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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Perception of 
Reality 
 

 
Cine eşti? 

Sunt…..Sinele (atman) fiecărei fiinţe.  
Sinele fiecărei fiinţe eşti tu. Orice eşti tu, sunt şi eu. 

Cine sunt eu? 
Realitatea (satya) 
Ce este realitatea? 

Ceea ce este diferit de simţuri (deva)... 
Kausitaki Brahmana Upanişad 

 
The appreciation of some gnoseological categories such as reality, truth, dream and imagination 
was the establishment of criteria for understanding an evolutionary phenomenon of the 
creationist base of the world in general, of modern man in particular. Scientific research combines 
philosophy with neural theories of reflex arcs and their incidence in the elaboration of the 
traditions of the life of civilization from ancient times to the present. Man has developed 
surrounded by reality, the imagination realizing creativity under the influence of dreams and 
visions, differentiating the good from the bad. Careful visionary intervention is needed for the 
evolution of the future, preserving the benefits of human traditions.  

 
ealitatea înseamnă, conform cu 
experienţa noastră repetată, ceea ce 
este, ceea ce ne inconjoară, ceea ce 
poate fi văzut, pipăit, apropiat de 

organele noastre de simţ. Realitatea ar putea fi 
asemuită, mai corect, cu portretele făcute de 
pictori. Unele sunt destul de asemănătoare, cum 
sunt cele făcute în Renaştere, în altele te încântă 
felul cum pictorul a redat personajul, cum este 
portretul doctorului Gachet al lui van Gogh, iar 
uneori trebuie să faci un oarecare efort ca să 
recunoşti originalul, ca în portretele făcute de 
Braque sau de Picasso. Acesta ar fi prezentul. Ar 
fi o reflectare a tradițiilor prin care fiecare 
dintre noi vedem aceeași realitate din punctul 
nostru de vedere. Deci nu aceeași, precum 
codificarea vibraților unei nuanțe de culoare nu 
este decodată identic de fiecare nerv optic, iar 
numele acordat respectivei nuanțe poate fi 
diferit după tradiția locului și timpului în care 
trăim. Dacă realitatea ar fi originalul, modelul, 
ce fel de realitate sunt copiile făcute în mintea 
noastră prin care refacem encodând spiritual 
realitatea? De aceea gânditorii, încă din 

antichitate şi până în zilele noastre, dau tot felul 
de definiţii ale realității ca o corespondenţă a 
reflectării adevărului. Antropologic vorbind pot 
exista similitudini de abordare și înțelegere a 
realității pe care o trăim, noi oamenii, în același 
timp, viața, însă, demonstrându-ne că aceeași 
realitate pe meridiane diferite este înțeleasă 
altfel după cutume și obiceiuri: "câte bordeie 
atâtea obiceie...". Ca și în Biblie, adevărul dă frâu 
liber gândirii. Unii spun că realitatea este ceea 
ce este în afara noastră, numai că accesul la 
aceasta este doar sensorială. Alţii susţin că 
numai ce ne este dat sensorial poate fi adevărat 
pentru că ceea ce este nu ştim decât astfel, şi nu 
necesită o explicaţie prea elaborată. Lucrul în 
sine nu poate fi cunoscut, ne spune Kant. 
Așadar, indiferent cum privim trebuie să 
folosim și adevărul nu numai realitatea. 
Dintotdeauna omul și-a pus filosofic ori profan 
întrebări privind o legătură ascunsă între 
realitate și adevăr. Dacă da, atunci, imaginaţia, 
visul, sunt entități gnoseologice false?  

Mă întreb, ca cercetător al evoluției gândirii, 
ce înseamnă imaginaţia şi visul. Ambele sunt 

R 
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activităţi ale creierului nostru în raport cu 
informațiile primite de la activitatea sensorială 
și de la cea noetică. Desigur că sunt mai multe 
feluri de a imagina şi să nu mai vorbim cât de 
elaborat poate fi un vis. Imaginaţia este ca şi 
când am vedea ceea ce gândim. Îti poţi imagina 
o călătorie, o casă de vis, o întâlnire cu ființa 
iubită sau o nouă teorie evoluționistă ori 
creaționistă. Este ca şi când toate simţurile, dar 
mai ales văzul, îţi reevaluează aevea 
complexitatea gândurilor. Poate că este una din 
cele mai frumoase activităţi ale creierului uman. 
Noul, descoperirile, arta, n'ar fi fost posibile fără 
imaginaţie, fără o reinterpretare actualizată a 
tradițiilor. Cred că animalele nu au imaginaţie 
sau ea este redusă fiind mereu legată de nevoia 
de subsistenţă. Poate doar animalele de 
companie care stau aproape de om să'şi poată 
imagina, spre exemplu, că sunt mângâiate, 
scărpinate etc. Se poate spune că fără 
imaginaţie noi n-am fi fost oameni. Evoluția a 
necesitat elaborarea mentală în imaginaţie, 
lipsa acesteia ducând la stagnare. Este adevărat 
că şi distrugerile consemnate de istorie 
înseamnă imaginaţie, războiul şi ororile lui, 
terorismul, sunt consecința gândirii malefice a 
unor oameni cu imaginaţie bogată. Minunile 
antichităţii, piramidele, sfinxul, templele, 
catedralele gotice, bisericile pictate in exterior 
din Bucovina, în general, pictura, muzica, 
dansul, artele și descoperirile științifice n-ar fi 
fost fără imaginaţie. Nimic din ce avem, noi, cei 
de azi, n'ar fi existat fără imaginaţie. Putem oare 
afirma că imaginaţia nu este ceva real? Chiar şi 
imaginaţia bolnavă sau trăirea în exces într'o 
lume imaginară sunt reale. Bolile minţii sunt o 
realitate. Atunci despre ce realitate putem 
spune că este adevărată?  Cea din mintea 
noastră sau cea din afara noastră (pe care nu o 
putem cunoaşte decăt tot prin mintea noastră)?  

Dar visul, care este de multe ori dat ca 
exemplu ca opus realităţii, poate fi considerat 
tot o activitate, uneori semiconştientă a minţii 
noastre, a creierului nostru, şi care se produce 
de obicei în somn. În starea de veghe el se 
numește viziune. și când visăm cu ochii deschişi 
suntem, de fapt, mai aproape de ceea ce numim 
imaginaţie. Decartes ne povesteşte că nucleul 
întregii sale filosofii i s'a arătat în vis. Este acea 
visare pe care oamenii o făceau într-un fotoliu 
în faţa focului sau pe iarbă le umbra copacilor 
seculari privind orizontul. Nu conștientizai dacă 
ai adormit şi ai visat sau ai gândit fascinat, 
încântat, de luminile jucăuşe ale focului, 
respectyiv de adierea vântului și zborul 
păsărilor. Nu este deloc uşor să separăm 

realitatea de ceea ce numim imaginaţie şi vis. 
Azi, visul şi realitatea sunt folosite, în vorbirea 
curentă, în opoziţie. Ceea ce este vis nu poate fi 
realitate şi invers. Imaginaţia, tot în folosirea 
curentă, este undeva o entitate gnoseologică 
intermediară între vis şi realitate. Visul, sau 
visarea,  par uneori realitate. Cred că este destul 
de greu să extragem din cuvinte înţelepciunea 
cea de pe urmă pentru că există, cu siguranţă, 
mai multe feluri de a folosi un cuvânt, în toate 
definițiile încrustate în existența lui 
multimilenară. Cred că această folosinţă 
multiplă a aceluiași cuvânt a fost și este o 
necesitate pentru difersele grupe de oameni, 
pentru diferite preocupări sau orientări 
profesionale, ceea ce se constată cercetând 
lumea dicționarelor.  

Heidegger a vrut să extragă din cuvânt toată 
încărcătura sa filosofică. Platon, în Cratylos, ne 
atrage atenţia că în vechea limbă, care nici nu 
ştim dacă era limba adamică sau proto-limba 
turnului Babel, sunt multe cuvinte al căror 
înţeles grecii nu-l mai ştiau (și aceasta cu 400 de 
ani înainte de Cristos). Este foarte greu să te 
sprijini pe cuvinte pentru a extrage vechea 
înţelepciune din ele cu toate că ele sunt singurul 
nostru sprijin într'o comunicare care poate să 
nu fie univocă. O anumită ambiguitate în 
folosirea cuvintelor le dă farmec chiar dacă 
deschide şi poarta neînţelegerii sau a situaţiilor 
ambigue. Ce bine că limba nu se lasă 
matematicizată! Poate că în aceasta este şi 
frumuseţea limbajului natural că un cuvânt nu 
este un număr (chiar dacă literele pot avea o 
astfel de valoare și numeromantica 
interpretează valoarea sunetelor. Cum spunea 
Platon (subliniat şi de Constantin Noica), “limba 
însăşi este...zeul Pan în persoană, pe jumătate 
raţiune pe jumătate sălbaticiune.” Deci, să ne 
oprim în interpretare antropologică asupra 
tradiției acestor ideatice cuvinte: realitate, 
imaginaţie, adevăr şi vis, pe un filon care pleacă 
de la Platon și se continuă cu Descartes, Leibnitz 
şi Kant, chiar dacă  Locke şi Hume se opun 
evoluției gândirii, Locke susţinând că la naştere 
creierul nostru este “tabula rasa” şi că toate 
cunoştinţele noastre se capătă prin experienţă, 
prin învăţare. Ceea ce nu dorea el să recunoască 
e faptul că doar prin legătura sufletului 
dobândit de creează legătura arcului noetic. 

Kant era de părere că puritatea raţiunii, 
adică ceea ce avem noi în mintea noastră fără 
un alt ajutor exterior nouă, împreună cu 
diversitatea percepţiilor realizează o sinteză, o 
unitate, înţelegând ceea ce ne înconjoară. 
Această sinteză, această înţelegere, este tot un 
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concept pur al minţii noastre pe care noi îl 
numim realitate. Primele trei categorii din 
tabela categoriilor kantiene sunt: Unitate, 
Multiplicitate, Totalitate. Este evident că toate 
conceptele, toate fiinţele şi toate obiectele pe 
care le percepem, sunt modelate, înţelese, cu 
ajutorul acestor categorii. Următoarele categorii 
sunt cele de Realitate, Negaţie, Limitație. 
Realitatea, la care iarăşi am ajuns, o găsim în 
jurul nostru, dar ea este numai în mintea 
fiecăruia, prin capacitatea de analiză a 
percepțiilor.  

Alegerea categoriilor filosofice este ceva 
mai greu de explicat sau de susţinut. Platon a 
vorbit, şi nu foarte explicit, de puţine categorii. 
Aristotel a propus iniţial zece categorii. Sigur că 
numărul rotund, decada, a jucat probabil un rol 
în această alegere. Mai târziu a mai adăugat alte 
cinci categorii. Kant a propus douăsprezece 
împărţindu-le în grupe de trei. Poate că şi la el 
schema spaţială ca şi numărul au jucat un rol. 
Kant a refuzat una din categoriile importante 
propuse de Aristotel, pe cea de Mişcare, de 
deplasare. Constantin Noica ne arată că până 
acum au fost propuse cam treizeci și două de 
categorii. Lucian Blaga propune şi un dublet 
categorial al inconştientului ceea ce măreşte şi 
mai mult numărul categoriilor. Individulizarea 
minţii omeneşti lasă liberă variabilitatea 
părerilor. Important este că foarte mulţi 
gînditori, dintre cei mai credibili, au ajuns la 
concluzia că avem nevoie de unele idei, pe care 
le numim concepte, şi care pot fi înnăscute, 
dintru început. 

Faptul că avem un bagaj de cunoştinţe, sau 
de structuri-scheme de cunoştinţe, cu care 
venim în acestă lume, cu care putem cunoaşte 
lumea ce ne înconjoară este cheia înţelegerii a 
ce însemnă, pentru noi, pentru fiecare din noi, 
realitatea. Lumea exterioară, ceea ce există, ne 
influenţează simţurile din cea mai fragedă 
copilărie. Noi, încetul cu încetul, folosind ceea ce 
numim experienţa, ne recreem în mintea 
noastră această realitate cu ajutorul categoriilor 
înţelegerii. Asta nu înseamnă că realitatea, ca 
ceva ce este independent de noi, nu există. Ea 
este, dar pentru noi va fi numai după ce trece 
prin filtrul minții noastre, decodând și 
encodând informațiile. Deci, realitatea este o 
sinteză, asemenea gândirii lui Immanuel Kant, a 
minţii nostre, o sinteză individuală care ne 
permite să înţelegem lumea înconjurătoare. 
Asta nu înseamnă că mai mulţi nu pot avea 
aceeasi “imagine” a realităţii. Având aceeaşi 
imagine a realităţii putem să avem totuși, 
fiecare din noi, diferenţe în a cunoşte aceeaşi 

realitate. Numai că imaginea pe care ne-o 
formăm, imagine vizuală, auditivă, senzorială ca 
să vorbim în general, poate fi diferită de la un 
om la altul. Realitatea fiind aceeaşi poate fi 
astfel şi diferită.  

Și la marele nostru cărturar, Lucian Blaga1, 
întâlnim, deci, propunerea, ca pe lângă 
categoriile înţelegerii, ce sunt folosite de cele 
mai multe ori conştient sau la limita dintre 
conştient şi inconştient, să descoprim categorii 
ale inconştientului care pot şi ele ajuta la 
individualizarea persoanei, într'o structură ce 
corespunde atât umanității cât şi omului ca 
individ. Asta înseamnă că, prin categoriile 
conştientului şi ale inconştientului, fiecare fiinţă 
umană se deosebeşte de toate celelalte, ele fiind 
aceleaşi pentru toți oamenii. Experienţele 
neurofiziologice contemporane, la care Blaga nu 
avea cum să aibă acces, îi confirmă supoziţia că 
prin structura sa mentală omului i s'a oferit 
universalul, transcendent, Marele Anonim. 
Cunoaștem azi că există arii specializate în 
cortex, motorii, sensitive, sensoriale sau precum 
cele pentru limbaj, Wernike şi Broca. SPECT și 
Doppler sonografia color 3D prezintă 
modificările metabolice, sinaptice și ciculatorii 
în diversele momente ale activității diurne, în 
meditație ori în vis. Folosirea limbajului 
simbolic prin decodare și codare poate 
identifica arii de analiză și elaborare a 
percepțiilor verbale și gestuale cu toate 
dimensiunile lor, reprezentând un câştig al 
evoluţiei, dar asociat unei mari vulnerabilităţi în 
situaţia unor accidente cerebrale. Sunt animale 
și păsări care au dezvoltat cerebral posibilitatea 
unui univers al mirosurilor sau de auz 
nebănuite pentru om.  

Cu siguranţă noi percepem diferit obiectele, 
fie ele fiinţe, plante sau pietre. Aceste diferenţe 
ţin de organele de simţ. Ele diferă între noi, aşa 
cum şi percepţiile venite prin aceste organe de 
simţ diferă. Neurofiziologii au constatat, nu fără 
stupoare, că localizarea cerebrală a aceluiaşi 
concept, cuvânt, noţiune, este diferită la oameni. 
Cu ocazia intervenţiilor pe creier, în cazurile de 
epilepsie, au avut nevoie să verifice funcţia 
normală a unor arii cerebrale pentru a nu le 
distruge din greşeală. Cu această ocazie au 
constatat că imaginile şi cuvintele ce le însoţesc, 
spre exemplu imaginea unei case şi cuvântul 
care o reprezintă auditiv ori scris, dar şi multe 
alte imagini şi cuvinte, au diferite localizări, 
relațiile fiind dezvoltate prin scris și citit, 

                                                 
1 Geo Săvulescu, Lucian Blaga II. Pentru o nouă teorie a 

conştiinţei (a conştienţei şi a inconştientului), Contact 

international, 2000 
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calități perfectibile pentru dezvoltarea 
imaginației și descifrarea simbolică a tâlcului 
unui vis. Între oameni există, așa cum am mai 
afirmat, diferențe de percepție și codificare a 
acesteia, ceea ce poate influența diferențele de 
opinie și apreciere. Cine ne poate spune care 
sunt diferenţele esenţiale şi care sunt cele 
neesenţiale? Și creierul nostru face, totuşi, 
această diferenţiere. Din acest motiv criteriul 
adevărului răstoarnă pe cel al realității. Un 
simbol al unui cuvânt este totul pentru a 
declanșa percepţia unui obiect, a unei fiinţe. Iată 
cum se definește cortical abstractizarea. De aici 
s'a constatat că noi deducem realitatea din 
experienţele trecute, selectând din percepţiile 
primite numai pe cele care ne interesează. Un  
obiect simțit frugal în timp și spațiu declanșează 
în mintea noastră triggerul imaginației, 
inventând realitatea, din puţinul perceput, pe 
baza cunoştinţelor anterioare. De aceea 
distrugerile corticale care eludează arii de 
analiză și sinteză apelează la amănunte de 
recunoaștere ca în cazul agnoziilor sau chiar a 
afaziilor sensoriale. Deci, dacă percepţiile 
noastre sunt o sinteză a tuturor simţurilor, o 
sinteză în care sunt asociate informaţiile 
receptate din exterior cu cele depozitate in 
sertarele memoriei prin experienţă şi învăţare, 
atunci realizăm cum inconştientul, care a 
modelat, a memorat, a stocat, toate vechile 
percepţii, asociindu-le cu arcul reflex noetic, a 
acționat (definind mentalul) reunind unitatea, 
cu multiplicitatea, cu totalitatea, cu negaţia, cu 
limitaţia, cu mişcarea, cu sintagma cauză-efect. 
Iată, de ce se pare că lumea reală există în 
adevăr, dar noi nu vom şti niciodată cum arată 
ea de fapt pentru că suntem forţaţi s'o recreăm 
de fiecare dată. Și toate aceste activități 
fiziologice depind de un bagaj conceptual cu 
care ne naştem. E el datorat materiei, ADN-ului 
sau/și monadei care ne locuiește temporar pe 
parcursul întregii vieți? Prin el avem noosul în 
noi care ne modelează percepţiile, recreând 
lumea. Platon2 ar fi spus că lumea 
transcendentă a ideilor ne domină şi prin ea 
integrăm sinele în lume, gândire pe care o 
regăsim în societățile umane dintotdeauna până 
în catehismul religiilor de azi.  Toţi zeii din 
antichitate purtau cu ei noosul, cuibărit în om 
sub forma funcțiilor gnoseologice, fiind 
determinismul intelectual transcendent întru 
recunoașterea realității chiar eludând 
înțelegerea acesteia și explicându'și misterele 
ce'l înconjoară prin intermediul imaginației. 

                                                 
2 Platon, Republica, cartea a VII-a, Editura Antet Revolution, 2005 

Dumnezeu neputând fi cunoscut în sens fizic, 
cunoştinţele noastre fiind doar cele ce ne sunt 
date prin simţuri, marele adevăr al existenței 
amprentei noetice permanente, metafizic dacă 
vreți, este impregnat în celulele creierului 
nostru subconștient. Inconștietul și 
subconștientul sunt elementele de bază ale 
viziunii matricei universale și legătura creată în 
om cu divinitatea. 

Dacă vrem să considerăm imaginaţia ca 
fiind legată doar de simţul văzului, trebuie în 
același timp să acceptăm că ea este o imagine 
văzută indirect, asemenea celei din vise, un fel 
de imagine a memoriei, o imagine interioară, nu 
una adusă din exterior. De aceea se poate 
confunda cu o altă entitate gnoseologică numită 
iluzie. Numai că imaginaţia este zămislită de 
funcțiile creierului nostru, în raport direct cu 
inteligenţa, creativitatea. Ne imaginăm pe 
ecranul virtual al minții ceea ce nu este o 
realitate dar ea poate părea o iluzie care să 
devină în timpul următor o realitate. Este o 
viziune? Iluzia este şi ea un fel de realitate, dar 
falsă, o imaginaţie falsă, care nu se poate, însă, 
realiza, conștiență fiind că nu este realizabilă. 
Există astfel limite între o lume iluzorie și una 
existentă în memoria noastră sau în cea 
akashică ceea ce face diferența între imaginaţie, 
iluzie şi realitate. Deci, iluzia este o închipuire 
într'o falsă imaginaţie, modificări ce au 
constituit și practici în societățile primitive prin 
administrarea de droguri de către șamani și 
vrăjitori, cu obținerea unor rezultate de 
manipulare, această lume a iluziilor putând fi 
întâlnită și în cadrul alterării funcțiilor 
cerebrale, afecțiuni ce țin de domeniul 
psihiatriei sau în consumul de droguri.  

Ceea ce este important pentru dezvoltarea 
societății umane dintotdeauna se rezumă la 
contemplație, meditație și imaginație3. Chiar 
când imaginaţia nu merge pe un drum artistic 
sau ştiinţific, pe un drum creator, şi se apropie 
mai mult de iluzie, ea există ca o necessitate de 
a imbogăţi imaginaţia creativă, fie ea artistică, 
fie tehnică, prin învăţarea eliberării gândirii ca o 
consecință obligatorie a acumulării 
cunoştinţelor. Antropologic vorbind numai 
astfel această dualitate umană de humă și suflet 
în relație cu vastul imperiu al divinului a putut 
să se dezvolte până azi, când mulți nu recunosc 
importanța tradițiilor ce au dus la civilizația 
contemporană.  

 Atât iluzia cât şi imaginaţia ne aparţin, 
imaginaţia fiind creatoare pe când iluzia, 

                                                 
3 Quinta Essentia, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2020 



Iarna 2021  | Contact international 7 

 

adeseori este o retragere în şi din neputinţă din 
faţa unui act creator. Literatura științifico-
fantastică din secolele trecute a fost cu un pas 
înaintea realității, posibil datorată viziunilor 
dintr'o auto-hipnoză regresivă, de legătură cu 
lumi paralele sau ale viitorului. Azi, stupefiant, 
aceeași literatură relatează despre lumi oribile 
şi speculează la maximum nevoia omului de a fi 
speriat, de a fi îngrozit, oferind iluzii morbide. 
Grav ar fi ca acestea să fie variante ale viitorului. 
Reconstruirea realităţii, de fapt construirea 
realităţii în mintea noastră este o funcţie 
normală a creierului. Dacă iluzia înseamnă o 
realitate cu care ne îndepărtăm de realitate, ea 
poate fi asociată minciunii, supuse și ea voinţei 
noastre, printr'o deformare a adevărului sau o 
ocolire a acestuia; asta nu înseamnă că nu este 
şi ea cât se poate de reală, tocmai pentru că 
minciuna, ca şi iluzia, sunt reale şi uneori cu 
greu le putem disocia de adevăr. Ele 
desemnează, exprimă situaţii opuse, chiar 
contrare. Cu toate acestea imaginaţia ţine pasul 
cu realitatea și o considerăm o funcţie benefică 
a minţii noastre prin creativitate. Cu ajutorul 
acestei imaginaţii creatore s'a realizat tot ce 
avem, toate minunile lumii, întreaga noastră 
civilizaţie, tot ce ne înconjoară. Este şi o parte 
pe care o numim imaginaţie bolnavă, nebună, 
imaginaţia care creează ceea ce numim răul. 
Războaiele, distrugerile, crimele, furturile, şi ele 
necesită imaginaţie, chiar imaginaţie creatoare, 
dar creatoare de rău. Răul şi binele, dezvoltate 
ca fiind esențiale vieții umane sunt sursa 
înțelegerii apartenenței ființării noastre în 
această lume. Când vorbim de poluare sau de 
bolile pe care omul le favorizează, ne 
îndepărtăm de lumea animală unde nu se 
omoară niciodată numai pentru plăcerea de a 
omorî, ci pentru a supravieţui. Răul şi binele 
sunt noţiuni strict legate de om, de relaţiile 
dintre oameni, de ceea ce omul face sau nu face 
naturii și semenilor, de acţiunea lui creatoare 
sau de distrugere.  
 

Cât de greu a fost pentru omenire să se 
dezvolte, perfecționând fiuncțiile creierului 
pentru a progresa și a ajunge în stadiul de azi, 
când tot ea, conștient sau inconștient, 
manipulată sau nu se autodistruge. Am studiat 
limbajul și afectarea acestuia în urma unui 
accident vascular cerebral. Aria corticală a 
limbajului este în hemisfera stângă pentru 
dreptaci, câmpurile lui Wernicke şi Broca4. 
Legătura neuro-fiziologică a percepție, 

                                                 
4 Taine sau Alegorii, Editura Timpul, Iași, 2010 

înțelegerii, elaborarea și exprimarea limbajului 
cu realitatea a constituit o preocupare de prim 
rang, fiind adeseori plină de mistere și mirare în 
fața extraordinarei concepții acestei funcții. 
Animalele care nu sunt vorbitore dar care pot 
învăţa simboluri şi pot și înțeleg cuvântul rostit 
de om pot comunica cu omul, au și ele o 
distribuţie a acestor zone corticale dezvoltate 
pe ambele hemisfere. Ele pot asocia un simbol 
cu un cuvânt. Odinioară se aprecia că 
specializarea vorbirii la om nu s'ar fi putut 
decât limitându-se la o hemisferă. Prin aceasta 
fineţea folosirii cuvintelor, a ariei lor de 
înţelesuri, a putut să evolueze, evoluând încă 
datorită educației, cititului și mass-mediei, 
obținându-se din vorbire o funcţie de mare 
valoare. Aceste experienţe sunt şi un stimulent 
pentru cei ce ne spun, de foarte mult timp, că 
educaţia este foarte importantă. Copilul este apt 
de a forma aceste arii ale vorbirii, de a le 
perfecţiona prin citit și scriere (în niciun caz 
prin tastare care robotizează mintea și 
încetinește creativitatea – ar fi și pericolul 
anulării capacității de creație!). De aici 
imperativul ca cei mici să înveţe să vorbescă 
corect, să  se exprime prin limbaj vorbit și scris, 
să înveţe cât mai nulte limbi (ale căror arii 
corticale nou interesate se împletesc una cu alta 
şi interacționează benefic); numai astfel un 
copil va evolua corespunzător. Arheologii care 
cunosc tainele neuro-fiziologiei şi au studiat 
comportamentul uman au putut să descifrze 
posibilele mutaţii ale crerului uman în timpul 
evoluţiei. Evoluţia poate fi studiată prin 
abilităţile acestor oameni, care aveau probabil 
un limbaj, aveau deci raţiune, realizau unelte, le 
inventau. Din acest punct de vedere se poate 
observa o diferenţă mare între oamenii de 
Neandertal şi Homo Sapiens, omul de Cro-
Magnion. Descoperirile arheologice legate de 
neandertalieni ne arată că foloseau piatra 
cioplită ca unealtă dar nu au folosit osul. Nu au 
prelucrat oasele de animale. Nici pietrele 
cioplite nu sunt diversificate. Omul de 
Neandertal era, deci, mai puţin inventiv. Se pare 
că'i lipsea nevoia de a crea ceva nou. Probabil că 
foloseau un vocabular redus de cuvinte şi 
nefiind inventivi erau lipsiţi de imaginaţie. In 
schimb, omul de Cro-Magnion  a diversificat 
mult uneltele folosite. Folosea şi uneltele de os 
care aveau o mare varietate. Una dintre 
ipotezele formulate pentru a explica evoluţia 
comportamentală subită către omul modern cu 
30.000 până la 40.000 de ani în urmă, este 
apariţia aleatorie a unei mutaţii genetice 
benefice, probabil implicată în dezvoltarea 
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limbajului. Antropologii, neurologii și lingviștii 
de azi, apreciază că dezvoltarea volumului 
creierului uman a debutat cu transformarile 
omului de tip Homo Habilis (omul îndemânatic, 
cu prelimbaj), procesul accelerându-se odată cu 
apariția celui de tip Homo Erectus (omul ridicat, 
preistoric, care marchează o evidentă creștere a 
masei cerebrale, cu un protolimbaj)5. Cu 
siguranță, vocabularul lui era mai bogat decât al 
neandertalienior şi astfel îl putem considera ca 
strămoş al Homo Sapiens. Omul s'a dezvoltat 
înconjurat de realitate, imaginația realizând 
creativitatea sub influența viselor și viziunilor, 
diferențiindu'i binele de rău. 

Spre ce evoluăm azi? Accelerarea evoluției 
umane spre supertehnologizare, robotizare și 
internetizare cu alunecarea din lumea reală 
spre cea virtuală nu este pe deplin cea care să 
creeze un viitor edenic. Pe cât de extrem pot 
suna aceste îmbunătăţiri tehnologice, ele nu vor 
produce schimbări ereditare în corpurile şi 
minţile noastre şi nu vor modifica astfel biologia 
noastră fundamentală. Fiecare generaţie va 
trebui să decidă dacă doreşte sau nu să devină 
cyborgi; cuvintele sunt deseori înjumătățite, 
comprimate, prescurtate sau pur și simplu 
subînțelese –esența – regulile gramaticale 
dispar, scopul scuză mijloacele și timpul 
înseamnă bani: acestea sunt angrenajele care 
pun în mișcare motoarele actuale ale limbajului 
uman de toate zilele. Prin tastare și eludarea 
scrisului creierul alege calea spre involuție, 
devenind sluga inteligenței artificiale. Nu se mai 
acordă importanța de odinioară unei exprimări 
elegante și coerente, iar cuvintele se transformă 
deseori în arme periculoase, în instrumente de 
manipulare și inducere în eroare, ceea ce, 
departe de a constitui motiv de mândrie pentru 
umanitate, îl plasează pe om în rândurile unei 
categorii de entități lipsite de sensibilitate și 
conștiință a responsabilității față de ceilalți, 
specifică unei rase inteligente reci, calculate și 
egoiste. 

Cărturarii, oamenii liberei gândiri apreciază 
că legătura omului cu transcendentul ar aduce 
un echilibru salvator. Credința, care 
dintotdeauna a legat omul de Creator, a adus un  
scrupul de conştiinţă, îndrumarea celui ce are 
conştiinţa încărcată şi care-i oferă protecţia 
transcendentului6. Ce s'ar fi întâmplat cu 
poporul evreu, în miile de ani ce au trecut, fără 
religie. Iar noi creştinii, care datorăm evreilor 
credinţa noastră, ce ne vom face fără această 

                                                 
5 Peter C. Reynolds, On the Evolution of Human Behavior, 

Evolutionary Antropology, vol. 17, p. 267 
6 Lucian Blaga, Trilogia Cunoașterii, Editura Humanitas, 2012 

credinţă în lupta, din ce în ce mai aprigă, cu 
terorismul, cu forțele răului proliferate de om 
sau bolile incurabile deocamdată. Numai 
credinţa ne va ajuta să nu ne predăm în mâna 
celor ce vor să ne siluiască trupurile, mintea, şi 
spiritul nostru. Această nevoie de transcendent, 
pe care și religiile orientului o relatează, ne va 
salva, nevoie care începe cu mirarea în faţa 
misterelor ce ne înconjoară şi care continuă şi 
după ce am dat la o parte vălurile ce acopereau 
unele mistere. Aceasta este moştenirea, tradiția 
de căpătâi a omenirii, stimul al imaginației, 
frumoasă, înălţătoare, în același timp menire și 
motivație a luptei de zi cu zi, pentru creativitate, 
pentru împlinirea creației Omului prin mijloace 
ştiinţifice și manifestări artistice7.  

Realitatea, imaginaţia, iluzia, adevărul, răul 
şi binele8, nu sunt numai nişte cuvinte, ci chiar 
cheia trăirii noastre pe acest pământ, fiind 
însăși viața văzută și înțeleasă de fiecare ființă 
umană conform propriului nivel de înțelegere și 
de evoluție.     

 

 
Elisabeth SCHMIDT – Australia, River Dreaming, 

mixed technique, 80x38 cm,  

                                                 
7 Constantin Romanescu, Credință și știință, Editura Contact 

international, 1998 
8 Luminătorii timpului, Editura Institutul European, 2013 

http://dx.doi.org/10.1002/evan.20181
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Louis-Claude  
de SAINT-MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Light of Martinism 
Am dorit să fac bine,  

dar fără a face zgomot,  
pentru că am simțit  

că zgomotul nu a făcut bine  
și că binele nu a făcut niciun zgomot. 

 
 

Pentru avansarea noastră personală în virtute și adevăr este suficientă o calitate, 
și anume dragostea; pentru a avansa omenirea trebuie să existe două, 
iubirea și inteligența; pentru a realiza Marea Lucrare trebuie să existe trei 
dragoste, inteligență și activitate. Și totuși iubirea este întotdeauna 
rădăcina și sursa. 

Am dorit să fac bine, dar nu am dorit să fac zgomot, pentru că am simțit că 
zgomotul nu face bine și că binele nu face zgomot. 

Cărțile sunt ferestrele adevărului, dar nu sunt ușa; arată lucrurile și totuși nu le 
împărtășesc. În interior ar trebui să scriem, să gândim și să vorbim, nu 
doar pe hârtie. 

Singura inițiere pe care o susțin și pe care o caut cu toată ardoarea sufletului meu 
este aceea prin care suntem capabili să intrăm în Inima lui Dumnezeu din 
noi și să facem acolo o Căsătorie Indisolubilă, care ne face Prieten și Soț al 
Reparatorului ... nu există o altă cale de a ajunge la această Sfântă Inițiere 
decât ca noi să pătrundem din ce în ce mai mult în profunzimea Sufletului 
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nostru și să nu renunțăm la premiu până când nu vom reuși să eliberăm 
originea sa vie și vivificantă. 

Astfel, de la primul contract divin și regiunea pură unde rămâne adevărul, un lanț 
continuu de îndurări și lumină se extinde către omenire, prin fiecare 
epocă, și va fi prelungit până la sfârșitul timpului, până când se va întoarce 
în locuința din care coboară, luând cu sine toate sufletele pașnice pe care 
le-ar fi adunat în cursul său; ca să putem ști că Iubirea a deschis, a dirijat și 
a închis cercul tuturor lucrurilor. 

Oameni de pace, bărbați și femei dorite, așa este splendoarea Templului în care 
veți avea într-o bună zi dreptul de a vă lua locul. Un astfel de privilegiu ar 
trebui să te uimească mai puțin decât abilitatea ta de a începe să o 
construiești aici, abilitatea ta, de fapt, de a o împodobi în fiecare moment al 
existenței tale. Amintiți-vă zicala „ca mai sus, atât de jos” și contribuiți la 
aceasta făcând „ca mai jos, atât de sus”. 

Ca dovadă că suntem regenerați, trebuie să regenerăm tot ceea ce ne înconjoară. 

Toate impresiile care ne sunt făcute de către Natură sunt concepute pentru a ne 
exercita sufletul în timpul condițiilor sale de penitență, pentru a ne 
îndrepta către adevărurile eterne arătate sub un văl și pentru a ne conduce 
la recuperarea a ceea ce am pierdut. 

Toți misticii vorbesc aceeași limbă, deoarece provin din aceeași țară. 

Dumnezeu este un paradis fix; omul ar trebui să fie un paradis în mișcare. 

  

LLL uuu xxx    iii nnn    AAA rrr ccc aaa nnn aaa    
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Geo VASILE 
 

L’anti-eroe lirico 
 Marin Sorescu  (1936 -1996) 

       
arin Sorescu fu uno scrittore totale 
della nostra letteratura nell’esercitare 
il suo talento con ugual successo nella 

poesia, nella drammaturgia, nella prosa e nella 
saggistica. Le sue opere furono tradotte in più di 
20 lingue. Senza iscriversi a un partito politico 
dopo la Rivoluzione romena del 1989, coprì la 
carica di ministro della Cultura tra il 1993 e il 
1995.  

Il suo “tardo” debutto nel 1964 lo ha 
consacrato già quale poeta maturo: fino alla sua 
scomparsa (fisica) sono stati pubblicati 23 
volumi. Nel 1966 gli fu assegnato il primo 
Premio dell’Unione degli Scrittori della 
Romania, seguito da altri cinque durante la  
seppur breve parabola dell’uomo e dello 
scrittore. Il premio dell’Accademia della 
Romania gli fu assegnato tre volte (1968, 1970, 
1977).  

Tra i premi ricevuti all’estero dal nostro 
scrittore, un vero globe-trotter malgrado la 
drastica interdizione della libera circolazione 
delle persone durante il regime della dittatura 
(dall’Europa fino al Canada e Messico), 
ricordiamo La Medaglia d’oro per la poesia 
“Napoli ospite”, 1970, “La Muse (Accademia 
delle Muse), Firenze, 1978, Premio 
internazionale di Poesia “Fernando Riello”, 
Madrid, 1983. Fu anche insignito del premio 
internazionale Herder (1991). Il suo nome è  
presente nella famosa enciclopedia Treccani.  

 Tra le sue raccolte poetiche più note 
ricordiamo  Tineretea lui Don Juan, 968, La 
giovinezza di Don Giovanni), Tuşiti, 1970 
(Tossite), Suflete, bun la toate,1972 (Anima, 
buona a tutto),  Ceramica (1976), Fântani in 
mare 982 (Fontane nel mare), Poezii alese de 
cenzură, 1991 (Poesie scelte dalla censura), 
nonché il ciclo in quattro volumi  intitolati La 
lilieci, 975 - 1988), versi ispirati dalla vita rurale, 
occasione di parodie grottesche e ironiche che ha 
il punto di partenza nel cimitero omonimo del 
suo paese natio. È un esempio di virtuosismo 
linguistico e tipologico ispirato e dovuto anche 
all’antica e pittoresca regione storica romena 
chiamata Oltenia che spiega la larga diffusione e 
la popolarità dei testi soresciani. A questo 
immedesimarsi con l’humus natio,  per 
recuperarne il passato, storico e mitico, 
dobbiamo aggiungere lo straordinario intuito del 
gusto e della sensibilità del suo lettore-meta e 

traguardo, che spiega la sua inequivocabile 
popolarità.  

Il suo atteggiamento nonché il suo stile 
poetico è stato fin dall’esordio editoriale (1964)  
sovversivo, colloquiale, ironico, parodico, ludico 
e soprattutto non - conformista verso una realtà 
a cui sostituiva un ritratto critico - umoristico 
con una inconfondibile tipologia da commedia 
classica. L’opera di Marin Sorescu si presenta 
come pluritestuale, in essa quindi operano più 
voci e un testo  comprende  e da forma al 
successivo dando voce a molteplici corpi tra loro 
intersecanti il filo rosso che li congiunge.  

Il testo chiamato Marin Sorescu è in fieri 
mentre “corregge” testi di Shakespeare, 
Cervantes, Dante, Eminescu ecc., offrendoci 
intertesti, metatesti, ipertesti, chiamati Singur 
printre poeţi (Solo tra i poeti, parodie poetiche), 
Teoria sferelor de influenţă (La teoria delle sfere 
d’influenza), parabole drammatico-poetiche 
Iona (Giona), Paracliserul ( Il sagrestano), 
Matca (L’alveo);  dramma storico A treia ţeapă 
(Il terzo palo); commedie Răceala (Il raffredore) 
Vărul Shakespeare (Il cugino Shakespeare), 
Unde fugim de-acasă (Dove scappiamo da casa, 
poesie per bambini) ecc.  

Così si configura la sovversione del poeta e 
del drammaturgo verso l’ordine linguistico del 
mondo, nonché verso la smargiassata dell’autore 
postmoderno la cui autorevolezza  sta vacillando. 

Ricordando l’asserzione di Gianni Vattimo 
nei confronti della cultura post-moderna che 
non rappresenta più una serie di atti originali e 
irrepetibili, bensì un corredo di autodifferen-
ziazioni, possiamo reperire anche l’eventuale 
segreto dell’arte poetica soresciana. Marin 
Sorescu si è deciso a riscrivere tutto, dato che 
tutto fu scritto. Ecco perché per il poeta tutto è 
da ripensare secondo i criteri di una lucida 
intelligenza, faceta e grave, penetrante, 
impietosa, e al tempo stesso estrosa e burlesca. 
Sotto una solenne, festosa apparenza ci sono 
sempre le nostre vanità, debolezze, la 
malinconia, la frustrazione,  il ridiculus mus, per 
cui combattiamo tutta la vita. Quando il puerile 
inganno con cui conviviamo corpo e anima, 
leopardianamente viene a confliggere con la 
realtà, l’eroe lirico si atteggia ad anti - eroe 
pronto a vedere e a pensare tutto à rebours, 
capovolgendo il senso immediato per tentare un 
confronto con la realtà contemporanea.  

M 
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Marin SORESCU 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Shakespeare 
 
 
Shakespeare creò il mondo in sette giorni. 
Il primo giorno fece il cielo, i monti e le voragini della psiche. 
Il secondo giorno fece i fiumi, i mari, gli oceani 
e gli altri sentimenti – 
e li diede ad Amleto, a Giulio Cesare, ad Antonio, 
a Cleopatra e ad Ofelia, ad Otello e ad altri, 
poiché ne fossero padroni, loro i loro eredi, 
nei secoli dei secoli. 
Il terzo giorno radunò tutti gli uomini 
e insegnò loro i gusti: 
il gusto della felicità, dell’amore, dello scoraggiamento, 
il gusto della gelosia, della gloria e così via, 
fino all’esaurirsi di tutti i gusti. 
Fatto sta che allora certi individui giunsero in ritardo. 
Il creatore li accarezzò compassionevole sul capo 
e disse che non restava loro altra opzione che farsi 
critici letterari 
per contestargli l’opera. 
Il quarto e il quinto giorno li dedicò al riso. 
Diede via libera ai clown 
a fare delle capriole, 
e lasciò che re, imperatori 
e altri disgraziati se la spassassero. 
Il sesto giorno risolse alcuni problemi amministrativi: 
progettò una tempesta 
e insegnò a re Lear 
come dovrà portare la corona di paglia. 
Erano rimasti pochi residui dalla creazione del mondo: 
ne creò Riccardo III. 
Il settimo giorno guardò se gli restava qualcosa da fare. 
I direttori di teatro avevano già riempito la terra di locandine, 
e Shakespeare pensò che dopo tanta fatica 
avrebbe meritato anche lui di vedere uno spettacolo. 
Ma prima, visto che si sentiva estremamente spossato, 
se ne andò a morire un po’. 
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Museo del villaggio* 

 
Dalla vita di questi uomini 
mancano più sezioni, 
e le altre, come sarebbe 
il benessere materiale, la felicità e la fortuna 
nella storia, 
sono scarsamente rappresentate. 
Qui non si trova moneta alcuna, 
perché non avendo né oro né argento, 
i contadini incidevano ogni anno il loro volto 
su chicchi di miglio, di grano, di granturco 
che non si sono serbati. 
Uccelli impagliati 
essi avrebbero potuto infatti lasciarcene tanti, 
ma erano troppo pietosi per uccidere 
l’usignolo, l’allodola, il merlo e il cuculo, 
che cantavano gratis tutta la loro vita 
e tutta la loro morte. 
L’era primitiva, 
l’antica, la medievale 
appaiono come una sola, 
poiché essendo ignoranti, i contadini 
non si accorsero che tra queste epoche 
esistono differenze 
fondamentali. 
Qui i reperti più numerosi 
sono le capanne. 
Dal lavoro della terra 
i contadini scendevano direttamente nella terra, 
per riposarsi. 
Qua e là tra le capanne 
sono frammessi le rivolte: 
quella di Doja, quella di Horia, Cloşca 
e Crişan, quella di Tudor**, 
costruite questa volta in superficie 
con un senso stupefacente della simmetria 
architettonica. 
Visitatori, 
non toccate la povertà e la tristezza 
riportate nel museo, 
sono reperti originali 
usciti dalla mano, dall’alma e dalle reni di questo popolo 
in un momento di tensione e spontaneità 
che durò 
2000 anni. 

_________________________ 
* Museo etnografico all’aria aperta, creato nel 1936 nella parte nordica di Bucarest, una delle principali mete turistiche 

della Capitale romena. 
** Rivolte contadine antifeudali, la prima capeggiata da Doja nel 1514, le altre due nel 1784 e nel 1821 (n.tr.) 
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Chiu CHIN TING, Taiwan, And fragments I piece togetherwill live for longer, 
 dyeing, wveing, 90x90 cm 
 
 

 L’Atlantide 
 
Chi ha edificato il mondo 
su una terra che cede? 
 
Ieri sera la luna era sopra di te, 
adesso è sopra la sua vita. 
sei sprofondato un altro po’. 
 
Ieri sera portavi il cielo sulla testa 
come su un vassoio  
di meraviglie,  
adesso galleggia più in alto. 
 
Fate in fretta i vostri bagagli, 
salite sui tetti delle case, 
fatte salire le case nel solaio, 
portate il bestiame, le provviste,  
i sentimenti sulla vetta dei monti, 
se volete avere ancora bestiame e provviste e sentimenti, 
e spostate i monti 
sul macigno della vetta, 
se possibile. 
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Più che perfetto 
 
Sul dorso dell’ala sta scritto 
il più che perfetto. 
del volo. 
 
Sul dorso del pesce è disegnato 
Ii nuoto del futuro. 
 
Là dove credevamo che finissero, 
le cose ritornano su se stesse; 
la faccia visibile è solo un abbozzo. 
Perché essere pessimisti 
riguardo allo spegnersi degli occhi ? 
Sul dorso 
la natura ha accennato 
un’idea più audace 
sulla cecità.           

 

 
Biruthe SARAPIENE , Lithuania, Between the Earth and Heaven, 

 tapestry, knoted technique, 80x80cm 
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     Atavismo 
 

Guardare dalla finestra è diventato un tic, 
tutta la gente guarda dalla finestra. 
Legge, lava, ama, muore 
e di tanto in tanto scappa via 
e guarda dalla finestra. 
 
Che cosa volete vedere? 
Chi inseguite? 
Tranquilli, chi doveva venire è venuto, 
chi doveva partire è partito, 
ciò che doveva passarvi di fronte passò. 
 
 
Tirate le tende, 
chiudete le serrande 
e misuratevi ancora la pressione. 
 
Dopo aver visto tutto – piogge, guerre, 
sole, talpe, avvenimenti, 
che si ripetono sempre gli stessi, 
non credo che l’umanità desideri sul serio 
vedere altre cose. 
Eppure eccola lì, incollata alle finestre, 
con dentro agli occhi un vuoto. 
 

 
Dominika WALCZAK, Poland, Outside the form, own technique, 35x35x 0,5 cm
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Laura GARAVAGLIA 
 

 
S-a născut la la școala superioară din provincia 
Milano și din orașul Como. A fondat și prezidează 
Asociația culturală „La Casa della Poesia di Como” 
și e organizator și curator al Festivalului 
Internațional „Europa in versi”, care, din 2011, 
are loc în fiecare an la Como. 
În poezie a publicat Frammenti di vita (Il Filo 
2009), locul doi „Opera Prima Edita” al Premiului 
Literar „Circe, una Donna, Tante Culture”, 
Monterotondo (Rm); Farfalle e Pietre (LietoColle 
Editore, 2010) – Premiul Juriului la Concursul 
Literar „Alda Merini”, Brunate (Co); La simmetria 
del gheriglio (Stampa 2012; ediția a doua cu 
traduceri în engleză și română, 2014) - finalistă a 
Premiului Internațional de Poezie „Mario Luzi”, 
2013; Correnti ascensionali, CFR 2013 (ediția a 
doua cu traduceri în engleză, spaniolă și română, 
2015) și Numeri e Stelle (Edizioni Ulivo 2015, în 
ediție quadrilingvă: italiană, engleză, spaniolă și 
română) - nominalizat la Premiul Pontedilegno, 2016 și cîștigător al Premiului Farina 2017, Duet of Stars, 
JUNPA Book, Kyoto, 2014, Duet of Formula, JUNPA Book, Kyoto, 2017. 
Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză, Milano în 1956. Trăiește și muncește în Como. Publicist, 
a colaborat la paginile culturale ale cotidienelor „Il Giornale”, „Il Corriere di Como”, „L’Ordine”. A predat 
literatura germană, spaniolă, portugheză, română, albaneză, macedoneană, sîrbă, turcă, farsi, japoneză și 
coreeană și au fost publicate în multe antologii și reviste literare italiene și străine. A participat la 
Festivaluri Internaționale de Poezie în Germania, România, Macedonia, Danemarca, Turcia, Columbia, 
Japonia etc.  
Are consistente legături cu viața literar-culturală a României (de exemplu, a participat, în septembrie 
2017, la cea de a II-a ediție a Festivalului Internațional EUROPOESIA, desfășurat la Brăila, Galați și Cahul), 
dar în Iași, după știința mea, nu a fost niciodată. Mă bucur sincer că este oaspete al Festivalului 
Internațional „Poezia la Iași”! 

Prezentare și traducere de  Valeriu STANCU 
 

 

 

Pietre şi fluturi 
 

Mergem tăcuţi, cu pasul uşor  
de-a lungul potecii înguste care însoțește  
resemnatele noastre singurătăți.  
Pietre și fluturi pe marginea unui deşert  
de licheni și de arbuști răsuciţi.  
Pare nesfîrşită această fîșie îngustă de pămînt  
lungă cicatrice neagră, care rupe  
partea de nord.  
Un infinit care are limite într-un anumit punct  
pe acel vîrf acoperit de amăgirea albă a unui nor.  
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Cu uşurinţă 
 
 

Se clatină gîndurile de-a lungul dîrei de spumă  
albă ca un nor pe cerul lacului.  
Mintea îmi naufragiază și nu mai vrea să știe  
despre o ramură care uscată pluteşte  
și despre bătrînul pescăruș care ne urmează  
nemișcat în enigma zborului său.   

 
 
 

Arcul 
 
 

M-am întrebat dacă arcul vieţii  
ar avea o orientare precisă,  
dacă timpul şi-ar dilata în acest joc  
inefabila sa dimensiune sau ar restrînge-o,  
dacă miile de întîlniri ale acestui zbor scurt  
ar avea rădăcini sau ar fi frunze  
fragile frunze uscate  
după un efemer anotimp de lumină.  
Din arc am parcurs deja un drum lung  
dar în timp ce cobor nu văd sfîrșitul.  

 
 
 

Amar şi dulce 
 
 

Gîndurile noastre confuze  
între cești de cafea neagră și cristale albe de zahăr.  
Amar și dulce împreună, un ritual prevăzut.  
Preludiu al fiecărei zile marcat de un ecou mereu acelaşi.  
Salutări nedesluşite pe uşă, absențele noastre, secretele dezvăluite,  
praful de pe mobile lumina piezişă care inundă obiectele  
și în cele din urmă aerul impertinent al dimineții,  
amarul şi dulcele vieții noastre.  
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Sindromul Asperger 
 
 

Nu înțeleg  
urmele durerii  
emoția care descompusă revarsă 
urletul vieţii.  
Diformă tulburarea ostilă  
amenință învelişul nevinovat 
curățarea numărului  
și a simbolului,  
secvența ordonată,  
sistemul perfect.  

 
 

Graba bătrînului 
 
 

E tîrziu acum, dar trebuie încă să-mi  
sistematizez existența,  
s-o pun în ordine, să respect 
înşiruirea corectă.  
Obiceiul este acum închisoare 
protejează de necunoscutul de după  
incertitudine cînd aerul se limpezeşte.   

 
 
 

Mecanică cuantică 
 
 

Unele lucruri se întîmplă pur şi simplu  
nu poţi şti de ce.  
Şi nu alchimia nucleară  
va fi cea care să explice  
cele șase grade de separare  
care ne leagă de ceilalți.    
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*** 
 
 

Și apoi, din cînd în cînd,  
să bei un pahar cu vin  
să-ţi ghiceşti destinul în fundul ceştii de cafea  
fără să ştii cine rămîne, cine pleacă.  
Din corp mai mult decît orice altceva 
îmi place gura, care se hrănește cu lumea  
și dăltuieşte cuvinte.   

 
 
 

Vară  
 

 
Mirosul gudronului de la fundul digului,  
dinţi de cîine încrustaţi în chilă.  
Pecetea irizată a verii 
se înalţă cu curenții ascendenți  
neştiind în ce direcție călătoreşte inima.  
Din toată acea lumină care a dilatat ziua  
a rămas ţesătura decolorată a pernei,  
algele uscate încreţite pe stîncă,  
ochii Sfintei Lucia pe noptieră,  
îmbrățișarea sîngerîndă a unei meduze pe gît.  

 

 

 

Vara 2 
 
 

Poate că a fost vara trecută sau cu un an înainte.  
Spectacolul, oricum, este mereu același: condamnaţii  
cufundaţi pînă la jumătate, omul din cocotier 
ziarul mînjit de grăsimea cremei.  
Numai fundalul se schimbă.  
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 Aymen HACEN 
 

 

 

 
S-a născut pe 24 august 1981 la Hammam-Sousse în 

Tunisia. Este poet, prozator, eseist, traducător şi 

critic literar. Profesor de limbă, civilizaţie şi 

literatură franceză la Şcoala Normală Superioară din 

Tunis, consideră că învăţămîntul şi angajamentul 

politic sunt în mod indisociabil legate de scriitură. 

 Cea mai recentă carte a sa de poezie 

Tunisité urmată de Chroniques du sang calciné et 

autres polèmes (editura Fédérop, 2015), a primit în 

martie 2017 Premiul Kowalski al oraşului Lyon. Este 

membru al echipei de scriitori care organizează 

Festivalul « Voix Vives de Méditerranée en 

Méditerranée » de la Sète (Franţa). 

 Este autor al lucrărilor: 

- Stellaire. Découverte de l’homme gauche, Fata Morgana, 2006 ;  

- Alphabet de l’heure bleue, Jean-Pierre Huguet éditeur, 2007, prefaţă de Yves Leclair şi postfaţă de Pierre 

Garrigues;  

- Le Gai désespoir de Cioran (Miskiliani, Tunisie, 2007), eseu despre tragicul în literatură;  

- Erhebung (volum însoţit de fotografii de Yan Tomaszewski), Jean-Pierre Huguet éditeur, 2008;  

- le silence la cécité (découvertes), volum apărut în martie 2009, cu o prefaţă de Bernard Noël; 

- Trente-et-une nuances de bleu, cu desene de Tarek Souissi, Tunis, Editura Nous, avril 2018.  

Prezentare și traducere de  Valeriu STANCU 
 

 

Arhipelag 
  

Între noi istmul se prelungeşte 
Cuvîntul de odinioară se stinge 
Cîteva tufişuri îţi acoperă chipul 
Cîteva pînze îţi mascheză faţa 
Între noi se prelungeşte stridenta tăcere  
 iar cuvîntul de odinioară se moleşeşte 
Stînca stacojie se descompune tăiată de vînt  
 de ploaie şi de valuri 
Atunci efluviul se strecoară între fruct şi carnea sa 
Istmul se prelungeşte pînă la suferinţă 
Pîndesc sensul în auroră 
Între malurile depărtate azurul îi întîmpină pe cei vii 
Atmosfera inundată se împovărează cu toate vocile 
Atunci se naşte cuvîntul 
Tăcerea nu are loc în istmul zilelor mele 
Încetişor, memoria mea creşte  
 zidită din cuvinte din talismane în sunetele ascuţite 
Ale ţipetelor păsărilor de peste mări 
Pîndesc sensul la ivirea aurorei. 
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Trandafirul meu 
 

Trandafirul vieţii mele 
Mi-a oferit o roză 
Bogată ca o proză 
O, ce încîntat sunt! 
 
Mai ales se potriveşte pasiunea mea 
Cu verdele curgător 
Cîntă iubirea trează 
Dansează fără discreţie. 
 
O, frumoasa mea Roză! 
Culoarea ta e clară 
De natură princiară 
Apropie-te să te ud! 
 
Fiindcă e primăvară 
Vei avea o apă proaspătă 
Vom merge în caleaşca mea 
Să rătăcim pe cîmpuri… 
 
Amîndoi în natură 
Ca rege şi regină singuratici 
Domnind peste culturile cu sfeclă, 
Pe care ţi le ofer ca podoabe.  

 
 
 

A înnegri 
 

Mîna ta stîngace şi stîngă scrie pe tablele ei  
a intra nu înseamnă a ieşi a muri nu înseamnă a te naşte 
o a doua oară pe pagini albe 
înnegrite de atîtea ori, încît mîna de foc 
a strîns vidul între degetele ei de argilă 
 
pagini groase să le tai cu cuţitul 
şi ceaţa dansează la sunetul informal al 
clinchetului cuvintelor care  răsună între cuvinte 
văduvie a luminii faţă întunecată  
pe paginile groase goale după dorinţă 
 
– ca noaptea neagră se înalţă în ochii tăi 
tu care mergi departe porţi în tine toată speranţa – 
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Iov 
 

Tu nu eşti Iov pentru a spune că prin răbdarea ta  
i-ai dat iarăşi dreptate Celui Etern 
nici că strigătele tale adamice au făcut să se prosterneze 
Negativistul nici că mîna ta stîngă şi tremurătoare 
A făcut să se încline balanţă de partea 
Binelui 
 Ochii tăi sătui de noapte şi de disperare  
vor suferi să ne vadă striviţi de negru? 
     Nu 
Omul care a deschis ochii spre noaptea  
mormîntului nu mai poate să blesteme ziua  
naşterii sale nici să-şi redeschidă rănile 
cu un ciob 
strigătele sale adamice au efectul unui vrăji 
asupra setei noastre de a trăi, umană prea umană! 

 
 
 
 

Moartea 
 
 

Noaptea armă albă care-şi taie venele 
picătură cu picătură cerneala răspîndeşte  
   un sînge de cerneală 
moartea aruncă celor vii o privire amicală 
privire albă limbă frugală piatră tombală 
uşoară vrăjmăşie totuşi eşec 
sintactic cînd cineva îşi scrie testamentul 
 
îi eşti tu astăzi recunoscător gîndului  
morţii pentru că te-a eliberat de  
mai vechi şi mai noi teodicee care nu valorează greutatea  
lor în aur decît atunci cînd ziua este singura speranţă 
 
– În sfîrşit soarele a apus pe un mormînt – 
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Prezidenţiale 
 

(Hai, vorbeşte!)  
poate există un motiv de mirare 
Unde? Cînd? 
de a tremura ca vocea care vorbeşte atunci cînd printr-o 
plesnitură 
a limbii de palat 
se înţelege printre altele aceasta: 
bravitudine  
 
poate există un motiv de mirare 
Unde?! Cînd?! 
şi de a impune tăcerea sau de a te resemna în ea 
constrîngere a finitudinii 
aceasta vorbeşte mai mult decît raţiunea 
nesăbuinţă – limbă la îndemîna palatelor 
 
(Hai, încă vorbeşte!)  
rănilor spinii se vor plînge de voi 
vor spune spinii: unul cîte unul 
ne-aţi ales unul cîte unul ne-aţi  
despărţit de mama noastră cactus unul cîte unul  
ne-aţi ascuţit cu cuţitul vostru de buzunar 
unul cîte unul ne-aţi uns cu saliva voastră 
otravă unul cîte unul ne-aţi semănat în vînt 
unul cîte unul ne-aţi numit răni unul cîte 
unul ne-aţi botezat lepădături 

 

Alfa 
 

În Paris mergînd de-a lungul numelor visate  
respirîndu-le, bîndu-le între două trei pahare 
interiorizîndu-le la Paris să fii Saint Michel 
să dibui să loveşti demonii 
pentru care iadul rimează aici cu  
pămîntul cu ura cu infernul cu gheena 
moartea cu moartea sîngele viaţa morţii 
vai, neantul îmbrăţişează neantul 
pentru ei neantul rimează cu iertarea 
 
Dar fiecare în Paris va fi avut partea sa  
de dar sfinţi scriitori simpli preşedinţi 
să mergi în Paris da foarte aproape de Istorie 
la adăpost de privirile avide ale Timpului 
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Omega 
 
În Paris să mergi cu o carte în mînă beat  
de poezie da cea pe care un albatros 
contemporan o frămîntă bărbăteşte proză 
într-un volum cu titlu sobru şi arzător 
demn de cei care încearcă să gîndească  
a trăi împotriva tuturor sumbrilor asasini 
să trăiască periculos şi poetic 
titlu sobru şi arzător – Violenţă şi islam 
în vederea unui nou elan a unei recuceriri  
în vederea unei reiniţieri  
a luminii prin soare 
a nopţii prin alchimia corpurilor îndrăgostiţilor 
 
Dar fiecare în Paris va fi avut partea sa  
de dar sfinţi poeţi simpli vagabonzi 
să mergi în Paris cu Poezia 
urmărit de întreaga lume cu priviri pline de ură  
     – în mod liber 
 
 

 
 
 

Jucătorul de şah 
 

Te vei aşeza într-al tău destin 
Printre alţii fără de chip, 
Jucătorule cu idei obscure, 
Ce ameninţi un rege clandestin. 
 
Cu ei îţi sapi mormîntul 
Cu ei îţi numeri clipele 
Care te vor scuti de cădere 
O, blestemat jucător ce te stingi! 
 
A trăi sau a muri ai ales? 
Te sfătuiesc să fii filosof 
Uită eşecurile teozofilor 
Sărman jucător de şahuri blestemate. 
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Cronică a bucuriei obişnuite 
 

La Kelibia – vreau să spun  
la un deget de Marea Albă 
al cărei nume în franceză este 
pămîntul din mijloc 
albul îşi dispută cu muscatul 
partea lui de beţie albastrul 
cu peştele sabie tandreţea  
dar, nu-i aşa, se spune 
că a bea şi a mînca – a iubi 
pe scurt este sursă a  
nebuniei dar eu vreau să spun 
sursă a adevăratei vindecări  
– oricum la un deget 
de ultima vindecare 
cu inima grea de motivele 
jubilaţiei sale de a bate 
se opreşte apoi imediat 
îşi reia nu fără poticnire 
drumul său către moarte 
unde nu există moarte fără viaţă  
– să trăim pentru a nu muri  
este raţiunea noastră de a trăi 
 
Fără îndoială aveai dreptate  
să spui că te preferă mort 
de aici înainte da de aici înainte  
ei vorbesc profitînd de 
tăcerea ta – de-ai noştri  
era al nostru era 
spun ei – dar e 
vinul francez sau iubirea sau 
ambele puţin cîte puţin 
amîndouă disputîndu-şi 
un loc în viaţa ta  
sau chiar întreaga ta viaţă sau  
poate s-au înstăpînit în  
inima ta care operată ea însăşi 
a trebuit să opereze pe tine 
ca graţia divină în  
sufletul tău ea impermeabilă la 
orice bătaie de acum încolo 
mai mult zgomot decît muncă  
 
– refuzul de a fi în rugăciune 
bucuria de a fi: raţiunea de a trăi 

 

 
Karolina LIZUREJ , Poland,  

How to dream of being a bride, 
 hand embroidery, 90x60 cm 
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Adam PUSLOJIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Încă de viu...  
 

confraților mei români 

 
 
Azi m-a părăsit și ultimul meu vis. 
Mă doare chiar și cerul senin...  
mai mult de atât, s-a ascuns precum  
o pată în mine, spre răsărit! 
 
Poate că am ieșit fulgerător 
din pântecul mamei mele, 
rătăcite printre stele și grelele 
nuiele de țară, fatal de natală. 
 
Mi-am pus imediat o baltă la ochi 
și la inimă, o lacrimă împietrită, 
un diamant nelustruit până la capăt 
cu dalta surasului de frate. 
 
Te privesc acum prea direct 
în suflet și-ți spun: frate, noi  
am depășit ultima rază a zilei de Azi, 
și am trecut pe țărmul tatal -  
 
La nodurile apei din Potop,  
spre cutremurul suprem, de semnul 
blestemat de Adio și suntem acolo 
undeva sus pe cruce, încă de viu. 

 
Serbia, 18 octombrie 2020 
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Au 
 

Au început să ne dispară 
prieteni dragi și de neuitat. 
Dumnezeul din noi tot mai mic 
ne este. Inima și patria au devenit  
ceva straniu și amară, din ceruri 
afară, rău și otrăvitor. Un tiran, 
o umbră, hrean și dudău. Acasă 
și la noi în curte chiar și umbra 
ne plânge. Umil și greu ne este tot sufletul.  
Nimeni nu zboară ușor.  
Chiar și Hiperboreea tot mai departe, 
 ultimul strop de speranță 
e răsuflarea.  
 
Părintele nostru tot mai rar ne trece   
                                                cu mâna prin suflet. 
 
Din cântec în cântec, am devenit 
o țară pustie, un neant aproape,  
                                niște buruieni de cucută doar.  
 
Ah, ce-mi spui...si el a plecat, 
fratele meu iubit și drag? 
 
Din creier se întinde un țipăt,  
un urlet 
de potop. 
 
Acest pat uitat la mine-n cale,  
                                                tu ai devenit, iubito? 
 
O rază, un nor  e tot cerul senin? 
 
Cum și de ce eu acum 
nici nu pot să tac 
cuminte din zbor? 
 
Cimitirul nostru vesel uitat de tot 
ne este: o avere a nimanui! 
Un cer sălbatic și o bucată  
de sârmă ghimpată. 
 
Omenirea mea, amin. 

 
Ieri, octombrie 2020 
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Anca SÎRGHIE 
 
 

Mihai Eminescu și “fratele 
lui mai mic”, Lucian Blaga  
 
 

nul literar la români se constituie, în mod 
simbolic, din două emisfere, una aurorală, 
pornind de la data nașterii lui Eminescu, 

devenită deloc întâmplător Ziua Culturii Naționale, 
și alta thanatică, debutând cu ziua miezului de 
iunie, când s-a stins Eminescu. În 15 ianuarie 2020 
s-au împlinit 170 ani de la  nașterea omului Mihai 
Eminescu, a cărui „mare trecere” s-a înfăptuit în 15 
iunie 1889 într-un mod specific geniilor. Oricât au 
încercat unii să-l denigreze de-a lungul deceniilor, 
declarându-l blasfemiator “cadavrul din debara” 
ori să-i diminueze importanța, socotind că  la 
început de secol XXI locul îi este în muzeul 
literaturii, în realitate Mihai Eminescu este şi în 
prezent pentru românii de pe toate meridianele 
Planetei Albastre un glas al conştiinţei noastre mai 
bune, o stea care a răsărit spre a ne veghea şi 
susţine  încercările de înălţare întru spirit. Aceasta, 
chiar dacă generațiile tinere nu-l mai studiază 
sistematic și aprofundat, nu-i mai memorează 
versurile, nici ale lui dar nici ale altora, chiar dacă 
unii nici nu-l mai citesc, deși le este tare dor de 
versul lui incandescent, șlefuit ca un briliant. 
 
I. PERENITATEA MODELULUI EMINESCIAN 

  Așa cum afirma cu tărie Titu Maiorescu, ca 
realitatea să o confirme apoi,  începutul de secol 
XX în poezie românească a fost de neconceput fără 
modelul lirismului eminescian. Există un mod de 
influențare  eminesciană indirectă a generațiilor 
poetice de până astăzi, fie că vom menționa aici 
numai pe creatorii cei mai originali, adică pe 
George Bacovia, Octavian Goga și Vasile 
Voiculescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu și Lucian 
Blaga, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana 
Blandiana, care, fără vreo formă de epigonism,   l-
au absorbit în rădăcinile creației lor.  

Ei au trăit cum definea Lucian Blaga pe 
adevărații făuritori de frumos, afirmând că ”Omul 
există în univers întru și pentru creație.” 
Înțelegând rolul catalizator al modelului 
eminescian, T. Arghezi, ( pe care în miopia sa 
critică din anii socialismului, Pompiliu 
Constantinescu îl considera singurul urmaș în 

măsură să-l concureze pe Eminescu9), a intuit 
materialitatea cuvântului limbii române și l-a 
dăltuit cu patima unui chinez bătrân.”Pășiți încet, 
cu grijă tăcută, feții mei/Să nu-i striviți nici umbra, 
nici florile de tei/ Cel mai chemat s-aline din toți și 
cel mai teafăr/Și-a înmuiat condeiul de-a dreptul 
în Luceafăr” sună Inscripție pe amfora Lui, una 
dintre cele mai frumoase poezii închinate 
maestrului său. Ea ștergea zgura epigramei 
imfame a lui Al. Macedonschi sau platitudinea 
sinceră a lui Vasile Alecsandri, mărturisind că “La 
răsăritu-i falnic se-nchin-al meu apus”.   Primind 
lecția eminesciană, Ion Barbu a făcut un exercițiu 
de abstractizare neologistică a cuvântului 
românesc, George Bacovia l-a neantizat, iar L.Blaga 
i-a simțit fiorul metafizic.  

 
II. VARIABILE ALE APROPIERII  LUI BLAGA DE 
EMINESCU 

  Între Eminescu și Blaga, cei doi poeți-filosofi, 
există niște apropieri de biografie artistică, de la 
copilăria rustică la paradigma germană a formării 
lor și la atracția  pentru mitul autohton, cronotopul 
eminescian fiind Dacia, iar Blaga pivotând pe 
conceptul de “țară”. Atât Eminescu cât și Blaga au 
întocmit câte o culegere de folclor pentru uz 
personal, semn al înțelegerii  tezaurului de 
frumuseți pe care îl cuprinde lirica populară. 

Poeziile debutului blagian stau sub semnul 
modelului eminescian, dar nu mai puțin al lui  
G.Coșbuc și O. Goga: ”Vă pierdeţi voi unde 
pribege…/ Şi jalnic a voastră doinire/ Se stinge ca-n 
suflet de fată/Întâia ascunsă iubire.” (Pe țărm) 10 
Atât Eminescu cât și Blaga debutează la 15 ani cu 
versuri care au rămas mult timp îngropate în 
publicistica vremii. Sextil Pușcariu publica în 1919 

                                                 
9 Vezi Pompiliu Constantinescu, Tudor Arghezi, Scrieri, I, 
București, 1967. Vezi: idem, Tudor Arghezi, Fundația pentru 
literatură și artă “Carol II”, București, 1940.  
10 După ce este refuzat de revista „Luceafărul” lui Oct. 
Tăslăuanu de la Sibiu, pentru că  trimisese versuri albe, Blaga 
și-a făcut debutul în “Tribuna” din 3/16 martie 1910 cu poezia 
Pe țărm, semnată L.B. Brașov, urmată în 8 mai 1910 de poezia  
Noaptea.  

A 
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Poemele luminii la Cernăuți, astfel Blaga intrând în 
literatura română prin Bucovina, lume 
eminesciană prin excelență. Ca și Eminescu, autor 
în 1878 al studiului Basarabia, urmat de Tendințe 
de cucerire, apărut  la “Timpul”, unde Rusia este în 
mod egal numai mândrie și lipsă de cultură, Blaga 
este atras de sufletul slav11, la care va face referiri 
în studiile sale  de filosofia culturii12. 

Cercetarea de față nu se oprește la afinitățile 
elective dintre cei doi poeți, temă care a atras 
personalități autorizate13. Vom supune atenției un 
cu totul alt aspect de  istorie literară, unul relevant 
pentru preocuparea lui Lucian Blaga de a-l scoate 
în evidență pe marele lui înaintaș. Nu întâmplător, 
ultima muză a lui Blaga, Elena Daniello, îmi 
mărturisea  că în discuțiile prietenești purtate cu 
el încerca să-l conștientizeze că fiind autorul mai 
multor cicluri de poezie, de la Poemele luminii, 
Pașii profetului din începuturi și până la 
Nebănuitele trepte, Ce aude unicornul și altele 
postbelice, creator al unui întreg sistem filosofic 
original și dramaturg expresionist inegalabil în 
literatura română, el este mai complex afirmat 
decât Eminescu. Răspunsul lui Blaga era mereu 
același, anume că el nu aspiră să devină altceva 
decât “fratele mai mic al lui Eminescu”. Chiar și 
numai această afirmație trădează o reală 
admirație. Modul cum s-a raportat Blaga la “fratele 
mai mare”  a rămas până în prezent prea puțin 
cunoscut, deși a fost exemplar în diversitatea 
formelor sale de manifestare. Vom marca pe cele 
mai importante dintre ele. 

Puțini sunt cei  care își amintesc astăzi că 
Lucian Blaga a întocmit ediții cu poeziile 
eminesciene. În 1923 apare în Colecția “Cartea cea 
bună” de  la Editura Cultura Națională din 
București o antologie de Poezii filozofice, sociale și 
satirice de Eminescu, (71 p.) cu o introducere de 
Blaga. Cuprinde o selecție de  14 poezii 
eminesciene. O alta era Poezii lirice, cu introducere 
de Blaga, ( 94 p.) cu 44 poezii, dar între ele nu 
figura Luceafărul.  Claudia Millian în articolul 
Mihai Eminescu în Cartea cea bună 14 din 1924, 
remarca deosebirile  dintre autorii de antologii 
Lucian Blaga și Titu Maiorescu, vechi intelectual în 
felul tratării primei ediții de Poesii, unde  știm că el 
s-a socotit îndreptățit să intervină, chiar 
modificând unele versuri.  

Există o altă dimensiune a admirației față de 
Eminescu, prin care Blaga și-a valorificat abilitatea 

                                                 
11 Vezi Lucian Blaga, Contribuții documentare la biografia sa și a 
operei,  Mihai Dascăl editor, 1998, p.67. 
12 L.Blaga, Spațiul mioritic, Editura Cartea Românească, 
București, 1936.  
13 Mircea Vaida, Lucian Blaga- afinități și izvoare,  Editura 
Minerva, București, 1975 ; Ionel Popa, Eminescu-Blaga. Afinități 
elective-Teze, http://www.ionel popa.rto/pdf. 
14 Claudia Millian, Mihai Eminescu în Cartea cea bună din 
“Adevărul literar și artistic”, Rubrica Mișcarea literară, an V, 
nr.165, 3 februarie 1924, p.7. 

de traducător în limba germană, învățată din 
copilărie la Sebeș și Brașov, apoi la Viena, unde 
fusese student. În Sammlung deutscher Gedichte, 
Sibiu, 1928, Blaga tradusese în germană poeziile 
eminesciene, între care Somnoroase păsărele, 
Afară-i toamnă, Sonet/ Sunt ani la mijloc/. În anul 
1935, pentru acele traduceri de versuri 
eminesciene, L. Blaga va fi răsplătit  cu Premiul 
Hamangiu” pentru traduceri în germană” al 
Academiei Române15. Distincția aceasta ar putea 
adeveri faptul că sensibilitatea poetică a 
traducătorului a asigurat o translare de înaltă 
calitate.  

Nu sunt deloc puține referirile pe care Blaga le 
face la poetul- etalon de platină, Mihai  Eminescu,  
în Spațiul mioritic16, fiind preocupat de simbolurile 
din poemul Luceafărul. În Geneza metaforei și 
sensul culturii  el comentează un fragment din 
poezia Peste vârfuri.  

Semnificativ ne apare faptul că abordările  de 
critică literară și chiar cele de sinteză estetică  sunt 
tentate de apropierea textelor celor doi creatori, 
gest onorant pentru tânărul Blaga în plină 
ascensiune pe atunci. La rândul său, coleg cu Blaga, 
profesorul Liviu Rusu compară în Estetica poeziei 
lirice, 1937, discursul proletarului din Împărat și 
proletar cu Veniți după mine tovarăși de Lucian 
Blaga, ca dovadă a existenței unor motive comune 
și a unei atitudini meditative, nu revendicativ-
revoluționare. Ne amintim cât de fals avea să se 
prolifereze în perioada proletcultismului discursul 
proletarului, care a fost studiat ca atare de multe 
generații de elevi și studenți români. Pornind de la 
valențele expresivității ritmului, profesorul L.Rusu  
demonstrează că cele două strofe ale poemului 
eminescian citate de el,  “ca și toată partea întâi a 
poeziei, sunt un apel la revoltă. Fiecare cuvânt 
îndemnă la răscoală; dar oare într-adevăr sunt în 
stare să ne electrizeze aceste cuvinte, cum ar cere-
o înțelesul textului? Evident că nu. Armonia 
eminesciană nu se dezminte nici aici; chiar 
cuvintele de revoltă se revarsă într-un ritm lent, 
fără niciun tumult, în mod cu totul deosebit de 
adevăratele imnuri revoluționare. Să comparăm 
aceste două strofe cu un fragment din Veniți după 
mine, tovarăși de Lucian Blaga, exemplu departe de 
orice tendință de revoltă și care tocmai pentru 
aceasta este instructiv: “Veniţi lângă mine, 
tovarăşi! E toamnă,/ se coace/ pelinul în boabe de 
struguri/ şi-n guşe de viperi veninul.// C-un chiot 
vreau astăzi să-nchin/ în cinstea sălbaticei mele 
minuni, care pleacă/ lăsându-mă singur,/ cu 

                                                 
15 Premiile literare acordate începând din 1930 din fondurile 
lăsate de Constantin Hamangiu, un Mecena al timpului, va 
reveni  în 1936 lui George Călinescu. Istoricul literar va fi 
recompensat cu Marele Premiu Hamangiu pentru Viața lui 
Mihai Eminescu și pentru Opera lui Mihai Eminescu.     
16 L.Blaga, Spațiul mioritic, Editura Cartea Românească, 
București, 1936, p. 248-264. 
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plânsul,/ cu voi,/ şi cu toamna…”17  Așadar, un 
imaginar de tip expresionist pe o temă erotică 
elegiacă și cu un crescendo marcat de apelativele 
“veniți lângă mine..Veniți mai aproape!.. Veniți 
lângă mine, tovarăși, să bem”…, ca finalul să 
culmineze cu “Veniți după mine, tovarăși!”, fiind 
invocat motivul marii treceri spre celălalt tărâm. 
La rândul său,  Emil Riegler în Eminescu și poezia 
nouă18 demonstrează prin compararea  lui M. 
Eminescu cu Nichifor Crainic, L. Blaga, D. Botez, 
Adrian Maniu că “fiecare poet mare ar putea 
corespunde prin câte o poezie școlilor celor mai 
diferite.“ Alăturarea celor doi poeți face obiectul 
unor priviri de sinteză. M. Eliade afirmă că lucrări 
literare valoroase culte sau inspirate din folclor au 
dat numai M. Eminescu, L. Blaga și  T. Arghezi.19   

Atât Eminescu cât și Blaga par să se fi ivit pe 
firmamentul liricii române când se simțea nevoia 
unei noi reforme a metaforei. Aș invoca titlul 
nuanțat imperativ de Marin Sorescu la poezia 
Trebuiau să poarte un nume și prin extindere țin să 
afirm că trebuia ca cei doi poeți să se ivească… 
Apariția lor, fiecare într-un moment de necesară 
primenire a lirismului, a fost o binecuvântare 
pentru evoluția poeziei românești, în  genere. 
Modelul blagian era original, dar apropieri între 
anumite motive lirice la cei doi poeți s-au făcut cu 
ușurință în publicistica timpului.  Poemul Mortua 
est  va fi raportat de Mihail  Gregorian la  poezia În 
marea trecere de L. Blaga. Eminescu a realizat 
prima  revoluție a viziunii asupra modului cum 
exprimă prin metaforă iubirea în versuri, ca să 
ajungă la complexa formulă de „farmec dureros”, o 
nuanțare nemaiîntâlnită până la el în poezia 
românească, exprimată  printr-un atât de concis 
oximoron: “Ea privi atunci în jos,/ Trece mâna pe 
la tâmple,/ Iară inima-i se umple/ De un farmec 
dureros.”(Povestea teiului). Blaga formulează o 
teorie coerentă despre metafora, care este 
plasticizantă sau revelatorie și o ilustrează 
programatic de la prima sa artă poetică intitulată 
programatic Eu nu strivesc corola de minuni a 
lumii.” Minunile” corolei  blagiene conduc spre 
esențe și spre obârșii, izvoare, concepute ca 
primordiala creație a Marelui Anonim. Prin somn, 
prin iubire, contemplație, tăcere și creatie, omul e 
misterios conectat la acel sublim "zumzet de roi" al 
misterelor existenței. Căile de revelare ce-i sunt 
acordate îl îndeamnă la iubire, care este, forma 
jubilatorie de participare la mister și de "sporire" a 
"corolei" osmotic-integratoare a existenței. În 

                                                 
17 Liviu Rusu, Estetica poeziei lirice, ediția a III-a, Editura pentru 
literatură, București,1969, p. 192-195. Vezi și ediția I, apărută 
la Editura Institutului de Psihologie al Universității din Cluj în 
1937, ediția a II-a din 1944, dar fără schimbări esențiale.  
18 Emil Riegler, Eminescu și poezia nouă, în “Adevărul literar și 
artistic”, an IV, 1923, nr.115, 4 febr., p.2. 
19 M. Eliade, Mihai Eminescu, Folclor și creație cultă, în 
“Sânzana”, an I, nr. 11, 18 dec., 1937, p. 3. 
 

poezia Izvorul nopții iubita îl fascinează în 
unicitatea ei:”Frumoaso,.. Așa-s de negri ochii tăi, / 
lumina mea.”  

 În situații solemne, Eminescu este un reper 
constant pentru academicianul Blaga și pentru 
șeful catedrei de Filosofia culturii la Universitatea 
din Cluj. Atunci când L.Blaga răspunde  la discursul  
de recepție al lui N. Crainic primit în Academia 
Română la data de 22 mai 194120, el apreciază că 
“legăturile gândirismului, zic, cu  trecutul, se trag 
de la marele copac: Eminescu”21.Tot acolo revine 
asupra ideii, trimițând la versul “povești și doine, 
ghicitori, eresuri”.22Este o dovadă că Lucian Blaga 
îl purta pe Eminescu în suflet, ca permanentă 
prezență. 

 În anii refugiului Universității clujene “Regele 
Ferdinand I” la Sibiu, profesorul Blaga termina 
Trilogia culturii. Deja în Diferențialele divine din 
1940 el lansase conceptul de “Mare Anonim”, ca 
divinitate supremă, luând locul unor tradiționale 
întruchipări ale religiilor. La Sibiu  în 1942 el 
publică Religie și spirit, unde neagă revelațiile 
mistice și ideea de Iisus Hristos, care ar fi doar un 
mit. Ca atare, Blaga va fi exclus din colectivul 
revistei ortodoxiste “Gândirea” și este atacat de 
teologii sibieni, îndeosebi de dogmaticul Dumitru 
Stăniloaie într-o recenzie în care acuza adusă 
autorului, de care recenzentul se delimitează 
categoric, este că nu respectă creștinismul 
ortodox. Într-un asemenea context caustic sub 
raport ideologic,  în  1943 Blaga ia atitudine 
împotriva lui Alexandru Grama,23 denigratorul 
blăjean al lui Eminescu24. Pamfletul acesta se 
răspândise într-un volum nesemnat, drept care 
autorului i se va spune”Anonimul de la Blaj“. 
Pamfletul a fost aplaudat de Al. Macedonski25, 
apreciat cu moderație de Elie Dăianu, însă 
contestat energic în 1939 de Șerban Cioculescu26. 
Folosind pamfletul și fabula, în 1943 Blaga îl apără 
într-o formă voalat-artistică nu numai pe 

                                                 
20 Nechifor Crainic a rostit discursul Elogiu lui Octavian Goga, 
iar răspuns îi dă Lucian Blaga, încât se va afirma că teologul a 
intrat în Academia Română gardat de doi ardeleni, Octavian 
Goga și Lucian Blaga.  
21 D. Vatamaniuc, L.Blaga. Contribuții documentare la 
bibliografia sa și a operei, Mihai dascăl editor, 1998, p.67.   
22 Ibid., p. 72. 
23 Alexandru Grama, născut în 1850, a făcut școală la Blaj, unde 
prin 1866, când sosea acolo M. Eminescu, avea veleități literare, 
părăsite pentru studii făcute la Sibiu, Viena, ca să ia doctoratul 
în 1877, manifestându-se ca profesor și publicist. 
24 Pamfletul antieminescian a apărut în  1891 în foiletonul 
ziarului “Unirea” de la Blaj, fondat  cu 10 ani înainte de către Al.  
Grama. 
25Al. Macedonski, autorul nedreptei epigrame Unui pretins poet, 
găsea în Al. Grama un susținător al atitudinii lui 
antieminesciene, drept care îi scrie cu mare entuziasm o 
epistolă de felicitare, declarându-l ”unicul român care a scris o 
cărticică completă și nepasionată.“ pe această temă.  
26 Ș. Cioculescu, De la d-l Grama la câțiva agramați de azi, în vol. 
Aspecte literare contemporane (1932-1937), Editura Minerva, 
București, 1972, p.593-595.   
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Eminescu, ci se justifică și pe el însuși în articolul 
De la cazul la tipul Grama27. Realitatea este că 
apărarea lui Eminescu va fi reluată și de către D. R. 
Popescu după alte patru decenii28. Dar între cei 
trei apărători ai lui Eminescu, unul se departaja, 
după cum observa profesorul Ion Buzași, anume: 
“Dacă în cazul lui Șerban Cioculescu  sau D. R. 
Popescu, articolele au doar semnificația unei 
atitudini literare față de un pamflet nedrept, în 
cazul lui Blaga, articolul este o modalitate de 
autoapărare, caracteristică lesne revelată prin 
evocarea pe scurt a împrejurărilor în care a fost 
scris și publicat articolul.29“  

Se știe că Lucian Blaga a fost neiertător cu 
partenerii săi de polemică. Cu prof. Dumitru 
Stăniloaie a polemizat îndelung, pe academicianul 
Constantin Rădulescu-Motru l-a insultat numindu-
l “Mortu”, impolitețe ce a coalizat pe colegii de 
Academie împotriva sa, ei formulând chiar măsura 
de a-l elimina pe Blaga din înaltul for științific. Iată 
de ce considerăm că apărarea polemică a lui 
M.Eminescu se face cu un aport major al fanteziei 
creatoare. Este drept că dacă Eminescu, atacat de 
Grama și Macedonski, nu a avut de suferit, Blaga 
este taxat de M. Beniuc tocmai într-un moment de 
ostilitate politică maxima, ca având “înclinații 
huliganice“  și pentru “ misticismul său de 
mediocră proveniență germanică“, în romanul  Pe 
muche de cuțit, 1959. Era o schimbare drastică a 
atitudinii lui Beniuc, după ce în 1942 tânărul 
transilvan îl elogiase pe Blaga în poezia Destin în 
versuri pline de prețuire:”Dacă astăzi Blaga și 
Arghezi/ Sunt mai mult decât Mihai Beniuc/ S-ar 
topi răcelile zăpezii/ Când va fi de-aice să mă duc.“ 

Concluziv, ținem să afirmăm că nimic nu a 
lipsit din arsenalul blagian al admirației față de 
“fratele mai mare” în ale poeziei românești, Mihai 
Eminescu, pe care l-a editat, l-a tradus, l-a apărat 
polemic și nu mai puțin l-a apreciat în studii,  la 
date calendaristice  sărbătorești ori în discursuri 
solemne. Blaga a adus o contribuție substanțială la 
reabilitarea lui Eminescu, recurgând la o gamă de 
mare diversitate a formelor de  susținere.  

 
III. IREVERSIBILITATEA SUCCESIUNII 
EMINESCU- BLAGA  ÎN LIRICA ROMÂNEASCĂ 
 

Socotim că succesiunea Eminescu-Blaga s-a 
dovedit  ireversibilă, căci continuitatea lor este 
una legică. Într-adevăr, dacă finalul secolului al 
XIX-lea este așezat sub strălucitul triumf 
eminescian, Blaga va strălumina anul 1918-1919 

                                                 
27 L.Blaga, De la cazul Grama la tipul Grama, în “Saeculum”, an I, 
1943, nr.3, p. 91-98.  
28 D. R. Popescu, Galaxia Grama sau jugul lui Eminescu, în vol. 
Galaxia Grama, Editura Cartea Românească, București, 1987, 
p.22-35. 
29 I. Buzași, Lucian Blaga în apărarea lui Eminescu, în ziarul 
“Răsunetul”, Bistrița, online, luni, 8.10, 2009.  

cu dublul lui debut, cel poetic cu Poemele luminii și 
ca filosof cu Pietre pentru templul meu, admirabil 
primit de presa culturală a momentului. 
Edificatoare și adesea citată este opinia lui Nicolae 
Iorga, care în articolul său Rânduri pentru un tânăr 
anunța plin de entuziasm, cu personalitatea lui 
deja strălucită:” E aici un tânăr care întinde brațe 
de energie către tainele lumii. Tainele nu se prind 
niciodată, căci avem un singur chip de a le prinde: 
să le trăim.” Se formula succint tocmai nota ce va 
defini esențialmente universul liric blagian. 
Poeziile tânărului ardelean nu mai respectă tiparul 
clasic al ritmului și rimei, ci meditația sa e așezată 
în structura versului alb, care eliberează emoția de 
chingile prozodiei tradiționale.   

Când afirmăm că ordinea ivirii celor doi poeți 
este ireversibilă, apreciem că trebuie să fi existat 
poeziile Revedere și Mai am un singur dor, ca apoi 
Blaga să creeze elegia Gorunul, tot așa cum fără 
Rugăciunea unui dac n-am citi astăzi Cuvântul din 
urmă, iar fără elegia eminesciană Melancolie nu s-
ar fi plămădit mai apoi poezia blagiană Paradis în 
destrămare.  

Ca poet erotic, Eminescu a dat trăirii complexe 
a dragostei dimensiune cosmică, stelară 
nemaiîntâlnită în lirica românească anterioară la 
un asemenea nivel de șlefuire stilistică.  Iubirea 
este o stare complexă, contradictorie, de „farmec 
dureros” sau “farmec sfânt”, cum îl prezintă în 
elegia Pe lângă plopii fără soț, unde sentimentul 
trăit și împărtășit de femeia adorată i-ar fi putut 
asigura nemurirea: ”Ai fi trăit în veci de veci/ Și 
rânduri de vieți/ cu ale tale brațe reci/ 
Înmărmureai măreț.“ Tot o muză este în poezia 
blagiană femeia din poezia Portret, care stăpânește 
un teritoriu sacru:” Culori am pentru ce se vede şi 
pentru ce mai e veşmânt./ Culorile le iau din 
apă,/din dulci otrăvuri şi din vânt.// Doar pentru 
cele ce-s adaos/ venind din sfânta ta planetă/ 
culori eu n-am în graiul lumii/şi nici uleiuri pe 
paletă.” Iubita are un farmec inexprimabil prin 
cuvinte.  Având bine însușită lecția onirismului 
romantic eminescian, Blaga meditează asupra 
timpului transcendent, sfredelind fântâni adânci 
ale cugetării și identificând existența cu o “corolă 
de minuni a lumii”. Pe urmele lui Eminescu, poetul 
cosmogonic inegalabil al literaturii române, Blaga 
creează o poezie a „erelor, sferelor”, a  astrelor și 
zodiilor care “sunt și jos sub țară,/ fă-le numai să 
răsară…“ din  poezia Fântânile. 

Eminescu și Blaga au fost excepționali creatori 
de limbă românească, tocmai pentru că i-au înțeles 
importanța, de zestre încredințată de înaintași, de 
poeții “ce-au scris o limbă ca un fagure de miere”. 
Eminescu vedea în limbă ”măsurariul civilizației 
unui popor”, socotind că “Nu noi suntem stăpânii 
limbii, ci limba e stăpâna noastră“, ea dezvoltând 
cugetarea neamului care o vorbește. La rându-i, 
Lucian Blaga definea limba drept ”întâiul  mare 
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poem al unui popor.“ Plămădind-o, fiecare dintre 
cei doi poeți a zămislit universul lui liric 
inconfundabil, pentru că au fost înzestrați cu o 
vocație creatoare, pentru că au avut sensibilitate la 
misterul cosmic, la esențele de adevăr ale mitului, 
iar saltul pe care l-au marcat glisând de la sensul 
propriu la cel figurat metaforic susține revoluția  la 
care au supus ei graiul strămoșesc. De acolo de 
unde îşi trimite razele spre noi, românii de pe 
diferite meridiane ale Terrei la început de secol 
XXI, Eminescu ne priveşte îngăduitor, ştiind că 
versul său ne poate oblădui rănile sufletului, ne 
este imbold în luptele cotidiene, iar cuvântul său 
de publicist al secolului al XIX-lea este şi astăzi mai 
actual ca niciodată. Călin Georgescu, director 
executiv ONU nu ezită să-l considere într-un 
interviu recent pe Eminescu  “cel mai mare om 
politic al națiunii române.” 

Dacă întoarcem faţa de la el, de la marele 
Emin, avem numai de pierdut, pentru că ne vom 
lipsi de o pildă sublimă, cea mai înaltă în slovă 
românească,  de  a trăi pentru un ideal  de nobilă 
demnitate. Aşa  este admiraţia pentru natura 
izvoarelor  și a lacurilor cu nuferi din Povestea 
codrului, Lacul, Freamăt de codru  şi a malului de 
mare din Mai am un singur dor. Eminescu a pictat 
în cuvânt poezia  codrilor de aramă în Călin-file de 
poveste şi a cerului cu luna-regină și cu  luceferi, 
alături de iubirea ca “floare albastră”. Nimeni nu  a 
cultivat în conştiinţele celor tineri  admiraţia 
pentru un trecut dramatic, în care el vedea 
înaintând “falnic armia română” în înfruntările cu 
cotropitorii otomani din Scrisoarea III. Lecţia 
existenţială a versului eminescian  din Scrisoarea I 
și din Luceafărul te îndeamnă şi astăzi  să rămâi  
“privitor ca la teatru”  din Glossa în faţa 
degringoladei  groteşti a politicului şi să trăieşti 
având în faţă “de-a pururi  ziua cea de azi”, care 
este în orice timp  şi indiferent de generaţie  
pivotul tuturor împlinirilor tale.  

În mod cert, posteritatea a așezat altfel valoric 
pe cei doi creatori de geniu, căci ceea ce a 
însemnat Mihai Eminescu pentru lirica 
românească a secolului al XIX-lea, va fi Lucian 
Blaga pentru secolul XX. Ca două entități distincte 
și creatori singulari care au ridicat prin forță 
metaforică spiritualitatea românească la nivelul 
valorilor universale, ei au avut clare apropieri 
elective, iar “frate mai mic” a fost Lucian Blaga 
numai ca așezare calendaristică. Ei s-au născut 
poeți, cultura fiind mediul lor de viață. Despre 
Eminescu, G. Călinescu nu ezită să aprecieze că 
niciun alt poet român nu a izbutit să cuprindă 
literatura universală ca el, după cum nimeni nu a 
reușit să valorifice  artistic întreaga cultură 
națională cu toți factorii ei. 

Fiecare dintre ei a dat la momentul său 
măsura capacității noastre ca popor-va considera 
Ionel Popa în studiul menționat- de a fi universal, 

căci cugetarea lor lirică despre cosmos, geneza 
vieții și apocatastază, despre peisajul naturii 
satului carpatin din Sara pe deal sau Cântecul 
spicelor și Vara se ridică la înălțimea permanenței 
întrebărilor existențiale de totdeauna și de 
oriunde. “Poezia lor-afirma pe bună dreptate 
același autor-realizează o pax magna între 
românism și universalitate.“30 

Eminescu și Blaga erau îmbibați cu cultura 
universală a epocii lor, atingând un maxim, ca 
valorificare a folclorului național. “Pentru mine, 
etnicul este fatalitate, nu este program. Oricât ai 
căuta să-l ocolești, el se ține după tine, făcând 
parte din instinctul persoanei tale.” 31 Ei au creat o 
revoluție metaforică, făcând posibilă, prin 
deschiderea creată, evoluția ulterioară a lirismului. 
În marea trecere spre eternitate, romanticul 
Eminescu, acel “fulger nentrupt“ luminând calea 
timpilor ce vin  și expresionistul Blaga, căutătorul 
de „stele-n apă” stau cu cinste alături, frați legitimi 
ai aceleiași mame, marea Poezie.  
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Boris MARIAN 
 
  

Marele Arghezi 
 

e Argeș în jos s-a născut Tudor  Arghezi, 
sub numele de Ion Nae Theodorescu,la  
21 mai 1880, București, a decedat  la 14 

iulie 1967 (87 de ani), București.  Căsătorit de 
două ori , avut copii Eli Lotar (cu Constanța 
Zissu),Mitzura (cu Paraschiva Burda), Barutu (cu 
Paraschiva Burda). A fost poet( unii îl plasează 
imediat după Eminescu?) , prozator, jurnalist. Sdii 
liceale la Colegiul Național „Sfântul Sava” din 
București .Debut în  1896 la ziarul "Liga 
ortodoxă"( Arghezi avea studii teologice), al lui 
Macedonski. Opere semnificative- „Flori..de 
..mucigai”, ”Ochii Maicii Domnului”, „Cuvinte 
potrivite”, „Bilete de papagal”( publicație de mare 
popularitate).Influențe declarate -Charles 
Baudelaire, Edgar Allan Poe, Alexandru 
Macedonski, Anton Pann. A influențat pe Eugen 
Barbu, Benjamin Fondane, Gala Galaction, Tudor 
Vianu, Mircea Cărtărescu. 

Premii - Premiul Național pentru 
Literatură,Ordinul Meritul Cultural,a fost membru 
titular al Academiei Române, ș.a. A fost un mare 
scriitor , cunoscut pentru contribuția sa la 
dezvoltarea liricii românești sub influența 
baudelairianismului. Opera sa poetică, de o 
originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă 
marcantă a literaturii române. A scris, între altele, 
teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul 
Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, 
precum și literatură pentru copii. Arghezi este 
unul dintre autorii canonici din literatura română. 
De la vârsta de 11 ani, din cauza situației familiale, 
a fost nevoit să se întrețină singur, dând meditații. 
La cenaclul lui Macedonski îl va cunoaște pe 
Grigore Pișculescu (Gala Galaction), cu care va 
rămâne prieten apropiat. Între 1897 și 1899 
publică versuri și poeme în proză la „Revista 
Modernă” și „Viața nouă” pe care le semnează 
pentru prima oară cu pseudonimul Ion Th. 
Arghezi. Întrerupe studiile și se angajează, în urma 
unui examen de chimie, ca laborant la fabrica de 
zahăr Chitila."Acest tânăr, la o vârstă când eu 
gângăveam versul, rupe cu o cutezanță fără 
margini, dar până astăzi coronată de cel mai 
strălucit succes, cu toată tehnica versificării, cu 
toate banalitățile de imagini și idei, ce multă 
vreme au fost socotite, la noi și in străinătate, ca o 
culme a poeticii și a artei.", scria Macedonski.A 
fost un admirator al simbolismului și a altor 

curente aparținătoare (cum ar fi Secesiunea 
vieneză) polemizând în articolele vremii cu 
George Panu de la Junimea' asupra atitudinii 
critice a celui din urmă privind Literatura 
modernistă. La 19 ani a intrat la mănăstirea 
Cernica, unde a stat patru ani, până în anul 1904. 
În 1904, a publicat împreună cu Vasile Demetrius 
o revistă proprie, Linia Dreaptă, care a încetat să 
mai apară după doar cinci numere. În romanele 
sale, poetul a mărturisit că nu era foarte atras de 
cariera de călugar, căci autorul ciclului Psalmilor 
era un eretic și nu un spirit mistic. A recurs la 
acest refugiu mai mult din comoditate, unul din 
unchii săi fiind un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe 
Române. În romanul Cimitirul Buna Vestire a 
parodiat cu sarcasm lumea monahală.În 1905 a 
început un șir de călătorii în străinatate. Primul 
său fiu era la  Paris, în grija unei doici. Îngrijorat, 
Arghezi s-a hotărât să plece la Paris unde a stat 
puțin timp, apoi s-a mutat la Fribourg, unde a scris 
poezii și a participat la cursurile Universității 
Fribourg, dar nu a fost mulțumit de puternicul 
accent catolic al acesteia. S-a mutat la Geneva, 
unde a scris poezii, a asistat la cursurile 
Universității și, ca să-și câștige existența, a lucrat 
în atelierul unui bijutier.În acel timp, datorită 
criticismului său referitor la represiunea mișcării 
țărănești, a fost ținut sub supraveghere de 
autoritățile elvețiene.În 1909 a vizitat Italia.S-a 
reîntors în România în 1910, și a publicat lucrări 
în Viața Românească, Teatru, Rampa, și în 
revistele lui N. D. Cocea Facla și Viața Socială, dar 
și în revista Cronica în colaborare cu Gala 
Galaction; s-a aflat într-o perioadă în care a avut o 
activitate literară prolifică, scriind versuri, 
pamflete politice și articole polemice cu care și-a 
câștigat notorietatea în cercurile teatrale, politice 
și literare ale vremii. Cocea a contribuit la succesul 
lui Arghezi, publicând unul din primele poeme ale 
poetului, Rugă de seară. În această perioadă, 
Arghezi a devenit un critic de artă valoros și a luat 
apărarea pictorului Ștefan Luchian care suferea de 
scleroză multiplă și era acuzat de fraudă (din 
cauza suspiciunii că nu ar mai putea picta, dar ar 
permite ca lucrările altora să fie semnate cu 
numele său)Era prezent cu regularitate la Kübler 
Café din București unde s-a format un cerc de 
artiști și intelectuali boemi care îi includea pe 
scriitorii Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Eugen 

P 
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Lovinescu, Victor Eftimiu, Mihail Sorbul și 
Corneliu Moldovanu, dar și pe pictorii Iosif Iser, 
Alexandru Satmari, Jean Alexandru Steriadi, 
compozitorul Alfons Castaldi, și pe colecționarul 
de artă Krikor Zambaccian. Conform lui 
Zambaccian, Arghezi a putut fi văzut mai rar la 
celălalt loc de întâlnire, Casa Capșa. În acea 
perioadă era și un asociat al omului politic și 
colecționarului de artă Alexandru Bogdan-Pitești, 
și lua parte în mod regulat, împreună cu Galaction, 
Cocea, Minulescu, Adrian Maniu și alți artiști 
plastici, la cercul creat de Maniu de pe str. Știrbei-
Vodă, lângă Parcul Cișmigiu. După izbucnirea 
primului război mondial, Arghezi a scris articole 
împotriva taberei politice conduse de partidul 
național liberal și de grupul de susținători ai lui 
Take Ionescu, care doreau ca România să intre în 
război alături de puterile Antantei (ca o încercare 
de a cuceri Transilvania de la Austro-Ungaria); a 
fost un susținător al unirii Basarabiei  cu Vechiul 
Regat și detesta alianța implicită cu Rusia 
Imperială.În timpul realizării României Mari mai 
exact în perioada 1918 - 1919 e închis un an, 
împreună cu 11 ziariști și scriitori (între care și 
Ioan Slavici), la penitenciarul Văcărești, acuzat de 
trădare, deoarece colaborase cu autoritățile 
germane de ocupație. In 1927 apare cu mare 
întârziere prima sa carte de poezii "Cuvinte 
potrivite", iar un an mai târziu tot sub direcția sa, 
apare ziarul "Bilete de papagal". După această 
dată, Tudor Arghezi va publica mai multe volume 
de versuri, romane, nenumărate articole. Va 
impune în literatura română ca specie literară 
tableta. În 1929 publică prima sa carte de proza, 
"Icoane de lemn". În 1931 va publica placheta de 
versuri "Flori de mucigai" legată, ca și "Poarta 
neagră", de anii de detenție. Tot acum, pentru 
copii, publică volumul în proza "Cartea cu jucării", 
inaugurând o direcție secundară în creația 
scriitorului, ce va continua, mai apoi, cu poemele 
știute de școlari: "Cântec de adormit Mitzura", 
"Buruieni", "Mărțișoare", "Prisaca", "Zdreanță" s.a. 
Manualele școlare cuprind multe creații ale sale 
destinate copiilor din toată lumea. În 1934 publică 
romanul "Ochii Maicii Domnului" , tema principală 
fiind dragostea materna și devotamentul filial. 
Continuă să scrie poeme și în 1935 publică 
volumul "Versuri de seară". În 1936 apare 
"Cimitirul Buna-Vestire", roman, dar care poartă 
subtitlul "poem". În 1942 vede lumina tiparului 
romanul "Lina", de fapt un lung poem în proză. În 
1943, sub genericul "Bilete de papagal" (ziarul 
"Informația zilei") publică îndeosebi pamflete 
usturătoare, pentru care e cercetat de poliție. La 
30 septembrie, apare pamfletul "Baroane", în care 
îl atacă pe ambasadorul german Manfred von 
Killinger[16]. Ziarul e imediat confiscat, scriitorul 
e închis la București și în lagărul de la Tg. Jiu. Va fi 
eliberat un an mai târziu.În 1948 apare în ziarul  

Scânteia, în patru episoade consecutive, celebrul 
articol al lui Sorin Toma, fiul poetului proletcultist 
A. Toma, intitulat "Poezia putrefacției sau 
putrefacția poeziei", în care, printre altele, acuza 
pestilențialul poetic al lui Tudor Arghezi. Articolul 
se încheie cu o veritabilă amenințare cu moartea. 
Scriitorul va fi interzis imediat după publicarea 
acestuia și se retrage din viața publică în căsuța lui 
de la Mărțișor unde ar fi supraviețuit, după cum 
afirma, din vânzarea cireșelor și merelor. În 
perioada 1952 - 1967 poetul a fost „reabilitat” 
treptat, la sugestia lui Gheorghe Gheorghiu Dej. 
Tudor Arghezi este distins cu premii și titluri, ales 
membru al Academiei Române, sărbătorit ca poet 
național la 80 și 85 de ani. S-a bucurat de mari 
avantaje în regimul comunist, ca și Mihail 
Sadoveanu, colaborând cu autoritățile și scriind 
poezii sociale pe placul acestora. Publică poemul 
"1907 - peizaje", "Cântare omului", "Stihuri 
pestrițe", "Poeme noi", "Cu bastonul prin 
București". În 1967, poetul moare, fiind 
înmormântat, alături de Paraschiva, soția sa, în 
grădina casei din Str. Mărțișor, cu funeralii 
naționale. Casa a rămas până astăzi muzeu, fiind 
menținută de fiica sa, Mitzura Arghezi, care a 
murit în urmă cu ceva ani. La Editura Universității 
de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a apărut un 
elegant album cuprinzând 80 de desene și 
fragmente de manuscrise din tinerețea lui Arghezi. 
Multe din desene datează din perioada 1905- 
1910, când Arghezi a stat în Elveția. 

 
 
 

 

 Flori de mucigai  
 

 Le-am scris cu unghia pe tencuială 
Pe un părete de firidă goală, 
Pe întuneric, în singurătate, 
 Cu puterile neajutate 
 Nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul 
 Care au lucrat împrejurul 
 Lui Luca, lui Marcu şi lui Ioan. 
 Sunt stihuri fără an, 
 Stihuri de groapă, 
De sete de apă 
 Şi de foame de scrum, 
 Stihurile de acum. 
 Când mi s-a tocit unghia îngerească 
Am lăsat-o să crească 
 Şi nu mi-a crescut - 
Sau nu o mai am cunoscut. 
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Era întuneric. Ploaia bătea departe, afară. 
Şi mă durea mâna ca o ghiară 
Neputincioasă să se strângă 
 Şi m-am silit să scriu cu unghiile de la 

mâna stângă.  
Citate celebre, cuvinte memorabile si 

vorbe de duh din toată lumea 
 
 

Citate celebre de  
Tudor Arghezi 
 
A avea sau a stăpâni… 
 "A avea mult înseamnă adesea a stăpâni 
puțin."  
„A avea mult înseamnă adesea a stăpâni 
puțin.”  
 

 viață     
Un colos născut din nimic 
 "În iubire, totul se schimbă, toate devin 
însemnate: dintr-un nimic se naște un 
colos."  
„În iubire, totul se schimbă, toate devin 
însemnate: dintr-un nimic se naște un 
colos.”  
 

 dragoste     
Miracolul iubirii 
 ”În iubire, totul se schimbă, toate devin 
însemnate: dintr-un nimic se naşte un 
colos.”  
„În iubire, totul se schimbă, toate devin 
însemnate: dintr-un nimic se naşte un 
colos.”  
 

 dragoste     
Prietenia, de neprețuit 
 ”Puţini sunt oamenii care-au învăţat să 
preţuiască prietenia.”  
„Puţini sunt oamenii care-au învăţat să 
preţuiască prietenia.”  
 

 prietenie     
Respectă-te și vei fi respectat 
 „Ca să fii respectat, începe prin a te 
respecta.”  
 

                 
 respect     
Nu judeca după aparențe 
 ”Dezvaţă-te să respecţi faţada până ce n-
ai văzut interiorul.”  
„Dezvaţă-te să respecţi faţada până ce n-ai 
văzut interiorul.”  
 

 aparențe     
Norocul, bată-l vina 
 "Un leneș sau un incapabil se răzbună cu 
scuza morală că n-a avut noroc."  
„Un leneș sau un incapabil se răzbună cu 
scuza morală că n-a avut noroc.”  
 

 noroc  scuze     
Previzibilitate 
 "Nu-i primejdios omul care te urăște și se 
războiește cu tine. Pe el știi de unde să-l 
apuci."  
„Nu-i primejdios omul care te urăște și se 
războiește cu tine. Pe el știi de unde să-l 
apuci.”  
 

 dușmani     
De la intenție la realizare 
 "De la intenție la realizare e de parcurs 
obstacolul imens al posibilității."  
„De la intenție la realizare e de parcurs 
obstacolul imens al posibilității.”  
 

 succes     
Trebuie să excelezi 
 „Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun 
de ceva.”  
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Mioara BAHNA 
 

Vitralii de cuvinte  
 

onfesiv, titlul cărţii Lilianei Popa, Stăpână 
pe tăcerea mea - cu o prefaţă -  Lansarea 
de carte ca vernisaj al unui autoportret, 

semnată de Emil Lungeanu – pare că sintetizează 
un fragment dintr-un enunţ programatic, prin 
intermediul căruia, conştientizând vulnerabilitatea 
intrinsecă a fiinţei, în general, şi a femeii, în special, 
prin vocea lirică, poeta caută să şi-o mascheze, 
afişând încredere în sine, tradusă, la nivel 
declarativ, într-o manifestare ofensivă, prin care 
urmăreşte, de fapt, să anticipeze şi să anihileze sau, 
măcar, să atenueze posibila atitudine a celorlalţi 
faţă de sine, în tentativa de a-şi crea şi menţine, 
astfel, un confort lăuntric. 

Anunţată în felul acesta, creaţia Lilianei Popa 
este, ca în cazul tuturor poeţilor, proiecţia unei 
sensibilităţi, care, prin eul liric, reface, în versuri, 
un parcurs emoţional al fiinţei, a cărei forţă 
sufletească – afişată, fără ostentaţie, dar cu dorinţa 
de a-i fi recunoscută – o face în stare să 
„construiască” punţi spre celălalt, spre lume, 
dinspre unde o duc zările fiinţei (direcţii nealese 
însă întâmplător, drept care sunt în măsură să-i 
susţină şi să-i amplifice reveria, creându-i, 
totodată, impresia de anulare a trecerii timpului: 
În interiorul meu / se golesc clipele / ca nişte 
clepsidre.). De aceea, din toate ţintele posibile ale 
unei călătorii, poeta alege, mai întâi, spaţiul 
oriental, plin de culoare, de pitoresc, evocându-l, 
apoi, printr-o seamă de factori reprezentativi, 
pentru care bazarul Constantinopolelui este 
sugestiv, prin etalarea promisiunilor de armonie, 
de nesfârşit răsfăţ al simţurilor, exprimate 
metaforic prin obiecte capabile să adune şi să 
traducă – fie şi la scară mică – fastul şi visarea, 
starea de graţie a artiştilor, stăpânite de lumea 
Șeherezadei: parfumuri şi mătăsuri, / ibrice de 
aramă, / mozaice cu-nţelesuri, / o brăţară mică, 
filigranată, / o tiară, o granată. 

Asemenea context aproape că impune 
existenţa unei componente descriptive a textului 
poetic (coroborată cu impresia, de naraţie, 
uneori), din acest volum al Lilianei Popa, cu accent 
pe latura vizuală, însă imaginile sunt, desigur, mai 
ales, suportul stărilor emoţionale, creatoare ale 
atmosferei în care se derulează gândurile. 
Conţinutul acestor imagini însumează, în primul 
rând, secvenţe ale prezentului, în care este 
ancorată cea care-şi face cunoscut, aici, peisajul 
sufletesc, şi inevitabile urme al trecutului (şi am 
plecat în paşii de dans cadenţat / al vechiului 

Bizanţ), peste toate aşezându-se bucuria de a trăi, 
la cumpăna dintre suflet şi carne, sugerată, spre 
exemplu, prin laitmotivul dansului: dans cadenţat 
/ al vechiului Bizanţ; dansul sălbatic / de zburător, 
pe note viscolite; frandola; Mâine o să dansez cu 
ielele-n poiană etc. 

Gesturi induse de farmecul oriental (M-am 
aşezat pe prima treaptă / sorbind mai multe 
zâmbete / din cafeaua proaspăt râşnită, / adusă cu 
fes şi şalvari, / într-o ceaşcă de alabastru. / Peste 
paharul cu şerbet / mă priveau doi ochi de forma 
migdalei, / cu sclipiri de săbii şi pumnale, / de 
rubine şi paftale…) completează imaginea acestui 
spaţiu străbătut de cea care se destăinuie în 
poezie, subliniată prin caşmiruri şi covoare, 
smaralde, safire, sâmburi de rodii, flori de portocal 
ori prin detalii arhitecturale (hornuri, garguie, 
acrotere etc.), însoţite de inalienabilul alai de 
gânduri şi sentimente strânse prin timp. 

Lumea meridională este, de asemenea, 
prezentă în carte, poeta extrăgând din tărâmurile 
pe care le cutreieră, cu pasul sau cu sufletul, atât 
imagini consacrate ca emblematice, încărcate de o 
simbolistică stratificată prin timp, cele care se 
impun mai întâi vizitatorului, aşa cum sunt marea, 
muzeele lumii sau temple din vechea Eladă, cât şi 
ceea ce se ascunde în cute ale realităţii, acolo unde 
pătrunde, în primul rând, ochiul artist: La Malta / 
eu cumpăram lumină. / Din clarobscur / o 
percepeam pe raccourci-uri / şi o pictam pe 
stâncile / spălate de valuri. 

Alcătuind o geografie sentimental-cerebrală, 
unde suprapune, peste amintitul concret în care 
călătoreşte, drumul dintre nori sau răscrucea cu 
gânduri ori biserica pe care şi-o înalţă într-o 
lacrimă curată, pe harta sa, pe care o punctează nu 
prin respectarea unei cronologii a trăirilor, ci în 
zigzag, cu imagini de aici ori de departe, aduse, pe 
rând, în prim-plan de memoria afectivă, poeta nu 
aşază, prin urmare, numai locuri îndepărtate, ci şi 
fragmente din realitatea autohtonă, scara rulantă 
de la Universitate pe care vara a venit, 
Conservatorul, Cişmigiul, Transfăgărăşan, dar şi 
altele, unde sunt tezaurizate avalanşe de gânduri, 
care se rostogolesc de dincolo de timp, fiindcă, de 
pildă, nostalgic, observă: Au îmbătrânit nucii de la 
Râşnov / odată cu mama, cu tata, / cu bunicii… 

În arealul acesta terestru-sufletesc, prezenţa 
sau invocarea celuilalt se justifică prin menirea pe 
care o are (Sufletul tău îmi remodelează sufletul, / 
sufletul tău opreşte clipele, / ascultă viitoarele 

C 
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partituri / şi ecoul şoaptelor), cu atât mai mult cu 
cât îl proclamă poet la drumul / mare… 

În acelaşi timp, cu o configuraţie interioară, 
aşa cum este cea pe care o dezvăluie prin scrisul 
său, încărcată de emoţie, poeta se simte solidară 
cu toţi cei asemenea ei, slujitori ai frumosului, 
incluzându-i în gândurile sale, de asemenea, pe 
confraţii plecaţi, şi pe care, din aceeaşi nevoie de 
echilibru sufletesc, îi aşază în Cenaclul din cer, 
unde îi reuneşte pe Valentin Nicolau, Costi Stan, 
Cornelia Maria Savu, Traian T. Coşovei, Ioan 
Florea, Ioan Zubaşcu, Gyuri Cazar, iar punctele de 
suspensie pe care le pune după această pomenire 
sunt o sugestie a unei triste, inevitabile 
continuări… 

O concluzie ar putea fi că volumul acesta de 
versuri al Lilianei Popa este un sui-generis jurnal 

de călătorie, în care, în „bagaj”, poeta îşi aduce 
gândurile, sentimentele – unele, doar schiţe ale 
unor construcţii încă neelaborate, notate, poate, 
doar spre a păstra emoţia clipei – şi multe 
fragmente din zestrea livrescă adunată (prin 
referiri la Euridice, Godot, Estragon, Tizian, la 
Grădina Ghetsimani, Sfinx, Venus, Orpheus, Apollo, 
Thor etc.), însă, dincolo de tematică, de imaginile 
create, se remarcă lăudabila naturaleţe a 
exprimării colocviale, venind din absenţa 
încercărilor de a epata cu orice preţ, printr-un 
limbaj împănat cu termeni neologici, îmbinaţi 
artificial, de multe ori în detrimentul ideii sau al 
lirismului, ca în cazul multora dintre cei care 
astăzi se pretind poeţi. 

 

 
Ecaterina MĂRGHIDAN, România, Broken Sky, textile collage, 90x90 cm 
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Liviu PENDEFUNDA 

 

 

Indecenta hermeneutică a 
satului  
 

onstantin Pădureanu se aşează precum 
Sadoveanu la Hanul Ancuţei, asemrnea 
aezilor de odinioară, şi povesteşte în 

versuri, amintirea unor momente care chiar se 
petrec în timp ce sunt răstălmăcite. O clipă poate 
avea formă dar şi fond, trup dar şi suflet, cât 
despre spirit, aceasta'i este esenţa. Aparent timpul 
e deghizat, ascuns, camuflat sub o mască ce 
impune ţinuta, conduita, întregul trecut, viitor, şi 
mai ales prezent, interpretarea ei şi a poesiei, pe 
care o considerăm, fără echivoc, Cuvânt 
primordial izbăvit de lumină, ne duce printr’o 
revelare în coerenţa expresivă a Logosului. Poetul, 
încătuşat să nu'şi oprească niciodată misiunea, se 
destăinuie în minunata curgere a râurilor 
creatoare prin satul timpurilor noastre. Ca şi la 
Marin Preda, atmosfera specifică unei lumi în 
permanentă schimbare, dar care nici nu se 
desprinde prea uşor de tradiţii, amprentează 
povestiri şi imagini surprinse sub forma unor clipe 
cinematografice. Asistăm parcă la o şezătoare de 
destăinuire şi dezvăluire a adevărului, crâmpeie 
de viaţă al căror realism nu poate fi uşor încadrat 
în curentele literare.  

Constantin Pădureanu abordează domeniile 
cuvântului cu o dezinvoltură remarcabilă, ce 
provine din cultivarea memoriei satului şi a unei 
dexterităţi în mânuirea limbajului autohton. Avem 
a face, în cazul său, cu un evident paradox: 
naturaleţea sa literară, abundentă, de o 
originalitate frapantă asumată deplin se 
întâlneşte, undeva, în abisurile fiinţei ori chiar la 
suprafaţa ei raţionalizantă, cu fervoare reţinută, 
asimilată cu o oarecare devoţiune livrescă. Nota 
atât de personală a textelor sale reiese aşadar din 
ciocnirea sentimentului şi a ideii, a gândirii şi 
afectelor, din coincidenţa contrariilor, a 
multiplelor influenţe care i-au inrâurit formarea 
intelectuală. 

Cum ştim, recapitulând sumar, am putea 
spune că erosul a fost perceput în grilă poetică, de-
a lungul timpului, în două ipostaze opuse. Mai 
întâi, e vorba de o poezie erotică ori erotizantă 
inaugurată chiar de truveri şi trubaduri, sub 

specia sublimităţii sentimentului, a reprezentării 
bărbatului în posturi ceremoniale de adoraţie şi 
umilitate, de declamare a afectului în tonalităţi de 
efuziune exaltată. Mult mai târziu se ajunge însă la 
o reacţie faţă de această imagine impusă de 
tradiţie, reacţie ce se va concretiza în efectuarea 
de către poeţii moderni şi postmoderni a unei 
operaţiuni de demitizare ori de rescriere în grilă 
parodică a sentimentului erotic, sentiment care nu 
mai e evaluat în termeni superlativ-inflaţionişti, ci 
e integrat unui nou cod axiologic, sentimentele 
găsindu-şi, fără îndoială, o contrapondere în 
intelectul care le limitează efuziunile şi, în acelaşi 
timp, le raţionalizează, fiind, aşadar, privite cu 
reticenţă şi circumspecţie de către ochiul critic al 
poetului. În acest fel, iubirea e transcrisă nu în 
registrul gravităţii şi al solemnului, ci, mai curând, 
în grilă imaginativ-ironică, evident, cu însemnele 
parodice subiacente ori cu un umor contras într-o 
frază poetică de o ascuţită, uşor amară, luciditate. 
Avem de a face, fără îndoială, cu o astfel de situaţie 
de de-ritualizare a sentimentului şi iubirii, într-un 
limbaj de un prozaism vădit, în care cuvântul pare 
de o concretitudine brutală, iar alăturările de 
vocabule din sfere semantice diferite au rezonanţe 
ce nasc elemente ironice şi parodice, ca în 
versurile ce au ca personaje o pleiadă copleşitoare 
de trăitori ai satului în care se desfăşoară o 
naraţiune, totul cuprins într’o savoare lexicală 
inepuizabilă, amplificată şi de inserturile unui 
dialog ce vrea să sugereze că viaţa lumii nu este 
nimic altceva, în fond, decât o comedie a textului. 
Dragostea, aşa cum e ea prelucrată de poetul 
modern sau postmodern, e mai curând o comedie 
a cuvântului decât un sentiment în stare nudă, un 
efect de halou parodic al limbajului decât un afect 
cu contururi psihologice strânse ori nete. În 
acelaşi sens pot fi urmărite transplanturile de 
cuvinte cu iz arhaic ori regionalisma, ce dau 
farmec şi plasticitate limbajului.  

Exemplificăm câteva dintre regionalismele 
lexicale - plastă de fân, garniţă, dadă, glugă de 
coceni, fă, bă, şurligăi, taică, ete, fie-ta, zgămâia, 
pocinogul, popâlţuri, milogi, bătătură, ozâcă, 
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horeţi, muiere, a tuli, io, daică, ţăpligă, dănac, 
comină, veric, a zgârmi, tamazlâc, arţag, pârţag, 
faşină, a îngăuri, fonetice – notreţul, acuş, acu, 
zâsăşi, doctoră, bălmăjind, bună sara, subsiori, 
fomei, tuşă, unchiaş, asară, danţ, ţâe, ţâgancă, 
rumân. Se remarcă interjecţii precum câr-mâr, îm, 
ho şi un limbaj uzual de exprimare populară – 
focu, ceasu, latu, medicu, ordinu, lu, omu, număru, 
copilu, anu. Dacă sunt impresionat în mod plăcut 
amintesc unele construcţii sintactice, mai puţin 
uzuale în lirica noastră, dar care dau savoare 
textului: ale cui păcate le trag?..., prea sari pari 
mulţi..., oftă din rărunchi..., am zgârci..., picioarele 
erau grele ca de plumb..., ajunge o măciucă la un 
car de oale..., hoooo, horeţi de stareţi..., a venit moş 
Ene pe la gene..., îi fusese drag şi sete..., ce e-n guşe 
şi-n căpuşe..., mă mânâncă singurătatea..., le dau eu 
lor ce atârnă…, a scos hora în răscruci, ...ţâne fusta 
de la poale, că pe neagra dă parale..., se întoarse, cu 
coada între picioare..., dai cu oiştea-n gard şi-l 
fărâmi..., halal şi un praz verde să vă fie!..., să ne 
facă de baschiură în sat..., până ne-om împăca, 
moare măgaru şi se pierde samaru..., prea a făcut-o 
de oaie şi au murit mieii înainte de Paşti ! ..., să te 
plimb prin tot satul pe grapă..., ai nimerit ca curca 
beată în lemne... etc.  

În volumul Focuri stinse, autorul caută să-l 
introducă pe cititor în lumea fabuloasă a unui timp 
nedefinit, o lume cu contururi fluide şi cu o 
mecanică trepidantă a propriului metabolism, cu o 
structură neomogenă, de o diversitate policromă, 
exorbitantă ca ritm şi alcătuire. De altfel, poemul 
iniţial stabileşte o opoziţie destul de elocventă 
între prezent şi trecut, Amestecul de mijloace 
tradiţionale şi moderne la stinsul focului - nisip, 
apă, spumă, instinctoare, bârfele şi bătăile de la 
crâşmă, toate se transmit precum telefonul fără fir 
al satului, realizând întocmai fresca de care 
aminteam. Verva demitizantă a poetului, 
capacitatea şi voinţa sa de a contracara modelele 
prestabilite, de a desacraliza e cât se poate de 
evidentă în versurile sale. El evocă, în tonalităţi şi 
culori fastuoase, perimetrul rural, spaţiu ce poartă 
în sine magia trecutului şi tentaţia depărtărilor, în 
care senzaţia dominantă e aceea a vieţii 
patriarhale, complicată, desigur, cu un amestec de 
suavitate şi spaimă atroce în faţa pasiunilor şi 
îngrădirilor lor. E închipuită, în aceast volum, o 
întreagă lume, cu o structură policromă, 
dezarticulată şi fascinantă prin proiecţia în 
dimensiunea onirică şi în cadrele unei oscilaţii 
perpetue între aparenţă şi esenţă, între realitatea 
concretă şi iluzia amăgitoare a jocului poetic. 
Întâlnim, astfel, descrieri precum: Răcoarea 
dimineţii o făcu pe tânăra femeie/ Să se scuture de 
câteva ori şi tremura,/ De foc şi de inimă rea sau 
Să-ţi povestesc cum se zvârcolea,/ Pe la sfârşitul 
lunii lui Cuptor,/ Ileana lui George Chiaburu,/ Pe o 
rogojină, la Tarifă,/ la miezul nopţii,/ La marginea 

pădurii,/ Sub un zdrahon de pădurar,// Atunci 
când s-a înecat Ion Corcoaţă./ Să-ţi spun cum 
zvâcnea Ileana/ Ca sângele la tâmple,/ De cădeau 
stele pe câmp/ Şi copacii erau scoşi din rădăcini…, 
pagini remarcabile de literatură care îl ridică pe 
autor la nivelul marilor condeie contemporane. 
Metafore – focul este balaurul roşu, nespălatul, 
mireasa cu ţoale arse, numeroase alte figuri de stil, 
folosirea perfectului simplu şi a apelativelor 
uzuale de tipul: scârbo, stricatule, năroado, 
nenorocito, îmbogăţesc tabloul imaginat de poet. 

Dexteritatea sa stilistică e uimitoare, ca şi 
stăpânirea desăvârşită a unor registre ale limbii 
de o deconcertantă diversitate. Imaginea lui 
aşezată faţă în faţă cu lumea ficţională pe care el 
însuşi a închipuit-o, ca şi insertul livresc, jocul 
permanent între text, intertext şi metatext, fac 
din Focuri stinse un poem cu scene ce se 
completează, în care comicul şi parodicul, pastişa 
şi ironia, drama şi iubirea se întâlnesc pentru a 
configura o comedie a literaturii rescrisă în grilă 
oarecum postmodernă, ilustrativă pentru satul 
oltenesc contemporan, toate acestea făcând, însă, 
volens-nolens, acelaşi joc al atemporalităţii. 

Cu alte cuvinte, instinctul parodic al poetului 
se orientează, mai întâi, spre o anumită tectonică a 
imaginarului clasic, spre fixitatea şi stabilitatea 
monolitică a imaginilor, spre convenţionalismul 
unor procedee şi, nu în ultimul rând, spre tratarea 
subversivă a unei maniere poetice mai intens 
particularizată. Clarităţii şi armoniei clasice i se 
preferă acum heterogenitatea şi reflexul ironic, 
prin care imaginea realităţii este relativizată, 
capătă, cu alte cuvinte, forme şi dimensiuni 
inedite, mult mai aproape de fenomenologia 
complexă a realului. Poetul procedează, cu 
consecvenţă, la o desacralizare a limbajului poetic, 
dar şi a lumii pe care o evocă. Argumentele 
integrării operei lui Constantin Pădureanu în 
postmodernism sunt destul de clare. Ludicul şi 
parodia, defalcarea între formele diferite de 
cultură, inserţia fascinantă a stilurilor si tradiţiilor 
din trecut, naraţiuni ce pun sub semnul întrebării 
concepte tradiţionale, de drept, religie, 
subiectivitate, vizualitate şi simulacrul spaţiului vs 
temporalitate, critica nediferenţiată a sistemelor 
sociale, dezorientarea personajelor în contextul 
lumii contemporane şi al viitorului, comentarii 
analitice referitoare la politica actuală cu 
rezonanţe asupra vieţii sătenilor.  

Nu pot să nu mă opresc asupra numelor 
personajelor – Ghiţă Ciocârlan, Neta şi Fane 
Ivantistul, Georgică Timidai, Vasile Geambaşu, 
Ileana Scarlat, Tudor Lemneanu, Gică şi Gogu 
Sucală, Mărin Caragea, Gicu Croitoru, Vasile 
Calmucu (Focuri stinse), Ioana lui Marin Cazacu, 
Vasile Troponete (Zgârciul), Ion Bursuc, Georgeta, 
Paula Borţoasa, Lica, Iulică Guşatu cu nevastă-sa, 
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Tudora, şi cu Eugen, ginerică… (Cu burta la gură), 
Gabru, Nilă Tudorescu, Doru Niţescu, Riţa, 
Leonora (Îşi luase lumea-n cap), Frusâna Corcodel, 
Ioanca Muscalu, Victor, (Mireasa cu ţoale arse), 
Ştefan şi George ai lui Vasile Safta (Vizita), Dora, 
Vasile Pop, Mitra Iacoviţă, Fane Chirigiul, Lisandru 
Fulger, popa Dică,  (Nunta), Mariţa Lemneanu 
(Politică la nivel înalt), Sâia lui Dine Vrăjitoru, Gică 
Troponete, Ileana (Văduva), Ghiţă Brânzan a lui 
Nicolae Bacariciu, Leana şi Vasile Albiş   (Comoara 
cea mai mare), Fana, Ion, Vasile Corcoaţă (Ultima 
rugăminte), Mărin Safta, Radu Jumară, Tudoriţa şi 
Nicolae Gâscanu (Ţuica la căzănel), Tereza Ispas, 
Vasile Cobzaru, Tica Niţă (Va fi tătic), Mariţa, 
Leonora, Nicolae Porunghel, Stănel Bursuc, Lica, 
Mitrică, Ion Busuc (Vrea să-mi spargă casa), Lucica 
Negru, Ion Barbu,Grigorie, Ileana, George Barbu 
(Vorbă de împăcăciune), Vasile Puchiarda, Mărin 
Bâzdâc, Ileana lui George Chiaburu, Ion Corcoaţă, 
Bibiţă Ciupagu (Cu ochii fâlfâind), Mitru 
Breazu,Ilinca, Ana, Ion Albu, George, Luca, Ion şi 
Ilie, Vasile Jumară, Costică Breazu, Adrian şi Nelu 
Ureche, Victor, Iorgu Scarlat, Mărin Iurcea (Sârba  
spartă), Vasile Pupăză (Şansa raiului), Ghiţa 
Panait, Terente Scrobeală, Manda Ciunga. 
Florenţa, Angelica, Lica Vuvaru (Licări speranţa), 

Cornelia şi Nicolae Fontea, Ilinca Guguloaica (Ai 
fost îngăurită), Tudorei Muscalu, Mareta, Marin 
Ciocârlan (Tudora cea de dinainte), Nilă 
Tudorescu, Gică Falcă, (Doi fraţi buni), George 
Pisică, Iulia Muscalu (Lacrimi fierbinţi),  Leana 
Buciumac, Mitra Mozgoavă, Ghiţă Brutaru, Ancuţa, 
Gabru, Constandin, Iulică, Nelu Dobrică 
(Cumpănă), Pompică Vijulie, Maria Scarlat, Fulga 
Mariana, Georgeta Barbu, Vasile Caval (Aştepta 
momentul), cât şi ale locurilor – Gi(e)onoieşti, 
Coveia, Rudarii Olteniei, Belcineanca, Foto 
Dudinski, Româneşti, Tarifă, Cârciuma Fudulu, 
Balta Verde, fântâna Văruita, Valea Haiducului, 
Popoveni, Jiu, podul Jitianu, Drumul European 70, 
ce amintesc de Cacoveanu şi Caragiale. Nu pot să 
nu orientez discursul meu spre faptul că poemele 
epice au un lirism interior fascinant, trăind o 
naraţiune complexă, care, chiar dacă aparent este 
împărţită în perioade de evoluţier şi teme diferite, 
sunt o construcţie unitară, o epopee a unui 
fragment antropologic de civilizaţie umană în 
întregul ei, cu frământările, bucuriile, deziluziile şi 
victoriile sale. Cel mai vizibil în artele vizuale, dar 
şi în romane şi poezii, postmodernismul este 
tributar iconoclasmului, autorul devenind un 
purtător de cuvânt pentru o perioadă istorică, 

 
     Helga BORISCH, Germany, Lament, sewn, 35x45 cm 
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polemizând asupra condiţiei umane dezvăluite de 
teoria literară radicală, punând bazele pentru o 
sinteză de sine  între filosofie şi poesie,  îngustează 
distanţa estetică, evitând modelarea metaforei şi a 
altor tropi literari, aplicând un limbaj amestecat, 
academic şi vulgar totodată.  

 
Capitolele pline de har hilar, versurile albe 

care cuprind o naraţiune, un fir roşu epic, 
împlinesc o acţiunea ce se petrece în Rudarii 
Olteniei, pornind de la focul aprins accidental de 
copii, urmărind apoi problemele legate de fata 
însărcinată care urmează a fi mireasă şi mamă, 
nunta desfăşurată după obiceiurile strămoşeşti 
(lăutari, nuntă, logofăt, sârba, hora, cânta 
cântăreaţa), Totul s-a desfăşurat după datină./ 
Seara: masă cu două feluri de mâncare:/ Ciorbă de 
gheare de pui şi tocană de porc./ Băutură a fost la 
discreţie/ Şi mulţi au plecat beţi acasă./ 
Cumpăraseră un viţel din târg/ cu şase mii/ Şi o 
sută de pui pentru friptură şi crâmpeie de viaţă 
reală. Poesia postmodernă include adesea teme de 
nelinişte şi este de obicei scrisă într-un format 
foarte liber. Pauze şi structuri de linie pot fi haotic 
sau aparent lipsite de sens, deşi există, de obicei, 
un scop pentru întreruperile explicative de idei 
neobişnuite. In timp ce ideile au fost de multe ori 
exprimate în forme mai vechi ale poeziei, prin 
separarea de linii şi semne de punctuaţie, poezia 
postmodernă utilizează şi pauze pentru a indica 
caracterul haotic al lumii. Însăşi forma poemului 
serveşte pentru a întări ideea că formele sunt 
lipsite de sens. Întreaga galerie de personaje 
creează un jurnal, acţiunile lor împlinind caractere 
bime conturate şi ele reprezintă motivul unui 
spectru analitic al societăţii contemporane, 
asociind analiza obiectivă cu trăirile subiective 
filtrate de autor. Personajele sunt bine analizate, 
indirect dar şi prin elemente de prezentare 
directă: Sâia Vrăjitoru era ca apa sălcie,/ Aia care 
nu spală şi nu fierbe fasolea sau Ghiţă Brânzan 
avea/ Comoara cea mai mare din lume,/ Pe care 
toată bogăţia n-o putea cumpăra:/ Sănătatea cu 
tot ce izvorăşte din ea/ Putere de muncă, bucurie,/ 
Voie bună şi zile îndelungate, sau Ileana era cu ochi 
neruşinaţi/ Şi cu buzele tivite şi subţiri/ Ca două 
corzi de scripcă..  

 

Menţionez şi dialogul, alert, bine conturat 
pentru a caracteriza personajele specifice 
diferitelor vârste şi concepţii de viaţă, cu un 
contrast izbitor între generaţii:  

- Ia mai tăceţi dracu din gură, noroadelor, 
Şi lăsaţi oamenii în pace. 
Mâncaţi mâncarea voastră  
Şi duceţi grija altora. 

sau 

- Hai spune o dată şi nu mă 
Mai fierbe atâta, că-mi sare ţandăra  
De te loveşte vreo ţăpligă  
Şi mă inervez la trap rapid acu! 

 
Minunată alegorie şi pildă este Ultima 

rugăminte, care se desprinde de celelalte piese ale 
acestui puzzle literar, atât prin măreţia temei, cât 
şi prin emoţiile pe care le crează. La fel, plină de 
sensibilitate este şi Va fi tătic, copleşită de oaze de 
linişte şi sentimente îmbrăţişate de pace. Cu ochii 
fâlfâind este în schimb un text plin de aplomb şi 
înţelepciune asemănător cu proza lui Mihail 
Sadoveanu. O altă pildă întâlnim în alegoria trăită 
de Vasile Pupăză în Şansa raiului, un intermezzo 
bine gândit în structura arhitectonică a volumului, 
la fel ca şi cântecul Ghiocelul. Viaţa se desfăşoară 
între Aduce barza un frăţior şi Zile numărate, 
amintind că pentru a trece prin furcile vieţii, în 
care bărbatul şi femeia se învârtesc îndeplinind 
taina nunţii, drumul trece între un început şi un 
sfârşit, o hermeneutică a tâlcurilor perene. 
Incestul, violul, adulterul nu lipsesc din 
instrumentele cu care a înzestrat lumea binele şi 
răul. Naraţiunea în astfel de poeme este scrisă 
într-un flux care urmează gândurile sau cuvintele 
vorbitorului, şi la Constantin Pădureanu întâlnim 
abordarea de teme existenţiale, în timp ce 
existenţialismul şi postmodernism nu sunt 
sinonime, dar aici ele sunt asociate. O astfel de 
poesie ar putea sugera că lumea şi viaţa sunt 
lipsite de sens, sau în cele din urmă ar putea 
impune cititorului să treacă dincolo de zona 
confortului obişnuit şi să ia în considerare că 
lumea poate exista şi în alte moduri, despre care 
ne ferim să vorbim, deşi trăim adesea în mijlocul 
ei.. 

Întreagul volum este costituit din naraţiuni 
fotografice. Clipele nu au, însă, nici timp nici spaţiu 
şi totodată le înglobează pentru a se derula cu 
viteze mai mari sau mai mici necesare realizării 
cinematografice a naraţiunii. Aceasta din urmă nu 
este însă altceva decât matricea în care scriitorul 
îşi revarsă fantezia, harul, alegoria elementelor 
care dau substanţă şi înfăţişare lirică poemelor. 
Stilul versurilor se adună sub semnul 
modernismului, caracteristic fiind conştiinţa de 
sine, respingând în mod explicit ideologia 
realismului, făcând uz de valorile din trecut prin 
reluare, încorporare, rescriere, recapitulare, 
revizuire şi parodie. Depăşind indecenţa 
hermeneutică a acestui umil studiu pot afirma că 
poesia lui Constantin Pădureanu domină reflexiile 
în care autorul se oglindeşte, pentru a'şi aminti 
epoca în care trăieşte, comparând-o cu 
experienţele acumulate de o comunitate în 
atmosfera satului de odinioară şi până în 
vremurile noastre. 
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Louise GLÜCK 
 
deținătoare a Premiului Nobel pentru Poezie 
2020 este autoarea a numeroase volume de 
versuri. "The Wild Iris" - Premiul Pulitzer 1992, 
"Vita Nova" Premiul revistei The New Yorker  
pentru poezie 1999, "The Virtuous and Faithful 
Night " Premiul National de Poezie 2014 sunt 
cateva dintre ele. Născută în 1943, Louise Glück 
este o poetă și eseistă americană, născută în 
New York și și-a petrecut copilăria în Long 
Island. Este membră a Academiei Americane și a 
Institutului de Arte și Litere, iar în 1999 a fost 
aleasă cancelar al Academiei Poeților Americani. 
În 2003 a fost numită noul judecător pentru 
seria Yale a tinerilor poeți și continuă să ocupe 
funcția respectivă. Glück a fost numit poet-
laureat al SUA în perioada 2003-2004 

 
 

The Red 
Poppy 

 
The great thing is not having a mind. 

Feelings: 
oh, I have those;they 
govern me. I have 
a lord in heaven 
called the sun, and open 
for him, showing him 
the fire of my own heart,fire 
like his presence 
What could such glory be 
if not a heart? Oh, my brothers and 

sisters 
were you like me , once, long ago 
before you were human?Did you 
permit yourselves 
to open once who would never 
open again? Because in truth 
I am speaking now 
the way you do. I speak 
because I am shattered. 

 

 

 
 
 
 

Macul Roșu 
 
Lucrul cel mai important este sa nu ai 

minte.Sentimente 
oh, am din acestea; ele ma guverneaza 
Am un stapan in ceruri 
numit soarele si ma deschid pentru 

el,aratandu-i 
focul din inima mea 
incandescent ca si prezenta lui 
ce ar fi o astfel de glorie 
daca nu o inima? 
Oh, fratii si surorile mele 
Ati fost si voi asemeni mie 
odata, demult, inainte de a fi oameni? 
 V-ati deschis si voi o data. 
 

Traducere Carmen CRACEA 
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The Wild Iris 
 
 
At the end of my suffering 
there was a door. 
 
Hear me out: that which you call death 
I remember. 
 
Overhead, noises, branches of the pine  
 shifting. 
Then nothing. The weak sun 
flickered over the dry surface. 
 
It is terrible to survive 
as consciousness 
buried in the dark earth. 
 
Then it was over: that which you fear,  
 being 
a soul and unable 
to speak, ending abruptly, the stiff earth 
bending a little. And what I took to be 
birds darting in low shrubs. 
 
You who do not remember 
passage from the other world 
I tell you I could speak again: whatever 
returns from oblivion returns 
to find a voice: 
 
from the center of my life came 
a great fountain, deep blue 
shadows on azure seawater. 
 

 
 

 
 
 
El iris salvaje 
 
Al final del sufrimiento me esperaba una 

puerta. 
 
Escúchame bien: lo que llamas muerte lo 

recuerdo. 
 
Allá arriba, ruidos, ramas de un pino 

vacilante. 
Y luego nada. El débil sol temblando 

sobre la seca superficie. 
 
Terrible sobrevivir como conciencia, 

sepultada en tierra oscura. 
 
Luego todo se acaba: aquello que temías, 
ser un alma y no poder hablar, 
termina abruptamente. La tierra rígida 
se inclina un poco, y lo que tomé por aves 
se hunde como flechas en bajos arbustos. 
 
Tú que no recuerdas 
el paso de otro mundo, te digo 
podría volver a hablar: lo que vuelve 
del olvido vuelve 
para encontrar una voz: 
 
del centro de mi vida brotó 
un fresco manantial, sombras azules 
y profundas en celeste aguamarina. 

 

Traducere de Mario CASTRO NAVARETTE 

Sursa Facebook 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 

Rozătorul  
meloman 
 
 

irosul inconfundabil al cărnii l-a 
determinat să-şi părăsească teama şi să 
se îndrepte spre mijlocul sufrageriei. Se 

opri ascultând. Nici un sunet, nicio mişcare. Îşi 
săltă botişorul cât o biluţă trandafirie, adulmecând 
cu poftă. Mirosul continua să-i parvină cu 
abundență, excitându-l. Un frison îi străbătu 
trupul. Alergă iute până la capătul lustruit al 
pianului. Îşi ridică lăbuţele din faţă încercând să-şi 
înfigă ghearele în pelicula de lac lustruit. Trupul 
sprijinit în coadă, se prăvăli pe o parte. Se ridică 
înspăimântat, apoi o furie nestăvilită îl determină 
să-şi înfigă colţii lungi în lemnul pianului. Nimic. 

Gustul de lac îl făcu să abandoneze pentru o 
clipă. Dar foamea şi mirosul îl atrăgeau cu putere . 
Acolo sus era ceva de mâncare. Se roti jur 
împrejurul pianului căutându-şi altă cale. 
Cordonul unui capot, uitat de stăpân, atârna până 
la luciul parchetului.  

Se căţără cu teamă, apoi cu îndrăzneala pe 
care i-o dădeau foamea şi absenţa oricărei mişcări 
din odaie. Cordonul alunecă pentru o clipă, 
făcându-l să se apropie de locul de unde pornise. 
Căderea în gol îl determină să-şi mişte mai repede 
picioarele slăbuţe. Dinţii se înfipseră în materialul 
textil asigurându-i stabilitatea pe timpul cât 
picioarele obosite păreau să-l trădeze. Brusc, 
derularea cordonului se opri. Ceva îl ţinea agăţat 
deasupra. 

Pe capătul aruncat neglijent se găsea pachetul 
mare şi greu ce-i stârnise foamea. Închis într-o 
cutie de lemn proaspăt geluit, mirosul ieşea 

printr-o gaură  mică de la unul din capetele 
capacului.  

Se îndreptă spre orificiu. Botul îi pătrunse cu 
iuţeală, sorbind cu nesaţ parfumul îmbietor. Mai 
mult nu  putea. Începu să roadă cu nerăbdare 
marginile orificiului pentru a putea pătrunde. Mai 
făcuse asta de nenumărate ori. Fălcile neobosite 
lucrau cu înfrigurare. Resturile de rumeguş lăsau 
doar o urmă uşoară pe capacul lustruit. Cea mai 
mare parte a lemnului măcinat cădea între cutele 
capotului de mătase. Curând, capul îi pătrunse în 
întregime. Ochii cât nişte aluniţe, obişnuiţi cu 
întunericul, desluşiseră ceva din conţinutul lădiţei. 
Părea comestibil. Încă puţin şi avea să fie înăuntru. 
Reuşi. Se strecură cu efort în întunericul cutiei.  

Scârţâitul unei uşi îl făcu să se oprească 
înspăimântat. Paşii rari şi apăsaţi se apropiau fără 
grabă de pian. Un oftat ca un suspin, urmat de 
mişcarea mâinii pricepute  în mânuirea cutiei îl 
zăpăci. Se simţi săltat odată cu ea. Îşi pierdu 
echilibrul şi stăpânirea de sine. 

Se izbi cu capul de unul din pereţi cu atâta 
violenţă încât rămase nemişcat. Nu mai simţi 
foşnetul mătăsii. Lumina, intrată prin orificiu, 
dispăru. Când se dezmetici, acordurile unei muzici 
grave, jalnice îl înspăimântară. Nu-i mai ardea de 
mâncare. Sunetele solemne îi cuprindeau fiinţa, 
terorizându-l. Absenţa luminii din orificiul pe care 
intrase, îl făcu să-şi piardă orientarea. 

Se repezi înfrigurat spre unul din pereţii 
cutiei, căzând buimac pe o latură, apoi pe alta. 

– Mergem, dragă? se auzi vocea unui bărbat 
venind   de la o oarecare distanţă. 

M 
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Muzica încetă. Se simţi ridicat odată cu lădiţa 
acoperită, apoi purtat spre locuri necunoscute. 

Simţi răcoarea nopţii pătrunzând prin 
îmbinările geluite. Noaptea lui, noaptea în care 
intrase nepermis, părea să nu mai aibă sfârşit. 

Obosit, se lăsă pradă nemişcării, până în clipa 
când balansul cutiei încetă. 

– Aici! se auzi din nou vocea bărbatului, 
urmată de geamătul şi suspinul unei femei. 

Pendularea cutiei reîncepu. Se simţi o clipă 
ridicat, apoi coborât. Curând, deasupra cutiei 
căzură cu zgomote reci, primii bolovani de 
pământ. 

– Să-i fie ţărâna uşoară! rosti vocea bărbatului 
însoţind căderea bolovanilor. 

Femeia izbucni în hohote de plâns. 
– Aşa i-a fost scris! încercă bărbatul s-o 

consoleze. 
Atunci şobolanul se năpusti cu furie asupra 

feţei copilului decedat, devorând inconştient tot 
ceea ce putea fi distrus în grabă. 

Sfârşindu-şi treaba, bărbatul îşi luă lopata, 
prinse  femeia după umeri, lăsând-o să-şi şteargă 
lacrimile şi să-şi facă semnul crucii. 

 

●

 

 
Renata JACKOWIAK, Poland, Someday is today,own technique, 50x50x10 cm 
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 

Femeie cu 
batic  

 
presc uneori, între două trenuri, în 
restaurantul nou din centrul orașului. În 
marea majoritate a timpului sunt aici 

puțini consumatori și e liniște. Iar de când nu se 
mai fumează, e de-a dreptul plăcut. Vacarmul de 
azi, însă, e obositor și indigest. Stau nemișcată pe 
un scaun, captivă spectacolului care-mi pune 
răbdarea la încercare. Nu cred că voi putea mânca 
ceva, cer chelnerului o limonadă și îl întreb din 
gesturi, ridicând sprâncenele și rotindu-mi ochii 
de jur împrejur: Ce se întâmplă ? 

– E august! îmi răspunde. Întrebarea devine 
brusc inutilă. Sigur, a început luna august, luna 
concediilor, când vine acasă diaspora, plecații 
noștri la muncă în străinătate, cei mai mulți în 
Italia. Străzile sunt aglomerate, magazinele sunt 
aglomerate, restaurantele, parcările, farmaciile, 
serviciile de eliberare a pașapoartelor, Casele 
căsătoriilor, totul. Părinți, bunici, frați, rude 
rămase acasă sunt copleșiți cu răsfățuri, asemenea 
copiilor cuminți, de sărbători. Însă „Moșul” 
modern vine vara și vine cu forfotă mare, să se 
vadă, să se știe să se audă: Priviți vă rugăm, priviți 
cu toții, venim cu haine noi, obiceiuri noi, aer nou, 
copii năzdrăvani, cu dublă cetățenie, mai ceva ca 
în povești… 

Mă întreb ce mă ține aici și îmi dau seama că 
sunt atrasă de o femeie de la masa cea mai 
apropiată, care nu se potrivește nici cu timpul, nici 
cu locul în care se află. Nu pot să-i apreciez vârsta. 
Baticul nou îi acoperă părul aproape cărunt, bine 
întins spre spate, unde probabil este strâns 
temeinic în agrafe de sârmă. Colțurile acestuia, 
neatinse încă de apă sau șifonate de repetate 
purtări, stau țepene, ascunzându-i gâtul până la 
gulerul rotunjit al bluzei albe, din care se arată de 
sub manșete doar mâinile slabe, noduroase, arse 
de soare și asprite de buruieni. Stă așa slabă și 
stingheră pe scaun, îmbrăcată ca pentru slujba de 
sărbători la biserică. Numai că, în biserică știe 
locul mâinilor și rostul lor, lângă ceilalți semeni 

tăcuți și smeriți ca sfinții pictați pe ziduri, care le 
culeg răsuflarea din liniștea rugăciunii. Aici, în 
restaurantul zgomotos, la masa mare, rotundă, 
atât de mare că n-ar fi încăput în odaia ei bună, 
mâinile i se adună din când în când una lângă alta 
pe masă, ca labele unui cățel, în dreptul farfuriei a 
cărei mărime o nedumerește, fie se adună în poală, 
una peste alta a resemnare. La aceeași masă, femei 
si bărbați tineri, degajați, conversează zgomotos 
peste muzica ce ține cu tot dinadinsul să le 
acopere vocile. Copii care n-au deprins încă 
echilibrul mersului, scâncesc în brațele mamelor 
care-i șterg cu șervețele de hârtie pe fața udă de 
lacrimi, de bale și de transpirație, le mângâie părul 
lipit de cap din cauza căldurii și a agitației. Alții, de 
câțiva ani, aleargă printre mese, îndemnându-se 
cu cei de la mesele vecine. Comunică print-un cod 
secret, un fel de morse produs prin lipăitul mai 
discret sau mai accentuat al încălțărilor pe gresie. 
Unul țipă la un moment dat, un țipăt scurt, ca al 
indienilor în luptă. Semnalul se propagă rapid, 
țipete în crescendo apar din loc în loc, ca și cum 
din ascunzișuri vin semnale de alarmă. Femeia cu 
batic slăbuță, crispată, se face tot mai mică și 
privește în gol. La o altă masă, într-un colt mai 
retras, două tinere arogante în eleganța lor 
stridentă în miez de zi, își iau în brațe cățeii albi, 
pufoși, să-i protejeze de o posibilă vătămare din 
partea războinicilor. Chelnerii pășesc cu grijă 
printre mese, iau comenzi cu multă îngăduință. 
Nici n-ar exista un loc mai potrivit pentru reclama: 
„Clientul nostru, stăpânul nostru!” 

Încep să sosească meniurile comandate. În 
spatele chelnerului, un șir de trei, patru 
adolescenți, îmbrăcați la fel, în cămăși albe, cu 
veste și șorțuri negre până la glezne, aduc farfurii 
pline pe care le țin deasupra umerilor și le așează 
prin rotire în fața clienților. După vârstă, arată a 
practicanți, folosiți în sezon aglomerat. Speranțele 
lor se amăgesc în bunăstarea afișată ostentativ. Nu 
reușesc să acopere într-un sigur drum toată masa, 

O 
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așa că spectacolul se repetă. Când unul din ei pune 
farfuria în fața femeii pe care o urmăresc, acesta 
tresare ușor, ca și cum ar fi speriat-o ceva E clar că 
nu-i obișnuită să fie servită de altcineva. De fapt, 
nu-i obișnuită cu nimic din ce se petrece, dar nu 
spune nimic. Nici n-ar avea cui, ceilalți sunt prea 
ocupați cu discuții ce n-au legătură cu ea. Și se bat 
cu palmele pe genunchi. Și râd zgomotos. Mănâncă 
și vorbesc. Mănâncă și râd. Copiii nu vor mâncare. 
Țipă, stâng buzele a refuz. Sunt lăsați în pace. Se 
întorc la ocupația lor, joaca prin restaurant, ca 
prin parc, mai tentantă decât plictisul mâncării. 

Femeia întinde mâna stângă și ia cu sfială o 
felie de pâine. Mușcă din ea puțin câte puțin, ca 
dumicatul de anafură. Cu dreapta duce încet 
lingura la gură, după ce a împărțit mâncarea în 
porții mărunte. Nu știu ce are în farfurie și nici nu 
are importanță. Mănâncă singură, cu sfințenie 
pentru bucate. O desprind din cadru și o așez la 
masa ei din bucătărie. Îi recunosc gesturile, doar 
că aici stă cu cotele atârnate în aer. Nu are loc să le 
sprijine de masa rotundă, pe care, din felia care îi 
revine, abia are loc farfuria imensă. Văd cum îi 
tremură mâna cu pâinea. Pe cealaltă, o controlează 
cu atenție, să nu verse din ea până ajunge la gură. 
Mică și slabă, nu se încadrează în dimensiuni. 
Masa pare prea înaltă și scaunul prea scund ca să-i 
ofere tihna mâncării. Văd două tablouri, 
transformate în două holograme suprapuse. În 
spate un Breugel cel Bătrân, „Joc de copii”. Refuz 
asocierea cu alte picturi în care este exagerată„ 
veselia„ mesenilor. În față, un N. Grigorescu: 
„Coliba din pădure”. Sau „Casă țărănească” a lui 
Corneliu Baba. Mi-ar fi plăcut să pun în spate un 
Botticelli, dar nu-l văd prin hărmălaia nestăpânită. 
Femeia cu batic, reală, se suprapune peste un 
tablou modern, cu amestec violent de culori și linii 
contorsionate, care-mi provoacă amețeli. 

Nu-mi este foame, nu comand nimic de 
mâncare ca în alte dăți, stau în continuare lângă 
limonada băută doar pe jumătate, captivă în 
rezervația dintre două lumi. Recunosc femeia 
căruntă, îmi este rudă apropiată, îi trăiesc sângele 
care mă arde pe dinăuntru, sânge care se diluează 
din ce în ce mai mult în jurul ei, asemenea 
absențelor îndelungi. Văd prăpastia dintre 
tablouri, sute de ani despicați de un vis rapid și 
încă neterminat. Doar o jumătate de generați și 
poate nici atât, nu mai recunoaște pulsul, nici 
respirația părăsitelor dimineți. Ochi orbi mai revin 
la matcă sau poate doar se prefac, atât cât să-și 
acopere înstrăinarea tatuată pe retină. Vin cu 
mărgele colorate culese din drumul ademenitor, 
sărmani pionieri ai lumii noi care plantează hibrizi 
în carne și cuvânt. Martoră la istoria care tocmai 
se scrie, prea devreme s-o înțeleagă, prea târziu s-
o trăiască, femeia care a terminat cuminte de 

mâncat, își aranjează gândurile în oglinzi de tăceri. 
Mamă? Bunică? Câte ogoare a domesticit, le-a 
stârpit buruiana cu spatele ocrotit de brusturi 
amari. De voința ei ascultau semințele, palmele ei 
hrăneau, glasul ei legăna… Locul ei nu-i aici, între 
pruncii chemați la mobilizare în marea armată a 
amneziei, slujind războiul care încă se joacă în 
locuri ascunse. Instrăinați, defilează mândri în 
uniforme curate, pozele căzuților mai găsesc rar o 
icoană în rama căreia să-și afle odihna. 

Chelnerul mă trezește din halucinații. Mă 
întreabă dacă nu vreau altceva în afară de 
limonadă. Cred că are nevoie de locuri libere iar 
eu stau aici de-o vreme bună și îi aduc pagubă. Mă 
scutur de gândurile de mai devreme ca de insecte. 
Firul de nisip din fund de ocean ar râde, dacă ar fi 
primit darul râsului. Statornicia lui învinge 
filozofiile lumii. Au dispărut civilizații, au dispărut 
dinozauri, au pierit de milenii oameni striviți ca 
furnicile din capriciile naturii sau ale semenilor. Și 
suntem încă destui pe planetă. Chiar prea mulți se 
spune. Simțirea mea de mai devreme riscă să cadă 
în derizoriu. Cer chelnerului îngăduința să mai 
rămân puțin, să-mi închei lucrarea, să nu se deșire 
ca un pulover rămas neterminat. Mă împac în gând 
cu vecinii mei de viață, trăitori de nevoie printre 
neamuri străine. Imitațiile, inevitabile, își arată 
falsul. Până la urmă n-au adus decât puțin zgomot, 
un accent străin adoptat mult prea ușor, puțină 
impolitețe confundată cu libertatea, copii născuți 
pentru alt viitor. În alte zone, cu tradiții statornice 
altădată, se petrec lucruri de-a dreptul amuzante. 
Case goale, imense palate construite de cei ce 
muncesc din greu prin alte locuri și care sun 
păzite doar de bătrânii rămași acasă, până se vor 
întoarce proprietarii să-și etaleze fala. Interioare 
pictate cu Gioconde, Capele Sixtine și Napoleoni 
călare, cu lei și jungle, toate cât mărimea pereților. 
Fenomenul la modă, nu-i așa toxic, modele vin și 
trec, așa cum a trecut timpul tapetelor lucioase 
care invadau locuințele anilor cenușii ai 
comunismului cu păduri, lacuri, munți înzăpeziți. 
O zugrăveală rezolvă stângăcii și mofturi, fără 
urmări. O altă zugrăveală deasupra și gata. 
Ruperea de neam se cârpește mai greu. Trece 
timpul, chelnerul mă privește acuzator. Decid să-
mi salvez femeia din tablou. Închid ochii, o 
decupez și o duc în curtea ei, în casa ei. O ajut să se 
dezbrace de hainele bune, trudită cum este, ca 
după o zi lungă de muncă la câmp. De aici o las să 
se descurce singură. Se închină la icoană - bine că 
nu la Giocondă, oftează și se întinde în pat. Închide 
ochii. Adoarme cu tot Universul adunat intr-un 
ochi de liniște. 

● 
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Green Memory  
fragment  
 

unedoara is a region rich in forests, 
which is no stranger to tears. But it opens 
its arms to those who love it. People bend 

their voices to the root of the trees their sorrowful 
voices or happy events with animals and birds are 
recorded by the roots of trees, to carry them 
during the life of the trees to their crowns, where 
the treetops merge them in song with the kindness 
of heaven. Its stories keep everything from the cry 
of human love, to the coexistence of animals and 
birds and the tears of the trees mixed with the 
autumn rains. There are countless stories that 
speak of the supernatural, of the strength of trees 
in an equation unknown to man, about the normal 
but especially about the paranormal.  

People don’t know where the name Silver 
Forest came from. However, there is a legend 
renewed in time and retained there on the edge of 
Săcărâmb, of which only the essence remains. And 
it speaks of the beneficent force of that forest. The 
thought of its beneficial effect in the middle of the 
19th century brought the good Emperor there, 
during a visit through Transylvania. It is said that 
he passed by on the road to the gold mines. He 
then stopped at a spring from which he drank. 
That water is said to have brought rejuvenation 
and strength to the emperor.  

The great mysteries of the healing forest are 
miraculously revealed by the lovers of meditation, 
who considered it a beneficial energy center for 
people. The locals bring the aura of appearances to 
this forest, in fact, as it happens in the stories 
about the forest of Cluj, of extraterrestrial 
creatures arrived from the space beyond the earth.  

There is a big difference between the trees of 
this forest and those in the Hoia-Baciu forest. 
Whereas most of the trees in the forest of Cluj are 
supple, slender, dare we say young, here climbing 
to Blidaru from the Orăștie Mountains, through the 
beech and birch forest there are those trees from 
fairy tales or from the strangeness of the earth, 
old, thick and gnarled which were marked by the 
passing of TIME. Shocking in size, they spread 
their roots around the trunk over a considerable 
area, half buried in the ground and the other half 
out, visible in the light. Along with the stories 
about Crooked Wood and Crushed Stone that met 
witches in this forest, there live the tears of wars 
between Romans and Dacians. Similarly, near 
Blindaru, in the Meadow of Man in the Orăștie 
Mountains, at the foot of an old tree with roots 
spread on a large surface Decebalus is said to have 
died.  

The curse - a word linked by people's 
imagination with the stories of undead and the 
forest monster, lives in people's minds bringing 
the somewhat scary "charm" of long forgotten 
times, perpetuating the fear of entering the depths 
of forests without the excitement of encounters or 
the courage maintained by great curiosity. The 
place near the ancient city of Sarmisegetuza, the 
old Dacian settlement, sunk under the haunted 
forest, called the White Faces, is the place where it 
is not good to stay overnight. You can have 
encounters with undead and see appearances of 
all kinds, the place being cursed. The sun itself has 
never been able to penetrate the embracing foliage 
of eternal trees. Even the weeds stopped growing.  

H 
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A cursed and blessed forest would be the 
forest of Prislop where it seems that inexplicable 
phenomena have happened over time: nightmares, 
suicides, shouts, scary voices. Under the old trees, 
as I heard, are hidden the treasures of an ancient 
civilization, when the Dacian fortress did not want 
to be shattered but preferred to be buried alive 
like the stories of forgotten times. It could be it, or 
the beings gone to "other worlds" from those 
places or be it the mountain itself carrying the 
treasures of thought, with their energies rich in 
the diversity of dominance, by the appearance 
through those places of living history, stand proof 
of the unleashing of an immense energy of light 
,which still dominates the heights today. I have a 
friend, a lover of those places. She goes every year 
to meet the one who was there, Saint Arsenie Boca. 
The one chased by the communists, wrongfully 
accused, imprisoned by the communists out of 
their desire to prove their lies, mistreated and 
tortured, the saint who touched the people with 
his beneficial force to alleviate their pain. The aura 
of positive energy, extended over vast stretches of 
land also after his departure into eternity, 
"transfers you to heaven," says my friend Mirela.  

And behold, time would seem to speak to us of 
the stories of unquenchable voices, of evil feelings 
that withdraw from the path of heavenly truth. 
There stands the Prislop monastery today. And 
yesterday, there was a priest there, his name was 
Arsenie Boca.  

And how wrong I am ...  

Father Arsenia Boca is still there now. His 
presence is alive, you feel it, you see it. Your soul is 
rising. All the weight of the mind disappears. You 
carried by wings towards the vastness of the sky. 
There the soul receives the Divine song and 
nothing of the weight of the earth attracts you.  

"You enter the dimensions of heaven, you are 
there, floating through the beneficial air of a Divine 
soul. There is talk of this positive energy, as if it is 
an opening of heaven where the beneficent peace 
comes from." Mirela confirms.  

There is still talk of miracles. Where do the 
hopes come from? Those who go there reconfirm 
that the place is charged with positive energy 
where Divine presences can be felt. Hateg country 
relieves pain, it is said. The paranormal has 
strength and the sightings even after the departure 
to heaven of Father Arsenie Boca, the force of the 
thought of prayer, get immediate answers. The 
stories are not from the sphere of imagination, but 

the positive energy still shows you the strength in 
desires, in accomplishments on the path of the 
soul or through amazing transformations in the 
material world.  

 
Berit HALS, Spain, Mather Nature, batik, 55x55 cm 

But back then, in the old days, many people 
didn't know about him. They were influenced by 
sayings about the curse of the forests coming out, 
encompassing horizons. Voices brought through 
the echo of the forests the nightmare events that 
took place beyond, in beautiful Romania, in its 
entirety.  

The intertwining of facts and thoughts places 
us in a landscape not once full of contradictions, 
fascinating or painful and the forests also cover 
the mystery of life.  

And returning to the movements that 
mirrored human actions, the establishment of a 
totalitarian regime, a psychological war was 
fought by the state of souls who saw the truth and 
the black cloud of lies in society, ordering blind 
obedience upon words. Then you wondered about 
the power of violence! What was foreseen for the 
future of the country - a different power, over 
prayers and hopes was one brought from outside, 
from the East, a perfect weapon of destruction of 
souls, the poor crystals broken into uneven shards 
that have one beauty which shines - hope. And 
man awoke to the inability to defend the truth. 
And hope saw the remaining crystal shards 
shattered. 
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Fantomele 
 

onsider necesar câteva explicaţii ce au dus 
la naşterea unor „fantome", la care am 
avut o contribuţie personală 

neintenţionată. Sunt un pasionat iubitor al naturii. 
Am căutat şi găsit modalităţi  de  a  păstra  
frumuseţi  sub  o  formă artistică.  „Frumuseţi    
neobservate"!  Aşa  s-au  şi numit expoziţile avute 
de mine... care deseori s-au bucurat de un mare 
succes. 

Dupa această introducere, revin la  
imprejurările care au dus la naşterea 
„Fantomelor", fapt care are legatură directă, deci, 
cu activitatea mea expoziţională. Cu mulţi ani în 
urmă am dorit să realizez cu ajutorul tehnicii mele 
de conservare o mică părticică din minunatul 
roman scris de Ernest Hemingway „Bătrânul şi 
marea". Am încercat să vizualizez momentul când 
bătrânul pescar ajunge la mal după o luptă eroică 
cu uriaşul peşte mult visat, dar care... până la urmă 
este devorat de rechini rămânând din el doar 
scheletul. 

Din punct de vedere tehnic nu au ridicat 
probleme realizarea aspectului de  mare,  a  
malului mării, a unui cer albastru, sau a bărcii... 

Problema era scheletul de peşte, dar şi ăsta 
părea simplu de rezolvat! Cum peştele conform 
descrierii din carte trebuia să aibă  aproape 
lungimea bărcii, mini-exponatul meu ar fi avut 
aproximativ 12-15 centimetri.  Şi  astfel  după  ore  
de  gandire, masurători,  m-am  pus  pe  treabă!  L-
am  rugat  pe tatăl soţiei mele, care era pescar 
amator, să-mi aducă vreo zece peşti de 
lungimea dorită... şi am fost servit prompt. 

Problema mare însă, după cum am relatat 
mai sus, a  fost  obţinerea  scheletului,  adică  
îndepărtarea cărnii  şi  a  organelor  interioare,  
adică  a  tot  ce conţine peştele, cu excepţia oaselor 
capului, coloanei vertebrale şi a costiţelor fine, 
care, cu toate 

„tehnicile folosite” se desprindeau de la locul 
lor firesc. În ideea reuşitei acestor amănunte, aş fi 
aşezat scheletul lângă barca ajunsă la mal, 
conform descrierii, şi aş fi inclus totul în răşină 
transparentă precum alte lucrări personale de 
artă. 

După mai multe incercări nereuşite ştiind 
că „mai are balta peşte" l-am rugat din nou pe 
tata-socru să- mi mai aducă încă vreo zece 
peşti, venindu-mi o idee salvatoare... La 30 de 
kilometri de Oradea, oraşul în care locuiam, se 
găseau mai multe păduri frumoase,   dintre   care   
una,   chiar   aproape   de comuna „Lăzăreni” unde 
aveam nişte cunoştinţe. O pădure în care am 
colindat foarte des, în lunile caniculare de vară, în 
căutare de natură, răcoare şi de aer curat. 

Frumuseţile locului m-au inspirat deseori în 
conceperea lucrărilor mele „de artă”. Locul era 
minunat. M-am plimbat pe covorul de iarba și 
frunze uscate, am ascultat cântecele păsărelelor, 
greierii, vântul, freamătul copacilor, bijuteriile 
zburătoare, fluturi şi insecte. Şi ca în orice pădure 
şi aici era un mare muşuroi de furnici pe care în 
căutam asiduu! Aveam nevoie de acele furnicuţe 
considerate pe bună-dreptate „sanitarii 
pădurilor”! 

 Am crezut că le voi face un bine micilor 
vietăţi dacă voi aşeza cei zece peşti pe muşuroiul 
lor... iar dânsele flămânde vor devora carnea de pe 
oase! Şi astfel vom profita fiecare dintre noi! 
Furnicuțele vor fi cu burta plină iar eu cu 
scheletele mult-dorite! Zis şi făcut... 

Le-am urat mâcăcioaselor „poftă bună” şi m-
am reîntors satisfăcut acasă, la oraş! În prima 
duminică liberă am încălecat pe năzdrăvana mea 
motocicletă „C.Z.” şi am călărit plin de speranţe 
spre minunata pădure unde îşi aveau lucrătoarele 
mele  lăcaşul! 
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Dar o mare supriză, de fapt dezamăgire, mă 
aştepta în pădurea cu muşuroi! Am găsit peştii 
întregi, exact în pozitia pe care i-am aşezat. Erau 
mai uscati şi miroseau îngrozitor. Neatinşi însă de 
furnici! M-am aşezat necăjit la rădăcina unui 
copac din apropiere şi am cugetat pe îndelete. 
Până la urmă am găsit explicaţia. Furnicile mele 
bihorene nu cunoşteau carnea de peşte şi de 
aceea nu s-au atins de ea! Nu le-o fi plăcut nici 
mirosul emanat de către acele fiinţe necuoscute 
lor... 

Şi acum începe reala poveste a naşterii 
„fantomelor". Cum pădurea mă atrăgea prin 
minunăţiile ei, nu la multă vreme mi s-a făcut dor 
de verdeţa acesteia şi de concertul 
zburătoarelor de prin copaci. Încalec din nou 
batrânul meu „C.Z” şi o iau aţă spre pădurea de 
lângă Lăzăreni! Nu intru bine în acel rai verde că 
dau nas-în-nas cu un pădurar – cu puşca-n spate - 
pe care îl ştiam mai de multă vreme. Mă intreabă 
ce fac pe acele meleaguri... Îi spun ca sunt în 
căutarea liniştii şi a aerului curat. Se uită la mine 
cu niste priviri caudate şi dă să plece murmurând 
abia şoptit „Dumnezeu să te ocrotească!”. 

Rămân uimit de mesajul lui. Altădată ne 
despărţeam spunându-mi bihoreneşte    
tradiţionalul „Alduiască-te  Dumnezeu!”. Mă uit în 
ochii lui cu atenţie şi observ o oarecare 
îngrijorare. Fără să-l întreb  nimic  îşi  face  
semnul  crucii  şi  îmi  spune: 

„Ascultă domnul meu, tata tatii, cât şi tăţi din 
neamul mneu au fost pădurari, dar amu vă spun 
sincer că mie îmi este frică de pădure! Pe aice 
umblă strâgoii şi diavolu’!” Şi îşi face din nou 
semnul crucii! 

Îl întreb ce s-a întâmplat, se uita în stânga, se 
uită-n dreapta, se uită-n sus, apoi în jos... îşi mai 
face trei cruci, după care se apropie de ureachea 

mea şi îmi şopteşte:  „Tulai  Doamne  domnu’  
mneu,  p-aice umblă necuratu’! Nu este nicio baltă 
prin apropiere, nicio vale, nicio apă curgătoare, dar 
am văzut peşti prin copaci şi la rădăcina lor! Cum o 
putut s-ajungă în aceste locuri? Asta-i făcătură sau 
vrăjitorie! Nime’ nu mai vre’ să vină la pădure. Tăţi 
ţăranii din Lăzăreni îs spăriaţi!” 

M-a  umflat  râsul  şi  am  încercat  să-l  
liniştesc  pe bietul om povestindu-i că „mâna 
necurată” a fost a mea... că eu am pus peştii acolo, 
să fie mâncaţi de furnici... S-a uitat sceptic la mine 
şi simţeam că nu mă crede. 

Mi-am cerut scuze ca am creat neintenţionat 
acestă spaimă,  motivând  intenţiile  mele  artistice  
şi concursul la care trebuia să particip. I-am vorbit 
de Hemingway, de romanul lui, de premiul Nobel, 
de omagiul pe care intenţionam să i-l aduc prin 
opera mea de artă. Apoi i-am povestit despre 
cazuri în care, datorită unor furtuni puternice pe 
mare, peştii au fost ridicaţi la ceruri, în nori, 
apoi norii duşi de vânt şi-au slobozit captura 
piscicolă în diferite locuri îndepărtate... odată cu 
ploaia. Mă privea cu neincredere în continuare şi 
sunt convins că nu a crezut o iotă din ceea ce i-am 
spus! Păcat! Sper că timpul marele vindecător, să-l 
tămăduiască de această greşită părere. 

Lucrarea am terminat-o până la urmă. Am 
avut bucuria să obţin un schelet de peşte aproape 
intact! Ei, cum!? Vă povestesc eu altădată! 

Acum „Omagiu lui Hemingway” stă la loc de 
cinste în expoziţia mea personală şi cu fiecare 
privire pe care o arunc intr-acolo mi se deschide 
„banca amintirilor" unde am depus la păstrare „tot 
ce a fost mai frumos pe parcursul tinereţilor 
mele”... Privind lucrarea revăd pădurea, aud 
muzica păsărelelor şi stau de vorbă cu pădurarul 
nostru speriat... 

 

 
Aleksandra HERISZ, Poland, Shrouded in sleep, wicker plaiting, crocheting, sewing, 90x16x17 cm 
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 

 

 
 

 În vremuri de 
decret 
 
 

i în definitiv ar fi trebuit să luaţi la 
cunoştinţă de prevederile Decretului 
şapte sute şaptezeci din octombrie anul 

trecut!                  
Rezoluţia aceasta fu rostită cu tonul cel mai 

solemn cu putinţă în succesiunea de interogaţii de 
până atunci, ce făcuse ca salcia-plângătoare din 
faţa reporterei TV să nu-şi abandoneze nicio clipă 
această ipostază. 

 - Vedeţi? Vă este jenă de telespectatori: ţineţi 
capul plecat, protejându-vă expresia facială cu 
ajutorul părului pe care la începutul reportajului 
vi l-aţi desfăcut din coadă!... – Ce v-a făcut să 
încercaţi a comite gestul care din fericire aţi fost 
împiedicată la timp să-l faceţi?... 

Ca mijloc de apărare, temporar sau nu, cea 
supusă „judecăţii tovărăşeşti” da’ imprimată pe 
peliculă şi bandă magnetică semănând mai mult 
cu Judecata de Apoi – devenise parcă autistă. Iar 
gândurile ei zburau acum în altă parte amintindu-
şi că, din copilărie şi până atunci, viaţa îi fusese 
modelată făcând-o pe alocuri victima a tot felul de 
decrete: pe când avea  13 ani, în 1947, printr-un 
decret îi fusese dat afară tatăl din institutul în care 
lucra lăsând ca singur venit al familiei meditaţiile 
de franceză ale mamei ce, după terminarea diurnă 
a acestora, se angajase cu jumătate de normă într-
un spital ca femeie de serviciu; tot un Decret 
făcuse ca, la începutul anului 1948, primul gest pe 
care îl comisese învăţătoarea la şcoală imediat 
după vacanţa de iarnă să fie cel al ruperii primei 
fotografii din manulalul de literatură, aceea 
aparţinând Monarhului Constituţional, obligat 
prin şantaj şi ameninţare să abdice la sfârşitul 
anului 1947; exmatricularea din şcoală pe motive 
de „origini nesănătoase” fusese făcută ce-i drept 
fără Decret dar, la câteva luni, tot un astfel de 

sinistru adusese Naţionalizarea, ce le confiscase 
fără despăgubiri pământul, de pe care oricum nu 
mai primiseră niciun venit de doi ani – în schimb 
plătiseră cuvenitele impozite; când la jumătatea 
anului 1949, într-un amurg, pe scara de lemn 
spiralată a imobilului unde fuseseră evacuaţi 
urcară doi inşi cu lanterne şi pistoale în mână 
arestându-i tatăl cu ţeava armei la tâmplă – 
aceasta se întâmplase parcă urmare a decretului 
precedent; din sala de clasă – fusese readmisă în 
şcoală culmea, cu complicitatea directoarei 
comuniste – fereastra de chiar lângă banca ei – 
avea imaginea spre chiar curtea Tribunalului 
Militar unde tatăl ei era „judecat” : de câteva ori 
putuse chiar să-l vadă în zeghe în drumul 
spre/dinspre dubă când era adus la judecată, sau 
transportat din nou spre temniţă; la prima oră de 
Istorie când trebuiseră să dea extemporal din 
ultima lecţie aflată în manualul proaspăt scos de 
la tipar cu canoanele cunoscute – subiectul ar fi 
fost despre Naţionalizarea Principalelor Mijloace 
de Producţie din 11 iunie 1948: cu un rest de bun-
simţ dânsei, cât şi altor câtorva copii din clasă le 
fu dat, de aceiaşi directoare şi profesoară de 
istorie, un alt subiect: Lupta poporului român sub 
sabia glorioşilor săi voievozi, de la Basarab fiul lui 
Tihomir până la Mihai Viteazu: luase zece. 

 ...după ultimul Decret, cel din 1 octombrie 
anul trcut, la rându-i ajunsese să fie în patru luni 
de sarcină de la publicarea acestuia. Proaspăt 
căsătorită cu un partener de viaţă tot cu „origini 
nesănătoase” aveau fiecare câte o leafă de sub o 
mie de unităţi lunar, chiar dacă legea prevedea că 
salariul minim nu poate fi sub 1.300: „ – Las’ că vă 
ajunge şi atât!”, le spuse cel de la Cadre cu sclipiri 
de fiară în ochi. – „ – Pentru unii ca voi, chiar şi atât 
e prea mult!”, încheiase,    scrutând-o 
concupiscent. 

S 
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... în sala de obstretică unde fusese surprinsă 
de descinderea inopinată se mai afla pe un pat o 
femeie ce delira sub tenebrele febrei survenită din 
pricina infecţiei ce o făcuse ca urmare a raclajului 
ilegal undeva, în mediul sătesc. Cu figuri 
îngrijorate, la lumina puternică a blocului 
operator, medicii curăţaseră şi dezinfectaseră atât 
cât se putuse aşteptând cu înfrigurare serul 
potrivit, coctail de antiobiotice stabilite ca 
proporţii de analizele de laborator la care 
apelaseră. În zumzetul produs de delirul continuu 
al femeii, asistentul introducea cu grijă preţiosul 
elixir în seringă şi se îndreptă spre suferindă. În 
acel moment uşa salonului fu dată cu intempestiv 
la o parte şi un ins cu figură de călău intră 
precipitat, urmat îndeaproape de inşi cu priviri 
profesionale. Puse mână cu brutalitate pe braţul 
salvator al asistentului, îndepărtându-l de 
muribundă. Seringa de sparse de podea cu zgomot 
sec de pistolet. 

„ – Numele... numele şi adresa celui care a făcut 
asta...” 

Halatul alb de pe umerii anchetatorului îi 
accentuau în mod bizar expresia facială de gâde. 

Muribunda continua să aiureze, privindu-l cu 
ochi rugători şi braţul întins. 

„ – Numele... numele şi adresa.... altminteri nu 
capeţi antibioticul...” 

„ – Doamne, apără-i... Doamne, iartă-i... 
Miluieşte-ne, după mare mila Ta...” 

 „ – Numele şi adresa,  femeie!... numele şi 
adresa... atât...” 

Femeia continua să aiureze respirând din ce 
în ce mai greu. La un moment dat, ochii i se 
luminară, dar privirea devenise fixă. 

„ – Fă-i antibioticul!... moare...” 
 „ – S-a stins...” 
Speriat de incidentul petrecut, anchetatorul 

nu dăduse curs până la capăt, conform legii, la 
ceea ce găsise în acel cabinet, anume încă o femeie 
care dorea să scape de pruncul din pântece. 
Oricum, actul nu se petrecuse până în momentul 
descinderii. Doctorii nu avură alte dezagramente 
iar el, gibonul, se mulţumise să facă pentru 
întreprinderea unde lucra nefericita o simplă 
sesizare despre intenţie, suficient de evazivă 
pentru a nu mai implica pe altcineva. Având în 
vedere că respectivul document semăna mai mult 
cu un denunţ anonim al unui fost pretendent încă 
gelos iar şeful Cadrelor, comunist de omenie, aflat 
în faza vopsirii ouălelor şi a coacerii cozonacilor în 
acea secţiune de an în care Împărţitorul opiului 
către popor fusese asasinat cu 1967 de ani în 
urmă de către alţi demenţi ai Istoriei – nu se 
comise mai mult decât o mustrare cu avertisment 
şi o trimitere la un un mini-film de profil educativ 
unde era mai bine să se prezinte, deoarece se 
consemna prezenţa prin verificarea buletinului.  – 
Plus acel „interviu” luat cu anasâna, ce urma să fie 

difuzat pe sticlă la o oră de maximă audienţă, pe 
post de „exemplu negativ” în curs de îndreptare. 

... – Se poate, tovarăşă?..., auzi ca şi cum ar fi 
reintrat brusc în atmosfera terestră glasul 
reporterei ce se îndulcise mult, parcă pe preceptul 
biblic cu îndreptarea păcătosului. – Cum a fost 
posibil fie doar şi să intenţionezi aşa ceva? – Când 
viaţa noastră nouă devine mai frumoasă cu 
trecerea fiecărui cincinal, când copiii, germenii 
vieţii minunate de mâine sunt primăvara planetei 
pe care trăim, când avem de edificat obiective 
economice grandioase cum ar fi Magistrala 
Albastră, fabrici şi uzine, noi şi noi cartiere de 
locuinţe pentru toţi cei ce muncesc – de ce să fi 
dorit să faci asta?... 

„Interveviata” nu îşi schimbase poziţia de 
proscrisă aşa, cu privirea în pământ şi părul-
cărbune mascându-i obrazul. 

- Dintr-o ciumată ca mine nu are niciun 
viitor..., şopti dânsa în cele din urmă prea încet 
pentru ca microfonul să înregistreze. 

- Ce-aţi spus?... 
 - Nu o să am cu ce să-l cresc... vai de noi..., 

murmură la fel de încetişor. 
Timpul minimal în care „păcătoasa” ar fi 

trebuit să-şi rostească auto-de-fé-ul se terminase. 
Reportera făcu semn operatorilor de imagine şi 
sunet să se oprească, iar aceştia se executară 
imediat. Apoi se îndepărtară să-şi strângă 
aparatura. 

- Fată, te înţeleg, spuse aproape plângând 
reportera apucând-o pe cealaltă de braţ cu un gest 
cald, de solidaritate. Asta este, vezi ce vremuri 
trăim... bine că ai scăpat doar cu atât... sunt în 
aceeaşi situaţie cu tine... în luna a cincea, ca şi 
tine... ce-o să mă fac cu el – şi la noi lefurile sunt de 
mizerie... iar taică-său, inginer, soţul meu, nu are 
salariul cu mult mai mare ca mine... 

Cele două femei se îmbrăţişaseră, plângând în 
surdină. Cei doi bărbaţi îşi făcuseră de lucru în 
cealaltă încăpere, aprinzându-şi în cele din urmă 
câte o ţigară. 

- Lasă, că ne-om descurca noi... în oala unde 
gătim ciorba sau supa, o să mai punem o cană cu 
apă... 

Rămaseră un timp în acea încleştare, ca într-o 
luptă în care li se decidea soarta. 

- Lasă, o să fie bine... ai să vezi..., o mângâie 
afectuos reportera pe păr. – Uite, bine că ai reuşit 
să faci şcoala tehnică pe care ai făcut-o, la noi la 
birouri sunt vacante câteva posturi care ţi s-ar 
potrivi, o să mă fac luntre şi punte să te ajut, leafa 
este ceva mai mare, mediul de lucru altul, mai 
spuse dânsa, scriindu-i pe o bucată de hârtie două 
numere de telefon – unul de acasă, celălalt de la 
serviciu. 

..când ieşi pe poarta prăfuitului cinamatograf 
de cartier de la „filmul educativ” vizionat în care o 
maree de pătuţuri cu micuţi îşi agitau mânuţele şi 
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se frecau a nedumerire la frunte, în vreme ce 
medici şi asistente joviale îi ridicau admirativ în 
braţe sub privirile drăgostoase ale mamelor – un 
gestionar burtos declama parodic în uşa 
Alimentarei, în timp ce asista la descărcarea 
maşinii cu marfă: 

- Veniţi la Veguma şi Veguva!... concentrat-
miracol cu diverse arome minunate pentru cei-ce-
vin-chiar-de-n-ar-vrea - cât şi pentru cei ce vin-

de-or-vrea...!, agită una din pungile sclipitoare cu 
produsul de calitate îmbietor ambalat. 

Era prima oară când zâmbea în câteva luni. 
Apoi îşi mută privirea în faţă urmând trotuarul 
proaspăt asfaltat, semnificând prin prospeţimea şi 
rectitudinea lui parcă renaşterea unei uriaşe 
speranţe. 

● 
 
 

Indice „Q” pe planeta 
Skatto-Fagges 
 

e Aleea Slobozeniei şi a Indicelui Q, în 
Parcul Juvenililor, din oraşul-capitală 
Skkatto de pe Planeta Skatto-Fagges, se 

plimbau alene cei doi suýny, reprezentanţi ai 
vârfului lanţului trofic al acelei lumi, beneficiind 
de lumina astrului zilei skattofaggesice, pur-
maronie. Caracteristica băncilor acelei alei era că 
toate, aflate de o parte şi de alta a căii, erau 
pirogravate cu cuvântul „slobozenie”, în toate 
dialectele importante ale acelei lumi concretizată 
într-o singură ţară ce se întindea pe întreaga 
planetă, unitatea acesteia fiind scindată doar de 
mulţimea de dialecte ce descindeau din corpul 
unui grai ce fusese cândva comun pentru toţi 
suýnyy. Singura particulă care amintea de 
unitatea de odinioară a idiomului era particula 
„groĦĦ”, ce însoţea aproape fiecare cuvânt al 
tuturor dialectelor, provenite din acea limbă, 
cândva unitară. 
 

Despre ce puteau vorbi cei doi amici trecuţi 
de o vârstă, aflaţi în pragul patibulaţiunii? Căci 
aceasta era echivalentul pensionării pământene, 
care era un mister pentru orice candidat cu vârsta 
apropiată de această etapă a vieţii, pe care o 
aştepta înfrigurat şi fericit, abia ajuns în faţa 
Comisiei ce constata că a atins vârsta necesară 
accesării acestui binemeritat, după o viaţă de 
muncă, drept ( şi acolo exista această 
caracteristică a speciei inteligente, munca 
existând şi acolo deoarece, cândva, suýnyy 
primordiali fuseseră izgoniţi dintr-un fel de Rai, 
fiindcă fuseseră iresponsabili muşcând dintr-un 
fruct cu un aspect, miros şi gust din care Adam şi 
Eva n-ar fi muşcat niciodată, nici Şarpele neavând 
un suflet atât de negru să li-l prezinte, scutind 
specia noastră de ceea ce a urmat). Tocmai despre 

dreptul la patibulare conversau, după o viaţă de 
travaliu. Drept evocat cu tremolo în glas, deşi 
nimeni nu ştia în ce constă, decât o dată ajuns în 
faţa zisei Comisii, de la care nimeni nu se mai 
întorsese, spre a-i evoca deliciile. Iar unul din cei 
doi, chiar a doua zi, urma să se prezinte în faţa 
acesteia, spre a cere dreptul la patibulă anticipată. 

 
Era o după-amiază liniştită şi maronie. Şi deşi 

nu ştiau în ce consta, dreptul la patibulare 
continua să fie evocat de cei doi amici cu glas suav 
dar entuziasmat, un entuziasm reţinut, de suýny 
instruiţi şi cu un indice de inteligenţă ridicat. 

 
Unul din cei doi îşi aranjă casca din material 

compozit pe care o avea în dotare pe cap. Era 
obligatorie purtarea ei fiindcă, printr-un decret al 
Ocârmuirii dat la insistenţele suýnylor de ştiintă, 
care prevăzuseră cu o aproximaţie de un un 
mileniu posibilitatea explodării unui meteorit în 
proximitatea planetei, cu posibilitatea trimiterii 
de schije pe Skatto-Fagges. Locul în spaţiu unde s-
ar fi putut petrece sinistrul se preconiza a fi la o 
distanţă relativ mică de planetă, doar 12.000.000 
de kilometri (întâmplător această unitate de 
măsură coincidea cu valoarea ei în centimetri cu 
cea de pe Terra). – Şi având în vedere şi 
posibilitatea schimbării în orice moment a polilor 
magnetici a Skatto-Fagges-iei, o îndatorire 
cetăţenească era şi existenţa la purtător a unei 
busole, orice cetăţean suýn având obligaţia 
obştească de a avea aşa ceva la el, în scopul de a 
nu greşi drumul către casă. Respectivele accesorii 
trebuiau reînnoite imediat ce se învecheau, prin 
achiziţionarea altora, periodic, astfel încât 
Ocârmuirea, grijulie, să fie cât mai sigură că 
oricare dintre cetăţenii ei, pe banii lui, vor fi cât 

P 
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mai în siguranţă în ambele situaţii critice, 
respectiv explodarea unui meteorit la o distanţă 
atât de apropiată de planetă (12.000.000 de 
kilometri ) – dar şi schimbarea inopinată a polilor 
magnetici ce i-ar fi pus pe cetăţeni în situaţia 
delicată de a fi rătăcit drumul spre domicilii. 

 
Noriko STEINER-OBATA, Switzerland,  
The Moon Overflowing, machine sewing, 44x89 cm 

O a doua chestiune atacată cu glas de astă 
dată ferm de către cei doi amici era entuziasmul 
vizavi de problema slobozeniei planetare – de 
aproape secondată de ridicatul Indice Q -  ai 
cărei beneficiari erau şi dânşii. De câte secole de 
suferinţe nu fusese precedată fericirea de acum! 
Câte jertfe! Câţi eroi! Câţi martiri din prima 
linie!...  

 
Enumerarea se opri temporar aici căci, la 

avertismentul scris al unei plăcuţe de pe 
marginea Aleii Slobozeniei şi a Indicelui Q, 
erau anunţaţi că trecătorii aveau obligaţia ca în 
acel loc să facă câte trei tumbe, cu casca pe cap 
şi busola între dinţi, iar dacă erau mai mulţi 
indivizi în grup, aveau şi obligaţia umanitară de 
a-şi trage câte un şut în dos unul altuia, în 
scopul efecturii mai rapide de către fiecare a 
manevrei ce avea ca rol evitarea eventualelor 
schije cosmice, ce ar fi rezultat din ipotetica 
explodare în chiar acele momente a amintitului 
meteorit la acea distanţă ridicol de mică de 
planetă – doar 12.000.000 de kilometri – 
acestea fiind unul din locurile de pe Skatto-
Fagges unde se presupunea, în urma unor 
calcule riguroase, că ar fi putut ajunge schijele 
mai mari din presupusa deflagraţie cosmică. 

 
Se lăsa amurgul. Cu al său minunat crug maro-

deschis. Cei doi amici îl admirau tăcut, 
întrerupându-se din contemplaţie doar pentru a 
efectua din nou trei tumbe – de data asta în 
mâini - şi a-şi da reciproc câte o scatoalcă în 
cască, busola tot între dinţi trebuind să o ţină ( 
aşa suna procedura din avertismentul scris pe o 
nouă plăcuţa ce mărginea în acel loc Aleea 
Slobozeniei şi a Indicelui Q că trebuie să se 
ferească de eventualitatea schijelor provenite 
din probabila dezintegrare a zisului asteroid la 
acea distnaţă îngrijorător de mică de Planetă – 
12.000.000.000 de kilometri) - cel destinat a 
apărea a doua zi în faţa Comisiei pentru 
Stabilirea dreptului la Patibulă – secţiunea 
Patibulă Anticipată - având în suflet o doză de 
animare în plus; era firesc: peste câteva ore, 
avea să afle marele mister a ceea ce însemna a fi 
patibulat, urmând ca, după ce totul se va fi 
sfârşit, să se reîntâlnească pe trotuarul din faţa 
instituţiei cu amicul ce avea să-l aştepte acolo 
mult şi bine, urmând apoi să sărbătorească 
prima oră post-patibulă a celui proaspăt 
cadorisit, cât şi confirmarea Indicelui „Q”  care, 
pe o scară de la 1 la 5.000 în mulţimea 
numerelor iraţionale, dânşii ocupau de multă 
vreme, la concurenţă, valoarea 4.999 # - 
respectiv 4.999 ф. 

● 
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Vlad SCUTELNICU 
 

 

 

 

 

 
 

A doua mireasă 
                    ( fragment) 

 

 
șa! bine că ți-ai desfăcut cojocul să văd 

drumul; cred și eu că ți-e cald după atâta 

cale, că poate ajungem cu bine acasă în 

noaptea asta; uite, ne ajută și luna, luminează ca ziua, 

și zăpada asta sclipitoare face totul ca-n palmă, dacă 

nu știi, nu cunoști ceva, măcar vezi, poți să te ferești, 

să nu dai în vreo râpă și să-ți rupi picioarele că pe 

urmă lupii îți sunt nașii; bine că ai descheiat cojocul 

ăsta să pot și eu respira în voie și, dacă vrei să știi, e 

și lucru de igienă: m-ai acoperit aici, mi-ai pus nițele 

pe ochi, mai-mai să mă înnăduș, nu mai zic de faptul 

că te-ai strâns la burtă pînă la ultima gaură, încât 

cuiul cataramei roade în carnea mea cu folos și 

durere, bine că ai dat voie aerului să mai pătrundă și 

aici, să mă mai tezească, să mă dezmorțească, 

picoteam, ce mai! și cine știe, în starea în care ești 

acum, dacă nu ne-am fi rătăcit, doar ți-am zis să fii cu 

băgare de seamă, că târgu-i târg, lume multă, cât vezi 

cu ochii, oameni fel de fel, și cinstiți dar și 

manglitori, și uite, ai văzut? ai ajuns la vorbele mele: 

și cu boii vânduți și cu banii furați…na! acum ce mai 

duci Savetei, ce mai duci Savetei și copiilor?...măcar 

de ai fi fost beat, dar așa?...doar adălmașul acela 

păcătos de la spartul târgului din birtul lui Miron și 

strângerea de mâna a celor doi cumpărători, pe care 

de altfel îi cunoști, Vasile Ailenei din Gordăloaia și 

Grigore Porumb de la Maici, încă ultimului i-ai 

promis că o să mergi la nunta fetei din vară, dacă te 

va chema; lasă, nu fi necăjit, boii o să-i pui la loc, ai 

cei doi viței acasă care vor crește și la anul o să-ți 

refaci paguba, bine că am ajuns până aici; din câte 

văd eu, uite, luminița aceea pe stânga, acolo sub deal, 

e casa lui Nică Ieremia,nu?...și cea de mai la vale…a 

lui Costache Sandu…da, suntem aproape… 

…asta văd și eu, dar, crede-mă, nu știu cum am 

ajuns până aici, rosti Gheorghe în gând, vorbe pentru 

chimir, bătrânul și neprețuitul lui sfătuitor, prieten 

nedespărțit, lăsat moștenire de tatăl său când 

împlinise șaisprezece ani și, slavă domnului! mai 

trecuseră de atunci de două ori pe atâția, cu bune și 

cu rele, cu de toate… 

…păi, ce să-ți fac? parcă tu asculți de cineva? tu 

faci doar cum te taie mintea, de cele mai multe ori 

nici nu mă auzi iar azi…azi s-a întâmplat la fel…prea 

erai bucuros de banii pe care îi aveai în mână încât să 

mai pleci urechea la sfaturi ori să te gândești și la 

lucrurile rele care ți se pot întâmpla… 

…n-am pățit așa ceva de când sunt! și, doar mă 

știi, am făcut rezbelul la nouăsuteșaișprezece, am fost 

rănit, apoi reformat, fanfara mi-a cântat imnul și 

regele m-a decorat și mi-a dat pământ, am trecut prin 

lumea asta de-a lungul și de-a latul cu fruntea sus, 

nimeni nu m-a prostit deși mulți au încercat, am mai 

făcut și câte o băută la viața mea, ce-i drept, însă 

nimeni nu m-a văzut beat niciodată și …nimeni nu 

m-a furat, nici nu am gândit vreodată că pot păți așa 

ceva…știu când am bătut palma cu cei doi, când am 

intrat iarăși în târgul de animale, că văzusem o 

junincă frumoasă pe când vindeam boii și voiam să 

mă interesez de preț, chiar am vorbit cu stăpânul ei 

dar nu ne-am înțeles la bani, așa că am mers la 

dugheana lui Fleșer să-i cumpăr Savetei pantofi 

pentru Paște și la copii oarece scofeturi dar când am 

dat să plătesc, atunci m-a lovit trăsnetul în moalele 

capului: banii dispăruseră din chimir, de aici, de sub 

ochii tăi…și mai ai curajul să vorbești, să-mi dai 

sfaturi, n-ai văzut mâna care a înhățat banii?... de ce 

nu m-ai făcut atent atunci?...poate-l prindeam pe 

ticălos… în rest, nu mai știu nimic, nu știu cum am 

ajuns până aici… nu…nu-mi amintesc 

nimic…nimic…a, ba da, văd ca prin ceață broasca 

aia mare și neagră, tot sărea în fața mea… 

…ce broască? 

A 
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…da, da, broasca aia râioasă și mare de care mă 

tot feream, să n-o calc…și prin târgul de vite și când 

să intru în dugheana lui Fleșer… 

…n-ai văzut nici o broască, ți s-a părut, de unde 

broaște la vremea asta? … 

…ba da, ba da, sigur era broască, încă un mare, 

neagră, cu niște ochi holbați spre mine, parcă mă 

urmărea, parcă voia să mă întrebe sau să-mi spună 

ceva, dar eu m-am ferit, n-am băgat-o în seamă, eram 

prins de ale mele griji, chiar mă gândeam: ce, 

dumnezeu, am vedenii? trebuia să fiu atent la oamenii 

din obor, la mâinile lor, la gesturile lor, la fețele 

lor…dar mai ales la mâinile lor… 

…până la un punct, toate mâinile de bărbați sunt 

la fel, toate au cinci degete, toate sunt butucănoase, 

muncite, cu negru pe sub unghii, chiar și cele de hoț 

seamănă cu ale tale, pentru că altfel ar fi recunoscute 

dintr-o mie, numai că alea au mai mult lipici la 

bani…eu am văzut o mână, dar am crezut că e mâna 

ta dreaptă care scoate lovelele să cumpere te miri ce, 

de unde să știu eu că e de hoț?...până și mirosul ei 

semăna cu mirosul mâinii tale, așa că…bine că ești 

întreg și sănătos… 

…și voiam să mai cumpăr pământ pentru Petru, 

are ca mâine cinșpe ani și peste câțiva, parcă-l vezi, 

vine-n bătătură cu jumătatea și va trebui să se mute la 

casa lui; ce-i dau atunci? trebuie să aibă cu ce începe 

căsnicia, că dacă începe din prima zi cu ,,n-am!”, 

apoi toată viața-i va fi așa… ,,n-am” … 

 …n-am să-ți dau decât un sfat și te rog să-l 

asculți: liniștește-te, revino-ți, știu, e greu dar cu 

ajutorul lui Dumnezeu și a mâinilor tale, că doar ești 

gospodar de frunte în sat, o să refaci tot ce ai pierdut 

într-un an; să dea domnul să fii sănătos că 

restul…totul se face la loc, o să vezi…cât despre 

Petru…încă-i mic, până va fi de însurătoare o să ai ce 

să-i dai, așa să știi…dar n-am înțeles, de ce a trebuit 

să mergi la târg doar cu boii, când mai simplu era să 

înhami caii la sanie și boii pe lângă ea…acum am fi 

fost de mult timp ajunși acasă… 

…am vrut să cruț caii! știi cât de mult îi 

iubesc!...și-apoi, iapa trebuie să fete într-o lună, 

trebuie să am grijă de ea că doar și ea mă 

hrănește…da, da, asta nu înțeleg…cum de nu-mi 

amintesc nimic din ce s-a întâmplat după ce mi-au 

fost furați banii?...e negru, e un gol în care nu văd 

nimic, nici o rază, nimic…nu știu cum am făcut 

drumul până aici, mulțumescu-ți Ție, Doamne, pentru 

ajutor și pentru că sunt întreg…  

                                                          *** 

Saveta mesteca de zor mămăliga în ceaun. Aburii 

denși îi frigeau mîinile încolăcite vârtos pe melesteu, 

apoi urcau mai blânzi, mai pașnici, încălzindu-i 

plăcut fața îngrijorată. Se înserase de câteva ceasuri, 

noaptea își intrase în drepturi depline peste satul 

obosit, era o iarnă grea, zăpezi de februarie abundent 

viscolite tronau peste fire și, deși nu era prima oară 

când făcea acest drum, soțul său încă nu sosise. 

Plecase la oraș cu o pereche de boi pentru a-i 

vinde, pe la al treilea cântat al cocoșilor. De obicei, 

când mai pleca pe  un astfel de timp la târg, cam când 

soarele era de un deget deasupra dealului Icușenilor, 

soțul ei sosea. De data aceasta trecuseră cam trei 

ceasuri, noaptea își înfipsese bine colții în sat, dar 

dinspre soțul său nici un semn. Evident, nu l-a 

așteptat: a dat lucernă la vite, le-a adăpat, a închis la 

găini și a hrănit porcii, a aruncat câte o bucată de 

mămăligă și celor doi câini din curte, apoi a intrat în 

casă să însăile ceva de mâncare pentru seară, pentru 

ea, pentru soț și pentru cei trei copii ai lor, veniți pe 

lume unul după altul, doi băieți și o fată, liniștiți și ei 

în căldura casei după o zi de zbenguială. 

Mesteca de zor în ceaunul mare, de fontă, 

gândindu-se că poate Gheorghe, soțul ei, mai 

întârziase la adălmaș. Vânduse boii și – deh! – se 

cuvenea, așa  era normal, să bea un pahar cu 

cumpărătorii.  Pe urmă mai intrase prin oarece 

dughene pentru diverse și trebuincioase lucruri, na, ce 

să-i faci? iarna ziua-i mică, timpul trece al naibii de 

ușor, uite că s-a făcut destul de târziu și, pentru un 

pahar de tărie parcă era un timp mult prea lung: soțul 

ei nu era băutor, ar fi tras pe gât paharul cu matrafox 

și-apoi ar fi pornit spre casă de bună-seamă: trebuia 

să fi ajuns până acum! 

Alături, pe plită, într-o tigaie de tablă, sfârâiau 

bucăți de carne și de cârnați, împrăștiind arome 

pentru papilele gustative pline de salivă ale celor trei 

țânci, care stăteau cuminți pe patul larg, unul lângă 

altul, și ei obosiți dar fericiți, după o zi de joacă prin 

zăpadă. Saveta luă  de lângă găleata cu apă două 

cârpe și, apucând zdravăn ceaunul de cele două 

urechi îl răsturnă deodată în mijlocul mesei de lângă 

geam, pe un fund de lemn, mămăliga ivindu-se mare, 

galbenă, rotundă și fierbinte, pe urmă așeză ceaunul 

la loc pe plită și turnă în el lapte proaspăt de vacă. 

Mai învârti în tigaie cârnații și bucățile de carne, cu o 

lingură de lemn, aruncă în sobă două lemne și ieși 

afară să simtă ce se mai întâmplă. Nici un lătrat de 

câine, nici un scârțâit de sanie în liniștea întunecată și 

înghețată a nopții, nimic! Reveni în aerul plăcut al 

camerei, luă dintr-un borcan o ață de tort și împărți 

mămăliga în zece porții egale. 

- Copii! Hai să mâncăm! Comanda fiind dată, 

aerul se umplu de zarvă și   veselie. Cei trei copii, 

Maria, Ioan  și Petru, au umplut masa. Mama Saveta 

începu împărțeala bucatelor în vasele de lut, fiecăruia 

bucata de carne și de cârnat, de mămăligă având 

fiecare grijă să și-o ia de pe fund. Pe plită laptele 

fierbea , femeia mai lua o îmbucătură, mai arunca o 

privire spre copii apoi ieșea afară să asculte sunetele 

nopții. 

- Mamă, de ce nu vine tata? încercă Petru, cel 

mai mare dintre copii, să rezolve pentru el dar și 

pentru ceilalți o nedumerire. 

- Ia și mănâncă! Nu-i treaba ta asta! îl puse la 

punct Saveta. Vezi că azi  nu ai făcut potecă până la 

stogul de fân și asta n-o să-i placă lui taică-tu… 

Copilul tăcu, înghițind cu noduri gura de carne 

din care mușcase. Laptele dădea în clocot așa că 

Saveta se ridică de la masă și coborî ceaunul pe 
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dușumea. Pu- se la loc rotițele de la plită după ce  mai 

scăpă un lemn peste jeratecul dogoritor  și-apoi se 

așeză să mai ia o gură de mâncare. Ce dracu , doamne 

iartă-mă, nu mai vine bărbatul acesta al meu? gândi. 

Doar nu s-o fi îmbătat pe undeva? …nu bea, de 

obicei, nu bea, dar mai știi? omul se mai 

schimbă…nu, nu, nu, nu-i el acela, îl cunosc prea 

bine, dacă a vândut boii înseamnă că erau asupra lui 

bani mulți, nu avea cum să se îmbete…trebuia să 

vină repede acasă…banii erau pentru pământ…avem 

copii… trebuie să le dăm pământ la 

însurătoare…pământul pe care-l lucrăm abia ne 

ajunge nouă…și lor o să le trebuiască…da, e drept, 

sunt încă mici acum dar anii zboară nici nu știi 

când…ei se ridică…o să le trebuiască…, or să plece 

la casele lor…suntem oameni gospodari în sat, am 

cununat și botezat cu omul acesta al meu o 

mulțime… nici nu le mai știu numărul…ar fi o mare 

rușine să-ți însori copilul și să nu-i dai nimic…așa 

ceva nu se poate…ce-o să zică lumea?...Gheorghe 

Melinte și-a însurat băiatul și…ce i-a dat în dar la 

nuntă?...mai nimic. Saveta se gândea deja la Petru și 

la însurătoarea lui dar nu putea concepe decât un 

viitor luminos și îndestulat pentru toți copii ei. Lasă, 

că vine Gheorghe acuș și toate se descâlcesc!  
 

 

Saveta se ridică de la masă și începu să împartă 

laptele cald cu polonicul în vasele copiilor. Afară, pe 

undeva pe aproape, se auzeau niște zgomote. Nu 

foarte puternice, ci moi, înfundate, ca și cum niște 

saci ori ceva asemănător ar fi fost dați jos dintr-o 

căruță, mai tari decât niște șoapte.   

- Mamă! îndrăzni Maria, azi am văzut o 

broască! 

- Ce? 

- Da, mamă, azi am văzut o broască. Stătea la 

soare în fața casei și când ne-am apropiat, eu cu 

Maria, a făcut un salt și a dispărut într-o găurică sub 

temelia casei, întări și Ionel. L-am chemat pe Petrică 

să aducă o sapă, să o scoatem afară dar nu am reușit, 

…a săpat, a săpat…n-am mai găsit-o… 

- Ce vorbiți voi acolo!?! Poate era un bulgăre 

de pământ, de unde broască la vremea asta? ele dorm 

acum, sunt amorțite, mai încolo spre primăvară când 

încălzește soarele, când pământul scoate aburi, da, 

apar și ele…dar acum?...Cred că v-a intrat soarele în 

ochi, v-a orbit, vi s-a părut…sigur vi s-a părut! 

concluzionă Saveta. Ori poate voi glumiți… 

- Nu, mamă, nu glumim și nici nu ni s-a 

părut! Era o broască mare, râioasă, ce, nu mă crezi? 

spun adevărul, asta am văzut asta spun, sări Maria 

supărată, cu plânsul în gât. 

- Hai, gata, gata, te cred, ai dreptate, o 

mulțumi Saveta pe fetiță, îndreptându-se spre ușă, în 

spatele căreia se auzeau niște zgomote ciudate. Stați 

cuminți, trebuie să apară și tata de acum, eu merg să 

închid ușa la tindă.  

-  

Ieși în holul dintre cele două camere, închizând 

ușa după ea. Atunci văzu, în semiîntunericul tindei, în 

ușa de la intare, o umbră de om, clătinându-se, parcă 

dorind să intre, parcă dorind să stea pe loc și 

recunoscu făptura nehotărâtă, de data  aceasta, a 

bărbatului său. 

- Ce-i, bărbate, ce-ai pățit? îl întrebă Saveta 

cu lampa din perete în mână, ridicată la înălțimea 

feței să-i vadă ochii, în timp ce cu mâna stângă îl 

prinse de cojoc, trăgându-l în hol. 

- …banii…nu știu cine mi-a furat banii…s-au 

dus boii mei…s-a dus pământul lui Petrică…nu 

știu…nu știu cum s-a întâmplat…nu știu cum am 

ajuns aici… 

am fost prădat…nu știu, nu mai știu nimic… 

- Dă-i încolo de bani!...și de boi…bine că ești 

tu sănătos! exclamă Saveta, privind liniștită spre fața 

lui galbenă, încercând să-l calmeze, să-l aducă repede 

cu picioarele pe pământ. Lasă, bine că ești întreg și 

sănătos, că ai ajuns acasă, hai, dă cojocul jos și intră 

în casă să mănânci ceva, că ți-o fi foame după o zi 

așa de lungă și de grea. Boi o să mai creștem noi, așa 

să știi! …cât despre bani…să se folosească de ei așa 

cum ne vom folosi noi. Asta mai spuse Saveta, 

împingând ușor trupul bărbatului în camera caldă și 

primitoare.    

Mădălina VIERIU, Romania, Family,Own technique, 40x20 cm 
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Cleopatra LORINȚIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un scurt fragment din cartea aflată 
în pregătire  

Despre ce nu se uită 

Cleopatra Lorințiu în dialog cu 
academician Jean-Jacques Askenasy,  
Profesor de neurologie - Universitatea Tel-Aviv 
 

espre ce nu se uită este un dialog devenit 
o carte și totul a pornit din intenția unui 
interviu. 

De la circumstanțele momentului în care 
neurologul J.Askenasy face Alia și ajunge în Israel, 
la amintirile copilăriei sau ale studenției 
românești, de la teme de mare interes precum 
memoria, visul, sănătatea mentală la globalizare 
sau efectul pamdemiei asupra creierului uman, de 
la revizitarea unor pagini tragice din istoria 
evreilor din România la evocarea unor prietenii 
esențiale, cartea noastră este și dialogul ,întâlnirea 
uneori incomodă sau confruntarea dintre 
generații. Totul, la adăpostul unei frumoase 
prietenii. 

 

Iată, mai jos, un fragment scris de mine despre 
o carte de tablete scrise de profesorul Askenasy, 
acesta a fost un punct de pornire colaborării 
noastre pe parcursul acestui an 2020 , staniul an al 
pandemiei .Mai jos,un foarte scurt extras din 
cartea aflată în curs de apariție. 

”Omagiat de curând cu prilejul împlinirii frumoasei 
vârste de 90 de ani, deopotrivă în România și în 
Israel ( la Universitatea din Tel Aviv dar și la 

întrunirea generoasei Asociații a Scriitorilor 
Israelieni de Limba Română) autorul își adună 
între coperți de carte tabletele publicate de-a 
lungul timpului în Gazeta Românească. Scrise 
evident sub impulsul clipei, comentarii precise la 
evenimente și întâmplări, aceste texte nu au nimic 
din caracterul efemer pe care de nu puține ori 
gazetăria îl admite. Ele au capacitatea unui spirt 
erudit, superior, de a ști să se facă înțeles de oricine 
și oricând, scrise fiind de fapt inițial pentru cititorii 
unei publicații în limba română din Israel, ele 
demonstrează și o formă de frumoasă de 
solidaritate cu acești cititori, cu toții porniți din 
România, fiecare cu povestea lui în spate precum 
melcul cu cochilia sa, fiecare cu romanul vieții sale, 
trăitori în lumea israeliană atât de complexă și de 
densă, dar care își permit să viseze adeseori în 
românește.(...) 

 
Autorul are această capacitate de fi sintetic și 

de a presăra acolo unde trebuie, semnificativul. 
Nimic nu e în plus și nimic nu e comod în aceste 
scrieri. Căci domnul Askenasy cred că nu a fost 
niciodată un om comod. 

 

D 
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A fost mereu cineva care a trăit pentru 

principiile sale, cu judecata limpede și cu 
generozitatea deplină pentru pacienții săi. Dar 
cineva care a putut și a știut să inspire putere, să 
aducă lumină în suflet, să fie de ajutor și să degaje 
acel fel de umanism consubstanțial, profund, 
autentic și nu contrafăcut. Adică a fi om cu 
adevărat nu pentru imagine sau pentru opinia 
altora. 

Textele sale nu respectă nici un tipar și nici o 
formulă, nu sunt destinate să flateze pe nimeni și 
să se pună bine pe lângă nimeni, de aici surpriza 
continuă a lectorului plasat mereu într-un orizont 
de așteptare. Remarc o notă de emoție personală 
când vine vorba despre personalități anumite ( 
iată, în câteva cazuri e vorba despre oameni 
excepționali pe care am avut și eu șansa enormă 
să îi întâlnesc : Cardinalul Lustiger și scriitorul 
Augustin Buzura. 

 
Textul despre cel dintâi însoțește funeraliile 

cardinalului Jean Marie Lustiger, ce ”poartă în ele 
un mesaj către omenire, care în loc de a fi înțeles 
este uitat.Mesajul cardinalului, un tezaur de 
gândire, are ca amploare proporțiile tezaurelor 
gândirii filozofice aristotelice sau 
cartesiene.Mesajul Lustigerian este teologic, 
filosofic,social și istoric, poartă numele de Mesajul 
Dublei Ceremonii.” 

Ilustrul Cardinal al Parisului, născut evreu și 
devenit creștin la 10 ani, cu o biografie fără egal, 
un spirit fără comparație și care”și-a completat 
valorile sale iudaice în creștinism”(cum potrivit 
remarcă Hélène Carrère d’Encausse)este descris 
în textul academicianului Askenasy cu vorbele 
exacte și cu citatele potrivite, așa încât să se 
înțeleagă cu precizie și în substanțialitate, de ce 

acest om este important pentru umanitate și 
pentru religie, de ce este el luminător pentru 
credință. 

Evocarea acestuia se suprapune peste emoția 
autorului care asistă la funeraliile cardinalului,10 
mai 2007, înghițit de mulțimea din fața Catedralei 
Notre Dame de Paris:”Mesajul dublei ceremonii 
este dovada supremă a necesității unirii într-o 
singură credință ”judeocristianismul” a dicotomiei 
teologice. Măreția și solemnitatea momentului 
dublei ceremonii este secretul divulgat de 
apostolul Jean Marie Lusiger.” 

Am spus, emoționată, la un moment solemn 
dedicat aniversării domnului Askenazy că pentru 
mine el el un savant care îmi amintește o stirpe 
unică : precum Pico della Mirandola sau mai 
târziu, uluitorul Matila Ghyka și al său număr de 
aur. Căci el are capacitatea de a crea conexiuni 
grație vastei sale culturi și a spiritului inventiv. 
Conexiunile acestea relevă până la urmă idei 
uneori surprinzătoare, alteori copleșitoare, uneori 
par atât de evidente ( de felul, cum de nu m-am 
gândit până acum?) sau pur și simplu te pun pe 
gânduri, te trimit în bibliotecă, la raftul cu cărți 
adevărate, cu cărți grele, spre calea de a afla și 
înțelege cu sudoarea frunții iară nu luând din 
internet de-a gata formulări făcute de alții, o 
cultură la a doua mână. 

Comentariile, notațiile, observațiile, conclu-
ziile, au autoritate dar și subtila reverberație a 
șansei de a se propaga în conștiințe. Paginile 
consacrate de neurolog unor teme legate de 
studiul creierului sunt antologice precum ”Lupta 
contra ignoranței (LCI) un proces înnăscut” sau o 
fascinantă privire obiectivă asupra geneticii și 
trecerii omenirii la stadiul ”transuman”. 

Cultura științifică, de strictă specialitate și 
soliditatea perspectivei culturale umaniste se 
îmbină de minune, lucru destul de rar chiar la 
cercetătorii și specialiștii din zilele noastre.Este 
harta secretă a creierului lumea misterioasă prin 

care putem atinge neatinsul ? (...)”C.L. 

*** 
Cleopatra Lorințiu: Domnule profesor, am 
observat că v-ați apropiat în acești ani de lumea 
academică românească, ați fost onorat, prețuit, ați 
luat parte la evenimente memorabile, ați consolidat 
prietenii și ați legat noi prietenii. A fost totuși o 
nuanțare a relației dumneavoastră cu România 
culturală, intelectuală, academică de acum ! 
 

Jean Askenasy : Apropierea de România se 
datorează dorului de meleagurile tinereții mele, 
dorul de dascălii mei, dorul de teatrul lui Caragiale 
și de albastrul de Voroneț. Când sunt în Israel mi-
este dor de România. Când sunt în România mi-
este dor de Israel. Există însă o diferență între cele 
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două, care ar fi bine, pentru români, să o înțeleagă, 
deoarece ei au creat-o: dorul de Israel îmi dă 
prestanța de care am nevoie. 
 
C.L.E interesant felul în care formulați. Nu îmi 
imaginez dacă dorul de România poate da 
”prestanță” atât de multor români care au părăsit 
țara după 1990.Poate că da, poate că nu, rămâne 
de văzut... E o problemă complexă pe care mintea 
mea de persoană care nu a părăsit țara, 
dimpotrivă, s-a decis să muncească numai în 
interesul ei, nu o poate procesa. Și totuși, cu toate 
reținerile, cu toate reticențele, cu acea zgură a 
memoriei umilitoarelor plăți pentru plecarea spre 
Israel din anii șaptezeci, v-ați apropiat de Academia 
Română, ați fost ulterior onorat, celebrat, ați dat 
interviuri și publicat articole, cărți. Este o realitate. 
Apropierea de acest for a funcționat și a fost 
onorantă.Cum s-a petrecut ea ? 
 

J.A. Sunt un produs al școlii savantului 
Gheorghe Marinescu, fapt care a reprezentat 
pentru mine ca și pentru toți elevii acestei școli, 
care ocupă locuri cheie în neurologia globului un 
pașaport de prestigiu. Discipolii savantului care 
mi-au fost dascăli, Vlad Voiculescu, Oscar Sager, 
Arthur Kreindler, State Drăgănescu au fost 
mitizați de creierul meu, și îi port în mine. Tot 
acest proces mintal are loc în vitregia cadrului 
politic al dictaturii comuniste, eu fiind pe lista 
dușmanilor de clasă. 

Dascălii de la care mi-am însușit meseria de 
medic și neurolog au fost Vlad Voiculescu, Oscar 
Sager, Arthur Kreindler, State Drăgănescu, Aurel 
Mareș, Alexandru Șoflete și Constantin Arsene, pe 
toți i-am stimat, admirat și respectat. Dar creierul 
meu a mitizat pe doi dintre ei, Oscar Sager și Vlad 
Voiculescu, ei mi-au devenit model de viață, 
împreună cu tatăl meu. Îi am în fața mea, zi de zi, 
la propriu, pe peretele din camera mea de lucru și 
la figurat, în tot ce întreprind. 

Vlad Voiculescu este dascălul pe care în anii 
tinereții îl vizitam în micul apartament din Calea 
Plevnei 16, pentru a-i pune întrebări și a-l ruga sa 
explice lucruri neînțelese. 

Îmi spulbera nedumeririle, și subiectul 
rămânea înscris în memorie cu empatie. Respectul 
față de credinţa, religia şi naţionalitatea fiecăruia, 
fără a o afirma vreodată, era evident. Experienţa 
Profesorului Vlad Voiculescu pe care i-a conferit-o 
traiul sub trei regimuri – 37 de ani sub regalitatea 
Hohenzollern, 42 de ani sub dictatura comunistă 
şi nouă ani de postcomunism, a încheiat o viaţă de 
88 de ani a unui înțelept dotat cu darul modestiei 
adevărate. 

De multe ori s-a izbit de reacţii ostile, 
provocate de invidie, dar nu riposta niciodată, nu 
comenta niciodată și doar când ripostele depășeau 
măsura, se întorcea acasă pentru a asculta sonata 

de Beethoven, pe care o diviniza. Vineri, 23 
februarie 2001, Vlad Voiculescu a încetat din viața. 

Aflând despre moartea lui am simțit o durere 
în inimă, eram legat de dispărut și panorama 
amintirilor personale mă copleșea. Vlad 
Voiculescu a lăsat cu limbă de moarte dorinţa de a 
fi incinerat, de a nu fi depus la Academie, de a nu 
se ţine discursuri şi de a nu i se depune flori sau 
coroane. Nu mi-am putut învinge nevoia, ca lângă 
vasul ce-i purta cenuşa să nu fie depusă o coroană 
de flori stingheră, pe care scria simplu : „De la un 
elev”. 

Nu am întrerupt niciodată relațiile cu 
România, mi-am respectat prieteniile și prietenii, 
indiferent de orientarea lor ideologică. Odată 
plecat în patria mea de veci, Israel, am avut 
bucuria de a-mi transforma căminul meu familiar 
în casa de oaspeți pentru toți foștii mei colegi și 
prieteni care au venit la congrese, conferințe, sau 
în vizită. 

În luna Martie a anului 2003, am fost invitat la 
Academia Română pentru a mi se decerna 
diploma Meritul Academic și titlul de membru de 
onoare al Academiei de Științe Medicale a 
României, împreună cu colegii Mihai Ioan Botez, 
directorul Clinicii de Neurologie a spitalului Hôtel 
Dieu al Universității din Montreal Canada, Victor 
Ionășescu profesor de Neurogenetică la 
Universitatea din IOWA USA, Ion N. Petrovici 
profesor de Neurologie la Universitatea Max 
Planck din Koln-Germania și Mircea Steriade 
director al Laboratorului de Neurofiziologie al 
Universității "Laval" din Quebec. 

Trecuseră doi ani și o lună de când Profesorul 
Voiculescu ne părăsise, în cuvîntul de mulțumire 
m-am adresat atât Președintilor Academiei și 
Academiei de Științe Medicale, cât și marilor mei 
dascăli dispăruți. După ceremonie, cu lacrimi în 
ochi, Viorica, soția Profesorului Voiculescu m-a 
îmbrățișat și m-a invitat la ea acasă. 

Odată intrați în camera de lucru a maestrului 
din Calea Plevnei 16, Viorica a aprins o lumânare, 
și cu o stingheră lacrimă în colțul ochiului, a 
deschis sertarul biroului și a scos ciocanul lui de 
reflexe, despre care Vlad, cu limbă de moarte i-a 
spus : să i-l dai lui Jean! 

Sosit acasă în Israel, m-am dus în camera mea 
de lucru, am luat sofisticatul meu ciocan de reflexe 
cumpărat la New York, cu ac, pensulă și 
instrumente pentru examenul sensibilității, l-am 
închis într-o valiză veche și în locul lui am pus 
bătrânul ciocan al lui Vlad Voiculescu, ZL. Când 
examinând bolnavii nu înțeleg ce au, strâng 
ciocanul în mână cu credința ca diagnosticul va 
veni! Bătrânul ciocan a devenit din unealtă 
neurologică, relația metafizică cu mitul meu. ” 

● 
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Florentin SMARANDACHE     
  
 

Distihuri  
Paradoxiste 

 
Orice excepție  

 Admite reguli  
 
 

urentele literare sunt o formă și re-
formă de răspuns lumii, în acest sfârșit 
de Mileniu II al științei și tehnicii, când 
asistăm la o revoluție electronică, 
revoluție informațională, world wide 

web, <Internet>, când poezia a murit. Deci poezia 
nu a murit - ci noi formule de exprimare se 
trebuiesc inventate.  Și acesta nu este un nonsens, 
ci un sens de adaptare lirică la antilirică, când arta 
este non-arta însăși... 

Introducând o specie de poezie cu formă fixă, 
inedită, paradoxismul captează un nou mod (vechi 
de când lumea!) de reprezentare.  Întru 
legitimarea noii poezii prezentăm, mai la vale, un 
număr prim, 601*32, de tipice   d-i-s-t-i-h-u-r-i  

  p-a-r-a-d-o-x-i-s-t-e  clasice, colectate și 
prelucrate în perioada 1993-1998.  
 
(continuare din edția precedentă) 
 
P E R P E T U U M   M O B I L E 
 Într'o stabilă  
 Instabilitate 
 
S O L U Ț I E 
 S'a rezolvat: 
 "Nu se poate" 
 
A T E U    
 Credincios 
 În necredința sa 
 
E C U A Ț I E 
 Orice cunoscută 
 Are o necunoscută 
 

                                                 
32 Dacă 601 este număr 'prim' în spațiul Z, el devine un biet  
'compus' în spațiul Z[i] al întregilor lui Gauss, deoarece: 
       601 = (24+5i)(24-5i). 

 

 
G H I N I O N 
 Dacă îmi doresc ceva 
 Cu siguranță că se'ntâmplă invers  
 
T E M P O R A L  
 Acest devreme al tău 
 S'a dovedit a fi prea târziu 
 
B I R  
 De unde n'ai 
 De-acolo să dai 
 
F L E Ț  
 Fură de la el 
 Și dă la alții 
 
L E G E A   C O M P E N S A Ț I E I 
 Cine pierde azi 
 Va câștiga mâine 
 
I N C E R T I T U D I N E 
 Are dreptate 
 Și, totuși, n'are dreptate 
 
I N T R U S  
 Invitat 
 Neinvitat 
 
S I N D R O F I E 
 S'au adunat toți 
 Neadunații 
 
N O S T A L G I E 
 Dulceață 
 Amară 
 
E U F O R I E 
 Băutura te adoarme 
 Trezindu-te în altă lume 

C 
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M E T A F I Z I C Ă 
 Ilogică 
 Logică 
 
L E N E Ș 
 Când se scoală 
 Se culcă pe-o ureche 
 
P A S I U N E  
 Am iubit-o 
 Cu o ură nebună 
 
I L U Z I E 
 Bietul orb   
 Măcar visul să-și vadă  
                                    cu ochii 
 
D E S P Ă R Ț I R E 
 Mi-am dat seama că  
                                         plecând eu 
 M'ați părăsit de fapt voi 
 
I N S O L E N Ț Ă 
 Cârnul dracu', 
 Nu-și vede lungul                  
                                          nasului? 
 
Î N D R I N A T 
 I se bagă'n cap de mic 
 Că el n'are cap. 
 
P A R Ș I V 
 Își dă cuvântul 
 Că nu-i om de cuvânt 
 
E M O Ț I E 
 Îmi stă inima în loc 
 Bătând atât de tare 
 
I N H I B A T 
 Se dă superior 
 Dintr'un complex de  
                            inferioritate 
 
G L O N Ț 
 Un obiect fierbinte 
 Care te lasă rece 
 
M I H A I 
 A crescut fiu-meu înalt,    
                   și mai robust ca mine, 
 Încât zici că eu sunt  
                                         copilul lui 
 
G R I P A T 
 Își mai răcorește  
                                           suflețelu'  
 Cu un ceai călduț 

 
N O N - I D E N T I T A T E 
 Sunt ceea ce  
 Nu sunt 
 
 
N E V R O Z Ă 
 Tace ființa în adâncuri 
 Urlând prin vene și  
                                              artere 
 
O A S P E T E   
 Omul dorit se  
                                      dovedește 
 Nedorit 
 
A L G O R I T M  
 Raționament ce se  
                                            repetă  
 De stă mintea'n loc 
 
F E B R Ă 
 O arșiță toridă 
 Care te ia cu friguri 
 
D I A G N O S T I C 
 Are o boală 
 Sănătoasă 
 
A S I S T E N Ț Ă   M E D I C A L Ă 
 Rănitul a murit...  
 Să-i fie de bine! 
 
N E C R O L O G  
 - Ieri a decedat Moș  
                                                Trască. 
 - Uraaa, trăiască! 
 
K A T H A R S I S 
 Acțiune de purificare 
 Prin impurificare 
 
S Y N - L O G I S M O S 
 Construcție 
 Deconstructivă 
 
U T O P I E 
 Mărețe 
 Visele înfrânte 
 
D I V O R Ț A T Ă 
 Domnișoară 
 Doamnă 
 
B O B O T E A Z Ă 
 Ger amărui 
 De te ia cu călduri 
 

 
A U T O P O R T R E T 
 Nu par  
 Ce par a fi 
 
D E M A G O G 
 Se bate cu pumnii'n  
                                                piept 
 Fără să miște un deget 
 
P A T E R N I T A T E 
 Pruncu-i născut în        
                                       grădina ta - 
 De-aceea-i fătul altuia   
 
C O N D A M N A T 
 Si-a dat foc la valiza 
 C'a intrat la apă  
 
P Ă G U B A Ș  
 Nenorocitul de el... 
 A rupt-o'n fericire! 
 
C H I R U R G I E 
 Operația reușită 
 Pacientul decedat 
 
R O T U N J I R E 
 Inexactitatea, de care  
                                 vorbeam, 
 S'a dovedit exactă 
  
M U N C A   P A T R I O T I C Ă 
 Este voluntar- 
 Obligatorie 
 
V O L E N S   N O L E N S 
 Vrând 
 Nevrând 
 
F E C I O A R A   M A R I A 
 A fost virgină 
 De două ori 
 
P R O S T I T U A T Ă 
 A fost virgină 
 De două ori (!) 
 
I N S O L V A B I L 
 Nu se poate rezolva - 
 Quod erat  
                             demonstrandum 
 
A M B I Ț I O S 
 Am nevoie de-un  
                                            insucces  
 Pentru succese viitoare 
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O R I E N T U L   Î N D E P Ă R T A T 
 La est 
 De est 
 
A N T A R C T I C A 
 În sudul 
 Sudului 
 
E C U A T O R   ( I ) 
 În nordul 
 Sudului 
 
E C U A T O R   ( I I ) 
 În sudul 
 Nordului 
 
C I N Ă  
 Asta-i altă mâncare de  
                                   pește: 
 Varză călită cu carne de  
                                           porc 
 
A R T E Z I A N Ă 
 Țâșnește un șuvoi de  
                                          apă care  
 Plânge cu foc 
 
C Ă S Ă T O R I E 
 I-a cerut fetei mâna 
 Fiindcă-i plăceau  
                                    picioarele 
 
T E O R I A   C H I B R I T U L U I 
 De ce bățul are  
            scăpăriciul la capătul ăsta  
 Și nu la celălalt? 
 
I N F R A C T O R 
 Omul potrivit  
 La locul nepotrivit  
 
Z B A T E R E  
 Câte înfrângeri n'am  
                                       suferit eu  
 Pentru a obține o  
                         singură izbândă! 
 
T A I F A S 
 Babe stând la palavre   
 Fără să spună nimic 
 
C O I N C I D E N Ț Ă 
 Vorbești de lup  
 Și porcul la ușă (!) 
 
R Ă Z B U N A R E 
 Și, atunci, ologul  
 L-a călcat în picioare 
 

P R E V E N T I V 
 Să iei medicamentul  
                                          prescris 
 Înainte de-a te  
                                     îmbolnăvi 
 
P U Ș C Ă R I E 
 Stai închis 
 Dar gândești liber 
 
P E R S P I C A C E   ( I ) 
 Să vezi ceea ce  
 Alții nu văd 
 
P E R S P I C A C E   ( I I ) 
 Să auzi ceea ce  
 Alții nu aud 
 
R E Ț E T Ă 
 Tratament de trei ori  
 Pe zi:  dimineața și  
                                             seara 
C E A Ț Ă 
 Se vede  
 Că nu se vede 
 
N E C A Z 
 S'a belit la pălărie  
 Deși poartă fes 
 
I D E A L 
 Să cuprinzi  
 Nemărginirea 
 
I D I O T 
 
 Competent 
 În incompetența sa 
 
L A   R A P O R T 
 Toți sunt prezenți, 
 Chiar și cei absenți 
 
P E R F I D I E 
 Cinste 
 Necinstiților! 
 
F A R I S E U 
 Prostul de el 
 Face pe deșteptul 
 
C Ă M Ă T A R  
 Dă cu-o mână,  
 Ia cu două 
 
P R O T O Z O A R  
 Animal acefal. 
 Vai de capu' său! 
 

T A B U 
 Haideți să discutăm: 
 De ce nu-i voie să  
                                     discutăm? 
 
D E M O C R A Ț I E 
 Să interzicem 
 Interzisul 
 
S F I D A R E 
 Să facem 
 Ce nu trebuie făcut 
 
A M E Ț E A L Ă 
 Se'nvârte casa cu mine 
 Fără-a se urni din loc 
 
P O M A N Ă 
 I-a ouat găina'n căciulă  
 Și el cu capul gol 
 
B U D I S M  
 O, fericire, 
 Rod al suferinței! 
 
T R Â N T O R 
 Muncește  
 Ca un tată de albine 
 
S Ă R Ă C I E 
 Coși un petic 
 Și se rupe altul 
 
H A Z L I U 
 Serios în 
 Neseriozitatea lui 
 
S P I R I D U Ș  
 Îngerașul mamei 
 E tot un drac 
 
M U C A L I T   
 Comic doar când 
 Își impune să nu fie 
 
M A S C A R A D Ă 
 Politica se schimbă  
                                            mereu, 
 Dar rămâne aceeași 
 
C I R C U M S P E C T  
 Ferește-mă, Doamne,  
                                       de prieteni 
 Că de dușmani mă  
                                  feresc singur! 
D E   V E G H E : 
 Fii pregătit să te-aștepți  
 La ce nu te-aștepți 
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D I F E R E N Ț Ă   S P E C I F I C Ă 
 Amorul e ceva, 
 Dragostea altceva 
 
M A E S T R U   Ș I   U C E N I C  
 'L'nveți pe tac-to 
 Să facă copii? 
 
S T U D I I 
 Are liceul neînceput 
 Și facultatea  
                               neterminată 
 
T R Â N D A V 
 Lucrează la I.O.L. 
 [Întreprinderea Omului  
                                            Leneș] 
 
D I F E R E N D  
 Una vorbim, 
 Bașca ne înțelegem 
 
P A R A P S I H O L O G I E 
 Obscurantism 
 Științific 
 
 
C U I   P E   C U I 
 Hoțului îi e frică 
 Să nu fie furat 
 
V I G I L E N Ț Ă 
 Cât de prieteni 
 Ne sunt prietenii? 
 
O R D I N E  
 Un șir organizat  
 De haosuri 
 
 
P A N T O M I M Ă  
 Se rezumă'n trei  
                                     cuvinte:   
 "Fără cuvinte!" 
 
C U C Ă I T   ( I )  
 Ce faci:  dormi, 
 Sau nu te-ai trezit? 
 
C U C Ă I T   ( I I ) 
 După ce m'ai trezit 
 Să mă lași să dorm! 
  
 
 
 
 

 
E M I G R A N Ț I   A M E R I C A N I 
 Vorbesc într'o  
                                      englezăăă 
 De'i dor... mâinile! 
 
A P O R I E 
 Se înțelege 
 Că nu se înțelege 
 
S I L Ă  
 Am o poftăăă 
 Ce n'ai pofti! 
 
C L A S I C 
 Contemporan  
 Cu anticii 
 
E R O I S M 
 O moarte  
 Nemuritoare 
 
B A G A T E L Ă 
 Un rahat 
 Împarfumat! 
 
R E G I Z O R 
 A făcut atâtea filme  
                                           proaste, 
 C'ar fi păcat să-l rateze  
                                       și pe-ăsta! 
 
R E C O M A N D A R E 
 Vă prezint o doamnă 
 Pe care n'o cunosc 
 
C R O N I C Ă   L I T E R A R Ă : 
 Un roman bun, 
 Scris prost 
 
R E C L A M Ă  
 Cartea s'a vândut 
 Înainte de-a fi publicată 
 
S T R A T E G I E   M I L I T A R Ă 
 Cum să organizăm 
 Dezorganizarea  
                                inamicului 
 
T R A N S C E N D E N T  
 Măsură 
 Nemăsurabilului 
 
F I R E S C 
 Un fapt normal  
 Ca prin minune! 
 
 
 

 
 
 
Ș E D I N Ț Ă 
 Să ia cuvântul fiecare  
                                                 atunci 
 Când nu-i vine rândul 
 
G E O F I Z I C I A N 
  Renumit geolog  
                              printre fizicieni,  
  Și fizician printre  
                                          geologi 
 
 
T A B L A   D E   M A T E R I I 
 Trebuie să conțină   
                                       subiectele 
 Pe care nu le conține 
 
P R E V E D E R E  
 Timpul probabil  
 Este improbabil 
 
 
C O M P L E M E N T A R 
 Reține tot  
 Ce nu-i de reținut 
 
C O N V I E Ț U I R E 
 De când lumea  
 A ființat și nelumea 
 
 
T Ă R I E 
 Se poate și 
 Fără să poți 
 
A R T I S T U L 
 Abia după moarte  
                                        devine 
 Nemuritor 
 
 
D I R E C Ț I E 
 Nu ne plimbăm fără o  
                                              țintă, 
 Ci cu o țintă neprecisă 
 
 
M A S O C H I S M 
 Plăceri  
 Neplăcute 

● 
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Melissa TEKEL, Turkey, Apeks, stiking-meltig, 30x30x30 cm
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Cristina SASU – Romania, Unrealizable Aspiration,  mixed technique, 40x30 cm 
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Brigitte KUMPF,  Germany, Dame in rot, quil, paper glued on linen, 77x62 cm 
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Ioan GÂF – DEAC 
 
 

Poezia – corp și idee 
 

n fel de tradiţionalism axiologic este gata 
să se instaureze în ţesătura dogmatică a 
receptării poeziei contemporane33. 

Este neconvenabilă nevoia de efort pentru 
mişcare a poeziei spre/după ecranul realismului 
facil, pseudo-vizibil al scrierii, citirii şi înţelegerii 
lucrării poetice, într-un context metafizic nedog-
matizat, în chip reducţionist. 

Poezia românească este încă tăcută, esemnarea 
ei este obstrucţionată de nepoezia anilor ’20 din 
secolul de faţă. 

Solitară,  poezia  adevărată  (care?!)  germinează 
pe  o  posibilă  axă  a renaşterii axiologice, mai 
mult ca altă dată roasă de idealismul umanist în 
adâncimea substanţei sale încă tradiţionale. 

Pătrunderea valorică  în  lume  a  poeziei  
adevărate nu  are  stavilă declarată/declamată, în 
afară de obsesia libertăţii de joc cu ajutorul 
cuvintelor din partea unora cu reflexe întârziate în 
privinţa misiunii poetice decantatoare a limbii. Se 
constată lipsa proiectivă ontologică a unui pro-
gram comportamental scriitoricesc ataşat valorii 
generale şi, în particular, valorii culturale/ 
spirituale adăugate. 

Cine şi ce opreşte, în aceste condiţii, renaşte-
rea poeziei adevărate? Cine  despovărează  starea  
de  germinaţie  a  cuvintelor  de  pe  axa recunos-
cută a renaşterii axiologice a poeziei româneşti? 

Nu este vorba de negativism radical în 
aprecierea poeziei româneşti contemporane, însă  
semnificaţiile raţionaliste  în  privinţa  „bunei  
poezii” îndeamnă la regrete faţă de lipsa unui 
climat axiologic mai închegat ontologic, în raport 
cu iraţionalismul jocului de cuvinte revenit din 
tensiunea climatului socio-argumentativ a vieţii 
tulburate politic, economic, aspirativ ş.a. din 
mediul exterior actual, din ţară şi pe plan global. 

Lipsesc idei de bază în poezia implicită a lumii 
de astăzi, nemijlocite falii captează pe planurile lor 
de alunecare bagaje/pachete cu/de cuvinte. 

Nu sunt noi concepţii lingvistice deschise pe 
aliniamente de interes poetic esenţial; natura 
gândirii poetice prezente se limitează la experienţe 
de voal, la pretexte instanţiale mimate. 

                                                 
33

 din volumul Fizica și metafizica poeziei - privire 

poepigrafică, Editura Tarabostes, 2020 
 

Poeţii nu sunt autori de lumi, diferenţierile lor 
emoţionale nu se mai fac prin nuanţări. 

Structurile interiore ale poeziei sunt net şi 
tehnologic conturate, iar zarea lipseşte ca premisă 
a orizontului, acolo în mediul metafizic, unde creşte 
şi trăieşte poezia. 

În revistele literare româneşti ale prezentului 
poeziile nu mai sunt auto-cenzurate, iar 
transcendenţa particularităţii pentru orice valoare 
adăugată este smulsă şi adusă în faţa ecranului 
metafizic, aici în realitatea comună edificată a 
perspectivei raţional-conştiente, bazate pe nevoia 
de bun cu utilitate vizibilă. 

Poezia de astăzi este angajată în vocaţia 
comportamentală a trivialului politic ostentativ. 

Atitudinile sufleteşti parcă n-au noima 
vibraţiei, ci sunt dominate de explicări şi 
explicitări lipsite de latitudinile născocirilor 
poetice. 

De altfel, este observabilă împovărarea 
poeziei contemporane, de exemplu, din România, 
cu referinţe politice din mulţimea de false 
predispoziţii doxologice, cu pseudo-viziuni ontice, 
neîntemeietoare de condiţii pentru un umanism 
aflat mereu şi mereu într-un declin homeostazic. 

Cunoaşterea poetică individuală nu mai are 
străbateri şi tresăriri de transcendent, ca parte a 
existenţei individului/omului-poet. 

Un fel de finalitate în ecouri pragmatice 
acoperă corul poeţilor raliaţi la realismul 
imanentului productiv politic pe teritoriul 
funcţional al fibrei spirituale româneşti. 

Nu se mai întâlnesc exagerări metafizice, 
liniştea permanentă este asiguratorie pentru 
avansul prin supoziţii şi deducţii către o „dincolo 
de condiţie personală”. 

Nu observăm situări „dincolo de natural”, ci 
odihnă a multora „în natural”. 

Aliniamentele  poetice  sunt  acum  liniamente  
poetice, iar  sorgintea nimicului este plină de un 
vid static/stătut, staţionar în forme lingvistice 
amorfe. 

Misterul dat de „a fi” nu mai este demers de 
transcedere, ci chiar temei de linişte ontică, de 
înţelegere deznădăjduită a înţelegerii inexplica-
bilului. 

Nu se văd surprinderi poetice nedisimulate, ci 
doar aprinderi lingvistice simulate. 

U 
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Poezia este acum o ivire alterată, o nedu-
merire admisă, o stare de veracitate a dezvoltării 

Nu mai există erori. Orice trăire emoţională 
contemporană devine tehnologie şi piesă 
sinonimă, naturală, asimilată cu un complex 
agregat de cuvinte. 

Marele câştig, excepţionalul avantaj de recurs 
în imensul tablou al pierderii poetice contem-
porane, este confirmarea faptului,- afirmativ 
pronunţat cândva de Lucian Blaga,- cum că „nimic 
nu este sinonim cu divinitatea”, iar „binele suprem” 
este acolo, undeva, într-un loc nereferenţial, fără 
coordonate, într-o „autonomie fundamentală”34 

(Lucian Blaga, Cenzura transcendentă, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1993). 

Tehnica de „a fi” a poeziei operează pe 
suprafaţa vieţii care conţine mulţimi de gânduri, 
idei şi gesturi. 

Poezia este cea care mai poate produce 
transformări/modificări liniştite de ritmuri, 
curgând pe niveluri de exigenţe ideatice umane. 

Mereu,  „a fi”-ul poetic presupune  factorii  ori  
parametrii  insertaţi pentru cunoaşteri într-o nouă 
ontologie spaţio-temporală. 

Tehno-poezia  presupune edificiu în interiorita-
tea virtuală cantonată într-un sistem referenţial al 
structurilor şi fenomenelor exterioare omului. 

Evoluţia/programul instrumental al poeziei se 
află pe un complex al evenimentelor experienţiale 
emoţionale cvasi-semantice, însă deţinător de 
adâncime fenomenologică. 

Orizontul restructurativ al mulţimii tezelor 
umane poate fi dovedit cu ajutorul emergenţei 
poetice, prin cristalizări de substanţe identice, 
mişcate de explorări, explicitări, disocieri şi 

                                                 
34

 Lucian Blaga, - Cenzura transcendentă, Ed. 
Humanitas, Bucureşti, 1993 

asocieri de imagini, de semnale aflate în deplasări 
neomologate. 

Probabilul poetic este nesigur. 
Transculturaţia poetică este situată pe o 

bandă longitudinală, fundamental perpendiculară 
faţă de orizontul intenţional al vieţii omului. 

Producţia/reproducţia a ceea ce înseamnă „a 
fi”-ul poetic aparţine doar generalului originar din 
poezia referenţială. 

Primejdia epuizării poeziei nu există. 
Multiplicitatea poeziei acoperă simplitatea 

evaluării înglobate a progresului generalizat 
pentru „a fi”, aferent poeziei. 

Permanenţa poeziei se aseamănă cu 
permanenţa condiţiei umane. 

Poezia nu se distinge prin definiţii, ea fiind 
rezultatul complet disipat/răpândit al hibridizării 
ideatice, pe baza trăirilor experienţiale 
sesizate/reţinute de oameni. 

Poezia institutivă este cea care acordă suport 
pentru scheme şi atitudini mentale mesageriate 

(fig.). 
Înţelegerea institutivităţii poetice ţine de 

auto-conştiinţa umană, de auto-recunoaşterea 
existenţei poetului şi cititorului. 

Schematizarea de mai sus nu modifică 
profund raporturile poet- cititor, însă arată 
scheletul/arhitectura pe care s-ar putea cala o 
poezie-capital, de exemplu, în spaţio-temporalitatea 
românească. 

Infinitul imaginar al existenţei poeziei devine, 
astfel, solitar în unicitatea sa. 

Circuitele poeziei-capital urmăresc fixări 
institutive raţionale şi/sau iraţionale de 
reprezentări poetice browniene. 

Se  confirmă faptul că  existenţa poeziei („a  
fi”) este acoperită de sentimentul spaţiului, prin 
fibrele căruia tresaltă, electric, sentimentul 
timpului. 

 
Multireceptivităţile senzoriale/emoţionale generate de poezia institutivă 
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Annita ROMANO – France, Dress Code, mixed techniques, 70x35 cm 
 

Lise LÉTOURNEAU – Canada, Dreaming of Childhood,construction textile, 36x19x17 ▶ 
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TEXPOART 2020 – VIS/DREAM 
 
 

he 5th edition of TEXPOART International 
Triennial of Textile Art inherently offers a 
moment of balance. Thus, from 2008 until 

now, over 300 artists have aligned their works on 
the cymas of the city of Iași, in different 
prestigious locations: Cupola and N.N. Tonitza Art 
Galleries (2008 and 2011), M. Eminescu Galleries 
of the Royal Foundation (2014), the Universitas 
Galleries of the G. Enescu University of Arts 
(2017), the Victoria and Th. Pallady Art Galleries 
of UAP (2020). While initially there were no 
thematic impositions, as the artists had total 
freedom in choosing the subjects and sources of 
inspiration, starting with the 2017 edition a 
generic title proved to be necessary in order to 
channel the creative effort of the participants. This 
is how the 2017 editions (with the HYBRID topic) 
and the current edition with the DREAM topic 
crystallized. The interest enjoyed by the triennial 
is largely due to the fact that the organizers 
suggested from the beginning to have an 
exhibition event Without awards, which are 
conjunctural anyway and would have induced 
unfair value judgments. During the 5 editions of 
TEXPOART, renowned artists and graduates from 
all over the world exhibited: North and South 
America, Australia, Asia, Europe. Reference names 

of the textile field in Romania and in the big 
university centres have joined some world-
renowned personalities: Maximo Laura (Peru), 
Ulrikka Mokdad (Denmark), Ozcan Uzkur 
(Turkey), Zita Incirauskiene (Lithuania), Maire 
Koivisto (Finland), Ishii Kakuko (Japan), Birgitta 
Hallberg (Denmark), Brigite Kumpf (Germany), 
Elisabet Straubhaar (France). This brief review of 
the TEXPOART editions from 2008, 2011, 2014 
and 2017 cannot capture the diversity of plastic 
approaches, the impressive demonstration of 
imagination and talent of the exhibited works, 
given the infinite combinatorial possibility of 
artistic textiles.  

In fact, this is the main topic of all textile art 
events. More than ever, new technologies and 
materials have left a decisive mark on the final 
aspect of the works, and the conceptual issue has 
revolutionized the way of approaching the topics 
debated with the means of textile arts. 

The TEXPOART 2020 edition is generically 
entitled VIS / DREAM, offering participants a wide 
area of investigation: the dream as an oneiric 
phenomenon, the dream as a longing, the dream 
as hope, the dream as a personal desire or 
extended to the scale of humanity… 

T 
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To suggest the dream idea, some artists 
resorted to figurative representations: the human 
body in a state of relaxation, rendered especially 
in embroidery (Eva Cieniak - Nude, Marie 
Pourchot - Ataraxia) or only the head, from which 
unique shapes emerge, as a result of imagination 
(Steward Kelly - Head, Valentina Ștefănescu - I feel. 

A very interesting option is the abstract, 
geometric approach, an attempt to establish the 
perfect, ideal order, materialized in the game of 
contexts: Paivi Vaarula - Utopia, Daniela 
Frumușeanu - Oneiric, Virginia Degeniene - 
Springtime, Auste Guagaite - Fragile Memory. 

Abstract visions, but developing organic 
forms, with accents of sinuous curves are 
experienced by other artists such as Adelina 
Ungureanu - Liquid State, Tea Okropiridze - 
Composition, Mihaela Carp - Mirage, Adriana Popa 
- Summer Dream, Maria Negreanu - Galactica, 
Georgeta Hlihor - Window towards the universe. 

The plastic forms developed as spatial 
representations from semi-transparent or opaque 
materials, but which refer to the floating sensation 
are also unsual: Lise Letourneau - Cloud, Eun Sun 
An - Rhizome, Frederique Gourdon - Etendues 10. 

The reference to the dream is also made in 
connection with certain fantastic characters or 
animals, belonging to a collective or personal 
mythology: Elwira Sztetner - Epiphyte, Taeyoun 
Kim – Dreaming Tree, Sorina Fădor Văleanu - Blue 
Seeds, Berit Hals - Mother Nature, Elena Ciobănașu 
- The Gate of the Innocents, Angela Semenescu - 
Dream readers - Shamans. The dream state, as 
dissolution, is the subject of analysis in artists 
such as: Maria Hromadova - Continuation, Helga 
Borisch - Lament, Paulina Sadrak - I saw you in my 
dream, Monica Pop - Imaginary messages. The 
dream can also be a disturbing nightmare, as 
Miroslav Broos - Nightmare and Gertraud 
Enzinger - Daydreams and Nightmare suggest. 

The methods of carrying out the works are as 
diverse as the perspectives of the approach. 
Contemporary visions fold perfectly on the 
techniques of classic tapestry (Ulrikka Mokdad, 
Birute Sarapiene, Mariana Voicu Grumăzescu, Vlad 
Bulgar, Ana Maria Rugescu) and the processing of 
the felt (Ana Hoble) allows the creation of a 
dreamlike atmosphere. The mixed techniques, 
based on collage, to which manual or mechanical 
embroidery, mountings and assemblies (Zoe Vida, 
Deborah Lavot, Zuzana Branisova, Ecaterina 
Mărghidan, Anita Romano, Iustina Ursu) and 
quilting effects (Brigitte Kumpf, Elena Hăbăsescu) 
are added are extremely used. Personal 
experiments bring plasticity and originality in 
redefining the initial concept (Renata Jackowiat, 
Otilia Boeru, Elena Brebenel, Alexandra Rusu), the 

reference to the object-installation being welcome, 
with a note of freshness. Raluca Hodoroabă, 
Mădălina Vieriu, Cristina Hârțescu, Cristina Sasu 
and Cornelia Brustureanu have a special concern 
for speculating on the thread's ability to 
reconfigure itself according to the artist's 
intentions. 

So, on the cymas of the Victoria and Th. 
Pallady art galleries, under the aegis of UAP 
(Association of Fine Artists) - Iași, also with the 
valuable support of the G. Enescu University of 
Arts and of the City Hall of Iași, more than 90 
works made by artists from Europe, North 
America and Asia (20 countries) from several 
generations, from established creators to 
freshmen - graduates of art schools were 
gathered. 

One can see an obvious disappearance of the 
boundaries between generations, thus, original 
approaches are transposed with traditional 
techniques, state-of-the-art materials circulate 
and join the conventional ones, in a maximum 
freedom of artistic expression. 

The textile arts, which have long been outside 
the sphere of the two-dimensional, allow the 
juggling with the space, with materials, with 
dimensions, they even aim at weightlessness, in 
the most authentic spirit of contemporary art. 
Long dependent on the craft, their value being 
established in direct proportion to the time 
required for the realization thereof, contemporary 
artistic textiles have overcome this psychological 
barrier. There was a shift in emphasis, from 
artisanal perfection to the ability to express an 
idea, a concept, from synchronizing the 
transposition with the general atmosphere of the 
suggested topic. The multitude of textile materials 
and techniques made them attractive for creators 
from other artistic genres (sculpture, painting, 
graphics), the expressive potential being 
unlimited. 

In Romanian, the plural of the word 
VIS/DREAM distinguishes between nocturnal 
fantasies and diurnal aspirations. The dream state 
to which the participating artists refer has nothing 
to do with the chemically induced hallucinations, 
but with the return to the natural attributes of 
human nature, to the constructive attitudes 
without bureaucratic limits, to that wonderful 
thing what would be if… 

Dreaming costs nothing. 
Making the dream possible - this is the 

challenge. 
Before becoming a concept, any project, 

artistic or otherwise, is first dreamed, imagined. 
Therefore, this is the true power of the 

dream…. 
 

PhD Univ. Prof. Miruna HAȘEGAN 
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Miruna HAȘEGAN – Romania, Suite for Imaginary Travels, textile cllage, 100x60 
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Ulrikka MOGDAD – Denmark, My Sweet Heart, French gobelin tapestry, 32x52 cm 
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Cornelia BRUSTUREANU, România, Delusions, mixed techniques, 95x82 cm 
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Monica POP, Romania, Imagionary Messages, textile collage, phototransfer printing, 100x60 cm 
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Terézia KRNÁČOVÁ, Slovakia, From dream to Reality, embroidery, sewing, 3D pen drowing, 83x83x 

 
Ludwika ZYTKIEWICZ – OSTROWSKA, Poland, Rhythm of nature 2, mixted techniques , 30x30 cm 
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Cristina HÂRȚESCU, Romania, #Me Too, mixed techniques, 40x30 cm 
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Petre SOLONARU 

 

 

 

 

 

 
 

Vinul... 
 
 
 
Chiar pocalul bolții stele, nopți rotind, 
mii văpăi, iluzii, peste-al firii grind 
și heruvi deolaltă prin stihii de nu-s, 
știu că’în Vin e calea Purului Neclint... 
 
Toată cugetarea a nimic și-a ce-i, 
focul, apa, vântul, colbul, ca temei, 
sorb cu dânsul vraja, beatificând 
inima’înțeleaptă întru vii arhei. 
 
Dogme, vorbe vane despre-al crucii cui, 
lumea strămirării încă-a nimărui, 
întregesc pustiul, unde’în adevăr 
cei plecați dintr’înșii sunt comoara Lui. 
 
Trandafiru-i trece cheia’în catihis 
când pe tabla vieții, numelor ce i-s, 
șterge și adună zbucium și senin... 
Însă nu și-al tainei, jertfă’în liniști, vis... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vasul van  
al firii... 
 
 
Vasul van al firii dacă-l vei goli 
într-atunci de’întregu-ți te-ai desprinde și, 
mistuit, eterul fi-vei astei lumi, 
umbră a cenușei ferecată-a zi... 
 
Viața și cu moartea,’împotrivit curent, 
suie-a coborâre. Doar prin oponent 
îi sunt cunoscute, nu în absolut. 
Contingent preumblă altui contingent... 
 
Isis, Isis, Isis!... Luna incantând, 
fără hat iubire peste gând în gând 
între-acei minunii ce-au venit spre jos!... 
Dincolo de vălu-i, doar iluzii bând, 
 
robi din labirinturi a deșert ațin 
ciclurile’întoarse’în palidul destin... 
Au cântat Kabala, însă nu invers, 
și celest cătunul l-au pierdut prin chin... 
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După-al legii 
scris 
 
A vedea Oglinda măreția-i doar... 
Ale sale straie încă dacă par; 
cel ce le îmbracă-în incombustul foc 
este punct din punctul tihnei, cuvântar... 
 
Prin trezite cumpeni strânse’în Coviltir 
vindecări arată ninsul elixir, 
nalt, al clarviziunii alchimiei vechi 
după care urna-i giulgiul fără fir. 
 
Lângă neștiință un nevolnic drum 
tipărit-a margini cu venin și fum 
și-a făcut din minte-al dogmei zid himer 
sprijinit pe colburi toarse fiecum. 
 
Însă-ar fi amintea: cum s-a-întredeschis 
a veni pe lume din ocult abis, 
cel ocean al Sinei, nu avem decât 
Lui să ne întoarcem după-al legii scris... 
 

 
Linda IZAN, UK, Pepsi Cola Man,  
aplique, hand embroidery, 58x43 

 
Meghan UDELL,  United States of America, 

Good Morning, knitting, 80x55x1 cm 
 

 Fericat    
 ulcioru... 
 

Fericat ulcioru-i de‘în lăuntru-i vid, 
ție într-asemeni, când al zilei blid, 
iată,-l deșertata-i nemuririi Dar!... 
Izbăviri ce calmul sacrului se-închid, 
 
Sinele cu Sinea, ochi de tine-și torc 
dintr-aceiași sfoară’în rai precât și’în orc; 
nicio simetrie între vas dedus 
și mirajul roții unde sorți se-întorc. 
 
Imanenta grotă plină cu eter 
trebuie cercată-în toate ce te cer 
păsărilor două:„-a face” și a „ști”, 
dincolo de gându’,-încovoiat echer... 
 
Luminat acela, punct, de soare nu-i, 
căci învăluirea-i vine, sfânt cățui, 
unde drum se stinge și, ca străveziu, 
Mielul marii Taine bate-al crucii cui... 
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Cel ce nu se-
întoarce... 
 
Cel ce nu se-întoarce, gnozei pur soter, 
dincolo deșartei lumi în care pier 
brazde ispitite-aceluiași dezgust, 
unui sine golul, ochiu’-și vede-a cer 
 

cât de aur floare-a tainei i s-a scris. 
Lepădând ospățul miezului deschis 
naltei jubilații, corp, proverb și gând, 
suie-a germinare fără germen, zis. 
 

Singura-i prinsoare-i buchea de’început 
în a-i ninge calea ce l-a preștiut 
între tot văzduhul și nimicul tors, 
carte învățată cu un Dascăl mut. 
 

-Cine-i, se-întrebat-a către ce dădu 
„eu-lui” speranța?... Pilda-i spuse: „Tu”!... 
Locul unde Unul cu multiplul său 
încropesc oglinda unui „da” ce-i „nu”... 
 
 

Buche din 
Ceaslovul... 
 
Singur fir ne leagă de Acel Divin... 
Pumnul de lumină, ce nădejdi îl țin 
ca din chip să-întoarcă-asemănarea Sa, 
împlinirea-și află-în unic vid deplin. 
 

Chiar de nurii bolții pârguiesc minuni, 
la cheremul umbrei arșilor tăciuni, 
dacă orbi rămânem, preț vom da pe fleac 
și pe-o vrajbă-a vorbei trasă’în putrejuni. 
 

Se vor stinge-în grabă picuri de scântei 
unde numai spițe întreba-vor: - Ce-i 
talpa când rotită săvârșește cerc, 
iar obada strânsă-i a zadar temei?... 
 
-Formă într-a Formei semănat orând 
ce purcede-în clipa morții  -ultim gând 
drept alt cer și-o altă pământeană stea, 
buche din Ceaslovul pururea tăcând... 

 

 

Elisa TREML, Austria, Mut, 
 screenprint, stitchery, 78x30x2 cm
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Liliana POPA 

 

 

 

Pentru tine,  
îngerul meu  
                                                     Corinei 

din sicriul meu 
prea mic pentru tăcerile mele 
se revarsă iubirile  
locuite de păduri 
de soare 
de izvoare 
de cele șapte vânturi 
de poveștile iernilor 
ce-mi tac în piept 
cu pământul lipit de picioare 
de liniștea de aur a serii 
de clipa cât un sărut 
de crestele ce mă sprijină 
să număr norii 
și moartea căprioarelor 
de iubirile mele 
pentru toți oamenii 
și pentru tine, îngerul meu 

 

Ordinea 
sufletului 
 

Se va însera în curând 
și iar mă voi adânci în stele 
mi-au plecat prietenii 

sfâșiați de îndoială 
să caute o țară 
în care așteptările  
nu mai stau la coadă degeaba 
 
Eu mai timp 
noaptea își toarce jarul mocnit 
veghez singurătatea din jur 
mă situez în devans 
 
Când se strică ordinea sufletului 
aduni lumina ce ți-a mi rămas 
Și o păstrezi în suflet 
dar obligatoriu și în ochi. 
căci fiecare suflet are pașii lui 
cu propriul mers 
de-a lungul țărmurilor 
lângă somnul mării 
 
gânduri în gri ? 
în alb și negru ? 
prea multe colțuri gri 
pulbere cenușie ce 
biciuie pământul.... 
în mileniu III gândurile 
sânt tot în culori 
cu sau fără voia cuiva. 
 
vor să își facă loc 
într-o împărăție 

 



Iarna 2021  | Contact international 85 

 

unde grădinile, casele, oamenii 
au o singură culoare ! 
Mă îndrept spre apus, 
mereu spre lumină, 
e nevoie ue orizonturi limpezi 
să poț să respir 
 
acum trebuie să ne grăbim 
toți trei. 
Lumina 
își apleacă fruntea 
spre cealaltă parte a Pământului. 
 
 
 
 

Bunicului, 
străbunicului, 
stră-
străbunicului 
meu.... 
 

Prin fața casei mele trec  șiruri de  
străbuni 

Mărșăluiesd cu mine, trădați spre  
alte lumi. 

La Cumidava în stîncă au păstrat 
Onoarea și mândria veac de veac. 
 
În fiecare zi, în fiecare noapte 
Se odihnesc  pe filele din carte. 
Pe crucile din cimitir 
Ce-au prins a mirosi a mir. 
 
E ceață în România, în Balcani, 
Întortocheate drumuri, cărările 

 spre bani. 
Am atâta  marunțiș prin  

buzunare, 
Ca pot să îmbogățesc pe fiecare. 
Dar nu mai pot să intru în cetate. 
Ci doar să arunc monezi în 
fântânile sacre. 
 

Se înalță fluturi din altar 
În catedrala mea cu mir și har. 
 

 

Ceasul 
aruncat pe 
fereastră 

am dat timpul mai departe 
cu o oră 
să nu știu că știi 
ce știai că știu, 
basmul imoral 
fuga de iad 
ușa de cristal 
neterminatul bal. 
ceasul aruncat pe fereastră 
îmi mai ticăie în piept 
chiriaș pentru un timp. 

Comandă, 
îngere, potop 

trecusei să îmi spui 
ce dor ți-a fost de mine. 
eu dăltuisem demult norii ivorii 
în trepte, 
cu bătăi de inimă. 

eu pot urca 
tu cobori 
doar în nopțile de ajun 
nu mai ajung treptele. 

ții minte jocul de demult 
pe scara mea de început de lume 
? 
pe prima treaptă cîntai 
pe a doua iubeam 
apoi au început să înflorească 
celelate trepte 
și privirile 
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într-o seară verde 
în tăceri fără crepuscul. 

îngere, 
uite o himeră 
cum își desenează 
întortocheate neliniști acuarelate. 

comandă îngere potop 
să-i spele culorile de apă.  

 

Tremur de 
seară  

aseară drumul fără întoarcere 
stătea rezemat de un copac 
cu auzul încordat. 
știa cînd voi veni. 
 
eu am trecut  
cu tremur de seară 
și nu m-am oprit 
 
copacul acela, 
jefuit de anotimpuri 
între vis și somn 

păstrează zîmbetul unui copil 
făclie 
în palmele sufletului 
îmi curge timpul povestit 

 

Flautul iernii 
Între două turnuri 
flautul iernii, flacără 
pe podul înghețat 
tocmește jarul 
și zilele de aur. 

Între două săruturi 
mi se face dor 
de ochii tăi 
de colțul buzelor tale. 

flautul iernii cîntă 
cu buze înghețate 
sprijinit de o coloană  
adormită de suflarea lui. 

Între două nopți 
flautul iernii cîntă 
printre Vîrfurile cu Dor 
ruguri mistuite în ceață 

 

 
Elwira SZTETNER,  Poland,  Epifit, mixed technique,  90x80x50 cm 



Iarna 2021  | Contact international 87 

 

Wilhelm DANCĂ 

Nihil sine Deo! 
 

„Teologia are nevoie de filosofie, pentru că teologia gândește credința, 
iar gândirea în activitatea sa folosește concepte și limbaje filosofice”. (Wilhelm Dancă) 

 
 

Filosofia religiei  
Rezumat din curs  la Facultatea catolică București 

 
În al treilea curs de filosofia religiei am analizat contextul filosofic și religios al modernității. De ce? Pentru 
că în acest context s-a născut disciplina filosofia religiei. Acum, între sec. XVI și XVIII, am asistat la ruptura 
dintre credință și rațiune. Cuvântul de ordine în toate planurile de activitate ale ființei umane a fost 
termenul „autonomie”. 

Trei filosofi occidentali au jucat un rol deosebit în dezvoltarea conștiinței omului modern. Primul 
dintre ei este I. Kant (1724-1804), filosof german, părintele filosofiei religiei. Kant a vorbit despre 
autonomia spiritului uman în legătură cu condițiile de posibilitate ale cunoașterii sale, cu principiile lui de 
acțiune, dar și cu dimensiunea religioasă a existenței. 

Autonomia revendicată aici de către om îi conferă o putere de raportare la sine care devine cheie de 
lectură a relațiilor lui cu lumea, cu semenii și cu Dumnezeu. În acest context a apărut reforma protestantă, 
cu o atenție deosebită focalizată pe subiect, pe individ, dar și contra reforma catolică, care a căutat să 
fundamenteze sacramental trăirea credinței de comunitate. 

Credința a rămas singura cale de acces la Dumnezeu, la mântuire, și a fost interpretată în lumina lui 1 
Cor 1, 18, ca nebunie a Crucii. Rațiunea s-a îndreptat spre experiență și, pentru a atinge obiective 
științifice, a adoptat ca metodă de lucru metoda axiomatică-deductivă. 

S-a deschis astfel drumul laicizării sau secularizării care, potrivit lui Ch. Taylor, a cuprins trei 
fenomene. Primul este retragerea religiei din spațiul public. Al doilea e dispariția credințelor și practicilor 
religioase. Al treilea este pierderea simțului creștin al vieții. Biserica a pierdut mare parte din bunurile 
sale  materiale. În filosofie explicația a înlocuit sensul, „ipoteza Dumnezeu” nu a mai fost folosită pentru 
înțelegerea lumii și a vieții. 

Omul centrat pe sine a devenit izvor al tuturor relaționărilor în interiorul și în exteriorul său. Omul 
vitruvian (1490) al lui Leonardo da Vinci a rezumat schimbarea paradigmei antropologice. Omul a 
devenit subiect, în sensul că s-a eliberat de orice legătură cu Dumnezeu, cu lumea, a început să aibă 
inițiative personale și a instituit relații multiple pornind de la sine. 

R. Descartes (1596-1650), un filosof francez, a sintetizat spiritul modernității spunând că omul este 
fundamentul primordial al relațiilor sale cu lumea și cu Dumnezeu. Adică, acum, nu se mai raportează la 
Dumnezeu, la transcendență, ci la sine. Dar Descartes a observat că omul modern își sesizează limita când 
vine vorba să se raporteze la infinit. Este vorba despre o categorie pe care omul o poate gândi, însă nu o 
poate produce. 

B. Pascal (1623-1662) a pornit de la această fractură din interiorul omului modern și a subliniat 
neliniștea care-l cuprinde gândind vidul din ființa sa. Suspendat între infinitul mare și infinitul mic, omul 
se simte ca un ceva între nimic și totul. Spiritul de autonomie al modernității i-a dat putere omului și, în 
același timp, l-a rupt de transcendență, l-a limitat la sine. 

De aici a început căutarea sensului care a devenit în hyper-modernitatea noastră o luptă. Despre acest 
subiect voi vorbi în cursul următor.În concluzie am arătat că filosofia religiei s-a născut în modernitate. 
Am spus că există asemănări și deosebiri între cele două domenii de activitate ale spiritului uman. 

Am pledat pentru relații de dialog și de complementaritate subliniind că filosofia poate ajuta religia 
subliniind importanța imaginilor, simbolurilor, intuițiilor fundamentale, experienței concrete. De 
asemenea, religia poate ajuta filosofia deschizându-i tematici și orizonturi mai largi pentru abordările de 
tip metafizic, cum ar fi tema adevărului, frumuseții, bunătății, ființei, care în religie sunt legate de 
experiența credinței în Dumnezeu. 

 
Sursa: https://wilhelmdanca.ro/filosofia-religiei-curs-3-facultatea-catolica-bucuresti/ 

https://wilhelmdanca.ro/filosofia-religiei-curs-3-facultatea-catolica-bucuresti/?fbclid=IwAR2Oe1cnX6UEmPVTvUS9KhFVv9plxIops1sAGf4XipV54bRAcsOwRL9Cels
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Katya KELARO 
 
 
 
 
 
 
 

Bunavestire 
 
 

a începutul Postului Mare, avem Colindul 
Buneivestiri, evocare a ferestrei 
Crăciunului, iar la sfârșitul lui, înaintea 
Patimilor, vom avea popasul  și colindul 

Floriilor. In practica populară există chiar câteva 
cântări, cum ar fi Doamne Iisuse Hristoase, Tu ești 
zori prea luminoase drept colind al Floriilor. La 
Bunavestire, cel ce colindă cu lujer de crin în loc 
de clopoțel e îngerul Gavriil, trimis la fereastra 
sufletului marianic să vestească apropiata 
coborâre și întrupare a lui Hristos. După cum 
îngerii sunt tronuri ale dumnezeirii, iată Fecioara 
e singura care devine în fapt și în iconografie 
tronul dumnezeieștii făpturi. La ea, vine îngerul, 
colindător al cerului, cu crin drept sabie și 
recompensă, vestind cum potirul fecioresc al 
Mariei va deveni chivotul de viață purtător al 
Fiului Dumnezeiesc. Ce impresionează la 
Bunavestire e dialogul de dinainte de zămislire 
dintre înger și femeie, cum Duhul Vieții ,,sparge” 
tavanul zidit al firii omenești și plantează în 
pământul neînceput, neatins, sămânța veșniciei. 
Îngerul o anunță, o înștiințează, nu îi poruncește, îi 
spune cele ce se vor întâmpla și abia după 
încuviințarea Fecioarei, planul divin de 
reconstrucție a firii omenești în paragină, 
restaurarea omului - după chipul și asemănarea 
dumnezeiască - trece din stadiul gândului, 
proiectului, în stadiul literei de foc, cuvântătoare, 
din cărțile minții Tatălui spre litera gânguritoare a 
Fiului. Bunavestire, din începutul Postului Mare, e 
o evocare a începutului mesianic: și Hristos a fost 
copil, prunc în pântecele Maicii Sale, s-a smerit 
încăpând în pielea omenească stricăcioasă, 
vremelnică, Cel ce a creat timpul s-a supus 
timpului ca să repare ceea ce este dincolo de timp, 
clepsidrele interioare ale omului. Îngerul îi 
vestește mai întâi Bucură-te! și o numește ,,cea 

plină de har”, peștera plină de lumină a Vieții, 
Fecioară Maică, prin care se vor rupe pecețile firii 
vechi, așa după cum Elisabeta a aflat izbăvire din 
imposibilitatea de a avea copii, magnolia târzie a 
înaintemergerii, Elisabeta e mărul tomnatic ce a 
rodit la apusul fără de noapte, iar Maria va fi 
mărul domnesc, prin care mărul stricăcios al Evei 
se reîntoarce în rai la viață, cunoaștere și 
recunoaștere. Ceea ce nu-și pierduse niciodată 
Elisabeta fusese nădejdea, iar dumnezeirea i-a 
înverzit deșertul bătrâneților cu ramurul cel ales 
al Vechiului Testament, cu rugul ce va arde 
înaintea Miezului Luminii necreate și neapuse, apa 
botezului ca pridvor al botezului prin duh, cu foc.  

,,La Dumnezeu nimic nu este cu neputință” 
murmură îngerul binevestitor 

Dumnezeu n-a rupt un ramur din codru să 
sufle de trei ori deasupra lui și să se facă trup, nici 
n-a pus trup de animal, jumătate pasăre, jumătate 
pește, să le îmbine oasele și din ele să izbândească 
lut nou, nici coasta vreunui urmaș  al lui Adam să 
zămilsească fiu, n-a rupt cerul pintr-o apariție 
spectaculoasă, dând la o parte caimacul norilor. El, 
Fiul, a venit prin femeie, prin poarta nașterii 
omenești de la buza iadului și până în inima de 
mai apoi a raiului, avea nevoie de ancora care să-l 
ducă acasă, dinspre marea parcă fără sfârșit a 
cerului spre limanul pământului sufletesc matern 
și mai apoi spre cerul părintesc al Tatălui. A ridicat 
pe urmașele Evei din căderea dintâiului păcat, 
Maria a zămislit de la Duhul Sfânt, prin umbrirea 
Puterii Celui Preaînalt, o taină asupra căreia, 
încercând să o limpezească, gândirea noastră 
telurică o murdărește. Medicina de astăzi prin 
fertilizarea in vitro face un salt uriaș de tehnică 
arătând că nu e imposibil dar taie corpul să 
planteze viața acolo. Evanghelia ne-o arată pe 
Maria ca pe o nouă Eva, curată și iubitoare de 

L 
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prunc, dialogând cu îngerul despre naștere, ne 
arată cum femeia trebuie să se bucure aflând că va 
rodi, să-și învingă temerea. Dialogul dintre înger și 
Fecioară ne mai arată că viața nu a pătruns în 
pântecele marianic fără acordul ei. A încuviințat. 
Nu a constrâns-o, nici obligat-o, s-a ținut un sfat 
treimic între tronul dumnezeiesc necreat cu 
Fecioara prin înger, nu s-a întâmplat viața, ci s-a 
aflat, s-a pregătit și apoi s-a întrupat. Lucrarea 
Duhului s-a petrecut prin curăție, fără vicleșug, 
fără surprize, fără minciună, adevăr întru Adevăr, 
Fecioara devenind Maică, adică rai mistic așa cum 
o numea Cosma Melodul. Înștiințând-o, îngerul nu 
e asemeni șarpelui ispititor, îi aduce din rai carte 
de întoarcere acasă, nu o ispitește, ci o povățuiește 
și îi edifică rostul de fundament în edificiul 
mântuirii. Înaintea nașterii Mari, se rup pecețile 
livezii înaintemergătoare, lăcata veche a nerodirii. 
Fecioara a rupt zapisul vechi al păcatului 
strămoșesc și a îndatorat cerul cu dragostea Fiului 
recunoscător întru toate, a păstrat cele ce i-au fost 
încredințate și le-a sporit întru mântuire talantul, 
Talantul Mântuirii. Bunavestire e o uvertură a 
Crăciunului, colindul de primăvară al Nașterii, 
metamorfoza treptelor nevăzute în văzute. În 
mijlocul acelei decăderi generale, când 
păgânitatea își explorase căderea în abis, spiritual 
vorbind, creștea un lujer într-ale cărui petale 
neofilite și neîncepute avea să crească Mielul 
răstignirii, crinul iubitor, căci o mamă adevărată 
poartă în ea pecetea acestei maternități marianice: 
primește vestea viitoarei vieți cu bucurie, căci 
viața are în ea ceva dintr-un cântec îngeresc, se 
supune durerilor zămislirii și nopților nedormite 
ale creșterii, vede în fiu sau fiică o împărătiță a 
lumii, univers în care s-au săpat toate frumusețile 
firii. Roaba Domnului nu e sclava lipsită de 
libertate, oprimata de care se cramponează 
feminismul fals eliberator, e feminitatea la apogeu, 
în stare de inflorescență roditoare, vie. 

Fecioara își poartă cu demnitate misterul 
întrupării, mâinile ei ocrotesc Pruncul și îndeamnă 
neamul omenesc, sunt povățuitoare întru 
ascultarea folositoare sufletului, îndeamnă firea 
sculată din somnul conștiinței spre Fiul-nevinovat 
prunc purtând spre cruce toată vina lumii, fiul 
care a trăit copilăria celor mulți și anonimi, unde 
dragostea părintească suplinește lipsurile 
materiale, s-a făcut om ca omul să-l recunoască, nu 
din curiozitate, ci din dragoste și milă față de 
genunchii ades turnați în bronzul nepăsării 
arogante. Fiul a copilărit lângă Mamă, a avut 
înaintea ochilor Săi icoana inocenței sale înțelepte, 
jertfelnice mereu drept stâlp și model în 
umanitate. Și de la Maria a învățat ce înseamnă 
jertfa, și, la modul cel mai profund, de dincolo de 
fire, i-a fost recunoscător pentru asta, locul ei fiind 
și în ceruri de-a dreapta Lui. Când a plecat spre 
Golgota, inima lui Hristos era plină de 

recunoștință pentru Tatăl Care I-a permis să 
coboare și să devină om și plină de recunoștință 
pentru mama Sa, Maria, prin intermediul căreia S-
a întrupat și a văzut că omul merită salvat, 
dulceața călăuzitoare a firii sale, smerenia cu care 
s-a supus de bunăvoie planului divin, felul curat și 
cumpătat în care a spus Da. Supunerile luciferice 
ale Evei către șarpe au fost anulate prin supunerea 
angelică, gavriileeană,  a Mariei față de Cuvântul 
lui Dumnezeu. De aceea, femeia poate fi mormânt 
al vieții sau chivot purtător de Logos, munte de 
neclintit prin voința ei, munte de blândețe luptând 
pentru Fiu. Mama are ceva sfânt prin sacrificiul 
făcut ca noi să existăm. Fiul a luat și din chipul 
mamei sale pământești frumusețe și blândețe, căci 
cerul, până a poftit la frumusețea ei, i-a cercetat 
gândurile cele de taină, zâmbetul feciorelnic al 
felului ei de a gândi, copilăroasă și înțeleaptă de 
aceea în preajma ei Biserica are o permanentă 
stare de psalmodiere, către Legănușul Cuvântului, 
Legănușul Cerului pe pământ și scara de mătase a 
cordonului ombilical a energiilor generatoare și 
germinatoare, Poemul care a învelit Verbul, Cuibul 
care învelit cu aripile sale contemplative Lebăda 
răstignirii. Fiul Și-a ales Mama dinainte de naștere, 
iar mama și-a acceptat fiul dinainte de naștere. 
Aceasta este Bunavestire. Vei naște Prunc! 
Primește-l!  

Strigăt peste veacuri: nu-l avorta! 

 

 
Frédérique GOURDON, France, Etendue 10, 

own technique,  50x30 cm
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

 
Despre frumusețea 
discursului 
 

dele lui Marte, când un grup de conjurați l-a 
ucis pe Caesar, nu a fost un eveniment de 
natură să schimbe starea politică a Romei, 

așa cum au crezut făptuitorii, ci, spun istoricii, nu a 
făcut decât să prelungească anarhia, profunzimea 
crizei. Este momentul când intră în scenă un tânar 
de nici 19 ani, Iulius Caesar Octavianus, nepot al 
lui Caesar, pe care acesta îl adoptase, și care va 
rămâne în istorie sub numele de Octavian 
Augustus. Pentru început, după asasinarea lui 
Caesar, Antonius, Lepidus și Octavian au constituit 
un triumvirat, fiecare revendicând o parte a 
imperiului. Cu timpul Lepidus a fost dat uitării, 
Antonius a încercat să-și consolideze poziția în 
Orient, cu ajutorul Cleopatrei, fiind învins la 
Actium, pe 2 septembrie 31 î.e.n., dată care 
deschide lunga domnie a lui Octavian Augustus, 
până în anul 14 e.n. Lunga sa domnie a consolidat 
caracterul de neînlocuit și cvasi-magic al 
persoanei regale, într-o încercare de a păstra 
aparențele magistraturilor republicane, orânduite 
după voința celui desemnat drept Augustus. Pe 
plan politic a impus o ordine nouă, a ascultat 
glasurile comunității romane, a restabilit pacea în 
interiorul frontierelor imperiului. „Imperiul Romei 
n-ar fi fost decât o cucerire efemeră, dacă s-ar fi 
mulțumit să impună lumii, prin forță, o organizare 
politică și chiar legi. Adevărata sa măreție rezidă 
poate mai mult în ceea ce a fost – și rămâne – 
capacitatea sa de iluminare spirituală”, scrie 
Pierre Grimal, cunoscut specialist în filologia 
clasică, dar observația sa acoperă întreaga istorie 
a imperiului. Deși formați anterior domniei lui 
Octavian Augustus, Vergiliu, Horațiu și Titus Livius 
au fost anexați gloriei imperiului, căci noua stare 
de spirit a Romei lui Augustus nu a generat, în 
opinia unor istorici ai literaturii latine, o literatură 
strălucită, proza fiind condamnată unui declin 
iremediabil. O recentă apariție editorială aduce 
sub ochii cititorilor epoca lui Augustus, în 
diversele sale manifestări culturale: Demetrio 

Marin, Retorică, stilistică și estetică în epoca lui 
Augustus, traducere de Constantin Mărcușan, 
Ediție îngrijită și studiu introductiv de Traian 
Diaconescu, Iași, Editura Institutul European, seria 
„Romania orientalis”, 2018, 356 p. 

Până la apariția acestei cărți, Demetrio Marin 
era puțin cunoscut cititorilor români, excepție 
făcând specialiștii în studii clasice. Dumitru Marin 
s-a născut acum mai bine de o sută de ani în satul 
Peicani, în județul Fălciu, a făcut studii clasice la 
Universitatea din Iași, a fost bursier la Roma, iar 
între 1948-1978 a fost profesor la Universitatea 
din Bari. Cărțile și studiile lui Demetrio Marin 
conturează profilul unui filolog clasic, dublat de un 
umanist de tip renascentist: „Opera savantului 
Demetrio Marin reprezintă un univers filologic în 
care trăiește spiritul ecumenic european. Filologul 
român, format în mediul academic italian, 
transcende granițele etnice și confesionale și nu e 
numai român, sau ortodox, nici numai italian sau 
catolic, ci este un dar al latinității orientale făcut 
spiritualității europene”, scrie Traian Diaconescu. 
În precedentul număr al revistei „Convorbiri 
literare” am făcut câteva considerații pe marginea 
noii ediții a Eseului despre Sublim, a lui Dionisius 
din Halicarnas, carte pe marginea căreia Demetrio 
Marin a făcut utile precizări într-o vreme în care 
filologii clasiciști mai disputau încă paternitatea 
scrierii. Era convins că ferma sa atribuire a 
Eseului, altui autor decât Pseudo-Longinus va 
stârni controverse, dar a persistat în cercetările 
sale dincolo de scepticismul celor care nu mai 
vedeau necesară o reexaminare și o reașezare a 
Eseului în contextul operei. Demetrio Marin aduce 
câteva argumente în susținerea afirmației sale că 
autorul nu poate fi decât Dionisius din Halicarnas: 
noblețea si superioritatea intelectuală, referințele 
la Platon, admirația pentru Demostene, pentru 
autorul dialogurilor, pentru Lisias. La capătul unei 
minuțioase analize, Demetrio Marin afirmă că 
„Atribuirea Eseului despre Sublim lui Dionisius 

I 

Eseul despre Sublim al lui Dionisius din 

Halicarnas și Retorică, stilistică și 

estetică în epoca lui Augustus, de 

Demetrio Marin, sunt două apariții 
editoriale remarcabile, adevărate acte 

de cultură, prin readucerea în atenție a 

preocupărilor pentru discursul plin de 

substanță, de eleganță, alcătuit din 
cuvinte alese și idei bine orânduite. 
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din Halicarnas pune lumea științifică în fața 
necesității unei reevaluări a retorului. Într-adevăr, 
sarcina actuală a cercetătorilor nu este nicidecum 
aceea de a diminua calitățile Sublimului pentru a-l 
putea încadra în opera minoră a autorului din 
Halicarnas, ci aceea de a evalua mai bine întreagă 
operă dionisiană, care, cu adevărat nu este deloc 
privată de performanțe, pentru a putea să fie 
situată cu demnitate la același nivel cu al Eseului 
despre Sublim, care constituie, naturalmente, cea 
mai frumoasă, matură, și superbă probă de 
încoronare a sa.” 

 
           Raluca Simona HODOROABĂ 

      The Shortest Dream, mixed technique, 90x84 cm 

Un subiect interesant abordat de Demetrio 
Marin este raportul între libertățile cetățenești și 
arta oratoriei, între ceea ce numim opoziție și 
decăderea oratoriei, lipsa talentelor sublime și cu 
adevărat superioare, pe care le amintește 
Dionisius din Halicarnas. Augustus încercase să 
instaureze o pace internă, dar Eseul despre Sublim 
descrie nu o libertate în sensul profund, ci despre 
o libertate muribundă: „Însă noi, oamenii de 
astăzi, părem a fi fost crescuți la școala unei sclavii 
fie și legală în uzanțele și în instituțiile ei aproape 
captivi pe când mințile noastre erau încă naive.” 
Dionisius nu se limitează doar la a aminti opinia 
unui „oarecare filosof”, el analizează corupția 
filonului moral al întregii societăți, decăderea 
morală generală ducând la decăderea oratoriei, a 
elocinței. Urmărind firul discursului retorului 
antic, Demetrio Marin susține că lumea morală 
descrisă de autor este exact lumea romană a 
domniei lui Augustus. O scriere despre sublim nu 
putea ocoli chestiunea perfecțiunii artistice, 
raportul între regulă și geniu. Este locul în care 
Dionisius discută despre Demostene, Platon și 
Lisias, pe marginea observațiilor retorului 

Demetrio Marin scriind: „Se înțelege că, față de 
scriitorul dotat de natura divină, scriitorul 
mărginit doar la natura umană, și atunci când face 
cele mai ample eforturi și utilizări prin toate 
abilitățile metodologice, nu poate nicidecum să 
rivalizeze cu primul pentru pozițiile prioritare în 
evaluarea ierarhică a autorilor.” 

Dacă în paginile despre geniu și regulă, 
amintite anterior, „disputa” prezentată de 
Dionisius ca exemplu lămuritor era între 
Demostene și Platon, discuția despre clasicism și 
anticlasicism îi aduce în prim plan pe Horațiu și pe 
Dionisius din Halicarnas. Demetrio Marin lărgește 
cadrul cercetării amintind mai mulți autori antici 
și opiniile lor despre inspirație, spontaneitate, 
naturalețe, ceea ce configurează ingenium, intuind 
că a rămas necercetat un teren care se pretează 
unor adăugiri, clarificări și aprofundări, pornind 
de la sursele teoretice pe care le-a avut Horațiu 
când a scris De arte poetica. Demetrio Marin 
identifică atitudini spirituale și culturale ale lui 
Horațiu care reflectă o anume fidelitate față de 
sursele retorice ale timpului, o contopire a 
aristotelismului și platonismului, dar pune în 
lumină și o anume distanțare față de Cicero și 
atașamentul față de teoriile lui Dionisius din 
Halicarnas. Filologul italian compară tezele lui 
Horațiu cu cele ale lui Dionisius din Halicarnas în 
ceea ce privește arta, rolul naturii și al geniului în 
creația literară. Poziția etică a lui Dionisiul din 
Halicarnas este continuată de Horațiu care 
susținea că pentru a crea adevărate capodopere 
este necesară noblețe morală și spirituală, altfel 
scrierile vor fi mediocre: „Când această rugină și 
grija de ban a înrobit o dată/sufletele, mai putem 
oare spera sa plăsmuim versuri/demne de a fi 
împodobite/și păstrate în sertare de preț?” 

Cuvântul a jucat un rol determinant în cultura 
greacă, grăitor fiind în acest sens ceea ce spunea 
Fénelon în Lettre à l’Academie: „La greci totul 
depinde de popor și poporul depinde de cuvânt.” 
Grecii erau conștienți de importanța artei 
oratorice, de valoarea artei de a persuada, de 
frumusețea cuvintelor bine alese într-un discurs. 
În Elogiul Elenei, vestitul sofist Gorgias vorbea 
despre discursul care a convins-o pe Elena, care i-
a ademenit sufletul: „Discursul este un stăpân 
puternic, care duce la împlinire cu un trup foarte 
mărunt și aproape de nevăzut o lucrare pe de-a-
ntregul divină, căci el are puterea de a pune capăt 
fricii, de a îndepărta jalea, de a trezi bucurie, de a 
spori mila.” Eseul despre Sublim al lui Dionisius din 
Halicarnas și Retorică, stilistică și estetică în epoca 
lui Augustus, de Demetrio Marin, sunt două apariții 
editoriale remarcabile, adevărate acte de cultură, 
prin readucerea în atenție a preocupărilor pentru 
discursul plin de substanță, de eleganță, alcătuit 
din cuvinte alese și idei bine orânduite. 
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Nicolae GRIGORIE LĂCRIŢA  
 
 
 
 
 

 
Puterea minţii 
și religia 
 

 

Acest articol: 1) este de interes la nivel mondial: pentru 
orice om, familie, colectivitate, popor, naţiune, stat, 
indiferent de religie, de credinţă, de concepţia despre viaţă, 
de puterea minţii fiecăruia;  
2) îndeamnă la o profundă reflecţie asupra faptului că 
imperiile viitorului vor fi imperiile minţilor puternice și nu 
ale dogmelor (Cuvântul „dogmă” este folosit cu două sensuri 
(a se vedea DEX): cu un sens re li gio s , de „Învățătură, teză 
etc. fundamentală a unei religii, obligatorie pentru adepții 
ei, care nu poate fi supusă criticii și nu admite obiecții”; cu 
un sens nereligios, de „Teză, doctrină politică, științifică etc. 
considerată imuabilă și impusă ca adevăr incontestabil. În 
acest material cuvântul „dogmă” este folosit numai cu sensul 
religios.. Cei care nu vor înţelege acest lucru (persoane, 
familii, colectivităţi, popoare, naţiuni, state) riscă să nu mai 
aibă loc în viitor. 

 

 
ând citeşti o carte scrisă de un evreu , te 
aştepţi ca (aproape) orice abordare să fie 
(1) sub influenţa religiei iudaice, care are 

pretenţia că este religia „poporului ales al lui 
Dumnezeu” și (2) cu elogii la adresa realizărilor 
poporului evreu. 

Citind cele trei cărţi scrise de „evreul pur sânge” 
Yuval Noah Harari35 rămâi şocat  de modul de 
abordare cu totul și cu totul diferit al religiei, în 
general și al celei iudaice, în special. 

Sunt texte pe care citindu-le eşti tentat să îl 
consideri pe Harari că este un trădător de neam și 
un antisemit. 

Pentru a se înţelege cât mai corect modul 
„şoca nt ” de abordare a religiei de către  „evreul 
pur sânge” Harari, în Nota nr. 1 de la sfârşitul 

                                                 
35 Aceste trei cărţi sunt: 1. „Sapiens. Scurtă istorie a 
omenirii”. Editura Poliom, 2017. 2. „Homo deus. Scurtă 
istorie a viitorului”. Editura Poliom, 2018. 3. „21 de lecţii 
pentru secolul XXI”. Editura Poliom, 2018. 

acestui articol am făcut o scurtă prezentare a 
acestuia. 

După ce ai citit cu atenţie cele trei cărţi ale lui 
Harari rămâi cu convingerea că acesta este un 
evreu genial, cu o concepţie despre viaţă, despre 
lume și despre religie care va schimba modul de 
gândire al multor oameni de pe întreaga planetă, 
indiferent de concepţia lor despre viaţă și despre 
religia lor. 

Cei care se îndoiesc de această afirmaţie le 
recomand să citească fie și numai trei pagini, 
respectiv cele de la  nr. 195 la nr. 198 ale 
paragraful intitulat „Fizică evreiască, biologie 
creştină” din cartea „21 de lecţii pentru secolul 
XXI”. 

Harari afirmă că36, până în jurul anului 1800, 
evreii nu au jucat un rol semnificativ în progresul 

                                                 
36 Citatele care urmează sunt numai din cartea „21 de lecţii 
pentru secolul XXI”. 

C 

 



Iarna 2021  | Contact international 93 

 

ştiinţei, nu au contribuit câtuşi de puţin la 
declanşarea Revoluţiei Ştiinţifice. 

Excepţie a făcut Spinoza37, dar și acesta a fost 
renegat de către comunitatea evreiască pentru că 
avea o gândire neconformă cu religia iudaică. 

În timp ce până la începutul secolului al XIX-lea 
minţile strălucite din lume studiau și promovau 
ştiinţa, evreii trăiau mai mult studiind Tora38 și 
Talmudul39 și rugându-se, neavând nici o 
contribuţie remarcabilă în ştiinţă. 

Marea schimbare s-a produs începând cu 
secolul al XIX-lea cu evreii (1) din lumea 
occidentală, (2) care au trecut din sinagogi40 în 
laboratoare şi (3) care au adoptat stilul de viaţă și 
viziunea asupra lumii din ţările cele mai dezvoltate. 

Tot mai mulţi evrei au început să studieze 
asiduu în cele mai prestigioase universităţi și 
centre de cercetare din lume, precum în Germania, 
Franţa și Statele Unite.  

Având o bogată zestre cerebrală, o mare 
dorinţă de a-și dovedi și de a-şi pune în valoare 
potenţialul lor intelectual, fiind educaţi și 
disciplinaţi, aceştia au reuşit să obţină succese 
remarcabile, din ce în ce mai mari, până când au 
ajuns să uimească lumea și să capete recunoaştere 
internaţională. 

Evreii care au continuat să trăiască în 
rugăciuni, au rămas cu rugăciunile. 

Foarte important este a se reţine faptul că:  
(1) cu tot potenţialul lor intelectual 

excepţional,  
(2) cu toată educaţia, disciplina și cultura lor şi  
(3) cu toată dorinţa lor enormă spre însuşirea 

ştiinţei,  
evreii nu ar fi ajuns  
(a) la o bogată zestre cerebrală, 
(b) la însuşirea ştiinţei,  
(c) la succesele obţinute pe plan ştiinţific, 

recunoscute pe plan internaţional,  

                                                 
37 Baruch Spinoza a trăit între 1632 și 1677, fiind născut în 
Portugalia, într-o familie de evrei, imigrând la o vârstă fragedă 
în Olanda, pentru a fi ferit de ororile Inchiziției. Este considerat 
a fi unul dintre cei trei mari raţionalişti, alături de Descartes și 
Leibniz, deși scrierile sale filosofice s-au îndreptat în multiple 
direcții. În urma transformării sale intelectuale, Spinoza a fost 
renegat de către comunitatea evreiască pentru că avea o 
gândire neconformă cu religia iudaică. Opera cea mai cunoscută 
a sa este Etica, o scriere de dimensiuni considerabile, din care 
Dumnezeu nu mai este privit ca cel care conduce universul pe 
baza providenței, ci acesta este înțeles ca fiind unul cu Natura, 
formând un sistem infinit, necesar și determinist, din care fac 
parte și oamenii. 
38 Tora (Tora scrisă), este cartea fundamentală a religiei 
iudaice (Biblia ebraică), este numele în originalul ebraic al 
„primelor cinci cărți din Vechiul Testament” (Pentateuh), 
studiul ei având o importanță capitală în iudaism, fiind 
preocuparea esențială a omului. 
39 Talmudul (Tora orală) este studiat zilnic iar întregul ciclu 
prestabilit de studiu durează circa 5 ani, după care se reîncepe. 
40 Sinagogă: casa de rugăciune a evreilor; clădirea în care evreii 
se întâlnesc în scop (1) de închinare (rugăciune), (2) de 
educaţie și (3) de administrare a vieţii civile a comunităţii. 

dacă nu ar fi beneficiat și dacă nu și-ar fi însuşit  
(d) patrimoniul ştiinţific al lumii occidentale și  
(e) stilul de viaţă și viziunea asupra lumii din 

ţările cele mai dezvoltate. 
Eminenţii evrei care trăiau în ţările cele mai 

dezvoltate și-au însuşit adevărurile axiomatice 
care spun că „Toate bogăţiile îşi au originea în 
minte. Bogăţia este în idei, nu în bani.” (Robert 
Collier), „Imperiile viitorului vor fi imperiile 
minţii”. (Winston Churchill) și că „A fi inteligent 
presupune a folosi şi inteligenţa altora” (Richard 
Aladjemoff). 

Acest lucru este recunoscut şi este foarte bine 
pus în evidenţă, spre uimirea tuturor, dar cel mai 
mult spre uimirea evreilor, de Harari în cele trei 
pagini menţionate anterior, în care, printre altele, 
spune: 

«[...]Cu toate acestea, cu toate că aduceau cu ei 
din ieşive41 o disciplină solidă și o credinţă 
profundă în valoarea cunoaşterii, oamenii de 
ştiinţă evrei nu aveau un bagaj folositor  de idei și 
observaţii concrete. Einstein era evreu, însă teoria 
relativităţii nu era „fizică evreiască”. Ce legătură 
avea credinţa în caracterul sacru al Torei cu 
intuiţia că energia este egală cu produsul dintre 
masă și pătratul vitezei luminii ? De dragul 
comparaţiei, Darwin era creştin și chiar și-a 
început studiile la Cambridge cu intenţia de a 
deveni preot anglican. Rezultă de aici că teoria 
evoluţionistă este o teorie creştină ? Ar fi ridicol să 
considerăm că teoria relativităţii este o contribuţie 
evreiască la progresul omenirii, cum la fel de 
ridicol ar fi să lăudăm creştinismul pentru teoria 
evoluţionistă[...]» (pg. 196).  

În timp ce evreii şcoliţi în universităţile lor, sub 
caracterul sacru al Torei, nu au obţinut nici cel 
puţin un Premiu Nobel, evreii care au trecut din 
sinagogi în cele mai prestigioase laboratoare 
ştiinţifice şi universităţi de pe plan mondial au 
uimit lumea prin obţinerea a circa 33% din totalul 
Premiilor Nobil acordate42. 

Harari întreabă retoric:  
„[...]cum se face că între 1905 și 1933 zece 

                                                 
41 „i e ş i v e ”: instituţie evreiască tradiţională de învăţământ 
superior r e l i g i o s . În ieşive copiii, adolescenţii şi tinerii de sex 
masculin studiază Tora în sensul larg al acestui cuvânt, adică 
scrierile sfinte ale religiei iudaice, cu accent predominant pe 
Talmud. 
42 Premiul Nobel este oferit în fiecare an celor care, până în 
anul precedent, au adus cele mai mari servicii umanității. 
Pentru prima oară, acest premiu menit să marcheze 
consacrarea internațională a laureaților a fost acordat în anul 
1901 pentru merite deosebite în 1) fizică, 2) chimie, 3) 
medicină, 4) psihologie, 5) literatură și 6) pentru pace. Premiul 
pentru economie a fost decernat cu începere din anul 1969. 
Până în anul 2012, din totalul celor 855 de laureați ai Premiului 
Nobel, aproximativ 193 sunt evrei (173 evrei și 20 descendenți 
din evrei), deci circa 33%. Deși formează mai puțin de 0,2% 
din populația lumii, 26% dintre laureații Premiului Nobel 
pentru Fizică, 27% dintre laureații pentru fiziologie sau 
medicină și 37% dintre laureații pentru economie sunt evrei. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vechiul_Testament
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evrei germani laici43 au fost laureaţi cu Premii 
Nobel pentru chimie, medicină și fizică, dar în 
aceeaşi perioadă nici măcar un singur evreu 
ultraortodox sau un singur evreu bulgar ori 
yemenit nu a câştigat vreun Premiu Nobel ?” (pg. 
197). 

 
În cazul în care „evreii de succes prin puterea 

minţii lor”, în frunte cu cei laureaţi ai Premiului 
Nobel, ar fi rămas să fi şcolit în „ieş ive” (în 
instituţiile evreieşti tradiţionale de învăţământ 
superior religios) și nu ar fi trecut în lumea 
ştiinţei occidentale, și nu ar fi adoptat viziunea 
asupra lumii din ţările cele mai dezvoltate, este 
uşor de înţeles că: 

1) aceştia nu ar mai fi ajuns nici „elite ale 
ştiinţei mondiale” și, în special, laureaţi ai 
Premiului Nobel; 

2) ei nu mai ajungeau să convingă şi uimească 
lumea despre extraordinara zestre cerebrală, a lor 
şi a poporului evreu; 

3) poporul evreu nu mai ajungea să aibă 
actualul stat (Israel) al său; 

4) statul Israel nu ar mai fi ajuns o super-
putere mondială. 

În numeroase texte, Harari o spune clar, 
răspicat și direct că religia a fost „un obstacol 
major în calea integrării evreilor în lumea 
ştiinţei moderne”, următorul citat fiind edificator 
în acest sens (sublinierea îmi aparţine): 

„De fapt, obiceiul evreiesc de a căuta 
răspunsurile la toate întrebările citind textele 
străvechi a constituit un  obs tacol  major  în 
calea integrării evreilor în lumea ştiinţei 
moderne, unde răspunsurile decurg din observaţii 
și experimente.” (pg. 197). 

În zilele noastre, marea majoritate a evreilor 
consideră că evreii ultra-ortodocși, prin 
practicile lor religioase, de a căuta răspunsurile la 
toate întrebările vieţii numai prin citirea textelor 
religioase, sunt o ameninţare” pentru statul 
Israel. În legătură cu evreii ultra-ortodocși, a se 
vedea Nota nr. 2 de la sfârşitul acestui articol. 

Mii de ani, cât evreii au trăit în închinări, în 
rugăciuni, în sinagogi, meditând la caracterul 
sacru al Torei, sperând la ajutorul Divin, au 
fost numai în suferinţă, în pribegie, împrăştiaţi 
prin toată lumea și mereu subjugaţi; de când 
au început să trăiască în ştiinţă, au început să 
stăpânească lumea. 

Iniţial (după anul 1800) au început cu studiul 
ştiinţei occidentale; acum au propriile lor centre 
de învăţământ ştiinţific (universităţi, laboratoare 
etc.), printre cele mai performante din lume. 

Efectiv și în mod real are loc un adevărat „recul 
ştiinţific evreiesc”: cele mai strălucite minţi ale 

                                                 
43 Notă N. Grigorie Lăcriţa: noţiunea de „l a i c ” este folosită cu 
sensul de persoană care este din afara religiei. 

lumii, și cele mai dezvoltate state, îşi îndreaptă 
atenţia către învăţământul ştiinţific (universităţi, 
laboratoare etc.) din Israel. 

Este o lecţie extraordinară pentru întreaga 
lume, pentru fiecare ţară, pentru fiecare familie, 
pentru orice om, pentru cei care au capacitatea să 
o înţeleagă. 

 
Harari, recunoscut tot mai mult ca un profet al 

viitorului, pe care şefi de state din ţările cele mai 
dezvoltate îl caută ca să stea de vorbă 
(confidenţial) cu el, spune că „Testul realităţii” 
«nu este „Care este sensul vieţii”, ci mai curând 
„Cum să scapi de suferinţă”. Atunci când 
renunţi la toate ficţiunile, poţi observa 
realitatea cu mult mai multă claritate decât 
înainte, iar dacă realmente ştii adevărul 
despre tine însuţi și despre lume, nimic nu te 
poate face să suferi. Dar, fireşte, e uşor de spus, 
greu de făcut.» (pg. 304). 

Misterul „alchimiei sacrificiului” a fost dezlegat 
de starul mondial Harari, care spune că „Dacă 
suferi din cauza credinţei tale în Dumnezeu sau 
în naţiune, asta nu dovedeşte că aceste 
credinţe ale tale sunt adevărate. Poate că doar 
plăteşti pentru naivitatea ta ? Totuşi celor mai 
mulţi oameni nu le place să admită că sunt 
fraieri. Prin urmare, cu cât sacrifică mai mult 
pentru o anumită credinţă, cu atât credinţa lor 
devine mai puternică. Aceasta este alchimia 
misterioasă a sacrificiului” (pg. 286), adică să 
accepţi (ca un fraier) promisiunea că, în schimbul 
suferinţei din această lume, vei beneficia de 
fericire eternă pe lumea cealaltă (într-o lume 
inexistentă). 

Câtă diferenţă între concepţia despre 
credinţă/religie a lui Harari și cea a celor circa 
700.000 de compatrioţi ai săi  evreii ultra-
ortodocși ? (a se vedea Nota nr. 2 de la de la 
sfârşitul acestui articol). 

Pentru numeroşi oameni din întreaga lume 
este incredibil cum „un evreu pur sânge, bun 
cetăţean și patriot” promovează, atât în Israel, cât 
şi la nivel mondial, o asemenea concepţie despre 
religie, cu atât mai mult cu cât aceasta este în 
contradicţie flagrantă cu religia „poporului ales al 
lui Dumnezeu”, cu religia poporului său, în mijlocul 
căruia trăieşte și îşi desfăşoară activitatea chiar ca 
profesor universitar titular la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim 

Probabil că poporul evreu a învăţat 
extraordinara lecţie a ultimilor 200 de ani: saltul 
de la ceea ce au fost (inexistent în domeniul 
ştiinţei), la ceea ce au ajuns (să domine lumea prin 
cuceririle sale ştiinţifice) nu ar fi avut loc dacă nu 
era tolerant cu evreii care au abandonat dogmele 
și au trecut la cunoaşterea lumii „prin puterea 
minţii lor” și „prin a-și însuşi ce este mai valoros pe 
plan ştiinţific, în întreaga lume”. 
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Și Harari este unul dintre evreii care uimeşte 
lumea și chiar schimbă modul de gândire a 
milioane de oameni „prin puterea minţii sale”, mai 
mult decât eforturile tuturor evreilor prin 
promovarea religiei lor (a iudaismului). 

Evreii cuceresc tot mai mult lumea „prin 
puterea minţii lor”, prin realizările lor 
extraordinare pe plan ştiinţific, și nu prin religia 
lor, care rămâne tot mai puţin cunoscută și cu atât 
mai puţin însuşită.  

Prin acest material am dorit să prezint care 
este diferenţa  dintre marea schimbare prin 
„puterea minţii”, faţă de cea produsă prin 
dogmele , care rămân tot mai mult ca „fosile din 
trecut” (vezi pg. 55), fără a mai vorbi de 
fanatismele religioase, care nu vor mai avea loc în 
imperiile viitorului, care vor fi imperiile cunoaş-
terii ştiinţifice.  

 
Pentru cine are capacitatea să o înţeleagă.  
Dacă nu pentru ei, atunci pentru binele 

urmaşilor lor, dacă îi iubesc cu adevărat, dacă 
doresc ca aceştia să trăiască fericiţi, „prin puterea 
minţii lor”, în imperiile viitorului și să nu rămână 
cantonaţi în unele din „fosilele trecutului”. 

Cei care au capacitatea să discearnă corect 
lucrurile vor înţelege faptul că această abordare a 
mea nu are nimic comun cu ateismul. 

Eu cred în acea „Putere Supremă, Universală, 
Unică, Eternă, Infinită şi Indivizibilă”, pe care pu-
teţi să o numiţi cum vreţi, precum Dumnezeu44 
(Iehova, Elohím, Alah etc.), „Natura”, „Universul” 
etc. 

Cred că distincţia dintre ceea ce poate face 
un om, o familie, un popor prin puterea minţii, 
faţă de ceea ce poate face prin dogme, rezultă 
și din răspunsul la următoarele întrebări: 

Ce ar fi ajuns Spinoza, Einstein și ceilalţi circa 
200 de evrei laureaţi ai Premiului Nobel dacă se 

                                                 
44 Dumnezeu este închipuit, reprezentat, exprimat prin până la 
72 de nume (vezi 
https://ro.wikibooks.org/wiki/CELE_72_DE_NUME_ALE_LUI_D
UMNEZEU ). Potrivit statisticilor, pe planetă există aproximativ 
4.200 de religii, de culte și de asociaţii religioase (vezi 
https://adevarul.ro/news/eveniment/omenirea-vede-
dumnezeu-4300-moduri-
1_50acede07c42d5a6638c05d7/index.html). În decursul 
istoriei omenirea a crezut în câteva mii de zei / zeităţi.  Nu 
există popor (1) care, în întreaga sa istorie, să fi crezut într-o 
singură divinitate, și (2) în care, în aceeaşi perioadă de timp, 
toţi membrii săi să fi avut aceeaşi religie. În anul 2018, în 
România erau înregistrate, oficial, nu mai puţin de 51 de unităţi 
religioase, dintre care 18 culte religioase şi 33 de asociaţii 
religioase (vezi Lega nr. 489/2006). Întrebarea care se pune: 
dacă există aşa de multe și de „bune" Divinităţi , de ce există o 
lume aşa de rea, de criminală, de imorală, de coruptă, de 
ipocrită , de prostituată fizic, spiritual și religios (vezi, spre 
exemplu https://www.descopera.ro/cultura/13727477-
prostitutia-sacra-secretul-rusinos-al-omenirii ; 
https://adevarul.ro/locale/botosani/cele-mai-pornografice-
culte-religioase-orgii-generalizate-prostitutie-sacra-

1_5d011ccb892c0bb0c64b0d07/index.html ) ? 

năşteau, creşteau și erau „educaţi” în familii ultra-
ortodoxe ? şi cu atât mai mult în „ieşive” ? 

S-ar mai fi constituit și ar mai exista ţara Israel 
dacă evreii care au ajuns 1) elite ale ştiinţei 
mondiale, 2) unii dintre cei mai bogaţi oameni ai 
lumii, 3) politicieni și oameni de stat de nivel 
mondial, în condiţiile în care aceştia se năşteau, 
creşteau și erau „educaţi” în familii ultra-ortodoxe 
? şi cu atât mai mult în „ieşive” ? 

Mai ajungea Israelul o super-putere mondială 
în domeniul tehnologiilor de vârf, militar, 
financiar, politic etc., în condiţiile în care creatorii 
acestora nu s-ar fi şcolit în cele mai performante 
universităţi și laboratoare ştiinţifice din lume, ci se 
năşteau, creşteau și erau „educaţi” în familii ultra-
ortodoxe ? şi cu atât mai mult în „ieşive” ? 

Omenirea ar mai fi beneficiat, de aproape 150 
de ani, de cuceririle tehnico-ştiinţifice evreieşti 
dacă autorii acestor realizări se năşteau, creşteau 
și erau „educaţi” în familii „fosile din trecut” ? (vezi 
pg. 55 din cartea „21 de lecţii pentru secolul XXI” 
de Yuval Noah Harari). 

 
Numeroase ţări ale lumii, în special cele mai 

puternic dezvoltate, au beneficiat în dezvoltarea 
lor, într-o măsură importantă, de contribuţia 
cetăţenilor de etnie evreiască. O asemenea 
contribuţie mai avea loc dacă respectivii cetăţeni 
se năşteau, creşteau și erau „educaţi” în familii 
ultra-ortodoxe ? şi cu atât mai mult în „ieşive” ? 

Ce s-ar fi întâmplat chiar cu poporul evreu dacă 
toţi cetăţenii săi ar fi devenit ultra-ortodocşi ? S-ar 
vorbi despre el acum fie ca despre o „entitate 
mediocră”, fie ca o „relicvă religioasă”, fie chiar la 
trecut ?. 

Imperiile viitorului vor fi imperiile minţilor 
deschise spre ştiinţă și nu a celor închise în dogme. 

Aceasta este deosebire dintre ceea ce se poate 
face prin puterea minţii, faţă de ceea ce se poate 
face prin dogme, care va face diferenţa dintre 
popoare, ţări, familii și persoane. 

Acum, când se pregăteşte marea luptă după 
care se va şti cine merită să supravieţuiască şi cine 
îşi merită soarta de rob, unele dintre „elitele” 
noastre promovează, chiar cu agresivitate și chiar 
împotriva voinţei unei mari părţi din populaţie 
(precum cu obligativitatea predării religiei în şcoli, 
contra voinţei a numeroşi părinţi) dogmele și pun 
prea puţin accent pe valorificarea zestrei cerebrale 
a poporului nostru. 

 
Oamenii aceştia sunt invalizi: nu mai văd, nu 

mai aud, nu mai simt nimic din faptul că 
prosperitatea unor popoare se bazează decis iv  pe 
puterea minţii cetăţenilor lor (și a celor pe care 
pot să-i racoleze de oriunde din lume).  

Istoria cunoaşte unele exemple tragice de state 
înfloritoare şi puternice care au pierit în câteva 
sute de ani fără să se fi întâmplat vreun cataclism.  

https://ro.wikibooks.org/wiki/CELE_72_DE_NUME_ALE_LUI_DUMNEZEU
https://ro.wikibooks.org/wiki/CELE_72_DE_NUME_ALE_LUI_DUMNEZEU
https://adevarul.ro/news/eveniment/omenirea-vede-dumnezeu-4300-moduri-1_50acede07c42d5a6638c05d7/index.html
https://adevarul.ro/news/eveniment/omenirea-vede-dumnezeu-4300-moduri-1_50acede07c42d5a6638c05d7/index.html
https://adevarul.ro/news/eveniment/omenirea-vede-dumnezeu-4300-moduri-1_50acede07c42d5a6638c05d7/index.html
https://www.descopera.ro/cultura/13727477-prostitutia-sacra-secretul-rusinos-al-omenirii
https://www.descopera.ro/cultura/13727477-prostitutia-sacra-secretul-rusinos-al-omenirii
https://adevarul.ro/locale/botosani/cele-mai-pornografice-culte-religioase-orgii-generalizate-prostitutie-sacra-1_5d011ccb892c0bb0c64b0d07/index.html
https://adevarul.ro/locale/botosani/cele-mai-pornografice-culte-religioase-orgii-generalizate-prostitutie-sacra-1_5d011ccb892c0bb0c64b0d07/index.html
https://adevarul.ro/locale/botosani/cele-mai-pornografice-culte-religioase-orgii-generalizate-prostitutie-sacra-1_5d011ccb892c0bb0c64b0d07/index.html
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Aceasta va fi şi soarta unora dintre actualele 
state ai căror conducători nu au capacitatea să 
înţeleagă că imperiile viitorului vor fi imperiile 
minţii și nu ale fanatismului religios, nu ale 
dogmelor, numeroase promovate sub cele mai 
perfide forme. 

 
Deci, orice om, familie, colectivitate, popor, 

naţiune, stat are de ales între a trăi: 
1. Într-o epocă întunecată, în care: 
1.1. Când trăieşte în neştiinţă, omul este condus 

de ignoranţă. 
1.2. Când biserica guvernează, omul este 

condus de superstiţie. 
1.3. Când statul guvernează prost, omul este 

condus de sărăcie și de frică. 
2. Într-un imperiu al viitorului, care va fi un 

imperiu al minţii, în care: 

2.1. Superstiţia trebuie transformată într-o 
trezire a spiritului (a conștiinței, a gândirii, a 
minţii, a rațiunii, a intelectului), prin „Cunoaște-te 
pe tine însuți!”, calea prin care fiecare să-și creeze 
propriul viitor „prin puterea minţii sale”. 

2.2. Ignoranţa trebuie transformată într-o 
cunoaştere iluminată, într-o cunoaștere 
fundamentală. 

2.3. Sărăcia trebuie transformată în 
prosperitate. 

2.4. Frica trebuie transformată în îndrăzneală, 
în neînfricarea de a acţiona liber, fără nicio 
oprimare, limitare, îngrădire, materială și/sau 
spirituală, directă sau indirectă, spre a trăi în 
armonie, în înţelegere, în dragoste și în libertate. 
 

 
 
Nota nr. 1.  
Yuval Noah Harari s-a născut în 
1976 și a crescut lângă Haifa. 
Este un istoric israelian, profesor 
titular la departamentul de 
Istorie al Universității Ebraice din 
Ierusalim. După ce a absolvit 
studiile de istorie la Universitatea 
Ebraică din Ierusalim, între anii 
1998-2002, și-a făcut doctoratul 
în istorie la Universitatea Oxford. 
În anul 2012 a fost ales membru 
în Academie de Științe a 
Israelului. La 20 ani și-a făcut 
cunoscută orientarea sa 
homosexuală (este gay), ulterior 
căsătorindu-se în Canada cu 
prietenul său israelian, Itzik 
Yahav, cu care trăieşte într-un 
moshav, o cooperativă agricolă 
de lângă Ierusalim fiindcă în 
Israel nu este recunoscută 
căsătoria între persoanele de 
același sex. Este slab, ascetic, 
timid și retras. În anul 2000 (pe 
când avea 24 de ani), când era 
student la Oxford, a urmat un 
curs de zece zile de meditație 
budistă  Vipassanā. Se antrenează 
câte o oră dimineaţa și o oră 
seara, iar în fiecare an se retrage 
într-o sesiune prelungită de 
meditație de 30 de zile, în tăcere, 
fără cărți și fără să socializeze cu 
media. Conferențiază și în 
domeniul meditației. Afirmă că 
nu ar fi putut scrie cărţile „fără 
concentrarea, pacea interioară și 

înțelegerea dobândite prin 
practica Vipassana timp de 
cincisprezece ani”. El privește 
meditația și ca o cale de 
cercetare. Tot din anul 2000 a 
ales un regim alimentar vegan. 
Harari este tot mai mult 
considerat ca un profet al 
viitorului, pe care şefi de state 
din ţările cele mai dezvoltate îl 
apreciază şi îl caută ca să stea de 
vorbă „confidenţial” cu el. Cărțile 
lui s-au vândut în milioane de 
exemplare și au fost deja traduse 
în peste 40 de limbi. Are un fan 
club impresionant, care îi numără 
printre alții pe fostul președinte 
Barack Obama, pe Bill Gates, 
Mark Zuckerberg etc. Preşedin-
tele Franţei, Emmanuel Macron, 
l-a invitat la o cină confidențială 
la palatul Elysee (ce au discutat 
nu se ştie). Are și calitatea de a fi 
și un popularizator extraordinar: 
explica lucrurile complicate într-
un mod foarte simplu. A devenit 
un star mondial.  
 
Nota nr. 2.  
Evreii ultra-ortodocși (de circa 
700.000 de persoane, cunoscuţi 
sub numele evreiesc de 
„Haredim”, consideraţi de unii ca 
fiind „o fosilă din trecut”), sunt 
percepuţi, de către ceilalţi 
membrii ai societăţii, ca fiind o 
ameninţare la adresa statului 
Israel prin faptul că: 1) circa 50% 

dintre bărbaţii ultra-ortodocşi nu 
lucrează niciodată; ei îşi dedică 
viaţa studiului Sfintelor Scripturi 
și îndeplinirii ritualurilor religi-
oase; 2) guvernul le oferă 
ajutoare generoase și servicii 
gratuite, asigurându-se că nu le 
lipseşte nimic acestor circa 
700.000 de evrei ultra-ortodocşi; 
3) ei nu contribuie la prosperi-
tatea societăţii, ci trăiesc de pe 
urma muncii altora; 4) bărbaţii 
care nu lucrează și care se dedică 
numai studiului religios pot fi 
scutiţi de serviciul militar; 5) 
natalitatea acestora (a celor care 
numai consumă, fără să producă) 
este de două - trei ori mai mare 
decât a restului populaţiei 
(familiile acestora au în medie 
şapte copii). 5) pe măsură ce 
populaţia ultra-ortodoxă crește, 
creşte și numărul membrilor ei 
care frânează tot mai mult 
prosperitatea societăţii, putând 
afecta viitorul Israelului, prin 
faptul că aceştia a) nu muncesc, 
b) trăiesc de pe urma muncii 
altora, c) nu contribuie la 
apărarea ţării (fiind scutiţi de la 
efectuarea serviciului militar) etc. 
Marea majoritate a populaţiei 
consideră că, întreţinere acestei 
comunităţi, mereu în creştere, 
care numai consumă, fără a 
produce, sunt o „ameninţare” 
pentru statul Israel. 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 

Istoria trebuie trăită în 
PREZENT 
Continuare din ediția jubiliară no.200 

 
Palatul Vechi  sau Palatul Signoria, 
proiectat în mare parte de Arnolfo di 
Cambio și Giorgio Vasari, servește drept 
Primărie, dar și muzeu. Acesta este format 
din mai multe încăperi, Camera Verde, 
Camera Sabinelor, Camera lui Jupiter, 
Capela, Sala Hărților, Terasa lui Saturn, 
Vechea Cancelarie, locul unde a avut biroul 
Machiavelli, având funcția de Secretar al 
Florenței, dar și Sala Cinquecento, care a 
găzduit de-a lungul timpului întâlniri 
importante ale Marelui Consiliu și operele 
lui Leonardo DaVinci și Michelangelo.  
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În Sala lui Hercule, se 
află un tablou denumit 
“Fecioara și copilul cu 
micul Sf.Ioan 
Botezatorul”, din secolul 
al XV-lea, unde apar 
obiecte străine 
zburătoare. Pe zidurile 
exterioare sunt pictate 
emblemele orașului, 
Crinul, stema poporului 
florentin și stemele 
guvernului.  
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Logia de Lanzi, este o loja în aer liber lângă Palatul Vechi, unde se țineau adunările 
publice, amenajată special pentru administrație. Acum sunt adăpostite statui originale, 
precum Răpirea Sabinelor, Perseu (unde soclul nu este cel original) și multe altele. 

 
Câteva lucruri interesante despre Florența? 
 

1. Domul Santa Maria dei Fiori, Palatul Signoria și Santa Croce au fost proiectate și 

construite în același timp, de către Arnolfo di Cambio.  

2. Alexandru Ioan Cuza a locuit în ultima 

perioadă din viața sa la Florența, în 

exil. Casa în care a stat se află în Piața 

Poarta Romană. Acesta a avut legături 

cu clasa politică și Curtea Regală 

Italiană. Melania Cotoi, o româncă, 

ghid în Florența, care a aflat aceste 

elemente și detalii despre Al. I. Cuza, a 

încercat să îl convingă pe Primarul 

Florenței să amplaseze o plăcuță 

comemorativă. Abia după doi ani, 

aceasta plăcuță a fost amplasată în 

fața casei.. 

3. Există o pictură murală care îl  înfățișează pe Vlad Țepeș în muzeul Medici Ricardi 

(pagina următoare). 
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4. Artistul francez Clet are intervenții în multe orașe din Italia și din Europa, în 

principal în Florența, aici fiind reședința lui. Cu ce intervine el? Cu semne de 

circulație noi și amuzante, dându-le un nou sens.  
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5. Nici arta stradală nu lipsește. 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 

Den Himmel  
erreichen  

 
 
In Rhythmus der Schritte, wie in einem leichten Tanz, geschaukelt auf die Schultern des 
Vaters, beobachtete Sie mit große Augen das Himmelgewölbe und die Sternen, die einer 
nach dem anderer beleuchteten. Moment der eifrig und freudig von sie erwartet. 
    
   „Zur Himmel hob er mich, 
    bis zur Sternen 
    ich klein, Er groß,“ 
 
Samstags, am Abend, war die Zeit in den er mich aus dem Kindertagesstätte abholte (ein 
Kinder - Garten mit speziellen Programm, von Montag bis Samstag, für die Betreuung an 
Kinder zwischen 2 und 6 Jahre Alt, denen ihr beide Eltern Arbeitstätig waren). Als sie ihm 
aus der Ferne sah, rannte sie in seinem Armen 
– Papa, Papa, ich hatte so Sehnsucht nach dir! 
Fast zwei Meter groß, gut aussehend, stark mit schwarzen Haaren und weißer Haut, hob ihr 
Vater sie auf den Schultern, nach dem er Sie an seine Brust mit Liebe drückte küsste und sah 
Sie mit voller Liebe an. 
Er fühlte Sie gebrechlich, schlank wie ein Faserlein, eine Schneeflocke. Nur ihr Augen 
funkelten, so als von dort das Lebens Willen entsteht und seine Faden fortsetzt. 
Mit ihren kleinen Händen drückte sie ihm fest, sehr fest, als wollte Sie ihm nie loslassen, um 
dann in einem Augenblick auf seine Schultern zu steigen. Dann war sie die größte und 
konnte der Himmel berühren. 
Ein ausgedehnter Himmel und Sie dort, so nahe ! 
 
   „ Von oben betrachten wir die Welt 
      ich klein, sie groß... 
     Weit weg war die Dunkelheit 
     wärmer, 
     die Welt, die Bäume und der Mond 
     schwanken bei jedem Schritt. 
     Zur Himmel hob er mich, 
     bis zu den Sternen,“ 
 
Sie sang die neu gelernte Lieder und betrachtete alles, was sie aus ihrer Höhe sah. Den 
ganzen Weg sprach sie, ohne aufzuhören, so als wollte sie alles über die Welt wissen, die sie 
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durch ihre Augen erscheint, so als sie wiederherstellen will alles was sie eine Wochenlang 
nicht sah. 
Es überraschte Sie die hohen Stangen mit ihr Laternen aufgestellt, die Gebäude, die Bäume, 
die Hügeln am Horizont, die eiligen Passanten mit gesengte Köpfe in Gedanken versunken. 
 
    „Fühle jetzt noch wie 
    leicht, 
    ich paar Sternen pflügte, 
    Laternen, die meine Schritte 
    beleuchten, 
    gelassenen Spuren, 
    hinten 
    unserem Schweigen..“ 
 
Mit ihr Hände löste sie einen Stern nach dem andern vom Himmel und ließ ihm zurück um 
den Passanten dem Weg zu beleuchten. 
In ihr Händen schmolzen große Schneeflocken, und um den Schneeglitzer- spielte sich eine 
Welt voller Geschichte ab. 
Müde, in der süßen Balance, kamm sie schlafend Heim. Sie wurde leicht aufgenommen und 
sie wurde ins Bett gelegt. Gedämpft, aus einem Lautsprecher, ein Lied wiederholte ihr 
Refrain: „stoppt die Zeit, unser wunderschönen Moment“. 
Wie in Traum spürte Sie das Parfüm und die Wärme ihrer Mutter und ihr süßes Flüster– 
schlaf mein Kind, schlaf, die Engelchen sind bei dir und schauen zu! 
 
   „ Schöne und warme Mutters Hände-erste gespürte himmlische 
Berührung 
     Zarte Hände, die lindern, heilen und lächeln 

     magische Hände, durch alles Kontur nimmt“ 

 
Durch Augen des Kindes, eine werdende Flocke.Abstieg von den Sternen, Engel des Lichtes-
das Kind! 
Ein rebellisches Herz zu großen Wiedergewinnung. Ihr Zeitschlüssel, das ist das Geheimnis! 
Aus Jenseits der Zeit lächelt sie. Auf den Spuren des Traumes die Geschichte, Emotion und 
der Traum! 
Du, Ich...ein Gedicht das in Traum schwebt! 
Schaue alles um dich mit Verständnis. In jede Blume, Sterne, Blatt, Stein, versteckte 
Lektionen! 
Die Geschichte endet nicht hier ! Hörst du? 

 
 

Die Reise wird fortgefahren  

 

Für ein Augenblick 
ein Stern bist du geworden, 
ein kleiner Stern, 
gelandet auf der Erde. 
Wanderer, siehe?! Das bist du, 
bist frei, ein Lichtfunken! 
 
Verrutscht zwischen zwei Schweigens, 
überquerst als Wanderer, 
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Jahrtausenden, Ländern, Zeiten, 
der Weg war lang und ständig hast dich gesucht. 
 
In eine unmerkbare Stille, 
dünner wie ein Regen, 
fähig in deiner Seele zu blicken, 
hörst deine Trennen. 
Die Uhren sind still geblieben, 
und gebrochen, hier, die Zukunft. 
Schau dir alles an! 
Siehe, zu andere Sternen erhebst dich 
immer höher, 
immer weiter, 
umarmst Sie, 
erfreust dein Herz, 
tanzend steigst ständig. 
Last deine Spur in Himmel zwischen den Sternen. 
 
Licht, helle Farbpaletten, 
immer mehr Glänze, 
in Licht stürzt du, ein Lichteinheit, 
Himmels Tore sind geöffnet. 
Hast dich gefunden. Das Licht empfingt dich. 
Es geht dir gut! 
O, ja,  du erinnerst dich! 
Es ist wie damals, vor lange Zeit, 
als Kind, in die warme Arme deiner Mutter genestelt, 
spürst der Trost, spürst die Freude, 
füllst dich frei, 
und voll zufrieden. 
Siehe, tu lächelst! O Gott! 
Du siehst Ihm jetzt, spürst Ihm jetzt. 
Er ist hier, mit dir, für immer! 
Nur die Gedanken in Wolken zerstreut, 
bedeckten die geschafften Wörter und Ängste. 
Wurdest geblendet. Hast die Augen geöffnet 
und hast Ihm erkannt. 
 
Hast Ihm wiedergefunden, er war immer, 
erst in dich, danach in mich, 
in Nachtigalls Gesang, 
in Schmetterlinge, in der Blume, 
in großartige Berge, 
und die Seen, 
in Ihr Herzen versteckt, 
in Lava der Erde, 
In Regen, in Dunkelheit, 
in der Tiefe, 
in Faden des Grases, 
in Säuseln des Wassers, 
in Blätter, in Steine, 
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in Düften, 
in Schatten, in Lichter, 
in Sonne und der Sternen, 
ins Ewigkeit. 
 
Siehe und verstehe, jetzt, 
vergib auch deinen Tränen, 
von den Wangen entferne Sie. 
Nicht weinen! Blicke und lächle, 
an das was war, an alle deine Versuchungen! 
Komm, weine nicht, 
verlieren wirst ihm nicht, das weist du! 
Mach der nächsten Schritt! 
Dein Ziel ist dein Traum. 
 
In Morgengrauen, durch Morgens Nebel, 
die Fischer werfen in Fluss Ihr Netzen, 
am Himmel glänzt ein kleiner Stern... 

 
 
 

Nur ein Lächeln  
 

Nur ein Lächeln 
zu jemanden  in dir versteckt 
und zu der Stille die allmählich in uns stieg, 
zu den Kind der 
ich überall trage, 
um dein Blut in Erstaunen zu versetzen, 
ein Lächeln für die verweinte Augen 
und Himmels Nuancen, 
ein Lächeln für das große Wiederfinden, 
ein Lächeln für der gepuderter Kuchen 
der wir nicht mehr kosten werden 
und für die Liebe die aus meinem Blick strahlt, 
um dich zu fragen ob wir uns wiederfinden, 
wann, warum getrennt? 
 
Mit Freude hast geschaut wie glücklich ich war, 
wie  wir liebten,lachten,tanzten und sangen, 
und doch warst du traurig weil 
wir dieser Kuchen nicht genossen haben 
und dann habe ich gesagt; 
- Sie ist ein wunderbares Mädchen! 
 

Deutsche Übersetzung von:  Michael TUDOR 
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Cristinel C. POPA 
 
 
 
 

Îţi sărut  
picioarele,  
tată! 
 
 

Îţi săut picioarele, tată! 
Umil, ca un adevărat papă al familiei, mă aplec şi-i sărut 

picioarele tatălui meu, 
Uite, aşa, că mi-e tare dor de el. 
Din membrele lui au crescut în colţ de primăvară două florir 
Ca cei doi ochi ai săi albaştri. 
Ca un bătrân ce sunt, abia mă deplasez prin cimitirul gol. 
Tatăl meu e un ţânc aici. 
Abia s-a născut în nefiinţă. 
E un bebeluş cu fruntea brăzdată de gângăniile ce-i muşcă din trup. 
Sărut picioarele, tată! 
Acele albe şi fine picioare, imaculate, fără fir de păr 
Îţi aduci aminte de vremurile când mă purtai în cârcă prin lumi 

şi reliefuri minunate. 
De la Pol la Ecuator, cutreieram amândoi pământul. 
Mie, din curtea din faţa casei până la magazinul de pâine mi se 

părea o distanţă în ani lumină. 
Acum te caut pe mii de kilometri reali şi nu te mai găsesc! 
Sărut picioarele, tată, 
Cum e acolo sus? 
De fapt, ce legătură mai ai tu cu trupul tău abandonat. Apropo, 

când ai plecat, la reîntregirea familiei acolo sus, cum ai 
sărutat-o pe bunica şi cu ce ai sărutat-o? Cu duhul tău. Sau 
cu acel abur asemănător ce-ţi ieşea din nări în iernile 
geroase? Sau poate că ne săruţi şi pe noi cei rămaşi acasă cu 

gândul. 
Sau cu o idee, cu o intenţie. 
Mai sunt însă idei şi intenţii pe lumea cealaltă? 
Ce mănânci acolo, cu ce entităţi te întrupezi, ce respiri? 
Cum transpiri, cum ţi-e cald, cum ţi-e sete, cum ţi-e dor? 
Îţi sărut picioarele, tată. Tu eşti noul papă al meu! Nu Francisc. 
Dar nu din acest motiv îţi sărut picioarele. Tu tot firav ai 

rămas. Şi cu reumatismele. 
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Te văd în închipuirea mea cum tuşeşti, aşa cum tuşeai tu odata, 
grav. Şi te îndoi la fiece adiere de amintiri, bătrânul meu 

care ai fost, tânărul meu care vei fi. 
De ce nu te mai strecori în minţile noastre, să mai vii seara pe la 

geam, să îmbujorezi sticla, să abureşti oglinzile, să o sperii pe 
mama? 

Îţi sărut picioarele, tatăl meu, 
Mai ţii minte când ne jucam de-a maturii şi tu şchiopătai la 

acest joc ca un puşti. 
Când nu ştiai să faci pe bătrânul şi totuşi ai murit? 
Chiar, de ce ai murit? Şi dacă ai murit, unde eşti, în ce te-ai 

transformat? Cum mai trăieşti acum. Sau cum exişti? 
Pentru că vreau să mai vorbesc cu tine! Două, două cuvinte să 

mai schimbam, doar atât. Până să vin şi eu acolo, să ne facem 
din nou tată şi fiu. Acum eu îţi sunt tată, tată. Şi tu eşti fiu. 

Un prunc trecut în altă dimensiune. 
Pentru cei de aici, care nu ne înţeleg, tu eşti în continuare un 

mic copil de cimitir. Primul nou-născut al morţii din familie. 
Cel de la care noi suferim prea mult. Mă doare prea tare 

murirea ta, tată. Omoară-ţi murirea pentru o clipă şi şopteşte 
ceva! Îţi sărut picioarele, tatăl meu şi la bună vedere! ...  
 
 
 

I kiss your feet, Dad! 
 
 

I kiss your feet, Dad! 
Humble, like a true family pope, I bend down and kiss him 

my father's feet, 
Look, I really miss him. 
From its limbs grew two flowers in the spring corner 
Like his two blue eyes. 
As an old man I am, barely moving through the empty cemetery. 
My father is a jerk here. 
He was barely born dead. 
He's a baby with his forehead furrowed by the bugs biting him 

body. 
Kiss your feet, Dad! 
Those fine white legs, immaculate, hairless 
You remember the days when you carried me around the world 

and wonderful reliefs. 
From the Pole to the Equator, we both roamed the earth. 
To me, from the front yard to the bread shop 

it seemed a distance in light years. 
Now I'm looking for you for thousands of real kilometers and I can't find you  
                                                                                                                anymore! 
I kiss your feet, Dad, 
How's up there? 
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In fact, what else do you have to do with your abandoned body. By the way, 
when you left, to reunite the family up there, as you have 

kissed grandma and what did you kiss her with? With your spirit. Or 
with that similar steam that came out of your nostrils in the winters 
frosty? Or maybe you kiss the rest of us at home with 

thought. 
Or with an idea, with an intention. 
But are there still ideas and intentions in the other world? 
What do you eat there, with what entities do you incarnate, what do you 
breathe? 
How do you sweat, how hot are you, how thirsty are you, how do you miss it? 
I kiss your feet, Dad. You are my new pope! Not Francis. 
But that's not why I'm kissing your feet. You're still weak 

remaining. And with rheumatism. 
I see you in my imagination coughing, as you once coughed, 

serious. And you doubt every breath of memory, my old man 
who you were, my young man you will be. 

Why don't you sneak into our minds, come around in the evening 
window, to blush the glass, to steam the mirrors, to scare her 

mother? 
Remember when we were playing mature and you were limping 

this game like a kid. 
When did you not know how to do the old man and still die? 
Really, why did you die? And if you died, where are you, what are you in 

transformed? How do you live now? Or how do you exist? 
Because I want to talk to you again! Two, two words to 
I was changing, that's all. Until I get there, let's do it 
father and son again. Now I'm your father, father. And you are a son. 
A baby passed into another dimension. 
For those here who don't understand us, you're still a 

little child in the cemetery. The firstborn of the death in the family. 
The one from whom we suffer too much. It hurts too much 

your death, father. Kill your death for a moment and whisper 
something! I kiss your feet, my father and in plain sight!  

 

Stewart KELLY, UK, Head, indigo dye,  hand imbroidery,  25x25 cm  
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George ROCA 
 
 
 
 
 

The Isle  
of Happiness 
 

 
 
We all try to survive 

this century of turbulence 

creating in our imaginations small islands  

where we escape 

when we cannot cope 

with the hurricanes and earthquakes  

which surround us. 

There, 

on our island 

we play hopscotch 

even if our hinges are rusty,  

we coo like babies, 

we sit ourselves on the king’s throne  

without fear of punishment, 

we kiss and we love 

with all the intangible stars  

of the modern world. 

There, 

on our imaginary island  

it’s forever spring.  

There, 

We too are eternally young 
and healthy and joyful  
and good! 
Sometimes, 

when on our imaginary island we feel lonely, 

 
 

 

we invite, of course, 

dear friends  

to join us 

and to share in 

our happiness. 
 
 
And so, 

a miraculous symbiosis is 

created  

which heals the soul 

of all the Earth’s badness…  
making you think positively  
when you return to reality ! 
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Where the world begins  
 
 

Today, 

The world begins from you  

and ends at me! 

It would be democratic that tomorrow  

the world begin from me and end at you. 
 

 
For you, 

the world can begin in America,  

or on Pitcairn Island, 

or in Sikkim, Nauru, Botswana  

or even on Chomolugma… 
 

 
For me, 

the world begins in Romania  

and ends in Australia. Period! 
 

 
For some, 

the world begins at them  

and also ends there. 

Them... and the rest of the world! 
 
 
For others,  

spineless, 

the world begins at 30 silver coins 
and ends at betrayal. 
 
The world 

can begin from Earth  

and finish 

at the end of the Universe. 
 
 
For many of us, 

the world begins from the moment  

in which we connect 

to the Internet… 
 
 

 

My childhood crossed nz path  

but it walked past me 

as if I had never had it. 

Many people avoided me  

without even saying hello. 

I sought refuge at relatives 

but they turned their backs on me.  

I sought the help of friends 

but they pretended not to know me. 

I tried to get closer to you  

but you ran away, 

leaving me lonely than before. 
 
 
When I encountered Poetry,  

She opened her arms widely  

And caressed my forehead! 

 

The escape 
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A poem for teenagers 
 

 
I understand you really well, 
even when 

you don’t unfold yourself to me.  

What you’re thinking I do see! 

In the same street there we were 

where walking your steps you’re! 
 
 
O, you sweet teen-age, 

you struggling and daydreaming state,  

and if there ’twere to be thus,  

tomorrow I’ll switch it away from you,  

and I’ll start it over, new! 

 
I can see you’re sorry 

about your childhood, really, 

 and regretful, 

as if being yourself out of your soul... 

 as a teenager you’re thinking, 

that of yours glance is so privately flying 

on wings of recalling. 
 
 
Now, wake up, 

for the world is open to you now,  

the Universe awaits you, 

the pleasures of life too, 

your woman, the sweety honey,  

and the little sheer baby... 

You, just look around 

and you’ll see how there abound  

your prestige, glory and laurels  

for that delightful art of yours  

and for your quill’s words... 

a society, a family and friends. 

Chosing that good path, 

you can have them all, man!  

What you say? 
 

 
 

 
Ewa CIENIAK, Poland, Nude II 

(Consciouness & unconsciouness), embrodery, 90x80 cm 
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You’re at the beginning of your way  

and maybe you’re gone astray, 

but, as happened to every youth, 

life is awaiting on the path,  

with ascendings and failings  

with dramas and pleasures! 
 
 
Indeed, loved one, 

from childhood to being a grown-up,  

your ascent shall prove difficult 

and the mountain hard enough too, 

but I’ve told you before,  

just look around you there  

you’ll see there’s good, 

and if you believe in yourself, my friend, 

you’ll have your transition easy up to sky,  

so, move your wings and... fly! 
 
 
Indeed in your life get-you-shall  

tough moments as well, 

griefs, regrets 

and tough competitions, 

 battles and wars 

ended up with tears, but  

also satisfactions,  

winnings and applauses,  

diplomas and medals,  

the world’s recognition, 

often friendly shakings of hands, 

 warm congratulations!  

 

Therefore, 

strive, strive and strive on! Next, 

offer what is all your best,  

discover your talent, 

your vocation and calling, 

and you’ll find your enjoyment!  

 

(translated by Miqhael KHESAPEAKE) 

Slowly-slowly hover, look around, 

try to know the detail of the ground, 

scrutinize whatever target,  

for there on the horizon 

the old-age shall get 

lots of regrets, 

and quite irreversible is 

this going-back way of yours! 
 
 
My name is neither Neagoe,  

nor Basarabus, you child Joe,  

yours is not Teodosie either, 

but nowadays for sure, 

living in two parallel worlds, 

in the Cyber-Punk ages  

we can share the idea, 

from you, the trouble and bitterness, yea,  

as well as the pain, the sentiment, 

the inner feelings of your mind  

and that bud of joy, 

old humankind’s legacy. 
 
 
You’ll remain anyhow a kid,  

and you’ll bear indeed,  

whether you like it or not,  

this sweet mark, 

even when 

your steps’ll walk on those paths mean... 

a kid forever and ever, 

with a name and a lover,  

o kid, pure of soul within,  

your parents’ dream! 
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Dana OPRIȚĂ 
 
 

În căutarea timpului regăsit 
 

afeaua nefiind, pentru mine, „drogul 
zilnic”, mă întreb: atunci când scufund 
vreo rubedenie mai mult sau mai puţin 

apropiată a celebrei micuţe madeleine în ceaşca 
subţire, plină ochi cu licoarea arămie pe care, 
uneori, o sorb, mă întreb ce se poate întâmpla 
dacă o folosesc în locul faimosul ceai, al nu mai 
puţin faimosului Proust? Desigur, mecanismul 
memoriei se declanşează în mod automat, 
(excepţie făcând cazurile patologice), nici un 
mister aici, asemeni clopoţelului lui Pavlov şi 
reacţia pofticiosului (înfometat?) căţeluş. 
Adevărata întrebare este cât de departe va putea 
străbate fulgerul trecutelor întâmplări şi în 
relaţie cu ce altceva, decât reconstituirea lor, în 
detaliile stărilor sufleteşti? 

Prin urmare, de câte ori un colţ al vreunui 
fursec sacrificat se îneacă în aroma parfumată, va 
reveni nu doar amintirea aceluiaşi scenariu din 
copilărie, descris de prozatorul mai sus pomenit, 
ci călătoria lor va reuşi să zgârie tunelul timpului, 
lăsând să se infiltreze tot felul de alte reziduuri 
pe care nu le-am sesizat la început, mici piese ale 
unui puzzle, mare cât propriul destin, în care eu, 
cea de acum, de nerecunoscut, probabil, de către 
chipul fetiţei ce eram, reclădesc o nouă amintire. 
Astfel încât, de fapt orice altă aducere-aminte 
legată de acestea îşi va scoate capul din 
nebuloasa numită memorie, să vadă cum mai e 
vremea pe afară. A încheia tratate de pace cu 
propriile amintiri, înseamnă, de fapt, a te accepta 
aşa cum eşti. Proust nu era străin de acest adevăr. 

Admițând că, fac parte din numărul (prea 
mare, ar spune unii) de oameni, cu îndoielile și 
nevoia de argumente ce ne caracterizează, mi-am 
îngăduit să-mi pun tot felul de alte întrebări legate 
de misteroasa senzație cu care intrăm în contact și 
pe care o învațăm destul de repede, aceea că 
suntem altcineva, cu fiecare nouă respirare. 

O adiere în crengile fermecătorului copac din 
faţa mea, despre care nu ştiu mai nimic, nici 
măcar cum îl cheamă, dar care îmi aminteşte de 
cât de mult iubesc pădurea şi ce fermecătoare 
erau excursiile la munte, din vacanţa mare, nu 
poate decât să mă ajute să croșetez alte imagini, 
alte gânduri, să le reconsider pe primele, de 
vreme ce eu însămi văd realitatea cu alți achi. 

Apoi, un zbor de pasăre (şi ea necunoscută 
mie, până mai ieri când am aflat că răspunde la 

numele red cardinal), care în fiecare dimineaţă, 
fix la ora şapte şi zece minute, îmi bate în geamul 
de la dormitor, dar nu ca să primească firimiturile 
de pâine (ele sunt puse de cu seară, în locul bine 
ştiut de ea), mai degrabă însă, pentru a declanşa 
o viitoare nouă/veche amintire, pe care cine ştie 
cu ce prilej o voi scoate din nou la lumină. 

Procesul o fi fiind el acelaşi cu cel declanşat 
de la Petite Madeleine şi le tisane, însă 
coordonatele sunt diferite, de fiecare dată, chiar 
dacă, poate, doar puțin. 

Şi, cum o amintire nu vine niciodată singură, 
te trezeşti repede încercuit, fără scăpare, de trupe 
terestre, aeriene şi navale venite din neştiute 
lumi paralele sau doar din cele ale minţii şi ale 
sufletului. O adiere de vânt mă mângîie şi-mi 
spune că am dreptate, dar nu trebuie să mă las 
prinsă prea tare în capcana unui creier despre 
care nu ştim mare lucru. Cu siguranţă că, în 
imensa parte a lui necunoscută (încă) nouă, 
tocmai acolo se află nu doar imaginile şi stările pe 
care le-am văzut şi trăit de-a lungul anilor, 
vieților, dar (mai ales) scânteia care le 
declanşează, plus Universul întreg, fără spaţiu, 
fără timp. 

Recunosc, întotdeauna mi s-a părut fascinant 
acest mecanism al împărțirii timpului în trecut, 
prezent și viitor, niciodată știind în ce parte ne 
aflăm, ce vrem, cine suntem? Și, cum lucrurile cele 
mai simple sunt cele mai complicate, amânăm să 
descifrăm, prefăcându-ne că nu am văzut infinitele 
semne care ne sunt trimise spre ajutor. 

Viaţa merge înainte şi, în afara acelui 
moment din urmă al fiecăruia, nimic nu o  poate 
opri. Amintirile îşi au locul lor în acest destin 
implacabil, doar că nu ele ne împing înainte. 
Nimeni nu ştie când va fi clipa revenirii Domnului 
Iisus, cum nu ştim când va fi clipa plecării noastre 
spre El sau cine ştie unde ne vom duce!? Prin 
urmare, trebuie să fim mereu pregătiţi să putem 
răspunde despre cum ne-am irosit ori împlinit 
viaţa care ni s-a dat. Fiecare amintire ieşită la 
lumină din ceaşca de ceai (sau de cafea) ar trebui 
să fie o întrebare despre cum ne-am însuşit sau 
măcar înţeles lecţiile de viaţă cu care suntem 
confruntaţi la fiecare pas al orei. Desigur, doar 
dacă nu am fost capabili să le înţelegem chiar de 
la bunul început al desfăşurării a ceea ce apoi 
avea să se numească amintire. Ce să mai vorbim 

C 
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despre cele care ar fi putut să fie, dar care 
niciodată nu vor fi parte din memoria existenţei 
noastre? Astfel încât, oricât de greu (a se citi 
imposibil) ar fi uneori, ar trebui să îi dăm crezare 
poetului şi să spunem CARPE DIEM la fiecare 
miime de secundă a timpului ce ne-a fost hărăzit! 

Ştim, nimic nu se pierde, totul se transformă, 
cu o singură mare excepţie –  timpul. Un lucru e 
sigur – pe el nu avem ştiinţă nici să-l schimbăm în 
altceva, nici să-l condensăm sau să-l retrăim altfel 
decât prin frânturi de emoții rămase în inimă și în 
minte, nici să „scurtăm” drumul și să îl 
transformăm când noi vrem, spre ceea ce tot noi 
numim viitor. Nu, el nu se schimbă, doar trupurile 
noastre, odată cu trecerea anilor, se transformă în 
altcineva. 

Cât despre mine, eu cred, cu mâna pe inimă, 
că el, mareţul-implacabilul-terifiantul TIMP nici 
măcar nu există (am spus-o, la rându-mi, de 
nenumărate ori), el e doar o invenţie a minţii 

omeneşti, incapabilă să funcţioneze fără repere, 
în lumea materială, care, de cele mai multe ori, 
este singura pe care o acceptăm şi o urmăm. 
Altfel nu ar mai fi nimic senzaţional în a aduce la 
suprafaţă amintirile despre care credeam că, 
unele, sunt irevocabil pierdute. La Petite 
Madeleine ar fi inutilă atunci. Călătoria prin 
timpul personal şi universal este, de fapt, o 
stratagemă derizorie. Măcar dacă am şti cum să o 
stăpânim. 

Tot astfel, indiferent de argumentele pe care, 
probabil, le aduc, în primul rând, medicii, eu 
consider noțiunea timp, ca fiind printre primele pe 
care le conștientizăm, de când am luat viață pe 
această planetă binecuvântată. Tot ei, medicii, au 
„decretat” că vârsta de la care creierul e capabil să 
aibă amintiri este trei ani. Altfel nu se poate. 
Având eu astfel de experiențe cu mult înaintea 
sus-numitei vârste limită, mă văd nevoită să infirm 
acest „adevăr”. Dar ce este adevărul, spre care toți 

 
Tea OKROPIRIDZE _ United States of America, Composition,  
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tindem? Venit de la oameni, nu-i poate sluji decât 
pe ei, așadar ce ne face să credem că  este reperul 
de avut în vedere, țelul de atins? Rar admitem că 
s-ar putea să existe și un adevăr venit din sfere pe 
care nu le percepem. Nu mă refer la zona 
ezotericului, fiindcă nu e vorba despre 
transmiterea de cunoștințe care nu trebuie să 
ajungă decât la un număr restrâns, de inițiați. Ci 
universul spiritual, al lumii interioare care își 
redescoperă sorgintea. Pe măsură ce înaităm în 
acest greu de definit veac 21, „adevărurile” din 
mai toate zonele cu care ne-am confruntat până 
acum cad rând pe rând. Alte adevăruri se nasc, 
pentru ca și acestea să fie negate și a face loc 
altora. Cum în fiecare clipă vedem, aflăm, învățăm 
ceva nou, am devenit altcineva, care, prin urmare, 
are alte repere, alte „adevăruri”.  

Am spus despre acest secol că este „greu de 
definit”, fiindcă totul se schimbă cu o rapiditate 
fabuloasă, ce credeam de dimineață, că este o nouă 
descoperire a tehnicii care ne va ajuta de acum 
încolo, până în seara aceleiași zile, ea este deja 
învechită moral. Nu fiindcă nu ar fi corecte, ci 
pentru că mintea umană are, parcă, brusc acces la 
informații din ce în ce mai altele. Și, din această 
pricină, experimentăm trăiri despre care nu am 
crezut că există. Ni se spune, ca pe o mare favoare, 
că toate aceste inovații tehnice au menirea să ne 
ajute, să ne îmbunătățească traiul nostru grăbit și, 
deci, superficial, când, de fapt, nu au făcut decât să 
ne îndepărteze de capacitățile extraordinare pe 
care organismul uman le are, creierul în primul 
rând. 

Poate unora le e teamă să afirme, iată, un alt 
adevăr: ca să supui e suficient să creezi 
dependență de ceva, să oferi satisfacții minore, 
care să te „împlinească”, dar și să nu lase timp să 
te gândești la lucrurile despre care simți că nu 
sunt ce ar trebui să fie. E mult prea evident, ca să 
pară doar o întâmplare, cum, nu cred că greșesc 
dacă spun că, în de vreo douăzeci de ani toată 
atenția este concentrată pe gadgeturi, telefonie 
mobilă, iPad, iPhone, filmări tridimensionale, 
YouTube, website-uri, Facebook, Instagram și 
celelalte rețele de socializare, blog-uri, Zoom-uri, 
toate menite nu să ne apropie, ci, de fapt, să ne 
îndepărteze unii de alții, cu prieteni virtuali, cu 
dialoguri în frânturi, cu ciuntiri teribile de cuvinte, 
transformând într-o caricatură până și limba în 
care ne-am înțeles zi de zi, de mii de ani. Ni se cere 
să gândim doar așa cum ni se spune prin 
intermediul televizorului (alt instrument ucigaș) 
și al internetului, (cărțile au fost scoase, încet-
încet din obiceiurile noastre zilnice, fiindcă citind, 
îți folosești propria imaginație, propria minte, 
lucruri de care s-a făcut tot posibilul ca să stăm 
departe), trebuie să fim la fel, să ne îmbrăcăm la 
fel, să mâncăm la fel, de la aceleași delicioase 
FastFood-uri, să iubim culorile curcubeului, dar nu 

pentru că lumina e minunată, ci pentru că ele 
simbolizează anormalul pe care ni se impune să îl 
acceptăm, cel al homosexualității-lesbianismului, 
diversitatea care ne „împlinește”. Și, de fapt, nici 
măcar nu ni se cere în mod evident să facem toate 
astea, dar totul e lucrat în așa de mici detalii, 
îndoctrinarea începând din primii ani de școală, în 
cazul în care părinții ar cuteza să fie altfel, încât 
pare firesc, pare că sunt ideile noastre, voința 
noastră, avem libertatea de a decide singura 
variantă care servește binele cine știe cărei 
satanice minți. 

Nu avem nici o scuză crezând că n-am ştiut. 
Trebuie doar să vrem să vedem, să reîncepem să 
ne folosim de propriile convingeri să reîncepem 
să avem propriile păreri, pe care să avem curajul 
să le susținem, chiar dacă nu se „aliniază” 
principiilor cu care suntem intoxicați pe orice 
cale, să învățăm să spunem „nu” lucrurilor-
ideilor-oamenilor care s-au îndepărtat de valorile 
universale, cu care, altfel, generații la rând au 
trăit în bună pace și, mai presus de orice, să ne 
reîntoarcem la credința în Dumnezeu.  

Suntem vinovaţi de propria noastră naivitate, 
dacă ne lăsăm copleşiţi de presupusa incapacitate 
de a înţelege că avem fabuloasa şansă de a fi vii. 
De a putea respira o floare sau o întâmplare, de a 
vibra în faţa mării/ocean/râu sau a unui mieunat 
ori lătrat al acelor adorabile creaturi cu patru 
picioare care ne împlinesc. 

Iar când și timpul pare că urmează alte legi 
decât cele cu care eram obișnuiți până mai ieri 
este ca şi cum viața însăși s-a dus spre tărîmul 
altor amintiri, pe care le vor aduce la lumină vreo 
altă surată mai mult sau mai puţin îndepărtată 
de-a micuţei madeleine cufundată în cine ştie ce 
altă licoare ce te face să călătoreşti în timp. 

Desigur, fiecare amintire a avut și un timp 
prezent. Sunt pregătită să tocmai construiesc o 
nouă imagine, dublată de o anume stare, care s-ar 
putea să revină la mine, peste ani sau poate vieți, 
grație unui mic fursec. Deci, acum mă iertaţi, dar 
soarele care mă izbeşte în creştet cu o rază 
ucigaşă, nu doar îmi aminteşte de plaja copilăriei 
de la Mangalia, cu capătul şinelor de tren, 
nemilos paralele, care rămăseseră martorele 
unor vremuri şi mai îndepărtate, când o 
locomotivă zgomotoasă te ducea direct în buza 
mării, dar şi de glasul mamei care ne atenţiona că 
nu avem pălăriuţele de soare pe cap, însă, mai 
ales, e un semnal că eu, cea din dimineaţa acestei 
zile de august a anului de graţie 2020, ar fi bine 
să reintru în casă, unde aparatul care 
condiţionează aerul îmi aduce şi el o altă 
amintire, nu foarte îndepărtată de astă dată. 

Astfel încât, nu îmi mai rămâne decât să mă 
întreb ce oare supravieţuieşte, când până şi 
timpul pe care-l credeai regăsit, trebuie căutat ? 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Cetatea  
 

m peripatetizat până seara târziu cu 
minunatul meu prieten, Leo. De fapt, 
numele lui e Leonard Hazmațuchi. E din 

Cârligați, de fel, dintr'o familie de oameni 
gospodari, chiaburi cum i-ar fi catalogat 
comuniștii, răzeși cum i-ar fi apreciat cancelaria 
domnitorului Ștefan cel Mare. Soarele apunea 
peste podurile Florenței, scurgându-se în apele 
abia târâte de timp ale fluviului Arno. Sclipirile 
târzii ale cerului mixau luminile orașului abia 
aprinse să însoțească miile de vizitatori ți gură-
cască la interpreții răspândiți printre pictori și 
vânzătorii ambulanți de suveniruri, interpreți de 
muzică ușoară ori clasică, chitariști, cvartete și DJ. 
Eram la a nu știu câta seară în care discuțiile 
alunecau spre diverse subiecte și, în niciun caz, nu 
ajungeam la a desluși ceva prin ceața gândurilor și 
nici a descurca ițele teoriilor filosofilor mai vechi 
sau mai noi într'ale civilizației umane. 

În seara aceea, însă, lumina unui apus 
singular, superb și straniu în același timp, a 
deschis un portal, o taină. Am pătruns amândoi în 
lumea lui Dante. Sau așa am crezut pentru început, 
fiind în apropierea casei sale și fiecare piatră ori 
zid purta însemnele trecerii lui.  

- Întrebările esențiale ale oamenilor sunt 
atât de clare și, știu, nu vor avea un răspuns pe 
seama așteptărilor gândirii lor: de unde venim?, 
cine suntem?, care e rostul, menirea și viitorul 
nostru?...  

Am tăcut fascinați de liniștea obositoare în 
care trecuserăm fără să știm, dispărând din 
mulțimea îngrozitoare de oameni de pe Ponte 
Vechio. 

- Nu cred că'i un miracol, nici miraj. Și nici 
nu cred că am dispărut din spațiul real pentru o 
imersie în irealitate, mă corectase Leo atunci. Am 
realizat apoi că el nu vorbise, că nimeni din cei pe 
care îi simțeam trecțnd pe lângă sau prin noi nu 
deschideau gura, deși îi auzeam vorbind. Greșit! 
Nu'i auzi. Le percepi ideile, îmi adăugase Leo.  

Deci, orice gândeam era un bun al tuturor. Și, 
iată, că dintr'o dată am revăzut ceea ce simțisem 
într'un vis: cetatea Cârligați între păduri 
luxuriante, nu departe de malul unui fluviu pe care 
pluteau corăbii încărcate mișcate de diafane 
pânze. Nu mai era timpul nici lumea lui Dante, ci 
una din care mă trag eu, din lumea aceasta care nu 
e nici Paradis, nici Prgatoriu, nici Infern. E o altă 
lume. Dar tot a noastră. Un loc fără timp. 

Și-aș vrea să știu dacă există un timp fără loc? 
Nici nu știu în ce fel s'ar putea transcrie un dialog 
în care ideile emerg între noi, uneori 
transcendente, fără a avea o certitudine de autor. 

Și plutim... Când? Unde? 
E o cetate imensă. Nu știu cum mi-a venit 

ideea s'o numesc Cârligați. Poate pentru că Leo era 
un cetățean al cetății. Cu toate că, iată: ce n'am 
făcut până în acea clipă... nu am privit, nu ne-am 
privit – noi nu eram. Nici noi, nici urmă de noi... și 
în lumina care venea de aiurea nu exista nicio 
umbră.  

Abia acum înțeleg ce suntem, de unde venim 
și unde ne e menit să mergem. Dar crezi că mai 
suntem și acolo? Mai existăm pe un pod plin de 
lume, între un chitarist care psalmodiază muzica 
anilor '60 din Italia și două fete care dansează cu 
picioarele goale pe pietele pe care trecuse și Dante 
încercând să'și surprindă iubita în apele cerului 
oglindind curgerea vremii? 

Suntem. Mereu suntem în mai multe 
dimensiuni, cu trupul, cu sufletul, cu spiritul, cu 
gândurile și visele... E ceea ce n'au știut creatorii 
noștri: că'n trupurile de lut se vor îmbulzi suflete 
care nu au decât o legătură simbiotică dar nu 
exhaustivă, la fel ca și multe alte componente care 
ne invadează în cascade. Și toate dansează o 
melodie cosmică compusă de Marele Arhitect sub 
formă de duh divin și care ne îndrumă viața, ne 
călăuzește calea și dezvăluie adevărul. 

* 
Aici se întrerupe dialogul nostru tăcut pentru 

că fetele care dansau pe caldarâm s'au învârtit, au 
amețit și au dat peste noi. Am fost convinși, 
amândoi, că fusese un vis. Am fi fost convinși dacă, 
a doua seară târziu, trecuse de miezul nopții, 
trecând din nou prin mulțimea adunată în jurul 
unui interpret de canțonete, am... 

De parcă n'am ști că era noapte și luna clară 
trecuse într'al treilea pătrar, întâlnindu-se în 
periplul ei cu Jupiter. Acum e sigur: o lumină 
difuză, ca și în zilele precedente, ne învăluie într'o 
lume necunoscută, dar în care nu ne simțim deloc 
străini. 

Unde suntem?, vrei să știi.  
În aceeași parte a Creației în care nu există 

decât Lumina și deci, El. 
Ce e mai dificil de înțeles e contrastul pe care 

și tu îl încerci, acela dintre atracție și repulsie, 
rațiune și confuzie, între dragoste și ură. De ce 
sunt copleșit de toate aceste senzații? 

A 
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De ce? D ce? Pentru că noul îți amintește de 
luminle prin care ai mai trecut și pe care ai crezut 
că le-ai uitat. 

Le-am uitat... și singura mea idee e: de ce? 
Pentru că ades te retragi în cele cinci simțuri, 

uitând că ele doar îți împărtășesc situarea ta 
într'un cadru material, fizic, plin de o realitate 
debordantă. Ele pot ecrana gândurile tale, 
amintirilew, speranțele și... , mai ales, te păcălesc. 

Ce poate fi mai obiectiv, frățioare, decât 
informația asupra percepției lumii? Sau crezi că 
subiectivismul ar putea manipula și perverti 
mesajele primite? 

Uită-te'n jur! Odată ce ești una cu lumina, mai 
poți vedea? Ascultă oceanul acesta de vibrații! 
Auzi ceva? Tu însuți ești un parfum, un iz de 
altceva. Iar de gustat lumina cu trupul care nu 
există și cu care nu mai simți atingerea, ce crezi? 
Tu însuți ești atingerea. 

Am înțeles: noi suntem atingerea Lui, a Celui 
fără Nume. Căci nume am putea la infinit inventa. 
Doar că infinitul și eternitatea nu au cum să aibă 
nume. In orgoliul nostru inversăm rolurile și 
afirmăm, numind, că noi L-am creat. 

Și așa, nicicând și niciunde am mai existat în 
frânturi până ne-am revenit așteptând să... Ce? 
Undeva mi se părea că el e el, Enoch, sau cine știe 
cum l-o mai fi chemat înainte de a pleca din cerul 
de unde și noi am fost sau credem acum că eram 
oameni. Atunci, prieten drag, cu cine am mai putea 
fi? 

Codul Luminii spune că în presupusul chaos e 
doar energia fără de-a fi fost sau de va fi, de-acolo 
sau oriunde'n univers. E diafană sfera în care noi 
plutim fără a ști pe când față de noi, de locul 
strâmt în care suntem legați și dinspre care venim, 
plecăm, venim... 

Și-un continent astfel să'l străbatem 
îndrumați de un bătrân cu părul alb (poate că așa 
l-am fi perceput dacă aveam percepția văzului, dar 
nu aveam decât ochii minții), cu'nțelepciunea 
transmutată din trecutul nostru dar poate și din 
viitorul Lui. 

Ușa! 
Atunci s'a deschis ușa unui magazin. Să fi fost 

poarta ce ni s'a închis, deschizând labirintul 

terestru a mulțimii și dansului spontan ce însoțea 
o melodie italiană din trecut? 

* 
Să nu credeți că de fiecare dată ne-am trezit. 

Dar nici n'am murit. Ori de-am murit am înviat. 
Altfel cum credeți că mai aveam ceva de povestit? 

Ceea ce simțeam era sau este o divină 
liturghie. Eram sub bolți, sub aripi fâlfâind. Eram 
sau nu eram. Putea să fie peștera fără pereți sau 
vreun tavan, deși mi se părea sub noi că astre 
clipoceau. De fapt exista sus și jos ?, l-am întrebat 
și mi-a răspuns: Nicicum. Deși deasupra sau 
undeva mi s'a părut a fi o'ncrengătură de rădăcini 
și căi de necuprins cu mutra unui om. 

Dar noi. Mai suntem oameni? Mă îndoiesc. Și, 
chiar, mai ,ult ămi pare că omu'i doar un trup pe 
care nu'l avem, 

Și ce am fi noi, oare? 
Monade sufletești... la asta te-ai gândit? 

Daimoni veniți să'nfrunte un ciclu'nchipuit de 
Marele Arhitect, transmis de Duhul Sfânt spre-a 
popula întregul univers. 

* 
Acum, aici sau poate-acolo, era un drum cu 

șapte case; fiecare era altfel și iarăși, poate, în alt 
spațiu, alt anotimp, cu flori și arbori diferiți; și, 
sigur, fiecare în alt timp. 

Biserica uriașă care le înconjura n'avea 
ferestre. Deci nu știam, și nici acum nu știu, dacă 
pământul plin de stele o învelea, iar alb, 
strălucitor, în mijloc se înălța altarul, pe el 
aflându-se o biblie deschisă în ape-adânci și 
limpezi în care se-oglindea tărâmul altei lumi și'n 
care mai puteam intra. 

Specii de-animale cu aripi și înotătoare, 
necunoscute, prin noi se strecurau, în lanțuri 
invizibile ne legau... prin ce?, că n'aveam trupuri și 
nici povești n'aveam. 

Ești mic, știi, mi-ai zis, cu nimeni nu te-
asemeni, tu, spirit nevăzut al unui suflet infinit.  

Și m'ai pierdut. Pentru prima oară din aripile 
acelui aer singur am ieșit. Și mă întreb și-acum: cât 
de real ai fost, prietene?  

Era un Leo Hazmațuchi. 

 

 
Marie POURCHOT, France, Ataraxie, mixed technique,, 53x70 cm 
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Eugen GHERGA 

 

Simbolistica Gherga 
 

lchimistul German Oswald Croll 1563-
1609 afirma că omul “întruchipează 
îngerii; numai omul se bucură de 

privilegiul de a reprezenta prin simboluri şi de a 
intra în relaţii cu toate creaturile” (un vechi înţeles 
Românesc pentru “a se bucura” era de “a se 
îndulci”): e de știut despre cea mai veche carte de 
alchimie din lume că a fost scrisă în Egiptul anului 
300 de învățatul Zosimos, pe malul Nilului opus 
capătului Căii Ghirga. În “Semne, simboluri, 
mituri” din 1975, muzeograful Francez Luc 
Benoist 1893-1980 a expus (extrasul e mai amplu, 
pentru familiarizarea cu unele elemente ale 
lucrării “Originea Gherga”): “După modul nostru 
obişnuit de a gândi, noţiunea de simbol s-ar afla 
undeva, izolată într-un ‘empireu’ solemn, unde 
arareori ar veni s-o viziteze câţiva curioşi; e aici o 
ciudată neînţelegere: căci orice om foloseşte zilnic 
simbolismul fără să ştie, dat fiind că orice cuvânt e 
un simbol. Nu e vorba deci de un domeniu 
rezervat sau ocazional, ci de o practică de fiecare 
zi, în care rolul simbolismului constă în a exprima 
orice idee într-un mod accesibil pentru toată 
lumea. Etimologic, cuvântul simbol vine din 
greacă, însemnând a pune împreună; în planul 
ideilor, un simbol este un element de legătură, 
încărcat de meditaţie şi analogie: el uneşte 
elementele contradictorii şi reduce opoziţiile 
(nimic nu poate fi înţeles, nici comunicat fără 
participarea sa). Viaţa îndeosebi e sursa cea mai 
fecundă a acestui procedeu şi cea mai veche 
utilizatoare; le manifesta odată cu emiterea 
primului sunet articulat de către omul primitiv. 
Gândirea umană e conformă cu teoria grupurilor. 
Pentru a-şi garanta securitatea sau - mai exact - 
pentru a supravieţui, omul originilor, ca orice 
primat, era obligat să acorde în fiecare clipă cea 
mai mare atenţie semnelor pe care i le 
transmiteau - fie doar şi prin simpla lor prezenţă - 
fiinţele şi lucrurile înconjurătoare; este - de 
altminteri - o nevoie încă actuală, doar iluzoriu 
diminuată de civilizaţie: azi - ca şi ieri - suntem 
siliţi să exercităm o supraveghere neîntreruptă 
subconştientă (şi în cea mai mare a timpului), 
asupra ambianţei noastre cotidiene, de exemplu 
asupra hranei, climatului, circulaţiei, etc., 
numeroaselor întâlniri neprevăzute ale căror 

eventualităţi experienţa noastră este foarte 
departe de a le evalua în întregime. Încă de la 
origini, viaţa omului depindea deci de funcţia sa de 
cunoaştere, dacă se poate aplica acest termen 
ambiţios unei atenţii atât de elementare. 
Psihologia contemporană numeşte ‘proiecţie’ 
interpretarea la care intelectul nostru supune 
fiecare semn perceput şi care ar rămâne de 
neînţeles pentru noi în absenţa traducerii; pe 
scurt, nu putem înţelege nimic din ceea ce nu 
evocă vreuna din amintirile noastre: nu putem 
admite nici un lucru înainte de a-l putea apropia 
de un precedent conservat în memoria noastră. 
Gânditorii din toate timpurile au repetat-o 
neobosit: ‘Cunoaşterea noastră depinde de o 
reminiscenţă’ spunea Platon. ‘Cuvântul durere nu 
începe să însemne ceva decât în momentul când 
reaminteşte memoriei noastre o senzaţie pe care 
am mai încercat-o’ spunea Diderot. ‘Nu vezi decât 
ceea ce cunoşti’ spunea Goethe. ‘Nu putem admite 
existenţa unui lucru dacă nu-i putem atribui o 
semnificaţie’ spunea Cassirer. Orice senzaţie 
readuce astfel la suprafaţa conştiinţei o schemă 
mintală uitată, un semn ce corespunde unei 
impresii deja încercate; ceea ce permite clasarea 
acelui semn într-un ansamblu ‘tematic’ al 
memoriei şi - în consecinţă - recunoaşterea şi 
acceptarea lui. A descifra un mesaj înseamnă a 
percepe o formă simbolică. Omul originilor nu 
rămânea indiferent în faţa spectacolului nou ce i 
se oferea ochilor; răspundea la acela printr-o 
reacţie adecvată: o ripostă ce lua forma unei 
mişcări reflexe - de pildă un gest sau un strigăt - 
exprimând o emoţie oarecare, frică sau poftă, 
dezgust sau curiozitate, surpriză sau admiraţie. 
Gestul este coexistent vieţii şi anterior vorbirii, ce 
nu e decât o modalitate ulterioară a aceluia, 
localizată la gură: omul primitiv s-a exprimat mai 
întâi prin gesturi devenite semne pentru 
apropiaţii săi (căci acel om al primelor timpuri nu 
era singur pe lume); trăia aşa cum a trăit 
întotdeauna - aşa cum trăim şi azi - adică în 
societate. Omul nu era doar receptor de semne, ci 
şi emiţător de mesaje: dat fiind că - anturajul 
cunoscându-i individualitatea - gesturile sale erau 
imediat înţelese de fraţii de trib, ele trebuiau să 
suscite în aceia o emoţie de natură identică (de 

A 
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vreme ce omul nu poate înţelege cu adevărat decât 
ceea ce el însuşi poate repeta), căci semnele 
astupă hiatusul deschis între sensibilitate şi 
inteligenţă. Orice gest e precedat de o inspiraţie 
profundă - din tot pieptul, prima fază a ritmului 
respirator - pentru că respiraţia a fost leagănul 
ritmului; ea este urmată - după un răstimp de 
asimilare a aerului - de o expiraţie care, în forma 
sa cea mai elementară, se exprimă printr-un 
strigăt: acel strigăt - al treilea timp al ritmului 
respirator şi primă manifestare de viaţă a nou-
născutului - arată că orice acţiune e o dăruire de 
sine, că orice om trebuie să expire pentru a 
acţiona. La început era ritmul, de vreme ce orice 
gest şi orice mişcări aritmice devin ritmate prin 
repetare; ritmul condiţionează continuitatea 
necesară oricărei acţiuni, transformării ei 
ulterioare, propagării sale în zona psihică şi în cea 
spirituală a fiinţei: ritmul este ‘o periodicitate 
trăită’ spun yoghinii. Alte mijloace privesc atât 
auzul, cât şi văzul: negrii din Africa şi-au transmis 
de multă vreme informaţii foarte amănunţite cu 
ajutorul fluierelor iar albii din Caucaz cu tobele; se 
cunosc bastoane cu crestături - tip răboj - la 
europeni, sforicele cu noduri, etc. Indivizii din 
societăţile animale - haite sau hoarde - comunică 
între ei datorită unor semne diverse (se cunosc 
dansurile informatoare ale albinelor, semnalele 
odorante ale furnicilor, cânturile rituale ale 
păsărilor, sunetele de informare emise de delfini, 
radarele liliecilor, etc). La oameni, spontaneitatea 
gesturilor constituie baza metodei clasice: sunt 
învăţaţi că un gest trebuie să preceadă şi să anunţe 
vorbirea (fiind o lege întemeiată pe necesităţile 
vieţii sociale); prin repetare, gestul a devenit un 
adevărat semn instituţional, comunicare a unei 
noţiuni şi sugestie a unui gând (căci există în 
filiaţia gestului o analogie frapantă între formarea 
unei obişnuinţe, înţelegerea unui fenomen şi 
naşterea unui simbol). Gesturile noastre nu 
trădează numai sentimentele elementare, ci sunt 
purtătoare ale unor noţiuni mai generale şi mai 
esenţiale: ele aşează borne pentru capacitatea 
noastră de expresie, ridicându-ne în jur cadrul 
riguros ale celor 3 direcţii ale spaţiului, în care 
învăţăm să ne situăm propria statură; de 
altminteri, purtăm aceste direcţii înscrise în noi 
înşine, încorporate în canalele semicirculare ale 
urechii noastre interne, asociate cu statocistul ce 
ne reglează echilibrul fizic şi mintal. Această 
amprentă cosmică ce transfigurează cel mai 
modest eu îi conferă fiecăruia dintre noi un rol de 
‘microcosmos’, de etalon universal, o poziţie 
centrală. Gesturile noastre manifestă autoritatea 
acestui eu a cărui imagistică constituie însăşi viaţa 
spiritului nostru; bogăţia amintirilor şi a 
experienţelor noastre ne ridică pe fiecare la 
funcţia de creator al unei culturi trăite, hrănite cu 
senzaţiile încercate şi cu semnele acceptate, 

primite de la strămoşi şi transmise generaţiilor 
viitoare. Acest eu intim - centru al actelor noastre, 
subiect şi obiect al cunoaşterii noastre intuitive - 
ne pătrunde cu o autoritate liniştitoare şi 
provizorie: legile perspectivei - micşorând în 
raport cu noi tot ceea ce se îndepărtează - 
contribuie la alimentarea dominaţiei măgulitoare 
de existenţa căreia ne încredinţează egotismul 
nostru; narcisismul ne împinge să integrăm tot 
ceea ce vedem ca pe o reflectare a eului nostru în 
oglinda lucrurilor, să considerăm că orice obiect e 
dependent de noi, să-i atribuim viaţă şi conştiinţă, 
să acordăm sufletul nostru oricărui lucru cu corp. 
‘Empatia proiectivă’ - cum a fost ea numită - 
însufleţeşte în ochii noştri spectacolul universului 
şi îi infiltrează o vitalitate aproape organică ce 
explică animismul gândirii primitive; această 
autoidentificare descoperită de om în lume ajunge 
să transfere forma şi funcţia organelor noastre nu 
numai în unelte - ce nu sunt decât o prelungire a 
acestora - ci şi în obiecte naturale sau în obiecte 
ieşite din strădania noastră. Omul e măsura 
tuturor lucrurilor: o pornire de neînvins păstrează 
mereu activ acest antropomorfism originar ce 
rămâne principiul oricărui limbaj; alcătuirea 
corpului nostru a furnizat primele arhetipuri ale 
ideologiei noastre şi primele noastre unităţi de 
măsură (braţul, cotul, palma, degetul, piciorul sau 
pasul), pasul măsurând şi timpul, de vreme ce se 
supune ritmului respirator. Prima unealtă a 
omului a fost trupul său şi - mai presus de toate - 
mâna sa, modelul tuturor uneltelor, ‘instrumentul 
instrumentelor’: mâna îl prelungeşte în întregul 
său - şi îi este consacrată o parte din creier - 
devenind organul detector prin excelenţă, 
producător de obiecte, operator de semne; de 
altfel, cuvântul ‘semn’ are aceeaşi rădăcină cu 
verbul ‘ a tăia’ (de exemplu, un semn e incizia 
făcută cu mâna în scoarţa unui copac). Legăturile 
privilegiate ce unesc zonele cerebrale ale 
motricităţii cu cele ale limbajului articulat îi 
permit mâinii să-l exprime pe omul care vorbeşte 
şi gândeşte, ca şi pe cel care acţionează. Stadiul lui 
‘a face’ nu e decât o tranziţie a funcţiei lui ‘a spune’ 
şi chiar etimologic în limbile indo-europene 
cuvântul ‘a spune’ derivă dintr-o rădăcină ce 
înseamnă ‘a arăta cu degetul’; într-adevăr, chiar 
dacă omul a cucerit domeniul gândirii abstracte, 
viziunea asupra universului său i-a rămas totuşi 
legată de o codificare a mişcărilor mâinii lui, 
înscrisă în cadrul de nedepăşit al celor 3 
dimensiuni ale spaţiului. Limbajul s-a desprins - 
încetul cu încetul - din strigăt: el s-a născut dintr-o 
silabisire a strigătului şi a suspinului. Acusticienii 
ştiu că orice vorbire este identificabilă şi unică, fie 
şi numai prin timbrul ei, chiar şi atunci când 
monotonia emisiei e impusă; orice voce este 
recognoscibilă datorită inflexiunilor şi accentelor, 
la fel de personale pentru fiecare ca şi amprentele 
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digitale. Percepţia gesturilor, respectiv atmosfera 
sentimentelor depăşeşte frazele, al căror sens 
adesea contrazice intenţia secretă; nu e nevoie să 
înţelegi cuvintele pentru a surprinde semnificaţia 
lor, dispoziţia vorbitorului, amărăciunea, 
prefăcătoria sau ura lui: tonul e preferabil 
cântecului, adică textului său (adesea la 
prelegerile de succes ale unor oratori, auditorii n-
au intenţia de a învăţa ceva de la vorbitori, căci îi 
ascultă ‘cântând’, nu vorbind). Limbajul s-a format 
printr-un acord fortuit - recunoscut şi acceptat - 
între un sentiment şi un sunet corespunzător emis 
de gură, datorită unei intonaţii a vocii asociate 
acelui sentiment (se mai poate şi azi constata că - 
până şi în limba cea mai îndepărtată de originile 
sale - anumite consoane traduc cu mai multă 
fidelitate decât altele unele sentimente: aceste 
consonanţe sunt relicve ce stau mărturie unei 
străvechi corelaţii între fond şi formă, vestigii ale 
unei limbi foarte vechi ce ar păstra urme ale unei 
origini cvasi-animale sau celeste). Lingviştii au 
presupus că originea limbilor are mai multe surse 
posibile: 

·         o sursă imitativă (pentru care limbajul s-
a ivit din onomatopee ce imitau zgomotele şi 
strigătele naturale) 

·         o sursă emotivă (pentru care limbajul s-a 
format progresiv, pornind de la sunete spontan 
expresive, asociate unor sentimente bine definite) 

·         o sursă armonică (potrivit căreia limba 
ar evoca o corelaţie simbolică între un sunet şi 
impactul său impresionist) 

·         o sursă socială (pentru care limba s-a 
născut din cânturi ce acompaniau efortul 
muscular şi ritmau gesturile strămoşilor noştri)” 

“Toate împrejurările descrise de fiecare din 
aceste teorii au jucat cu siguranţă un rol, fie 
împreună, fie separat; a fost de ajuns ca strigătul 
scos sub presiunea unui sentiment puternic ce 
exprima o dorinţă, dădea un ordin, indica un gest 
de făcut sau cerea un ajutor, să fie interpetat de 
ascultători drept o comunicare suficient de clară 
pentru a fi respectată, că limbajul a şi luat brusc 
fiinţă iar odată cu el simbolul, prin asocierea unui 
sentiment cu muzicalitatea unei voci. La primitivi 
raporturile umane erau mult mai intime şi mai 
dezvoltate decât în ţările noastre civilizate în care 
bântuie, totuşi - cu aceeaşi fervoare - moda 
concentrărilor gregare; în acele timpuri primitive - 
când mijeau zorii istoriei - solidaritatea tribală 
reprezenta o necesitate mult mai stringentă decât 
în zilele noastre: ea se impunea cu atâta străşnicie, 
încât faimosul ostracism grec care îl alunga pe om 
de lângă familia sa (din satul său ori din cetatea 
sa) echivala - practic - cu o condamnare la moarte. 
Există într-adevăr - la fiinţele vii, atât la animale, 
cât şi la oameni - o nevoie permanentă de a se 

grupa, spre a evita o singurătate de temut 
odinioară, pentru a colabora la jocuri colective, la 
o muncă grea sau pur şi simplu pentru a fi 
împreună, pentru a se bucura de o prezenţă 
reciprocă, mânaţi de instinctul de ‘ataşament’. În 
condiţiile lor de viaţă, una dintre cele mai mari 
bucurii ale primitivilor - acei oameni ‘condamnaţi 
la timp liber’ - consta în a conversa, în a schimba 
idei noi, de la cancanurile zilei până la cuvântările 
solemne care le deschideau celor mai elocvenţi 
calea spre popularitate şi putere. Necesitatea de a 
vorbi corect - de a cunoaşte perfect limba - îi 
asigura acesteia importanţa unui rit tribal; ea era - 
de altminteri - ferită de orice alterare sau greşeală, 
printr-o dezvoltare extraordinară a memoriei, 
mulţumită căreia mai multe mii de versete puteau 
fi învăţate, reţinute şi transmise numai prin 
tradiţie (fapt valabil încă la anumite populaţii 
lipsite de scriere). Acele limbi arhaice, practice, 
realiste şi concrete erau obligate să evoce fiecare 
fiinţă familiară, fiecare obiect de folosinţă zilnică, 
într-o împrejurare anumită, într-un moment 
precis al existenţei sale, în interacţiunea unei 
multitudini de condiţii concrete avute în vedere de 
acei observatori neîntrecuţi care erau primitivii; o 
asemenea sinteză de caracteristici permitea 
desemnarea fără discuţie - printr-un singur cuvânt 
- a fiinţei sau a lucrului în cauză. Fiecare familie îşi 
avea limbajul propriu, aşa cum şi azi un dialog 
între membrii unei familii, surprins de un străin 
care cunoaşte totuşi limba, îi rămâne aceluia 
practic de neînţeles, dacă nu este iniţiat în toate 
implicaţiile pe care le are fiecare cuvânt pentru 
membrii respectivei familii. Dar o asemenea 
specializare aplicată unei realităţi personificate 
alunga orice generalizare şi împiedica exprimarea 
mişcării şi a schimbării, exprimare ce a fost 
uşurată doar prin trecerea de la numele propriu la 
numele comun, adică prin transformarea numelui 
în simbol. Mai ales munca în comun trebuie să fi 
uşurat acel transfer iar folosirea uneltelor a impus 
- de asemenea - o manevrare mai suplă a limbii. 
Primitivii erau preocupaţi de fiinţele şi de 
lucrurile înconjurătoare numai în măsura în care 
acelea erau legate de nevoile lor. Tăietorii de 
lemne din preistorie făceau perfect deosebirea 
între stejar, fag şi brad, pentru că le foloseau în 
scopuri diferite lemnul, seminţele şi frunzele. Un 
anumit cuvânt corespundea fiecărei întrebuinţări 
în parte, fără ca cineva să fi simţit nevoia de a 
reuni toate esenţele arboricole în abstracţia unei 
vocabule unice. Numai după un interval de timp, 
foarte probabil, unii novatori - mai puţin angajaţi 
într-o muncă specializată şi mai sensibili poate la 
aspectul estetic al codrului - au conceput ideea 
generală de copac în sine. Un spectator din 
exterior era în sinea lui un actor tainic. Actorul 
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începuturilor - omul care a reunit în aceeaşi silabă 
ideea de copac - a arătat că de fapt cuvintele nu 
aveau valoare fixă sau exclusivă, ci îndeplineau o 
funcţie. Utilizatorul cuvântului procedează ca un 
caricaturist care - din multiplele aspecte ale 
modelului său - nu reţinea decât o singură 
trăsătură, îndeajuns de originală pentru a-l tipiza 
dar şi destul de generală pentru a fi perceput şi 
interpretat de toată lumea. Există o identitate 
între simbol şi rit: nu numai pentru că orice rit e 
un simbol realizat în timp, ci pentru că - reciproc - 
simbolul grafic reprezintă fixarea unui gest ritual 
(cuvântul prezenta un caz de identitate cu atât mai 
pur cu cât orice vorbire rituală era pronunţată de 
un personaj consacrat - a cărui calificare nu 
depindea de individualitatea, ci de ‘funcţia’ sa - 
fapt ce definea în egală măsură ‘folosirea’ 
actorului şi ‘rolul’ cuvântului). În Epoca Pietrei, 
cuvântul era revelaţie divină: ritmul era intim 
legat de ea, căci tocmai el le-a transmis oamenilor 
viaţa, orice formă fiind datorată repetării unui 
gest identic. O tradiţie islamică ne spune că în 
Paradis Adam vorbea în versuri, într-o limbă 
ritmată ce fusese până atunci privilegiul îngerilor 
şi al ‘păsărilor’, simbolurile lor angelice. Această 
legendă reprezintă o formă târzie pe care o luase - 
după o lungă filiaţie - o tradiţie istorică mult mai 
veche, păstrată în ‘Vede’. Limba primordială şi 
poetică era numită limbă ‘siriacă’ sau solară, adică 
limba unei Sirii originare şi legendare pe care 
textele vedice o situau simbolic spre nord / până 
la cercul polar, unde aşezau totodată şi vatra 
primitivă a arianilor, strămoşii lor, pe vremea 
post-glaciară când acea regiune se bucura de o 
climă foarte caldă (acel centru circum-polar din 
tradiţia indiană a devenit Tula hiperboree în 
mitologia greacă şi la latini ‘ultima Thule’, cu 
aşezare la marginea arctică a lumii: există încă 
localităţi cu numele Tula în Siberia, Laponia, etc., 
în sanscrită Tula fiind vechiul nume al 
constelaţiilor polare Ursa Mare şi Mică). În acele 
vremuri străvechi ritmul poetic nu numai că 
facilita memorarea, recitarea şi transmiterea 
textelor sacre, ci determina la recitator şi o 
armonizare a elementelor inconştiente şi 
necoordonate ale fiinţei, datorită unei vibraţii 
sincrone ce se propaga în prelungirile psihice şi 
spirituale ale individualităţii sale; căci ritmurile - 
formând osatura cadenţată a naturii întregi, de la 
substanţa cea mai intimă până la cele mai 
îndepărtate limite ale ei - reaşezau omul la unison 
cu acea armonie cosmică pe care devenea capabil 
s-o simtă şi s-o înţeleagă: actele sale puteau astfel 
să iasă din instanteneitate, prelungindu-li-se 
consecinţele naturale şi imprevizibile în toate 
direcţiile spaţiului şi timpului. Ritmul dirijează 
executarea oricărei munci: el o face mai uşoară, 
transferând efortul solicitat pe seama 
inconştientului şi a obişnuinţei, datorită reglării 

unei respiraţii scandate de cânturile de meserie: 
acelea s-au dezvoltat odată cu diferitele tehnici 
artizanale, mai ales printr-o codificare precisă a 
gesturilor necesare pentru reuşita unei 
capodopere şi prin cunoaşterea unui ‘meşteşug’ 
capabil să asigure îndeplinirea unei sarcini dificile, 
ce prezenta riscul unui accident sau al unei 
proaste execuţii (lucrăm întotdeauna bine când 
suntem puşi pe treabă). Atitudinea corectă e 
necesară în aceeaşi măsură pentru muncă şi 
pentru rit (şi putem aprecia un artizan după 
gesturile sale de vreme ce unealta de care se 
foloseşte nu face decât să-i prelungească efortul 
creierului şi al mâinii); tehnicile cele mai vechi - 
ale împletitorului de coşuri, ale ţesătorului, ale 
olarului, ale plugarului, ale metalurgistului - sunt 
cele care au permis dezvoltarea limbajului: 
vocabularul oricărei limbi e la origine artizanal, de 
vreme ce e gestual (chiar şi azi printre cele mai 
fundamentale cuvinte putem descoperi gesturile 
dispărute ale străvechilor artizani). Pronumele - 
înlocuitoare ale numelor proprii şi reprezentând 
persoane - au fost elementele cel mai de timpuriu 
izolate, mai ales pronumele posesiv, ce a apărut 
chiar înaintea pronumelui personal: ideea eului - 
după cum se constată la copil - nu s-a degajat 
decât încetul cu încetul dintr-un întreg în care 
persoana lui a rămas legată încă de obiectele 
familiare ce-l înconjurau în chip necesar (fapt ce 
pare să demonstreze că simţul proprietăţii - 
depinzând de instinctul de conservare - nu a fost 
un aport târziu al unei civilizaţii avansate). Orice 
conversaţie sau mesaj presupune raportul dintre 3 
entităţi: două care discută referitor la o treia, mută 
sau absentă; nu mai pot exista şi altele, pentru că 
terţul îi personifică pe ceilalţi. Inegalitatea ce 
diferenţiază aceste 3 entităţi - ‘eu’, ‘tu’, ‘el’ - este 
marcată geometric în spaţiu prin importanţa 
descrescătoare pe care ‘eul’ (tronând în centrul 
acţiunii), o atribuie persoanelor şi lucrurilor ce se 
îndepărtează: ‘tu-ul’ rămâne îndeajuns de aproape 
ca să fie socotit drept un confident căruia i se cere 
un sfat sau i se dă un ordin; cât priveşte acel ‘el’ - 
despre care se vorbeşte - acela se pierde departe 
în mulţime, nefiind decât reprezentantul ei 
simbolic. Odată cu cele 3 persoane au apărut 
primele 3 numere, de vreme ce îl asociem pe 1 lui 
‘eu’, pe 2 lui ‘tu’ şi pe 3 lui ‘el’ (acesta din urmă 
reprezentând în limbile cele mai primitive şi o 
pluralitate nedeterminată). Primul vorbitor a 
început să-şi exprime raporturile cu lucrurile 
înconjurătoare ţinând seama de propria-i 
persoană, de ‘eul’ aşezat în centrul activităţii sale. 
Dacă există vreun act prim şi originar, atunci acela 
este naşterea; or, în toate limbile există un raport 
strâns între ‘naştere’ şi ‘cu-noaştere’, scop esenţial 
al celei de-a doua naşteri, iniţiatice. Simbolul nu e 
decât fixarea unui gest ritual”. 
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“Geneza simbolismului a început cu acele 
cuvinte ce se adresau simţului auzului şi care au 
fost întrebuinţate cu predilecţie de nomazi sau de 
păstori, a căror activitate se exercita asupra lumii 
animale, mobile ca şi ei (de aceea limbajele lor 
sunt atât de bogate în expresii de mişcare); cât 
despre sedentari - agricultori şi întemeietori de 
aşezări - ei au valorificat, fireşte, regnurile vegetal 
şi mineral, folosind un simbolism de semne fixe ce 
se adresau văzului (precum artele plastice, 
arhitectura şi scrierea), scrierea fiind ea însăşi o 
fixare a limbajului. Totuşi, complementaritatea 
stărilor existenţei a temperat ceea ce era exclusiv 
în acele caractere: nomazii rătăcitori în spaţiu au 
practicat mai ales poezia şi muzica, potrivite după 
ritmul timpului; sedentarii - stabili de-a lungul 
timpului - s-au consacrat mai ales artelor plastice 
ce ţin de număr şi geometrie, ambele tributare 
spaţiului. Cunoaşterea noastră despre lume a venit 
în urma cercetării consacrate de sensibilitatea 
noastră universului cu care dorea să se identifice: 
această analogie stabilită de tradiţiile vechi între 
microcosmos şi macrocosmos e adevărata cheie a 
simbolismului figurativ ce foloseşte elementele 
naturii pentru a exprima concepţiile spiritului. 
Avântat, cu capul în înaltul cerului şi picioarele pe 
pământ, străvechiul Adam lua în stăpânire 
cosmosul, recunoscând o lume spirituală în cer, o 
lume psihică în zona intermediară a spaţiului 
aerian şi o lume carnală în planul terestru, 
concepţie mistică ce corespunde androginului 
primordial. Această noţiune are meritul de a 
introduce în simbolism o dualitate complementară 
ce-i explică ambivalenţa esenţială; căci orice 
simbol e susceptibil de cel puţin 2 interpretări 
opuse ce trebuie să se unească pentru a obţine 
sensul lui complet: această ambivalenţă poate fi 
remarcată chiar la nivelul vocabularului (de 
exemplu, o linie dreaptă pe direcţie verticală poate 
fi parcursă în cele 2 sensuri opuse - de sus în jos şi 
de jos în sus - constatare ce uşurează definirea 
funcţiei simbolice). Dar ceea ce ne opreşte de la 
bun început în faţa noţiunii de ambivalenţă nu 
este direcţia mişcării, ci calitatea diferită pe care o 
alăturăm fiecăreia dintre aceste direcţii; căci orice 
gest făcut de om este afectat de un coeficient 
considerabil de emoţie şi - prin urmare - fiecare 
zonă a spaţiului în care se mişcă el e încărcată 
(prin contaminare) de o calitate impresivă, 
potrivit cu plăcerea sau teama stârnită de ea, cu 
obstacolele sau înlesnirile pe care le prezintă 
(există un complex ereditar ce ne determină să 
atribuim o valoare diferită dreptei şi stângii, celor 
aflate sus şi celor de jos). Omul bilateral - al cărui 
mers este un balans ritmat - împarte astfel lumea 
în 2 jumătăţi opuse dar complementare, ce 
reflectă disimetria misterioasă a creierului, 

deopotrivă anatomică şi funcţională, dat fiind că 
emisfera stângă conţine zona limbajului iar 
emisfera dreaptă supraveghează acţiunea mută a 
gândirii (prin semn / imagine sau sunet); dacă 
printr-o linie verticală separăm zona mediană a 
trupului în 2 jumătăţi, cea stângă, comandată de 
partea dreaptă a creierului, ar părea consacrată 
trecutului iar cea dreaptă comandată de partea 
stângă a creierului, viitorului (e - de altminteri - 
interesant de constatat că reputaţia proastă a 
stângii poate fi explicată experimental: ea şi-ar 
afla originea în traumatismul de la naştere, la care 
partea stângă a fătului pare mai expusă prin 
poziţia sa intrauterină). Este firesc ca orice 
mişcare pornind din centru şi care s-ar dirija spre 
dreapta să se îndrepte către o manifestare 
exterioară, în timp ce spre stânga s-ar refugia în 
interioritate; am putea spune deci că stânga 
ascunde în ea partea ereditară şi receptivă, latura 
socială şi conformistă a individului, în vreme ce 
partea dreaptă i-ar revela originalitatea creatoare, 
voinţa de expansiune (iar orice gest s-ar 
spiritualiza ridicându-se şi s-ar materializa 
coborând)”. 

“Omul primitiv măsura importanţa 
adversarului sau a obstacolului întâlnit după 
măreţia aceluia, în care vedea - ca şi noi - un semn 
de forţă. În faţa colosalei nemărginiri a naturii el 
trebuie să se fi simţit dezarmat până la a simţi 
înainte-i teamă şi respect. Nimic nu trebuie să i se 
fi părut că depăşea transcendenţa de temut a 
cerului - imuabil şi inaccesibil - a cărui ameninţare 
se ascundea în spatele unui văl de nori sumbri şi 
ieşea la iveală în timpul furtunilor abătute dintr-o 
dată asupra lui în străfulgerări tunătoare. Este 
firesc ca primele fiinţe omeneşti să fi presupus că 
dincolo de bolta înselată domnea o autoritate 
capricioasă pe care - pentru că le rămânea 
invizibilă - s-au mulţumit s-o numească 
PreaÎnaltul; acea putere ocultă era cu atât mai 
misterioasă cu cât se transfigura într-o lumină 
strălucitoare ce anunţa în fiecare dimineaţă 
apariţia soarelui. Semisfera celestă ce domina 
acele fiinţe a fost comparată cu o cupolă, cu un coş 
emisferic răsturnat, cu o boltă deasupra 
pământului, cu un uriaş capac care le acoperea şi 
le proteja totodată. Neputinţa bietului pământean 
de a se ridica deasupra planului terestru l-a făcut 
să aibă o smerită admiraţie faţă de neamul 
înaripatelor, capabile să zboare liber şi să atingă 
‘empireul’ şi poate chiar să surprindă prezenţa 
divină. Păsările au fost deci considerate drept 
mesageri ai zeilor şi toate manifestările puterii 
spiritului le-au preluat aripile. Păsările, aripile şi 
zborul au simbolizat stările superioare ale fiinţei; 
aripile puse de Hermes - mesager al zeilor - la 
călcâie, îl eliberau de greutate. Legătura dintre 
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păsări şi cer a făcut ca ele să fie asemănate cu 
îngerii şi să li se atribuie limba angelică 
sau ‘solară’, care este - pur şi simplu - poezia, 
limbajul ritmat (menit să uşureze pătrunderea în 
stările superioare); căci ‘înţelepciunea - spune Rig 
Veda - este mai iute decât pasărea’ iar vorbirea, 
emanaţie nevăzută a spiritului, este ea însăşi 
înaripată. ‘Limbajul păsărilor’ este o expresie 
coranică desemnând cunoaşterea supremă. Eroii 
învingători şi-au cucerit nemurirea virtuală şi 
înţeleg limbajul păsărilor. Gavriil / Gabriel - 
îngerul Bunei Vestiri - venit s-o vestească pe 
Sfânta Fecioară, a fost însoţit de un porumbel, 
reprezentând un alt ‘eu’ al său. Albina - şi ea 
înaripată - a fost uneori văzută ca o picătură de 
lumină căzută din soare în zori de zi; de altfel, 
mierea - baza hidromelului - e o hrană a nemuririi 
iar albina (ieşind din nou la lumina zilei după 
iernatul ei în stup), a devenit un simbol al 
reînvierii iniţiatice. Străpungând norii cu razele 
sale, reprezentantul eminent al spiritualităţii 
celeste este soarele, ce arată acest lucru, cu inima-i 
arzătoare în centru şi privirea pătrunzătoare în 
zenit. Simbolul solar a fost de la început adoptat 
de toţi suveranii asiatici care au preluat de la el 
coroana de lumină, imitându-i splendoarea cu 
aurul şi cu bijuteriile lor strălucitoare. Sfinţii au 
avut şi ei aureola lor iar atleţii învingători la 
jocuri, cununa de lauri, simbol al nemuririi. 
Vârfurile acelor cununi înfăţişau razele luminoase 
în forma coarnelor de berbec, animal solar. Cornul 
- simbol al puterii şi rază vizibilă a inspiraţiei - îi 
împodobea fruntea lui Moise (ceea ce 
Michelangelo a respectat întocmai în celebra sa 
statuie). Cultul Solar a devenit universal; el 
reprezenta inteligenţa cosmică ce ilumina şi - prin 
urmare - veghea asupra misterelor. Animalele ce 
au rolul de reprezentante eminente ale speciei lor 
sunt solare, precum vulturul / regele văzduhului, 
leoaica / regina deşertului (întruchipând 
maiestatea, curajul şi dreptatea): vulturul - a cărui 
privire avea faima de a aţinti soarele fără nici o 
greutate - putea percepe în mod direct lumina 
inteligibilă; în India, vulturul divin Garuda - 
strălucitor ca focul - era călărit de Vişnu şi 
întruchipa un stadiu transcendent de 
spiritualitate. Lebăda - altă pasăre solară - îl 
însoţea pe Apollo în migraţiile sale în Hyperborea 
şi unea astfel ţinuturile nordice şi mediterane; 
faimosul ‘cânt al lebedei’ e un aspect al ‘limbii 
păsărilor’ şi - etimologic - izomorf al vorbirii. În 
India, lebăda era călărită de Brahmă şi Varuna, 
clocind Oul Lumii pe apele primordiale. O altă 
pasăre solară - Phoenix - era denumirea grecească 
pentru ‘benu’ egiptean (identificată cu bâtlanul 
purpuriu); deoarece acea pasăre mitică renăştea 
din propria cenuşă, simboliza învierea. 
Simbolismul solar al leului e prea cunoscut pentru 
a mai insista asupra lui; deoarece una din funcţiile 

regale e justiţia, e firesc ca tronurile să fi fost 
împodobite cu lei şi ca justiţia ecleziastică să fi fost 
adesea împărţită între leii de piatră ce încadrau 
portalul unor temple. Mai surprinzătoare este 
asocierea dintre lup şi Apollo, ca urmare a unui joc 
de cuvinte între lup şi lumină; lupul avea reputaţia 
de a vedea limpede noaptea”. 

“Ideea de centru simbolizată de soare este 
punctul de plecare pentru o întreagă sinteză 
ideologică ce trebuie alăturată ideii de grup; ideea 
de centru este - într-adevăr - aceea a unui grup de 
situaţii surprinse în extensiunea lor universală, 
fapt ce presupunea coincidenţa opuselor şi 
echilibrul contrariilor: ambivalenţa însăşi nu era 
decât cel mai mic dintre grupurile posibile, redus 
la dualitatea a 2 lucruri complementare. 
Reprezentarea geometrică a centrului este punctul 
din mijlocul cercului pe care l-a generat. 
Reprezentarea lui geografică în diferitele tradiţii îi 
atribuia situări evocatoare: Tărâm Sacru, Tărâm 
Pur, Tărâm al Nemuririi, Tărâm al Fericiţilor, Sălaş 
al Aleşilor, Sfântul Palat, etc. (era butucul roţii 
cosmice, Templul Sfântului Duh, putând fi o insulă 
precum Atlantida, o grădină precum Paradisul, un 
munte precum Meru, un ombilic de piatră precum 
Omphalos sau - mai simplu - polul globului / din 
perspectivă terestră sau, din perspectivă 
individuală, eul fiecăruia). Cercul este dezvoltarea 
centrului sub aspectul său dinamic, în timp ce 
pătratul îl reprezintă sub aspectul static; de aceea, 
cercul simbolizează cerul - aşa cum o exprimă 
incintele circulare ale Ierusalimului ceresc - în 
timp ce pătratul simbolizează pământul (şi aceasta 
pentru că Paradisul terestru era pătrat). Tronul 
era aşezat pe o platformă circulară deasupra 
pământului şi regii erau purtaţi pe umeri deoarece 
- odată deveniţi personaje cvasi-divine - ei nu mai 
trebuiau să atingă pământul (e ceea ce se întâmplă 
uneori eroilor din zilele noastre - purtaţi în triumf 
de entuziasmul popular - fără ca originea 
obiceiului să mai fie cunoscută de practicanţi). 
Dacă pământul e caracterizat prin pătrat e pentru 
că soarele îi fixează axele datorită punctelor 
extreme ale traiectoriei sale, ceea ce îl divide în 4 
părţi, fiecare reprezentând la latitudinile 
temperate un anotimp şi - totodată - unul dintre 
punctele cardinale. Tantricele ‘mandale’ - de pildă 
- care sunt nişte suporturi pentru meditaţie din 
punctul de vedere al imaginilor geometrice, 
alcătuite fiind din cercuri şi din pătrate 
concentrice, asociază astfel cerul şi pământul, 
adică întregul cosmos. De altminteri, în magia 
ceremonială, trasarea unui ‘cerc maxim’ stabileşte 
o limită de protecţie împotriva influenţelor 
nefaste (iar dansul circular al dervişilor rotitori e 
un mod de transfigurare spirituală). Cele 2 linii 
perpendiculare trasate de diametrele unui cerc 
sau de axele unui pătrat formează o cruce, 
simbolul geometric cel mai general (în toate 
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tradiţiile ea reprezintă omul universal identificat 
cu androginul primordial). În plan orizontal 
crucea reprezintă extinderea omului în toate 
direcţiile individualităţii sale; în sensul vertical ea 
leagă treptele ierarhice ale stadiilor superioare 
spre care el poate să tindă: axul central ce uneşte 
aceste stadii de la cer la pământ e reprezentat 
printr-un mare număr de simboluri: muntele, 
piramida, stâlpul cosmic, obeliscul, coloana, 
falusul, copacul, scara, frânghia, firul, toiagul, 
lancea, săgeata, clopotniţa, ombilicul, etc. Muntele 
simbolizează în acelaşi timp centrul şi axul 
universului (există - de altfel - în orice ascensiune 
un fel de purificare naturală, de spiritualitate 
spontană, practicată de alpinişti); locurile înalte 
au fost primele etape ale acestui urcuş către 
piscuri (în inima fiecărui sat e clopotniţa, 
răspunzând aceleiaşi nevoi de ocrotire 
providenţială). Atunci când lipsea, muntele era 
imitat prin ridicarea unei grămezi de pietre, 
tumul, zigurat sau piramidă (pietrele înălţate / 
menhirii erau receptacole ale inspiraţiei divine). 
Cea mai răspândită variantă a centrului axial a fost 
arborele: stejarul în Galia, teiul în Germania, 
frasinul în Scandinavia, mesteacănul în Siberia, 
măslinul în Orient, smochinul în India, etc.; înfipt 
în mijlocul universului sau într-un centru ce-i 
ţinea locul, copacul cosmic - ca şi stâlpul sacrificial 
din India - înlesnea comunicarea dintre cer şi 
pământ. Verticalitatea copacului, pe 3 niveluri - ale 
rădăcinilor, trunchiului şi frunzişului - puneau în 
legătură lumile subterană, aeriană şi celestă; seva 
lui era un fel de rouă din adânc iar fructele sale, 
‘mere’ ale Hesperidelor (sau din Grădina 
Edenului), erau hrană a nemuririi. Cea mai 
importantă temă arboricolă a fost aceea a 
arborelui vieţii, străjuit în aria iraniană de 2 păuni 
aşezaţi faţă-n faţă, reprezentând dualitatea 
cosmică; o fântână - simbol al unei veşnice 
reîntineriri - scălda uneori baza arborelui şi se 
revărsa în cele 4 direcţii ale spaţiului (în Biblie, cei 
2 păuni au fost înlocuiţi prin pomul cunoaşterii - 
binelui şi răului - ce străjuia arborele vieţii). Când 
în construcţia edificiilor piatra a înlocuit - într-un 
târziu - lemnul, coloana din piatră cioplită a 
devenit (la rându-i) simbol axial: coşul-ornament 
din frunze sculptate ce înconjura capitelul se trage 
din vechea legătură vegetală care strângea într-un 
mănunchi deschiderea florală a tulpinilor. Scara 
mobilă e o altă reprezentare a axului. Frânghia 
este un alt simbol foarte vechi al ascensiunii, odată 
cu ea intervenind o noţiune mai complexă - 
diferită de a axului - şi anume aceea a nodurilor 
corespunzătoare diferitelor trepte ale scării şi 
făcute pentru a fixa o stare (favorabilă sau nu); 
ornamentele în formă de nod sau de împletitură 
erau talismanuri păzitoare şi apărătoare / 

desfacerea acelor noduri se putea înfăptui - totuşi 
- printr-o experienţă ce era un rit de realizare al 
yoghinilor): într-adevăr, a desface un nod însemna 
a purcede la o eliberare ce trebuia să fie 
îndeplinită în ordinea exact inversă celei ce a 
permis realizarea acelui nod (etimologic, era 
singurul ‘dez-nodământ’ adevărat ce consta în a 
trece prin laţ fără a fi prins în el). Dacă Alexandru 
a retezat dintr-o lovitură de paloş faimosul ‘nod 
gordian’ ce lega jugul de atelaj la plugul lui 
Gordias, acea pseudo-victorie a împăratului 
macedon - a castei cavalerilor - i-a grăbit sfârşitul; 
căci - deşi a cucerit Asia - a pierdut-o imediat, 
murind pe drumul de întoarcere. Dintre toate 
simbolurile axei, bastonul e - poate - cel mai 
general şi mai bogat în descendenţă, începând cu 
bâta ciobanului, cu toiagul pelerinului şi până la 
bastonul de mareşal: este bagheta şamanilor, cârja 
episcopală, cravaşa călăreţilor şi - nu mai puţin - 
coada de mătură a vrăjitoarei medievale (dacă 
facem să intervină aici noţiunea de ambivalenţă); 
mai este şi toiagul brahmanic cu spirală dublă ce 
aminteşte de caduceul lui Hermes (în jurul căruia 
se încolăcesc - în direcţii opuse - 2 şerpi 
reprezentând echilibrul polarizat a 2 curente 
cosmice). Sceptrul - atribut regal - este o altă 
specificaţie a bastonului şi simbol al axei (aşa cum 
este şi regele însuşi, în calitatea sa de intermediar 
între cer şi supuşii săi); funcţiile sale esenţiale îi 
impun stabilirea păcii şi dreptăţii, reprezentate 
prin sabie şi balanţă (limba aceleia - ca şi spada - 
fiind un simbol al axului). Săgeata singură - alt 
simbol axial - presupunea străpungerea şi 
deschiderea unui orificiu pe unde putea străbate 
lumina şi - prin urmare - gândirea. Firul e un 
simbol învecinat cu frânghia - dar sub o formă 
mult mai complexă - deoarece a fost utilizat la 
ţesut, reprezentând urzeala universului; furca şi 
fusul - pe care firul se înfăşoară şi se desfăşoară - 
erau semnele destinului, aşezate în mâinile 
marilor zeiţe (Hesiod le atribuia noaptea ca 
mamă): firul de urzeală - element imuabil - lega 
lumile şi stările, în vreme ce firul de băteală, 
mereu în mişcare, desfăşura destinul condiţional 
al fiecăruia (acel dute-vino al suveicii reprezenta 
alternanţa vieţii şi a morţii, inspiraţia şi expiraţia / 
ritmul vital în ‘Rig Veda’). În ‘Upanişade’, firul era 
deopotrivă sine şi suflu (şiragul de perle era 
înlănţuirea lumilor legate prin sine): firul ce se 
înfăşura pe vârtelniţă evoca roata şi aspectul ei 
dinamic. Roata era un simbol al lumii, ca şi alte 
imagini circulare sau florale (ca trandafirul 
lotusul, etc.); roata simboliza şi creaţia devenirii - 
contingente şi perisabile - ciclul neîntrerupt al 
reînoirii: lumea era ca o roată în roată, ca o sferă 
într-o sferă. Roata - cu butucul şi axul său - era şi 
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un simbol solar, central adică: ea era animată de 
stăpânul spaţiului şi timpului”. 

“Porunca divină ce a despărţit lumina de 
umbră (contopite la origine) a manifestat puterea 
creatoare, ascunsă înainte în noaptea 
incognoscibilului; lumina se identifică astfel cu 
spiritul iar iluminaţia ei cu cunoaşterea directă (în 
vreme ce lumina lunii este numai raţională şi 
reflectată). Curcubeul e puntea de lumină ce 
uneşte pământul cu cerul şi cerul cu pământul, 
uşurând trecerea din lumea sensibilă în lumea 
supranaturală: o scară cu 7 culori; împăraţii 
romani şi papii au fost numiţi ‘pontifi’ tocmai 
pentru că erau supraveghetori de punţi / 
mijlocitori între cer şi pământ. Curcubeul 
simbolizează şi probele de iniţiere eliberatoare, 
asimilate cu trecerea pe o punte îngustă şi de 
temut. Cultul Focului a derivat din natura 
spirituală a luminii: datează din preistorie şi are 
un simbolism polivalent (pentru a-i înţelege 
coerenţa înlăuntrul varietăţii lui, putem lua de 
exemplu divinităţile hinduse reprezentând diferite 
aspecte ale sale: Agni care este iluminaţia 
inteligenţei, Indra care azvârle săgeţile fulgerului 
şi ale puterii sale, Surya, soarele care încălzeşte 
lumea); focul a dat numele serafimilor, cuvântul 
însemnând ‘cei incandescenţi’ (el l-a ridicat la cer 
pe Ilie într-un car de flăcări şi a coborât, ca limbi 
de foc, deasupra capetelor apostolilor de Rusalii). 
Fulgerul focului celest este simbolizat prin securea 
de piatră cu dublu tăiş; simbol al fulgerului era şi 
tridentul lui Poseidon (devenit în India arma lui 
Şiva, cu cei 3 dinţi ai săi reprezentând timpul 
triplu / trecut, prezent, viitor), săgeata de aur a 
hiperboreului Apollo, sabia îngerului Mihail, 
ciocanul scandinavului Thor, etc. Aerul este 
elementul propriu lumii intermediare: mediator 
între cer şi pământ, între foc şi apă; este o 
emanaţie a suflului spiritului care în ‘Facerea’ 
plutea deasupra apelor primordiale pentru a le 
separa şi a crea lumea (poate fi apropiat de 
‘Hamsa’ Vedelor, divina lebădă care - pe aceleaşi 
ape - clocea Oul Lumii). Atunci când suflul divin a 
separat apele primordiale în posibilităţi informale 
superioare şi formale inferioare, norii, roua şi 
ploaia au apărut ca nişte binecuvântări: pentru că 
apa primită de pământ e izvor de viaţă; ea 
reprezintă infinitul posibilelor, promisiunile de 
evoluţie dar şi toate ameninţările de disoluţie. A te 
cufunda în ape înseamnă a te întoarce la origini. 
Spiritul sfânt e izvor de apă vie. Imersiunea 
înseamnă regenerare. Botezul este a doua naştere 
şi orice cult a înflorit întotdeauna în apropierea 
unui izvor. Luna e asociată cu apa, aşa cum este 
soarele cu focul. Strălucind cu o lumină indirectă, 
luna este simbol de dependenţă şi de reînnoire 
prin reapariţia sa periodică. Ea măsoară timpul 
după ciclul său propriu şi unifică ritmurile 
heterogene a căror analogie le apropie de al său. 

Reglează fenomenele fertilităţii şi vegetaţiei. Ea a 
fost primul mort, aşa cum o arată dispariţia ei de 
pe cerul nocturn în timpul reînnoirii sale. Morţii 
trebuiau să treacă prin globul ei, sălaş al 
divinităţilor lunare - ca Astarte, Artemis, Hecate, 
Isis, ş.a. - care deopotrivă stăpâneau Pământul; în 
India, globul lunii era capătul Căii Strămoşilor, în 
care disoluţia formelor vechi lăsa loc viitorului 
(fapt ce poate fi apropiat de rolul transformator al 
lui Şiva, a cărui emblemă e chiar o semilună). 
Semiluna este - de altfel - reprezentarea cea mai 
obişnuită a lunii, fiind asimilată cu o cupă şi cu 
orice alt vas ce conţine promisiunile unei înnoiri, 
precum arca lui Noe plutind pe apele Potopului şi 
întruchipând jumătatea inferioară a Oului Lumii 
(ce ar avea drept complement superior bolta 
cerească). Semiluna e şi litera ‘nun’ care în arabă îi 
ia forma; în tradiţia islamică această literă 
simbolizează peştele (cât priveşte semnificaţia ei, 
semiluna reprezintă învierea, datorită ritmului 
mensual al transformărilor lunare). În Cabala, 
‘nun’ este legată în aceeaşi măsură şi de ideea de 
renaştere. Cel mai general simbolism al cupei ar fi 
acela al unui vas al abundenţei ce ar aduna apa din 
cer şi laptele din sânul matern (comparabil chiar 
el cu o cupă). Să mai adăugăm că anumite fructe 
zemoase - ce pot fi privite ca nişte cupe naturale 
pentru potolirea setei - erau, pe deasupra, 
simboluri ale fecundităţii, din cauza numeroşilor 
sâmburi (seminţe ale unei rodiri viitoare). Masa 
rotundă - prototipul tuturor altarelor - imagina 
bolta cerească. Scoica este simbol acvatic şi lunar; 
perla / fruct al cochiliei - imagine a unei picături 
de rouă sau de spermă căzută din cer - 
simbolizează forţa generatoare şi energia cosmică, 
de unde rolul său în riturile de renaştere sau de 
înmormântare. Călugării tibetani foloseau 
rezonanţa neîntreruptă a scoicii pentru a-şi 
scufunda mentalul şi a percepe sunetul natural al 
lumii. Dat fiind că sunetul şi perla sunt conservate 
în scoică, aceasta era văzută în Tibet ca un 
complementar pasiv al fulgerului activ, jucând 
astfel rolul clopoţelului (el însuşi analog cu o cupă 
răsturnată, a cărui limbă ar fi perla). Prin 
dezvoltarea spirelor sale, ce controlează creşterea 
celor vii, forma helicoidală a scoicii a transmis 
spiralei simbolismul său. Spirala evocă traseul 
labirintului, adică al întoarcerii la centru. Spirala 
dublă reprezintă cele 2 mişcări complementare - 
evolutivă şi involutivă - ale vieţii şi morţii; e 
totodată şi dubla înfăşurare a şerpilor caduceului, 
dubla elice din jurul toiagului brahmanic: e un 
simbolism ciclic ce se întâlneşte cu cel al roţii, 
reprezentate şi prin cele 2 spirale încrucişate, 
formând svastica. Potrivit hinduşilor, din apa 
necesară vieţii - şi anterioară naşterii lumii - 
lumea a provenit dintr-un ou, purtat pe ape şi 
clocit de lebăda Hamsa (ideea oului cosmic - 
germen al manifestării - se regăseşte şi în alte 



  

 

Iarna 2021  | Contact international 127 

 
 

cosmogonii, de pildă şi azi oul pascal fiind simbol 
al renaşterii primăvăratice a naturii); în el se 
găsea - în stadiul de învelire - cerul şi pământul 
(nemanifestate încă) şi care şi-au făcut apariţia 
atunci când oul s-a crăpat în 2 jumătăţi, printr-o 
operaţiune cu care a fost analoagă apoi 
polarizarea androginului primordial: Vedele i-a 
numit conţinutul ‘Embrionul de Aur’, deoarece 
conţinea multiplicitatea fiinţelor într-un germene, 
simbol al potenţialităţii universale. După bipartiţia 
acelui ou, acţiunea cerului nu a mai fost percepută 
direct, de vreme ce strălucirea soarelui - de 
nesuportat - nu a mai putut fi privită direct decât 
în imaginea sa inversată de pe suprafaţa apelor; 
luna - care şi ea reflectă razele solare - poate oferi 
numai o imagine indirectă a lor, într-o reflectare 
marcată de un caracter iluzoriu, redusă la o 
speculaţie raţională. Manifestarea se arată deci ca 
o reflectare inversată a principiului, al cărui 
simbol e imaginea sa apărută la suprafaţa apelor; 
e ceea ce exprimă sufiştii când spun că universul e 
un ansamblu de oglinzi în care esenţa se 
contemplă sub înfăţişarea tuturor formelor. 
Realizarea posibilităţilor conţinute în Oul Cosmic 
se înfăptuieşte datorită unei acţiuni solare în 
profunzime, reprezentată în diferitele tradiţii prin 
deschiderea unei flori (lotus, trandafir, etc.) la 
suprafaţa apelor: plan de reflexie a razei celeste, în 
care are loc trecerea de la universal la particular şi 
invers. Floarea este simbol al principiului pasiv; 
potirul ei e asimilat cupei ce primeşte ploaia şi 
roua cerească: deschiderea aceluia la suprafaţa 
unei ape stătătoare în cazul lotusului sau într-o 
grădină, pentru trandafir, reprezintă ecloziunea şi 
dezvoltarea întregii manifestări (floarea - ca 
receptacol orizontal şi pasiv - este complementul 
simbolurilor verticale şi active / în Antichitate, 
grădinile întruchipând înflorirea reînnoirii de 
primăvară). Lotusul - răsărit din întunecimea 
apelor stătătoare - îşi desfăşoară pe suprafaţa lor 
petalele corolei sale, în toate direcţiile spaţiului; 
bobocul lui poate fi asimilat cu un ou care se 
deschide prin ecloziunea florii. Iconografia 
hindusă ni-l arată pe Vişnu dormind la suprafaţa 
Oceanului originar, în timp ce din ombilicul său 
creştea un lotus în care stătea aşezat Brahma; 
India face de altfel distincţia între lotusul roz / 
emblema solară şi lotusul albastru / emblema 
lunară. Trandafirul persan corespunde lotusului 
hindus; e un simbol de regenerare iar cei vechi 
aşezau întotdeauna trandafiri pe morminte. Astfel, 
putem considera lumea un pământ sacru în 
mijlocul Oceanului cosmic, o insulă cu un munte, el 
însuşi dominat de un arbore sacru: la rădăcina 
arborelui curg izvoare şi întregul acelui loc 
privilegiat poate fi socotit drept cea dintâi 
imaginare a unui spaţiu rezervat, adică a unui 

templu; această imagine redusă a cosmosului - 
această lume în mic - poate fi înlocuită şi prin 
palatul suveranului din mijlocul lacului său ori 
printr-un castel în mijlocul şanţurilor sale sau 
printr-o grădină pe care caută s-o reconstituie 
grădinile persane, curtea mănăstirilor, grădinile 
interioare ale caselor musulmane (toate aceste 
imagini ale unui paradis regăsit). Şi tot ele sunt 
înlocuite simbolic de cele mai frumoase covoare 
persane (cu răsadurile lor de flori, cu havuzul lor 
central, cu păunii aşezaţi faţă-n faţă şi cu arborele 
vieţii)”. 

“Aştrii - stelele şi planetele - au jucat un rol 
simbolic cu atât mai important cu cât, investite 
fiind cu caracterul sacru a tot ce are legătură cu 
cerul, atrăseseră dintotdeauna, prin regularitatea 
mişcărilor (stelele continuă de altminteri să aibă 
un anumit prestigiu, dacă ar fi să ne luăm după 
popularitatea de care se bucură ‘star’-urile noastre 
moderne). Steaua polară - ce joacă rolul de prim 
motor şi în jurul căreia se învârteşte bolta 
cerească - a ajuns foarte devreme un simbol de 
pre-eminenţă: ea era punctul-cheie al cerului, 
ombilicul lumii, stâlpul solar. Desenul cu o stea în 
5 colţuri - sau pentagramă - a fost mult timp 
considerat drept o imagine a microcosmosului 
uman: ea controla spirala de creştere în funcţie de 
care se dezvoltau fiinţele fără modificări în 
formele lor; cât priveşte steaua în 6 colţuri, e un 
semn de pace şi echilibru. Simbolismul celor 2 
luminătoare - soarele şi luna - ca şi simbolismul 
celor 5 planete vizibile cu ochiul liber, au 
corespondenţă în angelologia biblică: de soare e 
legat arhanghelul Mihail iar de lună heruvimul 
Gavriil / Gabriel (creştinismul - deşi a adoptat 
îngerii - a respins asocierea lor cu aştrii iar 
hermetismul a fost acela care a restabilit raportul 
dintre cele 7 corpuri cereşti cu facultăţile umane şi 
viciile). Soarelui i-au fost atribuite voinţa, mila şi 
mândria, Lunii imaginaţia, credinţa şi lenevia, lui 
Marte activitatea, bărbăţia şi mânia, lui Mercur 
raţiunea, cumpătarea şi pizma, lui Jupiter 
sociabilitatea, dreptatea şi lăcomia, lui Venus 
afectivitatea, nădejdea şi desfrânarea, lui Saturn 
judecata, înţelepciunea şi zgârcenia. Soarele - în 
traiectoria sa aparentă prin mijlocul constelaţiilor 
- urmează anual un drum numit ecliptică, linia 
mediană a unei zone numită zodiac; cei vechi au 
împărţit această zonă în 12 secţiuni, 
corespunzătoare lunilor anului şi le-au dat numele 
constelaţiilor pe care le includ. Noţiunea de număr 
s-a născut pesemne din contemplarea unui 
ansamblu de obiecte identice sau marcate de o 
însuşire comună, fapt ce trebuie să-l fi incitat pe 
un primitiv de geniu să le considere ca fiind 
repetiţia cumulativă a aceluiaşi obiect: era prima 
aplicaţie a teoriei grupurilor; pentru numărat, 
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oamenii s-au folosit mult timp de pietricele, 
devenite elementele uzuale pentru calcule - 
inclusiv cu abace - şi ale căror rămăşiţe sunt 
jocurile cu bile ale copiilor noştri. În abordarea 
numerelor, e nevoie să facem distincţia între rolul 
lor de cardinale, indicatoare ale cantităţii şi de 
ordinale, indicatoare ale calităţii - distincţie 
elementară în aparenţă - dar care merge departe 
în ultimele sale consecinţe (se cuvine să mai 
notăm că zero nu este un număr, ci punctul de 
plecare pentru orice numeraţie anterioară unităţii 
şi simbol al posibilităţii universale): 

·   1 a fost întotdeauna considerat ca simbolul 
fiinţei - al unui Dumnezeu personal - ceea ce nu 
vrea să spună unicul, ci primul dintr-o ierarhie a 
autorităţii, etc. 

·   2 exprimă dualitatea, polaritatea, sexualitatea, 
diviziunea unităţii în masculin şi feminin, activ şi 
pasiv, etc. 

·   3 - triada - accentuează diviziunea unităţii şi 
constituie prima sa manifestare principală ca 
trinitate; reprezintă aspectul producător al 
dualităţii încă nefecunde / copilul cuplului, etc. 

·   4 - tetrada - e numărul manifestării 
Cuvântului în cele 4 direcţii ale spaţiului, 4 
anotimpuri, fiind pătratul şi crucea, cvadratura 
cercului (10 = 1 + 2 + 3 + 4) şi circulatura 
cvadrantului (1 + 2 + 3 + 4 = 10), etc. 

·   5 - pentaclul - reprezintă sfera, materia şi 
viaţa, deoarece e format din primul număr par şi 
din primul impar (2 + 3), adică din masculin şi 
feminin; există 5 simţuri, 5 degete la mână, 5 
planete tradiţionale, etc. 

·   6 - pământul / macrocosmosul - este lumea 
creată în 6 zile, stabilitatea, echilibrul, frumuseţea 
lumii, armonia ei, pecetea omului universal, cele 6 
culori (3 primare - roşu, galben, albastru - şi 3 
complementare: verde, portocaliu, violet), etc. 

·   7 este numărul virginităţii, al formării, al 
duratei, cei 7 aştri, cele 7 zile ale săptămânii, cei 7 
înţelepţi, etc. 

·   8 e octava, împlinirea, echilibrul, repaosul, 
acordul perfect, botezul creştin, lumea 
intermediară - între circumferinţa cerului şi 
perimetrul pătrat al pământului - punctul de 
oprire al manifestării, etc. 

·   9 este multitudinea, reintegrarea, ierarhia, 
etc. 

·   10 este universul, totalitatea; există 10 degete 
la mâini, e numărul circumferinţei şi a centrului ei, 
etc. 

·   11 e păcatul, pentru că este legat de binar (11 
= 1 + 1, adică 2); este şi ‘unirea centrală’ a cerului 
(5) cu pământul (6), etc. 

·   12 este sinteza sistemului circular; există 12 
semne zodiacale, 12 luni ale anului, 12 ore ale 
zilei, etc.” 

“Există 6 culori - aşa cum ştiu pictorii şi 
fotografii - şi nu 7 (exceptând cazul adăugării 

albului, ce e sinteza lor); 3 sunt primare - roşu, 
galben, albastru - şi 3 derivă din amestecul lor, 
fiecare din cele complementare provenind din 
câte 2 primare: portocaliu din roşu şi galben, 
verde din galben şi albastru, violet din roşu şi 
albastru. Ambivalenţa culorilor şi 
complementaritatea lor apar odată cu opoziţia 
alb-negru, lumină-umbră, zi-noapte. Albul atribuit 
soarelui este o sinteză colorată limită: e simbolul 
amestecului, al trecerii dintre stări sau momente, 
trecere de la adolescenţă la virilitate la cei vechi. 
Negrul este stadiul principial de nemanifestare, 
culoarea tenebrelor exterioare: el simbolizează 
pasivitatea, acceptarea, e culoarea pietrelor Marii 
Mame. Purpura a fost culoarea purtată de 
patricienii romani şi împăraţii bizantini, de la care 
au moştenit-o cardinalii. Galbenul solar e simbol 
de tinereţe şi de forţă, ca aurul care-i îmbracă pe 
împăraţi / regi (dar galbenul lunar - un aur şters - 
e simbolul nestatorniciei, al geloziei, adulterului şi 
trădării). Albastrul este o culoare rece şi profundă, 
aceea a aerului, a vidului, culoarea adevărului; cel 
deschis evocă irealitatea visului diurn iar albastrul 
închis - aproape de negru e imaginea visului 
nocturn (albastrul mai este şi puritatea supra-
naturalului şi mantia divinităţii)”. 

Strămoşii noştri se foloseau de fenomenele 
cosmice pentru a exprima idei şi sentimente ce fac 
parte încă din patrimoniul nostru ideologic. 
Împreună cu pământul, cea mai veche materie 
artizanală a fost lemnul iar atunci când piatra l-a 
înlocuit, toate piesele din construcţii au rămas 
aceleaşi în forma, funcţia şi simbolismul lor (e şi 
motivul pentru care lui Christos i se spune fiul 
dulgherului); prin folosirea lemnului din păduri şi 
a trunchiurilor de copaci pentru a înălţa coloanele 
templelor, vechea arhitectură a izbutit o adaptare 
în chip firesc perfectă a elementelor cosmosului. 
Înlocuirea lemnului viu cu piatra moartă a 
corespuns unui fel de cristalizare ciclică, analoagă 
cu sedentarizarea nomazilor, fapt ce a putut 
compensa strămutarea primelor sanctuare din 
vârful munţilor în străfundurile peşterilor. 
Pietrele neşlefuite - aceste oase ale Pământului 
Mamă - smulse din odihna lor telurică, au putut fi 
umanizate printr-o cioplire iscusită şi 
transformate în pietre ‘libere’, demne de a fi 
folosite la construirea templelor. Primitivii 
adunaseră şi pietre căzute din cer: expus pasiv 
activităţii celeste, pământul primise - într-adevăr - 
şi primeşte încă o ploaie de meteoriţi identificaţi 
de cei din vechime cu nişte mesaje de sus (îi 
numeau ‘pietre de fulger’); cei vechi au adoptat 
‘pietre de ploaie’ ca embleme ale fertilităţii, pietre 
oraculare / ca Omphalosul din Delfi, pietre 
neşlefuite / ca piatra neagră a Cybelei 
(transportată la Roma în secolul III î.C). Modelul 
natural al oricărei arhitecturi era - bineînţeles - 
muntele (simbol al centrului), ale cărui 
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reprezentări primitive fuseseră între altele 
menhirul neolitic, stâlpul lui Hermes, omfalos-ul, 
obeliscul; orice construcţie - templu, palat, cetate, 
oraş - era un centru al lumii şi trebuia să se 
dezvolte ca un embrion uman: plecând din centru. 
Modelul oricărei arhitecturi trebuia să aibă o bază 
pătrată şi un acoperiş circular; de sus în jos, 
edificiul trebuia să realizeze o trecere de la 
unitatea principiului la cuaternarul manifestării: 
caracterul benefic al formei circulare a prelevat 
mult timp, provenind din coliba primitivă de 
trestie (rotund era şi cortul nomazilor, rotund era 
şi perimetrul aşezărilor). Dar înainte de a construi 
ceva, trebuiau îndeplinite ritmurile geomanţiei 
pentru alegerea unei poziţii favorabile şi 
delimitarea ei; căci noţiunea de incintă sacră - de 
‘herkos’ - era primordială. Cuvântul ‘herkos’ - ce 
desemna şi ţarcul oilor - a fost aplicat lucrurilor 
din jurul altarului familial, mai târziu ‘heroon’-ului 
templului (tot astfel, cuvântul ‘harem’ în arabă 
provenea din rădăcina ce însemna ‘interzis’); prin 
templu - desemnat mai întâi un sector al cerului - 
delimitat pentru a observa fenomenele naturale şi 
zborul păsărilor (considerate mesagere cereşti) a 
fost numit locul edificiului pe care se practica acea 
observaţie iar mai târziu chiar ‘con-templaţia’ / 
contemplaţia: privirea interioară îndreptată 
asupra principiilor divine. Caracterul celest al 
formei circulare i-a obsedat mult timp pe arhitecţi, 
fapt sugerat de ei prin dom. Camerele sepulcrale 
din Egipt aveau tavanul înstelat; la primii creştini, 
mormintele erau aşezate în cripte boltite, urmaşe 
îndepărtate ale cavernelor originare, ale peşterilor 
sacre ale nimfelor (iar alcovul e cupola sub care se 
ţine divanul). Precum templul şi cetatea, orice casă 
e centrul lumii pentru locuitorul ei, un loc de pace, 
de reflecţie, de siguranţă, asociat copilăriei, focului 
din vatră, sânului matern, loc ce trezeşte amintiri. 
În Afganistan, locuinţele pătrate şi fortificaţiile 
populaţiei stabile se învecinează cu iurtele 
circulare ale turcmenilor. Pe plan cotidian, 
elementul cel mai important al casei era uşa şi 
pragul acesteia, trecerea dintr-un loc într-altul, de 
la o stare la alta, de la lumină la întuneric, din 
domeniul profan în domeniul sacru, de la sărăcie 
la bogăţie. Ianus - zeul deţinător al cheilor porţilor 
solstiţiale - supraveghea şi misterele. Trecerea de 
la pământ la cer se înfăptuia prin poarta soarelui. 
La întregolul catedralelor noastre, Christos 
binecuvântând reprezenta poarta ce se deschidea 
la miezul nopţii pascale”. 

“Pentru a da explicaţie creşterii plantelor, 
primitivii au asimilat-o gestaţiei unei divinităţi 
feminine - Gaia / glia primitivă, Demeter / glia 
cultivată sau Cybele / glia mamă; de altminteri, 
agricultura - sursa primordială a oricărei 
feminităţi - a fost o descoperire feminină: în vreme 

ce bărbatul se mulţumea să vâneze, femeia planta 
şi recolta. Înmormântarea este - la origine - 
plantarea unei seminţe omeneşti ce trebuie să 
crească din nou; pământul este - într-adevăr - o 
mamă iar omul e viu tocmai pentru că vine din 
pământul care-l reînsufleţeşte. Astfel, dezvoltarea 
germenilor se realizează în sfera unei virtualităţi 
universale, menite să explice simbolismul grădinii 
paradisiace, al lotusului înflorit la suprafaţa 
apelor, al copacului răsărit dintr-o sămânţă 
îngropată în pământ şi pe ramurile căruia vin să se 
aşeze păsările, simboluri ale stărilor superioare. 
Cele 2 vegetale hrănitoare datorită cărora omul a 
putut supravieţui au fost grâul şi via (comparate 
de Clement Alexandrinul una cu viaţa activă şi 
cealaltă cu viaţa contemplativă). Grâul şi via 
constituiau elementele esenţiale ale misterelor, 
având scopul de a revela iniţiaţilor misterul vieţii 
asimilând dezvoltarea umană cu creşterea 
plantelor, a căror revenire periodică la viaţă prin 
tragerea sevei îi apărea omului ca o promisiune a 
veşniciei. Într-o mai mare măsură decât grâul, via 
a fost mult timp considerată drept o plantă 
mesianică; extazul spiritual era favorizat de beţie 
(sau - mai degrabă - era comparat cu ea): 
consumarea vinului - băutură a zeilor - era un 
mijloc de cunoaştere şi de iniţiere (era comparat 
cu sângele, aşa cum a fost mai târziu, cu cel al lui 
Christos), el stârnind fecunditatea universală. 
Taurul şi ţapul erau într-adevăr vestiţi pentru 
puterea lor prolifică iar procesiunea falică - 
urmată de dezvăluirea lui - constituia unul dintre 
ritualuri; tunetul vestitor al ploii binefăcătoare era 
socotit drept muget de taur iar sacrificiul ţapului 
era însoţit de un cânt sacru, aflat la originea 
tragediei (rolul ţapului ispăşitor - purtător al 
păcatelor colective ale tribului - lămurea procesul 
‘curăţirii de patimi’ atribuit întâmplării tragice)”. 

“Pentru vechii Greci, Noaptea era fiica 
Haosului, mama Cerului şi a Pământului: cu alte 
cuvinte, în instantaneul atemporal ce a văzut 
născându-se cosmosul, Noaptea i-a învăluit în 
beznă apariţia care - ca toate creaţiile şi 
metamorfozele - a avut loc în întuneric. 
Simbolismul terestru oscilează între lumină şi 
umbră, între partea însorită şi partea întunecată, 
alternanţă ce impunea (şi impune şi acum) în 
construcţia edificiilor şi în agricultură, o orientare 
stabilită - odinioară - prin riturile geomanţiei. 
Poziţia centrală a unui corp, aşezat pe verticala 
soarelui, era o poziţie ‘imperială’, însăşi cea a ‘axei 
lumii’ - pentru ea ne-existând umbră - aşa cum nici 
morţii nu aveau (şi grecii săvârşeau la amiază 
sacrificiile consacrate morţilor - la această oră fără 
umbră - ce este încă şi în bisericile noastre 
momentul ritual al slujbei de înmormântare). 
Noaptea ocrotea cu haina ei munca 
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subpământeană a Marii Mame - zeiţă a muntelui la 
origine - ce înainta într-un car tras de leoaice, 
simboluri solare vădind ambivalenţa puterii ei 
celeste şi pământene, putere provenită din căldura 
acumulată în măruntaiele pământului şi capabilă 
să provoace miracolul renaşterii. Pătrunzând în 
infern - parte inferioară şi interioară a pământului 
- odată cu simbolurile nopţii, le întâlnim pe cele 
ale adâncurilor şi ale abisurilor, sălaşul morţilor, 
ce dă ameţeală şi angoasă: greu e să te duci 
dincolo, să înfrunţi misterul mutaţiilor, să foloseşti 
fertilitatea rădăcinilor, să acostezi pe celălalt mal, 
acela al unei lumi reînnoite. Mormântul este un loc 
consacrat, simbolismul său fiind legat de cel al 
muntelui, al tumulului (înainte de a se strămuta la 
rându-i în peşteră, loc al înhumării dar şi al 
renaşterii); numele stăpânului acelui domeniu - 
Hades - însemna în vechea greacă ‘Nevăzutul’: i se 
trăgea de la coiful făurit de Ciclopi - în formă de 
bonetă frigiană - asemănător cu acela aşezat pe 
capul sclavului eliberat, invizibilitatea fiind 
desigur o treaptă supremă de libertate, în care 
divinitatea a vrut întotdeauna să se înfăşoare, din 
înţelepciune şi prudenţă. Lumea subterană antică 
era locuită de o mulţime de divinităţi în care 
psihanaliştilor le-a fost uşor să recunoască 
simbolurile stărilor noastre inferioare - dureri şi 
uri, agresivitate şi zgârcenie, temeri şi disperări - 
întruchipate în multiple entităţi demoniace; 
existau mai ales genii ale focului, stăpânii unei 
metalurgii ce-şi are originea în zorii umanităţii: 
stăpânii focului au fabricat armele folosite de 
preoţii Marii Mame Cybela, de Dactylii de pe 
Muntele Ida, de Cabiri, de Cureţii şi Corybanţii 
care executau dansuri cu arme la misteriile din 
SamoTracia. Armele erau simboluri spirituale. 
Scutul - îndărătul căruia zeul îşi asigura 
invizibilitatea - era însăşi aparenţa lumii. Spada - 
armă ofensivă a divinităţii, imagine a fulgerului - 
reprezenta puterea ei temporală, precum şi a 
prinţilor (putere ce împărţea pace şi dreptate), în 
vreme ce autoritatea spirituală îi era exprimată 
prin poezia vorbirii ritmate. Armele aveau o dublă 
capacitate datorită originii lor celeste şi terestre, 
fapt ce ne îngăduie să vedem în metale elementele 
planetare ale lumii subterane iar în planete 
metalele cerului, ajungându-se la o corespondenţă 
a cărei listă cuprinde: lui Marte fierul, lui Mercur 
argintul-viu, lui Jupiter cositorul, lui Venus cuprul, 
lui Saturn plumbul (soarelui îi corespundea aurul 
iar lunii îi corespundea argintul). Coapte în sânul 
Gliei-Mame, mineralele formate sub influenţa 
acestor aştri erau privite ca embrioni crescând 
calitativ în matricea telurică până la perfecţiunea 
aurului: lumina minerală reprezentând 
cunoaşterea însăşi. Lăsată în voia evoluţiei sale 
naturale, lumea tinde către o solidificare 
degenerativă echivalentă cu cele 4 vârste 
tradiţionale, de aur, argint, bronz şi fier; această 

regresiune corespunde - în ritmul cosmic 
universal - unei faze de condensare terestră căreia 
i-a urmat o fază de expansiune celestă (conform 
legii ce face o evoluţie să succeadă periodic unei 
involuţii compensatoare): cele 2 faze sunt totodată 
alternante şi simultane, de vreme ce - potrivit 
formulei adepţilor - ‘disoluţia corpului înseamnă 
fixarea spiritului’ (această alternanţă se manifestă 
în puterea de ‘a lega şi dezlega’ a oricărei 
operaţiuni depinzând de o autoritate spirituală). 
La nivelul simbolismului subteran, operatorii erau 
metalurgişti, păzitori ai comorilor ascunse, 
reprezentaţi prin grifoni, şerpi iniţiatori şi călăi 
totodată (iar pedepsele aplicate de ei erau 
încercări). Şarpele - strămoş mitic şi civilizator - e 
un simbol universal: el ţâşneşte din umbră ca 
fulgerul şi reprezintă ambivalenţa oricărei 
manifestări; este malefic dar întruchipează şi 
înţelepciunea, reunind cei 2 curenţi - ascendent şi 
descendent - ai forţei universale (Uriaşii luau 
înfăţişarea de şerpi aşa cum îngerii luau pe cea de 
păsări). Spirele şarpelui în jurul pomului 
cunoaşterii simboliza traseul nedefinit şi reînnoit 
al existenţelor, descris de şarpe şi în jurul 
omphalos-ului şi al caduceului. Atunci când 
imaginea centrului lumii a abandonat vârful 
muntelui pentru a pătrunde în sânul său, lumea 
celestă a devenit lume subterană; locul de 
îngropăciune a devenit locul renaşterilor iar 
peştera, imagine a lumii; mesajul lui Iisus a 
început şi el, în peştera Naşterii”. 

“Ritul desemnează - la origine - ceea ce este 
îndeplinit conform rânduielii. Un rit poate fi 
definit ca o suită de gesturi răspunzând unor 
nevoi esenţiale, gesturi ce trebuie să fie executate 
potrivit cu o anumită euritmie; după etimologia lui 
sanscrită acest cuvânt desemnează ceea ce este 
conform cu rânduiala: originea lui se pierde în 
negura vremurilor şi rămâne necunoscută chiar 
pentru cei ce-l practică, deşi i-au păstrat o 
memorie ereditară. Nu există nimic gratuit în 
asemenea ceremonii; sunt simple gesturi devenite 
procedee de realizare, alcătuite din cânturi şi 
muzici ce produc atitudini naturale şi care au fost 
mai întâi reflexe provocate spontan în 
circumstanţe analoage, răspunzând aceloraşi 
necesităţi: sunt gesturi elementare - îndeplinite 
zilnic de către noi - care ne însoţesc felul de trai, 
felul de a merge, de a ne îmbrăca, de a ne 
manifesta bunăvoinţa sau ostilitatea. Riturile 
scăldatului, ale dragostei, ale morţii, etc. sanctifică 
momentele majore ale existenţei, naşterea unui 
copil, botezul, cununia, înmormântarea - cu 
punerea în pământ a defunctului ca pe o sămânţă 
menită să renască - şi (în fine) banchetul ce 
întregeşte orice ceremonie adevărată. Toate 
meseriile îşi au ritualul lor. Agricultura se supunea 
unor reguli religioase, precum arhitectura - mai cu 
seamă aceea a templelor - care a păstrat vestigii 
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ale acelor reguli prin orientare şi dedicaţie, 
precum metalurgia, cu simbolismul său 
preschimbat în alchimie. În zorii timpurilor 
arhaice nu era nici o diferenţă între un gest profan 
şi un rit sacru, de vreme ce domeniul profan nu 
exista. Într-o civilizaţie tradiţională, orice funcţie 
era un sacerdoţiu. Nimic nu era exclus din sacru şi 
- în consecinţă - nimic nu era impur; căci noţiunea 
de impuritate - ca şi cea de pseudo-rit ‘negativ’ nu 
e decât o răstălmăcire a caracterului întotdeauna 
‘pozitiv’ al riturilor autentice şi o ignorare a 
ambivalenţei lor esenţiale. Orice îndeletnicire 
zilnică era rituală. Noi înşine - oamenii din ziua de 
azi - când ne scoatem pălăria din respect, când 
întindem mâna cu politeţe, repetăm un gest sacru 
pe vremuri, devenit profan, un simbol ajuns azi 
simplu obicei, însă a cărui neîmplinire ne-ar pune 
adesea în primejdie securitatea sau (pur şi simplu) 
reputaţia; riturile permiteau unirea voinţelor, 
dirijarea acţiunilor, armonizarea sufletelor şi 
realizarea unui echilibru general al forţelor (atât 
fizice, cât şi sociale). Armonizarea colectivă nu era 
decât o aplicaţie a legii corespondenţelor subtile, 
care pune în legătură diferitele niveluri ale fiinţei 
umane; căci dacă îi cerem ştiinţei să legitimeze 
aceste acte, ea ne va arăta foarte simplu că 
importanţa lor depinde de legătura psihosomatică 
ce le uneşte cu spiritul oficiantului (anumite rituri 
religioase - numite sacramente - au permis şi 
permit transmiterea unei influenţe spirituale care 
va înlesni o împlinire metafizică). Riturile au ajuns 
să delimiteze un cerc aparte - adică sacru - în 
civilizaţiile ce au laicizat ansamblul domeniului 
lor; or, a face sacru ceea ce înfăptuim, ceea ce 
suntem, se cheamă ‘a sacrifica’, a face un sacrificiu 
dedicând astfel de acte puterilor nevăzute de la 
care aşteptăm în schimb ajutor şi ocrotire, chiar 
dacă puterile acestea se ascund. Formele acestei 
rugăciuni mute au fost nenumărate, începând cu 
sacrificiile umane, până la masacrele marilor 
războaie. Sacramentele creştine au devenit pure 
simboluri, semnificaţia lor fiind precizată de 
rugăciunile ce le însoţesc. Activitatea rituală se 
inserează în cursul anului, al lunilor, al zilelor, 
supunându-se ritmurilor fundamentale ce 
dirijează viaţa: ritmul cardiac şi respirator. Ritmul 
bătut în pământ cu piciorul a dat naştere dansului, 
însoţit îndeobşte de cânt şi de muzică. India ne 
oferă stadiul cel mai elaborat al acestei pulsaţii 
vitale, prin imaginea lui Şiva - zeul activităţii şi al 
bucuriei cosmice - a cărui reprezentare populară 
este cea de Rege al Dansului; el manifestă energia 
vieţii sub forma înfruntării neîncetate a 2 forţe 
opuse: mâna dreaptă a zeului mânuieşte o mică 
tobă ce-i bate ritmul dansului iar în palma stângă 
are o limbă de foc, zeul dansând peste trupul 
strivit al unui pitic, înfăţişând omul cufundat în 

ignoranţă. Aureola de flăcări de care e înconjurat 
reprezintă vitalitatea nesecată a naturii şi - în 
acelaşi timp - lumina cunoaşterii. Pe o temă 
identică - la un nivel mai uman - dansatoarele 
indiene dezvoltă expresia sentimentelor codificate 
de arta lor datorită zecilor de gesturi ale mâinilor 
şi celor peste o sută de atitudini ale corpurilor lor. 
Dansurile sacre ne permit să pătrundem în 
culisele teatrului grec, în care domnea de 
asemenea ‘choreia’ - ritmica - unind poezia, 
muzica şi dansul (având în viaţă o importanţă mai 
mare decât artele plastice); misteriile cuprindeau 
dansuri. Serbarea rituală de la sfârşitul şi 
începutul anului - simbolizată îndeobşte de 
stingerea şi reaprinderea focului - e şi acum 
îndeplinită la mormântul soldatului necunoscut, 
ceea ce dovedeşte că, pe lângă ritualurile 
religioase, există şi rituri civile (contrafaceri 
moderne ale celor dintâi). Pelerinajele şi 
călătoriile au între ele - şi cu teatrul - legături 
incontestabile. De exemplu, e greu de precizat ce a 
provocat cruciadele, credinţa sau războiul, 
inseparabile - fără îndoială - în spiritul cavaleresc. 
Cât despre teatru, el nu este numai un simbol 
complet al vieţii umane, ci e legat şi de călătorie, la 
toate popoarele fiind - la origine - ambulant. În 
multe tradiţii diferitele stadii iniţiatice sunt privite 
ca etape ale unei călătorii sau ale unei navigaţii. 
Scrierea e un simbol al limbii vorbite, ea însăşi 
simbolică; ideogramele constituie ceea ce am 
putea numi scrierea absolută, de vreme ce sunt 
independente de limba vorbită: ele constituie un 
limbaj sintetic şi mut, pur vizual - ca cifrele zise 
arabe - care pot fi înţelese de toate popoarele, deşi 
nu sunt denumite cu aceleaşi cuvinte. Practicată la 
origine de preoţi, de secretarii vechilor suverani, 
scrierea a fost mult timp un depozit sacru, apărat 
ca ecou al unei limbi originare. Forma literelor era 
ea însăşi hieratică, de vreme ce era menită să 
vehiculeze o idee a cărei transcendenţă originară 
era cea a lumii; căci această lume era privită ca o 
carte ce dezvăluia mesajul divin iar scrierile 
tradiţionale nu erau decât traduceri ale acestuia 
într-o limbă vizibilă. Într-adevăr, ‘ştiinţa literelor’ 
însemna cunoaşterea tuturor lucrurilor iar 
caligrafia - ce reproducea procesul cosmogonic - 
era un rit prealabil iniţierii scribilor, clerici cu toţii 
la origine”. 

 
“Degenerarea simbolurilor a iscat confuzia 

care domneşte în mitologia greacă, deposedată 
astăzi de orice valoare metafizică; ea a 
transformat miturile în simple ficţiuni, fapt deja 
recunoscut chiar de greci - acum 25 de secole - şi 
care face dificilă selectarea riturilor originare, 
pierdute în exuberanţa episoadelor întâmplătoare. 
De-a lungul erelor, caracterul iniţiatic al acelor 
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povestiri a dispărut puţin câte puţin îndărătul 
aspectului lor poetic şi romanesc, devenit uneori 
malefic prin inversiunea lui, căci ambivalenţa 
universală a simbolurilor sacre se regăseşte în 
mituri. Primordialitatea mitului este într-adevăr 
necondiţionatul originilor, manifestarea 
absolutului sau - pentru a vorbi în limbajul de azi - 
structura logică subiacentă şi comună la toate 
nivelurile, fapt ce-i explică polisemia şi 
multiplicitatea aplicaţiilor. Mit şi rit sunt - într-
adevăr - expresiile complementare ale aceluiaşi 
destin, ritualul fiind aspectul său liturgic iar mitul 
realizarea lui de-a lungul episoadelor unei istorii 
trăite; căci dezvoltarea unui adevăr doctrinal în 
mit nu este o fabulă, cu atât mai puţin cu cât 
cuvântul fabulă provine dintr-o rădăcină ce 
înseamnă vorbire, în timp ce mit provine dintr-o 
altă rădăcină, însemnând mut / tăcut: or, ideea de 
tăcere e legată de lucrurile care - prin natura lor - 
nu pot fi exprimate altfel decât prin simboluri (mit 
şi mister se trag deci din aceeaşi ideologie, al cărei 
caracter provine din primordialitatea şi 
necesitatea lor). Astfel, tendinţele revelate de 
mituri sunt modele prezente pe fundalul oricărui 
spectacol, ca o amintire ancestrală uitată chiar de 
cei care sunt supuşi repetării ei; orice activitate 
umană esenţială - răspunzând unei nevoi - devine 
astfel tematică şi iterativă. Mitul se prezintă ca un 
exemplu logic de acţiune, de pasiune sau de 
spiritualitate, scopurile urmărite de el permiţând 
distrugerea celor 3 căi de realizare metafizică şi 
anume acţiunea, dragostea şi cunoaşterea. Sub 
aspectul lor istoric aceste modalităţi pot lua chipul 
unui erou aflat în căutarea bogăţiei, gloriei sau a 
sfinţeniei; actorii se pot schimba, funcţiile rămân, 
de vreme ce ştim că în existenţă situaţiile nu 
depăşesc un foarte mic număr de teme posibile. 
Logica miturilor este dominată în toate cazurile de 
o mentalitate arhaică persistentă în atitudinea şi 
conştiinţa celor ‘civilizaţi’, fericiţi de a-şi putea 
proiecta speranţele, temerile sau pasiunile în 
persoana unui erou; dacă eroul oricărui rit e 
interschimbabil, mitul îi impune de fiecare dată 
exemplaritatea, adesea ascunsă îndărătul 
romanescului. În această imensă desfăşurare de 
triumfuri şi de catastrofe nici un destin nu 
epuizează o temă mitică în totalitatea ei. 
Psihologia se poate substitui - aparent - unui ritual 
de iniţiere. Nişte sentimente personale par să 
înlocuiască adesea raţiunea superioară a unui mit 
întemeiat pe căutarea unei spiritualităţi primitive. 
Motivele pot varia, însă intriga esenţială rămâne, 
chiar dacă mitul pare să-şi menţină eroii într-o 
stare nedeterminată. Miturile lui Solomon şi al 
Semiramidei sunt acţiuni exemplare: legendele lor 
povestesc despre cucerirea puterii temporale a 2 
personaje întemeietoare de oraşe, care-şi încep 
fiecare domnia printr-o crimă rituală, aşa cum 
fondatorul de oraş prin excelenţă Cain l-a ucis pe 

Abel şi Romulus, fondatorul Romei, l-a ucis pe 
Remus. Domnia lui Solomon a debutat prin 
omorârea fratelui său mai mare iar cea a 
Semiramidei prin uciderea soţului ei. Fapt ce le 
îngăduie să domnească şi să ducă la bun sfârşit 
construcţiile care i-au făcut legendari, Templul din 
Ierusalim şi Grădinile din Babilon. O poveste 
adevărată, precum Războiul Troian, cuprinde 
unele episoade autentice şi altele pur simbolice”. 

“Ştim din experienţă că ideile şi sentimentele 
noastre nu pot fi transmise direct şi intuitiv decât 
în circumstanţe excepţionale. În general, suntem 
obligaţi să împrumutăm mijloace de expresie, 
mijloace simbolice care - dacă ne străduim să le 
reducem la un element comun - se vor transforma 
într-o combinaţie de gesturi; or, aceste mijloace şi 
aceste gesturi pot părea contradictorii. Luăm 
cunoştinţă - într-adevăr - în mod curent, de 
opoziţia dintre oamenii faptei, ce muncesc manual, 
vin în contact cu materia neînsufleţită sau vie, o 
ameliorează sau o transformă, şi oamenii ce-şi fac 
din vorbire o meserie pentru a-i conduce pe 
ceilalţi, ce trăiesc din cuvinte şi din simboluri. 
Această dihotomie este factică. Orice gândire se 
afirmă ca artizanală, tot atât cât şi mâna. Numai ea 
este activă în faţa pasivităţii materiei. Iar 
sculptorii care au cioplit pietrele catedralelor nu 
‘gândeau’ mai puţin profund decât logicienii 
scolastici. Era aceeaşi muncă de îndeplinit, în 
feluri diferite; căci orice expresie e superficială, 
chiar dacă pretinde că dezvăluie esenţa. Cea mai 
elaborată metafizică se reduce la o geometrie 
implicită ce materializează gândirea sau - mai 
degrabă - se adaptează la o gândire spaţială dintru 
origine. Totuşi, nu ar trebui să confundăm 
mijloacele cu scopul lor. Deformăm fenomenul 
informându-ne şi vrând - totodată - să-l exprimăm. 
Nu putem fi obiectivi fără a ne renega şi nu 
reţinem din lucrul luat în consideraţie decât ceea 
ce noi înşine măsurăm din el, în unităţi de 
observator, dacă putem spune astfel; or, câte 
conştiinţe, atâtea unităţi. Orice expresie este 
personală şi nu suprimă pe celelalte, posibile. Dar 
dacă simbolul reînvie un timp şi un sentiment 
îndepărtat, datorită unor imagini evocate de un 
martor absent sau de demult dispărut, aceste 
imagini ale cuvintelor sau ale formelor nu sunt 
înţelese niciodată în integralitatea lor, aşa cum au 
fost ele gândite sau trăite de autorul lor, mai cu 
seamă dacă ne despart secole de acela. Omul e 
cufundat cu totul în oceanul istoriei. Spiritul îi este 
limitat de limba maternă. Trăieşte şi gândeşte în 
îngrăditura lumii pe care cultura sa o explorează şi 
îi permite s-o numească. O întrupare mereu nouă 
trebuie să reînsufleţească orice expresie general 
admisă, pentru a fi înţeleasă de către cel ce o 
primeşte. Nebuloasa intuitivă a ideii-mamă nu se 
va putea niciodată descompune în simplă logică. 
Întotdeauna va subzista ceva tradiţional, anterior, 
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dat. În orice construcţie abstractă există un 
reziduu intuitiv, cu neputinţă de eliminat, care-i dă 
valoare şi semnificaţie. Partea exprimabilă şi 
aparentă este - precum aceea a unui aisberg - 
semnalul de alarmă al unei realităţi 
incomensurabile şi invizibile. Chiar şi simbolurile 
au deci limitele lor; dar, înainte de a fi statornicite, 
astfel de imagini mentale sunt ghidul nostru 
interior, însăşi materia vieţii noastre. Această 
gesticulaţie jalnică, acest teatru de umbre care ne 
animă în secret conştiinţa va putea veni la viaţă 
numai dacă am primit iniţierea într-un sistem de 
semne capabil de a fi înţeles şi dacă avem puterea 
de a ne elibera cântul. Prin această normalizare a 
semnelor, prin acest alfabet al simbolurilor şi al 
riturilor se defineşte o civilizaţie”. 

În 1995, Robert Adkinson în “Simboluri sacre” 
a scris: “Religiile lumii şi-au comunicat 
întotdeauna sistemul de credinţe prin simboluri, 
atât pentru a da o idee despre forţa universului cât 
şi pentru a exprima adevărurile sale mai profunde, 
mai misterioase. Dorinţa de a articula 
interconexiunile universului şi locul nostru în 
interiorul său reprezintă o nevoie specific umană, 
nevoie pe care o avem în comun cu strămoşii 
noştri cei mai îndepărtaţi, o categorie foarte 
importantă a unora dintre cele mai potente semne 
şi imagini sacre ale lumii fiind cea a misteriilor, 
cuprinzând - printre altele - ‘Sexul Sacru’, cu 
elemente ca: 

·         un univers sexual (oul cosmic, pântecul 
primordial, echilibrul sexual, cerul şi pământul, 
soarele şi luna, peisajele sexuale, grădina binelui şi 
răului, gemenii cosmici) 

·         principiile feminin şi masculin (zeiţele şi 
zeii, vulva, fecioara, iniţierea feminină şi iniţierea 
masculină, naşterea şi renaşterea, sfinxul, eroii, 
satirii, falusul, ispita, castrarea) 

·         izbăvirea (armoniile secrete, paradisul 
regăsit, etc.)” 

 
“Privind categoria de simboluri aparţinând 

de ‘Sexul Sacru’: experienţa sexuală a fost cu 

adevărat universală, simbolizând în numeroase şi 
diferite culturi nu numai procreaţia şi fertilitatea, 
dar şi confluenţa forţelor elementare care dau 
formă şi conduc universul. Oul, rezultatul actului 
sexual şi al fertilizării, este cel mai potrivit simbol 
al creaţiei şi apare cu precădere în mitologiile din 
India şi Egipt. În anumite credinţe indiene, oul 
primordial era împărţit în 2 jumătăţi, una din aur, 
reprezentând cerurile, şi cealaltă din argint, 
reprezentând pământul. Din acelaşi ou a ieşit şi 
omul primordial, androgin. În credinţa mitraică, 
zeul central Mitra - la origine zeu vedic - a ieşit 
înarmat dintr-un ou, eliberând forţele care au dat 
naştere, ulterior, universului. Deşi unele dintre 
cele mai importante sisteme de credinţe văd 
creaţia cosmosului ca rezultat al interacţiunii 
dintre forţele primordiale şi - prin urmare - 
simbolizat în mod corespunzător de actul sexual, 
creaţia efectivă a lumii a fost pusă în legătură cu 
pântecele şi cu principiul feminin. Muntele Meru 
era simbolul originii universului şi al pântecului 
primordial. Privind echilibrul sexual: conform mai 
multor sisteme de credinţe, cosmosul a fost supus 
unui proces de ordonare imediat ce a apărut din 
haosul primordial, născut din confluenţa a 2 forţe 
sau principii; acest lucru este considerat rezultatul 
conjuncţiei dintre contrarii, aşa cum se întâmplă 
cu inseparabilitatea energiilor masculine şi 
feminine (actul sexual e simbolul suprem al 
dorinţei de armonie universală). Identificarea 
părinţilor universali a fost un punct central al 
oricărei mitologii şi religii; relaţia dintre cer şi 
pământ a fost o temă universală în multe legende 
legate de fertilitate. Cel mai magnific dintre 
corpurile cereşti vizibile, aducător de lumină, 
căldură şi energie, soarele trebuie să fi fost un 
simbol deosebit de puternic pentru popoarele 
Lumii Vechi. Gravuri străvechi găsite în Europa 
arată asocierea discului solar cu figurinele falice. 
Luna, caracterizată drept ‘soţia soarelui’, era 
văzută în mod tradiţional ca fiind feminină. În 
societăţile vechi, soarele - mai strălucitor - 
aparţinea sexului masculin, deşi egiptenii asociau 
soarele cu zeiţa Nut şi vedeau luna drept ‘soarele 
care străluceşte noaptea’. Când au început să 
accepte mediul înconjurător, popoarele vechi au 
regăsit principiul creaţiei ca rezultatul 
interacţiunii dintre 2 forţe, în formele de relief ale 
pământului (ca ‘peisaje sexuale’). Fructele 
pământului, ca efect al intervenţiei zeilor solari şi 
al ploii, le ofereau hrana. Chiar şi forma munţilor, 
a copacilor, a văilor şi a lacurilor, a falusului şi a 
vulvei sugerau că actul primordial al creaţiei era 
un sistem simbolic continuu, care explica relaţia 
omului cu universul. Procesul de ordonare a 
universului nou-creat a atras după sine un 
puternic simbolism sexual. În culturile vechi - de 
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exemplu egipteană, persană, etc. - grădina, care se 
găsea în jurul unui iaz central, simboliza controlul 
asupra lumii naturale. Pentru creştini, Grădina 
Raiului a fost locaţia păcatului originar, unde 
şarpele - simbol al senzualităţii primitive - i-a 
ademenit pe Adam şi pe Eva să mănânce fructul 
interzis din Pomul Cunoaşterii binelui şi răului. 
Principiul feminin al universului a fost exprimat în 
mai multe forme: pământul-mamă, fecioara, 
seducătoarea, aducătoarea de abundenţă dar şi 
răzbunătoarea. Zeiţa universului, întotdeauna 
fecundă, a fost adorată şi respectată. În miturile 
legate de creaţie, zeiţa a fost partenera feminină în 
actul iubirii cosmice, fapt ce a avut ca rezultat 
naşterea pământului şi a popoarelor, aceasta fiind 
totodată binefăcătoarea recoltelor şi fertilităţii. 
Pentru vechile popoare, partea feminină implicată 
în procesul creaţiei a fost sugerată prin forma 
vulvei. Triunghiul cu vârful în jos - evocând părul 
pubian - era rareori reprezentat singur, simbolul 
fiind cel mai adesea alături de o imagine falică, 
pentru a indica persistenţa dualităţii masculin-
feminin. Contrastând cu figura maternă asociată 
pământului, figura feminină protectoare a fost 
fecioara, simbol al purităţii şi al evlaviei. 
Numeroase culturi au venerat fecioria fetelor 
pubere (adorate uneori ca încarnări timpurii ale 
zeiţei mamă). Ideea de iniţiere datează din 
societăţile timpurii şi se păstrează şi în timpul 
nostru: procesul prin care o fiinţă umană intră în 
posesia secretelor universului în trecerea spre 
maturitate. Pentru multe popoare, începerea 
menstruaţiei semnifica această trecere la femei, 
ele fiind puse în legătură cu curgerea marilor 
energii în univers. Sângele curs era uneori 
venerat, ba chiar amestecat cu vin şi băut. 
Ritualurile menstruale au fost asociate cu ciclul 
fertil al lunii şi cu ciclurile recoltei. Popoarele din 
Asia vedeau naşterea ca pe un simbol al reînnoirii 
şi al creaţiei. Feminitatea era apreciată în sensul ei 
cel mai sacru atunci când o fiinţă era adusă pe 
lume. În tradiţia sacră, cea mai intensă trezire era 
actul de a da naştere, care punea din nou în 
mişcare ciclul cosmic al naşterii, morţii, învierii şi 
înnoirii. Deşi forţa sexuală şi spirituală a 
feminităţii a fost prezentă în toate culturile, 
fiecare sistem de credinţe avea versiunea sa 
particulară. Deşi termenul de sfinx a fost asociat 
fiinţei cu capul regal şi trupul de leoaică, exista şi 
tradiţia greacă, exprimând partea sinistră a forţei 
feminine, prin întruparea unei femei cu aripi şi cu 
aspect demonic, pândind trecătorii cărora le 
spunea diferite ghicitori, devorându-i pe cei care 
nu puteau descâlci ţesătura semnificaţiilor lor. 
Principiul masculin a fost asociat adesea cu cerul 
în mitologiile în care cosmosul era rezultatul 
copulării dintre spaţiul celest şi cel terestru, 
masculul ca zeu sau erou a continuat să reprezinte 
contrapartea zeiţei fecunde şi atoatedăruitoare. 

Arhetipurile masculine au fost adesea agresive din 
punct de vedere sexual: de pildă, zeii grecilor au 
fost ca satirul desfrânat şi eroul cuceritor. Toate 
societăţile vechi - şi chiar unele moderne - şi-au 
avut zeii lor, zeităţi ale unor forţe localizate sau 
supreme, cu energiile motorii simbolizate de 
principiul masculin; de pildă, poziţia supremă a lui 
Zeus a fost întărită de cuceriri sexuale impetuoase, 
care luau forme variate. În fiecare mitologie a 
existat o clasă a bărbaţilor puternici, care nu erau 
chiar zei dar aveau origine cvasi-divină (din 
moment ce erau fii ai zeilor), întruchipările 
principiului universal al penetrării pământului de 
către forţele cerului. Satirii - demoni ai naturii, 
jumătate bărbaţi, jumătate fiare - au fost creaturi 
mitologice exprimând un aspect important al 
sexualităţii masculine; în tradiţiile clasice, satirii 
se caracterizau printr-un apetit sexual insaţiabil 
(fiind asociaţi de exemplu cu zeul Pan sau cu zeul 
Dionis, seducător al nimfelor): asemenea expresii 
ale spiritelor au fost legate de ideea haosului 
nestăpânit, cel dinaintea echilibrului dintre 
principiul feminin şi cel masculin, care a adus 
ordine în univers”. 

 

 

Satir dansând 

“Celebrare a simbolului suprem al 
masculinităţii, cultul falusului a atras adepţi în 
întreaga lume; în sectele indiene, cultul 
‘lingamului’ apărea în paralel cu cel al lui ‘yoni’: 
reprezentările organelor genitale erau adesea 
foarte stilizate - sub forma unor coloane la scară 
largă - încât puteau fi considerate axa lumii sau 
stâlpi ai lumii (şi - totodată - o afirmare a puterii 
masculine). Arta veche greacă e bogată în figuri 
falice, în care e posibilă descifrarea unui anumit 
element de voioşie seculară, mai ales în imaginile 
înfăţişându-l pe zeul Priap, al virilităţii, apărând de 
obicei cu un penis supradimensionat. În societăţile 
şi religiile unde exista un puternic element 
şamanic, ceremoniile de iniţiere masculină aveau 
un rol special (termenul ‘iniţiere’ indica un 
început, o nouă conştiinţă a secretelor reale ale 
universului şi a adevărurilor superioare, care nu 
puteau fi discernate de copii). Forţa masculină nu 
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s-a caracterizat dintotdeauna prin forţă brută şi 
prin bravură sexuală. O altă tradiţie vedea în 
puterea masculină de izolare ascetică o dovadă a 
capacităţii de a rezista şiretlicurilor feminine; 
conform acelor credinţe, actul sexual putea fi 
simbolic văzut ca o tentaţie sinonimă cu intrarea 
şarpelui în Grădină. Privind castrarea, frica de 
emasculare a apărut în multe culturi ca un semn al 
insecurităţii fundamentale din inima principiului 
masculin. Actul sexual a fost celebrat de cele mai 
multe ori ca un mijloc de a simboliza şi atinge o 
stare de graţie. În anumite tradiţii, hermafroditul - 
fiind deopotrivă masculin şi feminin - reprezenta 
totalitatea şi anularea antagonismelor. Grădina a 
fost imaginea unei stări fericite, o amintire a 
timpului de dinaintea pătrunderii şarpelui şi a 
păcatului în Eden. Anumite tradiţii recunosc 
sexualitatea neîncătuşată de împovărătoarele 
convenţii sociale ca fiind cheia bucuriei sacre. 
Pentru comunităţile agrare, ritualurile dansului 
erau o modalitate de a asigura bunăvoinţa cerului 
şi fertilitatea pământului. Dansul celebra unitatea 
existenţei, o ceremonie cvasi-sexuală a armoniei 
universale şi a echilibrului dintre forţele 
masculine şi cele feminine. Simplu spus, ‘yin’ şi 
‘yang’ reprezintă opoziţia celor 2 principii 
cosmice: ‘yin’ e principiul feminin, caracterizat 
prin receptivitate, umiditate, umbră şi pământ; 
‘yang’ e masculin, reprezintă cerul, uscăciunea, 
formele proeminente şi Împăratul. Contopirea 
celor 2 şi - în consecinţă - realizarea armoniei sunt 
simbolizate de actul sexual. Simbolurile ‘yin’ şi 
‘yang’ întrepătrunse sunt înconjurate de un cerc, 
indicând totalitatea primordială a vieţii. Asemenea 
experienţei sexuale, nimic nu poate să existe fără 
opusul său: lumina şi întunericul, binele şi răul, 
pozitivul şi negativul, fluxul şi refluxul, bărbatul şi 
femeia. Şarpele - asociat în multe culturi cu 
practicile malefice - a suferit în cultura hindusă 
transformarea în agentul trezirii spirituale, al 
satisfacţiei fizice şi spirituale: sălăşuind ascuns la 
nivelul primei ‘chakre’ şi trezit prin tehnica de 
meditaţie potrivită, se ridică la nivelul celei de-a 
doua ‘chakre’ - lăcaşul organelor genitale - şi apoi 
se îndreaptă spre cea de-a şaptea şi cea mai 
importantă, ‘chakra’ din vârful capului (se crede 
că, atunci când energia ajunge la cea de-a şaptea 
‘chakra’, persoana intră în posesia unei conştiinţe 
pure). În căutarea inocenţei primordiale, atunci 
când principiul feminin şi cel masculin se aflau în 
echilibru iar şarpele nu intrase în grădină, 
simbolul acelei armonii perfecte era androginul 
sau hermafroditul; alte viziuni ale întoarcerii la 
timpul inocenţei şi ale echilibrului sexual cosmic 
păstrau cele 2 sexe separate, dar nu despărţite, 
reafirmând ideea unui echilibru delicat între 
forţele sexuale primordiale”. 

 

 

Adam, Eva şi şarpele 

La Gherga, totemismul animal a existat pe 
lângă totemismul vegetal legat de muşcate sau de 
măceş (floarea națională a României, plantă utilă 
contra reumatismului ce afecta masiv oamenii 
Epocii Pietrei, din acelaşi gen biologic cu 
trandafirul, putându-se observa de altfel şi rima 
dintre Gurg şi “vulv” / “bulb” = tulpina subterană a 
unor plante dar şi prelungirea măduvei spinării în 
creierele mic şi mare - ca bulbul rahidian - ori 
echivalent cu globul / sfera, ca la partea umflată a 
ochiului, în natură bulboana / ocheţul fiind 
vârtejul / învolburarea adică rotirea apei, volbura 
fiind sinonimă cu gălăgia, termen Ghergan auzit 
cândva şi la ruga strigată); Românii n-au ca floare 
națională oficială nici bujorul, nici floarea-de-colț, 
etc., însă măceșul - fiind atât de prezent și de 
răspândit în România, e considerat emblema 
florală a Țării = floarea națională. Dr. Traian 
Stănciulescu a scris în “Miturile creaţiei”: 
“Viziunea arhaică asupra lumii a fost animismul; 
în esenţă, animismul se întemeiază pe premiza că 
nimic nu e mort în natură, că în totul pulsează o 
divinitate care poate fi câştigată prin rugăciuni şi 
jertfe. Pe fondul credinţei animiste - care este cu 
siguranţă cea mai veche concepţie ‘teoretică’ - s-au 
dezvoltat 2 conduite cu multiple consecinţe 
practice: totemismul şi tabuismul. Ca mod aparte 
de a concepe lumea, gândirea magică totemico-
tabuistă a omului protoarhaic ar putea fi 
caracterizată prin compunerea lumii / cosmosului 
din ‘fiinţe’ (unele deţinând mai multă putere / 
mană decât altele). Cercetările au dovedit că orice 
societate primitivă s-a desfăşurat sub semnul 
practicilor magice, deopotrivă precursoare ale 
religiei şi ştiinţei: magia, bazată pe încrederea 
omului că poate domina natura direct, doar 
cunoscând legile ce o guvernează în mod magic, 
este din acest punct de vedere înrudită cu ştiinţa; 
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religia, ca o confesiune a neputinţei umane în 
anumite privinţe, conduce omul deasupra 
nivelului magic şi mai târziu îşi menţine 
independenţa alături de ştiinţă, în timp ce magia 
trebuie să sucombe (aşa cum consemna Mircea 
Eliade, ‘alăturarea istoriei religiilor cu cercetările 
metapsihice va ajunge, în curând, indispensabilă / 
numai astfel vor putea fi lămurite fenomenele 
religioase în originea şi dezvoltarea lor’). Între om 
şi divin era mediatorul totemic: un primitiv se 
identifica cu strămoşii prin intermediul unui 
totem. Identificarea totemică (prin asemănare) 
presupunea suprapunerea a 3 realităţi aparent 
distincte pentru logica Modernă: fiinţa umană vie, 
fiinţa ancestrală care trăia în el şi totemul său. 
Relaţia individ-strămoş totemic îmbracă adesea o 
formă ambiguă, în sensul că totemul era prezentat 
uneori ca fiind o fiinţă omenească, alteori ca fiind 
o plantă, un animal, etc. Modul de a gândi al 
primitivului nu implica o transformare a unei stări 
în cealaltă; pe de altă parte, dacă originea grupului 
uman era pusă în corelaţie cu o altă categorie de 
fiinţare - să spunem un lup, considerat a fi 
strămoşul preuman al clanului - fiecare membru al 
grupului se va considera în egală măsură om şi 
lup. În calitate de totem, lupul servea omului drept 
simbol emblematic (precum în cazul stindardului 
dac) şi de ‘nume colectiv’. Principial, acea 
procesualitate îi apropia pe oameni de zei şi de 
faptele lor, de cosmosul originat în puterea divină; 
mai apoi, povestea mitului a constituit calea 
totemică (holografic-rezonatoare) de ‘identificare’ 
a omului cu divinitatea”. În general, raporturile 
“omului primitiv” cu animalele erau de ordin 
spiritual şi de o intensitate mistică greu de 
imaginat pentru o mentalitate Modernă, 
desacralizată. Simbolistica Gherga cuprindea ceea 
ce universal exista din Epoca Pietrei (la fel ca 
utilizarea bumerangului, Senatul Gherga / 
Consiliul Bătrânilor, etc.): totemismul - adică 
legătura intimă spirituală cu anumite animale sau 
plante - îndeplinea funcţii de manifestare socială. 
Divinitatea totemică era un mod de reprezentare a 
comunităţii, exprimat mai ales prin Cultul 
Strămoşilor; numele şi imaginea totemului 
constituiau o forţă de coeziune socială. Alianţa cu 
animalul-totem nu era pretutindeni şi mereu în 
aceleaşi forme, conceptualizarea fiind legată cel 
mai mult de valoarea emoţională iar 
reprezentarea ca un gherg = “g/herb”: “blazon”. Cu 
semnele totemului se practica identificarea 
clanului - de unde marcarea unor obiecte sacre şi a 
unor obiceiuri specifice (solidaritatea clanului 
deosebindu-se de cea a familiei, spiritul colectiv 
fiind mai puternic uneori decât cel personal). Când 
un clan devenea prea populat, se împărţea în mai 
multe subclanuri, care la rândul lor deveneau 
clanuri independente (însă păstrând anumite 
interese comune şi considerându-se înrudite, 

solidare între ele, grupate sau nu în acelaşi trib, 
etc). Stră-Românii de-a lungul vremurilor au 
cunoscut animale totemice ca ursul, renul / cerbul, 
leul, lupul, pajura / corbul, zimbrul, etc. 
(majoritatea la genul feminin, ca ursoaica, leoaica, 
lupoaica, ș.a.); de exemplu, strămoșii Geți aveau ca 
simbol vulturul / acvila iar strămoșii Daci aveau ca 
simbol dragonul / lupul. Conform “Dicţionarului 
explicativ al limbii române”, prin “lup-de-mare” se 
înţeleg atât pasărea acvatică de mărimea uliului 
care vara cuibăreşte în Nord “Stercorarius 
pomarinus”, cât şi peştele marin de circa un metru 
cu dinţi puternici “Anarchichas lupus”; la oameni, 
tot aşa e numit marinarul experimentat. 

 

 
 
De Gherga au fost asociate din cele mai vechi 

timpuri - îndeosebi după Potop - păsările atât 
cântătoare (ca de exemplu turturica, pitulicea, 
prepeliţa, etc.), cât şi răpitoare, începând cu uliul 
Ghirghe din Banat, uliul aparţinând familiei 
şoimilor: de pildă, în Epoca Pietrei şoimul era 
legat atât în Banat de Ghirghe în mileniul V î.C., cât 
şi în aşezarea Egipteană Gherga de primul faraon, 
la sfârşitul mileniului IV î.C.; similar cum Zeii se 
arătau Grecilor vechi sub formă de păsări, 
mitologia Laponă - din zona cu cea mai mare 
densitate genetică Gherga de pe glob acum - îl 
avea simbolizat pe Calea Lactee pe Guerga drept 
conducătorul păsărilor, etc. Acvila - ca și vulturul, 
pasăre din ordinul şoimilor - în heraldică are cea 
mai mare răspândire, începând cu Nordul Vedic al 
Indiei, apoi cu regăsire similară de simbol solar la 
Ninurta Sumeriei, inclusiv sub forma bicefală de 
“regele regilor” la Khetei / Hitiţi în Anatolia (cea 
mai Vestică Peninsulă Asiatică, între Marea 
Mediterană şi Marea Neagră, acum în Turcia); la 
vechii Greci şi Romani a fost pasărea lui Zeus / 
Jupiter, apărând pe primele monede din spaţiul 
Românesc - Histriene - reprezentând curajul, 
vitejia şi măreţia, acvila fiind utilizată şi de 
legiunile Romane ori pe hrebul / stema Ţării 
Româneşti (ţinând în cioc crucea) din timpul lui 
Vodă Mircea “cel Bătrân” / ai cărui principali 
dregători au fost rudele Gherga. În 2009, când a 
absolvit Universitatea de Vest din Timişoara, 
Alexandra Gherga a descris printre însemnele 
liturgice ortodoxe “vulturul” ca “mic covor rotund 
ce are brodat pe el chipul unui vultur cu aripile 
întinse; se pune în altar pentru a sta pe el 

http://3.bp.blogspot.com/-zXBS1XIG8iE/UshKrwG4GPI/AAAAAAAAFIA/N4e5_yvzELc/s1600/image002.gif
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arhiereul, care trebuie să se ridice deasupra 
credincioşilor săi la înălţimea de la care să vadă - 
ca vulturul - tot ceea ce se petrece jos, în cuprinsul 
eparhiei sale, spre a promova binele şi a înfrânge 
răul”. Este de remarcat despre covor că - înainte 
de a fi obiectul practic de acum pentru podele ori 
obiect de artă - a apărut ca instrument de cult, 

răspândirea sa generală în lume pornind din 
Caucazul Epocii Pietrei, sub forma covoraşului de 
lână pentru rugăciuni, după cum a studiat de pildă 
în 1998 şi cercetătorul German Volkmar 
Gantzhorn, faimosul covor Persan fiind preluat din 
Altai / Siberia. 

(continuare în ediția următoare) 

 

 
Teija PATRIKKA, Finland, Untangling a Dream, hand and machine sewing, 41,5x44,5 cm 
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Sudhakar GAIDHANI 
 

Devdoot: 
Îngerul 
 
Prefață 
 

Imaginați-vă un student cu 
aspect rustic care apare la examen 
și primește o întrebare cu privire la 
prima colecție de poezii a lui 
Sudhakar Gaidhani. Studenții se 
simt bine, Gaidhani la fel. Imaginați-
vă un băiat care spală vesela într’un 
restaurant dintr'un sat obscur care 
se maturizează și se întreabă: 

 
Să presupunem că ai împins 

pământul ...  
Unde l-ai parca în spațiu? 

 
Acesta este poetul nostru. 
„Devdoot - c’est moi”, spune 

Gaidhani în limba sa. De altfel, pare 
potrivit din punct de vedere poetic 
că creatorul lui Devdoot - care 
cuvânt înseamnă literal-mente 
curierul lui Dumnezeu (deci un 
înger) - ar trebui să aparțină 
departamentului poștal. 

Este de înțeles că experiența 
vieții în colibă ar trebui să coloreze 
poezia lui Gaidhani; ceea ce este 
remarcabil este felul în care 
depășește limitele obișnuite ale 
literaturii pe care o asociem cu 
oameni cu un astfel de back-ground. 

Devdoot este a doua lucrare 
preferată a lui Gaidhani, o poezie 
îndelung gestată, al cărei statut epic 
este admis în mod provizoriu de 
către unii critici Marathi notabili. 
Eroul său, mai mare decât viața, 
întinderea și natura acțiunii sunt 
avansate pentru a susține epitetul. 
Pe de altă parte, caracterul său 
reflexiv - mai mult decât episodic - 
i-a adus des-crierea de „meditație 
asupra lumii”. Dar nu este o 
cercetare amănunțită, capitol cu 
capitol, ci o meditație picarescă, 
legătura dintre un gând și 
următorul fiind asociativă și 
subterană. 

La baza poemului se află 
conștientizarea faptului că natura 
exterioară și natura umană sunt 
izvorâte dintr-o sămânță comună, 
descrierile de natură abundă în 
poem, iar „mesajul” său complex 
este redus la un simplu apel pen-tru 
a căuta identitatea în natură - a fi ca 
un floare, ca un copac. 

Devdoot este Buddha și Cristos 
într'unul, având compasiunea în 
buzunar, dar care respinge „rugă-
ciunile defuncte”. Dacă legiuitorul 
antic s'a oprit, Omul nu ar trebui să 
„își ridice cortul”. 

Poemul are, în mod corespun-
zător, calitatea elocvenței. Origi-
nalul este un poem în versuri în 
cascadă extrem de fluent, emina-
mente recitabil, punctat de explozii, 
intercalat cu ecouri din cântece 
populare și imnuri tradiționale, 
parodic, sardonic, înțelept, aforistic, 
contondent. Lecturile sale de o 
singură întin-dere, de 90 de minute, 
au captivat categorii variate de 
ascultători. Nu este deloc o poezie 
de mănăstire. La scurt timp de la 
publicare, versuri din aceasta au 
fost citite într'o adunare legisla-tivă, 
scrijelate pe pereții satului, tipărite 
pe invitație, citate în sălile de curs 
ale colegiilor și lăudate de fostul 
viceprim-ministru al Indiei Y.B. 
Chavan, conținând „înțelep-ciunea 
veacurilor”. 

Ar putea exista mai multe motive 
pentru succesul poemului, dar unul 
important trebuie să fie natura 
mitopeei sale - poveștile minunate 
despre romantism, foamete, 
exploatare, moarte. 

Se poate observa în treacăt că, 
atunci când UNESCO l-a introdus pe 
Devdoot în cadrul programului lor 
de traducere a operelor 
reprezentative, i s'a părut o 

„poveste minunată”. O altă 
curiozitate este că la Institutul 
Smithsonian, descoperirea unei 
fosile vechi de treizeci de milioane 
de ani a unei păsări uriașe, i-a 
amintit unui critic de Devdoot. 
Caracteristicile lui Devdoot 
seamănă remarcabil cu cele ale 
păsării gigantice din viața reală: de 
dimensiuni gigantice, zburând peste 
oceane, trăind în urmă cu eoni. 
Raymond T. Rye II de la 
Smithsonian Institute, citind 
Devdoot, a găsit coincidența: „o 
ocazie rară în care știința și po-ezia 
se pot întâlni într'un amestec atins 
de o șansă magnifică”. 

Cititorul avizat va fi, desigur, 
sensibil la sugestiile și nuanțele 
poemului și va rezolva para-
doxurile acestuia. Codificate și 
criptice, așa cum sună unele versuri, 
mulți cititori declară că au extras 
semnificații proaspete cu fiecare 
nouă lectură. După discuții cu 
Gaidhani, simt că poemul așteaptă 
căutătorul de comori. 

Compasiunea este calitatea 
esențială a lui Devdoot, jucată în 
alegro:  

 
Grăbește-te, spală aceste răni 
Pe inima pământului. Să nu  
se împartă în două – Pentru că  
această planetă este tot ce  
avem noi, muritorii. 
 
Devdoot ne asigură cumva că 

mesia nu poate fi niciodată o specie 
dispărută. Eu 
pot adăuga că Gaidhani propune o 
continuare a acestui poem. 

 
OM BIYANI 
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Celestial Library 
 
 

.. îmbrăcați în zdrențe 
ne-am dus să vindem aur –  
niciun suflet nu s’a întors spre noi.  
Apoi îmbrăcați în aur  
am mers să vindem zdrențe- 
și iată! năvală nebună era pe noi. 
 
 

 
 

Prolog 
 

Devdoot, o pasăre uriașă asemănătoare păsării Rock, se îndreptase de o viață 
întreagă spre spațiul superior și, de fapt, spre colțurile îndepărtate ale universului. 
Din când în când, cobora în atmosfera planetei muritorilor pentru o schimbare de 
aer. Pe măsură ce anii s'au scurs, corpul său a trecut inevitabil prin transformările 
vârstei și s'a îmbolnăvit. 

Odată, în timp ce aluneca pe nori în derivă, o săgeată cu vârful otrăvit slobozită 
de fiul unui vânător, atras doar din curiozitate de mișcarea curioasă a norilor, 
străpunse inima păsării. Și, la acest puternic impact, marea pasăre s'a prăbușit, 
plină de sânge, pe o insulă pustie din apropiere. Rana a fost deosebit de gravă. 

În acea perioadă, stoluri de diferite păsări zburau deasupra capului ei, fiind în 
timpul migrației. Unele dintre ele, în timp ce cercetau pământul, au observat 
pasărea căzută. Curioase, au aterizat în jurul ei una câte una, minunându-se la 
vederea unei surori atât de uriașe. Un vârstnic a remarcat: „Oh, acesta este 
strămoșul nostru din vechime”. Când au auzit acest lucru, au devenit la fel de miloși 
pe cât de uimiți. Și au ajuns la o singură decizie:  

„Acest bunic al nostru și o mare pasăre de îngrijit, rănită de săgeata omului, nu 
trebuie lăsată singură să moară în gemete. Mai degrabă, cu ciocurile noastre, 
trebuie să 0'mpingem spre o rezolvare rapidă”. 

Îndemnați de această motivare convențională, ei erau pe punctul de a cădea 
peste magnifica pasăre. Dar Devdoot, care rămăsese fără cuvinte până acum, 
deschise gura și spuse. „Așteptați, copii, nu mă lăsați. Îndepărtați ciocurile și 
grijile. Sunt un soare apus, pe jumătate îngropat în orizont. Dar, înainte de a mă 
îndepărta de voi, de această lume și de mondenitatea ei, lasaâi-mă să'mi deschid 
inima în fața voastră. Aceasta este ultima mea dorință, doar aceasta. ” 

De îndată păsările s'au dat înapoi și au fost toate numai urechi pentru a auzi ce 
avea să le spună imensa pasăre. Ca niște pietre prețioase, ca niște perle, au început 
să'i ciugulească spusele. 

 



140 vol.31,  201-203| ianuarie-februarie-martie, 2021 

 

 
 

Devdoot: Îngerul 
 

traducere de Liviu Pendefunda 
după variantă engleză a lui Om Biyani  

din textul original în limba marathi 
(episode - I of Longest Modern Marathi Poem)  

 

 
O, păsări marine, care vânează hrană cu perle! 

Umple-ți-vă ciocurile 
cu tinerețea eternă a aripilor mele  

pentru că în curând voi fi dus 
cu mesageri-fachiri care plâng în timp ce râd. 

 
Pe această insulă rămân doar câțiva muguri  

de flori îmbătătoare; 
deci, înainte ca și eu să'mi vărs petalele,  

căutați și păstrați ochii –  
pentru că în curând voi fi dus 

cu mesageri-fachiri care plâng în timp ce râd. 
 

Nu s’au găsit încă caravanele  
din Sindbads cu vise de aur  

ce au fost în același mod induse în eroare;  
nimeni nu a șters încă 

petele, 
de pe pietrele 

 bijuteriilor pe care stelele aici le-au vărsat. 
 

Pavilioanele în ruină  
pe o rază de mile, 

în domeniul acestei fantome, 
au fost desființate prin dragostea lor pentru morminte,  

pasiunile lor totuși nestinse. 
 

Este o vale a tiranilor unde 
s’a dezlănțuit tot iadul și acolo  

unde se află un război - un adevărat foc de pădure - 
în timp ce valurile care mă încing în lanțuri  

păcătuiesc libere cu țărmul. 
 

Înmulțiți-vă penele'n aripi! 
De vreme ce El nu găsește pe fața mea sfâșiată de revoltă  
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strălucirea potrivită unui prizonier; 
Dumnezeu însuși este îndurerat. 
Și eu pot ascunde acest pământ  

sub aripile mele întinse; 
Și eu mă pot înălța, pot bate din aripi 

Ca și voi; fiecare ramură de aici poartă 
Urmele ghearelor mele 

 
Am fost cel înzestrat 

cu un cimitir pentru fachiri. 
 

Până în ziua de azi prețuiesc în aripile mele  
ochii lui Cristos 

și zâmbetul lui Buddha 
De aceea marea asta m’a făcut captiv. 

 
Păsări, 

pe ape bărcile agoniilor mele  
intonează cântecele mării; 

duceți-le și primiți-le, vă rog, 
pentru că până și ei vor fi duși 

cu mesageri-fachiri care plâng în timp ce râd. 
 

Puilor, 
triburile țesătorilor de spânzurători 

 care împletesc sforile doar pentru slujba lor  
și-au câștigat aici un rău renume;  

singura lor crimă este aceasta; 
sunt sclavi ai foamei. 

 
Există atât de mult foc 
în cuptorul ochilor lor 

că imediat cei ce’i conduc devin asupritori,  
ei vor reduce la cenușă 

orice structură dictatorială. 
Hei, și voi  

mă considerați un nebun? 
 

Deci, numărați-vă penele în întuneric,  
ascuțiți-vă în taină ciocurile 
frecându-le unul de celălalt  
și lăsând să treacă noaptea 
nu supărați a zilei lumină 

cu ciocurile voastre 
căci noaptea repede se va întoarce. 

 
Abia acum cerul 

se simte înăbușit de compasiune  
și trimite ploi - 
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la început picătură cu picătură  
și apoi în torente. 

 
Forțele binevoitoare cataclismice  

ale universului au izbucnit  
scuturând tot ce este rapid sau mort.  

Soarele, plin de stele 
tremură, caută pomană, 

cu bolul său cerșetor de orizont  
la poarta blândă a serii. 

 
Și spuse cu o voce jalnică:  

„Mamă, mamă, 
Dumnezeu te va binecuvânta - 

lasă-mă să petrec aici noaptea asta.  
Voi fi pe drum 

prin lumina zilei. " 
 

Feriți-vă cu toții 
O ploaie puternică este pe cale să cadă. 

Râul va revărsa din nou în plină inundație  
și ochii mei adânci, adâncimi de lac 

acea căutare a țărmului 
purtat de curent  

cu sufletul meu prins de stridii.  
Înaintea acestui calm din mine care  

anticipează un cutremur  
ce se dezlănțuie, vino,  

moarte, și mă eliberează. 
 

Strigătul nopții de fecioare arse  
într'un incendiu de pădure 

acum mai mult decât pot eu suporta. 
Jungla suferințelor de pe corpul meu  
este aprinsă, fiecare celulă din mine 

se sparge, izbucnește; 
deci îndepărtați imediat aceste case de pe mal – 

 lumea este în flăcări, 
lumea este în flăcări. 

 
Grăbește-te, spală aceste răni  

pe inima pământului, 
ca nu cumva să se împartă în două –  

pentru că această planetă  
este tot ce avem noi muritorii 

 
Voi, care puteți distinge  
o pasăre dintr'un cuib, 

de ce nu'mi vibrează timpanele, 
de ce nu aud ciripitul dureros 

de păsări care nu își pot găsi mama?  
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Cum se face că spiritul 
care străbate cele cinci elemente  

a devenit complet surd? 
Sau este imposibilă - 

învierea noilor îngeri? 
 

O, negustori, 
feriți-vă când smulgeți armura  
de pe uriașul meu corp captiv. 

Înspăimântată, toată lumea va țipa și va striga, 
 jungla de copaci se va încleșta, rădăcinile și toate, 

forțele'nghețate se vor prăbuși precum un castel din cărți, 
râurile, ca niște cobre, vor aluneca ici și colo  

și pământul, ca o vacă45 înspăimântată, 
va tremura sub picioare. 

 
O, oracole, 

nu fii atât de risipitor în declarații.  
Avem de salvat un întreg ocean 

din adâncurile sale neînsuflețite: 
o mamă trebuie să se forțeze 

ca să'și câștige ușurarea și pruncul să și-l vadă. 
 

Lămpile multicolore de pe această insulă  
nu sunt decorative - 

ci sunt ochii abandonați 
ai călătorilor ce-au rătăcit drumul. 

 
O, voi care săpați în găuri de cobră46 

în căutare de nestemate  
uitați-vă cum se leagănă  

împletind copacii de santal. 
Aceste reptile cu patima veninului lor  

nu îndrăznesc să mă atingă: 
duhoarea cărnii și oaselor mele  

este mult prea puternică pentru ele. 
 

Precum pământul crăpat în sezonul cald și uscat, 
 ca un copac cu ramuri tăiate  

evident într'un dezvelit lemn de iarnă, 
o teroare îmi cuprinde întregul corp, 

 
cuprinde întreaga junglă, toată viața 

teroarea eliminării unui braț.  
Copii rishis47, ascultați: 

                                                 
45 În mitologia hindusă, ori de câte ori răul predomină în lume, pământul ia forma unei vaci și apelează la 

Zeul Vishnu să se întrupeze pe sine (ca avatar). 
46 Potrivit unui mit șarpele indian, numit cobra, poartă pe cap pietre prețioase, foarte căutate, cunoscute 
sub numele de nagmanis 
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Nu îndepărtați coaja acestor liane,  
nu le desfaceți: 

fiecare braț al lor vă va jefui 
de puterea dobândită prin penitență.  
Cine va fi considerat vinovat atunci, 

nimeni nu știe. 
 

„Soarele este contemporanul meu”,  
afirmă planetele 

Nu prea știu, 
deoarece o căutare a izvorului  

este imposibilă'n torent. 
 

Fiecare nor ca niște ochi înlăcrimați 
 ce se grăbesc spre o destinsă viață;  

această țară, martor vârstnic, 
care relatează în noapte povești fascinante 

care sondează pântecele asigurându-le în același timp plăcerea: 
asemenea lucruri, ziceți, 

ar trebui să fie păzite precum o plagă încolțită.  
Atunci, de ce această deșartă ispită, 

să ascunzi sub aripi, acea pasăre novice? 
 

Răspunsurile la aceste întrebări  
vor rămâne atârnate ca ramurile 

 despicate și umplute cu nisip.  
Trăiască, așadar, 

forța întrebărilor mele. 
 

Cât de repede este ziua sfâșiată ...! 
Cât de repede vin și pleacă creaturi ...!  

Unele cu dorințe nesatisfăcute, 
altele cu necazuri neconsolate. 

 
Fiecare scoică respiră. 

Lacrimile care zboară sub acoperire  
îngheață și se înghesuie pe cer. 

Munții-mușuroi care separă 
 aripile norilor 

la jumătatea drumului în flăcări se prefac. 
 

Deci, Puilor, 
când sufletul meu putrezea în pântecele pământului 

Am sfâșiat libertatea și destinul,  
împrăștiindu-le ca niște petale. 

Paznicii vigilenți ai cerului 
i-am imobilizat pe loc. 

 
Fericită a fost șederea mea.  

                                                                                                                                                        
47 Un înțelept hindus sau sfânt 
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În sezonul penelor coapte 
fața mea este în floare. 

 
Să presupunem că ați împins pământul –  

în spațiu unde l-ai parca? 
Să presupunem că ați capturat soarele și luna –  

unde le-ați face închisoarea? 
 

În timp ce străbăteam imensa solitudine  
a unui vast deșert primordial 

am văzut valuri blânde de nisip dărâmându-se.  
Și mai târziu, din epoca pământului 

am asistat la crime 
între cei care prețuiau vederea  

vânturilor musonice 
străbătând un deșert ars de sete. 

 
Am respins într'o direcție oarecare 

 toate acele defuncte rugăciuni; 
în timp ce urmele abandonate 

ale debusolaților marinari din vechime  
erau îngropate ușor 

într'o dună masivă de nisip. 
 

Din umbra capacului crăpat,  
de pe-al criminalilor mormânt 
când povesteam o sagă eroică  

ei își scoteau sabia 
la fiecare poticnire-a mea. 

 
Și atunci când vulturii în vârstă  

patrulează cavoul 
și se zguduie înfometați 

 m'am luminat. 
Pur și simplu nu știam pe unde 

 le cădeau penele la umbră. 
 

Puteai să vezi seara aglomerându'se  
în ochii bufniței - 

Nu am avut de ales decât să merg mai departe. 
Rănile mele însărcinate tânjeau după soare –  
nu am avut de ales decât să merg mai departe. 

 
Novici, 

cel care mărșăluiește 
nu trebuie niciodată inima să'și piardă.  

Și la momentul 
când Creatorul s'a oprit,  

el nu trebuie să'și ridice cortul. 
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Deci, Puilor, 

aici intrăm în metropola  
dorinței de Venus. 

În timp ce traversezi podgoria de dincolo de tine,  
vei ceda capriciului de a urmări  

magiile de acolo. 
Și când păsările se încrucișează 

cumva masculul este cel care concepe,  
așa că ai grijă când zbori 

peste acest teritoriu. 
 Chiar și acum pot să aud 

dialogurile dintre buze și urechi, 
 de pe planete extraterestre, 

de rishis și de sfinți. 
 

„O, tu, care stai singur 
aici, în lacul ceresc, în această grădină de struguri,  

îți speli corpul alene, 
O, vrăjitoare apsara48 din pădurea lui Indra49,  

mă vei lăsa să adun 
într'un con de frunze de păducel  

apa bogată'n santal 
care să catifeleze pielea? 

O, doamnă, aripile mele sunt obosite - 
nu mă lași să aterizez pe pământurile tale? " 

 
„O, cel mai bun dintre păsări, 

fluturătoarea ta privire promiscuă mi-a înțepat inima blândă. 
Nu-ți face milă 

această doamnă-pasăre rănită? " 
 

„O, frumoasă, o târfă a cerului,  
zâmbetul tău strălucitor alintă 

splendoarea mea ascetică - 
nu te sperie de dorința și furia mea?  

O delicioasă cobresă50 
o iederă verde luxuriantă și umedă ce picură, 

 
de ce sunt aceste flori mirositoare 

agățându-se așa, iar și iar, de ramuri?  
Și ca o fecioară în călduri, 

provocatoare din toate punctele de vedere 
din geantă'mi iei mâncarea divină? " 

 
"O excelentă ascetă, 

fiecare anotimp ajunge  

                                                 
48 Una din clasa dansatoarelor de o frumusețe excepțională din ceruri. 
49 Regele din svarglok (Rai). 
50 Monedă necesară pentru a împacheta într-un singur cuvânt impactul naginului, o cobră feminină. 
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la vârsta bătrâneții din seva sa. 
O austeritate înfometată 

nu va naște eliberare, draga mea.  
O, stea printre penitenți, 

ploile nu cad de pe un cer uscat,  
iar când tulpina este deshidratată  

mugurii nu vor înflori. 
 

Deci spui asta 
ca un râu în inundații ce se năpustește  

și se agață de mare, 
de ce eu ar trebui, 

înainte ca aceste păduri dese să despletească noaptea,  
să mă agăț de tine? '' 

 
'' Dar, O, viul meu vrăjitor,  

după ce mi-am aruncat corpul,  
unde să'mi pun sufletul? 

 
Veniți, rishi al dorinței, 

semănați în această noapte în fiecare membru al meu. 
O, stele, dați'mi azi mantia voastră. 

 
Dăruiți, mari Vede, 

această virtute născută în penitență în fiecare celulă a mea  
către nenorociții condamnați în iad ". 

 
Puilor, 

toata lumea știe 
că este dăunător să scormonești o rană; 

și știind bine acest lucru, o scormoniți tot mai mult. 
Acum, la fel cum cineva găsește o plăcere vinovată  

în a scărpina o mâncărime, 
la fel un Adam o dorește pe Eva și ea pe el. 

 
O astfel de frumusețe a fost,  

foarte dragă mie. 
Stelele erau ca niște bijuterii la nasul ei; " 

avea două luni pline de toamnă pe cele două părți ale ei  
de nuanță alb-lăptoasă. 

Chiar când făcea o prostie,  
se purta ca o tânără iapă. 

 
La fiecare naștere 

a râs asemenea unui tamarind gras și verde; 
iar în perioadă, cocheta din nou  
cu admiratori de șaptesprezece. 

De multe ori am văzut-o 
cu stele tatuate în aer liber, 
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Îi cumpărasem o brățară pentru gleznă de smarald,  
dând drept gaj oceanul. 

 
În sfârșit într'o zi 

mi-am făcut curaj cu ambele mâini 
și am văzut ce simțea această doamnă pentru mine.  

Repede, pentru acel moment, am văzut ce simțea  
când eram strâns în îmbrățișarea ei. 

 
Pentru un vierme al dorinței  

plăcerea este o necesitate: 
Un corb al gustului monden -  

ruina lui în vanitate. 
 

O, cea mai grozavă păsăre din țări îndepărtate, 
Îți admir ochii seducători. 
Ei rănesc tinerele timide 

scăldate pe lângă canalele pline de parfum;  
admir izbucnirile inimii de bucurie  

și personalitatea ta de vis 
care ar trebui să gâdile orice frumusețe vanitoasă;  

Toate aceste calități care provoacă o fecioară  
la o luptă în pat, le admir. 

 
O, coroană printre păsări, 

Îți admir farmecele tale supraomenești, 
regula pe care ai stabilit-o asupra țării țâțelor  

și invaziile acerbe asupra cuiburilor 
de papagali verzi în pădurile de mango. 

 
Dar este păcat să ne amintim,  

cel mai nobil dintre păsări, 
că în luna aceea plină din aprilie,  

în timpul eclipsei de lună 
ai refuzat, conștient că câștigi o luptă strânsă,  

acele sute de doamne triste, dar sportive 
din tabăra învinsului. 

Mi-aș dori să fi pus jos pentru o clipă  
săbiile tale sângeroase 

și să le fi sărutat pe toate repede, una câte una. 
 

„Vrabia și partenera sa se luptă  
și acest lucru le distruge viața.” 

 
O minune de nouă zile –  

așa se spune despre viața noastră  
Chiar și așa, luna  

adoră licuricii. 
 

„O bunicule, 
întotdeauna, întotdeauna, voi acționa așa cum m'ai învățat;  
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Voi testa virtutea limbii mele 
înainte să vorbesc vreodată; 

zicerile tale vor fi edicte regale;  
Voi avea un poet înțelept 

discutând fiecare cuvânt al tău;  
Îl voi pune să cânte 

un cântec despre viața ta,  
toate învățăturile tale dragi. 

 
Voi acționa în timp ce vorbesc 

dar dacă mă împiedic  
de vreun adevăr incomod 

Voi folosi șiretlicuri –  
cum să'mi perfecționez conduita altfel? ” 

 
„Unde va scăpa exact  

un fir de bumbac parfumat  
care zboară cu vânturi politice –  
îți dai seama, o pasăre regală? 

O, pasăre regală, 
poți prevedea o furtună la un moment dat 

dar poți nota pe cei pe care furtuna îi va distruge?  
De ani de zile ai stat 

pe tronul tău obișnuit –  
dar înseamnă că știi 

arta guvernării? 
 

Este ușor de guvernat prin teroare –  
săbii atârnate în piețele orașului.  

Acest lucru funcționează 
atâta timp cât oamenii pot fi conduși  

sau altfel sunt mulți care să taie capul regentului, 
Da, omul asuprește pe omul din jur - 

și din nou omul își ascunde rănile. 
 

O, eminențe ale țării smaraldelor,  
vă doresc bucuria înțelepciunii voastre;  

poate, totuși, să vă îngropați înșelăciunea; 
la cârligul de vacă poate, uneori, omul să fie legat; 

poate de consola dușului în casele arse; 
poate douăzeci de mese pe o singură farfurie; 

poate femeile sterpe ar putea concepe peste noapte; 
poate să cadă o moarte fulgerătoare  

asupra tuturor celor care tânjesc după ea. 
 

Dacă un șarpe mare vine  
în calea unui om care a consumat  



150 vol.31,  201-203| ianuarie-februarie-martie, 2021 

 

halahal51 și este moartea ispititoare  
Cine ar trebui să se sperie de cine? 

 
Doar pentru că fluxul  

revendică din nou și din nou 
având aceeași apă ca marea, fiind rudă cu ea - 
de ce ar trebui să se sperie cineva de acel flux? 

 
O praștie acasă 

și un copac în curte,  
așa că de ce-ar trebui să înnebunești 
când vezi păsările pe-acolo cocoțate? 

 
Când cineva se scarpină  
și generează furuncule, 

la fel și acești oameni – trudtorii din lume –  
care determină războaie 

și apoi acei sfinți conducători 
care'ți spun să aplici unguent pe umflături.  

Nu ai văzut acești flăcăi - 
Ei sunt cei care visează 

să acopere lumea cu o pălărie52 ” 
 
 

Tineri semeni, 
chiar caii care trag căruțe,  

îi răstoarnă pe călăreți 
când deruta se dezlănțuie  

și, scâncind sălbatic, 
le prăbușesc în toate părțile. 
Și atunci trebuie să hotărâm  

oprirea cavaleriei să lupte  
și să trimitem soldații la infanterie. 

 
Luptătorii din ambele tabere sunt, până atunci,  

puternic loviți 
iar strigătele agonizate ale sufletului lor cel mai profund  

le apar pe buze. 
 

„Dar războiul este război, nu încetează; 
nimeni nu are o batistă albă; 

iar cămășile războinicilor de mult timp 
 au fost adânc vopsite”. 

 
Speranța evitării unui război 

că odată cu erodarea căpitanilor,  
luptele vor dispărea; 

                                                 
51 O otravă mortală aruncată de miticele frământări ale mării pe care Zeul Shiva a ingerat-o în cele din 
urmă. (A se vedea și nota nr. 16.) 
52 „Pălărie” este cuvântul folosit în original. 
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rachetele îi îndeamnă pe căpitani  
când vor începe lupta? 

 
Puilor, 

Sper că nu sunteți asemenea luptători,  
precum ar fi caii care pășunează 

iarba tremurândă a bârfelor de război,  
fantezie, și brusc, o schimbare de loc.  

Sper că obiceiurile voastre nu sunt 
ale unei țări cu o conducere dictatorială, 

unde sabia se abate de la război  
numai datorită oportunității greșite 

a pierderii unei teci 
când războiul este în toi. 

 
Deseori teaca,  

curajoși privitori, 
atârnând la brâul luptătorilor, 

observați ciocnirea și scânteierea săbiilor,  
dar nu întoarcerea oțelului la casa sa.  

Și nimeni nu poate spune 
a cui mâna ruptă,  

se pierde fie din Egipt, fie din Roma. 
 

Nu există frenezie 
ca frenezia „luptați sau muriți”; 

Alexandru poate cuceri o sută de lumi,  
dar oh, să fii Porus53 

ca să poți depăși asemenea cuceritor! 
Așadar, nu fiți prinși de surdă adormire  

și, prin urmare, să pierdeți o luptă. 
 

Duceți războaie, duceți războaie furibunde,  
împliniți-vă odată pentru totdeauna. 

Testați-vă calitățile când sunteți chemat. 
 

Carnea poate obosi 
dar nu și mintea.  

Mintea fiind obosită  
în niciun război nu se poate lupta. 

 
Un război începe în teatrul minții  

și corpul atacă corpul, urmând linia. 
 

Este o regulă bună  
să nu începi niciodată o luptă; 

                                                 
53 Un conducător al nord-vestului Indiei care, chiar și cu o mică armată, s'a ridicat împotriva invadatorului 
Alexandru. Luat captiv și întrebat cum trebuie tratat, el i-a răspuns lui Alexandru: „Așa cum un rege îl 
tratează pe altul”. 
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nici să arăți spatele  
când dușmanul te cheamă;  

nici să aștepți vreodată 
pentru că la croit armura  

întârzie croitorul. 
 

A lua ca obicei de război  
cămașa de zale de pe piele- 

aceasta ar trebui să fie hotărârea războinicului  
Și așa ar trebui să conducă un miting în care 

închisoarea însăși este închisă. 
 

Uite cum aleargă un criminal să'și salveze viața;  
dacă este prins și pus în libertate, se întoarce un bătăuș;  

nu luați o astfel de hotărâre absurdă.  
Nu stinge focul 

chiar prin ușurarea vezicii urinare 
chiar dac' ar arde vreodată un astfel de tribunal. 

 
Un câmp care este scăldat în irigații  
nu ar trebui să exagereze niciodată 

când plouă la timp. 
'' O recoltă ajunge la a fi culeasă numai în timpul său "- 

Dar a te lăsa la voia unei astfel de iluzii,  
fermierul ar trebui să se abțină. 

 
Când vei uda, o ploaie,  

vreau să știu. 
De vei veni la noapte  

dimineața, voi semăna. 
 

Dacă poți, ai grijă să nu te înalți niciodată 
într'o comunitate de nulități, 

pentru că dacă singura figură de acolo e să fii pitic,  
i-ai răni ego-ul. 

 
Într'o comunitate de corbi 

numai până la cină ar trebui  
ca o lebădă să se laude  

cu zborurile sale transoceanice;  
”altfel corbii vor vedea zori false 

ce începe în mijlocul nopții.  
Și în acea dispută, cineva trebuie să sufere 

și să se ridice prea devreme de la sărbătoarea vieții 
la fel ca Jnaneshwar54 I sau Socrate 

 
Deci păsări, 

                                                 
54 Sfântul poet marathi din secolul al XIII-lea și al XIV-lea, care a intrat în transă până la moarte la 28 de 
ani. Toată viața a fost persecutat de detractorii săi brahmanici, ceea ce l-a determinat probabil să renunțe 
la viață. 
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într-un astfel de oraș  
fără de legi, odată 

domnea un rege ereditar,  
grăbit să'și trăiască viața. 

Fiul său era mut, fiica lui surdă,  
așa încât tăia limbile 

tuturor celor care i se opuneau, 
mărturisiri pentru-a le smulge.  

În momentul încoronării, el ar fi garantat 
creierul tuturor cetățenilor săi gânditori.  

Iar dacă vremea devenea aspră 
se ducea și se ascundea 

sub fusta unei curtezane.  
Odată s'a pornit o furtună 

și chiar în acel moment, sub fusta curtezanei,  
s'a născut o cobră neagră. 

 
În acel loc există atât de multe găuri spre adâncuri,  

încât chiar și aleile din grădina de flori  
s'au pierdut fără urmă. 

Nici spațiu nici măcar să înfingi un ac,  
așa că'n aer am înotat; 

niciodată nu am băut dintr'un pârâu zăgăzuit 
Mi-am alinat setea cu lacrimi de nor. 

Uneori, obosit ca un câine trupul mi-am târât. 
Am simțit că ar trebui să încetez să mai trăiesc. 

 
În astfel de momente aș înclina 
să-mi trec pieptul printr'o sită. 

 
Și dintr'o dată, norii –  

acei nori argintii căptușiți cu aur - 
ar ploua ușor; iar ochii'mi ar căuta  

rănile sub penele umede. 
 

În astfel de momente, 
gândindu-mă la Evul Mediu și la îndelungile războaie,  
când bravii bărbații rătăceau în lung și'n larg departe  
în căutarea unui adăpost în care să'și ascundă inima, 

și eu am simțit la fel 
că trebuie să'mi ascund inima undeva. 

 
Aici, coroanele sunt acordate multor Tughlaq55 

care a scos vechile râuri la vânzare 
și organiza întâlniri anuale pentru a săpa un nou ocean; 

propunerile de ambele feluri  
erau primite înapoi necitite. 

                                                 
55 Un conducător musulman din India, din secolul al XIV-lea, cunoscut pentru planurile sale utopice. 
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Cât de mult vom aștepta flecărind pe câmpul umed 
fără a câștiga nimic în afară de niște fire de iarbă?  

Mare speranță de revoluție 
din capetele aplecate asupra oalei cu tămâie.  

Își aprind bidis56 
iar scânteia prin răsturnarea lor este atunci cenușă. 

 
Evoluția voastră e precum un cap plin de păduchi.  

Mari și mici dr joacă.  
Ce fel de justiție poate exista când 

reclamantul și inculpatul ne sunt amândoi Puilor? 
 

Ce nebunie, într’adevăr, aveți pentru pâine –  
Cereți de mâncare de două ori pe zi. 

 
Vindeți-vă carnea la kilogramul, astfel se câștigă. 

Duceți-vă la măcelar și învățați meserie. 
 

Făcând acestea într’un oraș fără de Dumnezeu 
M-am tatuat pe piatră sfântă. 

De atunci preoții și prim-ministrul s’au supărat pe mine. 
Să vezi soțiile și copiii sfinților cerșind pe străzi 

chiar când bolurile din mâna’mi de cerșetor m’au sufocat. 
 

Desigur, binele și răul se întâlnesc în toate 
dar este nevoie de o putere neobișnuită  

pentru a vă mărturisi vina. 
Toată viața jucăm roluri  

pentru a aduce grind la moară; 
dar pentru a oferi nenorociților flămânzi  

singura roti57 pe care am găsit-o  
este nevoie de o voință specială. 

 
Soarele răsare, și toate grijile’s eliberate –  
Astfel ar trebui să fie faptele omului bun 

Și, pe măsură ce huliganul merge îndrăzneț și curajos,  
așa ar trebui să se comporte și sfântul, din când în când. 

 
O inimă mușcată de gândacul adevărului  

trebuie să se martirizeze singură în Vinerea Mare.  
Ar trebui să învățați să trișați pentru că  

la vederea unui necinstit chiar și Dumnezeu se sperie. 
 

Întristarea, ca adevărul,  
nu poate fi îngropată,  

nici închiriată, 
să fie purtată zdrobită. 

                                                 
56 Un obiect de fumat, un fel de țigară 
57 Pâine plată indiană făcută din aluat nedospit. 
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Desigur, o puteți bea pentru a vă menține gâtul umed 
alunecând ca un miraj – dar ce veți obține? 

 
Când îi este sete, un om tânjește după un pahar; 

și râul alteori se curăță de resturi. 
 

Eh, săbiile tocmai au absolvit  
o școală de crimă 

și merg în acest fel grămadă.  
Iar acești oameni sunt încă ocupați  

să’și tundă mustățile, așezați într’o frizerie. 
 

Cum nu se scufundă în capul în lavoare 
atunci când o sabie cade 

cine-ar putea-o opri să le taie gâtul? 
 

O, asistenți sociali cu inima slabă, 
ar trebui să aveți un pistol într’un buzunar,  

dar în momentul critic, 
având gloanțele în celălalt buzunar dați greș.  

Și-apoi, voi, oameni neantrenați 
deschideți focul nesolicitat în tempo Diwali58. 

 
Păsări, 

Vedeți acești oameni  
care încearcă să țină în pumni 

murmurul frunzelor? 
Ei strâng atât de multe  

cât le țin palmele. 
 

Iar când iau poziție 
să tragă o femeie de păr, 

spun privitorilor 
că este doar treaba lor. 

 
Puilor, 

oricât de ciocurile vi le ascuțiți,  
crabii sunt încă greu de vânat  

dacă gâtul vă este slab. 
 

Șerpii de mare, 
invidia voastră de lebede  

ar putea-o accepta. 
Dar nu sunt perlele,  

pentru voi,  
un pic prea greu de digerat? 

 

                                                 
58 Un mare festival hindus, sărbătorit cu lămpi și artificii 
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Puilor, 
e o chestiune evidentă –  

trăind într’un iaz 
nu trebuie să opuneți apei. 

 
Ce bine 

frământarea oceanului59 a dispărut!  
Rivalii s’au potrivit 

și cu otravă, nectarul s’a ridicat spre înalt. 
 

Astfel, unii au preferat nectarul, alții otrăvuri60  
erau zei și demoni, nu oameni.  

În jurul gâtului lor 
a fost lațul cerului. 

 
Cât timp vei purta pe umăr fantoma61 din trecut? 

„Ce a fost a fost." 
Hei Puilor, cât timp  

vă veți mai închina soarelui terestru? 
 

Eliberați-vă, vulturi curajoși62! 
Voi, care sunteți sufocați 

prin ademenirea acelei iluzorii bucurii de ceață, eliberați-vă! 
 

Auto-prizonierii sfâșiați de tortură  
care până acum se zgâriau 

să prindă penele suferinței plouând  
de pe un cer albastru strălucitor, 

se luptă pentru zorii-de-zi – 
fructul cerului - un soare roșu strălucitor. 

 
Permite-ne să ne luptăm  

împotriva stăpânirilor restrictive,  
să aprindem totul în jurul nostru.  

Dă-ne o mână de cenușă  
și lasă-ne, Doamne, să aprindem 

fiecare creatură. 
 

Păsări, 
altele adesea le sacrificăm 
odată cu acel medicament 

noi înșine ar trebui să îl gustăm. 

                                                 
59 Un eveniment mitic în care demonii și zeii au zdrobit împreună oceanul care a produs, printre diverse 
comori, otravă mortală hialahal și nectar. 
60 În timpul frământării mării, nimeni nu s’a apropiat să bea halahal, așa că Zeul Shiva a acceptat-o (ceea 
ce i-a dat gâtului său o nuanță albastră). Vezi nota nr. 6. 
61 Într’o legendă indiană antică, regele Vikramaditya poartă pe umeri un vampir care are o vrajă care’l 
face invizibil. 
62 Cuvântul original este „Jatayu”, un vultur mitic de mare pricepere. 
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Cu un șarpe seamăn' o frânghie;  
oriunde este viață, există teamă.  
O pisică pare un tigru și, în plus, 

o acnee devine o mare durere. 
 

Ascuțiți-vă ciocurile  
și ține-le gata: 

 nu poate nimeni ști 
cum va fi a doua zi. 

 
Puilor, 

cat de departe poti trage o casă  
legată cu o funie? 

Dacă întâlnești dificultăți  
Vor apare problemele. 
Fiica va deveni majoră 

înainte de a primi un act de la autorități –  
oricât de fals sau adevărat ar fi. 

 
O fată este majoră,  

coaptă pentru căsătorie, 
va suferi în prima noapte 
 pe patul lui zamindar63. 

 
O păsări, când zburați peste acele locuri, 

jurați că'n fața fiecărui pântec rănit –  
nu veți pleca 

până nu se va auzi plângerea ei. 
 

Și bine, 
când ochii propriilor ei rude se îndreptă  

spre o fată acasă 
tatăl ei devine agitat 

să'i găsească un mire. 
Un tamarin copt este răpit  

brusc de un meteorit. 
O recoltă de mango coapte  

este uneori dată spre moarte; 
așa este peste tot soarta  
fetelor orfane din sate. 

Și apoi vânătorii de plăcere au la discreție: 
 „Este foarte distractiv”. Ramya îl urmează pe Gomya64 

și unul câte unul bărbații satului se rânduiesc. 
 

Ziua cinstit poftește 
dar noaptea e jefuire:  

                                                 
63 Un mare latifundiar. Practica la care se face aluzie  predomină în unele părți din India 
64 Tom, Dick și Harry 
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Fecioara de pe stradă nu poate vorbi  
de-atâtea  suspine.” 

 
Renunțați, păsări, să vă spălați 

 lenjeria murdară pe stradă.  
Nu are rost. 

Milă oferă cei ce trec 
iar mai târziu onoarea ți-este zdrențuită  
ca un zmeu prins într'un copac cu spini. 

 
Împărtășiți-vă simptomele lor - 

și toți vizitatorii tăi patile'și vor prescrie.  
Dacă o domnișoară tabuurile'și leapădă 

orice om visează la un omor. 
 

Un trecător fumând 
când spui: „Târfă”, apare ca un bou, 

un taur grăbit să împungă; 
condimentul fetid ce face curryul poftit  

și apoi nu mai este dorit. 
 

Deci, Puilor, 
în strada închisorii acestui oraș 
am dat peste un blând Kalidas65  

care căuta ochii, acum promiscui,  
ai iubitei sale pierdute. 

 
Și în fiecare seară aceiași oameni 

pentru o cameră de zi pe lângă trotuar  
își închiriază soțiile la piață. 

 
Zile după zile 
vârstele trec. 

Epuizându-se marfa,  
ei de soț îi e milă. 

 
Și pentru a înșela foamea 

 își petrec nopțile  
în pasionale'mbrățișări. 

 
„Ceva fierbe pe sânul meu –  

Ce să mă fac? 
Copilului îi este foame  
și soțului meu la fel. ” 

 
Păsări, 

soarele nu mai este soare  
când de umbră e'nfrânt. 

                                                 
65 Dramaturg sanscrit care se presupune că și-a părăsit iubita în căutarea onorurilor regale și mai târziu a 
căutat-o din nou, doar pentru a o găsi déjà întinată, 
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Iar când umbrele în soare pătrund,  
ele pustii devin. 

 
O doamnelor păsări de mare, 

O, voi, ce'n marea inocentă vă scăldați, 
ce suferă rușinea 

exportată, 
feriți-vă, fetele mele, feriți-vă 

 
Păsările rănite 

 în timp ce îmi înțeapă ochii  
sunt acum inflăcărate 

și zboară și pe drumul tău 
Dar mame, 

nu vă temeți, fiți neînfricate. 
Voi înmormânta pe-al vostru sân 

toate scripturile'nfrânte 
și'n frământata mea frenezie 

toată otrava din lume. 
O mame, 

epuizezii tinerețea pântecelor voastre  
în a zămisli oameni - 

și din acest motiv 
îmi voi oferi capul unor Kali66 
sau voi rătăci ca o mangustă 

pe iederele umane ale unor păduri de cobre. 
 

Șerpii nu își doresc aici 
păsări tinere care pradă înghesuite într'un cuib  

și nici pe cele care se'nghesuie în găurile lor 
la o bătaie de aripă a unui vultur. 

 
Astfel, într'o zi 

când plecasem la vânătoare,  
picioarele mi-au condus trupul 

la o metropolă de la malul mării, 
și am realizat după o vreme  

că mă aflam pe o insulă de păsări  
ale căror ouă sunt pietre prețioase  

și pe care fiarele umane le folosesc la mâncare. 
Mi-am întins cicatricile pe iris,  

mi-am închis ochii, 
și mi-am dat seama 

că seara care se scufundă în mare în fiecare zi  
și dimineața care decorează 

salonul zilei –  
dorințele amândurora 

                                                 
66 Zeiță pe care anumiți hinduși îi oferă drept jertfă capul unui cocoș, sau al unei capre  
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aici se numesc prostituate. 
 

Puilor, 
atunci când o femeie afectată de timp 

 ajunge în bazarul petrecerilor comercianților 
 care își schimbă bunurile: 

la astfel de persoane 
dragostea de țară 

este un lucru precum sunt femeia și vinul.  
Pentru ei, țara poate fi aruncată la câini;  

merg doar în turme 
 care pare a presimți venirea foametei 

 sau a unui mare război. 
 

Comparativ cu dorința 
de a te culca cu soția unui vecin,  

această infracțiune este 
de o mie de ori mai obscenă. 

 
Prieteni, 

sunt oameni care, 
când națiunea se ridică pentru a-și salva onoarea, 

se'nclină confortabil, numărându-și pierderile și câștigurile,  
curioși să afle. ”Ce urmează?” 

Cu un „Ce avantaj am eu?” 
ei pun deoparte întreaga problemă. 

 Nu numai că merită milă 
dar sunt victime ale consecințelor –  

proștii primului val. 
 

Ascultați, păsări, 
nici măcar leproșii nu poftesc 

jarurl din pânza înfășurată 
pe care o femeie ascetică o poartă  

cu ea în întuneric cutreierând 
o mână de licurici căutând. 

 
Aici, instrumentele pentru jupuire 

așteaptă întreaga zi 
 carnea s'ascundă 

acele care ămpletesc trupurile. 
 

Și, astfel, 
căpetenia ce deține patru mirese, 

fiecare de șaisprezece ani, până el ajunge la șaizeci și patru. 
 Tânăra mireasă naște copil după copil  

până când căpetenia nu mai este. 
 

Păsări, omul a învins 
Creatorul lumii; dar totuși îi lipsește 

 înțelepciunea păsărilor. 
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Păsările drăguțe sunt ceea ce le place bărbaților; 

găina, în schimb, ajunge sub cuțit. 
 

Păsări ce lucru este omul!  
Fie că un bărbat devine femeie  

sau o femeie devine bărbat, 
în orice fel se trece printr-un test de castitate  

toată viața. Și atunci când 
hermafrodiții merg într'o formație muzicală,  

bărbații își afirmă superioritatea. 
 

O păsări, 
dacă atingerea unui deget ar putea însărcina o femeie,  

o fată nu ar mai fi deflorată în întuneric.  
Dacă discuțiile în pat în timpul unirii ar avea vreun sens  

Congresele hermafrodiților 
ar mai conta ceva.  

Omenirea este ca o recoltă bogată peste noapte, 
când milioane de insecte apar. 

 
„Ei bine, în cel mai scurt timp  

fătul lor s'a împăunat 
În sanctuarul cerului 

Dumnezeu a fost bifat ” 
 

Pe drumuri, pe-autostrăzi, 
bărbați zdrențuiți treceau ca niște scoici  

aruncate după ce-au fost culese..  
Și prin această gloată am fugit 

lungul drumului ținând 
asemenea unei creaturi ce-a scăpat de prin tufișuri dese. 

 
O, tu care conduci lumea, adesea am rătăcit 

în piața voastră de merit și păcat; 
și de multe ori meritul l-am cumpărat 

cu păcatul pentru-al meu ban. 
 

O păsări înțelepte, 
înainte ca bătrânul meu corp 

 să cadă de pe ramuri,  
de pe trunchi dă'l jos. 

 
Aversele nu cad 

în virtutea cântecelor ploii67 
O, tu, care vrei cerul să'nchiriezi,  

ploaia nu este o marfă 

                                                 
67 Printre hinduși, focurile de sacrificiu sunt aprinse uneori pentru a favoriza ploile. 
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pentru care să negociezi. 
 

Pe cine veți da vina dacă în acest sezon  
ploile nu vor apare? 

Nu îndreptați degetul  
Al vostru gât îl vor sfâșia. 

 
Desigur, ploile cad în fiecare an  

pentru a'și satisface propriul capriciu, 
dar în acest proces râurile inundă cu furie,  

iar satele se agață de pământ 
sunt spălate, neputincioase tropăind 
ca niște capre în sacrificiu căsăpite 

pentru a potoli ai ploii zei. 
Și, împreună cu viața înecată, 

 sunt vacile împrăștiate, mugind, 
cu țâțele smulse 

din gurile vițeilor. 
 

Iar satele urcă pe dealuri  
pentru o viață liniștită, trăind împreună în pace  

asemenea copiilor unei singure mame. 
Declară un înțelept 

că din acest motiv situația îl bucură.  
Oamenii așteaptă 

ca potopul să înceteze 
pentr a'l spțnzura pe înțelept. 

 
În astfel de momente, ar trebui  
să'nfrânați furia și să închideți 

acel cer perfid, și veți vedea  
că printre fulgere 

vi se va face drum.  
 

Și înaintea înșelăciunilor 
îmbătate de licoarea primitivă a religiei  

fiind obligate la un dans desfrânat,  
păsări, numărați-i pe cei dragi 

din cuiburile voastre.  
Dragi păsări, 

lacrimile își pierd glasul 
într'o casă care a pierdut o viață. 
Precum după vărsarea de sânge  

sub săbii arogante, se'ntoarce acasă, 
huliganul unui cartier. 

 
În astfel de momente unde pe pământ aleargă  

gardienii cerești? 
Grâul din fiecare șobolan angoasat  

sunt mult prea sufocate ca să plângă. 
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Omenirea este o rasă de ticăloși: 
țineți-vă la distanță! 

 
Puilor, 

fiare de pradă ale unei rase primitive 
care merg afumând poluțiile asceților.  

ai căror ochi îi ustură în fumul 
 unui foc de sacrificiu 

aprins într'un tunel de gheață –  
aceste fiare vin la acest iaz întunecat 

 pentru a bea. 
 

Și vânătorii regali 
își trag săgețile pe urmele viclene al unei servitoare dorite 

până la casa de recreere 
chiar până în patul reginei. 

 
Nu pot accepta 

ca un sărac să aibă o soție frumoasă,  
penele de păun trebuie să cadă 

la lumina zilei. 
 

Bărbații de rang 
în vânătoarea lor de fecioare  

străbat satele sărace. 
Acesta este modul în care lndoos și Sindhoos  

și-au pierdut floarea  
în timp ce erau încă în uniforme școlare. 

 
La cine ați putea găsi, dacă nu pe ei,  

pe cunoscătorii frumuseții? 
Ei plătesc cu bani 

 și cumpără fiicele sătenilor săraci. 
 

Câte zile vom mai cânta 
gloria națiunii cu lupul la ușă?  

Prieteni, nici o țară nu este la fel de bună 
 ca imnul său național. 

Trebuie să-l cânți din tot sufletul, 
numind un munte tatăl tău  

și un râu pe mama ta. 
 

Înainte ca regele să înceapă un Mahabharat,68   
oamenii trebuie să ceară motivul 

 și, dacă tot a început războiul, 
ei a trebuit să urmărească ajutorul lui Krishna69. 

                                                 
68 Un mare război. Inițial, un război epic între verii Kauravas și Pandavas, în care Lordul Krishna, după ce 
a încercat să îl prevină, s'a alăturat virtuoșilor Pandavas 
69 În anumite situații critice, Krishna a acționat abil pentru a salva partea virtuoasă. 
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Hei, clovnul ăla bla - bla  

pentru țară, societate și Dumnezeu,  
deși Karna era un mare războinic  

frații și verii lui 
l-au numit ticălos. 

 
Ascultați, păsări, 

cei care au făcut-o prostituată 
ar trebui să aibă grijă de ea pe rând, 

iar dacă naște un copil rând-nevrând, 
 țara e obligată să'i acorde drepturile unui cetățean. 

Și când pruncul începe să zboare 
ziua trebuie să învețe despre gloria națiunii  

și noaptea să încerce și să obțină 
clienți pentru mama sa. 

 
Într'o țară plină cu astfel de lamentări 

falsitatea aduce onoruri, titluri și complimente; 
și dacă îți cer delicii, banchete,  

împreună cu acea națiune îi condamnă direct. 
 

De fapt, trebuie să înnebunești de furie  
ca atunci când auzi 

despre violul mamei sau surorii tale. 
Da, trebuie să explodezi în astfel de cazuri, 

astfel încât cei care stau vremurile blestemând 
sunt, de asemenea, obligați să'și joace rolul 

în războiul poporului care izbucnește peste noapte. 
 

După cum spune sfântul bun70, 
„Kabir te cheamă din stradă 

cu un băț în mână - 
cel care își poate da foc la casă 

este binevenit să se alăture trupei sale. ” 
 

Ai exploatat poporul, 
timpul este copt pentru a cuceri 
sat după sat și oraș după oraș. 

 
Păsări, 

un pumn strâns este o armă mortală,  
dar nu uitați, 

veți găsi revoluționari care 
în ritmul unei tobe și fluieratul unei țevi  

colectează o plimbare pe stradă- 
sunt simpli jongleri – dresori de șerpi  

care prezintă un spectacol cu o cobră neîncolăcită  
capetele să nu se-atingă. 

                                                 
70 Kabir, un poet sfânt hindus care a susținut unitatea dintre hinduși și musulmani 
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Oricine are două mâini  

poate bate un tip oricând; 
iar acesta poate să facă același lucru  

al sporovielii dar având. 
 

Prieteni, când îmbraci chinina cu zahăr 
nu este pentru a schimba medicamentul,  

ci pentru a o potrivi cu limba voastră.  
O loterie de milioane de rupii pe unul îl va îmbogăți 

și nu un milion. 
 

Puilor, 
acei pelerini îmbrăcați în haine bej, cu fețele goale,  
se întorc de la un pelerinaj la locul sfânt al păsărilor 

urmărind un miraj spiritual, 
sărbătoresc în fiecare an întoarcerea lor în siguranță acasă:  

și apoi copiii păturilor de jos  
știind că este o sărbătoare 

întind bolurile să primească de mâncare.  
Supărați, acești adepți 

Îi alungă în numele mamelor lor.  
În sunetul sfintei scoici 
jefuiesc zorii înfloriți – 

 faptele lor întunecate continuă  
nevăzute, necunoscute. 

 
Păsări, 

arată ca un cerșetor - 
un om pe care viața l-a abuzat. 

Și toată lumea cheamă o drăguță asistentă socială  
să'i facă ce știe ea bine. 

 
Nici măcar cerul nu poate culege  

aurul împrăștiat în mod revoltător 
de soare pe marginile norilor. 

 Din țărână se plămădește pâinea, da.  
dar oricât te'mpinge foamea, 

nu poți mânca țărână. 
 

Și uită-te la starea omului care a cioplit pietrele,  
transformându-le în zei. 

Ei bine, l-au protejat zeii vreodată? 
Soția lui a murit netratată 

și nici măcar câinii zeilor nu i-au aruncat un ban. 
 

Copilul flămând urlă –  
mama îi spune, dragă,  
sânii mei atârnă seci, 
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 rupe'i și' mănâncă. 
 

Când frunza se veștejește 
rădăcinile sunt neputincioase: 

 așa sunt ultimii ani  
ai unui biet bătrân. 

 
Pe măsură ce o mamă savurează  
resturile din farfuria copilului ei, 

la fel și acești oameni savurează pe-ale voastre.  
Și înving foamea  

mâncând un fruct ciugulit de păsări  
și învață că nectarul nu este altceva decât aer. 

 
Fraților, 

Așa sunt păsările noastre, 
sunt pur și simplu nebune după porumb. 

Nu le- alunga de pe câmp –  
aripile lor înconjoară o furtună. 

 
Hei, în orice moment 

pe-acest glob s'ar putea ivia probleme  
și încă nu am dat în judecată 
lumea pentru salarii și pâine. 

 
O, respirații epuizate de copulația mentală.  

chiar și atunci când zilele voastre au fost răpite,  
cum se face că niciun războinic 

nu s'a angajat să spargă încuietoarea malefică? 
Fie ca aceste cuvinte să răsune : „Să tremure lumea de furie 

și viața să-mi fluture în continuare în ochi ”. 
 

Păsări, ciudate sunt căile lumii! 
 

O femeie torturată de soacra ei 
și neglijată de soțul ei - 

dacă concepe într'o noapte excepțională,  
oamenii provoacă un strigăt și plâng 

îndoiindu-se de credința ei, negându'i drepturile.  
Și dacă o femeie stearpă 

naște un copil la bătrânețe este luată râs: 
"Uite. Uită-te la mireasa fără dinți.”  

 
Păsări, ciudate sunt căile lumii. 

 
Veți găsi într'un magazin de vinuri 

avertismentul legal „Alcoolul îți distruge viața” –  
poate fi pus mai sus, poate chiar jos 

și în celde țigări spunând 
că „Fumatul dăunează sănătății” 

și multe alte îndemnuri amuzante asemănătoare. 
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Așadar, când zbori peste un astfel de pământ  
Te luminează o clipă vreun muzeu  

văzându'i pe acei bărbați 
cu capul plecat mergând. 

 
De aceea repet, Prieteni, 

atât de ciudate sunt căile lumii.  
 

Odată ce s'a întâmplat 
 

că îmbrăcați în zdrențe ne-am dus să vindem aur –  
nici un suflet nu s'a întors spre noi,  

apoi îmbrăcați în aur ne-am dus să vindem zdrențe - 
și iată! Năvală nebună era pe noi. 

 
O casă ia foc 

într'o noapte întunecată fără lună  
și satul dansează  

în jurul luminii strălucitoare. 
 

În locurile unde 
astfel de obiceiuri predomină,  

uneori la miezul nopții 
 grindina ar trebui să plouă, 

 
„Uite păsări, 

așa sunt căile lumii,  
dacă întrebi oglinda - 

„Sunt ca tine”, îți spune. ” 
 

Că un aurar ar trebui  
să aleagă penele de aur; 

că păsările de aur ar trebui  
să se gândească la o schimbare  

a ratelor pentru lingouri;  
că papagalii ar trebui să tânjească 

într'o cușcă de aur:  
lucruri supărătoare - ce zici? 

 
Oricât de mult ai reuși să zbori,  

din când în când trebuie 
lumină pe o ramură pentru odihnă. 

 
Pământul nu se mișcă, rămâne la locul său,  

dar bărbații se ceartă peste tot mereu.  
„Este pământul meu până la gardul viu” 

„Ba, începe de la pietre” – 
 cu astfel de linii imaginare  

marchează pământul pe care îl dețin. 
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Gândiți-vă la brațul stâng și la cel drept  
care împart trupul între ele.  

Certurile, așadar, la fel de zadarnice par. 
Pentru proprietatea asupra terenului, oamenii se luptă. 

Iar pământul arată pur și simplu amuzat. 
 

Un om nu este mai mare decât figura lui, 
dă-i suficient teren pentru cât să'și planta cele două picioare.  

Toate acțiunile sale, false sau adevărate, 
nu au mai mult decât scopul de a'i satisfacă nevoile. 

 
De aceea spun: 

lasa soarele de vara sa ardă înnebunitor 
și lăsați păsările îndrăgostite cocoțate pe un ram  

să se înmoaie în soarele dogoritor. 
 

Dar nu scufunda soarele la prânz. 
O mamă, o tată, acești pui  
cu ciocurile-abia deschise 

nu sunt încă gata să eclipseze. 
 

Păsări, 
vi se pare cerul vast un deșert?  

În măreția intimidantă a oceanului 
în infatuarea țărmului  

sub valurile care l-au spălat, 
găsiți voi, oare, ceva ciudat? 

 
Deci, deghizați-vă în creaturi marine –  

fiți pești, țestoase, aligatori, 
fiecare să facă ceea ce i se potrivește  

și cu poftă vorbind despre înalta morală  
mergeți și potoliți-vă foamea. 

 
Când foamea crește,  

onoarea-insulta extremă sunt la fel; 
 lumea goală rătăcește 

iar sfinții renunță la rușine. 
 

In orice caz 
o furtună de grindină îl jefuiește doar pe bietul om - 
coliba lui este suflată ca o bucată de hârtie rătăcită  

și ca un ou care zboară dintr'un cuib 
pe o piatră de dedesubt 

țeasta i se crapă. 
 

Natura joacă ca o viperă,  
copacii se înalță revigorați; 

furtuna rupe creanga 
pe care a fost construit cuibul. 
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În timpul furtunii cu gheață, zilele trecute,  
vântul mi-a distrus cocioaba,  

iar lampa care pâlpâia ’și toate, 
au aterizat pe conacul stăpânului 

 
M'am repezit apoi și m'am rugat:  

„Tată, mamă, miluiește-te,  
Redă-mi, te rog, coliba mea”. 

Ca răspuns, a spus: 
„O va păstra cel ce-o găsește, o va păstra cel ce-o găsește.  

Și pe măsură ce râsul lui mai intens devenea 
etajul la conac a fost cuprins de foc.  

 
Speranța este ceva nebunesc, Prieteni. 

 
Pentru a recicla gunoaiele 
din mâncarea copiilor lor 

acești săraci cresc păsări cu mari speranțe 
 și când ouăle sunt eclozate 

sunt fericiți, aproape fac 
un coteț în cercul brațelor lor. 

 
Și în fiecare noapte după aceea 

ei veghează împotriva hoinarelor pisici.  
Și totuși moartea se strecoară 

și ca o îmbucătură smulsă din gură  
înghite rând pe rând păsările.  

Oricum prin orice încercări 
ei nu o pot împiedica.  

Se dezlănțuie în ei mânia,  
dar nimic nu'i poate descurca. 

 
O, țesători de inimi, 

goana a fost întreruptă; 
dar ce să mai faci acum – 
când totul este întrerupt. 

 
O gaură în traista unui om sărac - 
lacrimile curg din rău în mai  rău.  
Doamne, mare este dreptatea ta; 

pomană într'o mână, 
în cealaltă joacă Sfinxul. 

 
Acum acești oameni vor ieși pe străzi  

cântând rugăciuni rebele - 
vor fi furiosi 

la modul în care funcționează universul – 
 vor dori să'l reseteze. 

„Când am plecat, am dat soțiilor noastre perspectiva văduvelor".  
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vor spune și, ca un singur om, 
striga frenetic sloganuri de război  

pentru a face lumea una. 
 

Incendiul pe care îl veți vedea 
 va rezolva conturile suferinței 
cu cele mai mici glugi foetale. 

 
La fel ca clientul nerăbdător al unei curve  

este foametea din această țară. 
Dacă oamenii de aici ar putea întinde brațele 

să smulgă luna de pe cer,  
ar mânca-o ca pe o crocant- friptură 

și-așa și-ar stinge foamea. 
 

Ca niște stânci răzvrătite scăpate 
din bastioanele vechi ale religiei și culturii  
mi-au cerut aceste persoane până târziu 

când va fi să licitîm pământul.  
Peste tot ei strigă lozinci. 

 „Prieteni, revoluția va veni într'o zi,  
revoluția va avea din nou calea ei, 

trăiește revoluția, trăiește revoluția. ” 
 

Ei strâng pumnii în timp ce vorbesc  
și provoacă întreaga lume. Aceste  
creaturi inocente, complet curate, 

 țin întâlniri publice 
pentru dreptul de a comite infracțiuni. 

Delegațiile nedumerite ale intelectualilor,  
numiți special, 

îngheață neuronii din creierul lor. 
 

Păsări, pot afirma cu fermitate 
că roșul  este amestecat în pămțntul acesta. 

 Și acest fort 
este înroșit din istorie. 

 
Puilor, 

sunteți norocoși să vă nașteți ca păsări. 
Majoritatea celor care au luat forma umană 

 s-au căit în astă lume. 
 

Bărbații nu pot trăi cu o umanitate demnă;  
bărbații nu pot acționa așa cum e normal pentru ei,  

trebuie să iei înfățișarea unui zeu și să fii în inimă un demon. 
Trebuie să-ți faci drum prin mocirla domnilor  

cu mersul unei femei gravide. 
 

Dacă colivia este lăsată deschisă,  
papagalul iese afară;  
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dar speriat de realitate, 
 intră din nou. 

 
Cum ar trebui să ne ocupăm de această chestiune –  

spectacolul este gratuit? 
Spectatori fiind toate rudele 

nu le poți bloca intrarea? 
 

Prea bine am văzut ca și ei –  
avem spectacolul lumii. 

Când am suflat ca briza, am strâns niște mosc; 
de-a lungul vieții noastre de multe ori  

am devenit ca florile de pe aceeași ramură- 
și ei și noi am făcut-o. 

 
Ne punem inima și sufletul, 

iar acele cuvinte înțelepte au fost canonizate.  
Dar ei - prietenii noștri - au scăpat coșarca cu mere 

 când jocul era la înălțime, 
și ca niște copii răsfățați, 

 au plecat bombănind. 
 

Toți participanții se joacă reciproc.  
Pe scena în care se află lumea,  

rareori apare un superstar. 
 

Păsări, 
trebuie să țineți un ceas pe un ghimpe  
care pretinde că scapă de-un ghimpe. 

Un picior trebuie să meargă cu celălalt, 
un ochi trebuie să vadă ce vede celălalt. 

 
Când se află într'o dilemă 

nu multiplicați posibilitățile –  
spuneți că unul este unul. 
Pacea se așează pe minte  
și stabilitatea pe mișcare. 

 
Copii, voi, care credeți în Dumnezeu,  

și zgâlțâiți, 
tălpile voastre nu sunt încă folosite 

pe spinii care sunt împrăștiați peste tot. 
 

Copii, 
doar pentru că puteți lua cerul în mătură 

 nu îndrăznești să înghiți soarele71 
Încercați să fiți ca pe malul mării, 

                                                 
71 Pasărea mitică Sampati a încercat acest lucru, luându'I foc ambele aripi. Cf. Prometeu 
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 dar nu vă frecați pielea 
în speranța unui ten de lebădă. 

 
Nisipul sclipitor nu poate fi 

 din pietre prețioase; 
bietele resturi de diamant  
se gândesc singure la asta. 

 
O pietricică tulbură reflexia  

în apele care stau nemișcate, 
așa încât prințul este păcălit 

ducându'și acasă lacul 
este aceasta priceperea și dibăcia ta? 

 
Te-a pătruns frigul până la oase 
 și soarele este acoperit de nori, 
 așa că arunci în silă o piatră - 

chiar tu ești așa? 
 

Oglinda ți-a arătat așa cum ești  
și nu ți-a plăcut fața ta 

deci vrei să spargi paharul, 
 din asta crezi că vine frumusețea? 

 
Ascultați, păsări, 

corpul are două fructe, puteți spune: 
ochii. Agonia unei tulpini  

care se desparte de fructele sale 
este mai bine cunoscut mugurilor  

decât florilor și rădăcinilor subterane 
decât ramurilor. 

 
O viață nu este suficientă pentru a găsi  

un paradis dincolo de orizont. 
 

Bocitoarelei se împiedică de mormânt, 
 iar catafalcul se-amuză. 

 
Cerul cade, plutește încet 

fără limite pentru bucuria voastră, prieteni buni. 
 

Toată noaptea trecută a nins și a nins. 
 Și urmărind magica mantie albă 

 în întunericul nopții 
pasărea albastră ascunsă în frunzele groase de pin 

 a adormit în primele ore. 
Privighetoarea se agita, 

regăsindu-se într'o cușcă în mișcare. 
Și, în timp ce ochiul vânătorului încă 

 urmărea printre frunze 
brusc, ca o bombă pe Nagasaki, 
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fulgerul a lovit copacul. 
 

Pe dealuri sfinți rătăcitori până astăzi joacă  
pe corzi de harpă această tristă baladă. 

 
"Unde-au plecat 

păsările din casa mamei mele?  
Prieteni, mesagerii morții  
prinși au fost și alungați ". 

 
„Pasărea ta de companie  

departe-a plecat într'o călătorie. 
Tu, al meu bulbul72, lacrimile să le ștergi,  

uite cum ochii ți se'nroșesc. ” 
 

„O minune de nouă zile –  
Apreciază ei că este viața.  

Ieșirea voastră este înregistrată  
în același timp cu sosirea. " 

 
 

Odată ce s'a întâmplat 
ca tatăl lor să moară 

fiii săi l-au îngropat într-un mormânt improvizat.  
Asta a fost mult timp în urmă 

când trăiau cu ce-aveau în mână să ducă la gură.  
Mai târziu l-au dezgropat  

și-un mormânt i-au realizat 
cu ciment de calitate.  

La această ceremonie de înnoire a morții, 
erau prezenți și-ai orașului diriguitori. 

De această ocazie profitând,  
pe subiecte diverse au conversat 
și flori așezând pe noul mormânt 

 pe rând, au plecat. 
 

Bătrânii gropari fumând cheroots73,  
observînd totul și-au spus: 
„Ce loc bun să ne-așezăm 

 și membrele să ni le dezmorțim.” 
 

Păsări, 
dacă împrumutați cicatrici  

și pe corp le lipiți,  
muștele sigur fi-vor atrase. 

Dar cine nu ar ști  

                                                 
72 o pasăre cântătoare tropicală din Africa și Asia, care are o voce melodioasă și un penaj mohorât; 
prezintă de asemeni o creastă 
73 un trabuc cu ambele capete tăiate identic. 
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că suferința este un spectacol 
în care plânsul și gemetele sunt false? 

 
Bunicule, 

faci dureroase scrisori 
în care fericirea doar sub o line atârnă?74 

Avea-vei cititori la o astfel de carte  
bine legată, având doar câteva rânduri în ea? 

Spune-mi, cine va plăti volumul în care  
nu au fost scrise cuvinte? 

 
Păsări, 

Nu am găsit aici pe nimeni  
care să pretindă că soarele'l deține.  

Natura nu spune niciodată 
Că pe acesta l-ar hrăni ori înfometa. 

Omul ca omul se comportă –  
așa avem un joc  

al durerilor și bucuriilor. 
 

Oricum, este una să ai  
dureri și dureri reale, 

și cu totul alta 
să jelești de dragul jalei. 

 Aici durerea s'a îngrămădit  
pe durere - soțul a murit  

și în a treia zi și fiul, căzut ca o frunză. 
 

Iată ce'i viața, prieteni, 
 închisă într'o caldă piele cu sânge, 

Uneori ca o floare care înflorește pe-un ram,  
uneori ca un zmeu care vesel plutește 

în cerurile'ndepărtate. 
Dintr'o dată firul se rupe  

și zmeul este singur, eliberat. 
 

Prieteni, viața este un mugur 
care adâncește umbră cu umbră.  

Prieteni, viața este o floare 
care'nflorește, dar se și vestejește. 

 
Un mugur se transformă în petale,  

petalele se transformă în flori. Și așa mereu. 
 

Învățați să trăiți 
ca florile într'o grădină- 

unele devin buchete, altele ghirlande. Așadar 
petreceți-vă viața ca parfumul, prieteni,  

                                                 
74 Scrierea Devnagri (folosită pentru marathi, hindi etc.) se face trasând o linie și formând litere sub 
aceasta. 
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care scapă încet dintr'un clondir. 
 

Bucurați-vă, petreceți un moment plăcut –  
acesta este modul de a trăi. 

În timp ce vă scuturați de dimineață, prieteni,  
așa că acum  

scuturați-vă de-ajun. 
 

Duceți-vă și eliberați lumea de-a sa bogăție - 
comoara comorilor fiind durerile oamenilor.  

Cu cerneala oceanului, pe foaia cerului  
mâhnirile stiloului omenesc. 

 
Dacă este o planetă a oamenilor 

frământări în lung și'n lat veți găsi.  
Când treceți peste ea odihniți-vă puțin. 

Zburați la o înălțime cât mai mare. 
 

Păsări, 
azi îmi amintesc acea zi din nou. 

După ezitări, călăii  
au îndrăznit în sfârșit să străpungă 

pieptul de tigru al mielului  
cu lancea ignoranței lor. Și nu i-a deranjat 

adâncimea rănii. 
Simțind că au comis o crimă capitală,  

au mers cu pași asemănători  
unui zombi. Între frământări,  

inocentul stăpân urmând să plece 
și-a smuls ochii văzătorului său  

întunericului să'i ofere. 
Și ca o mamă, 

anxios disperată la vreme de seară, 
a zburat cu un stol de păsări.Vechea zicală 

„Tată, iartă-i". 
 

Chiar și astăzi cerul este plin – 
 ca o floare de grădină - plin de luminî; 

cerurile sunt strălucitoare; 
și precum pământul sub primele ploi potolit,  

pe deplin mulțumită'mi este inima. 
Ar trebui să plec, trebuie să plec. 

Ascultați-mă, respirația abandonată nu se mai întoarce  
și nici oprirea ei până la moarte. 

 
Odată cu vânturile furtunii, cerul e sursă de inundații, 

 fără urme de țărmuri pe nicio parte. 
 

Acolo, în apele lacului,  
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copacii foșnesc în îmbrățișare.  
Păsări, 

gândiți-vă la generozitatea copacului; 
toată viața asigură umbră; 

coaja uscată și crenguțele ne-alimentează focul; 
cheresteaua produce ferestre, uși și praguri. 

 Deci, dacă vreți binele  
Modelați-vă corpul prin voință. 

 Trăiți dincolo de moarte, 
zburând de pe un ram pe altul 

ca oasele tale să poată servi drept grinzi75 
unei noi casei. 

 
De dragul distracției,  
morții spun adevărul.  

Cel care montează un rug 
sau este coborât în pământ  

nu mai vede lumină. 
Când jalea s'a sfârșit, toți iau masa76 și spun: 

„Nu mai putem înghiți nimic.” 
 

Toată lumea ode cântă - 
și îngenunchează în fața unui măgar,  

neavând ajutor. 
O pisică șchiopătând face șobolanii curajoși. 

 
Păsări, 

ținem cont de rănile pe care le primim; dar 
trebuie să numărăm și loviturile pe care dăm - 

 
Deși nu este o rudă apropiată  

la despărțirea finală, 
 separarea ne mișcă 
și umezește ochiul. 

 
Păsări, 

împrumută predecesorul tău – 
 să dăinuiască această tradiție. 

Frunzele vor cădea, frunzele vor răsări – 
și ca și mâine, acum. 

 
De-a lungul vieții luptăm 

 Drepturile native să le câștigăm;  
Ci obligați totuși suntem 
moartea s'0 acceptăm. 

 
Înțelepții însă nu se supun 

                                                 
75 Rishi Dadhichi și-a dat viața și și-a donat scheletul adamantin pentru că a pregătit arma „vajra” întru 
distrugerea demonului Vajrasur. 
76 Hindușii organizează o sărbătoare în a treisprezecea zi după moarte 
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excursiei spre moarte, îmblânzind victimele timpului. 
Dacă dai dovadă de spirit 

ucigașul nu poate lovi. 
 

O generație este o cultură, 
după secerat semănând proaspetele boabe.  

Acestea's îngropate în pământ - 
din mormintele lor noi plante capul ridicând. 

 
De aceea spun, prieteni,  

prieteni dragi, 
că înainte ca durerea să vă chinuiască inima  

smulgeți'mi repede penele. 
Iată voința și testamentul meu:  

nu îmbălsămati aceste pene  
și nici nu le înrămați ca tablouri. 

 Dăruiți-le mai degrabă - 
dar nu le oferiți suflătoruluide flaut77 

există deja alții în coroana lui.  
Dați-le departe 

bebelușilor pe care nașterea  
i-a prins într'un puzzle,  

copiii care se nasc - nici măcar nu știm – 
 la joacă sau la trudă. 
La toate aceste case 

Dați-le pene, nu dați greș. 
Haideți acum, dezmembrați-mă,  

tăiați aripile și distribuiți'mi penele, trupul, 
tuturor ființelor care insistent le cer –  

distribuie-le 
tuturor creaturilor care le cer ... 

 
 

Epilog 
 

Păsările pe care le-ați văzut pe lac au zburat în cer. 

Mâna de perle din traistă în drum au fost aruncate. 

„Am avut în traistă îndurare”, 

a spus sihastrul. 

Mulțimea care pe mal se adunase murmură: 

„Omul și-a pierdut rațiunea”. 

„Acest individ nu e'n toate mințile.” 

au spus oamenii. 

Shastrul insista, „Am avut îndurare ...” 

Oamenii au clătinat din cap. 

                                                 
77 Krishna, care este adesea reprezentat cântând la flaut și cu o piele de păun în coroană. 
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Florentin SMARANDACHE 
 

Călătorie în Antarctica 
 

Ziua a treia: Pasajul Drake 

 Data: 21.12.2015 
 Poziția: 060°57’ S / 064°04’ V 
 Vânt: N 4 
 Vreme: Parțial noros 
 Temperatura aerului: -2°C 

 
La ora 9:30 avem prezentări instructive:  

 cum se operează “Zodiac”-ul (o barcă de cauciuc gonflabilă); 
 îmbrăcămintea water-proof; 
 rucsacul water-proof; 
 numai trei persoane pe scări; 
 joint to joint, marinărește: să apuci cu palma încheietura (nu palma) brațului celuilalt 

când ți se dă ajutor; 
 cum să ne îmbarcăm/debarcăm în și din “Zodiac”; 
 să nu zădărim pinguinii; 
 vremea antarctică se schimbă când nu te aștepți; 
 terenul poate fi alunecos; 
 Antarctica miroase a fecale de pinguin; 

  

  

  
  
  

 acceptă ajutorul dat de șoferului zodiacului; 
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 regula de 5 metri: nu te apropia la o distanță 
mai mică de 5 metri de animale, care nu-s 
obișnuite să vadă oameni, deși ne pot 
urma din curiozitate; pentru alte animale 
mai sensibile (foci, morse)  stai mai 
departe, la 15-20 metri; 

 man over board = o persoană a căzut în apă; 
 îmbrăcat lifejacket (jachetă de salvare), ce se 

pune în jurul gâtului; 
 IAATO = International Association of Antarctic 

Tours and Operations reglează turismul în 
această zonă; 

 nu arunca nimic; 
 nu aduce semințe de plante sau animale; 
 aparatul de fotografiat trebuie ținut într-o 

pungă de plastic; 
 fără mâncare să fim pe țărm; 
 fără graffitti, chiar și pe zăpadă; 
 nu interfera cu animalele; 
 nealterarea ecosistemului antarctic; 
 nu alerga (să nu speriem animalele); 
 nicio dronă permisă; 
 steagurile roșii înseamnă interzis de trecut; 
 există colibe de refugii (în caz că ne prinde 

vreun viscol); 
 terenul este inospitalier, periculos, 

impredictibil; 
 mai multe straturi de îmbrăcăminte, plus 

rezerve. 

 
* 

Turiștii din: China, SUA, Olanda, Germania, Franța, 
Coreea de Sud, Belgia, Dubai. 

* 
Am suficient timp să scriu pe vapor, în Holul de 
Observare, pe Puntea 5. De două zile și două nopți 
înaintăm spre Antarctica fără oprire.  

* 
Ne-au dat cizme de cauciuc. Ne fac instrucție cum 
să curățăm îmbrăcămintea și încălțămintea cu 
aspiratorul, pentru a nu transmite bacteriile în 
Antarctica. 

 
* 
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Vaporul despică valurile cu o viteză de 11 
noduri pe oră (aproximativ 20km/h). Viteza 
vântului, viteza avionului se măsoară tot în noduri 
pe oră. Un nod = 1,8 km (de fapt, o milă). 

* 
Dacă ieri am avut simptome de rău de mare, 

dar într-un procent mic, chiar și stări confuze, 
între da și nu (ca-n logica neutrosofică!), în a treia 
zi a expediției m-am sculat bine dispus, fără 
senzații de amețeală, vomitături ori scădere a 
tensiunii (leșuială, lipsă de energie). 

* 
World Conservation Union (IUCN) stabilește 

regulile de protejare a florei și a faunei, în pericol 
de extincție (conform Listei Roșii din anul 2014). 

IUCN utilizează termenul ”taxon” pentru un 
grup de organisme. 

Un taxon este considerat: 
a) În pericol de extincție, dacă 

numărul indivizilor este mai mic de 250 
și/sau populația a scăzut cu un procent 
mai mare de 80% în 10 ani; 

b) În pericol de extincție, dacă 
numărul indivizilor este sub 2500 și/sau 
populația a scăzut cu un procent mai 
mare de 50% în 10 ani; 

c) Vulnerabil, dacă numărul 
indivizilor este sub 10.000 și/sau 
populația a scăzut cu un procent mai 
mare de 30% în 10 ani; 

Există taxoni care sunt extincți în sălbăticie, 
dar supraviețuiesc în captivitate, prin cultivare ori 
prin naturalizare. 

* 
Prezentarea “Antarctic Seals” [Foci 

antarctice], de Barbara Post (din Austria). 
 

 
* 

Mamiferele astea grăsoase (foci, morse, 
balene) parcă-ar fi burdufuri umflate ce lenevesc 
pe gheață cu burta la soare. 

Focile, morsele și leii de mare fac parte din 
categoria pinnipedelor, adică animale cu pene pe 
picioare.  

Focile de apă sunt ca acrobații la circ. Pot 
coborî până la 800 metri adâncime. 

* 
A început să ningă. Trecem pe lângă Insula 

Smith din Arhipelagul Shetland Sud. 
* 

Convergența Antarctică este o coroană 
circulară, între latitudinile 56°C și 60°S, unde 
apele reci ale Oceanului Sudic întâlnesc (fără a se 
amesteca) apele călduță ale subantarcticului. 

Suprafața continentului Antarctica este de 
11.900.000 km2  și grosimea medie a ghețurilor 
sale este de 2.300 m, iar grosimea maximă de 
4.776 m. 

 

 
Parțial, gheața se topește în timpul verii 

australe, rămânând pe o suprafață de 4.000.000 
km2, iar în timpul iernii australe, ajungând la 
19.000.000 km2. 

Muntele antarctic cel mai înalt, de 4.897m, 
este Masivul Vinson.  

* 

https://www.youtube.com/watch?v=PdHtt-Mr4hU&feature=youtu.be
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În anul 2014 existau 81 de stațiuni de 
cercetare, numărul oamenilor de știință ajungând 
la 4.459 în vara lui 2014. 

 

 
Deoarece zăpada este albă și curată, razele 

solare sunt reflectate în proporție de 90% de la sol 
înapoi în atmosferă, deci solul reține foarte puțină 
căldură.  

Ghețarii sunt de două feluri: de apă dulce, și 
de apă sărată. 

Când gheața începe să se deplaseze, datorită 
propriei sale greutăți, devine ghețar.  

Aisbergurile pot fi negre (când au roci în ele), 
sau verzi (când conțin alge), albe, sau albastre.  

Apa mării, fiind sărată, îngheață la -1,9°C. 
 

 
* 

S-au descoperit minerale și petrol în 
Antarctica, dar exploatarea lor este interzisă.  

Vapoarele, care vor să viziteze Antarctica, 
trebuie să obțină aprobare de la autoritățile 
antarctice din țara lor.  

 
* 

Biodiversitatea antarctică este mică în 
comparație cu alte habitate.  

120 de specii de pești trăiesc în Antarctica, iar 
pe glob sunt cunoscute 30.000 specii de pești.  

Peste 10.000 specii de păsări există pe glob, 
dintre care doar 3% sunt considerate păsări de 
mare. Pentru că apa potabilă e greu de găsit, 
păsările de mare s-au adaptat și beau apă sărată, 
apoi elimină excesul de sare prin glandele 
localizate deasupra ochilor. Lichidul foarte sărat 
se scurge pe nările lor și prin cioc.  

 
* 

Pinguinii în apă plonjează ca torpilele.  
* 

Deoarece stratul de ozon (O3) deasupra 
pământului, situat între 14-40 km înălțime, are 
goluri, radiațiile ultraviolete (UV-B) nu mai sunt 
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filtrate și ele atacă membranele și ADN din celule, 
producând cancer de piele. 

De pildă, în Australia și Noua Zeelandă, aflate 
în emisfera sudică, a crescut numărul de pacienți 
cu cancer de piele.  

Stratul protector de ozon a fost distrus 
datorită gazelor industriale eliberate în atmosferă. 

 

* 
Trei coreeni: Jeong, Yeom și Han, cu mine, la 

cină, pe vapor. Glumim încontinuu.  
Avem un telefon și un televizor cu cinci canale 

în fiecare cabină (dintre care 1, 2 și 5 sunt 
informații de la vapor și itinerarul pe hartă, iar 3 și 
4 cu filme și documentare). 

* 
Cum se balansează vaporul acesta… parcă ar fi 

pe arcuri. Simt cum se mișcă patul, se îndoaie… și 
revine la loc.  

* 
Există 34 specii de pinnipede. Cea mai mare 

parte a timpului o petrec în apă.  

Întâlnim două categorii de foci: otarijde (care 
au urechi interioare) și phocide (care nu au urechi 
exterioare).  

 

 
În Antarctica trăiesc șase specii de foci: foca 

mâncătoare de crabi, foca leopard, foca Ross, foca 
Weddell, foca sudică elefant și foca antarctică cu 
blană.  

Corpul focii este fuziform (hidrodinamic am 
zice, similar cu forma aerodinamică a păsărilor). 

În apă și pe uscat, pentru deplasare, se 
folosesc de flippers. 

* 
Cum se căznesc micuții pinguini, sărind de pe 

un sloi de gheață pe altul… Parcă ar fi niște boboci 
anemici de rață. Cum își fac vânt în apă și se-
aruncă pe țărm, ca niște misile de pluș! 

* 
Totul e legat în natură, interdependent.  Dacă 

și animalele se bat pentru dominație, pentru 
teritoriu, pentru hrană, pentru femele - ce să mai 
zicem de oameni?! 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2YuyrzdZr-0&feature=youtu.be


  

 

Iarna 2021  | Contact international 183 

 
 

  
 
 
* 

Valuri înspumate,  
neastâmpărate 
și înalte. 
Și vântul, 

urlând noaptea… 
Se-aud lovituri puternice afară… 
Parcă vaporul se izbește de ghețari, 

ori crezi că merge pe pietriș. 
Cabina se bălăngăne 

și patul e ca un dălnăiuș… 
Ne-apropiem de Peninsula Antarctica,  

de sfârșitul lumii. 
Am impresia că vaporul se rupe. 
Scârțâie din toate încheieturile, 

ca un bătrân. 
* 

Am fost inspirat să-mi iau creioane și-o 
ascuțitoare, în loc de pixuri (cărora le îngheață 
pasta și nu mai scriu) pentru foto/video jurnalul 
meu. Umblu cu ele mereu în buzunar.  

 
* 

Împărăția Albului. 
Biciuirea Vântului.  
Dogoarea Gerului. 
Țara Pinguinilor. 
Țara Focilor. 
Țara Balenelor.  
Țara Păsărilor și-a Peștilor. 

* 
Înaintăm spre imposibil. 
Care este limita dintre Posibil și Imposibil? 

Precum în paradoxurile sorite, sau mai clar în 
logica neutrosofică, aveam de-a face cu o triadă: 
zona posibilă, zona imposibilă și zona 
nedeterminată (neclară) care este și posibilă și 
imposibilă.  
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Îți vine amețeala când vezi numai alb, înalt și 
straniu… 

* 
Specii ne-native au fost introduse, intenționat 

sau neintenționat, în insulele antarctice și sub-
antarctice, precum: microbi, ciuperci, alge, 
nevertebrate, plante, pești și păsări.  

Pentru limitarea dereglării habitatului 
antarctic, IAATO (International Association 
Antarctica Tour Operations) a trasat măsuri de 
protecție. Până în prezent, aproximativ 200 specii 
ne-native au fost identificate, care au dus la 
alterarea ecosistemului.  

* 
Oceanwide Expeditions recomandă 

următoarele:  
 Nu lăsați nimic, decât urme de pași. Nu luați 

nimic, decât memorii. 
 Maximă polară: Nu există vreme proastă, ci 

haine neadecvate.  
 
 

 
 Maximă polară: Dacă ți-e frig la picioare, 

pune-ți căciula pe cap (pentru a evita 
scurgerea căldurii din corp). 

 Nu te înfofoli prea mult, fiindcă vei transpira 
prea tare.  

* 
Numele “Plancius” al vaporului vine de la 

Petrus Plancius (1552-1622) care a fost astronom, 
cartograf și geolog olandez.  

În 1590, Plancius a publicat o hartă a lumii, 
din care se prevedea că oceanele lumii se 
conectează.  

* 
Willem Barentsz (anglizat ca Barents sau 

Barentz, c. 1550 – 1597) organizează noi expediții 
olandeze, descoperind în 1596 Novaya Zemlya și 
Spitsberger și dezvoltă industria vânatului de 
balene în secolul al XVII-lea.  
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Cascade de lumină 
 

ascade de lumină românească se revarsă de un sfert de secol dinspre New York, revista Lumină 

lină/ Gracious Light păstorită de Theodor Damian, poet ce adâncă și totodată înaltă simțire. preot 
dedicat enoriașilor parohiei "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" și profesor eminent al Instutului 

Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, ținând sus stindardul cultural din diaspora, dar și de pe 
meleagurile mioritice. 

La 25 de ani de la prima apariție revista continuă să ofere cititorilor o ținută editorială, competitivă în 
contextul spiritualității românești. Dacă orice revistă  trebuie să fie un proiect, să aibă un mesaj ascuns 
sau vizibil și care dar nu se poate impune prin anonimatul amorf al unui amestec indigerabil de texte, la 
aniversare revista a avut şi are în continuare acelaşi scop, un mesaj direcţionat spre minte şi inimă. 
Indiscutabil Gracious Light se impune prin prezentarea grafică și machetarea datorată spiritului elevat și 
experienței directorului și fondatorului, Theodor Damian, având ca sprijin sufletesc și spiritual pe 
doamna Claudia Damian, cărora se implică cu asiduitate redactorul șef, M.N.Rusu, ochi critic asupra 
literaturii și istoriei literare, gânditor de elită și rafinat exeget al unei lumi în parte apuse, dar care prin 
personalitatea sa rămâne mereu în actualitate . Revista își menține de ani buni un număr de colaboratori 
experimentați, profesioniști ai eseului spiritual și criticii literare, prozei și poesiei, paginile, în principal în 
limba română ori engleză, delectând cititorii fideli sau ocazionali ai revistei. 

Într'un moment de regres pentru omenire suntem martorii unei efervescențe formidabile de a menține 

cuvântul scris ca modalitatre de comunicare ideatică. Tiparul reprezintă o posibilitate de a răsfoi minunile lumii, 

literatura, de a vedea imagini pe viu în cărți, în reviste, în ziare. Este doar aparent vie lumea literară de pe 

Internet.  

Viitorul din acest punct de vedere e greu de prevăzut, adică noi mai sperăm ca măcar să se completeze printul cu 

online-ul, hârtia cu virtualul, este singura modalitate de a ne salva pe noi și mintea noastra, creierul nostru, ca 

atare, nu judecăm doar prin acea interacțiune cu internetul, ceea ce ne ambiționăm să urmăm timpul, adaptând 

contemporaneitatea virtuală dar păstrând tradițiile intelectuale care ne-au format ca oameni. Este exact ceea ce 

întreprinde revista al cărui sfert de veac îl sărbătorim acum. Probabil că atât timp cât Dumnezeu va unge cu 

sănătate și înțelepciune membrii echipei redacționale și revista va împlini alte zeci și zeci de ani, bucurând 

cititorii care  așteaptă corespondența poștală să le strecoare un plic plin de viață spirituală – Lumină lină. 

Prieteni de o viață, noi vă urăm multă sănătate pentru a îndeplini acest deziderat ! 
Iași, 9 noiembrie 2020 

 
 

Un deceniu de tinerețe 
 

m urmărit cu interes revista Noul literator din momentul apariției în peisajul revuistic românesc, 
remarcând bogăția sumarului și varietatea conținutului.  Ajunsă la un ceas de bilanț, încă atât de 
tânără, dar dovedind o afirmare matură prin seriozitatea și profesionalismul manifestat, revista 

Noul literator se impune, în spiritul imperativelor culturale ale timpului nostru, printr-o largă deschidere 
spre cei care creează și promovează valorile autentice. 

Iată că acum la împlinirea unui deceniu de la prima apariție, constat că timpul acordat ambițioasei 
reviste n-a fost degeaba. Număr de număr, ștacheta ei a fost ridicată prin valoarea textelor apărute, prin 
atenția acordată tinerei generații, prin aspectul elegant realizat cu toate problemele existente din punct 
de vedere economic care, sunt convins, a creat uneori mari dificultăți, mai ales acum când omenirea trece 
printr-o pandemie de proporții inimaginabile până azi.  

Pentru vremurile pe care le trăim și mai ales pentru cele ce ne așteaptă, performanța poetului 
Constantin Pădureanu și a echipei sale nu poate stârni decât admirație. Revista Contact international 
urează revistei Noul literator și redactorilor săi viață lungă, mult succes în continuare, materiale și 
cititori de calitate! Felicitări! 

 
Acad. Liviu Pendefunda, H.D. Litt. 

Iași, 10 octombrie 2020 

C 

A 



186 vol.31,  201-203| ianuarie-februarie-martie, 2021 

 

Cleopatra LORINȚIU 
 

Imaginea care rămâne 
 

u eu ar fi trebuit să spun povestea asta, 
evident sunt subiectivă dar pentru că 
eu o știu atunci, hai să fiu eu cea care o 

destăinuie aici. 
Sunt amintiri, flashuri de memorie prețioase, 

cu cât înaintăm în vârstă cu atât amintirea e mai 
importantă, adeseori ea se fixează prin amintirea 
unei amintiri, anume prin fotografie. 

Mult a evoluat lumea fotografiei, și ceea ce era 
la fine de secol 19 un lux, apoi o obișnuință 
necesară, iată că devine acum cea mai banală și 
mai accesibilă formă de comunicare.Cea mai 
lesnicioasă, uneori cea mai crudă, cea mai tandră 
sau mai periculoasă. Toate la un loc. 

 

 
Bernard Brumberg , fotograf francez, ( 1952-2014) 

 
Am să vă rețin o clipă din iureșul zilei ca să vă 

vorbesc despre un fotograf aproape neștiut, nici 
măcar el, spre sfârșitul scurtei sale vieți nu se 
ostenea să se ia în serios.Nu îi plăcea să se 
vorbească despre el. Lucrase ca fotograf angajat 
pentru mari agenții franceze și internaționale, 
fusese fotoreporter de război pentru Agenția 
Gama, apoi trecuse în cu totul altă zonă a așazisei 
fotografii factice, pentru Maisons et jardins,Vogue, 
și în sfârșit fusese fotograf de platou pentru ORTF. 

Ca citiorul de azi să înțeleagă, trebuie spus că 
ceea ce era televiziune în anii 60, se petrecea pe 
platouri înțesate de mașinării enorme, cu camere 
de luat vederi cât niște bivoli, deplasate pe rotițe 
și că în spatele unei emisiuni era o desfășurare de 
forțe ce implica zeci de oameni. Ei bine, cu toate că 

aceste filmări erau păstrate cu grijă mai apoi, în 
cutiile cu bobine, depozitate cu precauție ( Franța 
e atentă mereu la memorie, există celebra INA) 
realizatorii, producătorii emisiunilor, aveau grijă 
să păstreze și pe peliculă fotografică imagini cu 
protagoniștii, scene de platou. 

 

 
compozitorul Georges Moustaki (1934-2013) 

 

Și bine făceau. Altfel nu am fi avut acum așa o 
bogăție de imagini. Cum la noi obiceiul ăsta nu 
exista, iată că avem sau foarte puține imagini sau 
chiar deloc, cu unii din corifeii culturii. 
 

 
Cântăreața Jane Birkin, ”modelul preferat” 

 

N 
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 Un clasic al comediei franceze Louis de Funès (1914-1983) 

 
Tânărul Bernard Brumberg era fotograf de 

platou la emisiuni de divertisment, varietés 
françaises cum se zice. Așa s-a apropiat, cu 
sinceritatea și dezinvoltura celor 20 de ani ai lui, 
de mulți artiști rămași importanți peste vreme...Cu 
unii s-a împrietenit, și păstra amintiri deosebit de 
tandre unor amiciții de atunci : Jane Birkin despre 
care spunea că era o zăpăcită fermecătoare pe 
care o ducea cu mașina lui roșie, Johnny Hallidey a 
cărui onestitate o evoca întotdeauna, Romy 
Schneider cu care înfiripase o idilă și de aceea 
prefera, cu delicatețe, să nu vorbească despre ea, 
Sheila care era o prietenă de nădejde, melancolicul 
Moustaki de care se lega printr-o strună subțire de 
metec. 
 

 
Actorul Yves Montand (1921-1991), figură mitică a filmului francez 

Când Bernard s-a apucat să scaneze prin anul 
2010, o mică parte din fotografiile ce i-au rămas ( 
căci majoritatea zdrobitoare a bobinenlor 
rămăsese proprietatea firmelor, a agențiilor de 
foto) , fiecare fotografie îi aducea o amintire. 

 
Johnny Halliday (1943-2017) 

 

Louis de Funès era extrem de serios, parcă nu 
avea nici un pic de umor și nu a surâs în timpul 
ședinței fotografice, niciodată. Marie Laforet era 
de-o grație nespusă. Sheila avea întotdeauna un 
aer de bonne copine, foarte tonică și de treabă. 
Bernard se apropiase mai ales de Serge Reggiani ,îi 
păstra o mică ranchiună lui Remy Martin pentru 
nu știu ce neînțelegere aministrativă, fusese vrăjit 
de Melina Mercouri, ministresa grecoaică a 
culturii, invitată și ea pe un platou al televiziunii și 
de Bob Hope, de Jo Dassin și Yves Montand,de Julie 
Christie și Corine Marchand. 

Poze de ale lui cu toate aceste staruri, nu au 
rămas, firește, nu era vremea selfiurilor, lumea nu 
sărea să se pozeze cu x si cu y, fotograful, dacă 
voia să fie de bună calitate, era cel care facea 
cadrul și apăsa pe declanșator. Există o poză, 
publicată în ceea ce s-ar numi programul de 
televiziune franceză tipărit al anilor '60, cu toată 
echipa cocoțată pe scările exterioare la ultimul 
etaj al clădirii din rue Cognacq-Jay, ultima stradă 
pe dreapta când vii pe Avenue Bosquet, dinspre 
Ecole Militaire spre Quay Branly, (se numea așa în 
memoria fondatorului celebrului magazin La 
Samaritaine) 

Poze de ale lui cu toate aceste staruri, nu au 
rămas, firește, nu era vremea selfiurilor, lumea nu 
sărea să se pozeze cu x si cu y, fotograful, dacă 
voia să fie de bună calitate, era cel care facea 
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cadrul și apăsa pe declanșator. Există o poză, 
publicată în ceea ce s-ar numi programul de 
televiziune franceză tipărit al anilor '60, cu toată 
echipa cocoțată pe scările exterioare la ultimul 
etaj al clădirii din rue Cognacq-Jay, ultima stradă 
pe dreapta când vii pe Avenue Bosquet, dinspre 
Ecole Militaire spre Quay Branly, (se numea așa în 
memoria fondatorului celebrului magazin La 
Samaritaine) 

 

 
Les quais de la Seine 
 

 

 
Les feuilles mortes ... 

 

Și din ea ne privește un Bernard tânăr și 
imberb, cu plete evident, la doar câțiva ani după 
acel an de neuitat '68 cu toate revoltele lui 
tinerești și populare împotriva unei funcționărimi 
închistate și anacronice. (Sous les pavés, le sable! ) 

 

 
Le Pont des Arts 
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Pont Alexandre 

Bernard Brumberg, parte dintr-o echipă care 
făcea televiziune și presă și divertisment cu 
pasiune și fără încrâncenare. 

 
Fotoreporter de război în Golan : Războiul de Yom Kipur (1973) 
 

Mult mai târziu, când Bernard, devenit soțul 
meu, venise cu mine în România, în 2006, avea să 
descopere stând de vorbă cu mama mea Eleonora, 
în jurul mesei noastre garnisite cu bunătăți de la 
Bistrița, că marile vedete franceze ale anilor '60-
'70 îi erau și ei cunoscute : Marie Laforêt și Yves 
Montand, chiar Alain Barrière, bunul prieten de al 
lui Bernard, al cărui cântec îl ascultam noi la 
radioul copilăriei din Năsăud (Elle était si jolie...) 
și mai ales Hugues Aufray cel care venise la Cerbul 
de Aur, în România noastră, interpret și poet 
devenit cumva mitic prin angajarea lui socială ... 

Hugues Aufray cu pletele lui în vânt, un simbol 
al tinereților noastre, ajuns și el octogenar dar tot 
revoltat, tot cu pletele în vânt, acum argintii și tot 
un simbol evocând poezie, prietenie, valori 
umaniste sau înflăcărate în muzica lui de 
menestrel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Așa că amintirile noastre, ale lui Bernard și ale 
mele și ale mamei mele, se atingeau undeva, se 
armonizau undeva într-o întâlnire târzie, foarte 
caldă, intensă și mult prea scurtă. 

Căci fotografia unește. 
 

 
Bernrd Brumberg a fost trimis o perioadă de timp de agenția de 

fotografie franceză pentru care lucra, la Teheran, să fie fotograful personal al 
Șahinșahului Iranului, Reza Pahlavi. Fotografiile sale au apărut atunci pe 
coperțile importantelor reviste franceze. 

 

Și chiar dacă prima fotografie pe care i-o 
văzusem pe coperta unei celebre reviste 
franțuzești aduse în clasa de franceză de 
profesorul nostru la liceul din Bistrița, mă marcase 
profund, căci înfățișa o împărăteasă decăzută dar 
de o frumusețe rară, împărăteasa Farah, aveam să 
realizez acest lucru abia peste 50 de ani, atunci 
când, cu sufletul îndurerat, ordonam arhiva de 
fotografii a celui pe care l-am întâlnit la Paris în 
anul 2002 și a fost soțul meu : Bernard Brumberg 
( 1952,Paris- 2014, București). 
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Alexandru CETĂȚEANU 
 

Pe ZOOM, din Montreal  
activităţi culturale în timpuri grele 
 

are ştia cineva că această nenorocire 
planetară numită Covid, va lua o aşa 
amploare şi că va dura atât de mult? Nu 

cred, aşa cum nu ştie nimeni cât timp ne va mai 
tortura acest invizibil duşman al civilizaţiei 
umane. Trebuie să-l întrebăm pe Nostradamus!? 
Dar... în lumea anglofonă se zice că „every bad 
thing has a good side” (Fiecare lucru rău, are o 
parte bună). Fără discuţie, aşa este. Covidul a 
redus drastic poluarea cu CO2, a redus cazurile şi 
mortalitatea de la gripă, a ţinut oamenii acasă - în 
familie,  a depopulat oraşele supraaglomerate, s-
au redescoperit bucuriile vieţii la ţară, în natură, a 
redus „poluarea sonoră” - zgomotul de la traficul 
aerian etc. 

Pentru domeniul cultural, în special pentru cei 
care au vrut „să supravieţuiască prin cultură” 
(fomulă din timpul comunismului) a fost benefic, a 
fost...terapeutic. În cazul nostru, al Asociaţiei 
Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN) 
putem spune la fel. Prin revista „Destine Literare” 
(scoasă sub egida UZPR) şi prin cenaclul cu acelaşi 
nume, am „supravieţuit”, ba chiar am „înflorit”. 
Începând cu luna martie, am recurs la această 
„minune” a comunicării (numită ZOOM) şi am avut 
14 (paisprezece) fructuoase dialoguri culturale, cu 
personalităţi din 4 continente (!). Nu ne-am mai 
întâlnit la cenaclu între patru pereţi, ca în luna 
februarie 2020, presaţi să eliberăm sala după 3 
ore, ci ne-am deschis orizonturile spre toate 
punctele cardinale, fără restricții. Cum la mulţi 
participanţi aproape că nu le mai venea să plece 
din „sala Zoom”, nu a existat cenaclu să se termine 
în mai puţin de 5 ore, ba chiar s-a întins şi până la 
7 ore, de cele mai multe ori (ora două dimineaţa în 
România!). Cred că am bătut orice record - în total 
am depăşit 75 de ore de cenaclu, în numai 
aproximativ șapte luni! 

Iată, foarte pe scurt, cum a decurs  al 15-lea 
„episod” (al 14-lea pe Zoom): Vedeţi și Invitaţia 
ataşată – care dovedeşte că „niciodată socoteala 
de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. De 
exemplu, distinsul nostru invitat de onoare, 
scriitorul şi ziaristul Roni Căciularu, nu a putut să 
se conecteze pe Zoom şi ne-a lipsit mult („in 
absentia” am prezentat ce au scris despre opera 
lui R.C. personalități precum - Răzvan Voncu, Ion 
Cristofor și Zoltan Terner). La fel și prof. dr. 

Nicholas Dima, mare personalitate (l-am prezentat 
putin, am fi dorit sa ne vorbească, dar a dispărut 
din sală – apărea  cu capul în jos!) și nici dragul 
nostru coleg, maestrul Sergiu Cioiu nu s-a putut 
conecta.  Ce mult i-am simțit lipsa !   Am avut cu 
noi tot timpul, pe poetul Cezar Ivănescu și tărmul 
fluviului Saint Laurent, care ne-au privit cu drag.  

Dar să încep cu...începutul. La ora 11:45 EST 
(ora estului continentului – nu se poate spune „ora 
Canadei” deoarece Canada are 6 zone de timp!), 
participanţii au început să intre în „sala Zoom”; 
discuţii libere - ce mai faci X, Y, cum este vremea 
acolo, ce bine arăţi etc. După „sfertul academic” 
(mai exact la ora 12:15 aici, ora 19:15 în România) 
am început cenaclul cu o binecuvântare dată de 
părintele poet Dumitru Ichim, pe care îl iubim şi 
apreciem foarte mult, aşa cum am apreciat-o pe 
regretata scriitoare, preoteasa Florica Bațu Ichim. 
Apoi... am început programul cu poezii de toamnă, 
citite de autor, distinsul scriitor Al Florin Ţene, 
preşedintele Ligii Scriitorilor Romani şi coleg cu 
mai mulţi dintre noi în UZPR. Am simțit toamna 
din locurile mele natale, Al Florin fiind și el tot de 
la Drăgășani la origini. 

În continuare, scriitoarea şi ziarista Milena 
Munteanu ne-a citit un superb eseu care ne-a 
trezit dorul de România. Felicitările nu s-au lăsat 
aşteptate – acad. prof. dr. şi scriitor Liviu 
Pendefunda fiind primul care a dat „tonul” 
aprecierilor. 

Cum poetul Jacob Isaac nu apărea, a luat 
cuvântul prof. univ. dr. Anca Sîrghie, care ne-a 
prezentat pe poetul sibian Victor Albu, prezent în 
„sală” pentru a doua oară. 

În fine, a apărut Invitatul nostru, poetul dr. 
Jacob Isaac din statul Kerala, India, unul dintre 
organizatorii celui de-al 39-lea Congres Mondial al 
Poeţilor (alături de renumitul prof. dr. Achyuta 
Samanta, de poetul dr. R.K. Das și alții), ţinut în 
noiembrie 2019 în Bhubaneswar, statul Odisha; a 
fost cea mai mare „întâlnire” a poeţilor din toate 
timpurile – greu de imaginat – aprox. 1300 de 
poeţi din 86 de ţări, iar răsunetul pe care l-a avut 
acel eveniment poetic în India, ne-a depăşit toate 
aşteptările! Nu credeam că atâta mass-media, 
atâtea personalităţi politice, ba chiar şi 
vicepreşedintele Indiei Venkaiah Naidu vor fi 
alături de poeţi (citiţi reportajele din numărul din 

O 
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decembrie 2019 al „Destinelor Literare” la site-ul 
www.destine-literare.com). Am arătat 3 cărţi ale 
lui Jacob care „au trecut Oceanul”, Jacob ne-a citit 
poezii în engleză, apoi Liviu Pendefunda i-a/ne-a 
citit 3 poezii pe care le-a tradus în română şi le-a 
publicat în revista  Contact  international 
(înfrăţită cu Destine Literare). A urmat poetul 
Mircea Ştefan, care a citit alte poezii ale lui Jacob, 
traduse de el din engleză în română şi care au fost 
publicate în revista ASRAN – „Destine Literare”. 
Prof. univ. Dr. Eveline Băeşu din California, 
originară din Slătioara/Vâlcea – sora unui drag 
coleg al meu de liceu la Craiova (la Colegiul „Carol 
I”), regretatul Ieronim (Coco) Băeşu, ne-a citit în 
engleză poezii minunate – mai ştim profesori 
universitari de matematici superioare (contem-
porani) şi buni poeţi – de exemplu Florentin 
Smarandache, care ne-a lipsit. 

În sfârşit, distinsa noastră colegă, dr. Dana 
Opriță, pe care o vedeam pe Zoom, dar nu o 
auzeam (problemă tehnică...) s-a conectat prin 
WhatsApp, i-a mulţumit lui Jacob pentru primirea 
caldă pe care ne-a făcut-o în India şi ne-a citit 
poeme din creaţia ei, în engleză, în cinstea 
invitatului nostru.  

Impresionant a fost momentul când dr. Julia 
Deaconu (fostă medic psihiatru în RSR şi medic de 
urgențe şi de familie în Canada – soţia mea 
gorjeancă) a salutat-o pe Evelina, cu bucuri de a o 
revedea, mulțumită cenaclului, după aproape 36 
(!) de ani, când actuala profesoară și poetă, era 
studentă în primii ani de facultate la București. 

 
 
Redutabilul anglist Adrian Săhlean ne-a 

impresionat – inclusiv pe Jacob, recitând cu o 
dicție de actor, poezia La steaua, pe care a tradus-
o profesional din română în engleză. Venind vorba 
de tradiţia prieteniei dintre români şi indieni, 
exemplul cel mai cunoscut fiind povestea de 
dragoste dintre Mircea Eliade şi Maytrei Devi – 
Evelina Băeşu ne-a relatat cum un profesor 
originar din India, când a auzit că este româncă, i-
a mărturisit că a cunoscut-o personal pe Maytrei, 
de care însă nu avea o părere prea bună. Oricum, 
impresionantă marturisire... ce mică este lumea! 

În continuare, scriitorul Victor Albu ne-a citit 
poezii şi un eseu; Ilia Manole, din Chişinău, 
prezentă la aproape toate întâlnirile Zoom, ne-a 
citit din suflet poezii minunate cu accent 
basarabean şi ne-a asigurat că ne iubeşte – şi noi o 
admirăm şi o iubim mult. 

Apoi a venit vorba de cenaclul „Mircea Eliade” 
din Denver/Colorado (cenaclu înfrăţit cu cenaclul 
nostru) care va avea loc pe 24 octombrie. Istoricul 
Sebastian Doreanu (sebitrocar@yahoo.com – 
puteţi să-i scrieţi dacă doriţi să participaţi) şi 
Adrian Săhlean ne-au vorbit despre o temă care va 
fi dezbătută cu această ocazie, aceea a traducerilor 
de poezie. Opt traducători profesionişti, printre 
care Cristi Stoileanu, Ştefan Stoenescu, Cristian 
Shenk şi Horia Ion Groza, vor fi prezenţi pe Zoom 
la „o milă altitudine”. 

În continuare, simpaticul poet şi compozitor 
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Marin Voican ne-a înveselit cu versuri satirice, 
urmat de scriitorul şi arheologul Liviu Lungu din 
Constanța, care ne-a vorbit pe scurt despre un 
roman al său - Minorama, dedicat frumoasei şi 
înţeleptei profesoare americane Băeşu Eveline şi 
altul dedicat lui Ovidiu, cu ocazia a două mii de ani 
de la naştere.  

Apoi, a urmat prietenul nostru, avocatul Dorin 
Nădrău, cu o prezentare impresionantă despre un 
mare român, uitat pe nedrept şi anume istoricul şi 
criticul literar Basil Munteanu (9 nov. 1897-1 
iulie 1972). Fapt inedit – a cunoscut-o pe nepoata 
lui Basil, pe nume Ruxandra Shelden. După această 
excelentă evocare, a revenit marele nostru 
prieten, gorjeanul Marin Voican cu alte poezii şi în 
plus, ne-a făcut bucuria de a ne trimite două arii 
din opera TRAVIATA, de Verdi (SEMPRE LIBERA 
şi BRINDISI), interpretate de cunoscuta soprană 
Rodica Gabriela Anghelescu. În plus, Marin ne-a 
citit un comentariu elogios al lui Constantin 
Arvinte, despre soprana Rodica G. Anghelescu, 
soția sa. Aș fi dorit să o aduc în „sala Zoom” pe 
diva Virginia Zeani, dar nu a fost posibil. O sa-i mai 
iau un interviu cu altă ocazie. 

Profesorul Ion Dur ne-a sugerat ca ar fi fost 
bine sa începem cenaclul cu această muzică 
înălțătoare și să-l terminăm tot cu muzică. În plus, 
a avut cuvinte de laudă pentru întâlnirile noastre . 
Ne-a mai vorbit despre corespondența lui Basil 
Munteanu cu Vasile Băncilă, despre care a scos 
recent o carte. Ne-a mai sugerat sa revenim asupra 
acestui mare om de cultură român, idee pe care a 
sustinut-o și Anca Sîrghie și așa vom face. De la o 
frumoasă metaforă a profesorului (picnic poetic) a 
venit vorba de cățelușa frumoasă a avocatei 
scriitoare, Victoria Necula, pe care ne-a prezentat-
o și despre care am aflat ca se numește Dora și are 
un an și trei luni. Mai înainte, am prezentat o 
insectă canadiană telegenică, de marimea unui 
licurici, cu  dungi roșii  pe extremitățile aripilor  și 
pe care niciunul din vecinii mei născuți în Canada, 
nu au recunoscut ce este, cum se numește. Nu-i 
așa ca Zoom-ul are avantajele lui de a cunoaște 
lucruri noi? Ce frumusețe de insectă! O puteți 
admira mai jos : 

 

 
 

A urmat Gheorghe Cărbunescu, un alt gorjean 
de vază, poet, compozitor și interpret de romanțe, 
foarte îndrăgit de participanți, care ne-a recitat 

minunate catrene umoristice şi ne-a oferit 
minunata romanţă Am iubit doi ochi albaştri. Dorul 
de România ne-a copleșit. 

A urmat un alt moment emoţionant, despre 
viaţa şi opera lui Nicolae Batzaria (20 nov. 1874-
28 ian. 1952), scriitorul copilăriei distinsei 
noastre colege Melania Rusu Caragioiu şi al 
copiilor din România, între războaie. A murit 
martir în închisorile comuniste. Și-a dat ultima 
suflare în braţele marelui meu prieten din Florida, 
regretatul prof. dr. Claudiu Matasa, fost coleg de 
facultate şi prieten cu generalul Mihai Pacepa. Ce 
coincidenţă – când Melania ne-a propus această 
minunată şi necesară comemorare, nu mi-am dat 
seama imediat despre cine era vorba. Excelentă 
prezentarea făcută de vicepreședinta ASRAN (cu 
emoţii vizibile) care ne-a mers la inimă. 

Am urmat eu, cu o prezentare, despre un alt 
scriitor aproape uitat – Virgil Gheorghiu (15 sept. 
1916, Războieni – 22 iunie 1992, Paris), care a fost 
cel mai cunoscut scriitor român în Occident, după 
1949, în urma publicării celebrei cărţi A 25-a oră, 
tradusă în peste 40 de limbi(!). A publicat peste 30 
de cărţi, iar abia în perioada 1990-2019, i-au fost 
traduse în limba română şi publicate în ţara lui 
natală, însă numai 10 cărţi. Am arătat (m-am 
lăudat) cu cele 4 cărţi ale lui în franceză, din 
biblioteca mea. Aşa cum era programat, istoricul 
Sebastian Doreanu ne-a arătat vreo 7 cărti de 
Virgil Gheorghiu din biblioteca lui și ne-a vorbit cu 
multă competență (ca de obicei) despre 
„scandalul” de la Paris, generat de Monica 
Lovinescu, cea care i-a tradus cartea A 25-a oră 
din română în franceză, nemulţumită că nu a fost 
plătită suficient. S-au aflat lucruri noi, foarte 
interesante şi s-au făcut intervenţii deosebite 
(Marian Costache, Gheorghe Cărbunescu). 
Controversa legăturii dintre valoarea operei şi 
caracterul autorului, a rămas nelămurită. 

A urmat poeta Sanda Tulics, care cu maxime şi 
poeme de toamnă, recitate cu mult „suflet”, ne-a 
transportat în lumea fascinantă a poeziei. După 
aceea, a luat cuvântul scriitoarea avocat Viorica 
Necula, care a adus un impresionat omagiu poetei 
Clara Mărgineanu, plecată spre Eternitate la 
numai 47 de ani (răpusa de un cancer nemilos). 
Ne-am revenit cu greu din tristeţea care ne-a 
cuprins, dar trebuia să mergem mai departe. 
Inimoasa secretară a cenaclului, talentata și 
prolifica poetă și pictoriță Carmen Stănescu, ne-a 
citit poeme de dragoste şi viaţa ne-a părut mai 
frumoasă. 

A venit din nou timpul pentru muzică şi ne-am 
bucurat să ascultăm un cântec haiducesc al 
Haiducilor din Amărăşti (comuna mea natală), 
oferit de scriitorul comisar-şef - Corneliu Victor 
Drăghici. M-a emoţionat acest cântec, aşa cum a 
emoţionat şi pe participanţii la cenaclu. 
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Apoi, am avut bucuria să-l ascultăm pe 
preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, care ne-a 
vorbit despre realizările recente ale Uniunii, din 
care mai mulţi dintre participanţii la cenaclu fac 
parte (repet). Am aflat lucruri deosebit de 
interesante - despre implicarea UZPR la a 8-a 
ediţie a Festivalului Naţional de Poezie Vasile 
Voiculescu, despre promovarea savantului 
român/ francez Denis Buican, despre ziaristul 
Neagu Udroiu, despre stejarul lui Pamfil Șeicaru 
de la Buzău, despre activităţi la Bolintinul din Deal 
şi Bolintinul din Vale, despre implicarea UZPR în 
Festivalul Cărţii de la Slobozia, despre un nou 
concurs al ziariştilor numit sugestiv Sens şi 
contrasens, real şi virtual şi altele. Este 
îmbucurător să aflăm că uniunea ziariştilor este 
atât de activă, chiar şi în aceste vremuri de 
„război”. Şi aşa s-a ajuns la o interesantă discuţie 
despre Covid, cu opinii diferite, din diferite părţi 
ale lumii, ba s-a mai şi glumit puţin – haz de necaz, 
cum se zice pe la noi. S-a propus ca data viitoare 
(pe 31 octombrie) să reluăm discuţia, funcţie şi de 
ce se va mai întâmpla până atunci. 

Dar, pe un mic ecran sau într-o  mică fereastră 
Zoom (cum să explic...) a apărut „australianul” 
Daniel Ioniţă, pe care îl aşteptam cu drag, dar cu 
diferenţa de fus orar de 14 ore faţă de EST, s-a 
conectat mai târziu, la ora 7 dimineaţa în Sidney! 
L-am întâmpinat cu un cântec al Haiducilor din 
Amărăşti (ca să intre în „atmosfera” noastră) şi l-
am rugat să ne vorbească despre activităţile 
culturale româneşti din Australia (nu puține la 
număr), împreună cu alt român de suflet şi anume, 
George Roca. Ne-a vorbit despre volumul bilingv 
(română-engleză) recent publicat - Poezia 
românească de la origini până în prezent 
(Romanian Poetry from its Origins to the Present)- 
1186 de pagini (!) şi despre începutul acestui 
demers, de ce a fost motivat să traducă poezii 
(domnul Ioniţă este plecat din România de 40 de 
ani, iar copiii domniei sale s-au născut şi au 
crescut în Australia), istoria ediţiilor anterioare 

etc., poveste mai lungă.  În anul 2019 s-a  publicat 
la Editura Minerva (redactor Ana Munteanu) 
cartea TESTAMENT-400 de ani de poezie 
românească, care există în librăriile din România. 
Volumul scos recent de Australian – Romanian 
Academy Publishing, se găseşte pe Amazon şi pe 
Bookdepository (poate şi la alte librării). Discuţiile 
despre necesitatea promovării poeziei româneşti 
s-au prelungit – preşedintele Doru Dinu Glăvan a 
venit cu idei noi, am amintit şi despre ICR (am 
vorbit despre buna mea colaborare cu această 
instituţie, dar şi despre surpriza negativă pe care 
am avut-o recent, încă neelucidată) şi fără discuţie, 
Zoom-ul ne-a ajutat să ne cunoaştem mai bine, 
poate chiar mai bine decât în vremuri normale. 

A urmat un superb moment poetic susţinut de 
poetul Alexandru Dospinescu de la Montreal. 
Gheorghe Cărbunescu a găsit că unele poeme s-ar 
putea transforma în romanţe şi ne-am bucura să 
auzim romanţe de succes pe versurile poetului 
nostru montrealez. Inspirat de momentul poetic, 
Daniel Ioniţă ne-a recitat cu talent doua strofe din 
„Glossa” – traduse de el, şi toată lumea, inclusiv 
subsemnatul, am fost încântaţi, regretând că nu 
mai este cu noi Adrian Săhlean, să-şi spună 
părerea competentă, de mare traducător al lui 
Eminescu. Şi iar am purtat discuţii libere foarte 
interesante; Anca Sîrghie ne-a povestit o 
întâmplare amuzantă legată de o poezia tradusă în 
engleză, pe care nepoţica ei, iniţial a rejectat-o, 
despre necesitatea traducerilor literaturii 
româneşti în engleză şi în alte limbi Viorica 
Necula, Milena Munteanu şi Sanda Tulics au pus 
întrebări, am şi glumit la adresa traducătorului cel 
mai cunoscut în lume – Google Translator etc. 

Şi aşa, timpul a trecut pe nesimţite... la ora 
18.30 în Montreal, ne-am luat rămas bun, nu 
înainte de a-i mai asculta încă odată pe Haiducii 
din Amărăşti. Vă aşteptăm cu drag la întâlnirea din 
31 octombrie, înainte de Halloween! Ne puteţi 
contacta la adresa romwriters@gmail.com.  

Valleyfield, Quebec 
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L’anti eroe lirico  de Geo Vasile ♣ Vitralii de cuvinte de Mioara Bahna  Aesoterica de 

Bogdan Mihai Mandache    Simbolistica de Eugen Gherga  Perception of Reality, 
Indecenta hermeneutică a satului,  Cetatea  de Liviu Pendefunda ♣ Bunavestire de Katya 

Kelaro  Filosofia Religiei de Wilhelm Dancă   Despre  ce nu se uită,  Imaginea care 
rămâne de Cleopatra Lorințiu  Banca amintirilor de George Goldhammer ♣ A doua 

mireasă  de Vlad Scutelnicu   In căutarea timpului regăsit de ana Opriță   Pe Zoom 
din Montreal de Alexandru Cetățeanu  Poezia – corp și idee de Ioan Gâf-Deac  ♣ Puterea 

minții și religia de Nicolae Grigorie Lăcrița  Disthuri paradoxiste, Expediție în 
Antarctica de Florentin Smarandache 
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