubirii s-a stins
în călătoriile fără sens,
sub necuprinsul trădărilor
înfăşurate în haosul
care ne apropie nesiguranţe tulburi.

LA CĂDEREA NOPŢII 

La căderea nopţii nepătrunse, grea,
caut atomul de veşnicie
în iubirea venită
pe căi ocolite.

Înjunghiată de nelinişti,
caut noaptea amintirilor
în castelul nostalgiei
care poartă pecetea veacului trecut.

Departe, în arhivele minţii, 
în neobişnuit,
caut simfonia tăcerilor tale 
şi o iubire ce nu va mai fi.

RISIPA DE A FI 

Doar ţie…

Pictează-mi neliniştea pe pereţii unei 
peṣteri.
Fărâma de speranţă umbroasă
s-o înăbuşi ȋn fumul întunericului.

Risipeşte-mi chipul în amurguri
printre razele apusului,
în adâncimi de culori versatile.

Ascultă, la final, ritmul iubirii duse
ṣi muzica demult apusă
în privirea neagră a nopţii...

Ascultă! 
Risipa de a fi.

NU-I ADEVĂRAT...

Nu-i adevărat că nu te aud,
că nu mi-e dor,
că nu-mi lipseṣti,
că te-am uitat,
dar, este adevărat că m-ai pierdut
ca pe-o tăcere.

Nu-i adevărat că nu vreau să vin.

Nu-i adevărat că nu te mai caut,
absenţa ta este prezenţa mea lângă tine.
Dar vom fi iarna dintre noi care nu mai 
vine.

Nu-i adevărat că nu mai aṣtept
aripa ta pe urmărul meu drept.

Nu-i adevărat...

Adrian Botez
NEAM VALAH

din temelia zdruncinată-a lumii
se smulge gândul: ”viaţa-i vis de moarte”
dar neamul meu nu-s horbotele spumii
şi nu degeaba e Cuvânt la carte

izvor de zei ori şipot ars de stele
e neamul meu pururi adaos veciei
pisc Lui Hristos – îngeri suflând în vele
îl întorc iar la raiul blând-prunciei

de nu-s nepoţii demni de sfânt moşia
doar frângere-i de osie în zodii
dar Sorii-Feţi Frumoşi îi ţin tăria

pentru când vremea limpezeşte dodii
...magule sfânt te-ndură-n vârf de munte
pe crucea Lui să ardă şi-a mea frunte!

***
ACCIDENT FATAL

din neamuri de eroi entelehii
din sfântul „IO” de împărăţìi
din Kogaion şi ceruri suprapuse
noi tot ne-am tras – pân-am ajuns meduze

căci moşii noştri toţi purtau coroane
şi răstigneau îmbrăţişări pe cruce
martiri voivozi – cu de la zimbri coame
au refuzat în ceruri să se culce

deasupra noastră stau cu luminări
duhuri de domni – ca-ntr-un prohod uimit:
măreţii magi şi lucrători la mit

se-ntreabă ce-i cu-aceste înlemnări?
...ne-am tot ales din zei – până la greaţă:
prin „buţucachi” (1) - verb şi sânge-ngheaţă!
__________
(1): În septembrie 1730, la Istanbul a izbucnit 
răscoala ienicerilor, condusă de Patrona Khalil. 
Răsculaţii l-au mazilit pe marele vizir Ibrahim-
paşa şi l-au ucis prin strangulare, apoi l-au obligat 
pe sultanul Ahmed al III-lea să abdice în favoarea 
nepotului său Mahmud I. “(…)Atunce zorbalele 
(răsculaţii – n.n.) au găsit pe… anume Ianaki 
BUŢUCACHI, prieten al lor, şi ducându-l la 
veziriul cel nou (Mehmed-paşa – n.n.), l-au 
făcut… de l-au îmbrăcat în caftan, să fie domnu 
în Moldova. Ce îmbrăcându-l, nu i-au dat ferman 
să-l trimită aice (în Moldova – n.n.) în grabă… Şi 
s-au sculat toţi boierii de au scris la Poartă cum 
nu le trebuie acela domnu şi s-au gătit să fugă. 
Şi fiind aice şi un turcu mare, ce venisă cu caftan 
şi au mărsu toţi boierii la acel turcu de i s-au 
rugat. Şi spuind turcul la Ţarigrad cumu-i pofta 
boierilor, mânietu-s-au împăratul şi veziriul. Şi 
pre mulţi de acei cu zorbaua au tăiet, de i-au 
împuţinat. Şi au tăiat atunce şi pre acel domnişor 
BUŢUCACHI-vodă, nepurces încă din Ţarigrad. 
Şi de iznoavă au trimis altu căftan de domnie lui 
Grigore Vodă” – cf. Ion Neculce, Letopiseţul 
Ţării Moldovei, p. 325...

ISTORIA NEAMULUI

istoria-i o zugrăveală de credinţă
în care omu-şi pune chipul de putinţă:
cine nu ştie să viseze soare
e mort ‘nainte de a şti că moare

în Arca Neam e unica salvare
atunci când am scăzut pân’ la popoare:
nu-i mit – e însuşi Dumnezeu
şi-l poţi schimba în şarpe sau în leu

istoria-i de-arhanghel fulger spadă
păzind în rai să nu intre minciuna!
doar de-i icoană – nu mai este nadă

şi toţi ne dobândim din nou cununa
...dar să nu-i laşi pe demonii străini
s-adauge Lui Hrist-Neam noi nedrepţi 
spini!

*** 

DUMNEZEU ABĂTUT

s-ambolnăvit Dumnezeu în mine – s-a-
mbolnăvit
de greaţă: tuşeşte amarnic – plămânii şi-i 
scuipă – prin
aceleaşi locuri pe unde 
mi-i scuip şi eu

l-am adus la sărăcie lucie – şi la
exasperare – la ultima tresărire de mânie 
– pe
Dumnezeul din mine – e atât de
abătut – atât de
abătut – încât îi vine uneori să se 
spânzure de bara de foc a
pixului din mâna mea

atât de haìnă mi-i viaţa - încât
l-am nenorocit de tot pe Dumnezeu – i-am 
batjocorit – cu migală – până şi cea mai 
firavă – cea din
urmă boare de fericire – aşezată 
sfios fluture – pe cea din urmă petală a 
inimii

e atât de abătut – atât de abătut – încât pare
bătut de-a binelea 

atât de abătut e Dumnezeu – încât 
uită să-şi mai bată spre
absurdă trezie - conştiincios şi
responsabil - ceasurile din poală – ba parcă 
şi 
anii şi secolele  - ba chiar şi
eonii şi-i uită de la bătaie: a ajuns
mândrul şi fulgerătorul Dumnezeu de 
altădată – un 
biet stins cerşetor mizantrop – o fiinţă 
debilă care tresare
nervos – la fiecare scârţâit al deschiderii 
vreunui
simţ – către vântoasele turbate-ale
lumii
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dar nu mi-e milă de el – cum nu mi-e 
milă de
mine – iar de mine mi-e o cosmică 
silă: pragul fiinţei nu l-am mai trecut de
nu ştiu câte vecìi – nu mai ştiu şi nu vreau să
învăţ cine sunt – dacă
sunt - şi nici dacă şi ce ar trebui să
fac

mă cain în surdină şi mă blestem – cu
aceleaşi cuvinte cu care Dumnezeu ar 
face-o – dacă n-ar fi cumplit de
mahmur – dacă n-ar zăcea pe moarte – la 
capul patului – la capătul
lumii

e mereu o seară murdară – mereu
felinarele nespălate uită să se
aprindă: pe această uliţă nu se
trece

cioclii – cărătorii de cadavre ale 
ciumaţilor numai ei au trecut şi au răspândit peste 
tot gustul trufaş – atotputernic sfruntat – al
ciumei

nimeni nu se poate pune în gură cu
ciuma: până şi Dumnezeu  acceptă  - cu un
zvâcnet dureros al
buzei de sus - această
realitate – ca pe-o alternativă 
rezonabilă – faţă de plictisul de
moarte

păsările – tărgile – la fel ca şi
ceasurile – s-au lehămetit să mai
treacă: este târziu – şi
atât – ca şi cum medicul mediocru care tocmai a
murit – a apucat doar să pună un
diagnostic – şi cu atât  ne-am
ales – precum cu pecetea blestemului  - venit din
acea şură cosmică – unde-au murit de
urât toate stelele

...plouă cu cenuşă – iarăşi
plouă

       Florentina Loredana DALIAN

Dolmabahce Sarayi

 Tristeţile şi bucuriile mării... Tristeţi şi bucurii. Cam asta 
întâlneai peste tot.  Croaziera pe apele Bosforului nu-i dăduse prea 
mult timp de meditaţie. Briza uşoară şi soarele care i se băga în 
ochi o treziseră aproape complet. Trăsese un somn pe un fotoliu în 
holul hotelului. Ajunseseră prea devreme, şi nu se eliberaseră toate 
camerele. Cine era să se sacrifice? 
 Grupul de bucureşteni avea o bolnavă printre ei, în fază 
terminală, nu se ştia cât mai are timp de tristeţi şi de bucurii. Plecase 
de-acasă poate gândind că îşi va păcăli moartea. Că n-are s-o caute 
fix în Turcia. Plecase poate şi ca să mai apuce să vadă ceva din 
lumea pe care urma să o părăsească nu peste mult timp. Ce ciudat!  
Cât de greu ne dezlipim de lumea asta, cât am vrea să o simţim de 
a noastră, cât ne-am dori s-o putem căra după noi prin buzunare! 
Ni se promite o lume mai bună şi credem în ea, dar tot ne pare rău 
după cea de aici. După munţi, după râuri, după roua dimineţii, după 
mare... 
 Cuplul de moldoveni era tot numai fiţe din cap până-n 
picioare. Un fel de-a zice cap! Cu o seară înainte făcuseră un circ 
monstru întrucât erau nemulţumiţi de condiţiile de cazare. Îşi 
arătaseră indignarea cu zgomot, argumentând, gesticulând, agasând 
pe fiecare din cei prezenţi. Nimeni nu le prea dădea atenţie, toţi 
erau obosiţi şi nu voiau decât un pat să doarmă. Angela îi privea 
cu adâncă tristeţe. Le-ar fi spus că ea nu mai are pretenţii, că, în 
curând, locul ei de “cazare” va fi unul mult mai puţin confortabil, 
întunecat şi umed. Când te gândeşti la asta, orice colibă din lut ţi se 
pare palat. Până la urmă, Sinan, ghidul, a fost nevoit să-i mute pe 
cei doi la alt hotel, să plătească diferenţa din banii lui. Dimineaţa 
următoare, când au ajuns în Istanbul, picase cerul pe el când a 
auzit că nu sunt toate camerele disponibile. O rugase pe Ruxandra: 
“Ajutaţi-mă! Ştiu că sunteţi cu copilul şi aţi fi mult mai îndreptăţită 
să luaţi una din camere, dar ăştia or să mi se urce în cap, dacă şi de 
data asta le dau un motiv.” Nu fusese nicio problemă. Au dormit, şi 
ea şi copilul, fiecare pe câte un fotoliu. Dacă bunicul ei putuse să 
doarmă în tranşee, când avea noroc şi tăceau tunurile, ea de ce n-ar 
fi dormit într-un fotoliu elegant, din piele? Suntem atât de stupizi, 
uneori. Ne legăm de lucrurile exterioare în speranţa că ne vor face 
fericiţi. Şi pentru că tot nu suntem, dăm vina pe acestea. 
 Palatul Dolmabahce îi tăiase respiraţia. Rar i se întâmplase 
să vadă atâta frumuseţe făcută de mâna omului! Poarta dinspre 
Bosfor era o dantelărie arhitectonică, toată clădirea, interiorul... 
unde curgea bogăţia de pe pereţi, dar totul cu  un gust rafinat. 
Aproape nu-i venea să calce pe-acolo, se temea să nu atingă ceva, 
să nu strice. Câţi vor fi muncit, câţi vor fi sărăcit sau chiar îşi 
vor fi pierdut capetele pentru atâta frumuseţe? Dar oare, cei care 
trăiseră în ea se bucuraseră cu adevărat? Ori poate, ca şi cuplului de 
moldoveni, nimic nu le-ajungea, totul le puţea? Ruxandra se simţea 
recunoscătoare numai pentru că avusese ocazia să privească 
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lucruri la care nici n-ar fi visat. Ce făcuse ea să merite asta, în
afară de faptul că plătise câteva sute de euro pentru excursie? Dacă 
ar fi vizitat palatul în copilărie, şi-apoi cineva ar fi întrebat-o ce 
vrea să se facă atunci când va fi mare, ar fi răspuns: Sultan! Apoi, 
nu era numai frumuseţea. Era vorba şi de emoţia care te pătrunde în 
locuri istorice. În Sala Tronului fusese gata să-şi piardă cunoştinţa. 
De-aici, din locul acesta se va fi scris multă istorie, nu cu cerneală, 
cu sânge, se vor fi hotărât destine... Cât de mici suntem! Şi cât am 
vrea uneori să nu mai fim!
 Kemal Ataturk fusese ultimul locatar. Din ce constatase, 
încă era foarte venerat de popor. Nu trăise mult, dar ceea ce făcuse 
îi asigurase recunoştinţa veşnică. Fotografia frumosului bărbat îi 
zâmbea de peste tot, fie din instituţii, de la tarabe, ori pur şi simplu 
din bodegi. Şi totuşi, Ruxandrei i se părea nedrept că palatul cu 
peste 200 de camere, de o frumuseţe incredibilă, care adăpostea 
valori imense fie şi numai în cristal, marmură, aur şi argint, era 
acum călcat în picioare de orice necioplit care avusese câteva sute 
de euro. 
 Se întreba dacă i-ar fi plăcut să locuiască aici. Sigur că 
i-ar fi plăcut. Ar fi fost fericită? Asta nu-i sigur. Se întreba şi cine 
vorbea acum prin ea, de îi venea să plângă fără să ştie de ce. Cine 
avea şi ce mesaj avea de transmis peste timp şi de ce o găsise 
tocmai pe ea drept medium? Fugise afară, când ghidul tocmai 
se lansase într-o explicaţie despre zona Haremului, lăsându-l cu 
explicaţia la jumătate, iar pe cei doi cârcotaşi analizând cu sârg o 
insesizabilă crăpătură în zid, întrebându-se cum pot unii să vadă 
dimineaţa soarele cum apune. Întrebându-se când mai fusese aici, 
la Dolmabahce Sarayi (ce absurd!), cine fusese sau când mai visase 
atâta măreţie. Întrebându-se de ce frumuseţea uneori doare şi de ce 
viaţa aceasta atât de minunată te face uneori să plângi. 
 De sub dantelăria porţii, mângâie cu privirea apele albastre 
şi vălurite ale Bosforului şi puse răspunsul la toate aceste întrebări 
pe seama tristeţilor şi bucuriilor mării. 

                        

AURELIU GOCI

POEZIA LUI  N.N.NEGULESCU
Între nunta cuvintelor şi oglinda misterelor

 Despre poezia d-lui N.N.Negulescu s-a scris încifrat, 
oracular dar cam confuz, făcându-se o mare risipă de referinţe 
(Blaga, Brâncuşi, Gottfried Benn, Bacovia, C.Noica, Vasile 
Voiculescu, Nichita Stănescu, Ion Barbu), ceea ce pulverizează 
zona de specificitate pe care încearcă să o contureze autorul, într-
adevăr solicitat de ideea unei sinteze personale din elementele unor 
universuri lirice disparate şi chiar incompatibile.
 Este adevărat că poetul face o opţiune esoterică pentru 

lumea iniţiatică a miturilor şi arhetipurilor, dar tocmai de aceea 

discursul critic sau exegeza de orice fel trebuie să fie limpede şi 
tranşant-convingătoare.
 Este drept că cei mai mulţi dintre exegeţi au descoperit 
calea obiectivă pentru o hermeneutică a limpidităţii, chiar dacă 
referinţele şi trimiterile rămân în zona ocultismului.
 Cărţile publicate de autor, într-o carieră lirică de mai bine 
de trei decenii, se înscriu într-o viziune consecventă şi unitară, chiar 
dacă se poate înregistra o evoluţie în intensitatatea ezoterică de la 
volumul Vesperale - 1983 când se mai simţeau ecourile universului 
depresiv bacovian şi de la Sfera rostirii - 2002, unde se resimte 
prezenţa spiritului speculativ gen Nichita Stănescu, până la cărţile 
sale mai noi care se pun sub semnul ocultismului şi perspectivei 
ezoterice asupra cosmosului: Prelat în Regatul Cuvântului - 2002, 
Lacrima de diamant – 2005, Ochiul de foc – 2008 şi recentul volum 
Nunta cuvintelor – 2013.
 Viziunile cosmogonice şi sociogonice ţin de o reală 
tradiţie a poeziei româneşti, chiar dinainte de Eminescu, această 
perspectivă fiind generată explicit şi declarat de o gândire 
metafizică. O poezie grea, dificilă, generată de o meditaţie 
transcedentală reclamă un cititor cel puţin iniţiat, dar care a avut şi 
şansa unor exegeţi excepţionali care au netezit calea receptării.
 Acad.Constantin Bălăceanu-Stolnici a spus lucruri 
esenţiale despre poezia     d-lui N.N.Negulescu: „Autorul ne 
plimbă prin principalele arcane ale gândirii esoterice ale omenirii 
aşa cum apar în marile culturi, peste tot simţi un parfum gnostic 
împrăştiat cu discreţie; are şi unele incursiuni în misterele Kabbalei 
şi desprind tainicul concept al Arborelui Sephirot; abordează 
temele mari ale ocultismului, ca muntele, peştera, focul, piramida, 
smaraldul, pendulul şi multe altele pe care le prezintă în contextul 
unor construcţii poetice remarcabile, dar uşor de decriptat printr-o 
hermeneutică simplă; planează peste Ideile-Mame ale lui Platon 
fără să le indice direct; deschide perspective inspirate spre lumea 
strălucitoare, dar incognoscibilă raţional, a transcendentului.” 
 Trebuie spus că Mamele platoniciene ca misterul 
pentagramelor le-ar fi putut descoperi şi din universul îngheţat 
şi incifrat şi eteric al poeziei lui Ion Barbu, căutând, de fapt, 
„ceremonialul din depărtările creaţiei”. Un poet încă şi mai 
aproape de formula N.N.Negulescu este Dan Botta, scriitor foarte 
important cu o posteritate sub valoarea reală.
 Dincolo de conceptele şi sugestiile unei viziuni oraculare 
şi, oarecum în contradicţie cu ele, sunt dominantele creştine ale 
conştiinţei, o anume religiozitate. Poetul caută o „desluşire” în 
mişcarea stelelor din Univers care nu este decât o „peşteră cu 
semne”. Într-un univers agnostic al misterelor poetul concentrează 
spiritul vizionar într-un „ou dogmatic”, de esenţă mistică, pentru 
a ajunge la „cunoaşterea necunoaşterii”: „Sâmburii pietrelor/mă 
cunosc/şi culorile tăcerii/din desişul umbrelor;/Cârduri de gânduri/
şiroind/Ca o lumină topită;/steaua Oului cosmic/despletită pe 
apă…/Doar eul/din adâncurile/vieţii sufleteşti/nu-mi desluşeşte/
paşii.”
 Fără să insiste asupra spiritului reflexiv/textualist, de tip 
postmodernist, dar vorbind mereu de misterul şi destinul Creaţiunii 
cosmice, autorul ajunge şi la misterul facerii poemului: „Tinereţea 
poemului/o iubesc/pentru smerenia/cuvântului/care ştie tot/De-aţi 
vedea/cum ne eternizăm/ca două păsări/de foc/tăind cu filigranul/
aripilor/ochii uimirii timpului” (Pe drumul neuitării).
 Poemul de mai înainte nu are nici un fel de punctuaţie, în 
sugestia de drum din titlu, dar şi semn pentru fluenţa şi congruenţa 
textului care configurează o logosferă, ca o eternitate a Cercului.
 În viziunea autorului 5, 6, 7 sunt numere mistice, după 
cum există puterea citirii în pietre. Mircea Eliade are o povestire pe 
acelaşi motiv: Cititorul în pietre.
 Un poem  misterios, cu un moto din Platon: „N-am rostit 
doar vise” şi cu un titlu în genul lui Nichita Stănescu ne propune o 
uluitoare speculaţie metafizică: „Eu văd fiinţa văzută/curcubeic 
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în cuvânt/nu dinlăuntrul golului/golirii gândului/Stagiritule…;/şi 
nici din afara/văzutului vederii/nevăzute,/ci stând pe raza/
cuprinderii necuprinse/a eon-ului/şapte stele mai sus/spre Cetatea 
Misterelor/Regelui/de unde a sburat/cu aripi ascunse/focul 
Pământului/mirosind a cântec/şi Cer” (Heripatos cu Aristotel sau 
ochiul întors din mirarea Dialecticii ontologice)
Ocultismul, interzis pe vremea comunismului, a devenit astăzi 
o referinţă curentă deşi acţiunile ezoterice nu sunt nici astăzi la 
suprafaţă.
                  
     

Eliza Roha

AURELIU GOCI
 - LIVIU REBREANU -

Centrul operei şi 
distribuţia tipologică

 Dl. Aureliu 
Goci este un împătimit 
critic şi istoric literar, 
un erudit redutabil, 
cu o largă deschidere 
şi comprehensiune a 
comiterii faptului literar, 
un nonconformist care 
gândeşte cu mintea 
eliberată de canoane 
şi emite judecăţi de 
valoare personale, este 
un devotat descoperitor 
de talente şi competenţe 
scriitoriceşti. Aş putea 
afirma, convinsă că nu 
greşesc, că domnia sa, 
atunci când intuieşte un 

talent şi constată că nu s-a înşelat, este cu mult mai încântat decât 
subiectul în cauză.
 Se apleacă cu mărinimie, chiar paternal, cu bucurie şi respect 
asupra operei literare, analizează amănunţit, cu conştiinciozitate şi 
profunzime textele citite, scotoceşte cu dorinţa de a dibui sâmburele 
luminos.
 Am făcut această scurtă evaluare personală a criticului şi 
istoricului literar Aureliu Goci ca să poată fi înţeleasă dimensiunea 
valorică a celei mai recente cărţi de critică şi analiză literară 
închinată marelui prozator Liviu Rebreanu, întemeietorul 
romanului ca gen literar şi a speciilor sale, operă pe care o consider 

un adevărat monument literar, impunător şi dăinuitor.

 

Este operă de căpătâi, consistentă, la care maestrul a trudit mulţi 
ani, reluând-o după fiecare perioadă de acumulări intelectuale şi 
maturizare a gândirii, găsind, acum, momentul potrivit pentru a-i 
da forma finală.
 Este o creaţie literară totală, atotcuprinzătoare, cu 
reprezentare panormică dar şi minuţioasă, decantând un material 
imens pe care l-a studiat şi evaluat cu pricepere şi preţuire.
 În analizarea pertinentă a operei marelui scriitor, porneşte 
de la consideraţii vizând teoria literară, se apleacă reverenţios, cu 
acribie şi interes, desţelenind roditorul câmp literar al genurior şi 
speciilor respectie, descriind cu osârdie contextul literar-istoric în 
care se înscrie zestrea creativă lăsată de Liviu Rebreanu.
 Stilul literar al maestrului Aurelu Goci, recognoscibil, 
este unul personal, rodul unei imense trude într-un laborator lexical 
de înaltă ţinută intelectuală. Plecând de la un cuvânt, născoceşte 
altul, căruia îi conferă o înţelegere cel puţin nuanţată, dacă nu chiar 
superioară ori supradimensionată, proiectând o exprimare plastică, 
spărgând tiparele semantice ale cuvântului.
 În cuprinderea a peste 220 de pagini, ne poartă în 
universul de înaltă spiritualitate al unui titan nemuritor ce ţine 
pe umerii săi piatra de temelie a romanului românesc din care a 
izvodit o literatură romanescă în continuă creştere, a cărei obiectivă 
recunoaştere o aşteptăm încă şi care bucură cititorii şi îmbogăţeşte 
cultura românească.
 Odată elucidat contextul literar-istoric, geneza şi felurile 
genurilor şi speciilor literare, existente în timpul care ni l-a clădit 
pe Liviu Rebreanu, respectiva lucrare este împărţită pe capitole 
care analizează, pe etape succesive, activitatea scriitoricească 
a marelui om de litere. Lucrările sunt analizate, în amănunt, cu 
fineţe şi devotament, şi peste toate acestea împătimit de munca sa, 
dintr-o multitudine de faţete: importanţa lor, textualismul, tipologia 
personajelor, acţiunea, impactul imediat, vremelnic, în funcţie de 
cum a fost receptat la momentul respectiv dar şi cel de peste timp, 
influenţa exercitată asupra operelor scrise mai târziu, de alţi autori, 
importanţa ca element fundamental al creaţiei literare româneşti, în 
continuă interdependenţă cu aspectele social-istorice, politice ale 
timpului dar şi autobiografice.       
 Această monografie plurivalentă a operei rebreniene, 
originală, complexă, de mare profunzime şi fineţe, creaţie literară 
de o incontestabilă valoare şi trăinicie, vine
în întâmpinarea iubitorilor de literatură, deschide o nouă poartă 
spre cunoaşterea, înţelegerea şi receptarea corectă a operei literare 
lăsate de Liviu Rebreanu, după cum însuşi autorul, domnul Aureliu 
Goci, afirmă: „(…) opera lui Liviu Rebreanu există în toate 
scenariile eternităţii româneşti, creează o operă autoreplicantă, 
simultan unitară şi diversă. Cu alte cuvinte, se reproduce pe sine, 
se multiplică în forme indepenente şi diferite, la egală distanţă de 
centrul semnificant. (…) Ca şi opera eminesciană, creaţia sa a fost 
evaluată şi comentată prin diversele categorii estetice – realism, 
modernism, fantastic, clasicism, ceea ce a făcut posibilă o apreciere 
foarte specială – un Eminescu al romanului.”
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ETERNUL MISTER AL POEZIEI

Coriolan Păunescu, Interogaţie finită, Editura Zigotto, 
Galaţi, 2014

Din toate timpurile au existat oameni care şi-au pus întrebări. Curiozitatea, nedumerirea, 
dorinţa de a afla cât mai multe despre locul lor pe acest pământ şi despre locul de 
unde au venit, stau înscrise în firea omenească.

 La unele persoane, curiozitatea, când nu este inoportună sau de un gust îndoielnic, 
devine obsesie. Cine poate spune când începe şi când se termină procesul interogativ în 
individ?
 O dată ce face ochi, pruncul cercetează avid împrejurul, cu toate simţurile, deşi nu 
are noţiuni spaţiale sau temporale şi nici termene de comparaţie. Oricum, el vrea să ştie, să-şi 
probeze simţurile şi să înveţe să se apere, instinctiv, de primejdiile vieţii.

 Dar când interogaţia a luat sfârşit, ce-i mai rămâne omului? Nu mai are nici o curiozitate, nici o întrebare, nici o nedumerire, deşi 
nu s-au sfârşit nici certitudinile.
 Cogito – ergo sum – spunea latinul. Întreb – deci exist, am spune noi, pentru că doar cei trecuţi în eternitate, nu mai au nici un fel 
de curiozităţi.
 Nu se poate să nu-ţi pui, nici măcar în gând, o întrebare.
 Chiar dacă n-ar fi fost născocit al doilea sistem de semnalizare, vorbitul. Tot ne-am întreba, fie şi prin semne. Dar câte nu poate 
face un singur cuvânt? Poate zidi sau dărâma o lume. Poate distruge şi chiar ucide un om. Dar îl poate şi ridica din moarte. Cuvântul este 
darul lui Dumnezeu pentru oameni.
 Dintre toate făpturile, l-a ales pe el să glăsuiască, să converseze, să se întrebe şi chiar să işte controverse. Dacă omul nu şi-ar fi 
pus întrebări, n-ar fi evoluat nicicând, rămânând la stadiul primar, cu doar câteva reflexe necondiţionate, Provocarea pe care i-a oferit-o 
cuvântul, l-a înălţat pe om spre culmile cele mai înalte.
 Cuvântul i-a permis omului să dialogheze cu Dumnezeu şi cu semenii.
 Nu întotdeauna cuvântul este blând. El poate fi sabie, săgeată, poate să sfâşie, să rupă zăgazuri, să biciuie, să taie precum lama.
 „Căci din cuvintele tale vei fi găsit drept şi din cuvintele tale te vei osândi” (Mt. 12, 36-37).
 Dar cuvântul are o forţă de penetraţie cu mult mai mare decât cea umană. El pătrunde, ajunge din urmă, se insinuează, se lipeşte, 
transcede spaţii şi timp, învăluie, acoperă, protejează, mângâie, vibrează.
 Atâtea virtuţi ar trece poate, neobservate, fără fiorul pe care i-l dau poeţii. El ştiu să-l mânuiască, să-l folosească drept scut, drept 
armă, drept argument, aliat sau drept permis de trecere şi nu în cele din urmă, aidoma semănătorului, drept sămânţă.
 Lumea cuvintelor lui Coriolan Păunescu este nu numai una de interogaţii (finite sau infinite!), dar şi de afirmaţii clare, care-i 
alcătuiesc Crezul poetic, crez pe care şi l-a format şi formulat vreme de câteva decenii, îmbogăţindu-l cu noi sensuri şi nuanţe, care-i 
conferă şi transparenţă şi mister, în aceeaşi măsură.
 Ce ar fi cuvântul fără nici un strop de mister? O categorie, o entitate amorfă, neglijabilă, sau una greu de stăpânit şi mai ales, de 
slujit.
 Cel care intră în slujba cuvântului este aidoma unui magician care poate transforma spectacolul lumii într-unul fascinant, atractiv, 
mirific!
 Universul de gânduri transpus liric în această carte de poeme, demonstrează pe deplin acest lucru.
 Tot ce adună ochiul viu din peisajul exterior şi cel lăuntric, prelucrat în retortele personale, în care strecoară câte un dram de 
sensibilitate, romantism, nostalgie, curiozitate trează, răzvrătire şi alte ingrediente, devine pepită.
 Laboratorul de creaţie al fiecăruia este unic. Doar poetul poate amesteca plămada cuvintelor cu ingredientele cele misterioase, 
numite generic – inspiraţie – pentru ca rezultatul să fie inefabil, “acel ceva plăpând, înaripat şi sacru” – aşa cum a definit Platon Poezia.
Inefabilul este haina poeziei eterne.
 Bagajul memoriei este esenţial, îndeosebi cel al memoriei afective. 
 Şi ce nu adună ochiul viu al poetului în aceste retorte, pentru ca apoi să le prelucreze, neştiut de nimeni: „stelele lutului”; „cenuşa 
/ marilor biruinţe fierbinţi”; „noi azimuturi”, „dureri stelare”,  ş.a.
 O poezie cosmică, încărcată de misterele Genezei, „din noaptea galaxiilor repezi”,  „cea mai lungă noapte a începutului”, 
„lumina într-un neted pustiu”, (Fiat Lux!);  „colţul unui cer turburat”,” himericul timp”; „arcul voltaic ce încă fulgeră-n vid”
 Poetul se simte dezlegat de lumea, de universul acesta, în care a trăit cu ochii la „Sabia de deasupra” iar acum, nu vrea decât: „să 
ne strângem iar, laolaltă, // uneltele întru înaltă şi eternă lucrare / navigând într-o arcă de sfinte cuvinte / spre noi azimuturi sub bolta 
cea mare” (Sabia de deasupra).
    Marin Sorescu în poezia „Dacă nu cer prea mult” – are un dialog virtual cu Dumnezeu, binevoitor să-i îndeplinească trei 
dorinţe. Dar el cere, de fiecare dată, acelaşi lucru: „Ce-ai lua cu tine / dacă s-ar pune problema / să faci zilnic naveta / între rai şi iad / ca 
să ţii nişte cursuri? / O carte, o sticlă cu vin şi-o femeie, Doamne, / dacă nu-ţi cer prea mult”.
 În ordinea importanţei, Marin Sorescu aşează printre cele trei dorinţe, în primul rând, Cartea, care-l ajută „să-i înalţ pe drepţii din 
rai”.
 Coriolan Păunescu alege să navigheze „într-o arcă de sfinte cuvinte”, care-l poartă „spre noi azimuturi sub bolta cea mare” (Sabia 
de deasupra).
 Noile azimuturi sunt desigur, speranţele, visele pe care şi le face poetul şi care-l poartă ca vântul şi ca gândul, adică în închipuire, 
pe „sub bolta cea mare”.
 În loc de porunca pe care îngerul i-o dă lui Nichita: „Schimbă-te în cuvinte precum îţi zic!” – Coriolan Păunescu şi ordină sieşi: 
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„rescrie cartea citită-n eternă furtună”, aceasta fiind şi misiunea 
recunoscută şi tainică totodată, a poetului. 
 A decoda poezia lui Coriolan Păunescu este o întreprindere 
foarte interesantă. El este şi transparent şi plin de mister, în aceeaşi 
măsură. Este o poezie de stare şi, o dată intrat în ea, empatizezi cu 
poetul. Pentru că ea pătrunde ca o „lamă de lumină”, în adâncul de 
tine.
 Poemele lui Coriolan Păunescu sunt, după propria 
mărturisire: „un fel de zvâcniri dintr-un timp revolut? / Ori 
poate viziuni de om etern răzvrătit, / vânătorind într-un spaţiu 
necunoscut” (S-adaste roibul şi murgul).
  Şi iată ce frumos se aşează poetul în dimensiunea cosmică: 
„În crugul lumii eu par în lumină înzidit” (S-adaste roibul şi 
murgul).
 Hălăduind însingurat printre nori, poetul află „cât este de 
înaltă lumina din marile-i zări” (Jocuri). În timp ce se ridică 
„deasupra durerii stelare din roşia rană” – poetul, cu „trupul 
s-aşează pe simbolice urme de cuie” (Jocuri), sau cum genial a 
formulat Nichita Stănescu: „iar pământescul mănâncă de foame 
cerescul”.
 Dar cine altul poate să afle dimensiunea Luminii?
 În lirica lui Coriolan Păunescu e loc pentru vânt, vifor, 
brumă, azimut, timp, multă lumină, nori, lună, cai negri, cu şeile 
verzi, viziuni, spaţii necunoscute, falii de cer, „bidivii cu nările-n 
vânt”;  „o mare şi rece furtună”; nu o dată câte un „magic cuvânt”;  
zeiţe care „mai plâng cu capul pe lună”; „o pânză de nor”, „o 
limbă de clopot vibrând arbitrar”; „o eternă furtună”;   
 Tonul dominant e sumbru, încărcat de: târziu,  tristeţe, „O, 
şi ce trist, Doamne, mai sunt / şi cum trec prin noaptea lumii 
cu greu!”, (Târziu), un mitic pustiu,  „Liniştea care doare”; un 
„fulger bizar”, lehamite, răzvrătire, apele nopţii, aura ce-şi pierde 
conturul, „lumea cu răsfrânte păcate”; „copacii cu frunze rupte”. 
Dar şi „boturi de deal cu priviri visătoare”, „mirarea neştiută ce 
vine din stele”; „seminţele verii în pământ răspândite”; „apă la o 
sfântă fântână”; o promisiune.
 Nu o dată poetul spune că „totul în lume e mult prea pustiu/ 
de parcă sub stele ne temem de moarte / zburând pe un nor 
melancolic şi viu” (Promisiune); „Şi-atunci am zis că nu vreau să 
mai fiu / deasupra durerii stelare din roşia rană” (Jocuri) şi alte 
momente de tristeţe copleşitoare şi genuină, adică „tot ce înseamnă 
/ zbor de lilieci şi înflorire perpetuă” (Metaîntmplări).
 Există şi mitul cocorului „plutind în lumina /anormal 
de sihastră” (Laudă). Sau: „pe sus, cocoarele trec rostuite în 
cârduri...” (Peisaj olfactiv de toamnă”). Există şi „cocoşii luminii” 
care „cântă-n pridvor” (Comuniune).
 Există şi „liniştea fiinţei / ascunsă în piatra vie a sufletului” 
(Peisaj cu păsări) şi „promisiuni ondulatorii” şi multe alte motive 
de interogaţii. Şi mai există şi „infinita stepă rusească” şi „zăpezile 
îngheţatei taigale” şi „o troică din care lipseşte un cal”.
 Cât priveşte metafora din titlul volumului, ea face trimitere 
la Hiperboreea fiecăruia dintre noi, întoarcerea  la patria mitică, la 
inocenţa dintâi, la locul de unde survine fiinţa, ţinutul de dincolo 
de vântul de nord, cu soarele strălucind continuu, locul mirific pe 
care-l visează fiecare cu „sfânta grădină de pomi / simplificaţi în 
arbuşti ornamentali, / precum o gardă regală, // la ceas de lună 
întârziată şi nudă!” (Interogaţie finită).
 Ceea ce subliniază poetul e că el poate să construiască din 
muşuroaie întregi de cuvinte, propria lui Hiperboree, pentru care să 
cânte inspirat „imnul luminii”.
 Din „profunzimi ireale”, poetul  aduce cu sine „amprentele 
// de infinite genomuri primordiale” (Sunt tot mai sigur) poate 
acestea îl vor ajuta să treacă uşor peste ameninţările subtile ale 
clipei care devorează totul: „Şi nici nu ştiu cine umbra-mi pândeşte 
/ trecerea mea de stea luminoasă / când noaptea Selena plănuieşte 
// să mă scoată din înşelătoarea mea casă”.(Sunt tot mai sigur).

 

Dar unde poate fi casa poetului? Şi cine-i stăpânul cuvintelor sale, 
când el hălăduieşte stingher printre lumile adiacente, „Acum, în cel 
de-al treilea mileniu sonor”.
 O poezie foarte densă, încărcată de sensuri, cu multiple 
paliere de interpretare şi de reflecţie, totodată o poezie eufonică, cu 
un ritm interior, stenică, de o frumuseţe genuină, izvorâtă dintr-un 
suflet sensibil şi generos.
 O poezie la care simţi nevoia să revii când te simţi obosit, 
plictisit, asaltat de gânduri şi de tulburări inerente.
  O poezie a vibraţiilor interogative, a unor „ciudat de 
melancolice şi visătoare candori” (Acele găuri de vierme).  
 Motivul alergării împreună, al comuniunii de spirit,  
preluat din volumul „Aleargă cu mine” (2011) este reluat aici şi 
dedicat „eminentului inginer Ion Zaharia”, într-un poem cu un titlu 
frumos: „Suna-vor alămurile-n zori”:
 „Prietene, vom alerga într-acolo, tu şi eu, // ca doi 
lunatici ce învaţă iubirea pe pământ / şi-l caută înfriguraţi pe 
însuşi Dumnezeu / printre ninsorile aduse-n spulberări de vânt”. 
Este una din cele mai frumoase poezii.
     Forme inversate de verb: („suna-vor alămurile”), 
formulări arhaice ”Poarta s-a fost deschisă larg”, prin poemele 
sale la graniţa dintre clasicism şi modernism, Coriolan Păunescu 
deschide o lume de pace şi armonie, de dor de „reavăn pământ” dar 
şi de „visările ca un abur de sfânt”  ce „urcă spre luna ce iese din 
nori”. (Comuniune).
 Cert e că poezia adună sufletele curate şi le împreună, 
binecuvântându-le cu miresme de mir de nard pentru vremurile 
neprielnice pentru acest gen de visare.
            Din armăturile sinelui, poezia lui Coriolan Păunescu oferă 
teme de meditaţie şi de bucurie lăuntrică, aşa cum a demonstrat 
încă de la început, în cele 22 de volume ale sale, fie de poezie, de 
proză, de reportaje sau de carte pentru copii.

4 DECEMBRIE 2014           
                                        

                      Ştefan Grosu
 

Despre problema datului la Mircea Florian
                                                 

Filosoful Mircea Florian realizează o conceptualizare a 
problemei datului prezentată în trei etape: ,,lămurirea 
raportului dintre dat şi gândire, precum şi a raportului dintre 

dat şi simţuri” (Mircea Florian, Opere Alese, Editura Academiei 
Române, Bucureşti, 2006, art. Problema   datului  şi   art.  Directivele 
unei filosofii autonome), ,,respingerea filosofiilor care pornesc de 
la un dat determinat, interpretat” (ibidem) şi  ,,construcţia unei 
filosofii a diferenţei dintre datul ca atare şi datul mijlocit” (Gh. 
Al. Cazan, Fundamentul  filosofiei la Mircea Florian, Editura 
Politică, Bucureşti, 1971, pp.137, 138). Prin prezentarea critică a 
conceptului datului ,,deschide orizontul unei reconstrucţii...  
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propriu-zis filosofică... cu mijloacele 
pe care el însuşi le croieşte” (ibidem) dar lasă ,,operaţia de 
reconstrucţie a datului în sensul unei filosofii floriane care să aibă 

obiect ceea-ce-este acesta... a fi amânată până la Recesivitate” 
(ibidem). Sunt fixate ca date în genere lumea externă şi conştiinţa, 
iar formula de filosofare apare astfel ca un monism dedomenologic 
în care care datul,  perfect neutral, constituie începutul ca atare 
(ibidem). Printr-o determinare corespunzătoare aplicată în planul 
construcţiei filosofice ,,datul va căpăta un chip: va fi lume, 
conştiinţă, apoi, sub condiţionări ulterioare, va fi şi altceva” 
(ibidem). Rezultă că datul nemijlocit nu este constituit de către 
gândire şi obiectul gândirii, simţurile şi obiectul acestora deşi 
multe dintre filosofiile trecute şi contemporane fixează un dat 
mijlocit, interpretat (ibidem).  
 Filosoful face o diferenţiere dintre datul în genere şi datul 
interpretat pe baza temeiului   metodologic al teoriei datului şi 
fixează  în opera sa contexte în care datul ca atare este condus spre 
o interpretare empirică. Din punct de vedere filosofic ,,singurul 
`început` lipsit de prejudecăţi este: ,‚`avem obiecte de cunoscut, 
avem date` (Problema datului)” (ibidem). Acest început filosofic 
,,nu poate primi vreo dovadă; dimpotrivă, orice dovadă  pentru un 
fapt determinat se va sprijini pe datul ca atare” (ibidem). Se fixează 
drept caracteristici ale datului trei valenţe:,,unitatea (unitate 
sintetică, în mod necesar gândită în termeni de originaritate 
ontologică” (ibidem), ,,forma (configuraţia, structura, ibidem) şi 
,,participarea la o ordine de necesitate, care face ca ordinea pe care 
cunoaşterea o propune, în legătură cu datele, să nu fie a conştiinţei, 
ci a datelor înseşi” (ibidem). Noţiunea de experienţă în aceste 
condiţii se impune a fi ,,reformată din perspectiva conceptului 
de dat nemijlocit” care reflectă  situaţia în care ea se află cadrul 
care ,,admite ideea despre activitatea conştiinţei, a spiritului, idee 
falsă în mod absolut” (ibidem). Datele nemijlocite sunt descoperite 
de  spiritul ,,care nu sintetizează, nu analizează, nu uneşte şi nu 
desparte, ci doar scoate la iveală ceea ce este unit sau despărţit în 
`datele nemijlocite`”(ibidem).
Crezul filosofic florian se referă la o atitudine critică prin care se 
selectează,valorile reale în intenţia de a întocmi, având ca puncte 
de pornire ,,baze determinate sau fapte istorice-filosofice concrete, 
un nou mod de filosofie” (Gh. Al. Cazan, Fundamentul  filosofiei 
la Mircea Florian, Editura Politică, Bucureşti, 1971, pp.137,138) 
stabilind astfel structura ,,datul în genere.. “ (Mircea, Florian,  
Reconstrucţie Filosofică,  Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943. 
p. 68;  Mircea Florian realizează o diferenţiere între datul real = 
obiect al ştiinţei şi datul în genere = obiect al filosofiei) al filosofiei 
moderne care ,,a purces la descoperirea unui nou punct arhimedic” 
Idem, Filosofie generală,  Editura Garamond, Bucureşti, 2000, 
p.72). Noţiunea de dat în concepţia floriană este o metaforă prin 
care se stabilileşte un raport dintre dare şi privire (Gh. Al. Cazan,  
Mircea Florian şi Nae Ionescu. Disputa datului – metafizica lirică, 
Editura Agerpress,  Bucureşti, 2006, p.121).  Dinctincţia între dat şi 
dată este subtilă dar dat este dătător, iar data  se referă la primitor, 
iar atunci Mircea Florian preferă noţiunea de dat Mircea, Florian, 
Reconstrucţie filosofică, op. cit.,  p. 93). Prin definirea datului ca 
obiect al filosofiei Mircea Florian realizează ,,disjuncţia dintre 
aspectul filosofic al datului şi cel psihologic” (Alexandru Boboc, 
Mircea Florian în perspective reconstrucţiei filosofice moderne, 
,,Argeş”, An IV, (38), nr. 10 (268) octombie 1964) 
 Din punct de  vedere    filosofic ,,datul poate sta în două 
poziţii: este de la bun început
determinat, fiind ceva anume, de exemplu: conştiinţă, fiinţă, 
substanţă, spirit, materie etc., sau este dat şi atât, primind 
determinări, dar într-un moment ulterior simplei afirmaţii privind   
„existenţa” sa” (Viorel, Cernica, ,,FORMA FILOSOFICĂ A 
TEORIEI DATULUI RECESIV”, în Studii de istorie a filosofiei 
româneşti, VI, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010).  În 
esenţă, datul ca atare reprezintă un arché în filosofia lui 

Mircea Florian (Mircea Florian, art. Problema   datului    şi   art.  
Directivele unei filosofii autonome., op. cit.) Datul presupune 
mai multe caracteristici prestabilite cum ar: o condiţie anumită, 
o predeterminare stabilită şi o însuşire specifică diferită de cea 
în care se confunda cu faptul însuşi al său:,,de a fi dat întrucât el 
este, ceeace-este  pur şi simplu deci este dat” (idem, Reconstrucţie 
filosofică, op. cit p. 241). Acest dat astfel stabilit este neutral şi  
este preluat de către filosofie sau ştiinţă  unde ,,este cercetat, el 
capătă chip, determinare, însuşiri care îl contextualizează, un sens, 
un mod determinat de a fi; dar această ipostază a sa este  ulterioară 
simplului fapt că el doar este datul este, şi nimic mai mult” 
(Viorel, Cernica, FORMA FILOSOFICĂ A TEORIEI DATULUI 
RECESIV, op. cit.) Mircea Florian realizează o distincţie  stabilind 
că datul dintâi: `dat nemijlocit`, `dat în genere`, `datul ca atare`; 
desigur, celuilalt îi spune `dat mijlocit`,`dat determinat” (ibidem).

Adriana MIHAELA Macsut
                                    

Recenzie: 
Gabriel Hasmaţuchi, Puncte de fugă, 

Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2013
                                                                                                                      

 Gabriel Hasmaţuchi (născut în 1974) este în prezent 
asistent universitar la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. El şi 
obţinut doctoratul cu o lucrare dedicată filosofiei interbelice şi are 
ca domenii de interese: filosofia românească, exegeza culturală, 
jurnalism, comunicare şi relaţii publice. Până acum a publicat două 
cărţi de poezii precum şi numeroase articole în antologii filosofice. 
Din această scurtă prezentare rezultă că este preocupat de reflexia 
despre lume şi scopul vieţii. 
 Volumul de poezie intitulat Puncte de Fugă are  ca sursă 
de inspiraţie experienţa trăită de autor într-o iarnă polară petrecută 
în Norvegia. 

 ,,Ca de azbest mi-e pielea
 de atâta Nord/  Limba e un aisberg
 căptuşit cu muşchi şi licheni” (p. 16). 

 Noaptea polară este văzută în mod inţiatic precum: ea 
,,secretă un fel de brumă” (ibidem), aspirată de autor. În pustietatea 
polară apare un elan care este şi el însângerat de răsuflarea frigului.

 ,,Un elan priveşte fix pădurea
  ce se învârte-n jurul lui. 
   Şi deodată din piept
 Îi cad toate frunzele de sânge”  (p. 15) 

 Poetul stă pe marginea ferestrei şi gândeşte să străbată 
pădurea şi să ajungă la ,,intrarea în labirintul păzitul de un Înţelept 
nemilos care interzisese se se caute centrul.

 ,,Eu stau pe marginea unei ferestre
  de fapt e intrarea în labirintul păzit
  întotdeauna de Înţeleptul
  care-mi interzice să caut centrul” (p. 5). 

 Poetul curajos precum Enkidu îl înduplecă pe înţeleptul, 
îngheţat de noaptea plară, iar acesta acceptă să îi lase să se adape 
de la izvorul cunoaşterii: 

 ,,... M-am prăbuşit la picioare
  Şi l-au auzit plângându-mă

 şapte zile şi şapte nopţi
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 ca Ghilgameş pe Enkidu” (pp. 5-6).

 Noaptea polară îngheaţă trupul poetului, iar acesta ajunge 
să se simtă simţe strâns într-un ou de oţel: ,,Mă înconjoară un om 
de oţel Aţipesc şi mă trezesc: /  sunt în acelaşi ou de oţel” (p. 8), 
iar poetul caută cu înfrigurare inspiraţia şi simte cum ,,cresc aripile 
unei idei/ şi gândurle fac vârtej pe cer” (p. 8).  
 Strânsoarea oului de oţel face ca valuri de sânge să curgă 
pe trupul poetului care retrăieşte patimă lui Cristos. ,,Valuri de 
sânge îmi erodează pieptul  (…) pe un scaun, cu mâinile, atânând/  
ca... Iisus în pieta/  abia respir” (p. 10).  Poetul retrăieşte aşadar 
patima cristică şi ajunge la contemplarea divinităţii: ,,Ca o seringă/ 
Dumnezeu îmi pătrunde/ sufletul de unde” (p. 12). 
 Nu putea lipsi din acest volum tema dragostei. Noaptea 
polară şi lipsa iubitei îl fac pe poet să viseze la vremuri însorite. 
Doar cafeaua băută alături de iubită poate încălzi noaptea polară! 
Visul îl face pe poet să părundă într-o cafenea unde se întâlneşte cu 
sufletul iubitei. 

 ,,Sărutul ce mi l-ai trimis prin geam
  îmi aminteşte de nisip şi de soare (...)
 Mă consolez
 Ca-n noaptea care o dorm fără tine
 Golul ce mă umple devine o cafenea
  Unde ne vom întâlni sufletele” (p. 17).

 Inima poetului, trist şi singur abia mai bate: ,,În pieptul 
meu global abia bate inima”  (p. 25). Simte  cum frigul polar îi 
pătrunde trupul: ,,Sub pietre totul se răceşte/  Ziua de ieşiri vineţie/ 
E moartea cerebrală” (p. 25). Singurătarea şi frigul din noaptea 
polară îl face aşadar pe poet să se prăbuşească în pesimism şi să 
gândească la moarte. Totuşi el este conştient că moartea face parte 
din... viaţă: ,,Utilă explicaţia unui cuvânt/ Găsită în dicţionar/ E 
până la urmă şi moartea” (p. 25). 
 Ca să scape de angoasa morţii, poetul caută harfa, uitată 
într-un sifonier vechi unde are şi cărţi mai bătrâne decât tatăl lui. 
Dragostea pentru iubită are accente iubită are accente divine, 
pentru că aşa cum spunea Apostolul Paul dacă dragoste nu e nimic 
nu e. În vechiul duplap găsesc semnele trecerii iubitei (oja, cremele 
şi rujul), iar muzica harfei îl apropie de divinitate.

  ,,Aerul mă împinge într-un colţ de cameră
  Două scaune, un şifonier cu oglindă,
  Zeci de cărţi mai bătrîne decât tata (...)
  rujul, oja şi cremele (Em)ei/ sunt la locul lor. (...)
 Tremur ca o eşarfă/ în cădere de harfă
 un strop de pe fruntea/ îmi transformă în cercuri apa lină”  
 (p.30). 

 Sunetul harfei reuşeste să însenineze sufletul poetului şi să 
aline dorul de iubita, aflată departe. 
 Poetul este conştient că viaţa este plină de cumpene, dar 
fiecare cumpănă este doar un examen. El este optimist pentru că 
flăcările ucid greutăţile, car devin, astfel, doar nişte biete molii. 
După fiecare examen al vieţii, rămâne o carte deschisă, greutăţile 
sunt doar molii devorate de flacări, iar viitorul se întrezăreşte în 
mod optimist pentru că piatra care semnifică idealul poetului nu 
poate fi distrusă.

  ,,După fiecare examen …
  rămâne o carte deschisă/ Flăcările ucid  moliile
 … Nişte unde pietrificate/ de prezent/ se rostogolesc în  
 viitor” (p. 31). 

 Poetul chiar dacă ajunge în prăpastie zăreşte cearceaful alb 
al speranţei: ,,Prin fum se zăreşte cerul/ acoperit de un cearceaf alb” 

(p. 38). În viaţa opetului îşi face loc în mod năvalnic viitorul: 

,,Şi viitorul pătrunde năvalnic/ în viaţa 
mea / şi mă dezveleşte de nisip” (p. 34). Până la urmă poetul 
care părea secătuit de noaptea polară, renaşte odată cu topirea 
gheţurilor: ,,Într-o apă limpede/ sufletul va învăţa din nou să fie” (p. 
39). În acest mod, viitorul devine pentru poet un punct strălucitor, 
iar acesta redescoperă uimirea de trăi care, de fapt, este bucuria de 
trăi în mod plenar.

  ,,Se vede- un punct
 de-o nevăzută strălucire
 şi sângele se-nscrie în nisip
 şi curge într-o clepsidră cu uimire” (p. 41).

  Dar când zăpada se topeşte, cuvintele revin în mintea 
poetului, iar sufletul lui renaşte din cenuşă: ,,Iar sufletul se va 
dezbracă de cenuşă/ să intre-n cer” (p. 45).  Primăvară răsare peste 
lumea polară şi inundă pur şi simplu cuvintele poetului: ,,Cuvintele 
ce mă însoţesc/ în primăvara celeilalte vremi/ împart respiraţia 
mea” (p. 48).    
  
              

 Elena-Maria Cernăianu  

UNIVERSUL COPIILOR DE TOATE VÂRSTELE 
       
 ” ...Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul 

vostru. “Luca, 17 (21)
 

NINGE
 

Dumnezeu a înmuiat
aripa de înger

într-un sac pufos de nori
şi-a-nceput  să ningă.

 
Jucăuşi, fulgii coboară,

merg învăluită-n ei,
potop alb venit din veacul

zânelor cu miei.
 

Înălbită-n zbor de fluturi,
strada cântă, parcă,
dorurile-ncep acum
dansul prin zăpadă.

 
Şi-n lumina adunată,

chipul tău zăresc,
de mireasmă-mbrăţişate

stelele mijesc.
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IARNA
 

Sclipitoare-n paşi de fulgi
şi cu piruete lungi
se apropie voioasă

lui Decembrie să-i fie
cer în casă şi

mireasă !
 

Izvoare de lumină,
luceferii veniţi

şi îngeri în cunună
zidesc văzduh de vis,

mă-nchin,
cu inima deschisă,

s-ating altarul sfânt,
în care-a fost aprinsă

o candelă,
până-n mormânt...

 

HOROSCOP
 

Un Crăciun în stil
LATINO

se prevede-n acest an,
îngerii învaţă salsa,
împreună cu copiii,

jos pe patinoar.
 

O pereche de bunici
îi privesc buimaci,

şi se-ntreabă:
„oare noi...? a...!

spune-mi ce mai faci?”
 

Voie bună, cozonaci
şi un Moş bogat,

prin nămeţii de pe drum
este  aşteptat!

 

KYLE Ú
 

Dintr-odată ai sosit,
micuţă Stea,
şi te-ai aşezat

acasă,
în inima mea...

 
De-atunci,

tu ai rămas şi eşti
mereu

cel mai frumos
şi imposibil

gând
al meu...

 
Şi nu mi-l lua,

când ai să creşti,
micuţă Stea...
eu am rămas

în cartea
cu poveşti...

eşti
STEAUA MEA!

 
NUCA

 
Nuca este o fetiţă,

îmbrăcată în rochiţă,
ambiţioasă şi puţin rebelă,
care vrea mereu să cânte
şi să stea printre cuvinte.

 
Are ochii jucăuşi,

mâini dibace la păpuşi
şi idei, după idei...

Zice ea:
„Internetul e ceva

inventat de minte iute
ca a mea !,

ce m-ajută să tot zbor
fără aripi cu motor,

fără gânduri complicate,
dai un clic,

şi ai de toate!”
 
 

FULGUL
 

Sunt pufos,
sunt arătos,

rotunjor,
sclipitor,
coborât

dintr-un nor,
să m-aşez pe-un vârf

de DOR.
Mâini întinse

mă ating,
mă culeg,
mă rotesc,
mă topesc
în sărutul
îngeresc.

 
Privirea mea s-a aşezat

pe fulgul de zăpadă
şi împreună am pornit

să colindăm
prin lumea-ntreagă.

 
 

ACUM
 

La-nceput,
 pe cer apare

sidefiu
din scoici de mare,

pe la colţuri zugrăvite
stele mici, abia ivite.

 
În hăinuţa ei de lână

cu paşi albi,
ca de regină

Iarna
a-nceput să vină...

 
Ghirlande , cercei,
cristale , diamante

zburătăcesc

pe bulevarde,
pe alei,

se prind în brazii
lui Ajun

podoabe scumpe
de la Moş Crăciun !

 
 MAREA SĂRBĂTOARE

 
Troiene de gânduri...

armuri de copil...
zăpada viscoleşte peste noi
s-adoarmă-n începuturi...

 
Timpul îşi coboară paşii

printre fulgii inocenţi
mesageri ai unei

lacrimi,
sau ai marelui ospăţ... ?

 
„Astăzi s-a născut CRISTOS,

MESIA chip luminos,
lăudaţi şi cântaţi
şi vă bucuraţi!”

         
DIMINEAŢĂ DE AJUN

 
Dimineaţă de Ajun,

clopoţeii strigă-n drum:
– „Ne daţi ori nu ne daţi:

turtă dulce, cozonaci,
mere, nuci şi poame dulci?!”
– „Hai, intraţi, am priceput,
eu vă dau tot ce-aţi cerut!”
– „Gazdă bună şi voioasă,
Dumnezeu să-ţi dea-napoi

tot ce-ai dat
de nouă ori!

Sănătate, spor în toate,
bucurie şi frăţie,

iar la anu’, de voieşti,
piţărăii să gosteşti,

tot la fel să ne primeşti!”
 

COLIND I
 

Un cânt sihastru,
din străluciri de astru

coboară-n negura-ntristării
albind potecile-ngheţate

ale serii.
 

Din inimi se înalţă
catedrale de cuvinte

sfinte,
zămislite-n paşi de fulgi,

albi ca începuturile
amintind de-un glas de lună

şi de îngeri în cunună,
să ne închinăm,
şi să ne rugăm,

şi să lăudăm
că-n ieslea din Betleem

Fecioara Maria
naşte pe
MESIA.
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COLIND II

 
Stea voioasă,
luminoasă,

haide, vino,
intră-n casă

să ne faci viaţa
frumoasă;

să ne-aduci iubire mare,
dătătoare de iertare,

să ne-aduci iubirea care
ne îndeamnă la-mpăcare,
să presari iubire-n toate

inimile întristate,
să ne-aduci şi-un pic de vervă,

să avem şi de rezervă,
să ne-aduci iubire multă

pentru inimi care ştiu
că astăzi e Noaptea-Sfântă

când Iisus a fost născut
pentru-al lumii început,
să ne fie calea dreaptă
judecata înţeleaptă!

 
 

BRADUL
 

Bradule,
brăduţ de leu,
tu ne-aduni
în jurul tău,

porţile ni se deschid,
gândurile se aprind.

 
Bradule,

brăduţ de-argint,
viforul tresaltă-n cânt,

îngerii se-adună
pentru-a noastră cină

slavă de lumină.
 

Bradule,
brăduţ român,

falnic şi năvalnic,
luminezi pe la răscruci,

pace-n inimi
tu aduci.

 
ÎN NOAPTEA SFÂNTĂ DE 

CRĂCIUN
 

În Noaptea Sfântă de Crăciun,
când cerurile se deschid,
şi îngerii pornesc colinde

să le aducă pe pământ,
o bucurie mare

din clopote tresare,
şi stele pline de mister

clipesc şi-aşteaptă
sus pe cer.

 
Iată vin colindătorii,
străzile vuiesc vestind
cea mai aşteptată seară
pentru visuri de copil.

 

În Noaptea Sfântă de Crăciun,
când cerurile se deschid,
Iisus se naşte şi renaşte

în inimile sufletelor noastre.
 
 

MAGII
 

O stea strălucitoare, nemaiîntâlnită,
porneşte să vestească magii,

iar dacă ei vor merge după ea,
le va conduce paşii

la nou-născutul MESIA.
 

Prin deşert lůmină
steaua bucuriei,

călători, nerăbdători
să ajungă la palat

şi să-l afle pe micuţul
ÎMPĂRAT.

 
Dar ce s-a întâmplat?

pe Irod împărat
vestea nu l-a bucurat,

dimpotrivă, ea l-a tulburat.
 

Magii au plecat
şi au luat

steaua Lui mare,
strălucitoare,
care s-a oprit

chiar deasupra
PRUNCULUI

spre care au pornit.
 

Văzând copilaşul,
ei s-au minunat,
cu faţa la pământ

i s-au închinat
micuţului Iisus,

ca unui Dumnezeu
adevărat.

 
Tămâie, aur şi
puţină smirnă

a fost cadoul lor
împărătesc,

în casa simplă şi
săracă

a  Fiului
ceresc.

 
 

ANA
 

În post şi rugăciune,
slăvind pe Dumnezeu,

la templu
Ana

se ruga,
şi vestea naşterii

de PRUNC
ea o răspândea.

 

              SIMEON
 

Duhul Sfânt
i-a spus

lui Simeon
că nu va părăsi
acest pământ

până nu-L va întâlni,
într-o bună zi,

pe Cristosul Domnului,
şi aşa grăi:

„Du-te la templu
şi vei vedea

pe Iosif şi Maria
în braţe cu Iisus,

şi doi albi porumbei
drept jertfă
de la ei”.

 
Atâta timp a aşteptat

această zi,
în care Domnul lui
s-a arătat, şi cuteză:
„Eliberează-n pace

pe robul Tău,
Stăpâne,

căci mântuirea Ta
acum o pot vedea”.

 
Şi Simeon

i-a binecuvântat,
a spus câteva vorbe

triste,
şi-apoi

el
a plecat...

 

NOAPTE SFÂNTĂ
 

Din fiecare floare dalbă,
un sunet pur

aşteaptă
să-ncolţească,

o simfonie albă,
pe aripi de lumină

îngerească
vine,

şi se apropie de mine.
 

Vrăjită,
într-o clipă de eternitate

încerc să reîntorc
două milenii

şi slava cerului,
venite să-mblânzească

trandafirii,
timpului sosit.

 
O, noapte sfântă,

te înalţi în rugăciune
şi stelele se-nchină-n duhul tău,
întregul univers te venerează,

te răsună
în clinchete

de clopoţel.
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APROAPE
 

Câte doruri mă aşteaptă
să le-adun de prin zăpadă,

să le urc în şoapte
spre această noapte.

 
Câte vise-ndepărtate

se aprind în vârf de brad,
să apari la uşa mea

şi să îmi întinzi o stea.
 

În această împăcare,
inimile noastre zboară

două-ntr-una şi
una-n două,

după legea nouă.
 

Şi cu tine, Doamne,
îngerii vorbesc,

Noaptea Sfântă vine
cu alai DOMNESC.

 
 

BOTEZ
 

A slăbit cerul din chingă
şi-a-nceput

încet
să ningă.

 
Copacii, sub troiene,
par mistere siberiene
care-mpart în lume
tainele  străbune;
a icoanelor tăceri

să răscumpere
statornic

infinite zări de pace
ochii junilor veniţi,

şi cuvinte de smerenie,
neştiute împăcări

ale gândurilor
mreje;

din iubirile-adunate,
Sfântul Ioan s-ar îndura
să boteze-n iarna asta

şi cu fulgii albi de nea ?
 

OMUL DE ZĂPADĂ
 

Nuca sare prin zăpadă
şi îşi spune:

am să fac un bulgăr mare,
şi-am să-l dau de-a roata,

omul de zăpadă,
chiar acum e gata!

un fular şi o căciulă
trasă pe urechi,
ochii nu se văd,

drept gură
am să-l decorez

c-o mură!
ca să fie-mbujorat,

două roşii

i-a administrat.
„Ce făptură! ”,

latră un căţel mirat
şi s-a dat de-a dura

insultând „arhitectura”.
Nuca l-a văzut

indignată,
a plonjat,

drept pe coadă
l-a călcat,

„Mârr...!...”
S-au  rostogolit

zăpada i-a acoperit,
dar s-au  scuturat
şi n-a fost niciun

vinoat !
 

Cu mielu-n braţe,
zice Mami

lângă patul meu:
„Zăpada asta mare

are-n ea
mărgăritare,

care-n rod vor da,
vara,

în grădina mea.”
 
 

RUDOLF ŞI SANIA
 

Rudolf şi cu fraţii lui
zboară sania Moşului,
colorată şi-ncărcată,

printre brazi,
cling, cling,

se-arată.
 

Nerăbdare, gălăgie,
This message has been truncated

     

     

          Aurelia Oancă  

 S Ă N I U Ţ A

Săniuţa mea e mică,
Dar eu o iubesc.
Şi deloc nu-mi este frică,
Atunci când ea mă ridică,
 Şi plutesc.

Săniuţa pe zăpadă,
Lunecă uşor.
În troian s-au strâns grămadă
Fulgi de nea ce-au prins să cadă
 Dintr-un nor.

Când buluc au dat într-însul,
Sute de copii, 
Ce ţipau şi râsul-plânsul,
I-apuca ieşind dintr-însul,
 Mai zglobii.

Cu mânuţele-ngheţate,
Plâng cei mititei,
Căutând mănuşi, dar toate,
Erau ude şi-ngheţate.

Iarnă-i. Ce mai vrei?
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Apoi bat la uşi de grabă,
Cerând ajutor.
Mamele n-au altă treabă,
Deschid uşi în mare grabă,
  Vin de zor.

Când se află la căldură
Şi s-au dezgheţat,
Sunt eroi a căror gură,
O opreşti c-o prăjitură,
  Bună de mâncat.

POVESTEA  BRĂDUŢULUI

De sus, din norul cel pufos,
Se scutură neîncetat
Mii de steluţe, care jos,
Aştern covor imaculat.

Cad lin, uşor, şi-n dansul lor
Împodobesc cu promoroacă,
Orice brăduţ sau pomişor,
Părând astfel, totul o joacă.

Un brad micuţ s-a speriat
Şi şi-a dorit să fie,
În casa unde-i aşteptat
Cu multă bucurie.

Ajuns în casă, a simţit
Că-i este cald şi bine,
Apoi, frumos împodobit,
Căci, doar Crăciunul vine!

La poale i-au pus pacheţele,
Pentru părinţi, pentru copii,
Beteală multă-n rămurele
Şi multe, multe jucării.

Apoi, colindători sosiră
În seara Sfântă de Ajun,
În jurul bradului veniră
Şi intonar-un cânt străbun.

O brad fumos, o brad frumos,
El auzi cântarea,
Şi cetina-i ducea duios,
În suflet alinarea.

Dar zilele s-au scurs uşor,
Şi setea îl cuprinse, 
Şi se usca de cald, de dor,
Nu mai avea nici vise.
La fraţii lui, el se gândea,
La frigul de afară,
Şi la zăpada ce ningea,
Din cer, şi se-nfioară.

Uscat, urât, golaş şi stins
L-au aruncat afară,
Şi pentru foc el este prins,
Urmând astfel să piară.

Bietul brăduţ, nu a ştiut
Că viaţa nu-i uşoară

În al zăpezilor ţinut,
Şi că-i mai bine afară.

     
 SĂNIUŢA FERMACATĂ
     
 A fost odată ca niciodată....
A fost un băieţel frumos şi uneori cuminte. 
Spun uneori, pentru că nu o asculta 
întotdeauna pe mama lui. Într-o zi, el se juca 
şi zburda prin curte. Mama lui avea foarte 
mult de lucru, aşa că se  gândi să-i ceară 
ajutorul fiului ei drag.
 -Mihăiţă ! Vino să mă ajuţi puţin, 
spuse ea.
 -Nu pot acuma mămico, nu vezi că 
mă joc ?!
 -Lasă puţin joaca şi vino când ţi-am 
spus !
 -Of !! La ce să te ajut ?! întrebă el 
bosumflat.
 -Ai putea să mă ajuţi la multe, dar 
pentru început sparge nucile acestea.
 -Pe toate ?!
 -Da, pe toate.
 -Dar sunt prea multe, mă apucă 
seara şi atunci când mă mai joc ?
 -Ai să te joci după ce termini. Dacă 
te vei grăbi vei mai avea timp şi pentru joacă.
 -Mamă, pot să te întreb ceva ?
 -Desigur, întreabă-mă.
 -La ce-ţi trebuie nucile acestea ?
 -Vreau să fac un cozonac pentru 
sărbătoarea de Crăciun.
 -Of tu mami, dar Moş Crăciun nu 
există.
 -Există dragul mamei şi în plus mai 
sărbătorim, Naşterea Domnului nostru Iisus 
Cristos.
 -Iartă-mă mămico, nu m-am gândit 
la asta.
 Mihăiţă îşi plecă ochii ruşinat 
şi se apucă de treabă. Sparse toate nucile 
ascultând-o pe mama lui care colinda în 
timp ce trebăluia prin bucătărie. Îi plăcea s-o 
asculte cântând. Avea o voce frumoasă, care 
îi aducea întotdeauna pacea în suflet.
 După ce a spart nucile, le-a curăţat 
şi a adunat toţi sâmburii într-un castron, s-a 
gândit că mai poate ieşi un piculeţ la joacă. Îşi 
luă sania şi urcă pe movila din capătul livezii. 
De acolo îşi dădu drumul cu sania, fericit 
că era zăpadă mare şi a reuşit să-şi facă un 
derdeluş ca lumea, aproape de casă. Săniuţa 
alunecă pe pantă în jos cu o viteză foarte mare, 
dar...în loc să ajungă la poalele movilei, ea se 
înălţă sus, tot mai sus, ducându-l pe Mihăiţă 
tot mai aproape de stele. Speriat, el se ţinea 
strâns pe scândurica săniuţei, neştiind ce se 
întâmplă. A închis ochii de teamă, lăsând o 
lacrimă fierbinte să i se prelingă pe obraz. 
Dar într-o clipită, lacrima s-a transformat 
într-un cristal strălucitor de gheaţă. După 
câtva timp, simţi cum încet, încet, săniuţa lui 
începu să coboare. A deschis ochii, a privit 
mirat în jurul lui, apoi s-a frecat la ochi şi a 

privit din nou, nevenindu-i să creadă ce 
vedea. O pădure imensă de brazi, care 
ascundea un palat împodobit cu steluţe şi 
lumini colorate.
 Săniuţa coborî lin, ducându-l 
pe Mihăiţă în faţa scărilor de la intrarea 
principală a palatului. Băiatul coborî timid 
şi speriat, apoi se apropie de fereastra mare 
şi luminată pentru a vedea cine locuieşte 
în acel palat frumos. Văzu un brad uriaş, 
împodobit cu multe globuri colorate, cu 
bomboane, cu acadele, cu beteală şi cu 
multe steluţe de zăpadă.
 -Doamne, oare unde am ajuns ?
 -La palatul lui Moş Crăciun, îi 
răspunse un inger, care stătea lângă el, în 
faţa ferestrei.
 -Dar Moş Crăciun nu există !
 -Aşa crezi tu ? Atunci bate la uşă 
şi vei vedea că există.
 Mihăiţă bătu la uşă, apoi 
aşteptă răspuns, cu capul plecat şi puţin 
neîncrezător. Uşa se deschise încet, şi...din 
palat năvăli o lumină şi o căldură plăcută, 
care-l învălui.
 -Intră Mihăiţă, te aşteptam, se 
auzi o voce caldă, din interior.
 -Pe mine, întrebă el speriat ?
 -Pe tine şi pe mulţi alţi copii care 
nu cred că exist.
 -Dar...
 -Ştiu ce vrei să spui, dar acum să 
lăsăm asta. Haide mai bine cu mine.
 Moşul îl luă de mână şi îl duse 
într-o încăpere mare, unde văzu bradul 
împodobit. Lângă şemineu văzu două 
fotolii şi o măsuţă pe care era deschis un 
catastif imens. Pe o altă măsuţă, Crăciuniţa 
aduse o tavă mare, plină cu tot felul de 
bunătăţi.
 -Haide Mihăiţă, serveşte-te cu ce-
ţi place, îl îmbie Crăciuniţa.
  Băiatul se apropie timid de 
măsuţă, cercetă tava şi văzu printre 
bunătăţi, o farfurie plină cu felii de cozonac 
umplut cu sâmburi de nucă.
              -Aveţi şi voi nuci, întrebă el mirat?
 -Nu avem, dar ingeraşii ne aduc 
de la casele oamenilor.
 -Dar cum le pot aduce ingeraşii ?
 -Foarte simplu. De câte ori un 
copil îşi ajută mama la curăţatul nucilor, 
trăistuţa lor fermecată se umple cu sâmburi 
de nucă, şi aşa ajung la noi.
 Mihăiţă luă o felie de cozonac şi 
se gândi că şi din sâmburii curăţaţi de el, 
au ajuns la Moş.
 După ce mâncă felia de cozonac, 
Moşul îl luă de mână şi-l invită să viziteze 
palatul. Băiatul privi mirat în dreapta şi-n 
stânga, fericit şi nevenindu-i să creadă 
că se află cu adevărat în palatul lui Moş 
Crăciun. Văzu dormitoarele Moşului şi 
ale Crăciuniţei, cămările şi bucătăria unde 
se preparau toate bunătăţile, apoi văzu o 
încăpere mare, plină cu dulapuri care 
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aveau o mulţime de sertărele colorate.
 -Moşule, ce faci dumneata cu atâtea sertărele ?
 -Acolo pun bulinele pentru fiecare copil.
 -Ce buline ?
 -Albe dacă sunt foarte cuminţi, roşii dacă sunt cuminţei şi negre dacă sunt răi.
 -Şi cum ştii dumneata cum este fiecare copil ?
 -Ingeraşii voştri păzitori îmi aduc veşti despre fiecare, aşa că după ce-i ascult, hotărăsc ce bulină îi pun în sertărel.
 -Înseamnă că eu am multe buline negre.
 -Eşti atât de rău, îl întrebă Moşul ?
 -Nu ştiu ce să spun, dar uneori nu o prea ascult pe mama.
 -Mihăiţă, acum nu mai ai nicio bulină neagră.
 -Cum se poate aşa ceva ?
 -Ţi-ai recunoscut greşelile, iar asta înseamnă foarte mult şi pentru mine şi pentru mama ta. 
 -Crezi ?
 -Cred, şi de-acum să fii cuminte şi încrezător.
 -Voi fi Moş Crăciun, promit.
 -Mă bucur, spuse Moşul mângâindu-l pe creştet.
 -Dar acolo ce este ? întrebă el, arătând spre o uşă uriaşă.
 -Acolo este atelierul unde se fabrică jucăriile pentru copii.
 -Pot să-l văd şi eu ?
 -Desigur, hai să mergem.
 Moşul deschise uşa uriaşă şi-l pofti pe Mihăiţă înăuntru. Când văzu cât de multe maşini, elfi şi spiriduşi lucrau de zor acolo, 
rămase uimit. Nu-i venea să creadă cât de multe jucării se confecţionau în aceste ateliere.
 -Moşule, dar de unde ştii dumneata ce să-i duci fiecărui copil ?
 -Tot ingeraşii voştri îmi spun acest lucru. Ei sunt mereu lângă copii, îi aud ce spun, îi văd ce fac şi mai ales le ascultă gândurile 
şi dorinţele.
 -Şi toţi copiii îşi doresc jucării, întrebă Mihăiţă ?
 -Nu toţi, dragul meu. Unii îşi doresc sănătate, alţii îşi doresc o mamă, un tată, o soră sau un frate.
 -Şi dumneata le poţi îndeplini  aceste dorinţe ?
 -Nu, dar aceste dorinţe le 

îndeplineşte Dumnezeu şi Fiul Său.
 -Acum înţeleg. De aceea şi mama pregăteşte de toate pentru acestă zi.
 -Da Mihăiţă. Mama ta se gândeşte şi se roagă pentru tine şi pentru tatăl tău.
 -Dar eu nu am tată Moşule, spuse el plecându-şi capul.
 -Ai dragul meu, dar este departe de tine.
 -Şi crezi că se va întoarce la mine ?
 -Dacă îţi doreşti cu tărie acest lucru, s-ar putea.
 Lacrima îngheţată se topi în mâna lui Mihăiţă. El privi stropul de apă pe care-l puse apoi cu grijă în buzunarul de la hăinuţă, dar 
simţi cum o altă lacrimă fierbinte i se prelinge pe obraz. Îşi închise ochişorii şi parcă o vedea pe mama lui, trebăluind şi pregătind de 
toate pentru marea sărbătoare. După câteva clipe deschise ochii şi-l întrebă pe Moş Crăciun :
 -Cum voi ajunge eu acasă ? Mama sigur este neliniştită.
 -Ai dreptate dragul meu. Dar nu te îngrijora, săniuţa ta te va duce acasă.
 -Am uitat de săniuţă. Cred că este o săniuţă fermecată.
 -Nu este fermecată, am ajutat-o eu puţin.
 -De ce ai făcut asta ?
 -Am auzit că nu crezi că exist, aşa că am vrut să mă vezi şi să povestim puţin. Îţi pare rău ?
 -Nu, de loc. Mă bucur că te-am cunoscut, Moşule.
 Moş Crăciun îl conduse pe Mihăiţă la săniuţa lui, care îl aştepta în faţa scărilor. Urcă pe săniuţă, îl salută pe Moş Crăciun, apoi 
simţi cum se înalţă uşor, urcând sus, tot mai sus. Nici nu-şi dădu seama cum ajunse acasă, în faţa uşii casei lor. Lumina era aprinsă, iar 
la masă stătea mama lui, plângând şi povestind cu un bărbat. Văzând-o pe mama lui atât de tristă, Mihăiţă se necăji foarte tare. Apoi, 
ruşinat, cu capul plecat deschise încet uşa. Mama  când îl văzu, îl îmbrăţişă fericită şi-l sărută pe creştet. 
 -Unde ai fost, scumpul meu băiat ?
 -Departe mamă, foarte departe.
 -Poţi să-mi spui şi mie unde ?
 -Pot mămico, pot. Am fost la Moş Crăciun.
 -Dar tu nu crezi în Moş Crăciun, puiul meu !
 -Acum cred măicuţa mea. Acum cred. Dar dânsul cine este ?
 -Tatăl tău, dragule. S-a întors la noi.
 Mihăiţă se uită lung la străinul din faţa lui, apoi îşi aminti ce-şi dorise el cel mai mult. Se apropie de străin, îl îmbrăţişă şi-i 
mulţumi lui Dumnezeu, care-i îndeplinise dorinţa.
 -Acum am şi eu o familie adevărată, spuse Mihăiţă îmbrăţişându-şi părinţii.
 -Da, dragul mamei, de acum aşa vom fi, o familie adevărată.
 -Mamă, acesta este darul meu de  Crăciun !
 -Dar tu ţi-ai dorit o săniuţă nouă.
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-Asta a fost demult mămico, acum am tot ce-mi doresc. Iar săniuţa mea fermecată, nu o dau pentru nimic în lume.
 -Cum adică, fermecată ? întrebă mama lui, mirată.
 -Aşa bine, este fermecată. Ea m-a dus la Moş Crăciun.
 -Mă bucur că o iubeşti dragul mamei. Acum văd că şi mie mi-a îndeplinit Moşul dorinţele.
 -Ai avut mai multe dorinţe ?
 -Da, două: să fii tu un băiat cuminte şi ascultător, şi să se întoarcă tatăl tău acasă.
 Fericiţi, toţi trei s-au îmbrăţişat, s-au aşezat în jurul mesei şi până noaptea târziu au povestit vrute şi nevrute. Nu şi-au dat seama 
cum a trecut timpul, decât atunci când au auzit bătăi în uşă şi glasuri de copii veseli, strigând :
 -Primiţi colindătorii ?
 -Primim, spuseră toţi trei fericiţi şi au început să colinde împreună cu micii colindători :
  „ Moş Crăciun cu plete dalbe,
  A sosit de prin nămeţi...”.

 Liliana Ardelean                                       JURNALUL CĂLUGĂRIŢEI

                                              Secvenţa 4
                                                                           
                                                                   
 În dimineaţa aceea de-abia ce făcusem ochi. Pe trei sferturi încă pradă somnului, 
cu mişcări automate îmi vâr mâinile pe mânecile alunecoase ale capotului din mătase 
satenată, deschisă la culoare, presărată cu trandafiraşi minuscului de un roşu aprins cu câte 
două frunzuliţe verzi drept sprijin de-o parte şi de alta a corolei lor liliputane. Un cadou 
de Crăciun de la soţul meu, fapt pentru care rareori mă despărţeam de acest obiect, care 
devenise un fel de parte integrantă a fiecărei mele dimineţi, când săream din patul încă 
moleşit de letargia trupurilor noastre, nu total dezmeticite din braţele hodinei prea scurte, 
după nopţi de pasiuni învinse cu greu de-abia către crăpatul zorilor. Am noroc că nimeresc 
doar după câteva încercări uşa, în papucii pufoşi în formă de cap de pisică persană. 
 Îi târşesc sonor pe gresia din holul care duce la bucătărie, ca să iau o gură de cafea 
binefăcătoare. Deja i-am simţit mirosul, probabil că soacra mea s-a sculat, ca de obicei, 
cu noaptea-n cap şi a pregătit micul dejun, cu nelipsita cafea alături. Ea bea rareori cafea, 
considerând-o în acelaşi timp moft, lux şi dăunător sănătăţii. Nu mică-mi fu mirarea când 
am văzut-o cu ditamai stacana de cafea în faţă, ţinând-o strâns cu amândouă mâinile, între 
palme mai exact şi sorbind cu sete. Cred că am făcut ochii mari, mi-a pierit şi ultima urmă 

de somn, casc gura să întreb ce s-a întâmplat, dar nu-mi dă vreme căci se repede ea:
-Ai auzit azi noapte? Iar a fost scandal la Sineşti. Da’ ce mai scandal, maică!, le-a întrecut pe toate cele de până acum. M-au trezit urlete, 
însă urlete, nu aşa. Am impresia că era glasul ei, al balerinei. Ţipa ca din gură de şarpe, de parc-ar fi băgat unu’ cuţitu-n ea. Şi bufnituri 
ca şi când dai cu cineva de toţi pereţii, cât te ţin puterile. Nici nu sunt sigură că n-am visat eu, pentru că, în timp ce se auzea scandalul 
ăsta, cineva cânta la pian. Doamna Sinescu a bătrână, presupun, că ea e pianistă. Mi s-a părut că nu cânta normal, bătea clapele tare şi mai 
multe deodată, de parcă ar fi vrut să acopere zgomotul. Scotea şi falseturi. Dacă stau acum să mă gândesc la rece, s-ar putea nici să nu fi 
fost ea. Ea cântă ca un înger. Nu ştiu dac-ar fi în stare să cânte aşa de aiurea. Vorba vine cânte, numai cântat nu era acela. Fals, tare, fără 
o linie melodică anume. Aia era zgomot, nu muzică. Părerea mea este că cineva voia să acopere scandalul, să nu audă vecinii. Ce să nu 
auzi! Se auzea până la colţ, sunt sigură. Hm! Ce-o mai fi fost de data asta? Cred că ea iar a venit târziu şi lui Doru iar i-a sărit ţandăra pe 
ea. E gelos ca naiba. Nu pricep de ce nu se despart, dacă nu se înţeleg.
-Poate că se iubesc.
-Ce iubire mai e şi asta, când o ţin numai într-un scandal? E sărbătoare în ziua când nu se ceartă. Într-o zi când am fost mai întoarsă pe 
dos ca de obicei din cauză că n-am putut dormi toată noaptea din pricina lor, am întrebat-o pe madam Sinescu până când mai au de gând 
s-o ducă tot aşa.
-Iar au făcut copiii scandal, d-na Sinescu. De ce nu divorţează, dacă se au ca mâţa cu câinele? În felul ăsta îşi mănâncă tinereţea unul 
altuia, fără rost. Şi mă mai ţin şi pe mine trează, nopţi întregi, de-s căpie mâine zi şi nu-s bună de nimic. Nu merge, nu merge! Adio şi 
n-am cuvinte! Nu-i mai bine aşa?
O ştii cum e de încuiată. N-a răspuns nimic. Parc-o văd cum s-a aplecat, cică să plivească o iarbă crescută între dalele cărării. Asta numai 
ca să nu-i văd faţa. Cred că era neagră de supărare. Ea, care-i aşa de mândră şi se ţine de mare aristocrată, să trebuiască să-mi suporte mie 
comentariile, o nima-n drum de pensionară, fostă inginer de drumuri. Cu atât mai mult cu cât era vorba de odrasla ei cea bine crescută şi 
educată cu grijă. Uite cu câtă grijă, că-şi bate nevasta mai ceva ca Ioane de la târlă. Nu ştiu ce să mai cred de copilu’ ăsta. Uneori parcă-i 
dus, aşa merge pe stradă. Încruntat şi cu o privire ciudoasă şi încrâncenată, de te apucă groaza. Nu a fost aşa. Doar îl ştiu de copil mic. 
L-am văzut crescând. Era un copil vesel şi zbânţuit, veşnic făcea câte-un pocinog, dar aşa-l făcea şi te privea cu aşa nişte ochi ghiduşi de 
te pufnea râsul şi pas de-l mai ceartă. De multe ori a mâncat bărbatu-tău papara în locul lui. Ori că soru-sa. Deşi gemeni, Dora e alt aluat. 
De mică a fost foarte potolită. Mult prea matură pentru vârsta ei. Un copil copt înainte de vreme. Când te uitai la ea, părea picată din lună, 
cu gândul dus aiurea. Şi acuma,... cu credinţele alea orientale ale ei, e chiar stranie. În fine. Nu-i frumos să bârfesc. Să mă ierte Ăl de Sus, 
că, din partea mea, fiecare cu ale lui, nu-i treaba mea, nu mă bag, însă nu-mi place când fac galăgie noaptea. Văd un somn acuma, din 
cauza lor... Până la urmă, orice şi oricum, totul merge cât merge. Mă întreb, aici până când va mai merge în felul ăsta. Într-o bună zi îi dă 
cu capu’ de pereţi şi, ptu, ptu, ptu, îmi scuip în sân.., apără şi păzeşte.., o mai omoară din greşeală şi-l înfundă puşcăria. 
-Vorbeşti şi dumneata!, zic, sorbind tacticos şi cu plăcere savurată profund, din cafeaua fierbinde, a cărei aromă mă face să simt că viaţa 

e frumoasă. Cum m-aş putea gândi în asemenea momente la grozăviile pe care le ţese mintea soacră-mi, femeie extrem de activă, 
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care odată văzându-se casnică, îşi caută supape în bârfeli menite să umple timpul?!
-De fapt ai dreptate. Nu te duci să vezi ce face mamă-ta, dacă nu vrea să mănânce dejunul? Mai devreme am fost eu la ea, dar nu i-a 
trebuit nimic. Doar s-o pun în scaunul cu rotile, să deschid fereastra şi s-o duc să se uite afară.
Pe mama am adus-o la noi de când a căzut şi-a făcut o fractură de col femural. Au operat-o, dar încă nu s-a recuperat şi, pe moment, nu 
se poate deplasa singură. Sper din tot sufletul să nu rămână aşa, deşi am fost avertizată că e posibil.  De la o anumită vârstă, acest soi de 
fractură nu se mai vindecă, orice i-ai face. Este începutul sfârşitului. O degenerescenţă progresivă şi acesta ţi-e capătul.
Îmi piere pofta de cafea, las ceşca pe masă şi mă duc la mama.
„Şi soacră-mea asta! N-a fost ea sănătoasă până nu mi-a stricat cheful de dimineaţă. Ce-ar fi fost să-şi ţină gura încă cinci minute şi să 
mă lase să-mi savurez cafeaua. Da’ nu! Ea a trebuit să-mi aducă aminte de starea mamei şi să-mi strice şi acest dram de plăcere lipsită de 
griji, care, oricum, nu durează prea mult. Parcă eu n-aş iubi-o pe mama şi n-aş avea grijă de ea! Dar câteodată mai simt şi eu nevoia să 
mă rup pentru un minut dintre fălcile grijilor.
Hm! Ce ţi-e viaţa! Îmi amintesc cum n-am putut-o înţelege pe Rodi, când mama ei a fost bolnavă de cancer şi ea m-a rugat să stau cu 
tanti într-o după amiază, pentru ca ea, Rodi, să se poată duce la vernisajul unei expoziţii de fotografii, făcută de o lectoriţă americancă, 
una Nadine, care preda limba engleză la universitatea noastră, la Filo. 
-Stai, te rog cu mami, două ore. Trebuie să mai ies puţin, altfel simt că plesnesc. Îmi iau câmpii, tot numai lângă ea. Simt că înnebunesc, 
dacă o mai aud cum geme permanent de durere. Degeaba îi fac morfină. Îmi zbârnâie creierii de atâtea vaiete şi-mi vine... nici eu nu ştiu 
ce-mi vine. Mă doare aşa de tare durerea ei, încât simt că nu mai rezist. Uneori, Dumnezeu să mă ierte!, femeia-şi face o cruce mare cât 
tot pieptul şi-şi ţine capul plecat a căinţă şi ruşine, câteodată mă rog s-o ia Cel de Sus cât mai repede. Dacă tot e să se ducă, apoi să se 
termine, să nu se mai chinuie în halul ăsta. Mi-e ruşine că îmi vin astfel de gânduri, dar nu le pot opri. Mi se face rău când îmi dau seama 
ce gândesc, mă lasă pur şi simplu picioarele, iar fruntea mi se umple de broboane, dar nu am ce face! Mă simt vinovată, îmi imput că 
sunt o fiinţă groaznică. Doar groaznic poţi fi când gândeşti aşa, sau ticălos ordinar, ca să fiu blândă în terminologie. Numai astfel poţi 
fi categorisit dacă ajungi în halul de a dori moartea propriei mame! Numai că asta e ce mi se întâmplă. Fără voia mea, dar se întâmplă. 
E cumplit! E cumplit! Cine aduce astfel de gânduri în capul meu şi de ce, nu pot înţelege. Când de fapt, eu nu mai ştiu ce să fac ca să-i 
lungesc viaţa, fie şi cu o zi. Tu ştii bine că i-am făcut de toate, şi ce-au zis doctorii şi ce-au zis vracii.
-Ştiu, săraca de tine!, îi răspund eu. Ştiu cum i-ai preparat acel sirop, dacă-l pot numi aşa, din frunze de aloe. Planta trebuia să aibă exact 
trei ani, nici mai mult nici mai puţin. Ai cumpărat plantele de la un florar care avea seră la marginea oraşului, de-abia ajungeai acolo, 
pentru că nu era nici un mijloc de transport. Tu te duceai cu bicicleta şi te întorceai pe lângă ea, pe jos, pentru că altfel riscai să pierzi 
ghivecele cu aloe, puse în coşul din spatele şezutului de la bicicletă. Vai de capul tău. Apoi, mi-aduc aminte că puneai frunzele la macerat 
în vin roşu, de o anumită speţă, şi miere curată, numai de salcâm. O ţineai la macerat o vreme, la întuneric, la o anumită temperatură, 
după care i-ai dat-o să bea ca pe un medicament înainte de mâncare. Ai făcut asta când a început să nu mai poată mânca nimic. Atunci 
s-ar fi prăpădit cu siguranţă, dacă ar fi continuat cu nemâncarea. Dar poţiunea aceea a ta i-a redat pofta de mâncare şi aşa văd că o mai 
târâie. Cine ştie câtă vreme. Iartă-mă că-ţi spun, dar nici nu ştiu dacă ai făcut bine sau nu, pentru că, de fapt, nu faci altceva decât doar îi 
lungeşti chinul. Poate că nu-i corect să încercăm noi să schimbăm mersul sorţii. Pe de altă parte, poate că tocmai asta i-a fost ei să-i fie, 
să-i dai ce i-ai dat şi s-o mai lungească. Să nu scape prea repede de chin. Ce să mai ştiu judeca?! 
-Îmi vine să-mi dau cu capul de primul stâlp de beton, ca să mă doară în aşa hal, ca să nu mai poată pătrunde în el nici un fel de gând, să 
mă eliberez de asemenea enormităţi... Să doresc eu să moară mami mai repede!...Ca să scăpăm! Şi ea, dar şi eu! Doamne Sfinte, apără-
mă!
 Am rămas eu cu tanti, Rodi a plecat şi s-a întors mult mai relaxată. 
-Ştii ce mi-a spus Nadine? Că sunt o eroină, pentru că-mi îngrijesc în felul acesta mama. Ea ar vrea să poată fi astfel cu mama ei, care însă 
locuieşte într-o casă de bătrâni, iar ea, Nadine, o vizitează când are timp. De obicei, o dată la două săptămâni, câte o oră. Mi-a mai spus 
că ea însăşi ar dori să aibă o fiică care să-i fie atât de devotată cum sunt eu cu mami, dar că la ei un astfel de tip de comportament este 
de neconceput. Ea, acum, când a văzut cu ochii ei, nu i-a venit să creadă că este posibil. Se simte extrem de impresionată şi  apreciază 
enorm ceea ce fac eu.
 Mi-a picat atât de bine să aud asta. Parcă mi-a dat puteri să mai rezist cât va mai fi nevoie. Totuşi, câteodată, simt nevoia să mai 
evadez şi atunci mă simt foarte vinovată. E ca un cerc vicios. Dacă o las cu altcineva, ca să mai răsuflu şi eu, nu pot fi liniştită şi mă 
autoînvinovăţesc. Dacă stau cu ea, sunt câteodată aşa de obosită şi aşa de stresată, îmi pare atât de rău de suferinţa ei, încât mă trezesc că 
doresc să se termine. Îţi dai seama? Doresc moartea mamei mele. Sunt atât de ticăloasă! Iar Nadine se găseşte să mă ridice în slăvi pentru 
cât de grozavă sunt. Îmi vine să-mi fac hara-kiri.
 „Atunci n-am înţeles-o pe Rodi, iar acum sunt eu în pielea ei, deşi, cum e mama, nu se compară faţă de cum a fost tanti.”

***

Mama stă în scaunul ei, cu ochii lipiţi pe panorama ce se vede pe fereastră. 
Curtea e năpădită de un soare cu faţa durată din aur răscopt, zâmbind într-o dungă, ca un bătrân pişicher, sculat din comă doar ca să le 
facă sâc celor din jur cu o ultimă glumă bună, spunându-le: ”Voi muri când vreau eu, nu când credeţi voi”. 
În aerul proaspăt, agăţate pe sforile de întins rufe, prinse cu cleme colorate, din plastic, fâlfâie, ca steagul naţional, o puzderie de 
prosoape. Numai prosoape. Nici un alt fel de rufe. De toate mărimile, culorile şi consistenţele.
„Curios! Cum au putut să strângă atâtea prosoape murdare? Cum de nu le-au spălat pe rând, împreună cu alte rufe. Ce-o fi apucat-o pe 
menajera lor? De obicei este o femeie foarte curată. De când am venit aici, întotdeauna i-am invidiat pentru că au aşa o femeie bună.
Ia stai, săptămâna trecută a zis că pleacă pentru ceva vreme la ea la sat, deoarece i s-a îmbolnăvit cineva din familie şi au nevoie de 
ajutorul ei... Dar şi doamna Sinescu e plecată cu nepoţeii, la munte. Evident că e aşa. N-am mai văzut copiii în curte jucându-se de câteva 
zile. Sigur că da. Asta trebuie să fie. Bărbaţii s-au găsit să fie harnici. Opera lor e spălatul prosoapelor. Zi-le pe nume şi lasă-i în pace. 
Bărbaţi!”
Smocuri de nori subţiratici, pufuleţi de lână merinos, albă şi încreţită mărunt, înşiraţi ca pe aţă, ghirlandă de spumă din albuşe bine bătute, 
se fugăresc infantil de jucăuş pe cerul de-un albastru lăptos. Sita-i de ozon năpârlit, sită măruntă precum tulul din coşciuge, este sălbatic 
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violată de către  razele rebele ale soarelui aflat în plină campanie de cuceritor neînvins, sorbind însetat sărutul pur de rouă de pe buzele 
petalelor înfierbântate de dragoste ale florilor din grădina din spatele casei. 
O păsăruică  micuţă cât pumnul unui nou născut se scaldă cu aripile întinse într-o baltă cât o lingură de supă al cărui izvor, providenţial 
pentru vietatea prefăcută-n titirez de euforia plăcerii, se află în revărsarea peste margini a piscinei, deranjată flagrant de un personaj de 
scient fiction, un ceva enorm şi greu, care se azvârle cu toată puterea înaine şi loveşte plescăind cu burta suprafaţa calmă până atunci a 
apei nevinovate, apă care se revoltă de palma astfel încasată pe nedrept şi se scurge, protestatar, pe de lături, spre bucuria nesăţioasă a 
micuţei înaripate, în ai cărei ochi de mărgeluţă alunecoasă, joacă o bucurie colorată în tuşe umane. Se scaldă fericită desfăcând aripile 
şi tăvălindu-se literalmente în micul ochi de apă. Binefăcătorul era domnul Sinescu cel bătrân, avocatul, care îşi făcea baia de înviorare 
din fiecare dimineaţă, doar că azi bătea apa cu mâinile şi cu picioarele de parcă i-ar fi păcătuit sărmana cu ceva. Părea mai altceva decât 
o simplă înviorare, era ca un fel de descărcare nervoasă, de supraconsum de energie ca atunci când vrei să rămâi sleit de ultima picătură 
de vlagă şi să nu mai simţi nimic.
„Încă-s adormită şi fantazez. Mi se pare. Îşi face omul înotul de întreţinere, ca-n fiecare zi.”  
-Servus, mama. Cum ţi-e azi? Ţi-ai luat medicamentele? Te doare şoldul?
-Nu, nu mă doare acum. Îl simt doar cam amorţit. O să-mi trecă, nu-ţi fă tu griji. 
-Vrei să mănânci? Ce să-ţi aduc?
-Deocamdată doar un ceai cu lămâie. Am să vin eu în bucătărie, nu te deranja tu. Dar numai peste câteva minute. Mi-e aşa de bine aici, 
să respir aerul curat şi mă şi amuz, sinceră să fiu, uitându-mă la Sinescu cum se agită în apă. Parcă dau turcii, aşa se munceşte. Ce şi-o fi 
imaginând, că mai poate să devină iar june prim?!... Mare poamă a mai fost şi ăsta. 
-Nu zău? Să-mi povesteşti şi mie. 
-Dacă vrei... Ia uite ce caraghios e cu burdihanul ăla revărsat peste slipul prea mic. Ce naiba nu-şi ia unul pe măsură? Acesta acuşica 
alunecă de pe el şi i se vede tot. Ha, ha.., ce m-aş mai distra. Ha, ha... Oricum, la vârsta lui, sigur nu mai are cu ce se lăuda. Bărbaţii ăştia! 
Nu vor să recunoască vremea când le-a venit sorocul să bage de seamă că şi-au trăit traiul şi şi-au mâncat mălaiul. Dacă n-am fi noi, i-ar 
lua gaia... Ha, ha, ha, râde femeia cu poftă. 
Mă uit mirată şi nu înţeleg ce a apucat-o pe mama mea cea atât de sfioasă, de ruşinoasă şi de liniştită. Mama mea a avut tot timpul, de 
când o ţin eu minte, un comportament de parcă ar fi rămas fecioară toată viaţa ei.  
Sinescu a ieşit din apă şi s-a-ncurcat printre prosoape. Dă din mâinile lui lungi şi mari ca să se descurce dintre ele şi să scape la loc liber 
şi lumină.
-Ha, ha, ha, râde mama cu lacrimi, pe care şi le şterge cu batista tivită cu danteluţă, de care nu se desparte niciodată, moştenită de la 
bunica. Ce i-o fi apucat să spele atâta amar de prosop deodată? Ha, ha, ha!
Prosoapele habar’ nu au de râsul nimănui. Nu se simt de nici un fel caraghioase. Ele se lasă, ca într-o batjocură impasibilă, pârjolite de 
razele de soare purificatoare, nesesizând amarul ironiei de pe feţele luminii. Continuă să facă pe inocentele, să se legene alintat în bătaia 
vântului, ştergând de pe trupul lor pângărit orice urmă de amestec în treburi necurate.
-Oare cât mai stă plecată doamna Emma cu fetiţele? 
 -Poate că stă mai mult, pentru că astă iarnă, când a fost cu ele de Crăciun, le-a plăcut nespus de mult la alea mici. Tot timpul au povestit 
ce grozav a fost.
-Mă mir că le-a dus. De când mă ştiu eu aici, Emma nu s-a dus niciodată în satul de unde i se trage obârşia. Am auzit că mama ei şi, chiar 
mai înainte, bunică-sa, s-a fost rupt cu totul de rădăcini. S-au domnit cam peste măsură la Budapesta şi s-au ţinut cu nasul pe sus după 
aceea. Aşa a fost educată şi Emma.
-De unde ştii tu?, întreabă mama pe soacră-mea, care tocmai şi-a făcut intrarea, nu cumva să ne lase câteva clipe de intimitate, mamă-
fiică. Aşa e ea. Îşi bagă nasul peste tot, trebuie să le afle şi să le ştie pe toate.
-Păi ştiu de la o tanti a mea, care se învârtea în anturajul unei mătuşi de-a lui Emma. Mătuşa aceasta era o doamnă din lumea bună, dar 
care-şi pierduse averea la un moment dat şi sărăcise, dar tot ţinea cu dinţii de domnie. În vremurile acelea era ruşine să recunoşti că eşti 
scăpătat şi se ascundea acest lucru ca şi când ar fi fost un mare păcat.
                                                                                                                              - va urma -

Gabriela Căluțiu Sonnenberg                                   La porcul lăudat
                          Spania

 În urmă cu nu chiar așa de mulți ani, porcul de casă se sacrifica în ogradă. Am ocis, 
dădea bunica de veste prin sat, în ton sec. Aborda o mină severă, căci tăierea porcului era o 
treabă nu tocmai amuzantă. Tragică și brutală cum era, nu puteai să renunți la sacrificarea 
grăsanului dacă vroiai să supraviețuiești cu demnitate anul, cu provizii solide de cârnați, 
șoric, slănină, caltaboși, jumeri, tobă, carne la borcan și untură.
 Specialitatea familiei era moagăna, un fel de tobă supradimensionată, fiartă în varză 
murată, după o rețetă păstrată și transmisă cu sfințenie din tată-n fiu. Nimeni din familie nu 
va uita vreodată catastrofa din anul în care un unchi neglijent și-a permis să improvizeze 
un pic, incluzând și usturoiul printre ingrediente. A fost un dezastru! Era, oricum, unchiul 
pe care unii dintre noi nu-l prea aveau la inimă.
 Delicioasa moagănă poate crea dependență. Îmi amintesc că unul dintre copiii din 
vecini, stabilit la oraș, când venea acasă de Sărbători începea să strige încă din capul 
satului, din toți rărunchii: ”Mumă, îî gata moagăna? Moagănă, tulai mumă, ado-ncoace!” 
 Am întrebat peste tot, dar numai în satul bunicilor dinspre partea tatălui există 
acest fel de mâncare. Abia târziu i-am dat de cap misterului: e o rețetă preluată de la 

sași, o specialitate cunoscută doar într-o zonă restrânsă din sudul Germaniei, Saumagen  ̶  din germanul Magen, stomac și Sau, scroafă, 
compoziție îndesată și cusută în stomacul bine curățat al porcinei.  A fost mâncarea preferată a lui Helmut Kohl, deținând capul 
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de afiș la multe mese oficiale. Cancelarul avea mania de a-și omeni oaspeții cu acest gustos dar controversat amestec cu aspect nu tocmai 
elegant. Pe cine să mai mire faptul că numele de familie al carismaticului politician se traduce prin ...varză (în germană Kohl)?
 În germană, expresia consacrată pentru ”a avea noroc” se traduce de fapt prin ”a avea porc”. Nu toți românii aveau posibilitatea de 
a ține porci la vremea aceea, așa că se poate spune că familia noastră a avut ... noroc. În comuna noastră mai toți vecinii țineau porci, cei 
săraci câte unul mai sfrijit, cei înstăriți uneori chiar doi, mai țapeni în spinare. „Băi vere Ioane”, îl tachina bunicul pe unul mai nevoiaș, 
„de când ne-or băgat pe toți în colectivă, s-aude și din curtea ta groau, groau prin preajma Ignatului, nu numa´ guiț ca mai antârț”. Era o 
trimitere subtilă la situația de după reforma agrară, care pentru noi fusese o afacere păguboasă, dar pe vecinul Ion îl ajutase să intre și el 
în rând cu lumea.
 Tata avea metoda lui proprie de a imprima sângeroasei întreprinderi o tentă mai amuzantă. Vara cumpăra o pereche de purcei, 
mascul și femelă, pe care-i boteza invariabil Nicolae și Elena. Apoi îi creștea și-i îngrășa cu mare grijă până-n iarnă, având obiceiul să-i 
alerge și să-i apostrofeze cât de des putea, rostindu-e numele sonore cât mai apăsat. ”Mama ta de scroafă, Eleno, da tare puturoasă mai 
ești”, sau ” Băi Nicule, tu tot cretin ai rămas!”, se-auzea la răstimpuri din cotețul din spatele casei.
 Abia aștepta apoi să vină sorocul, pentru a-și chema entuziasmat porcinele, în timp ce-și ascuțea meticulos cuțitul de-njungheat: 
”Hai, Nicule, hai, Eleno, care vrei să te sacrifici primul?” Mama sărea la el, apostrofându-l plină de obidă: ”Taci mă că te-aude vecina, 
primărița! Parcă văd că mâine oprește duba la poartă și te duce de-ți scoate toți gărgăunii din cap!” ”Dar, ce-am făcut?”, se prefăcea tata, 
inocent. 
 În pivniță, butoiul cu varză la murat, tot specialitatea lui era. Cobora des la el și pritocea de zor, suflând aer printr-un furtun, dar 
insista mereu să ne amintească că el nu se duce acolo ca să încerce gustul țuicii de prin damigene, așa cum făceau alții, pe care prea bine-i 
cunoșteam.
 În privința asta, până și mama recunoștea că tata nu exagera cu alcoolul decât atunci când avea musafiri. Și numai înainte de 
mâncare! Oricum, mama se grăbea cât putea de tare să pună rapid mâncarea pe masă, ca să nu apuce el să guste prea multă țuică tare, din 
cea întoarsă. Tot ea mai avea un truc: i-o turna în paharul cu pereții groși, în care încăpea mai puțin. Iar tata se făcea că nu observă...
 Legat de muratul verzei, tata avea metoda lui infailibilă de a doza sarea, ca să nu iasă nici moarea prea sărată, dar nici să nu se 
strice varza. Așa nimerea concentrația optimă: scobea cotorul fiecărei căpățâni atâta cât permitea grosimea lui iar căușul îl umplea ochi 
cu sare grunjoasă. Apoi așeza verzele în butoi, turna apa și așeza deasupra un capac de lemn, pe care plasa doi bolovani grei, ca să le țină 
sub apă. Pojghița albicioasă care se forma desupra plutea ca o pătură protectoare, străpunsă doar de furtunul de cauciuc prin care sufla din 
când în când aer, făcând apa să bolborosească. Gradul de aciditate cel mai potrivit pentru consum se atingea destul de exact în preajma 
Crăciunului. Era bucuria mamei, care pregătea tot felul de mâncăruri cu varza acră.
 După chiolhanurile grele, zeama de varză ne dregea stomacurile mai bine decât ciudatele pastile de triferment, pe care le aducea 
sora mea mai mare, studentă de la oraș. Moarea o mai beam și ca acompaniament pe lângă cartofii copți în coajă, la cuptor.
 Tot la cuptor se mai coceau ca desert și felii de dujleac, cu carnea de un portocaliu intens, sub pielița maronie, caramelizată de 
dogoarea focului din vatră. Apoi veneau lichiiele, cozonacii, prăjitura cu nucă, cornulețele de vanilie, ișlerele, covrigeii, romburile cu 
glazură de lămâie și multe altele.
 În Ajun cântam colinde; mai întâi acasă, lângă brad, apoi pe la neamuri și prieteni. Asta cu condiția să nu se fi stricat iarăși tocmai 
în Ajun, cum se întâmplase în câțiva ani la rând, pompa hidrofoare. Era motivul pentru care tata nu era deloc în dispoziție de Sărbătoare, 
după ce petrecea ore-ntregi cu o cheie franceză ruginită în mâni, încercând zadarnic să ... facă minuni. Erau momentele în care declama 
maiestuos ode la adresa cumpenei de la fântâna casei sale părintești, care, nefiind electrică, nu se strica niciodată.
 Ca profesor de limbă și literatură, nu avea deloc talent la tefnică. Cum lua o unealtă-n mână, cum îi și dădea sângele iar mama sărea 
cu leucoplastul, să-i panseze cele două mâini ... stângi.
 Dacă venea Moșul în persoană, și nu doar ca o fantomă care lăsa cadourile sub pom, noi, copilele, trebuia să recităm câte-o poezie. 
Rușinoase cum eram, nu știam cum să ne ascundem de el mai bine, dar tot noi străluceam ca vestita rază după ce scăpam cu bine, primind 
aplauze, laude și pupături grămadă. Mai apoi ne îndopam din mers cu dulciuri, hârjonindu-ne printre picioarele adulților, fugind și 
chiuind prin casă sau ascunzându-ne pe sub mese, la adăpostul faldurilor bogate, cu ornamente de Sărbători.
 Cândva, prin anii șaizeci, verișoara mea s-a făcut de pomină cu încercarea de a-i recita unui Moș Crăciun morocănos o poezie 
festivă. Îmbujorată și cu glas pierit, mogâldeața și-a început recitalul cu titlul pompos: „Partidul”. 
 „Ce e aia, Partidul?!”, a repezit-o cu glas tunător Moșul, care nu accepta deloc să fie strigat Gerilă, scârbit de amestecul politicii în 
treburile noastre interne.
 Curajoasa șoimiță a patriei s-a fâstâcit doar pentru o clipă iar apoi, adunându-și puterile, i-a strigat înapoi „O casă mare!”. Era 
imaginea care îi țâșnise spontan în minte, reprezentând o clădire impozantă, pe lângă care trecea în fiecare zi pe drumul spre grădiniță, 
un edificiu gigantic pentru ochii ei de pitic. Era locul la care adulții făceau referire uzând numele generic de „Partid”.
 ”HOHOHO!” a bufnit atunci Moșul în hohote clocotitoare de râs amestecat cu plâns, ținându-și mâinile bandajate cu leucoplast în 
fața ochilor, ca să nu fie recunoscut. Episodul acela antologic a intrat în analele familiei noastre, demonstrând totala rupere de realitate în 
care ne aflam de fapt în general, nu doar așa, din An în Paște.
 După Anul Nou, flăcăii de prin satele învecinate de la poalele Munților Cibinului ieșeau pocnind din bice, călare pe cai împodobiți 
cu pături cu ciucuri multicolori. Cu apa rece, scoasă de prin copcile pe care le spărgeau în râul înghețat se stropeau unii pe alții, 
„botezându-se”.
  Pe seama lor, tata se amuza teribil imitând glasul fonfănit cu care își dădeau ghes, repetând la infinit obsedantul refren „Sfântul 
Sol Văsâi, Sfântul Sol Văsâi, și-o cupă cu viiiinuu!”. Supărată, mama, care tot din zona aceea se trăgea, îl corecta mereu, insistând că 
refrenul acela nu s-a cântat niciodată la ei, pe partea dinspre Țara Făgărașului.
 Carnea de la borcan, bine conservată în untură supraviețuia ca printr-o minune până în vară. Mai mare dragul când plecam în iulie 
la Mamaia, realmente cu cățel și ... purcel la bagaj. Conform mottoului colindei, ”Luând fiecare/ Bucurie mare,/ Care bucurie/ Și la voi 
să fie”, nu doar noi, ci și gazdele noastre de la Constanța ne lingeam degetele după dărabele acelea de carne macră și fragedă. La rândul 
lor, ele ne răsfățau la schimb cu cantități considerabile de pește proaspăt.
 Finalul vacanței de vară dădea semnalul epuizării complete a rezervelor noastre de produse de porc. Venea vremea unei noi 
generații de Nicolai și Elene, pe post de soli prozaici ai unui alt Ignat promițător. 
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 Daniel de Culla
                       Spania

BAUDELAIRE  “EL CORSARIO 
SATAN “

Como Baudelaire
Que de joven decía
“Quiero ser malo
Quiero tener el demonio en el cuerpo”
Forzoso es hacer  y obrar mal
Ante una sociedad hipócrita
Mediocre,  cruel, injusta y depravadora
Teniendo como tenía
Un corazón de oro
Lo que es ser olla y cobertera
Como asintieron el buen bebedor Sainte-
Alme
De la revista Corsaire
Y Petras Borel
Creadores de la revista “El Corsario de 
Satán”
Que nos cuentan  que el Poeta
Condenado por la  impostora Justicia
Por su libro Las Flores del Mal
Cual raposa rogó al águila
Que le llevase a unas bodas
Que se hacían en el cielo
Del hachís, le haschisch
Con vino, sexo y muerte
Metiéndole el águila debajo de sus alas
Cual Sara “Louchette”
Que le transmitió la sífilis
Jeanne Duval
Oscura actriz de teatro
Inspiradora de su Las Flores del Mal
Arséne Houssaye
A quien dedicó algún libro
Que quiso saber lo malo de él
Porque era bueno
A Louise Villedieu
“furcia de a cinco francos”, como él decía
Quien, cual vasija de barro
Era más ancha por la boca
Que por el asiento
Y, llegando cerca del cielo irreal
Le dejó caer, quedando estropeado
Y arrepentido de haber nacido
Como le sucedió a Gérard de Neval

A Balzac y a Poe
Su maestro de ceremonias
De quien aprehendió
Su maldad natural
Y su “iluminación macabra”
Como diría Victor Hugo,
Oyéndosele que decía esto:
“Si de esta escapo y no muero
No quiero más bodas al cielo “
Que bien podría haber sido reflejado
En la lápida de su  tumba
Del cementerio de Montparnasse en París
Donde ahora me encuentro
Con un abad cencerro
Que tiene amores con una mujer del Folies 
Pigalle
Y está concertado entre ellos
Que él salga por la noche al cementerio
Con unas campanillas sacramentales
Con las que suene su presencia
Y ella acudirá bien fresca
A la porción ya hilada del sexo
Que me lee de Baudelaire
“Veinte Poemas en Prosa”
Epigramática fotografía
De la sensual y  decadente sociedad parisina
“Diarios “Intimos”
Brillante recopilación
De cristales rotos y con sangre
Poéticas notas literarias
Aforismos y cuentos sobre la moda
Y la moral de París
Con un corte central y extraordinario
Titulado:” Mi corazón al desnudo”
Sacado de una cita de Edgar Alan Poe
Y hecha novela, más tarde
Por la gótica Joyce Carol Oates
Que dice a las cabalgaduras y a las reses
Que tienen a san Antón
Por abogado de su salud
Y al ser humano sumiso y castrado
Que tiene por abogado de su vida
A Tomás de Torquemada
Confesor y follador de la reina Isabel
Primer Inquisidor
De la negra España
Que sólo el hombre ambicioso y viril
Posee una fantasía
Para revolucionar un mundo
Donde la opinión y el sentimiento humano
Están podridos
“siempre en busca de un extraño ideal”
Como decía Chamfleury
O Theóphile Gautier
Oigámosle:
“Este Poeta, Baudelaire
Trata de hacernos pensar
En una naturaleza satánica
Amiga del Mal y de la depravación
Cuando su amor por el Bien y la Belleza
Es grandísimo”
Que su fama de hombre malo, lo digo yo
Cae de su imagen
Como las hojas de parra
Que Nieuwerkeke

Director general de los museos de Francia
Hizo colocar a todas las estatuas
“que provocaban a lujuria”
Haciéndonos ver que su amor por el vino
Las drogas, las mujeres
Y la brujería poética
Fueron a contracorriente de su anhelo
Por la bondad y la felicidad
Que, escapando a todo dogmatismo
Nos habla de su gentileza
Y buena apostura.

BURRO DOCTOR HORSE

We laugh at first, too
Then curse
All night hearing thrss thrss rounds
Ears to Earth
Under frosty rotating nebulae
As in War
Expecting to listen “mi arma” my mind
And “mi vida” my life
What ¿
Gamblering prospector
Burro doctor horse
Trader prostituyes
Turned to dust Gioia
With oponed skirt
Gathering wood in the sand of Arabs
Privileged to see
The union of Sky and Earth
As the Great Gatsby
Sitting in its living room
And playing through the night
With “The Start of Things”
By Ali Smith
Breaking up like having to lock
Someone out in the asking
And not in the answering
Of her “The Whole Story”
Because we live at the Edge
Of the rays of Moon
Bronzed with small exclamation
Of the tongue:
“Pretty good
Go on with all
It s too immense.
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PLUGUȘORUL 
CONSTELAT 
 
Aho, aho, Fiii Luminii 
din Rai vă aduc toți crinii 
și miresme de cuvinte 
de la Tronurile Sfinte ! 
 
Îngeri vă las la ferestre 
curcubeie de poveste, 
cântece din Galaxii 
Ani Cosmici cu bucurii ! 
 
Sub geana Eternității 
adun în taină poeții 
să vă țene-n vise daruri 
Și cununile de lauri ! 
 
                        N.N Negulescu 
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