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România, 
ultimul bal  

              „Munții noștri aur poartă, 

Noi cerșim din poartă-n poartă.” 

Octavian Goga  
 
 În loc să fim o ţară numai fraţi, 
 Simţim, în noua epocă barbară, 
 C-am fost, în viaţa noastră, blestemaţi 
 S-ajungem chiriaşi la noi în ţară. 
 
Din tot ce facem, nu avem nimic, 
Ne macină străine interese, 
Făina noastră n-are spor nici pic, 
Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese. 
 
Trăim acelaşi tragic simţământ, 
Sub politicieni şi sub contabili, 
Că noi, ca neam, avem destinul frânt 
Şi suntem de prisos şi nerentabili. 
 
Umili, ne cerem scuze de la toţi, 
Că nu ne-au chinuit destul în viaţă, 
Şi ne conduc nişte fanarioţi, 
Ce pe cei mici trădarea îi învaţă. 
 
Poet nebun, ce vorbe mai îndrugi, 
De zici că eşti din neam ce nu se lasă, 
Când am ajuns în ţara noastră slugi 
Şi suntem cerşetori la noi acasă? 
 
Şi vii şi morţi, amestecaţi, acum, 
Dispuşi să emigreze se arată, 
Mormintele se pregătesc de drum, 
În România deromânizată. 
 
Sus-puşii nu mai au nimica sfânt, 
Ca pe cravate, jurământu-şi schimbă, 
Nu mai avem nici fabrici, nici pământ, 
Vorbim şi limba noastră-n altă limbă. 
 
Şi-acum se-aude clopotul fatal, 
Vin vremuri de urgie şi de grindeni 
Şi este seara ultimului bal, 
Din zori, vom fi români de pretutindeni. 
 
Probabil, mâine-aici va fi pustiu 
Şi toţi în pribegie vom porni-o, 
Drum bun, popor pierdut la un pariu, 
Adio, mamă patrie, adio! 
 

Adrian PAUNESCU 
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Sfinxul și 
Îngerii Luminii 
 
 

rontierele spectrale ale lumii 
vizibile sunt delimitate de 
infraroșu pe de o parte și 
ultraviolet de cealaltă. Aceste 

solstiții vibratorii ale luminii au lungimile 
de undă cuprinse între 7000 și 4000 
angströmi care corespund la între 700 și 
400 trilioane vibrații pe secundă. Între 
aceste frontiere se desfășoară viața 
omului și să nu uităm că acestea se 
manifestă nu numai prin unde receptate 
de retină ci și de timpane. Ultima culoare, 
indigoul, definește arta regală a evoluției 
conștiinței omului, ea nemaifiind un 
amestec precum violetul, portocaliul sau 
verdele. Esoteric acest indigo reprezintă 
azotul, secretul unui ferment universal, 
extras al unei chei prin care se pot 
deschide căile arcurilor din arcanele 
superioare, invizibile. Radiațiile solare 
ondulatorii care furnizează lumină și 
căldură ce mențin viața terestră se 
repartizează ca un spectru obținut de 
oamenii de știință prin trecerea luminii 
prin cristale minerale sau de natură în 
curcubeul formelor geometrice ale 
picăturilor de ploaie. 

 
Severin Batfroi1 a comparat concep-

țiile filosofice de la Newton la Fulcanelli, 
care evocă « la violette… première fleur 
que le sage voit s’épanouir au printemps de 
l'Œuvre ». Astfel Fulcanelli este plasat 
într-un plan coerent și în concordanță cu 
Raymond Roussel2, expert în arta 
combinațiilor fonetice. Cuvântul „violet“ 
evocă mai puțin culoarea asociată ei cât 
funcției de corupere și violență, într'un 
perimetru limitat, acela de a metamotfoza 
verdeața grădinii într'o nouă culoare. Este 
discutabil precum roului unui ferment 
cum este oțetul, o picătură din acesta fiind 
suficientă pentru a transforma în natura 
sa orice cantitate de vin. În adâncul 
sufletului meu am crezut întotdeauna în 
integrarea omului în "atmosfera" spiri-
tuală a universului. Nu m'am îndepărtat 
de credință, în cel mai pur sens al noțiunii 
de a crede în lumea invizibilă, cea care 
este pretutindeni un viu atoatecunos-
cător, atotputernic și omniprezent. Setea 

                                                
1 La Via dell'alchimia Cristiana, Ed. Alkeios, 2007 
2 Raymond Roussel (20 ianuarie 1877 - 14 iulie 1933) poet 
francez, romancier, dramaturg, muzician și entuziast șahist 
notațiile de subsol reproduc informații din Wikipedia. NN) 

F
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de cunoaștere și interpretare a tainelor 
naturii, determinată poate și de un har 
sau alegere divină, mă determină în 
continuare să acced dincolo de contem-
plație și meditație în interpretarea 
semnelor luminii percepute oniric. 

Ne amintim Sfinxul  însoțit de corbul 
negru care impodobesc coperta volu-
mului Mystère des Cathédrales, două 
simboluri aparținând organizației Société 
Angélique, de asemenea, numită » le 
Brouillard « , o societate secretă literară și 
artistică, neglijată de istorici, deoarece, 
aparent, nu a jucat un rol politic. A fost 
fondată de tipograful  Sebastian Greif, 
originar din Reutlingen en Württemberg, 
stabilit la Lyon în 1522. El și-a doptat 
pseudonimul prin emblema unui grifon, 
împrumutând numele grecesc Néphès - le 
Brouillard – care desemna principiul 
universal, deoarece: „era golul, norul care 
îmbrățișa Ixionul3 pe care grecii îl 
numeau Grifon, având un cap de bou 
drept simbol“.  

Rabelais, care și-a afirmat calitatea de 
mason, este printre primii care au aplicat 
în literatură învățăturile și limbajul 
specific acestei societăți, folosind în 
cartea a cincea (capitolul XI)4 sfinxul ori 
grifonul. Guillaume Postel5  l-a remarcat 
pe Rabelais făcând parte din Société 
Angélique, pe care Postel, în 1452, o 
considera depărtându-se de credința în 
Dumnezeu. Într'adevăr, în Pantagruel 
(Cartea V, capitolul XVIII) Rabelais scrie 
"Viet d’aze ( … ) nostre unique Elixo 
[élixir]." Dar Viet de Aze, în provençală, 
nu este altceva decât dosul unui măgar. Și 
măgarul roșu era simbolul zeului egiptean 
Seth, ucigașul fratelui său Osiris. Potrivit 
lui Grasset d'Orcet6, în jurul tipografului 
                                                
3 În mitologia greacă, Ixion era rege al celui mai vechi trib al 
Thessaliei  
4 Gargantua et Pantagruel 
5 Guillaume Postel (25 martie 1510 - 6 septembrie 1581) a 
fost un lingvist francez, astronom, cabbalist, diplomat, profesor 
universitar și credincios creștin. 
6 Claude Sosthene Grasset d'Orcet (6 iunie 1828 la Aurillac - 
2 decembrie 1900 la Cusset) a fost un arheolog francez, 
scriitor, exponent al ezoterismului și fondator al studiului 
mitologiei franceze 

german s'au grupat mulți oameni de 
știință și scriitori. Aggelos înseamnă 
mesagerul, purtătorul de știri; și la 
Société Angélique a fost un fel de 
mesagerie ocultă care folosea codificarea 
prin semne, parole și ritualuri. Pe scurt, o 
cabală fonetică deosebit de dificil de 
descifrat pentru cei care nu au fost inițiați 
în această "limbă a păsărilor". „Biblia“ 
societății era Visul lui Poliphile, a lui 
Francesco Colonna (1467), un dominican 
născut la Veneția în 1433, care nu știm 
dacă era purtătorul de cuvânt al unui 
cenaclu ocult. Visul a fost publicat în 
orașul Dogilor în 1499 de faimosul Alde 
Manucce, cel Bătrân7. 

Așadar, sub numele de Société 
Angelique se ascundea una dintre cele 
mai puternice organizații secrete al 
secolului al XVII-lea, în strânsă legătură 
cu iezuiții inventând o metodă cripto-
grafică, care va fi descoperită de scriitorul 
și jurnalistul Grasset d'Orcet abia în 
secolul al XIX lea. Fulcanelli o cunoștea 
apropiindu-se de opera și scrierile lui 
Grasset d'Orcet. Printre membrii marcanți 
ai acesteia erau Saint Vincent Depaul8 și 
Giovanni Domenico Cassini9, superinten-
dentul Nicolas Fouquet10, primii lăsând 
posterității un testament, obeliscul 

                                                
7 Aldo Manuzio (Aldus Manutius în limba latină, Alde l'Ancien 
sau Alde Manuce în limba franceză), născut în 1449 la Bassiano 
și mort la Veneția la 6 februarie 1515, bibliotecar italian, cu 
sediul în Veneția, care a jucat un rol fundamental în 
răspândirea culturii umaniste în peninsula italică și, în special, 
literatura greacă. 
8 Vincent de Paul (24 aprilie 1581 - 27 septembrie 1660) 
preot francez catolic care s'a dedicat servirii săracilor. Este 
venerat ca un sfânt în Biserica Catolică și în Comuniunea 
Anglicană. El a fost canonizat în 1737. El a fost renumit pentru 
compasiunea, umilința și generozitatea sa. Fondator al 
Congregației Misiunii și Fiicele Carității Sfântul Vincent de Paul. 
9 Giovanni Domenico Cassini (8 iunie 1625 - 14 septembrie 
1712) matematician italian (naturalizat francez), astronom și 
inginer, născut în Perinaldo, lângă Nisa, parte a statului Savoya, 
cunoscut pentru munca sa în domeniile astronomiei și 
ingineriei. Cassini a descoperit patru sateliți ai planetei Saturn 
și a notat împărțirea inelelor lui Saturn; primul din familia sa 
care a început să lucreze la proiectul de creare a unei hărți 
topografice a Franței. 
10 Nicolas Fouquet, marquis de Belle-Île, Vicomte de Melun et 
Vaux (27 ianuarie 1615 - 23 martie 1680) a fost 
superintendentul de Finanțe din Franța din 1653 până în 1661 
sub regele Ludovic al XIV-lea. 
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Hendaye11 și program de calcul al 
meridianului ce trece prin Paris. 
Moștenitorul lor devine Fulcanelli însuși, 
care le continuă opera descriind obeliscul 
și recalibrarea metrului ca unitate de 
măsură. 

Numele societății rezultă din folosirea 
imaginii unui înger plasat în litera A ca 
semn de recunoaștere, pornind din 
preocuparea clerului prin frății angelice și 
a comunității legate de difuzarea cărților. 
Membrii acestui mic cerc literar de 
savanți și artiști erau sub patronajul Sf. 
Giles, aGgeLos înseamnțnd într-adevăr un 
mesager, un purtător de știri. Paul 
Naudon, istoric al francmasoneriei, presu-
pune existența unui cenaclu, pe care îl 
numește AGLA. Regulile Grimoire12 
identifică aGLa, aGeLos și GiLles, dar și 
aGLc. Aggelos este spiritul în greacă. 
Acesta este și înțelesul Zilei Sfântului 
Ioan, aflat în catedrale. Dar GL reprezintă 
Gully sau GauLts, tot așa cum și AGLA este 
bine cunoscută și discutată de inițiați. 
Societatea secretă AGLA era fondată din 
1509 de către Cornelius Agrippa pe 
Strada Mercière de Lyon, care astăzi 
strada restaurantelor, dar în timpul 
Renașterii a fost zona tipografiilor, care se 
înmulțiseră în acest oraș de târguri și 
cunoaștere. Dar condițiile dure de lucru 
ale acestei profesii au dus la greve și 
revolte. Dacă în anul 1500 erau 50 de 
imprimerii și mai mult de 100 în 1550 
ceea ce a făcut ca Lyon să devină al treilea 
oraș din Europa pentru tipărirea și 
răspândirea ideilor, până la sfârșitul 
secolului profesia a dispărut cu totul. Tot 
aici au creat, după cum am amintit, 
François Rabelais, membru al AGLA și 
regele Francisc 1, care desemnase acest 
oraș ca bază pentru cuceririle sale 
italiene, gândind să facă din Lyon, capitala 
Franței (și el participant la întâlnirile 
AGLA). AGLA a fost, pentru kabbaliști un 

                                                
11 Hendaye (Bască: Hendaia), comună în departamentul 
Pyrénées-Atlantiques și regiunea Nouvelle Aquitaine din sud-
vestul Franței 
12 Carte de vrăjitorie folosită de magicieni 

acronim perfect, compus din inițialele 
cuvintelor Atah gabor leslam, Adonai (ești 
veșnic puternic, Doamne). Agla era o 
societate ezoterică care grupa ucenicii, 
companionii și maeștrii cărții. Glifa 
acestei mari societăți era numărul 4. Dar 
erau folosite și hexagrama ori sigiliul lui 
Solomon, monograma Mariei, desemnând 
alchimia și hermetismul. 

Biserica Saint Sulpice cu fântâna sa 
renumită, a celor „patru puncte cardinale“ 
rămâne o enigmă demnă de esoterism, 
deoarece aceste patru repere cardinale 
formează constelația Lebedei și nici nu 
trebuie uitat că pe aici trece meridianul 
atât de drag autorilor de științe oculte ori 
romancieri  (Dan Brown). Revenim la Sf. 
Vincent de Paul pe care îl găsim la fiecare 
pas în capitolele lucrărilor lui Fulcanelli. 
Este de remarcat că în spatele societății 
Saint Sacrement din anii 1600 a fost o altă 
poveste foarte complexă, care se afla în 
centrul intrigilor politicii înalte. Omul 
sfânt a fost, de asemenea, un personaj 
formidabil egal cu cei mai puternici din 
regatul Franței. Potrivit autorului 
Francine Bernier, membrii care constituie 
societatea păreau să aștepte revenirea 
viitoare a "Regelui lumii creștine". Prin 
urmare, pregăteau Franța pentru un 
eveniment iminent. Înainte de întoarcerea 
Sa glorioasă la tronul Ierusalimului și 
judecata finală, așa cum a anunțat în 
cartea Apocalipsului, acești cruciați înfo-
cați au trebuit să „curețe“ și să conver-
tească necredincioșii, prin urmare, efortu-
rile intense de predicare și misionarism 
efectuate sub acoperirea societății 
condusă de Vincent Depaul. Pe scurt, au 
fost războinici apocaliptici creștini, numiți 
pentru a conduce, a conduce și a termina 
un război sfânt, cu scopul de a pregăti 
Franța pentru a doua venire a lui Cristos. 
Probabil la originea Frondei în timpul 
Regenței și acțiuni de conducere împo-
triva puterii, mai ales împotriva 
cardinalului Mazarin, care erau 
obiectivele companiei în realitate? Astăzi 
ne gândim la o pregătire înainte de 
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momentul a ceea ce urma să se întâmple 
un secol mai târziu, în timpul Revoluției 
din 1789. Ea a avut succes mai degrabă 
sub auspiciile acestei organizații ce 
intermedia revenirea Templierilor, având 
bazele în Saint Sulpice. Se pare, așadar, că 
exista o luptă între membrii acestei 
societăți și autoritatea lui Mazarin, bis 
repetitas a ceea ce fusese istorie cu câteva 
secole în urmă, între Ordinul Templului și 
Filip cel Frumos. Din nou, rațiunea 
revenea la vechiul Ordin. 
 

Tipografii, moștenitori ai cărturarilor 
și copiștilor, cu siguranță, nu ignorau 
faptul că autorii necunoscuți ai Bibliei, 
după ce au primit misiunea de a ridica 
voalul - Apocalipsul - au fost capabili să 
închidă și să sigileze Cuvântul. Voiam să 
scriu; dar am auzit o voce din cer 
spunându-mi: "Țineți sub sigiliu cuvintele 
celor șapte tunete și nu le scrieți. Și această 
voce mi-a vorbit din nou și mi-a zis: "Du-te 
și ia cartea deschisă care este în mâna 
îngerului care stă pe mare și pe pământ". 
Trebuia să găsesc îngerul și am spus: "Dă-
mi cartea." Și mi-a spus: "Ia-o și-o mâncați; 
vă va provoca amărăciunea în burtă, dar 
în gura voastră va fi dulce ca mierea. " Așa 
că am luat cartea din mâna îngerului și a 
fost în gura mea dulce ca miere; dar după 
ce l-am înghițit, am simțit amărăciunea în 
stomac. Apoi îngerul mi-a zis: "Trebuie să 
răspândești încă înainte de multe națiuni și 
popoare din multe limbi și de mulți 
împărați". Deci, Ioan este profetul 
Cuvântului în misterul a ceea ce trebuie să 
rămână sigilat la inimă, ca în pântecele 
mamei, păstrând toate lucrurile în ea 
pentru a medita, Astfel el a simțit 
amărăciunea. Este necesar să se 
reamintească faptul că tradiția esoterică 
își găsește rădăcinile sale în neoliticul 
timpuriu, aproximativ 9000 de ani, la 
pelasgi și hiperboreeni, strămoșii traco-
dacilor.  Ca referință să studiem cartea lui 
Mircea Eliade, "Făurari și alchimiști", 
pentru a înțelege experimentele lor 
formale și cunoștințele primitive, 
cognitive, emoționale și spirituale ori 

mitice acelor timpuri; mitologia cosmolo-
gică și eshatologic par a fi apărut în jurul 
celui de al 4-lea mileniu î.Cr., misterele și 
scopurile sacramentale, devoționale și de 
sacrificiu au falsificat, mileniu după 
mileniu, această cunoaștere ermetică a 
lumii sau reala noastră tradiție secretă, 
cea transmisă până în prezent pe cale 
orală. Tot ceea ce pare a avea  origini 
învecinate continentului european, pare a 
proveni din misteriosul continent lemu-
rian. El a fost precursorul acestei menta-
lități occidentale. Acestea fiind spuse, 
societățile secrete de azi rămân orche-
stratorul înregistrărilor fizice, mentale, 
emoționale, psihologice, spirituale, 
religioase, mistice și ezoterice, care 
dezvăluie cursul de caractere imprimat în 
contemporaneitate de o sursă comună, și 
anume nordic Hyperboreană. 

Sunt multe simboluri, interpretabile în 
fel și chip. LIterele A și H constituie 
elemente de interpretare mistică. De 
exemplu crucea Hendaye ce se află în fața 
catedralei Saint-Vincent din Hendaye și 
are 4,6 metri înălțime. Crucea are cca. 3,6 
m. și stă pe un piedestal de cca. 1 m. Sunt 
4 desene gravate pe fețele piedestalului: 
pe partea din est este o stea, spre nord o 
Lună stilizată, spre vest este figura 
mânioasă a Soarelui cu patru stele în 
fiecare colț - fiecare stea având 6 raze, iar 
pe ultima față a piedestalului se observă o 
formă ovală cu o cruce în centru cu litera 
A în fiecare colț. Literele A au bara 
transversală în unghi drept și nu în linie 
dreaptă, asemănându-se cu simbolul 
francmasoneriei.  Potrivit cărții Misterul 
catedralelor, persoana care a sculptat 
acest monument a fost Maestru Mason. Pe 
piedestal se găsește o coloană grecească 
de 2 m. înălțime cu 17 creneluri iar în 
vârful acestei coloane se află o cruce 
grecească. Pe partea estică a crucii 
grecești este scris INRI (prescurtare de la 
«Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum» - 
«Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν 
Ἰουδαίων»); pe cealaltă parte scrie în 
latină OCRU X AVES PES UNICA - Slavă ție 
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Cruce, singura speranță. În ceea ce 
privește crucea creștină din Tulle13, 
pentru a mai exemplifica și argument 
pledoaria noastră, trebuie interpretată 
prin omisiunile sale, deoarece aceasta 
este regula cabbalei solare. Aici se impune 
H, mai ales impunând sensul anagogic și 
simbolic pentru cine știe să audă: 
IesuscHristuS, și același H, care este și în 
HIS, apreciind alte simboluri, I vertical și S 
circular și ascendent ca spirala prece-
siunii echinocțiilor, ceea ce am remarcat 
și la Hendaye. Hermeticul H indică 
respirația pentru a ști, de asemenea, că 
Duhul Sfânt exprimă o literă în același 
timp. În greacă, litera principală este 
scrisă H. Este, în mod primitiv, semnul 
aspirației aspru (având un K anterior în 
pronunție); din cele două jumătăți ale lui 
H, unul desemnează spiritul dur - în 
franceză, aspirat h, - celălalt mintea 
ușoară – h mut. Inspir-Expir, o cale 
metafizică pe care clerul o folosesc spre a 
găsi Cuvântul presupus pierdut. 

Litera Hé este extrem de importantă 
în "panteonul" tradiției evreiești. Ea este 
prezentă la toate nivelurile de inter-
pretare. De la simbolismul cel mai evident 
până la cea mai mistică gramatică. În 
primul rând, fonemul său este destul de 
special în ordinea consonanțelor. El cere o 
contracție a plămânilor care urmează să 
fie pronunțată. Un efect de burduf îi 
exprimă muzica. Expirarea este baza unei 
întregi misticități a literelor. Repetați 
această hieroglifă14 fără oprire. La fel și 
marii maeștri evrei din Evul Mediu, cum 
ar fi Aboulafia15 care a schimbat vocalele 
sub consoane, au creat exerciții spirituale 
de nivel înalt. Mantra supremă care este 
Tetragrammaton include doi Hé. În 
ebraică, două litere, similare în formă, 

                                                
13 Tulle (Occitan: Tula), comună din centrul Franței, capitala 
regiunii Corrèze, în regiunea Nouvelle-Aquitaine.  
14 Glifele sau hieroglifele sunt considerate a fi mărci unice care 
adună în mod colectiv ortografia unui cuvânt sau contribuie la 
o semnificație specifică a ceea ce este scris, în sensul că 
depinde de utilizarea sa culturală și socială. 
15 Abraham ben Samuel Abulafia (1240 - probabil la scurt 
timp după 1291), cabalist și erudit al iudaismului medieval.  
 

contribuie la dezvoltarea temei în modul 
mistic. În primul rând, Hé numit și "Palat 
Sacru", literă divină prin excelență din 
cauza rolului său primordial în numele 
divin YHWH. Apoi Heth, litera a opta a 
alfabetului, în arborele de Sephirot, este al 
zecelea, numit Malkuth - regatul - sau Ara 
Rab - Crown - încă Shekkinah - care 
reflectă cel mai adânc mister: prezența 
permanentă a Regatului. În această 
privință, emblema I H S întărește cu 
desăvârșire cuvântul lui Cristos 
"Împărăția este în mijlocul vostru". De 
fapt, heth, prin al zecelea Sephirot, se 
referă la numele divin ADONAI. În 
ebraică, ca și în greacă, este o poartă cu 
cele două coloane și pragul său superior; 
arhetipul oricărei construcții: doi stâlpi, o 
placă. În acest fel, fiecare monument 
începe să fie construit: megaliți plantați - 
menhir - piatră ascuțită - dolmen - coridor 
acoperit - kromlech; mese suspendate, 
altare întinse masiv pe fața cerului, 
tăinuite în beznă, pivniță, iad, mormânt. 
Solomon a conceput coloanele Jakin și 
Boaz la intrarea templului din Ierusalim – 
așa cum este legenda comunicată 
masonilor de pretutindeni, alături de 
numele stăpânului lor Hiram ucis pentru 
a'i smulge taina de către Jubélas, Jubelos 
și Jubelum. Sfântul Andrei - Anthropos, 
este considerat șef al masoneriei în 
tradiția scoțiană, Pe aversul emblemei 
scoțiene a Sf. Andrei este inclusă litera H, 
Hiram ieșind viu din mormântul său, dar 
Hiram, în limba regelui Solomon este 
Huram cuvânt care conține ideea de 
matrice, mulțumire, viață, puritate și 
consacrare și unde inițiala Heth este a 
opta literă a limbii menționate mai sus, 
litera vieții Haï în ebraică. Să adăugăm că 
Haï este numele divin corespunzător celui 
de-al nouălea Sefirot și că el are partener  
numele Shaddai. Sfântul Petru, în prima 
sa epistolă, amintește despre apa 
botezului din zilele lui Noe, în timpul 
construcției. Opt au fost salvați din ape "(I 
Petru III, 20-21). Prin urmare, opt vieți 
păstrate: "... l-a mântuit pe Noe, pe el, al 
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optulea" (II Petru al II-lea, 5). Sacralitatea 
poporului lui Israel se reface prin 
construcția templului și învierea lui 
Hiram, pentru ca pentru creștini învierea 
lui Cristos să desemneze triumful vieții 
spirituale peste cea a corpului psihic, 
curățirea corupției și mizeriei omenești. 
Astfel, secretul pentru care acest "Tată 
Milostiv" ar fi fost sacrificat este marcat 
cu H și desemnează octava finalizării 
creației.  

Aș dori să închei această trecere în 
revistă a încercărilor  minților luminate 
din ultimul mileniu de a revigora ideile, 
cunoștințele lumilor dispărute în negura 
vremilor prin prezentarea unor aspecte 
azi uitate. Heliopolis este numele unui 
oraș sfânt construit în Delta Nilului 
aproximativ cu 4500 de ani î.Cr. de 
fondatorii Egiptului antic: Shem-sou Hor, 
pur și simplu cei care îl urmau pe Horus. 
Acești oameni nu erau nici războinici, nici 
preoți, nici regi, erau aurari și făurari și 
ultimii supraviețuitori ai unui continent 

scufundat. Fulcanelli a inițiat pentru a 
revigora această frăție mitică prin 
portretizarea celor care au idealizat prin 
arta și mărturia lor în mesaje realizate în 
piatră, mesaje care altfel ar fi fost șterse 
din memoria umană. El a numit această 
moștenire prin artefacte a gândirii lor fi-
losofice ca fiind orașul invizibil Heliopolis. 
Cei care au preluat torța moștenită sub 
steagul fraților din Heliopolis sau rosicru-
cienii au denumit orașul Christianapolis, 
un sit invizibil pentru necunoscători. 
Omul de știință care a fost Fulcanelli, 
căruia îi închinăm această lucrare drept 
omagiu a fost pentru generațiile viitoare o 
inimă în mișcare un spirit de o mare 
cultură potrivit onestității și modestiei 
sale. Dincolo de alchimie, filiația neîntre-
ruptă a civilizației umane de sute de mii 
de ani a fost menținută prin acest om 
excepțional pentru contemporaneitate. 

●

 

 
King Ferdinand I Foundation, University Library 
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FULCANELLI 

" Scire, Potere, Audere, Tacere 
ZOROASTER 

Nature does not open the door of the sanctuary 
indiscriminately to everyone. 

In these pages, the uninitiated will perhaps discover 
some proof of a genuine and positive science. I do not, 
however, flatter myself that I shall convert them, for I know 
full well the obstinacy of prejudice and the great strength of 
preconceived opinions. The disciple will derive greater benefit 
from this book, provided always that he does not despise the 
works of the old Philosophers and that he studies with care and penetration the classical text, 
until he has acquired sufficient perception to understand the obscure points of the practice. 

No one may aspire to possess the great secret, if he does not direct his life in 
accordance with the researches he has undertaken. It is not enough to be studious, active and 
persevering, if one has no firm principles, no solid basis, if immoderate enthusiasm blinds 
one to reason, if pride overrules judgment, if greed expands before the prospect of a golden 
future. 

The mysterious science requires great precision, accuracy and perspicacity in 
observing the facts, a healthy, logical and reflective mind, a lively but not over-excitable 
imagination, a warm and pure heart. It also demands the greatest simplicity and complete 
indifference with regard to theories, systems and hypotheses, which are generally accepted 
without question on the testimony of books or the reputation of their authors. It requires its 
candidates to learn to think more with their own brains and less with those of others. Finally, 
it insists that they should check the truth of its principles, the knowledge of its doctrine and 
the practice of its operations from nature, the mother of us all. 

By constant exercise of the faculties of observation and reasoning and by meditation, 
the novice will climb the steps leading to 

KNOWLEDGE 
A simple imitation of natural processes, skill combined with ingenuity, the insight born 

of long experience will secure for him the 
POWER 

Having obtained that, he will still have need of patience, constancy and unshakeable 
will. Brave and resolute, he will be enabled by the certainty and confidence born of a strong 
faith to 

DARE 
Finally, when success has crowned so many years of labour, when his desires have 

been accomplished, the Wise Man, despising the vanities of the world, will draw near to the 
humble, the disinherited, to all those who work, suffer, struggle and weep here below. As an 
anonymous and dumb disciple of eternal Nature, an apostle of eternal Charity, he will remain 
faithful to his vow of silence. 

In Science, in Goodness, the Adept must evermore 
KEEP SILENT " 

_______________________________________________________ 
Fulcanelli, Le Mystère des Cathédrales (translated from the French by Mary Sworder), London: Neville Spearman, 1971, pp. 175-177 
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Ion VINEA  
(1895-1964) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estetica del 
paradiso 
disperso 

 
 

on Vinea è passato alla storia della 
letteratura romena non solo come un 
classico  della modernità, singolare per la 

sua volubilità stilistica, ma anche come animatore 
e fulcro della nostra prima avanguardia ; la rivista 
"Contimporanul" da lui diretta (1922–1932) 
diventa la principale rampa di lancio e 
sincronizzazione europea degli scrittori e degli 
artisti romeni a scapito dei modelli esausti o 
inquinati da ossessioni nazionalistiche, ruraliste, 
ortodossiste ecc. Persino gli echi del futurismo 
italiano possono essere individuati nei manifesti 
pubblicati sul "Contimporanul", in quanto l’arte 
del passato, provinciale e languente, viene 
respinta in nome del vitalismo, delle nuove 
emozioni e sfide tecnologiche. Questa risurrezi-
one/ rivincita dell’uomo ubiquo antisentimentale 
e protagonista delle grandi metropoli ha ispirato 
anche il giovane Ion Vinea, tanto nel suo 
"Manifestul activist către tinerime" (Manifesto 
attivista per la gioventù), quanto nelle poesie 
"Soliloquio", "Adamo", "Whisky-Palace", "Porte-
voix" ecc.  

Fatto sta che accanto a noti scrittori romeni 
come B. Fundoianu, Ilarie Voronca, Ion Barbu, Geo 
Bogza, nel "Contimporanul" troveremo anche 
autori stranieri di fama mondiale come Paul 
Eluard, Philippe Souppault, Robert Musil, Joyce, 
Trakl, mentre il direttore della rivista tiene 
assidua corrispondenza con membri dell’avan-
guardia europea (compreso F. T. Marinetti). 
Numeri speciali saranno dedicati all’architettura, 
al cinema, alle arti plastiche; quest’ultima sede 

evidenzierà i giovani artisti Brâncuşi, Victor 
Brauner, Marcel Iancu la cui fama diventerà col 
passar del tempo nazionale e addiritura 
internazionale. 

Tornando al poeta prodigo Ion Vinea, 
possiamo dire che i suoi testi lirici plasmati da 
ritmi, incanti e stilemi ipnotici, sembrano trarre 
origine da una profonda e dolorosa contempla-
zione del mondo, illuminata quasi da un astro che 
oscura più che rischiarare. La sua poesia può 
essere paragonata a ciò che Jean Pierre Richard 
chiamava "une entreprise abyssale" nel momento 
in cui  mette a fuoco un universo misto di semitoni 
e chiaroscuri che focalizza cordoglio e lutto. 

L’infanzia, i ricordi, il paesaggio, l’armonia, 
l’amore, sembrano inesorabilmente minacciati. 
Una sorta di paura estatica spira nella poesia di 
Ion Vinea  in vocaboli inerenti al repertorio della 
disfatta e  del pentimento; Se ne avverte quasi 
un’osmosi profumata di melodioso esilio, di 
vertigine e d’elegia. 

L’immaginario di Ion Vinea non poteva 
sfuggire alle malattie  dello spirito (un mal du 
siècle redivivo), soprattutto a quelle più 
appariscenti tra le due guerre, tanto in Romania 
che in Europa: la sconfitta e lo spavento 
esistenziale, il vuoto storico, lo smarrimento 
ontologico. I costrutti canori elaborati dal poeta si 
riproducono su un fondamento di discontinuità 
rivelatrice che spinge ad invocare la ragione a 
cedere davanti all’avvertita avventura metafisica. 
Se gli accenti patetici di alcune confessioni un po’ 
teatrali sembrano rappresentare il tributo pagato 

I
 



Toamna 2019  | Contact international 481 

 

ai grandi poeti della sua generazione (Tudor 
Arghezi, Lucian Blaga, Ion Pillat, George Bacovia 
ecc.), l’originalità dell’autore di un testo poetico 
come „Paradiso disperso" si avverte nel canto che  
vibra di presagi, brividi d’infelicità ed iettature. La 
poesia di Ion Vinea è la monografia  del deserto 
dei propri sogni defunti, celebrati negli accordi di 
un incessante pianto interiore. 

Nato il 17/30 aprile del 1885, Ion Vinea non 
fece in tempo a sfogliare il suo volume di versi 
"Ora fântânilor" (L’ora delle fontane), uscito 
qualche giorno prima della sua morte (luglio del 
1964). Dopo studi di legge a Bucarest e Iaşi, 
preferirà "far nascere" giornali e riviste nonché di 
essere presente quasi quotidianamente sulla 
stampa del tempo, divenendo uno dei più temibili 
polemisti e pamphlettisti accanto a Tudor Arghezi 
e N. D. Cocea. Quindi, a soli 17 anni fonda insieme 
a future celebrità, Tristan Tzara e Marcel Iancu, la 
rivista "Simbolul" dove verranno stampate la sue 
prime poesie. In realtà, la sua vera carriera di 
"manager" di periodici raggiungerà il vertice con 
l’apparizione nel 1922 della rivista 
"Contimporanul" che durerà fino al 1932 quale 
organo del "costruttivismo". Nel 1920 Ion Vinea 
riceverà in consegna da parte di N. D. Cocea il 
quotidiano "Facla", che porterà avanti fino al 1940 
quando verrà sospeso dalle autorità. 

Malgrado l’annuncio nella propria rivista (no. 
64, anno 1924) dell’imminente apparizione di un 
suo volume di versi, "La morte di cristallo" ( con 
incisioni di Marcel Iancu) il poeta non si curerà di 
realizzare quel progetto. Il prosatore invece lo farà 
con “Paradisul suspinelor” (Il paradiso dei 
sospiri), libro che verrà considerato dal critico, 
poeta e editore Perpessicius un "breve romanzo 
selenare". Se dello stesso prosatore esordiente, il 
famoso critico e storico letterario G. Călinescu dirà 
che è un "surrealista", un "promotore dell’-
assurdo" e al tempo stesso dell’estetica 
"dell’autenticità", l’autore dei testi lirici, conosciuti 
solo dalla stampa, viene considerato un elegiaco le 
cui modulazioni e litanie sono "smaltate e cedevoli 
come i componimenti dei giapponesi". L’estetismo 
crepuscolare, delirante, tipo Barbey d’Aurevilly, 
Huysmans, Villiers de L’Isle Adam, che verrà a 
ispirare il secondo romanzo, “Lunatecii” 
(publicato postumo) sarà complemento alla 
disperazione lucida della poesia, diario di un 
solipsismo in parte inspiegabile e gratuito, se  si 
tiene conto del fascino secolare e mondano  
dell’uomo Vinea. 

Emblematica per la tensione spettrale verso 
l’abisso è la poesia "Gemito", fuga impietrita 
nell’incubo del lutto e dello sfinimento: "Non trovi 
in me nemmeno uno strido/che oltrepassi al di là 
di te,/la pietra sia pietra e la quiete/un mare 
immoto di sospiri,/e sia vero che l’eternità/si 
fosse già distesa tra noi due/mentre il cordoglio 

sfascia il proprio lamento/qual vento evaso tra gli 
alberi spogli,/ chè non ci sia via di ritorno?" 

Questo flusso di prosodia opprimente e nel 
contempo musicale, scandisce un climax spirituale 
fatto d’allarme, ansietà, malessere. Dappertutto 
sibilano sussurri di cospirazione, disgrazie, 
malauguri della sorte e della natura contro la 
felicità della coppia. Dolorante come un sacro voto 
infranto, come un inabissarsi dentro una 
preghiera rinnegata per apostasia, la poesia di Ion 
Vinea è un crescendo graduale di rammarichi 
quanto più tardivi tanto più vani rispetto al 
contrattempo devastatore, allo sfasciarsi degli 
affetti e allo straniarsi della coppia nel ghigno 
agghiacciante dell’eternità: "…perché lasciasti/la 
culla del sonno cullarci/ognuno di noi d’un sogno 
diverso…" ("Rimproveri"). Lo staccarsi dei due 
cuori è uguale alla morte stessa del nuovo essere 
fondato una volta dagli amanti. Il grido di rivolta è 
colto in sordina dal poeta che, prigioniero di una 
solitudine orgogliosa e di un’assillante lucidità, si 
rende conto della lotta ineguale tra un assoluto 
sovrumano e indecifrabile, e (un indegno) 
aspirante incapace a decifrarlo: "Sparge bisbigli e 
cenere/ il paradiso perduto./ Non ho saputo, non 
ho saputo/ Scacciar il pensiero, – ubbidire alla 
sorte./ Alle bianche mani/avessi dato le mie 
tempie/ alle bianche mani./ Presso i trofei sfioriti/ 
della solitudine/ sono oggi il vincitor inten-
ebrato,/ intenebrato". ("Vittoria"). 

Il montaggio di una prosodia classica mista a 
versiliberismo viene percepito quale necessità 
espressiva susseguente ai connotati lirici, alla 
melopea medianica, agli emblemi dell'esilio, come 
per es. il testo intitolato "Tuzla": "Onda pallida, 
scogli arsi,/villaggio blu in un anello di calce/Le 
donne del lido dal viso di corallo/per strassi e 
belletto si danno./ Vorrei restarmene a 
Tuzla/presso i walzer morti nella casa bianca,/che 
parton gli scolari rachitici/ e sulle spiagge 
sanguina il papavero,/coagulo espulso nel frale 
meriggio./La sera fa segni dal faro/sopra le vaghe 
trombe di acqua/ ché tornano i pescatori con 
stelle sulle mani,/e passano i piroscafi e i pianeti”. 

La risonanza del cuore del poeta si racchiude 
come in una conchiglia marina nel "Declino", un 
monologo quasi liturgico, come anche in tant’altre 
poesie, che stanno dialogando simpateticamente 
con il fantasma del poeta romano Ovidio, mandato 
a confine dal potere imperiale a Ponto Eusino: "In 
margine al mare di lutto e lungo/l'estinte orme dei 
miei smarrimenti,/lungo i gemiti secoli fa dannati 
sott'astri/a Ponte Eusino scacciato con pensiero e 
col vuoto…".  

Ritagliati nell'illimitato crepuscolo universale 
e unici nella storia della poesia romena sono i suoi 
paesaggi marini, altrettanti autoritratti e al tempo 
stesso quadri metafisici ("Tomi", "Tristia", 
"Nauta", "Desio di mare"). Una singolare bellezza 
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contraddistingue anche alcune icone della 
provincia transilvana e dobrogeana ("La casa di 
Mangalia", "Sighişoara", "Viso" ecc.)  

Tornando (pure) alla metafora centrale della 
sua poesia – il paradiso disperso - e vista la 
perpetua altalena tra ribellione e perplessità, tra 
slancio d'angelo caduto e profondo scoraggia-
mento, tra vanitosa insurgenza e espiazione, 
possiamo credere che la stessa esistenza 
dell'incontaminata terra promessa non fosse altro 
che fatua illusione se non fatale disinganno. Ora e 
nell’ora della nostra morte, il poeta prega per 
addolcire il tormento delle persone separate, dei 
captivi e dei proscritti, murato vivo nella fontana - 
torre di veglia, in un gesto di scongiuro di 
promesse mancate: "In un finale estremo delle ore 
morte/alta e aspra la Torre ingrandì/giorno per 
giorno, notte per notte/imprigionandomi./Vi 
veglio da solo. Nessun suono. Il mondo da me è 
lontano./La voce grida nel deserto/i sogni dove 
sono? dove le fonti? dove sei, mamma?/Il pugno 
colpisce invano la pietra./Chi, il colpevole? Chi mi 
divide?/Nessuno mi sente. Nessuno mi chiama./Fa 
tardi. La torre nella notte s’accresce" ("Avorio") 

Nelle notti illuminate da questo "Aldebaran 
della poesia romena", con le parole di Geo Bogza, 
famoso nell’epoca tanto per il suo "Poema-
invettiva" quanto per il manifesto letterario 
"Esasperazione creatrice" (1931), dovremmo 
recitare i versi di Ion Vinea ogni qual volta ci 
ritroviamo a Tomi, oppure nel Vicolo cieco, sul 
Rogo, sulla Soglia, e sopratutto quando sentiamo 
Pianto di Campane nell’Ora delle fontane. 

 
 

 Cronologia  biobibliografica  Ion Vinea  
 
17 aprilie 1895 Ion Vinea nasce a Giurgiu, una 

piccola città sudica, porto sul Danubio. Il suo vero 
nome era Ion Eugen Iovanache. Dopo aver perso la 
casa di Giurgiu, ipotecata per poter pagare il 
debito rimasto dopo il suicidio di un suo fratello, il 
padre del futuro scrittore, Alexandru Iovanache 
(nato a Giurgiu, 1864, in una famiglia greca) 
diventa amministratore di una proprietà a 
Drăgăneşti, nei pressi della città di Ploieşti. 

1912–1914  Mentre è ancora studente liceale 
del collegio "Sf. Sava" di Bucarest, fonda insieme 
all'artista plastico Marcel Iancu e a Samuel 
Rosenstock (quest’ultimo cambierà la firma in 
Tristan Tzara) la rivista "Il simbolo" di cui 
usciranno solo quattro fascicoli. Vi esordisce con 
poesie firmate I. Iovanachi. Periodo di frequenti 
collaborazioni con recensioni di libri e poesie per 
la "Noua Revistă Română" (sulla quale nel marzo 
del 1914 firma per la prima volta col nome I. 
Vinea), nonché per altri periodici: "Facla", 
"Rampa", "Seara", "Cronica". Nel febbraio del 1914 

esce l’articolo non troppo entusiasta sul celebre 
libro di Apollinaire, "Alcools". 

1915–1924  Durante la guerra viene 
mobilitato a Iaşi, dove si associa al famoso 
prosatore e giornalista di orientamento socialista, 
N. D. Cocea, per avviare alcuni giornali che non 
avranno  lunga vita, a causa anche della censura. 
Sempre nella capitale moldava si laurea in legge 
nel 1924. Il vero destino del poeta scatta però con 
la fondazione della rivista "Contimporanul", la più 
reputata e al tempo stesso longeva pubblicazione 
(1922–1932) dell’avanguardia letteraria e 
artistica romena. 

1925–1940   Debutto editoriale nel 1925: 
Descântecul şi Flori de lampă, volume di racconti 
brevi. Nel 1930 viene stampato il romanzo 
Paradisul suspinelor, un punto di riferimento della 
nostra prosa interbellica. Compra da N. D. Cocea la 
rivista "Facla" che conduce fino al 1940, quando 
viene sospesa dai capi del partito estremista 
"Garda de Fier". Fu ininterrottamente per quasi un 
decennio presidente eletto dell’Unione dei 
Giornalisti Professionisti. 

1931 Conosce Henriette Yvonne Stahl 
(n.1900), una delle più belle donne del tempo, 
rinomata anche per i suoi romanzi, con la quale 
convivrà per ben 14 anni. 

1941- 1944  Col sostegno di Pamfil Şeicaru, il 
direttore dei più temibili quotidiani del paese ( 
"Cuvântul", e poi "Curentul", sui quali lo scrittore 
aveva pubblicato molti articoli) Ion Vinea ottiene 
"Evenimentul zilei" che dirige fino alla fine della 
guerra. 

1945–1960  Dopo la guerra, il giornalista e lo 
scrittore Ion Vinea vengono interdetti dalla 
Commissione comunista "d’epurazione" per un 
periodo di due anni,  infatti la sua firma potrà 
tornare pubblica solo negli anni ’60. Il fatto accade 
con "Glasul patriei", una rivista di propaganda, 
diffusa solo all’estero, l'autore del Paradisul 
suspinelor essendo compagno di pagina di altri 
illustri superstiti "borghesi", suscettibili però di 
essere arruolati nelle file dell'intellighenzia fedele 
al regime comunista (Şerban Cioculescu, Nichifor 
Crainic, Vladimir Streinu ecc.). Ion Vinea fu uno 
dei primi traduttori in lingua romena delle prose 
di Edgar Allan Poe e della drammaturgia di 
Shakespeare. Non avendo ancora il diritto di 
firmare, la traduzione di "Hamlet", per esempio 
uscì nel 1955 sotto la firma di Petru Dumitriu, un 
giovanissimo scrittore gradito al regime. Lo stesso 
destino volle che Henriette Yvonne Stahl, l’ex 
amata di una volta di Ion Vinea, conoscesse nel 
1945 P.D. Dopo una relazione  che durò quasi un 
decennio, P.D. lasciò per sempre la Romania.  

1964–1967 Viene pubblicato il suo solo libro  
di poesie, Ora fântânilor, qualche giorno prima 
della morte avvenuta il 6 luglio del 1964. Si 
trattava di una selezione da un grosso manoscritto 
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consegnato alla Editura pentru literatură di 
Bucarest e pubblicata nove anni dopo, quando il 
regime comunista infine perdona al poeta  il 
peccato di essere vissuto da uomo e giornalista 
libero in una società democratica libera. Esce 
sempre postumo il romanzo Lunatecii (1965). Nel 
1967 il critico Matei Călinescu cura una nuova 
edizione del volume Ora fântânilor. 

1971- 1975  Esce un altro romanzo, Venin de 
mai, rimasto in fase di manoscritto. Una prima 
monografia gli è dedicata nel 1971 da Elena 
Zaharia-Filipaş. La stessa autrice inizia a 

pubblicare a partire dal 1984 un' ampia edizione 
critica dell’opera. La presente selezione poetica, 
tradotta in italiano, fu fatta in base al volume 
Opera I, Editura Minerva, 1984. Un esame critico 
di grande rilevanza dell’opera di Ion Vinea offre 
Simion Mioc nel 1972. Un’edizione bilingue esce 
presso le edizioni Minerva nel 1982: Ora 
fântânilor . L’heure des fontaines.  

La casa editrice "Vinea", creata a Bucarest nel 
1991, pubblicò per il centenario della sua nascita, 
l’antologia poetica “Moartea de cristal” (1995). 

Prezentare și traducere Geo VASILE 
 

 
Pogor House, Museum of Romanian Literature 
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Declin 
 
O tristeţe întârzie în mine 
cum zăboveşte toamna pe câmp, 
nici un sărut nu-mi trece prin suflet, 
nici o zăpadă n-a descins pe pământ. 
 
 
Cântecul trist, cântecul cel mai trist 
vine cu clopotul din asfinţit, 
îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor 
şi răspunde din umilinţa tălăngilor. 
 
 
E toată viaţa care doare aşa, 
zi cu zi pe întinderea stepelor 
între arborii neajunşi la cer, 
între apele ce-şi urmează albia, 
între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp 
şi între frunzele care se dau în vânt. 
 
 
 

Ivoriu 
 
Într-un sfârşit, în marginea orelor moarte, 
nalt şi aspru Turnul a crescut 
zi cu zi, noapte cu noapte, 
întemniţându-mă. 
Singur veghez. Nici un zvon. Lumea e de mine departe. 
Glasul strigă-n deşert: 
unde sunt visele? unde izvoarele? unde eşti, mamă? 
Pumnul zadarnic izbeşte în piatră. 
Cine e de vină? cine mă desparte? 
Nimeni n-aude. Nimeni nu mă cheamă. 
E târziu.Turnul sporeşte în noapte. 
 
 
 

De Sân-Martin 
 

Această toamnă a capturat soarele, 
arborii nu izbutesc să moară, 
păsările n-au hotărât când să plece, 
parcul este plin de episcopi, 
aur sleit pe toate cărările. 
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Declino 
 
Una tristezza permane in me 
come s’indugia l’autunno sui campi, 
nessun bacio il cuore conforta, 
nessuna neve la terra feconda. 
 
 
Il mesto canto, il canto più mesto 
viene con la campana del vespro, 
lo si sente nello sterile verso dei passeri 
e risuona nei dimessi sonagli. 
 
 
È tutta la vita che fa male così 
ogni giorno attraverso steppe distese 
tra alberi non giunti al cielo, 
tra acque che seguono il loro letto, 
tra branchi che si pascono la sorte sul campo 
e tra fronde barcollanti al vento. 
 
 
 

   

Avorio 
 
In un finale estremo delle ore morte, 
alta e aspra la Torre ingrandì 
giorno per giorno, notte per notte, 
imprigionandomi. 
Vi veglio da solo. Nessun suono. Il mondo da me è lontano. 
La voce grida nel deserto: 
i sogni dove sono? dove le fonti? dove sei, mamma? 
Il pugno colpisce invano la pietra. 
Chi il colpevole? Chi mi divide? 
Nessuno mi sente. Nessuno mi chiama. 
Fa tardi. La torre nella notte s’innalza. 
                      
 

San Martino 
 

Quest’autunno ha catturato il sole, 
gli alberi non riescono a morire, 
gli uccelli non si sono decisi quando partire, 
il parco è pieno di vescovi, 
oro rappreso su ogni sentiero. 
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Iubita de altădată răspunde la numele de Margareta, 
ochii ei trădează visuri palustre, 
chipul ca ora ceaiului, părul 
aşijderi – pare mai înaltă decât e, 
semne particulare nu are, 
găsitorii se vor adresa la ziar 
unde vor primi o bună recompensă. 
 
 
                   

 

Ovid 
 
 
Pe marginea mării de doliu, de-a lungul 
şterselor urme ale rătăcirilor mele, 
de-a lungul gemetelor din vechi osândite sub stele, 
la Pontul Euxin izgonit cu pustiul şi gândul… 
spumegă monoton valul sub rocele sumbre, – 
prin muzicalul exil sorb lânced suspin de toamnă. 
E poate soarta care astfel îndeamnă 
la încheieri, zbuciumul unei umbre. 
…Să te ascult, mare urnită din începuturi, 
ultimii paşi să-i închin treptelor goale, 
să mă adormi în jalea privirilor tale 
de ursitoare, bocind pe un leagăn de scuturi. 
                 

 
 
 

Tristia 
 
 
Să fiu captivul tău de veci, 
să-mi joci albastrele sonore lanţuri, 
încercuită Mare de-un destin 
cântând în el sfârşitul şi-nceputul. 
 
Oaspe sortit grădinii de nisip 
abia ivind plăpânde anemone, 
legat de zodii mii de mii cu gândul 
şi priponit de pas prin şterse urme. 
 
O, dincolo de praguri şi cuvânt, 
prin rugă smuls edictelor avare, 
ca un suspin să trec din lumi în lumi, 
pe un şirag de amintiri stelare. 
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L’amata di una volta risponde al nome di Margherita, 
i suoi occhi svelano sogni palustri, 
il viso come l’ora del tè, i capelli 
altrettanto – sembra più alta che non sia, 
segni caratteristici, non ne ha, 
chi la troverà rivolgasi al giornale 
che offre una grossa ricompensa. 

 
 
 

Ovidio 
 
 
In margine al mare di lutto e lungo 
l’estinte orme dei miei smarrimenti, 
lungo i gemiti antichi dannati sott’astri,  
a Ponto Eusino scacciato col pensier  
e col vuoto…spuma monotono sotto cupi  
frangenti il flutto, – pel musicale esilio  
m’imbevo di languido affanno d’autunno. 
È forse il destino che così ispira 
il cruccio di un’ombra a venire meno. 
…Sentirti, mare rialzato dai primordi, 
i passi ultimi io consacro ai vuoti gradini, 
tu m’addormenti nella pietà dei tuoi sguardi 
di parca che si lagna su una culla di scudi. 
 
 

 
 

Tristia 
 
 
Io sia il tuo galeotto in eterno, 
tu mi dimeni le catene blu sonore, 
assediato Mare da un fato 
cantandovi la fine e i primordi. 
 
Votato ospite al giardino di sabbia 
frali anemoni appena dando alla luce, 
il mio pensier legato a migliaia d’astri 
e prigionier in terra per estinte orme. 
 
Oh, aldilà delle soglie e parole, 
sfuggito con preghiere agli editti avari, 
di mondi in mondi varchi qual sospiro, 
su di un filo di ricordi astrali. 
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Insania 
 
 
În sanatoriul de var 
urâtul şerpuie în perdele 
şi soarele ţesut în ele 
s-a prăfuit uscat şi rar 
şi de prisos şi-atât de clar 
zăcut în nemişcare mată 
în care părul tău apune 
pe gândul închegat, pe chip 
cu linii suple de cărbune, 
treptat ca vremea grea şi-nceată 
dintr-un ceasornic de nisip. 
 
Şi în care tu ţi-ai nimicit 
în şoaptă glasul de-altădată 
iar sufletul ţi l-ai strivit 
ca-n foi de biblie uscată, 
că nu mai ceri trecutul chip 
din iaz de-oglindă secetoasă 
pe care-apleci fără priviri 
un plâns de salcie pletoasă. 
 
 
      

 Prag 
 

 
                La poarta cerului străjeri de argint, 

plopii fac câte cincizeci de paşi. 
Amurgul ne unge sfinţi, 
prin foc rătăcind cu viori de iarbă. 
 
Aburi de zodii preajma leagănă, 
lacrima morţilor linişti încheagă. 
Unde eşti, frate din pământ 
în gând  suflat ca o umbră – 
vechi clopot întrebarea o scufundă. 
Ceasul de judecată atinge 
amintirile în giulgiul lor de praf. 
Amurgul e o mască de plumb, 
sângele ochii îl plâng. 

                Păianjenul de lumină citeşte veşnicia. 
Sufletul orb îşi pipăie semnele, 
pământul îşi simte apele şi sicriele.                  
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Insania 
 
Nel sanatorio di calce 
la noia striscia nelle tende 
e il sole che vi si tessé, 
s’impolverò asciutto e raro, 
inutilmente e tanto chiaro 
giaciuto nella scura fissità 
in cui tramontano i tuoi capelli  
sul viso, sul grumo dei pensieri 
a  linee di carboncino, snelle, 
pian piano come il tempo greve 
d’un orologio a polvere. 
 
E dove tu annientasti 
sommessa la tua voce d’una volta 
e la tua anima schiacciasti 
come tra secchi fogli d’una bibbia, 
giacché non chiedi più il vecchio volto 
del sitibondo specchio dello stagno 
sul quale pieghi senza sguardo 

              un pianto di piangente salcio. 
 
    
 

Soglia 
 

 
                All’ingresso del cielo guardie d’argento, 

i pioppi fanno cinquanta passi per volta. 
Il tramonto ci unge santi, 
pel fuoco vaghiamo con violini d’erba. 
 
Fumo zodiacale culla i dintorni, 
la lacrima dei morti suggella silenzi. 
Dove sei, fratello dalla terra 
soffiato nel pensiero come ombra –  
vecchia campana la domanda affonda. 
L’ora del giudizio tocca 
i ricordi nel loro velo di polvere. 
Il tramonto è una plumbea maschera, 
il sangue lo rimpiangono gli occhi. 

                Il ragno di luce legge l’eternità. 
L’anima cieca si tocca i segni, 
la terra avverte le sue acque e i feretri.        
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Casa din Mangalia 
 

 
Dobrogea sonoră ca lemnul de vioară 
şi-afundă sarcofagul între Dunăre şi mare 
pe valul lui Traian. 
 
Pe prag zebrat de drumuri vechi, 
La Pontul Euxin, 
casa cojită de crepuscul 
e o epavă mai mult 
fără leagăn, fără cuvânt. 
 
De albele arşiţi măcinată 
se-ntunecă pleoapa olanelor nocturne 
şi un trecut răspunde din fiecare treaptă, 
gemând sub pasul rar. 
 
Din somnul de praf al storurilor 
ferestrele sorb lacrima 
neplânsă a secetei. 
 
În grădină cearcănul de granit 
al fântânii păzeşte 
ochiul de răcoare din pământ. 
 
Pe arborii toamnei timpurii 
se spulberă polenul sterp al pietrelor. 
 
Unde sunt glasurile de altădată ? 
poate că zvonul lor mai întârzie 
în umbrele rămase aci... 
Doar dacă-n vis le mai poţi auzi. 
 
Unde e cugetul acestui loc şi în cine 
a luminat candela lui ascunsă ?… 
 

              …S-a rezimat cu fruntea de masa de nuc, 
s-a odihnit cu iedera boltită în vecie, 
cărţile toate le-a citit 
şi stelele, una câte una. 
 
Palid apoi de tumultul lăuntricei aurore 
a răsturnat pe oglinda lui 
secolele, largurile, lumile,- 
şi aruncate au fost zarurile : 
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La casa di Mangalia* 
 

 
 
La Dobrogea sonora qual legno di violino, 
sarcofago sommerso tra il Danubio e il mare 
sul vallo di Traiano. 
 
All’incrocio zebrato dalle vecchie vie, 
a Ponto Eusino, 
la casa screpolata dal tramonto 
è un avanzo di più 
senza culla, senza motto. 
 
Per le bianche calure logorata, 
s’abbuia la palpebra dei notturni embrici 
e un passato si sta lagnando da ogni gradino, 
sotto il peregrino passo. 
 
Dal sonno di polvere delle persiane 
i vetri sorbono la lacrima 
non pianta della siccità. 
 
Nel giardino l’occhiaia di granito 
della fontana veglia 
l’occhio di fresco della terra. 
 
Sugli alberi del prematuro autunno 
si disperde il polline sterile dei sassi. 
 
Dove sono le voci d’un tempo ? 
forse  la loro eco ancora s’indugia 
nelle ombre rimaste qui... 
Puoi appena sentirle solo nel sogno. 
 
Dov’è lo spirito di questo luogo e in chi 
brillò il suo segreto lumino ?... 
 

                  ...La fronte appoggiata al tavolo di noce, 
vi riposò con l’edera in eterno inarcata, 
ha letto tutti i libri 
e gli astri, ad uno ad uno. 
 
Pallido poi per il tumulto dell’aurora dentro di lui, 
ha rovesciato sul proprio specchio 
i secoli, i larghi, i mondi, - 
e il dado è tratto: 
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                - până când zăbrelele înguste ale soarelui ? 

- până când cei trei sute de paşi la ţărmul fără pornire 
şi monotona turmă a serilor, 
masca fără răspuns a localnicilor 
şi apelul patetic al farurilor ? 
 
 
până când?...din cavoul vacanţelor 
izbucni într-o zi de alarmă 
a lui soartă cu gură de aur. 
 
 
Al lui e semnul şters de pe poartă 
şi cheia ruginită la intrarea spartă, 
legenda ţesută de greierii lutului 
şi numele lui, ca o pasăre, departe. 
 
 
 
 
 
 

 

Pasărea măiastră 
lui C. Brâncuşi 

 
 

 
                Duhul e-n minţi – şi pe pământ umbră. 
                Ochii noştri trag stelele în gări. 

Miresmele au culcat zgomotele, 
cu adieri ne pipăie câmpia, – 
mătasea mării paşilor se dăruie, – 
vântuie vremea prin ramuri greu încărcate, 
veştile, simte-le, coapte, cad pretudindeni 
în noapte. 
Sorii mâinilor cerului i-am întins. 
Pe mormintele nedeschise împinşi 
ne purtăm fântânile de sânge. 
Să nălţăm vrem iar turnul lui Babel, 
din năzuinţi cuib cuvântului să boltim. 
Ca în faţa unui cântec mare 
pasărea setii fulg de flacără 
răstignească-şi ivirea măiastră 
amăgitor de sfânt pe catapeteasmă. 
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  - fino a quando le sbarre strette del sole ? 

- fino a quando i trecento passi al lido senza partenza 
e il monotono branco delle sere, 
la maschera taciuta degli oriundi 
e il patetico richiamo dei fari ? 
fino a quando ?... dalla tomba delle ferie 
proruppe un giorno d’allarme 
la sua sorte dalla bocca d’oro. 
 
 
È suo il segno stinto sulla porta, 

                la chiave arrugginita del rovinato ingresso, 
la leggenda tessuta dai grilli della creta 
e il suo nome, qual uccello disperso. 
 
 

________________ 
*Mangalia, (l’ex colonia greca Callatis, fondata dai Macedoni nel IV secolo) municipio della Romania, distretto di Costanza, 
nelle regione storica di Dobrugia 

 
 
 

 
 

L’uccello mirabile 
a C. Brâncuşi 

 
 

 
Lo spirito nel senno – e sulla terra ombra. 
I nostri occhi rimorchiano le stelle. 
Gli odori hanno lenito i rumori, 
ci toccano di aliti i campi, - 
la seta del mare si dona ai passi, – 
venta il tempo tra rami tanto pesanti, 
le nuove, puoi sentirle, mature, nel buio  
per ogni dove cascanti. 
I soli delle mani al cielo porgemmo. 
Sulle tombe inviolate sospinti arrechiamo 
le proprie  fontane di sangue. 
Una nuova torre di Babele vogliamo alzare, 
da speranze un nido alla parola arcuare. 
Come in attesa di  un’ampio canto 
l’uccello della sete piuma di fiamma 
crocifigga la sua mirabile comparsa 
sull’iconostasi illusoriamente santo 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 
 

Vagonul de 
dormit 
 
 

ane, pleci în delegaţie, îmi zise 
şeful de laborator Costică 
Birjaru. N-am zis nimic. Mă 

bucuram în sinea mea că am găsit prilejul 
nimerit de a scăpa de torpoarea lui 
cuptor, pe undeva, prin nişte locuri pe 
care mi le hărăzise şeful. 
– Unde? am murmurat eu, mimând 
oarecum  nefericirea unui  om, căruia 
numai de plecare pe teren nu-i ardea. 
– La Falcău şi Brodina drăguţule. 
– Păi unde vine asta? 
– Ocolul silvic Frasin, judeţul Suceava, 
N-am mai întrebat nimic. Mi-era teamă ca 
se va răzgândi. Am ieşit pe hol, mi-am 
aprins o ţigară vrând să-mi liniştesc 
emoţiile. 
„Voi merge la pădure, mă voi răcori la 
umbra unor brazi falnici, voi mânca lapte 
la putinei, voi doimi pe săturate, mă voi..." 
– Ce faci Dane? îmi întrerupse gândurile 
unul din colegii de ţigară, în trecere pe la 
colţul albăstrit de fum. 
– Plec în delegaţie la Suceava amice, am 
mărturisit fără nici o reţinere, de parcă-aş 
fi vrut să-mi împărtăşesc bucuria. 
– Si nevastă-ta? O iei şi pe ea? zise el de 
parcă ar fi urmărit anume să-mi strice 
bucuria. 

– Nu, De data asta n-o iau, am spus eu cu 
hotărâre, ştiind de fapt că dacă ar fi fost 
liberă, n-aş fi scăpat de ea. 
– Şi cât stai? 
– Două, trei zile, până culeg datele 
pluviometrice şi controlez perimetrul 
experimental. 
De câțiva ani, şeful îşi dăduse doctoratul 
cu o temă pe cât de ciudată pe atât de 
inconsistentă: „Retenţia apei în sol”. Şi pe 
retenţia asta a lui urma sa iasă la pensie. 
O mai făcuse şi altul înaintea lui, dar n-
apucase să-şi ia doctoratul. N-a avut 
recomandare de la partid. 
Mi-am părăsit colegul în acea stare 
sufletească pe care tinereţea ţi-o dă 
adeseori, mai ales când simţi că aspiraţiile 
tind să ţi se împlinească. La contabilitate 
mi s-a dat delegaţia gata completată, de 
parcă s-ar fi ştiut dinainte că urma să plec. 
Şi chiar se ştia. 
– Ai acceptat să pleci? mă iscodi contabila 
clipind mirată din ochii bulbucaţi şi iritaţi 
de pomezile cu care își trata chipul, 
încercând să-i coloreze-n fel şi chip. 
– De ce nu, i-am răspuns nonşalant, 
întorcându-i spatele ostentativ. Un hohot 
de râs străbătu prin uşa pe care abia o 
închisesem, umplându-mi sufletul de o 

D
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bănuială inexplicabilă. „Ce găsiseră de 
râs?” 
Am ajuns în birou, m-am prezentat la don' 
Costică pentru viză şi bani de deplasare. 
Rotofei şi spânatec, tovarăşul doctor 
inginer Costică Birjaru, sau Don’ Costică, 
mă privi pe sub ramele ochelarilor, vrând 
să-mi iscodească sufletul până-n 
adâncuri: 
–  Ştii ce ai de făcut? 
– Bănuiesc. Pluviografele, fişele, controlul 
lotului, proba martor şi celelalte, eventual 
limnigrafele. 
– Exact. În plus o vei ajuta pe domnişoara 
doctor Linguraru să-şi culeagă datele la 
tema dumneaei. Să cad jos nu alta. 
Domnişoara Frusinica Linguraru, 
doctoriţă în ştiinţele pădurii, avea vreo 
şaizeci de ani de domnişorie. Şi ca orice 
venerabilă domnişoară nu-şi găsise 
niciodată un colaborator statornic. Şi nu 
pentru că nu ar fi vrut, Doamne fereşte. 
Nu. Domnişoara Frusinica, avea un gheb 
de toată frumuseţea, ce-o făcuse să se 
consacre definitiv lumii eprubetelor şi a 
pădurii crescute-n eprubete, fără a se mai 
gândi şi la cele lumeşti. Noi, bărbaţii, 
căutam pe cât posibil s-o evităm. Ne 
stingherea nu atât diformitatea fizică, cât 
răutatea ce i se citea pe chipul ridat, 
îmbătrânit înainte de vreme, de pe care-şi 
depărtase orice surâs, orice lumină 
omenească. O minte ascuţită ca un brici şi 
un limbaj violent, necruţător, un fel de a 
spune lucrurilor pe nume, o făcuseră de-a 
dreptul respingătoare. Iată deci de ce mă 
alesese șeful să plec  tocmai în miezul 
verii, la munte. Şi eu care crezusem... 
Înciudat, am luat formularele 
contrasemnate şi am plecat târând cu 
mine furia neputinţei. Bănuiam că în 
urma mea, Don’ Costică, rânjea satisfăcut. 
Dar deh, şefu-i şef şi-n pielea goală.  
A doua zi, ne-am întâlnit la gară. 
Domnişoara Frusinica, mioapă pe 
deasupra, nu m-a zărit decât atunci când 
am ajuns în faţa ei şi-am salutat-o. 
Mi-a răspuns rece. Buzele-i decolorate de 
vârstă şi de dracu ştie ce, desenau o gură 

ca o linie de cretă vineţie, ce se desfăcea 
din când în când să sfâşie prin 
deschizătura ingrată cuvintele ce se 
rosteau. 
Avea un geamantan enorm şi o valijoară 
minusculă. 
Bănuiam că geamantanul era pentru 
mine. M-am aplecat să-l ridic.  
– Nu-i nevoie, se repeziră spre mine 
cuvintele, țintuindu-mă. M-am oprit 
descumpănit. Nu puteam abdica de la 
principiile cavalerismului meu cu una cu 
două. Am întins deci mâna să-l apuc. 
– Ţi-am zis că nu-i nevoie, zise ea 
indispusă că n-o crezusem. 
„O fi, n-o fi, totuşi eu sunt bărbatul,” mi-
am zis  apucând cu hotărâre mânerul 
geamantanului. Eram decis să mă 
comport aidoma oricărui altul, în situaţii 
normale. Cu riscul să-i produc un şoc nu 
aveam de gând să abandonez. Ciudat. Ea 
se resemnă fără nici un cuvânt, luând-o 
înaintea mea spre vagonul de dormit. M-
am mirat. 
„La ce i-o fi trebuind vagon de dormit în 
plină zi? Te pomeneşti c-o fi având vreun 
gând” îmi zisei eu, hotărât să aflu ce avea 
să urmeze. 
 Conductorul îi luă biletele. Şi-al meu se 
găsea la ea. De fapt, şeful mă prevenise că 
nu trebuia să mă îngrijesc nici de bilet nici 
de altceva. Singura mea grijă era să fiu 
punctual la întâlnire şi mai ales să fiu 
ascultător. Acum, această insistenţă a 
şefului meu „de a fi ascultător” era mai 
mult decât suspectă. Dar n-aveam de ales. 
M-am dus cu greutate în  urma ei. 
Valizoiul era greu, iar sacoşa mea de voiaj  
atârnată de umăr, îmi stânjenea mişcările 
mai mult decât m-aş fi aşteptat. 
– Ai loc alături de cuşeta mea, îmi spuse 
domnişoara întinzându-mi totodată 
biletul. 
– Mulţumesc. Oricum ziua n-am să pot 
dormi.  
Domnişoara nu-mi răspunse. Trase 
geamantanul de pe hol în compartiment 
cu o uşurinţă pe care nu i-o bănuiam, 
după care îmi închise uşa în nas. 
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Întrezărisem în penumbră, cuşeta mea cu 
două paturi. Mi-am aruncat pe cel de sus 
geanta de voiaj şi am ieşit pe coridor. 
Simţeam nevoia să fumez. Am aprins o 
ţigară şi am tras cu sete din ea. Gândurile 
îmi zburau aiurea. 
Şi totuşi nu atât de aiurea pe cât ar fi 
părut. Vagonul pustiu, cuşetele alăturate, 
creau un aer misterios acestei delegaţii. 
Încetul cu încetul, m-am liniştit. Era firesc 
să fie vagonul gol. Cine-şi permitea să 
doarmă ziua, când era mai plăcut era să 
priveşti pe fereastră. 
La Ploieşti, trenul se opri imediat după ce 
plecă din gară. „Veşnicele neconcordanţe 
ceferiste”, mi-am zis, ațintindu-mi 
privirile îndelung prin geamul pe care 
abia apucasem să mă despart de la 
spectacolul peronului ploieștean. A pornit 
la fel de neașteptat cum oprise. Am intrat 
în cuşetă. M-am întins pe unul din paturi, 
căutând să-mi alung gândurile neplăcute. 
Degeaba. Nu-mi puteam găsi locul. Soţiei 
nici nu-i spusesem cu cine plecam. Ce 
putea ea înţelege toate astea?  Cum să-i 
explic eu cine-i domnişoara Frusinica? Şi 
mai ales cum să  înţeleagă faptul  că ea mi-
a luat bilete şi încă la vagonul de dormit.  
Am adormit. M-am trezit aproape de 
Roman, într-un hurducăit neplăcut de 
fiare. Am ieşit precipitat pe coridor. 
Domnişoara doctor inginer nu. Am zâmbit 
în sinea mea şi am dat să intru din nou în 
cuşetă. 
Am apăsat pe clanţă degeaba. Uşa nu se 
deschidea. „Probabil că am greşit cuşeta” 
mi-am zis, deşi în sinea mea nu credeam 
aşa ceva. Apoi, uşa s-a deschis uşor. În 
cuşeta cu perdeluţele coborâte nu puteam 
zări mare lucru. 
Am păşit prudent, pipăind cu vârful 
picioarelor mocheta ceferistă. „Noroc că 
am dormit îmbrăcat” mi-am zis 
îndreptându-mă spre geamul acoperit de 
perdeaua groasă a vagonului. Când să pun 
mâna pe ea, o voce de femeie m-a oprit. 
– Ce faci domnule? 
M-am oprit contrariat. Într-adevăr, ce 
făceam? Dacă eram în cuşeta mea, n-aş fi 

fost nevoit să orbecăi. Am realizat că eram 
totuşi la mine. 
– Vă rog să mă scuzaţi, am îndrăznit să 
rostesc în vreme ce mă retrăgeam de-a-
ndăratelea, 
– Dar te rog să rămâi, se auzi din nou 
vocea, însoţită de un foşnet mătăsos de 
aşternuturi. Foşnetul prevestea mişcare, 
iar mişcarea aduse lumina unei veioze 
aşezate  la căpătâiul patului. În lumina 
difuză, o tânără cu părul despletit, 
îmbrăcată într-un veștmânt străveziu, mă 
privea aşteptând o explicaţie. 
– Ştiţi eu… am crezut că mă aflu în faţa 
cuşetei mele, am început să îngăim. 
– Şi nu-i aşa? 
– Sincer să fiu, nu mai știu. Sau cel puţin 
dumneavoastră nu eraţi aici când m-am 
urcat. 
Ea surâse uşor, luminată de veioza ce-i 
estompa trăsăturile. 
– De ce zâmbiţi? nu m-am putut abţine să 
n-o întreb. Nu-mi răspunse. Întinse doar 
braţul pe deasupra cearceafului, lăsându-l 
să scârțiie foşnitor, descoperindu-şi 
trupul până în dreptul sânilor. Chipul uşor 
îmbujorat, dădea şi mai mult farmec 
tinereţii ce mi se dezvălui în faţa ochilor. 
Jenat, mi-am ridicat privirile în tavan. 
Trenul pornise. Sus, în patul nedesfăcut, 
stătea sacoşa mea de voiaj. Nu mai ştiam 
ce să cred. Eram sau nu eram la mine? Şi 
dacă eram, ce căuta, sau mai bine-zis, de 
unde apăruse ea în cuşeta mea? Dar dacă 
nu eram la mine, cine-i adusese geanta de 
voiaj? 
– Nu erați înăuntru, când am intrat în 
cuşetă. M-am urcat la Roman, zise ea 
amuzată probabil de chipul meu uluit. 
N-am zis nimic, dar nici nu mai puteam să 
rămân acolo. Trebuie să plec. Cu mâna pe 
clanţă, am fost din nou întrerupt: 
– Dar vă rog să rămâneţi. Este vina mea că 
am intrat. Şi de fapt nici nu este vina mea 
şi nici... a nimănui. Aşa mi-au dat biletul, 
zise ea schiţând gestul de a se ridica din 
pat.  
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M-am îngrozit. Dacă s-ar fi ridicat aş fi 
zărit totul. Şi aşa i se vedeau sânii 
dezgoloți impudic.  
– Nu, nu, am reuşit să îngăim depărtându-
mă, lipindu-mă de uşă, în timp ce mâinile 
căutau cu febrilitate clanţa. Răcoarea 
metalului mă mai linişti. 
Ea mă ghici şi mă cruţă. Se acoperi din 
nou, renunţând la pornirea iniţială. Îmi 
venea să-i mulţumesc dar aş fi jignit-o. N-
am zis nimic. Am strâns şi mai tare 
metalul rece cu degetele-mi amorţite de 
încordare. 
– Totuşi ies să fumez, am zis trăgând de 
uşă. Ea n-o mai avut răgazul unei replici. 
Am ieşit grăbit. De ţigară-mi ardea mie. 
Nu. Şi culmea, pe coridor, cu ţigara 
fumegând în colţul gurii era domnişoara 
Frusinica. „Domnişoara fumează?” m-am 
trezit întrebându-mă. 
– Vrei o ţigară? mă întrebă domnişoara 
doctor întinzându-mi pachetul abia 
desfăcut de KENT. Am luat şi mi-am 
înclinat capul în tăcere în semn de 
mulţumire. Am aprins de la flacăra 
brichetei întinse cu mişcări precise. 
– Ce-i Dane, dai bir cu fugiţii? mă întrebă 
în vreme ce stăteam aplecat deasupra 
brichetei.  Mărturisesc c-am rămas uluit. 
Ştia scorpia. O văzuse intrând când mă 
holbasem atent pe fereastră la oprirea 
trenului. Ştia şi se amuza. Sau se amuzase 
şi până acum, şi-şi continua distracţia 
savurându-mi reacţiile. Am tăcut. Nu 
vroiam să-i dau satisfacţii. Tremurul 
mâinilor mă dădea de gol. 
– Tremuri, ai! nu mă lăsă ea. 
– Ştiaţi? am făcut-o eu pe miratul vrând să 
capăt confirmări la bănuieli. Ce vreţi să 
spuneţi? 
– Spun ce spune toată lumea. Voi credeţi 
că nu ştiu. 
– Nu ştiu despre ce anume vorbiţi, am 
tăgăduit eu cu încăpăţânare.  
– Bine. S-o lăsăm baltă. Poate că eşti 
singurul bărbat care nu m-a vorbit încă de 
rău în institut. Ştiai că fumez? 
– Nu, şi nici nu m-a interesat vreodată. 

– Ştiu că nu te-a interesat. Eşti un bărbat 
ciudat. Nu bârfeşti şi probabil că ai o altă 
preocupare de nu bârfești. Dar ce faci, de 
ce trăieşti, domnule Ungureanu? 
– In orice caz, nu pentru a mă interesa de 
alţii. Mă interesez doar în măsura în care-i 
interesez. 
– Iar colega? zise ea. Ea nu te interesează? 
Pentru că presupun că o interesezi. Eşti 
genul ei, nu se lăsă domnişoara doctor 
plină de mister. 
– Staţi, eu sunt căsătorit, am îngăimat eu a 
scuză. 
– E bine că te agăţi de lucrul acesta ca de o 
plută de salvare. Te credeam mai tare. Ce-
ai fi făcut dacă aş fi luat bilete în aceeaşi 
cuşetă? 
– Nimic, am răspuns eu convins că într-
adevăr aşa aş fi făcut. 
– Atunci consideră că eşti cu mine tinere, 
îmi zise domnişoara doctor strivindu-şi 
ţigara de scrumiera sferică burduhănoasă, 
plină de mucurile unor altor călători. 
Am lăsat-o să intre în cuşetă  fără a mai 
rosti nici un cuvânt. „În fond are dreptate. 
De ce trebuie să mă tem ? E un călător ca 
şi mine”, m-am îmbărbătat eu. Am intrat 
și eu. De data asta lumina cădea din 
belşug din plafoniera aprinsă. Femeia 
sorbea cafea din paharul termosului cu 
înghiţituri mici. Mirosea a cafea în toată 
cuşeta. Ţinută între degete prelungi, o 
ţigară fumega alene spre tavanul 
îngălbenit . 
– Nu aţi vrut să-mi ţineţi companie, mă 
întâmpină zâmbind femeia de cum 
intrasem. 
– Am crezut că nu fumaţi, m-am scuzat  cu 
stângăcie.  
– Luaţi de aici, dacă doriţi, îmi întinse 
pachetul de Kent abia desfăcut.  Ciudat, 
iar Kent. Și iar abia început. Spaţiul golit 
lăsa să se vadă că lipseau trei ţigări. 
Acum o luam pe-a patra. Mi-am aprins-o 
cu propria-mi brichetă. Mă liniştisem. 
Mâinile nu-mi mai tremurau. 
Nu i se mai zăreau sânii. Cearceaful fusese 
ridicat până la subţiori, lăsând pradă 
privirilor mele doar umărul delicat şi 
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gâtul ce se mişca cu graţia unei lebede. 
Aceeaşi mână ce-mi stârnise admiraţia 
îmi întinse paharul. 
– Doriţi? 
M-a surprins. 
– Oh, vă rog să mă scuzaţi, îmi spuse ea 
scoţându-şi picioarele de sub lenjerie, 
coborându-le pe mocheta vagonului. Am 
un alt pahar, spuse aplecându-și torsul 
deasupra termosului, făcând să-i 
desluşesc pe lângă alte forme năucitoare 
și capacul ce putea fi folosit ca pahar. 
Trupul i se arcuise armonios. Tălpile 
desculţe fremătau, căutându-și locul prin 
puful scurt şi aspru al mochetei. 
Cearceaful îi rămăsese strâns doar de la 
sâni la coapse. Iar coapsele păreau că abia 
de-l mai pot suportau. Am primit cel de-al 
doilea pahar, mulţumindu-i în tăcere. 
Fumul ţigării îmi făcea bine. 
– Nimeni nu ştie că eu fumez. De 
dumneata n-am de ce mă teme. Ne 
cunoaştem ocazional şi ne despărţim, 
turui ea cu dezinvoltură. Eu nu ziceam 
nimic. Nici nu ştiam ce puteam spune. 
– Dacă m-ar vedea colegii de birou, s-ar 
cruci. Vă închipuiţi ce mutre ar face când 
ar vedea-o pe domnişoara Frusinica 
fumând. 
– Ce aţi spus? am întrebat eu nedumerit. 
– Spuneam de mutrele celor care m-ar 
vedea fumând. Știți, eu lucrez la institut, la 
Institutul de cercetări silvice, zise ea. 
–Lăsați astea, am întrerupt-o cu 
brutalitate. Cum spuneaţi că vă cheamă? 
– Ah, da. Am uitat să mă prezint, zise ea cu 
dezinvoltură lăsându-și paharul pe 
capătul etajerei. Frusinica Linguraru, zise 
întinzându-mi cu o graţie nefirească mâna 
cu degete fine, fremătătoare. 
Uluit m-am ridicat cu repeziciune, 
aplecându-mă totodată să i-o sărut. Era 
împotriva firii mele. Nu obişnuiam să 
sărut, „să ling casmaua,” cum obişnuiau să 
spună uneori colegii. De data asta însă.... 
M-am dezmeticit şi am rămas buimăcit. Ea 
râdea. Un şirag de dinţi mărunţi 
străluceau printre buzele întredeschise. 

Am râs la rându-mi stânjenit de stângăcia 
şi ridicolul situaţiei mele. 
 „Cum Frusinica Linguraru? Doar abia ne 
despărţisem. Şi geamantanul ei uriaş?” 
Da, era acolo. Abia atunci l-am zărit. Era la 
picioarele patului, chiar lângă uşă. Deci 
era ea. Sau cel puţin erau bagajele ei. 
– Şi unde mergeţi? am întrebat eu, 
rugându-mă în gând să primesc un 
răspuns care să-mi lumineze sufletul 
nedumerit. 
– La Suceava, în delegaţie, veni răspunsul 
ei clar, precis şi cu atât mai mult, ciudat. 
Îmi venea să urlu. M-am ridicat vrând să 
ies iarăşi pe coridor. 
– Ce, iar plecaţi? mă opri din mişcare 
întrebarea ei. 
– Aer, am nevoie de aer, am bâiguit eu, 
spunând cu adevărat, adevărul. 
Ea se ridică sprintenă. Se repezi la geam, 
Ridică parasolarul cu repeziciune, apoi 
coborî geamul. Aerul intră în interior cu 
putere. Cearceaful îi căzu la picioare. 
Trupul îi apăru în întregime pradă 
privirilor mele năucite. S-a apropiat şi m-
a atins cu palma pe frunte. 
– Bine, dar dumneata eşti bolnav, 
conchise ea mângâindu-mi părul aspru. 
Arzi ca un cuptor, mai zise ea încercând 
să-mi răcorească dogoarea trupului. 
– Da. Cred ca sunt bolnav, am consimţit, 
lăsându-mă să cad uşor de-a lungul 
patului, din care ea abia se ridicase. 
Mâinile ei se opriră ca o adiere pe faţa şi 
pe gâtul meu, desfăcându-mi câțiva 
nasturi de la cămașă. Îi simţeam degetele 
ca în vis, bucurându-mi fiinţa cu fiecare 
atingere. 
– Ce să-ţi dau ? Ce să-ţi dau ? începu ea să 
se frământe, fără a se sinchisi de faptul că 
veșmântul nu-i mai ascundea nimic din 
ceea ce ar fi trebuit să-i ascundă. 
– O sărutare, a rostit ceva din mine. 
Gura ei coborî asupra fiinţei mele cu 
suavitatea vântului de seară. Mâna mea a 
atins fără voie coapsele ei. Ochii mi s-au 
oprit asupra pulpelor dezgolite, 
cutremurate. Buzele îi tremurau. Ochii i se 
închiseseră când îmi atinsese fruntea. Mi-
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am dus și cealaltă mână spre trupul ei. 
Părul  îmi coborâse pe gâtul cuprins de 
fierbințeală. Mâna mi se opri la jumătate 
de drum, întâlnind mâna ei. Degetele i se 
ghemuiră în palma mea. I-am simţit 
trupul cu intensitate. Mi se părea că ea 
sunt eu. Şi m-am bucurat…. 
Când m-am dezmeticit am pipăit în 
întunericul cuşetei, și mi-am dat seama că 
adormisem în patul de jos, a cărui lenjerie 
n-o desfăcusem niciodată, dar care acum 
era desfăcută. 
Probabil că se înserase, de nu mai 
pătrundea lumina prin pânza groasă a 
transperantului de la geamul deschis pe 
care aerul o făcea să vibreze continuu. Mi-
am întins mâna şi am aprins veioza. Eram 
singur. Un termos nedesfăcut se găsea jos, 
alături de etajera nichelată. L-am deschis 
şi am vrut să-mi umezesc buzele. Era gol. 
Pe etajeră se găsea pachetul de Kent. Mi-
am aprins o altă ţigară şi am mai scotocit 
odată cu privirile în cuşeta pustie. Nimic, 
doar geamantanul uriaş, valijoara mică şi 
sacoşa mea de voiaj, aşezate cuminte în 
plasele lor. M-am ridicat în picioare. Mă 
clătinam. Am tras de uşă, lăsând curentul 
să fluture şi mai tare perdeluţa la geam. 

Pe coridor mă aştepta domnişoara 
Linguraru, sau cel puţin aşa am crezut. 
– Te-ai sculat, tinere? 
– Da, domnişoară doctor, am răspuns 
pândind-o pe sub sprincene. 
– Era mai bine să nu mergi dacă ştiai că 
eşti așa de bolnav. Ştiu că nu-ţi face nici o 
plăcere să mă însoţeşti şi nu eşti 
dumneata acela care să mă convingă de 
contrariul, zise ea cu acreală. Am privit-o 
mirat. Încă nu puteam înţelege mare 
lucru, dar am înţeles că era supărată pe 
mine. Am intrat brusc în cuşetă şi m-am 
întors cu pachetul de ţigări spunând: 
– Doriţi? 
– De unde ai mai scos-o şi pe asta? Doar n-
am să fac acum la bătrâneţe, ceea ce n-am 
făcut toată viaţa. Păstrează-ţi ţigările. 
– Ştiţi, dar nu sunt ale mele. 
– Cu atât mai mult. Sau mă rog, dă-le celui 
căru-i aparţin, zise ea indignată. 
Nu mai înţelegeam nimic. 
– Şi tânăra? am şoptit cu greutate. 
Domnişoara doctor nu m-a auzit şi n-am 
mai îndrăznit să repet. Am rămas mai 
departe la geamul coridorului, în timp de 
domnişoara a pătruns în cuşetă.  
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(Labirintul albastru), Crisis 
(2007) (Criză) și En busca de 
una pausa (2018) (Căutând o 
pauză) pentru care a primit 
numeroase premii literare. A 
susținut seminarii, ateliere și 
cursuri despre poezia 
contemporană spaniolă în țări 
precum Mexic, Statele Unite, 
Puerto Rico, Nicaragua, 
Guatemala, Ecuador, Honduras, 
Republica Dominicană, Tunisia, 
Italia etc. O antologie cu poeziile 
sale a apărut în Mexic și Costa 

Rica. A editat, printre altele, 
antologia Deshabitados (2008) 
(Nelocuiți) și a coordonat 
volumul Gramáticas del 
fragmento. Estudios sobre poesía 
española para el siglo XXI (2011) 
(Gramatica fragmentului. 
Studii despre poezia spaniolă 
pentru secolul XXI) ș.a. De 
asemenea, a tradus din Pasolini, 
Marinetti,  Salgari etc. Este 
inclus în antologii precum 10 
menos 30. La ruptura interior en 
la «poesía de la experiencia» 
(1997) (10 minus 30. Ruptura 
interioară din «poezia 
experienței») sau La 
inteligencia y el hacha (Un 
panorama de la Generación 
poética del 2000) (2010) 
(Inteligența și toporul. 
(Panorama Generației poetice 

a anilor 2000)), ambele de Luis 
Antonio de Villena; dar și în 
antologia Centros de gravedad. 
Poesía española en el siglo XXI 
(2018) (Centre de gravitație. 
Poezia spaniolă în secolul 
XXI), de José Andújar Almansa. 
Este și critic literar, s-a remarcat 
prin eseurile: Lecturas de oro. 
Un panorama de la poesía 
española (2014) (Lecturi de 
aur. O panoramă asupra 
poeziei spaniole) și El 
habitante de su palabra. La 
poesía de José Manuel Caballero 
Bonald (2018) (Cel ce locuiește 
în cuvântul său. Poezia lui José 
Manuel Caballero Bonald). 
Este coordonator al revistei 
Paraíso (Paradis). 

Traducere de Mariana STANCU 
Prezentare de Valeriu STANCU 

 

Exil involuntar 
 
 

E noapte, poate fi orice 
noapte, azi sau mîine, 
și nu veți ieși niciodată 
de la subsol la suprafață. 
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Uneori 
e mai dificil să accepți ajutorul 
decît să-l oferi, pentru că un cadou 
cere unele compensații 
– şi nu mulțumiri – 
pentru încrederea ta. 
 Și în timp ce 
aștepți ca lucrurile să se întîmple, 
minciunile tale fac astfel, încît  
totul să continue liniștit,  
 visul neschimbat 
acolo unde l-ai lăsat într-o zi. 
 
 
Trebuie recuperate visele 
şi nostalgia viitorului, 
pentru că o cauză justă 
nu a fost niciodată suficientă. 
Și pentru că ceva s-a pierdut  
la hotarele numelor   
în capacitatea pe care o au 
de a distruge tabuurile,  
de a vedea fără a vedea,  
de a vorbi fără voce. 
 
 
Știu că m-am înşelat  
cu vorbe  
– ceea ce doresc să spună 
şi ceea ce spun –  
și că eșecul este un drum unic...  
Nu se compară:  
nici exploratorii de metafore,  
nici falsificatorii de emoții. 
 
 
Cu vorbe  
sărace și generoase, străbaţi 
un timp fără așteptări  
în urma vieții literare  
ceea ce înseamnă viaţă de aventură. 
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Cu vorbe distingi  
buze și rădăcini  
şi vei ajunge din nou  
acea impuritate ce ţi-a fost smulsă  
din micuţa ta lume veche. 
 
În căutarea propriei protecții,  
mai puternică decît moartea,  
atît de aproape,  
într-un colț al vîntului  
și al uitării,  
traversezi legăturile lor de ceață  
– trapă sigilată – 
și limitările lor  
în fericirea dobîndită  
din insula ta pustie. 
 
De unul singur cu lampa ta  
de exil involuntar.  
Aici și acolo voi fi în întuneric. 
 

 
 

Ultimele zile 
Mount Pleasant Road 

 
 

Muşchi pe care-l mîngîi capitolele  
interioare, la fel ca ultimele zile  
ale melenei tale asiatice 
în reîntîlnirea cu ploaia 
din Albion. 
 
 Muşchi  sau memoria  
acelei oglinzi între întrebări 
unde mi-am golit viaţa, pe ecranul său 
indecent, deja la sfîrșitul  
tristeţii mele de adolescent. 
Din rădăcinile sale dionisiace  
s-au ivit colţii 
tăiaţi ai necesităţii. 
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 Medusa,  
ştii că am renunţat, 
pentru a ajunge, cu cuvintele tale bifide,  
vocea ta, asimilînd 
bodogăneala mea 
cu privilegiul viitorului. 
 
Erai o pisică fericită, 
tu care te hrăneai cu bumbac, 
cu idei nevinovate și cu imagini 
libere 
 tu, în fața mea, într-un duel  
de semne goale, înlănţuite,  
ca norii verzi neascultători  
și cotloane de melancolie.  
Dar nu vreau să-mi amintesc  
înconjuraţi de singurătatea noastră,  
cu fața întoarsă,  
neîncrezătoare în primăvară:  
sub straturi de calcar  
și coloane de fum,  
durere,  
 nu vreau să te pronunţ,  
dacă de la muntele plăcerii  
ţi-am falsificat numele în legendă.  
Ţi-am falsificat numele  
în peisajul poveștii mele.  

 

 
House of the famous writer Ion Creanga 
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A trăi aici 
 
 
 

Nu puteam să dorm, am 
auzit că probleme în curs (nerezolvate), dialoguri  
între sunete şi culori, 
asocieri de cuvinte  
se apropie,  
avansează spre mine. 
 
Secvența începuse deja  
și au fost ghidate de o ciudată dorință  
de împlinire, în originile  
mitologiilor  
în legitimă apărare,  
dezminţindu-se 
atunci cînd imaginarul și simbolicul  
nu se înțeleg, nu  
se potrivesc, nu  
corespund între ele. 
 
Îmi plăcea să mă pierd și să mă regăsesc  
cu o carte în mîini. 
 
Nu a fost timp pentru timp,  
abia dezlănţuit  
cu riscul de a descoperi  
realitatea, cea adevărată,  
arătîndu-şi gingiile  
de ascundere a amintirilor, 
inelul  
acestei singure șanse  
care este speranța. 
 
Acolo unde sălăşluieşte  
voința există o cale,  
afectează privirea  
pe o altă scară,  
imaginile se suprapun,  
și am uitat să dorm. 
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Atunci  
a ta este singurătatea, 
al tău secretul: 
mă vedeam pe mine însumi prin  
gaura cheii, martor 
din lanţul lung al neconformiştilor 
înţelepţi, al unor buze itinerante 
ascunse în mahala 
şi aveam poezía. 
 
Nimic nu este ceea ce pare  
și acolo se instalează suspiciunile  
de entuziasm  
cu cotiturile sale expresive,  
lentoarea 
în stilul indirect liber,  
claritatea pașilor pe care i-ai făcut. 
 
Da, pașii mei seamănă, du-te departe. 
 
Îmi amintesc orele severe  
de autocritică  
și perforaţiile  
unei conștiințe care repetă  
acel refren  
care se gîndeşte la cineva ce se gîndește la tine, crezi. 
 
Semnificaţiile nu mai au o aparenţă, 
dar nu vor ajunge la viitorul tău  
fără descompuneri,  
pe drum  
și într-un exces de încredere,  
pentru că perfecțiunea  
cere mai mult decît voinţă, memorie. 
 
Astăzi ar trebui să fie ziua de rodeo. 
 
De asta  
acolo se duce insomnia mea  
încărcată cu anticipări,  
reprezentarea  
și citirea sa din chiar legătura trainică 
de a trăi aici. 
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Nava nu merge 
 
 
 

Ai renunțat la prietenie 
și la provincia ei întunecată, 
pentru că nu te ajută ceea ce înveţi. 
De asemenea, la frumusețe, 
la incapacitatea de te desprinde 
de trecut, de a rupe cu nimicul, 
sau de a deschide căi pentru cineva. 
Împlinesc 
cît mi-am promis mie însumi. 
E timpul să ascuți creioanele. 
 
Cu ani în urmă, acolo în adîncuri, 
grota credincioşilor 
ne-a adăpostit 
înotînd între monedele de aur. 
Am intrat hipnotizaţi 
în confortul ciorchinilor. 
 
Și în timp ce 
prin cor se auzeau murmurele, 
am pus afișe de convocare 
pentru repetiția generală. 
A fost aproape – asta credeai – 
reprezentarea Marii Revolte. 
 
Ghidul nostru interior 
trecea prin 
realitate, și misterul său 
bambus, concentrat 
ca un contorsionist 
pe punctul de a începe. 
Cu plîngeri lipsite 
de ruşine, umbrele se răspîndeau, 
și părea că nu merg cu tine. 
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Ceva anunța primele îngheţuri. 
Petreceam nopți întregi 
vorbind, din lună 
se răspîndeau înserări  
mohorîte. Pentru tine, care vii din mare, 
pămîntul tremură? 
 
Se ivise un soare negru 
și era deja un semn: 
ne limitează obișnuința 
pînă cînd începem 
să trăim cu boala noastră. 
 
Prizonieri încă de la început, 
ce altceva dă perle sau semințe, 
dacă valorile nu există 
dincolo de fumul pe care îl reverberează. 
 
Îţi va ieși un neg 
pentru că visezi prea mult. 
 
Viața, îmi spuneau, este foarte simplă, 
dar complexul eram eu, în avangarda 
călătorilor 
cu pretenții josnice 
pentru a înțelege realitatea: 
buricul divin... 
 
Ah, falşi căpitani la babord! 
 
Masca cea mai scumpă 
pe care am luat-o, 
și-a multiplicat regulile 
și deja nu mai aparțin acelui loc, 
și deja nu vreau să fiu în nici un altul. 
 
Ar trebui să gîndeşti mai des 
că tu ai fost alesul, 
tu, musul. 
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María Elena BLANCO  
(Cuba/Austria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poetă, eseistă, traducătoare, 
María Elena Blanco s-a născut 
în mirificul oraş Havana, 
capitala Cubei, în 1947. A 
studiat în oraşul natal, la Paris, 
la New York şi la Viena unde şi-
a trecut doctoratul. A parcurs 
toate treptele unei strălucite 
cariere universitare în Statele 
Unite ale Americii şi în Franţa, 
ba chiar, pentru scurtă vreme 
(1971-1973), a predat literatură 
şi filologie franceză la 
Universitatea Catolică din 
Valparaíso, cunoscuta aşezare 
din Chile, port la Oceanul 
Pacific. Între 1983 şi 2007 a 
lucrat la Naţiunile Unite. În 
cele din urmă, s-a stabilit în 
Austria, ca şefă a secţiei de 

traduceri în spaniolă a Biroului 
Naţiunilor Unite din Viena. 

Dar pasiunea pentru scris o 
poartă mereu la festivaluri 
internaţionale de poezie şi la 
simpozioane literare de pe 
toate continentele. Poemele şi 
eseurile scriitoarei María Elena 
Blanco apar în mod frecvent în 
antologii şi reviste literare din 
Europa, America Latină şi din 
Statele Unite ale Americii. 
Timpul şi-l împarte între 
Viena, unde îşi are reşedinţa 
principală, şi Chile, Spania 
(Andaluzia), New York şi Paris. 
Eu am întîlnit-o în 2009, la 
sfîrşitul verii, la cunoscutul 
festival internaţional de poezie 
din Macedonia, Serile 

Poetice de la Struga. Mi-a 
dăruit o minunată antologie 
poetică bilingvă, Havanity / 
Habanidad, apărută în 2010 
la Ediciones Baquiana din 
Miami (Florida), SUA, 
antologie ce include cîteva din 
creaţiile sale lirice strînse în 
volume în perioada 1988 – 
2008. Despre opera Mariei 
Elena Blanco s-au pronunţat 
prestigioşi scriitori şi critici 
literari. Îi amintesc doar pe 
Carlota Caulfield, Marie-
Thérèse Kerschbaumer, 
Antonio Daganzo şi William 
Navarrete. Din opera publicată 
voi trece în revistă doar cîteva 
volume de versuri :  

 

Traducere de Mariana STANCU 
Prezentare de Valeriu STANCU 

 
Posesión por pérdida (Sevilla: Barro, 1990; Santiago du Chili: Libra, 1990) ; 
Corazón sobre la tierra / tierra en los Ojos (Matanzas, Cuba: Vigía, 1998) ; 
Alquímica memoria (Madrid: Betania, 2001) 
Mitologuías (Madrid: Betania, 2001); 
Vestal Myths/Solstice Fires (Viena: Labyrinth, 2001) 
Felix Austria/Reality Fireworks (Viena: Labyrinth, 2004); 
danubiomediterráneo /mittelmeerdonau (Viena: Labyrinth, 2005, bilingv spaniol-german); 
Wilde Lohe (Klagenfurt/Celovec: Wieser, 2007, în traducere germană); 
El amor incontable (Madrid: Vitrubio, 2008) ; 
Havanity / Habanidad (Miami, Statele Unite: Baquiana, 2010, antologie bilingvă spaniolă-
engleză). 
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Naşterea stelelor 
 
 
 

În arzătoarea negreală 
se pierde 
strălucește 
începe tardiv 
dansul stelelor. 
 
În timp ce dezmiardă 
cîntăreşte puţin 
urmăreşte conjuncțiile 
sau tangenta 
zborul său sperie. 
 
În liniște, nu  
abandonează 
se consumă 
criptînd sub cheie 
hohotul de plîns 
cuțitul. 
 
 
Sfredeleşte nepătrunsul 
pentru a da de lumină 
pentru a atinge golul 
acolo găsește piciorul 
noaptea transparentă. 
 
Albul intens acumulează  
tulburele siestei 
disonanțele 
surpriză 
le schimbă în valuri. 
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Tranzit 
 

 
Corp uşor  
corp eliberat de respiraţie 
corp muzical 
  acordat 
în cheia umbrei 
   piramidă 
fără laturi  
fără unghiuri 
fără frecare 
fără rădăcini  
fuga atomilor  
perspectiva elitrei 
prospeţimea alabastrului 
strălucitoare latitudine  
mă pîrjoleşti 
în tangenţă de lungă durată 
  mă arzi 
cu ultima  
 umedă  
  bătaie  
a pleoapei 
răguşitul vîslit împotriva curentului 
acidul încăpăţînat al limburilor: 
corp esenţial 
 m-ai deschis 
la zvonul imperceptibil 
  la 
mîngîierea abstractă 
în scobitura inversă a materiei 
ai elucidat  
  plăcerea 
curbei rafinate a unei oglinzi  
şi această vibraţie cu creşteri 
în delta 
dintre cer 
şi mare.  
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Frumoasa morăriță* 
 

I 
Poetul, în chip de prolog 

 
 

Vara, cu fereastra deschisă spre parc,  
în sediul discret al Imperiului 
(un du-te-vino 
al marilor oraşe 
al marilor idei 
al marilor iubiri : timpul va spune 
dacă acesta va fi minim sau magnum). 
Moara e departe, foarte departe, dar aici 
fiecare o poartă în suflet şi pe loc 
riturile reîncep; prolegomene, 
încăierări, pacte – totul în cheie majoră : 
mari, grandioşi, grandilocvenţi 
protagonişti agonici 
ai clasicei melodrame urbane, 
lejer deplasaţi de Istorie 
dar, aşa cum se cuvine, plini 
de orgoliu impetuos şi de la înălţimea vîrstei 
aşezaţi confortabil în posturi  
făurite de geniu sau de forţarea uşilor, 
puternici şi pedanţi 
se lansează în aventuri amoroase 
ca Hector şi Ahile 
în război. 
 

 

II 
Rătăcire 

 
 

Şi iată din fericire vine toamna  
pentru a nuanţa frunzele, trăirile, 
reînvăluindu-le în uimire şi mister. Lacurile 
îşi fac auzită chemarea,  
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strigă pădurile, mişună pretutindeni tăietorii de lemne, 
vînătorii 

şi frumoasele morăriţe. Se deschid portiţe de scăpare 
dincolo de  
molatice lăuntruri, ale parcului ostil 
sau complice, peripluri în care pentru o clipă amanţii 
strălucesc într-o nouă lumină : figuri aleatorii 
ce-şi vor fi lăsat urma în peisaj. 
Alternativa e speranţă sau moarte, îndoiala 
nefiind decît un rar antidot pentru plictis. 
Un cerb se apropie de grădina lor răvăşită,  
îi priveşte perplex prin fereastră : 
nu intră, nu e nici un răspuns. 
Dansează, beau, se iubesc. 
Viaţa continuă. 
 

 

III 
Salut matinal 

 
 

Ninsoarea acoperă parcul, cerbul deja bătrîn  
face parte din tablou, focul din cămin 
trosneşte şi arde pe jarul fierbinte. 
Suita romantică a lui Müller 
magistral interpretată 
de Hermann Prey sau 
Dieter Fischer-Dieskau 
se întrerupe uneori 
fără nici un protocol 
pentru aperitiv 
şi reîncepe în tandem 
cu ştirile, clinchetul 
tacîmurilor sau al harpei, 
tăcerea ninsorii 
sau a cearşafurilor. Iubirea e uneori acceptare, 
uneori refuz, după cum vrea  
sufletul. Dar notele lui Schubert 
încadrează tihna căminului şi pun 
lucrurile la locul lor : 
invocaţia cerbului, 
posibila scriere. 
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IV 
Cântecul de leagăn al pârâului  

 
 

Va veni o primăvară cu aer proaspăt  
şi va învolbura totul, va închide casa 
creaţiei şi iubirii : 
jubilaţie, anxioasă libertate, final deschis 
(dar final, în cele din urmă) spre împărăţii  
nicicînd cucerite : 
mori sau pîraie pe care hazardul le rînduieşte, 
sau o spărtură printre nouri. 
Şi în acest deznodămînt sau epilog, un legat 
ce împodobeşte leagănul, încheie Liedul 
pînă cînd răsună o nouă suită de note, 
ochi, texte. Dar mai întîi, în efemerul 
anotimp, 
poetul dă viaţă măsurii 
care cuprinde toate mizeriile 
şi toate idilele (singura 
salvare, graţia) şi în chip de coda, 
marchează aici mesajul cerbului, 
care nu evocă doar păduri şi rîuri 
ci este, pur şi simplu, uman.  

________ 
* serie inspirată din ciclul de cîntece Die Schöne Müllerin (1843) cu muzică de Franz Schubert și 
cuvinte de Wilhelm Müller 
 

 
Hotel Traian (Gustav Eiffel project) in Unirii Square 
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Pe nu atât de albastra 
Dunăre  
 

 
 
Puternicul fluviu se curbează încetişor  
ca şi cum şi-ar întoarce spatele spre oraşul 
care, timid, se strînge, oarecum bucuros, 
în adîncul vîrtejului său 
hărăzit favorurilor şi agapelor, 
la poalele sinuoaselor coline de vie verde-aurie. 
Vinul tînăr e de o aciditate dulce, sucul  
fermentat e turbulent, îndeamnă la excese. 
Pe dealul Kahlemberg lăstarii de vie 
tremură în spirale, cîntecul ciocîrliei 
devine redundant ca un rondel, 
potecile pădurii sunt marcate  
cu pensula roşu-alb-roşu 
înconjurînd trupul rănit al mestecenilor, 
mai jos 
trandafirii se caţără pe balcoane de fier 
cu tivuri rococo răsucite de vreme. 
Totul pare să evadeze în căutarea unei vagi uitări, 
a unei simple inerţii îngăduitoare. 
În senina lui somnolenţă,  
oraşul de pe malul verdelui Danubiu 
implozează în coşmaruri imemoriale 
şi do-ul din pieptul lui Placido,  
răsunînd tocmai de pe Ring, 
nu reuşeşte să-l trezească. 
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Lui Valeriu 
 

I 
(în ziua Naşterii Domnului) 

 
 
Pînă la urmă, după atîta viaţă, 
Valeriu,  
ai puţine de zis. 
O ştii mai bine decît oricine, 
o ştiai. 
Cuvîntul în mîinile tale  
era o rămăşiţă preţioasă, 
o esenţă volatilă, 
un gest, tot 
ce ţinem 
şi mai ales 
tot ce nu ţinem. 
Cuvîntul era Dumnezeu.  
Mai mult, Dumnezeu  
nu intra atunci 
în minusculul 
nostru 
paradis. 
Azi, cînd răsună în cuvintele noastre, 
cu atît mai puţin ai ceva de zis 
şi cu toate acestea 
totul se spune. 
La sfîrşitul timpului,  
măsurăm senini trecutul, 
ne vedem în aproape 
definitiva 
noastră lumină 
(amabili) : 
lăudat fie Domnul, 
aşadar. 

 
 
 

 
 

II 
                 (în Ziua Morţilor) 
 
 
O rugă, Valeriu : 
Să exorcizeze Domnul  
demonii noştri, 
Vanitatea şi 
Vinul. 
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Cetatuia Monastery on one of the seven hills of the city 
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Cătălin RĂDULESCU 
 
 

Două fete 
bune 

 
umai de măritat! S p e c i f i c i, 
numai pentru măritat! Dă-mi 
mie!, smulse nervoasă 

receptorul din mâna surorii gemene, care 
era – după părerea ei – prea moale, mult 
prea puțin fermă cu interlocutorii de la 
celălalt capăt al firului. – În urma 
anunțului din ziar se înghesuiau toți 
neica-nimeni, toți nehaliții, precis acoliți 
ai partidelor ăstora cică istorice, profitând 
de libertățile date de pacostea astea de 
democrație, neînțelegând din formularea 
sobră din coloanele anunțului care suna 
chiar așa – ”Două fete bune... numai de 
măritat!” că ele – Uina și Uinoasa, fete 
serioase, angajate amândouă de peste 
cinci ani la Pappacca unde lucrau în 
schimburi, nu tolerau aventurierii care 
trebuiau să înțeleagă că n-or să poată face 
orice chiar și în democrația asta, de 
exemplu să vândă țara or să atenteze la 
virtuțile tinerelor doamne reciclate în 
această postură din fostele până nu 
demult tovărășele, idee pe care o sugera 
și idolul care le vizitase nu de mult 
întreprinderea, exact pe schimbul lor 
când, dintr-un colț al cârdului de femele 
cărora le ieșiseră ochii din orbite de cât se 
zgâiau la Don Juan-ul picat cam incognito 
în cuibul de viespi– un grup care se 
volatilizase imediat după ce își strigase 
sloganul inițiator ce decela prin specificul 
său generalul de particular și spiritul 
mercatil-arghirofil și pe de asupra și 
vicios prin piparea mult-hulitului Kent – 
dăduseră tonul scandării la care fără să 
stea prea mult pe gânduri participaseră și 

ele entuziaste; mai ales fiindcă nu erau 
fumătoare. Idolul în pulovăr roșu se 
înroșise în obraz precum sfecla, mai ales 
la verbul imperativ care era în prozodie 
cu substantivul ”valută”. Și nici că mai 
trecuse vreodată pe acolo, așteptat încă 
de locatarele nerestructurate 
deocamdată, încă pline de speranță, 
așteptare care treptat-treptat avea să se 
transforme în dezamăgire, apoi în 
deznădejde. 

- ... nu înțelegeți niciunul omenește?... 
– Bune, bune - da' numai de măritat! – Ce-
i așa greu de priceput?... – Suntem fete 
cuminți, de la țară, cu origini sănătoase nu 
ca ale voastre - ' ți-ai dracu' să fiți că 
precis sunteți de ăia care vor să vândă 
țara - las' că v-arată domnu' președinte 
imediat după alegeri și o să fie 
președintele nostru, dintre noi, pentru 
noi!... 

Nu mai aveau timp să ia un nou 
telefon, căci venise ora când trebuiau să 
plece în schimb. Uinoasa arunca o privire 
cruntă către aparatul care continuă să-și 
agite clopotul strident și pentru câteva 
minute după ce încuiară ușa pe dinafară. 

 

• 
În timpul evenimentelor de cu patru 

luni în urmă când 1.000 de nevinovați 
muriseră nu se știa exact împușcați de 

N 
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cine în ambientul pocnetelor de petarde, 
pocnitori de mai mici dimensiuni dar și 
împușcături reale – se mutaseră 
împreună în garsoniera Uinoasei, 
strângându-se una în alta ca doi pui de 
găină care tocmai au văzut satârul. Nu 
pricepeau mai nimic din ceea ce vedeau la 
televizor, nici de ce fraților am învins, nici 
cine erau teroriștii, nici cine erau 
terorizații, nici de cine și de ce trebuiau 
apărate televiziunea cu bâtele care se 
distribuiau generos entuziaștilor spre a 
respinge un iminent atac de blindate care 
nu mai sosiseră, în schimb o coloană de 
trupe ”inamice” îmbarcate în camioane 
fură ingenuu declarate ”amice” imediat 
după ce ocupanții din vehicule au foat 
masacrați până la unul. – Se închinară 
doar evlavios când pe ecranul 
televizorului apărură primele icoane și 
lumânări, amintindu-și cu mirare că parcă 
până atunci nu văzuseră așa ceva pe sticla 
cinescoapelor; de ce oare?... – Uina abia 
îndrăznea să iasă pe palier spre a-și 
verifica garsoniera și integritatea ei, 
aceasta fiind amplasată doar la două uși 
distanță de cea a surorii gemene. - Și 
totuși, în acele zile de euforie, atmosferă 
al cărei motiv nu-l prea pricepea – tot făcu 
o ieșire în oraș spre dispensarul de cartier 
pricepând că acum, cu libertatea asta ce 
părea mai mult o pacoste – era totuși rost 
să lepede fără a înfunda pușcăria nici ea 
nici doctorul ce avea să o comită lestul din 
pântece despre care nu avusese curaj să 
vobească surorii care chiar și în acele 
momente o credea încă vestala ce ținea 
încă aprinsă flacăra inocenței în templul 
neprihănirii. 

 

• 
Rezolvarea cerinței subtil-satirico-

telefonice cu ”bune... doar de măritat...” se 
rezolvă într-un apus roșiatic de aprilie, 
când tocmai se pregăteau amândouă să 
plece în schimb. – Telefonul sunase iar – a 
câta oară în acea zi?... -, iar convorbirile 
aveau ca suport grobianis-mul sau poate 
numai curiozitatea interlocutorilor, pe loc 
retezate ca niște caracteristici precis de 

atribuit golanilor, ăia de-a' lui Coposu sau 
Câmpeanu care tocmai ocupaseră Piața 
spre a instiga la răsturnarea lu' domnu' 
președinte și a comilitonului său în 
pulovăr roșu – inși ciudați la ce te puteai 
aștepta?... – Ce atâta ”Jos comunismul!”?... 
– Ce, le făcuse lor ceva sau altcuiva din 
familiile lor?!... –Eeeeee!... 

Schimbul pe acea noapte l-au sărit, las' 
că puteau foarte bine să motiveze absența 
cu câte o zi de medical!... – Luarea de 
contact cu Uin și Uinosul fu stabilită chiar 
pentru acea seară: prea emanase 
siguranță și încredere vocea 
interlocutorului! – Iar surpriza fu pe 
măsură: erau tot doi frați gemeni! – Cu 
aceleași frământări ca și ale lor! Cu 
aceeași vibrație în ale inteligenței ca și a 
lor! – Ce-și mai puteau dori?... – Băieți din 
popor, erau amândoi salariați la IGCC; 
aveau, deci aceleași principii axiologice; 
aceleași idealuri și porniri sănătoase, 
mâncându-i la ficați din pricina a ceea ce 
se formase cu două zile în urmă în Piața 
Univerității, simbolic – anume o zonă 
liberă de comunism și chiar 
neocomunism. – Ce era aia? – Că doar 
băieții împotriva cărora se fomase zona le 
dăduseră și lor case, frigidere, locuri de 
muncă – doar că cine era de vină că 
golanii nu voiau să muncească? – La 
muncă, la muncă – că doar de aia făcuseră 
ei o revoluție! – Nu ca să vină Rațiu, 
Coposu și cu Câmpeanu și să vândă țara, 
huo, că după cum se știa - PNȚ = PNL = 
PSD-ul(Titel Petrescu) =1888, 1907, 
1929, 1933 și dacă stăteau bine să se 
gândească – chiar și 1937! Ce dacă PNȚ-ul 
nu exista în 1907? Asta nu însemna că nu 
este vinovat și pentru cele petrecute și-n 
1888! An în care nu se întâmplase prea 
mare lucru – spuneau gurile rele, 
trădători de-ai lu᾽ Coposu, Rațiu și 
Câmpeanu – fiindcă poliția și Siguranța 
burghezo-moșierească arestase mare 
parte din personalul revoluționar trecut 
noaptea peste Nistru și Prut – plus vreo 
câteva zeci de mii de puști pe care 
încercaseră să le treacă peste frontiere – 
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captură pe care amintitele instituții nu 
mai reușiseră să o facă cu același succes și 
în 1906-1907! - Și cu domnu᾽ președinte 
ce aveau?... Că dânsul le dăsuse libertatea, 
salam italian dat de respectivul stat pe 
post de ajutor umanitar și vândut 
operativ prin Alimentare, sclava isaura,  
acum era democrație – nu ca pe vremea 
lu᾽ Ceaușescu! Pe timpul căruia era, de 
alfel, mai bine, că le dăduse frigiderul în 
care să-și țină salamul de acum! Așa că ce 
voiau ăia din Piață?... Cu presa lor liberă 
cu tot ce, dacă era democrație care li se 
cam urcase la cap, credeau că pot să facă 
ce vor, să spună tot ce le trecea prin tigvă 
și să clevetească împotriva lu᾽ domnu᾽ 
președinte? – Care era prea bun, săracu᾽ 
de el, îi lăsa în pace, să fiarbă în zeama lor, 
în loc să-i mursece ca Ălălalt!... 

În această stare de spirit Uinosul, care 
nu putea să fie decât perechea Uinoasei în 
vreme ce Uina se căpătuise cu Uin – fu 
oprit din apriga-i filipică ținută în 
principal la urechea perechii sale – cu 
perspectiva ca și celălalt cuplu să poată 
auzi ce spune – atenția fiindu-i atrasă de 
trecerea prin stația de troleibuz venind 
dinspre Calea Victoriei – deci partea 
opusă Pieței unde spre durerea lor de 
ficați golanii umpluseră din nou până la 
refuz scena – a unui ins cu aspect de 
viking, cu ochelari de soare, barbă 
deschisă la culoare, haine ce contrastau 
prin colorit cu cenușiul străzii. 
- Ce faci, mă, pe aici, cu barba asta? 
De ce nu ești la muncă? 

Omul îl privi perplex câteva secunde. 
Celălalt interpretă lipsa de reacție cu 
comportamentul capitulard datorat unui 
complex de culpabilitate. Așa că îl apucă 
de barba îngrijită dar bogată, care îi părea 
suprema ostentație, mai ales că el n-ar fi 
putut niciodată să aibă așa ceva, formată 
fiind din tuleiele care îi creșteau precum 
unui țap ajuns la pubertate. – În con-
trapartidă, simți o labă în beregată, cam 
menghinoasă pentru un parazit social 
care uite, duminica după-amiaza își per-
mitea să nu fie la muncă. Cu admisia tăiată 

celălalt începu să vadă trombe de steluțe 
verzi-albăstrui dar asta este situația, un 
război îl începi când vrei și îl termini când 
poți, vorba lui Winston Churchill, 
mâzgălitorul de șervețele de la  Yalta. 

- În general sunt acolo unde cred eu 
că trebuie să fiu, inclusiv în apropierea 
unde natura a avut neinspirația să-ți 
stabilească originile – adică între cracii 
mă-tii – ai înțeles, ipochimenule?..., își 
scoase celălalt la timp laba din beregata 
lui, evitându-se astfel acordul final. – Data 
viitoare, înainte să glăsuiești în fața mea – 
să respecți numărul de pe bonul de 
ordine!, îl îndepărtă celălalt cu un brânci 
care-l trimise alături ce ceilalți comilitoni, 
în troleibuzul salvator tocmai oprit în 
stație. 

Din care coborâră în stația următoare, 
la Cișmigiu. 
-  Noroc cu optzeci și cinciul care a venit la 
timp, altfel cine știe cum ar fi ieșit 
necăjitul ăla din mâna Uinosului!, râdeau 
mânzește ceilalți trei imediat ce coborâră 
în stație. 
- Da, bine că s-a terminat totul fără ca 
celălalt să o pățească prea rău!... – Dacă îi 
dădea Uinosul una cu dreapta – cu stânga 
ar fi dat apoi în aer!..., susură admirativ și 
Uinoasa privindu-și mândră perechea, 
precum pe Scipio Africanul care proaspăt 
victorios în bătălia de la Zama, tocmai 
terminase demolarea metodică a 
Cartaginei, pregătindu-se acum să treacă, 
învingător fiind, pe sub Arcul de Triumf 
pregătit de Republica Romană... 

 

• 
Munceau la fel – chiar dacă în 

întreprinderi diferite - gândeau la fel, 
șparleau la fel – numai în fapt de seară, și 
numai prin gaura stabilită din partea de 
gard din dosul întreprinderii și, fiind la fel 
de inteligenți – nimeni nu a putut să îi 
oprească ca, în cele din urmă, nu după 
mult timp, doi câte doi, pe principiul 
căsătoriei mixte – să formeze alte două 
celule de bază ale societății, cam maligne, 
de care o lume așezată s-ar fi ferit ca de o 
tumoare. Iar fericitele uniuni comise nu 
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după mult timp se căliră în focul luptelor 
de clasă din iunie 1990 când Anomalia și 
Grotescul, secondate de mult umor 
involuntar, dădură pentru totdeauna 
loviturile de grație antonimelor lor. 
Amintitele uniuni fură udate ca să nu se 
fisureze de sângele impur al 
contestatarilor din Piață al domnului atot-
zâmbitor președinte, sub loviturile de 
bâtă pe care nu o dată chiar dânșii le 
îndrumau prin depistarea operativă și 
direcționarea gărzilor gestapovist-ad-hoc 
pretoriene spre pietonii care purtau 
barbă și ieșeau în evidență prin culoarea 
hainelor ce ieșeau din  obișnuitul cenușiu 
al străzii, suprema crimă fiind aceea a 
purtării de ochelari și a fumării de 
țigarete  KENT. – Apoi aplaudară frenetic 
sfârșitul manevrei băieților cu bâtă și 
lămpașe care într-un final apoteotic 
preschimbară  bâta-n cazma, spre a reface 
straturile de flori din fața Teatrului 
Național. – O singură scamă de nor apăru 
pe ceriul Paradisului acelei zile, anume că 
din două sticle de șampanie câte 
aduseseră cu dânșii spre celebrarea 
victoriei, reușiră să consume doar 
conținutul uneia: aceasta din pricina 
excesului de zel plin de sagacitate al unuia 
dintre băieții cu lămpaș, bâtă și cazma 
care din cauza vigilenței revoluționare 
ridicată la cote maxime, riscase să întârzie 
un pic la întâlnirea din pavilionul 
Romexpo unde domnu᾽ președinte avea 
să mulțumească personal inșilor cu chip 
humanoid dar apucături de fiară, pentru 
eminentul serviciu făcut firavei și 
timoratei democrații originale în curs de  
instaurare – după care, înainte de a se 
deplasa înapoi, spre locurile dumnealor 
de muncă - aveau să servească ultima cină 
publică constând într-o garnitură pe lângă 
care aveau să aibă în farfurie și o bucată 
de carne cu firmituri de pâine pe de 
asupra. – Cel care avusese plăcerea de a 
executa un dribling cu capul luând contact 
cu numita sticlă apropiată în materie de 
grosime de geamul corpului de sifon a 
fost – s-a ghicit bine –tot Uinosul... 

 

• 
15 Noiembrie 1987 a reprezentat ziua 

când, în mod eroic, vrednicii muncitori 
brașoveni au ridicat cu îndreptățire glasul 
și pumnul contra rânduielilor criminale 
care de 44 de ani însângeraseră țara, spre 
a o adânci apoi în beznă, foame, 
promiscuitate. – A fost dur reprimată, 
după ce răsculații au intrat în sediul 
puterii, călcând simbolic în picioare 
citricele  de pe masa festivă destinată 
mahărilor locali și a arunca pe fereastră 
portretele și ”operele” conducătorilor 
”mult-iubiți”, producții ale furtului muncii 
intelectuale a altora.          

Televiziunea din 15 noiembrie 1990, 
de acum, totuși, relativ liberă – nu a 
reflectat comemorativ cele întâmplate cu 
exact trei ani în urmă. Nu a avut timp. Era 
prea ocupată cu ”liberalizarea prețurilor” 
care făcea din țara lui Nenea Iancu în 
privință de economie și nu numai țara 
tuturor posibilităților. În materie de 
aberații. 

Pentru familia Uinoșilor au debutat 
vremurile complicate. Mai ales atunci 
când partea masculină a respectivei 
familii a fost lezată, constatând că sticla 
de rașpincă tinde, prin respectiva 
libertate pecuniară fără frontiere dar și 
noimă – să se apropie de prețul unei 
consumații cu tot tacâmul într-un 
restaurant de lux, iar prețul unui meniu 
complet dintr-un astfel de restaurant, de 
cel al unei garsoniere confort III. – Cu 
toată indexarea de ”75%” promisă de cel 
mai estetic premier liber-ales, continu-
area îmbălsămării zilnice, prin costurile 
ei, nu mai putea ține pasul cu prețurile ce 
căpătaseră dimensiuni de dinozaur 
erbivor jurasic. – Ceea ce provocă părții 
feminine a familiei o paloare din ce în ce 
mai vânătă a ochilor, din motive 
întemeiate, desigur, cum ar fi ce să pună 
pe masă soților brusc treziți la realitate a 
doua zi, cât și Uineilor care, peste câteva 
luni, aveau să-și ceară dreptul la viață. 

●
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 
 
 

Lecția 
 

avilionul de lângă poartă, cel mai 
mic din curte, avea doar trei 
camere de locuit, la etaj. În 

camere se intra dint-un hol pătrat, care se 
deschidea la capătul unei scări de lemn cu 
trepte late și balustradă solidă, vopsite 
într-o nuanță de maron castaniu. Parterul 
era ocupat de ghereta portarului și de 
baia comună. Baie însemna o cameră 
mare, cu șase chiuvete, șase dușuri 
separate între ele prin pereți subțiri, dar 
deschise spre cameră, cu grătare groase 
din lemn pe jos, care acopereau gurile de 
scurgere și cu șase cabine de toaletă 
dotate cu vase tip turcesc. De sub scară, 
din spațiul gol și întunecos chiar și când 
lumina era aprinsă, urca, alcătuind un V, 
un pui de scară îngustă, o scară de pod, la 
capătul căreia se afla o ușă pe care scria 
Infirmerie. Odaia din spatele ei, mobilată 
numai cu un pat și o noptieră, mai lăsa loc 
doar cât să se strecoare o persoană între 
pat și perete. Fereastra de la capătul 
patului era cel mai important detaliu al 
încăperii. Prin transparența ei, din spațiul 
cuprins între tăblia metalică și tavanul 
înalt, lumina se revărsa cu generozitate 
chiar și în cea nai mohorâtă zi, dând 
impresia că se dilată dimensiunea altfel 
sufocantă, a încăperii. În curtea mare, 
împrejmuită cu un gard de scânduri și 
izolată cu o perdea de salcâmi de casele 
din jur, mai erau două pavilioane, unul 
mare în centru și altul lung, ca un tren, în 

laterala opusă porții. Se spunea că ar fi 
fost aici un vechi conac boieresc, 
naționalizat și transformat în cămin 
pentru fete. Era un zvon, transmis de la o 
serie la alta de cursante, zvon care 
alimenta imaginația și așa fragilă și 
predispusă la spaime, a tinerelor. 

Azi patul infirmeriei era ocupat. 
Ștefania avea febră și o durea în gât. Pe la 
prânz, o asistentă a luat-o din camera cu 
șapte paturi aflată în demisolul 
„vagonului” și a adus-o aici, unde i-a făcut 
și prima injecție cu penicilină. A luat cu ea 
într-o sacoșă un prosop, un săpun, periuța 
de dinți, pasta, pijamaua și câteva cărți. Îi 
plăcea camera asta mică pe care nu 
trebuia s-o împartă cu programul altor 
colege, îi plăcea că nu trebuia să meargă la 
cursuri și că putea să citească în voie 
altceva decât materia pentru examene. 
Nu-i plăcea că fiecare înghițitură de salivă 
era dureroasă, că o dureau nodulii mici 
crescuți sub piele în părțile laterale ale 
gâtului, că o dureau articulațiile degetelor 
de la mâini și picioare și că trebuia să țină 
cartea deschisă, proptită de pernă, alături. 
Pe la ora cinci după amiază s-a făcut 
întuneric de-a binelea și a trebuit să 
aprindă lumina. Un bec slab, atârnat de un 
fir lung direct din tavanul înalt, lumina 
gălbui încăperea și îi accentua starea de 
rău. O frigeau mai tare ochii, simțea și 
limba fierbinte, îi ardeau coapsele. Pe la 
șase a venit asistenta, i-a pus un 

P
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termometru, i-a mai făcut o injecție 
dureroasă, care întrecea toate durerile 
timp de câteva minute și lăsa în urmă o 
arsură ca de fier încins. 

– Ce temperatură am? a întrebat-o și 
nu și-a recunoscut vocea înfundată venind 
de sub amigdalele umflate. 

– Nu-i treaba ta! I-a răspuns sever 
asistenta, evident plictisită și i-a dat apoi 
o pastilă pe care a înghițit-o greu, cu apa 
călâie din cană. 

– Stați aici, adică în acest pavilion? a 
îndemnat-o mai mult frica s-o întrebe, 
înainte ca acesta să-și pună seringa de 
sticlă în cutia mică metalică, alături de ac 
și de pistonul tot metalic, pe stratul 
subțire de tifon umed, ce-o căptușea pe 
dinăuntru. 

– Nu, în cel mare din curte. De ce? 
– Dacă mi-e rău mai tare la noapte, ce 

fac? 
– Nu ți-e nici un rău, culcă-te mai bine 

și nu te mai gândi. Știu eu ce ți-am dat 
acum. Vin la 12 să-ți fac injecția și mai 
vedem atunci. Poți să strigi la portar. Sper 
să nu doarmă și să te-audă. A ieșit apoi pe 
ușă, fără un gest de mângâiere, fără o 
mână blândă, învelindu-i trupul scuturat 
de frisoane. 

După ce-a plecat, Ștefania a coborât 
scările tremurând, până jos, la baie. N-a 
mai îndrăznit s-o roage de vreun alt 
ajutor. Sub pat era o ploscă. Vederea ei îi 
rănea pudoarea. „Nici să nu te gândești” 
și-a spus în timp ce se așeza în pat, după 
ce urcase scara mai mult de-a bușilea, 
având grijă să nu verse cana cu apă 
proaspătă. Mișcarea forțată părea să-i fi 
făcut bine. Poate și pastila își făcea efectul. 
A mai băut câteva guri de apă. Limba s-a 
mai răcit și nici ochii nu mai frigeau așa 
tare. A reușit chiar să înghită o parte din 
grișul cu lapte decorat cu împletituri 
dezordonate de zahăr ars. Fără nicio 
legătură i-a venit în minte „calea rătăcită”. 
Era unul din modelele pe care femeile le 
încondeiau cu ceară pe ouăle de paști. 
„Calea rătăcită! Paștele! Sper că nu 
delirez!” Nici nu știa cine și când a pus 

farfuria pe noptieră. Poate era acolo de 
când a venit, dar nu i-a dat importanță. 
Timpul se târa ca un tren cu aburi ce 
părea că-și dă duhul la fiecare tură de roți. 
Se apropia greu de ora opt. S-a întors la 
cartea lăsată deschisă pe pătură, lângă 
perete. Stig Dagerman, Urme de pași sub 
apă. Criza identitară a tânărului nordic, 
furia maladivă mascată sub convenționale 
bune cuviințe, propozițiile scurte 
aruncate ca pietrele din praștie, se 
alăturau suferinței percepută fizic de 
pacienta infirmeriei, de parcă se aflau la o 
întâlnire aranjată. Simțea un gol, un loc 
neocupat în coșul pieptului. Îi era dor să-i 
fie dor de cineva. Din când în când își 
odihnea ochii agresați de lumina galbenă 
care învingea cu greu întunericul, 
strivindu-l de pereții zgrunțuroși. Privea 
pe geamul de la capătul patului, cum 
crengile goale ale salcâmilor se zbăteau ca 
o plasă pe cerul indigo, cu nori zdrențuiți, 
tiviți cu galben prin spărturi, de lumina 
lunii. Da, îi plăcea camera asta, ar fi stat 
aici mereu dacă i s-ar fi permis. Dar, 
pavilionul acesta cochet, cu doar trei 
camere mici, nu era pentru oricine. Așa 
credea cel puțin, altfel nu pricepea cum, 
oricât de devreme se prezenta pentru 
cazare, locurile de aici erau deja ocupate. 
Întrebările cădeau acum mai greu ca 
altădată. Când îi înțepenea ceafa de privit 
„peste cap”, continua să citească din 
cartea sprijinită de pernă, deși poziția 
aceasta nu-i aducea mai multă lumină pe 
fila deschisă. Stătea culcată pe-o parte. 
Lentila ochelarilor opusă pernei capta în 
oglindă, pe interior, fereastra din spate în 
întregime, cu rama de lemn și cu imaginile 
ei, ca un ecran de cinematograf de 
dimensiuni reduse. Se juca mutând 
privirea de pe textul cărții pe fereastra 
care ocupa jumătatea exterioară a lentilei 
și care se mișca la cea mai ușoară mișcare 
a capului, fără să-și modifice forma. Citea 
greu în lumina ștearsă și privea pe 
fereastră în același timp. Încă nu aflase de 
ce Urme de pași sub apă. Autorul își 
construia textul, depărtându-se parcă tot 
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mai mult de titlu. Tulburarea de afară, cu 
noaptea, cu luna, cu crengile agitându-se, 
venea în încăpere ca o perdea umflată de 
vânt, ca un vis straniu ce o atrăgea 
asemenea unui sorb. Umbrele s-au întins 
de-a lungul pereților, camera s-a 
întunecat ca un pod de conac vechi prin 
care, plase de păianjeni păreau rochii 
roase de molii, îmbrăcate pe un trup de 
fum care plutea, apropiindu-se de pat: 
Domnișoara Christina! Durerea din gât a 
pălit brusc în fața realității din care nu 
putea să se smulgă. Orice, numai 
Domnișoara Christina nu! Această 
domnișoară care a furat-o! I-a furat 
numele, i-a furat povestea și tot. Ștefania 
trebuia să -și trăiască Viața nouă după 
Huliganii, dar a venit Christina cu ifosele 
și pretențiile ei de vârcolac, să-i facă praf 
existența care abia se înfiripa. Părăsită. 
Îngropată în uitare, înainte de a apuca să 
trăiască. N-avea să se cunoască niciodată. 
Ea era stafia, Christina era vie și 
preafrumoasă în decorul ei nemuritor. Și 
ce mult a iubit-o până a aflat adevărul ! 
Chiar și acum, prețioasa vrea să i se bage 
cu forța pe gât, iar ea nici nu putea să 
înghită. Mâna îi tremura pe cartea care a 
căzut pe podea deschisă. În cădere, o filă 
s-a îndoit ca un semn, tocmai la capitolul: 
Urme de pași sub apă. 

 
* * * 

Amestecată în grupul de fete 
necunoscute, așteptam ghidul în stația de 
autobuz de lângă malul lacului. Apa se 
întindea pe fundul nisipos subțiindu-se 
până spre iarba pe care-o acoperea câte-o 
undă stârnită de vânt, de vreo barcă sau 
chiar de săritura unui pește mai mare. 
Zgribulite în răcoarea dimineții de vară 
târzie, ne înghesuiam una în alta sub 
soarele abia apărut, ca puii plăpânzi sub 
aripile cloștii. Fără ca ceva să-i anunțe 
gestul, o fată din grup s-a desprins ca o 
picătură de apă și a alunecat pe panta de 
iarbă, pe burtă, cu capul înainte, cum ai 
coborî un derdeluș pe sanie. A despicat 
apa ca un pește scăpat din cârligul undiței 

tocmai la mal și a continuat să înainteze 
scufundându-se încet spre adânc. Apa se 
închidea în urma ei, tulburându-se, ca și 
cum cineva i-ar fi greblat fundul nisipos, 
plin de resturi vegetale. Nu ne cunoșteam 
încă, dar indiferența grupului care privea 
pasiv actul sinucigaș m-a cutremurat. M-
am descălțat și am intrat în apa 
întunecată, căutând cu picioarele trupul 
care, greu fiind, nu avea cum să se 
depărteze prea mult în scufundare. I-am 
simțit picioarele când apa îmi ajunsese 
aproape de brâu. Am prins-o și am 
început s-o târăsc spre mal singură, ca și 
cum nimeni nu mai era prin preajmă. Am 
ajuns cu ea pe iarbă și am răsturnat-o pe-
o parte, privindu-i chipul livid, inert, cu 
ochii închiși. Nu știam ce să fac, dacă s-o 
culc pe spate sau pe burtă, când, a 
întredeschis gura din care s-a prelins o 
cantitate mică de apă alburie. Apoi a 
deschis ochii și m-a privit calm, tăcută, ca 
și cum nimic nu se întâmplase. S-a ridicat 
cu apa șiroindu-i din bluza și fusta de vară 
și, firesc, și-a reluat locul în grup. Am 
rămas pe loc, uluită. Apa din care tocmai 
am scos trupul necunoscutei s-a limpezit 
mult prea repede, dând la iveală prin 
transparența albăstruie fundul nisipos pe 
care rămăsese amprenta trupului, așa 
cum rămâne urma unui trup prăvălit în 
zăpadă. Ciudat mi s-a părut faptul că pașii 
mei nu lăsaseră urme, de parcă nu călcase 
nimeni spre forma protejată de apă ca un 
sarcofag. 

 
* * * 

La urcarea în autobuz, am descoperit 
că-mi lipsea geanta. Era o geantă neagră 
de lac, în formă de geamantan cu 
dimensiuni reduse, cum erau altădată 
ghiozdanele de tablă cu care mergeau 
copii la grădiniță. Am coborât în fugă 
panta spre lac, țopăind caraghios prin 
iarba încă udă de rouă, până în locul unde 
stătuse culcat trupul necunoscutei. Geanta 
nu era și nu se vedea nici în jur, cât 
cuprindeam cu privirea. M-am gândit că 
mi-a furat-o cineva ori a luat-o vreuna din 
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fete, văzând că am plecat fără ea. Nu 
aveam nimic de valoare, doar o batistă, un 
stilou vechi și un portofel cu doar câțiva 
lei în el, așa că am renunțat să mai caut și 
m-am grăbit să nu pierd autobuzul, mai 
ales că nu spusesem nimănui să mă 
aștepte. Am urcat în grabă treptele 
metalice care făceau zgomot la fiecare 
pas. Celelalte fete încă se înghesuiau pe 
culoarul din mijloc, căutând să prindă 
locuri pe scaune. Printre ele n-am reușit 
s-o descopăr pe cea abia salvată. Multe 
erau cu spatele, multe aplecate pe 
jumătate, altele deja pe scaune, acoperite 
de spătarele din față. O căutam cu gândul 
că de la ea aș putea cere bani de bilet. 
Vânzoleala s-a amplificat la mișcarea 
autobuzului când, cu un scrâșnet a pornit 
din loc. Șoferul nu m-a întrebat nimic, 
parcă nici nu m-ar fi văzut. Însoțitoarea, o 
femeie de cam cincizeci de ani, cu un ten 
gălbui, păstos și păr aspru, cânepiu, tapat 
ca o căpiță, așezată pe scaunul din față, 
lângă șofer, privea tăcută pe geam. 
Probabil spusese cât timp am lipsit eu, 
unde mergem și cât timp durează drumul. 
Sau nu. Oricum, nu aveam de gând să 
întreb nimic. Eram mulțumită că, cel puțin 
deocamdată trecusem nebăgată în seamă. 
Înaintam pe coridorul liber acum, 
clătinându-mă și ținându-mă de scaune. 
Fata pe care o scosesem din apă, nu era, 
dar nici nu eram sigură. Semănam mult 
unele cu altele. Ne îmbrăcam aproape la 
fel, cu ce se găsea prin magazine. Nu ne 
vopseam părul, machiajul se rezuma la o 
dungă subțire, neagră, făcută cu creionul 
dermatograf pe pleoapa de sus și pe care, 
unele mai îndrăznețe o prelungeau cu o 
codiță la coltul ochilor. Iar pe fata aceea o 
văzusem doar câteva minute, într-o stare 
nu tocmai bună de reținut detalii. 
Mișcarea autobuzului, mai ales săltatul 
peste gropile din drum și înclinările la 
curbe, îmi agresau stomacul. Mereu, 
mersul cu mașina îmi făcea greață. 
Trebuia să stau cât mai în față și să 
privesc numai înainte. Dincolo de geam, 
orașul se destrăma spre margine. Casele 

erau mai rare, despărțite de grădini cu 
diverse culturi, vite pășteau pe islazuri 
îndepărtate. 

Un miros vag de condimente și usturoi 
s-a ridicat dinspre scaune, ca ceața la 
suprafața unui lac. Fetele scoteau din 
genți sandvișuri identice, cu salam și 
brânză presate între două felii de pâine. 
Mușcăturile înaintau pe sub hârtia de 
ambalaj, care se strângea încrețindu-se 
într-un previzibil cocoloș. Probabil 
avusesem și eu unul în geantă, dar nu-mi 
aduc sigur aminte. S-or fi dat la cantină, la 
masa de seara trecută, pentru drum. 
Întâmplarea de lângă lac, gestul 
neașteptat al fetei, lipsa de interes al 
celorlalte față de grozăvia ce putea să se 
petreacă, încă îmi tulburau gândurile. Nu 
ne cunoșteam între noi, eram din ani 
diferiți de studiu, dar asta nu justifica 
nepăsarea tuturor. Mirosul îmi sporea 
greața și simțeam că sunt pe cale să vomit 
în curând. M-am apropiat de șofer și l-am 
bătut pe umăr, în timp ce, cu cealaltă 
mână mă țineam demonstrativ de gură. 
M-a privit o secundă și cred că m-a 
înțeles, pentru că m-a întrebat dacă vreau 
să cobor. Am făcut semn din cap că da, 
mașina s-a oprit brusc, aproape 
proiectându-mă prin ușa care s-a deschis 
în același timp. Am căzut în genunchi și 
durerea juliturilor a amplificat greața. Am 
vomitat un lichid gălbui, într-un spasm 
prelungit, care nu-mi lăsa răgaz să trag 
aer în plămâni. Mă sufocam, în timp ce 
lumina scădea treptat, de parcă cineva 
cobora până la stingere fitilul unui felinar. 

 
* * * 

Când a venit asistenta la miezul nopții 
să-i facă injecția, Ștefania era scuturată de 
frisoane, A încercat s-o trezească. A 
stropit-o cu apă pe față, a dezvelit-o să-i 
răcorească trupul care ardea. Nici măcar 
durerea injecției nu i-a smuls vreun 
geamăt. A scos pătura din cearceaful cu 
care era învelită și a fugit cu el pe scară, 
jos, la baie să-l ude cu apă rece. A bătut 
tare la ușa portarului care, bineînțeles 
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dormea și i-a strigat să sune la spital, să 
trimită o salvare. A urcat tot în fugă, a 
dezbrăcat-o de pijamale și a înfășurat-o în 
cearceaful ud. I-a masat corpul prin 
cearceaf, i-a dat câteva palme peste obraji, 
a zgâlțâit-o până a reușit să o audă 
gemând. Frica îi înghețase și ei inima. 
Repeta în neștire: Trezește-te, trezește-te! 
spune ceva! Nu știa ce să facă. 
Temperatura aproape de 41 de grade. 
Pulsul foarte rapid A coborât iar în fugă să 
răcească cearceaful. Portarul tot rotea 
discul telefonului, cu receptorul la ureche. 
„Ai vorbit?” „Formez într-una. Se prinde 
greu. Centralista asta de noapte de la 
spital e o pacoste” i-a răspuns cu năduf, 
uitând că abia fusese și el trezit din somn. 

„Lasă că și ziua suni până ce ori îți dai 
duhul, ori te faci bine. După ce vorbești 
să-mi aduci o găleată cu apă rece sus. Cu 
fata asta nu-i bine de loc”. 

„Da ce are?” 
„Nu pot s-o trezesc”, i-a răspuns de pe 

la jumătatea scărilor. 
Când a intrat în cameră, Ștefania 

stătea rezemată de perete, cu genunchii 
adunați la gură. Privea spre fereastră cu 
ochii măriți de groază și striga: „Pleacă! 
Pleacă!” 

„Cu cine vorbești fetițo?” 
„Dă-o afară, mamă! A venit iar să-mi ia 

locul! Trăiește de atâția ani viața mea și 
nu se mai satură, după ce m-a lăsat să mor 
și fiu uitată în cartea care n-a mai fost 
terminată!” 

„Ce carte spui, ce viață, ce moarte? Ia 
uită-te la mine”, zicea asistenta alarmată 
de-a binelea, în timp ce cu mâna pe bărbia 
fetei îi întorcea capul spre ea. Ștefania o 
privea cu aceiași ochi măriți de groază, 
doar vorbele îi pieriseră brusc, de parcă 
se afla în altă lume și nu înțelegea ce 
spunea femeia aceea necunoscută. 

„Hai, fi cuminte. Vino să te înfășor în 
cearceaful ăsta rece. O să-ți fie mai bine, o 
să vezi…” 

Supusă, Ștefania s-a lăsat înfășată ca 
un copil și întinsă în pat, cu capul pe 
pernă. În răgazul de liniște care i-a potolit 

și ei spaima, asistenta a luat pătura pe 
care o făcuse ghem în grabă, s-o așeze 
ordonat la capătul patului. Din ea a căzut 
o carte. Domnișoara Christina. In carte 
erau câteva foi scrise de mână, un 
rezumat despre opera lui Mircea Eliade. 
Tot jos, lângă pat, era o altă carte deschisă 
cu filele în jos una din ele îndoită în 
cădere. Urme de pași sub apă. 

Ștefania respira gâfâit, cu ochii închiși 
Asistenta nu voia s-o lase să doarmă, așa 
că își făcea de vorbă cu ea: „Ia să vedem ce 
citești tu aici. Hai să stăm de vorbă, 
spune-mi și mie care din ele îți place” 

Ștefania tăcea, dar faptul că acum 
respira mai ușor era un lucru bun. A venit 
și portarul cu găleata de apă și a zis că 
spitalul o să trimită o salvare, dar nu știe 
în cât timp. Că i-au spus la telefon, după ce 
au întrebat despre ce-i vorba, că o 
amigdalită cu febră nu-i așa o urgență. 

Așteptând pe marginea patului, cu o 
mână pe mâna fetei, în locul unde se simte 
pulsul, a luat una din cărți la răsfoit. Cea 
care se afla lângă pat, cu fila îndoită. Nu i-
a plăcut ce citea ici colo și nici n-a înțeles 
nimic. O înmormântare a unei mame, un 
băiat mereu trist, o logodnică neiubită, cu 
mâinile reci, un tată, o femeie cu rochie 
roșie. A trecut la Domnișoara Christina 
lui Mircea Eliade. Îi plăcea mai mult, pe 
asta ar fi citit-o dacă ar fi avut liniște. 

„Să nu dormi, să nu dormi” o trăgea 
din când în când de mână. „Uite, vine 
acum și salvarea… mă auzi? Spune ceva 
sau măcar dă din cap dacă te doare gâtul 
și nu poți vorbi. Da mai devreme, când 
țipai, parcă nu te durea”. 

Ștefania continua să tacă, aflată parcă 
într-un leșin. Asistenta vorbea mai mult 
ca să alunge tăcerea care o neliniștea cu 
cât trecea timpul și nu se schimba nimic. 

„Păi uite, cărți de-astea citiți voi, cu 
morți, cu rătăciți, cu sinucigași, cu 
fantome, cum să rămâi cu capul întreg, 
oricât de sănătos ai fi!. Profesorii voștri 
știu ei ce citiți voi în loc să vă țineți de 
examene? Da ce să zic, nu-i treaba mea, eu 
trebuie doar să nu te las să dormi, că 
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altceva nu știu și nu am ce să-ți mai fac.” Îi 
uda cearceaful care se încălzea repede la 
loc. Îi freca mâinile si picioarele. O ruga să 
deschidă ochii. Până a venit salvarea, i s-a 
părut că au trecut nopți în șir, nu doar 
câteva ore. În timp ce o coborau scările, 
bolnava a vărsat pe neașteptate un lichid 
albicios, ca o spumă. 

 
* * * 

Noaptea de gardă ce se anunța liniștită 
la Spitalul de Urgență, a fost tulburată în 
jurul orei patru, când salvarea a adus în 
Triaj o tânără de la un cămin din oraș. În 
lipsa informațiilor de la pacienta în stare 
de inconștiență, asistentul de serviciu pe 
mașina salvării relata datele aflate la 
cămin. O amigdalită, adusă în infirmerie 
cam pe la prânzul zilei precedente, când s-
a început și tratamentul cu penicilină, 
piramidon și aspirină. Starea pacientei s-a 
înrăutățit spre miezul nopții, când s-a 
cerut ajutor pentru consult și îngrijire de 
specialitate. Îngrijorat de umflăturile mari 
din jurul gâtului, de pulsul mult prea 
rapid și de starea în care se afla tânăra, 
medicul din Triaj a chemat orelistul, 
cardiologul și chiar un medic pediatru, 
deși tânăra trecuse puțin de pragul 
adolescenței. O rumoare nefirească 
pentru nopți de gardă fără incidente 
deosebite cu pași alergând pe coridoare, 
voci repezite și ton ridicat, , cuprindea 
etaje, aprindea lumini. Nu se mai 
întâmplase asemenea deranj de când 
fusese adus de la sediul Miliției din 
apropiere, bărbatul bătut până aproape 
de comă, însoțit de doi milițieni care au 
asistat la tot procesul de „trezire” al 
pacientului. Tot ei l-au adus în aceeași 
stare spre dimineață. Cu riscul de a fi 
sancționat sever, până la transferul într-
un spital rural, medicul de gardă a ridicat 
glasul, atenționându-i că, dacă se mai 
repetă cruzimea va raporta cazul „mai 
sus” cu lux de amănunte și cu martori. 
Acum, în tot spitalul se răspândea din 
aproape în aproape, ca inundația, zvonul 
că iar se întâmplă ceva. 

După ce i-au examinat gâtul, orelistul 
și pediatrul s-au privit câteva clipe, 
complice, până când unul dintre ei, mai 
mult a întrebat decât a confirmat un 
diagnostic: Angină difterică? Toți cei 
prezenți, medici și personal medical au 
tresărit, ducând instinctiv mâna la gură. 
Gestul putea să însemne fie mirare, fie 
spaimă, fie protecție de o eventuală 
contaminare. Apariția antibioticelor, nu 
eliminase riscul major al acestei cumplite 
boli. Pacienta a fost transferată rapid într-
o rezervă a spitalului de boli contagioase. 
Camera din Triaj a fost dezinfectată și 
sigilată, mașina de salvare la fel. S-a 
început tratamentul preventiv al tuturor 
celor care au fost în contact direct sau în 
preajma bolnavei. Măsurile au mers 
înapoi, spre infirmeria căminului, 
asistentă medicală, portar, până la 
colegele de cameră, care au intrat într-o 
inconștientă și veselă carantină de mai 
multe zile. Ștefania nu avea cunoștință de 
toate acestea. Nu suferea, nu era speriată. 
Trecea ca prin oglinzi de apă din decor în 
decor, scufundându-se din ce în ce în 
liniștea somnolentă a nisipului. Acolo i se 
desena conturul, amprentă fragilă a 
memoriei perisabile. 

 
* * * 

În lumina palid arămie, ca într-un 
început de eclipsă, vehiculul înainta pe 
șoseaua îngustă, dâră de melc printre 
malurile înflorite ciudat, ca într-o ilustrată 
japoneză cu Valea Caișilor. Ciudățenia se 
alcătuia din coloritul straniu al florilor, de 
parcă pe ramuri înflorise nu rozul 
atemporal, ci multitudine de corali 
unduind molcom în vânt, ca o clătinare de 
ape. Când mi-am desprins privirea de pe 
geamul prin care imaginile mă atrăgeau 
ca un sorb, am văzut că nu mai sunt în 
autobuzul cunoscut, ci tot într-un fel de 
autobuz, mai mic însă, în care eram 
singurul călător. Stăteam pe un scaun 
comod, un fel de fotoliu rabatabil, în care 
se putea dormi pe distanțe lungi. Șoferul 
era altul iar lângă el, în locul însoțitoarei 
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cu păr cânepiu, tapat, un alt bărbat, 
îmbrăcat în alb, cum văzusem la 
cinematograf actori pe plaje exotice. M-
am gândit că autobuzul și-a urmat drumul 
ca să nu întârzie, iar pe mine m-a luat din 
drum o altă mașină care mergea în 
aceeași direcție, după ce ocupanții ei s-au 
ocupat de juliturile mele. De fapt nici nu 
mă mai dureau genunchii și nici greață 
nu-mi mai era. Am întrebat doar, dacă o 
să ajungem la timp. Nu mi-a răspuns 
niciunul dintre ei dar nu mi s-a părut 
nefiresc. Nu aveau de unde să știe că nu 
trebuia să nu pierd lecția cea mai 
importantă. Lecția, din care urma să 
alegem drumul, cum ai toarce un fir dintr-
un caier, fiecare după puterea și 
priceperea sa. Am renunțat să mai întreb 
și altceva. Oricum nu aveam de ales. Cum 
afară se făcuse aproape întuneric, mi-am 
concentrat atenția pe interiorul mașinii în 
care mă aflam. N-am descoperit nimic 
nou, decât faptul că scaunul pe care 
stăteam era învelit cu o pânză albă, cum 
se învelește mobila în încăperi nelocuite 
mai mult timp. Plafonul erau vopsit cu 
vopsea albă, dar în interior nu mirosea a 
vopsea ci a cauciuc încins de soare și a 
tablă ruginită. Pe jos era un linoleum 
albastru cu flori albe, subțiat în jurul 
scaunului până aproape de metalul 
podelei. O frână bruscă m-a oprit din 
cercetare. Ușa s-a deschis cu un pocnet ce 
semăna mai mult cu un zgomot făcut de o 
ușă trântită din afară cu putere. De parcă 
aș fi vrut să mă împotrivesc, cei doi m-au 
luat pe brațe și m-au dus într-o clădire 
veche, cu tencuiala scorojită și treptele 
rupte, înclinate periculos pentru cineva 
neatent. Am pătruns într-un coridor lung 
slab luminat, vopsit în întregime în verde 
închis, fapt care-l făcea să pară și mai 
întunecat. Erau multe uși pe ambele părți. 
Persista mirosul de cauciuc încins, de aer 
greu, ca într-o cameră unde se află un 
mort și de ceva necunoscut, o combinație 
de mucegai cu detergent. Tocmai mă 
întrebam de ce nu vorbește nimeni cu 
mine, când au deschis ușa uneia dintre 

camere și m-au lăsat pe singurul pat aflat 
înăuntru, cum ai lăsa un deținut într-o 
celulă. Nu știam de ce eram așa obosită, 
de parcă tot drumul acesta îl făcusem pe 
jos. Cred că am adormit și încă nu m-am 
trezit de-a binelea nici când pe ușă a 
intrat o făptură albă, ca decupată din 
ceață densă, în jurul căreia plutea mirosul 
puternic de mucegai pe care mi-l 
introducea dureros sub piele, lăsând în 
urmă o rană ce mă ardea prin somn până 
la o altă deschidere a ușii. Atunci, un nou 
val de ceață, mucegai și durere mă 
întorceau de pe o parte pe alta ca o 
creangă verde, ruptă de vijelie, căzând pe 
fudul unui lac, în mișcările apei, tulburată 
de spargerea oglinzii. 

 
* * * 

Amfiteatrul era aproape plin. N-am 
mai găsit loc decât în ultimele bănci, dar 
vedeam și de acolo destul de bine scena 
din spatele cortinei întredeschise. În fața 
ei, profesorul deja vorbea și, câteva clipe a 
părut tulburat din discurs, nemulțumit 
parcă de intrarea mea întârziată. Vorbea 
monoton, fără inflexiuni. O parte n-am 
putut să ascult ce spune, fiind preocupată 
să-mi ocup locul cât mai discret cu 
putință. După ce m-am așezat în bancă 
mi-am așezat în ordine foile albe. Am scos 
din buzunarul larg al fustei creioanele 
colorate și bine ascuțite, atentă să notez 
tot ce văd și aud, cum țineam minte de la 
instructajul de pa malul lacului. Unele 
propoziții puteam să le notez în 
întregime. Scriam repede, dar unele spuse 
tot îmi scăpau. Nici nu înțelegeam mare 
lucru. Scriam ca după dictare. Urma să 
caut înțelesuri după lectura textului în 
întregime. Deocamdată, eram prinsă în 
această acțiune, fără să cunosc pe ce 
criterii am fost aleasă. Vocea impersonală 
părea un discurs înregistrat pe o bandă de 
magnetofon. Afară de cele câteva clipe de 
tulburare provocate de intrarea mea, 
profesorul nu s-a clintit din loc, n-a făcut 
nici un gest. Poate și acele clipe s-au 
produs doar în închipuirea mea, sub 
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rușinea întârzierii. Ronțăitul creioanelor 
pe hârtie și vocea aceea plată, într-o mare 
de liniște îmi ispiteau somnul. Am pus 
capul pe brațul stâng, sprijinit pe bancă. 
Am dormit? Tocmai se trăgea cortina 
lăsând privirilor scena deschisă ca un 
acvariu imens. Profesorul se plimba prin 
decor așezând în rafturi cărți cu coperte 
de pământ. Pe scenă din loc în loc erau 
pungi de hârtie pline cu pământ umezit. 
Din care profesorul confecționa repede 
alte cărți, ca din plastilină și continua să 
umple rafturile rămase goale. Pe o masă, 
în mijlocul scenei se afla un miel jupuit. 
Nu eram sigură ce să desenez, nu –mi era 
clar dacă animalul era miel sau câine. În 
jurul lui, pești putrezi, cu coastele ieșite 
prin solzi, aranjați ca într-un tablou cu 
natură moartă. O apă ca marea în bătaia 
soarelui a inundat apoi scena, până la 
tăblia mesei care plutea fără ca „natura 
moartă” să fie deranjară. Din culise s-a ivit 
o barcă de sticlă. În ea, se aflau doi bătrâni 
cu păr alb ca zăpada și fețe mult încrețite, 
un bărbat și o femeie, uitați parcă în viață. 
Pescuiau pești transparenți, semănând cu 
baloanele albastre. În urma lor, tot din 
culise au început să vină, plutind, sicrie 
conduse pe apă de schelete cu capetele 
acoperite de bonete dantelate, în toate 
culorile. Nu frica, un alt sentiment, ca un 
dor de ceva cunoscut, mi-a dat curaj să mă 
ridic în picioare și să strig: 

– Domnule profesor, am impresia că 
ne jigniți inteligența! 

Totul a încremenit pe scenă, în afara 
profesorului. Pe capul lui se afla o bonetă 
asemănătoare cu a scheletelor. Fața i s-a 
schimonosit sub furie. A părăsit vocea 
monotonă și aproape a strigat, ca la surzi, 
privindu-mă țintă: 

– Domnișoară, nu știu ce cauți aici, 
dacă nu ești capabilă să înțelegi 
profunzimile realității. Cine te-a ales a 
greșit, dar, până un alta, ieși afară din sală 
! 

Nu mă așteptam la o astfel de reacție. 
Cred că nu mă așteptam la nimic în tot 
acel haos. Până să-mi strâng lucrurile și să 

cobor treptele amfiteatrului spre ușă, în 
marea rușine ce mă cuprinsese, auzeam 
doar repetându-se cuvintele: 

– Ieși afară! Ieși afară! 
 

* * * 
Apa se ridica necontenit, acoperind 

ușa pe care doar o ghiceam din amintiri. 
Ordinul răstit al profesorului, repetat ca 
un ecou într-o peșteră, mă obliga să 
părăsesc locul inițierii. De pe ultima 
treaptă ce mai păstra legătura cu 
echilibrul, am intrat în luciul albăstrui ca 
un înotător într-un bazin, lăsând rana 
apei să se închidă în urmă, peste trupul 
coborând ca într-o năruire. Înaintam cu 
ușurința unui animal acvatic. Căutam ușa 
cu brațele, antene urmărind calea în locul 
ochilor umbriți de lumina slabă ce se 
ondula în verdele lăptos al adâncului. 
Cărțile de pământ se topeau și mă 
ademeneau în vraja lor tulbure din care 
nu gustasem bine nici începutul. 
Macedonski îl întrupase deja, în ani cât o 
adolescență, pe Thalassa, acest 
„Luceafăr” căzut în împlinirea dorinței, 
eșuat pe Insula Șerpilor. „Undele de 
mișcări nevăzute ale florilor și plantelor”, 
unde, nubila Caliope risipea inocența cum 
se risipește polenul în „suflarea zării” 
erau însă, interzise. Simțurile, abia 
înmugureau în adiere de trandafiri 
printre îngrădiri de legi și primejdii. 
Neștiută era și „Ora fântânilor lunii” cu ale 
sale „rugăciuni netălmăcite și sumbre”, ce 
i se arătase deja lui Ion Vinea. Cuvinte 
legate în frânturi de fraze necunoscute 
încă, se încolăceau în jurul meu ca o 
țesătură de liane. Mai aveam de mers, mai 
aveam de aflat. Simțeam cum trupul 
decojit de freamătul apei rămâne în urmă. 
Ieșeam din el ca din pielea unui șarpe, 
călăuzită de îngerul care ștergea cu aripile 
urmele Christinei. Pagini de cărți netopite 
încă, se așezau una peste alta pe fundul 
apei. Nici început, nici sfârșit, imagini 
rătăcind prin nisipuri mișcătoare. Gânduri 
dezvelite din faldurile virginale ale 
necunoscutului mă atrăgeau în capcană, 
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cum sunt atrași fluturii în nopți de vară, 
de-o perfidă magie, ca o luminare de ziuă. 
O altă putere mă trăgea ca din mâl, ca o 
smulgere din somn. 

Puterea apei a împins ușa pe care 
degetele mele abia au atins-o, aruncându-
mă afară ca pe un pește dintr-un acvariu 
spart. Răsturnată pe-o parte în covorul de 
iarbă aspră de vârf de munte, simt cum 
din gura deschisă în căutare de aer se 
prelinge o înghițitură de apă. Mă ridic și 
privesc împrejurimile, amețitoare în 
înălțimea lor, mângâiate doar de catifeaua 
răcoroasă a vreunui caier de nor. Prin 
iarba scundă, perie verde-arămie, se ivesc 
paiete de gențiane, lalele sălbatice cu flori 
sângerii și narcise pitice. Risipită pe 
versanții abrupți până la șoseaua ca o 
dâră de melc ce traversa defileul, turma 
de oi părea o ghicitoare, un joc 
necunoscut alcătuit din bolovani albi, 
împrăștiați ca zarurile de mâna unui 
uriaș. Coboram spre șosea cu respirația 
ușoară, aproape plutind prin singurătatea 
aromată, de parcă tocmai băusem ceai 
liniștitor de narcise, când am văzut 
păstorul care bea lapte la rând cu mielul, 
din același uger. Coboram din răsuflare în 
răsuflare spre drumul deja cunoscut, ce se 
derula acum înapoi, evadat dintr-un baraj 
de umbre. Cuprinsă de o plăcută oboseală, 
m-am așezat pe iarbă, lângă drum în 
așteptarea autobuzului. Hainele ude, lipite 
de piele erau reci și foșneau la fiecare 
mișcare, ca scârțâitul unei penițe pe 
hârtie. 

 
* * * 

– Te-ai trezit! 
Vocea venea din tărâmul vieții, 

însoțită de căldura mâinii pe fruntea și 
gâtul brobonate de sudoarea rece. Cămașa 
groasă, din finet, era udă ca scoasă din 
apă. La fel lenjeria patului. Obrajii 
bolnavei nu mai erau palizi, ca de mort. 
Respira ușor și cerceta cu uimire locul în 
care se afla. 

– Stai învelită, mă duc să-ți aduc 
schimburi uscate! 

Rămasă singură, Ștefania privea ușa 
prin care tocmai ieșise asistenta. I-ar fi 
plăcut ca aceasta să rămână deschisă. O 
amintire de sufocare neștearsă încă, se 
lovea de pereți în spațiul acela închis. O 
apă zbuciumată o târa printre bolovani, în 
fundul unui defileu îngust, sufocat de 
munți care umbreau cerul aproape în 
întregime. Apa era rece și pielea scrâșnea 
ca și cum ar fi alunecat pe gheață. 

Asistenta, însoțită de infirmieră o 
întorceau ca un fulg de pe o parte pe alta, 
schimbând așternuturile și cămașa udă. 
Au culcat-o pe perna puțin ridicată și au 
învelit-o cum învelești un copil abia 
înfășat.  

– Ei, cum te simți? 
– Obosită… 
Primul cuvânt s-a rostit greu din gura 

încă nedeprinsă cu vorbele. Parcă am 
urcat și am coborât munți, am continuat, 
prinsă într-o năvală de imagini ce se 
destrămau treptat, ca imprimeurile 
pânzelor decolorate de soare. 

– Asta-i bine! Dormi și vorbim mai 
târziu! 

– -Am voie să dorm? 
Cuvintele au conturat frica, ce plutea 

încă printre resturi de umbre apăsătoare. 
Își amintea. Cineva o trăgea din somn ca 
dintr-o apă vâscoasă și aproape o 
implora: Să nu dormi, să nu dormi! 

Acolo, atunci, a alunecat într-un tunel 
întunecat, închis la ambele capete, prin 
care trebuia să alerge dintr-o parte în alta, 
aerul era tot mai puțin, nu înțelegea de ce 
trebuia să alerge sufocându-se, și 
întrebarea adresată sieși, dacă asta era 
tot, dacă asta era lumea din care ieșea la 
răstimpuri Christina să tulbure cu 
fantasme timpuri care nu-i aparțin, și cât 
va dura chinul, cât va dura… Atunci a 
iertat-o și n-a mai vrut locul ei, veșnicia 
aceasta era grea, ca și faima, se mulțumea 
să fie doar Ștefania, numai să se deschidă 
un capăt înapoi spre lumea cunoscută, sau 
spre nimic, măcar. Numai să înceteze 
coșmarul. 
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– Unde sunt cărțile mele? a întrebat 
aproape imediat, căci gândul din urmă 
trecuse ca un fulger, care lega amintirea 
de prezent. 

– Nu știu despre care anume cărți 
vorbești, dar nu-i încă timpul să te apuci 
de învățat. De altfel, cum să-ți spun, 
lucrurile tale au fost…distruse. Puteau fi 
contagioase. 

– Și cărțile? 
– Mai ales cărțile… Le-au dat foc în 

curte! 
– A ars și conacul? 

– Ce conac visezi? Hai, nu te prosti din 
nou! Ai delirat destul câteva zile! Fii 
cuminte, odihnește-te, că nici n-ai legat 
gură pânzei. Și mai ai mult de țesut! Iar 
ițele, se mai încurcă uneori! 

 
„Când omul e aproape de moarte, când 

agonia se vestește fatală, ochii trupului sau 
ai sufletului se îndreaptă în altă parte. 
Lumea e largă. Omul își schimbă viața ca 
să n-o piardă. Și încă, nu o schimbă el ci 
îngerul sau demonul lui”. 

M. Eliade: Isabel și apele diavolului. 
 

 
Metropolitan Christian-Orthodox Cathedral 
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Palas Central Park  
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Silvia CINCA 

 

 

Mașinăria  
timpului 
Traducere de 
IBRAHIM AL NAJMI (Libia) 

 

ة زمن آل  ال

م اعرة بقل ة الش ة والكاتب  الروماني
يلفيا ينكا س  س
ة راهيما ترجم ي ب  النجم
 

 

In undele folosite ale modernului reînviat 
Găsit în mrejele istoriei lumii ca un cip uitat  
Si așezat spre încercare mai puternicelor cifre  
S-a amestecat omul cu logica perfecțiunii  
Aducând firelor nevăzute adevărul relației umane. 

ي ديث اتموج ف ت الح  انتعش
ي ٌوجدت اريخ ِشباك ف الم ت ا الع ية ٌرقاقة كم   منس
ت ار أن وحاول كال تخت وي األش  األق
ان ا ق ممزوج نس ال بمنط   الكم
ار ط باستحض ير الخي رئي غ ة الم ة لحقيق  العالق
انية  .اإلنس
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S-au deșteptat atunci în glasuri trecute în vorbe fără sunet 
Lumile dinlăuntrul ființei, dorinți și acoperiri de vise 
S-au înghesuit speranțele și vorbele naive adesea 
venite prin aer au amestecat trăiri și gânduri  
Recreând omul în temeiul iluziilor pure. 

تيقظوا ي اذن اس وت ف امت ص  ص
والم من الع ات ض الم وغطاء الرغب  األح
د آمال ت ق ألو هناك كان ةم ا -و ف ات -غالب اذجة كلم   س
أتي بر ت واء ع ة اله اعر حامل ار مش ة وأفك  مختلط
دة ق معي ان خل ت االنس   ونقيّة خالصةً  أوهام تح

 

Căutând adevărul te-ai prăvălit în oceanul de vorbe 
Care nu erau altceva decât un cârlig de rufe 
Pentru gânduri și căutări, speranțe și dorinți 
de care agățându-te precum valurile mării de țărm 
Ai câștigat doar forța vântului care te-a părăsit în neant 

عيا ي س ة ال م الحقيق ط تقتح الم محي  الك
ذي س ال ير لي ار صنّارة أو ُخطاف غ  ألفك
وث ات آمال ، وبح  ورغب
تي من بث ال واطئ تتش اطئ كش ر ش  البح
ط ت فق ت أن وة ربح ريح ق تيا ال ك ل ي تركت يء ف  الش

 

Incercând viața în forma ei reală 
Foamea de nou și rosturi adunate 
Vorbeau zilei tale dintre soare și lună, de singurătate 
Despre aceeași încârligată mișcare de șarpe veninos  
Ce-ți oferea doar iluzii și vorbe care aduceau încântarea clipei 

ة اة محاول ي الحي كلها ف ي ش   الحقيق
د جوع   ُمجّمعة ووْصالت جدي
دثوا ك عن تح ن يوم مس بي ر ش  ووحدة وقم
س عن ة نف ة الحرك ى المرهق  سامة ألفع
ا ت لم ال كن وى توفّر  ات اوهام س ت وكلم ة جلب ة البهج   للحظ
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Există o vină a neputinței și una a rea voinței  
De vei urca într-o mașină și tu hotărăști precum și unde 
Vei condamna de faptele tale dorite și implicate 
mașina, pe care tu ai hotărât s-o conduci,  
ori tu porți întreaga vină de cum o folosești?  
 
ة عف خطأ ثم يئة وإرادة ض  س
تركب يارة س رر س ذلك وتق ن ك جب أي  ستش
وف دين س نائعك ت رجوة ص ابكة الم  والمتش
يارة تي الس ررت ال ا أن ق  ، تقوده
ك أم ي أن اللوم تلق ه ب ف عن كل تعملها كي  ؟ تس
 
 
Adevărul pe care-l căutai cândva 
S-a prăbușit, venind spre tine, doar 
poleiala de vorbe frumoase sau mai puțin frumoase 
Lipsite de forță pentru a înfiltra minții din nou, iluzii 
Care încet rămân în sfera nimicului etern 
 
ة تي الحقيق ت ال ث كن ا تبح   مرة ذات عنه
ارت ة ، انه ك قادم ط ، إلي قولة فق   مص
ات ة بكلم ل أو جميل اال أق  جم
دا وة فاق ي الق فية عل ل تص  أوهام ، أخرى مرة العق
تي ل ال طء تظ ي بب ال مجال ف يئية    أبديّة ش
 
 
Si zi de zi confruntarea pentru “mai bine” se diminuiază 
Pe altarul dispariției, în dorința marilor pentru putere 
In schimbul banilor pe scara supremației,  
Iar lupta pentru o viață normală, o viață mai bună 
Lupta pentru o altă viață, rămâne fără oameni!  
 
وم و ي ل" أجل من مواجهة ، آخر تل ي آخذة "أفض اقص ف  التن
ى ذبح عل راض م ي ، االنق ة ف م رغب لطة العظي  للس
ي ل ف ال مقاب ى الم اق عل وق نط  ، التف
راع اة أجل من والص ة حي اة ، عادي ل حي  أفض
افح ل ك اة ألج ا ، أخرى حي ا انه اس دونم   !! أن
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O mașinărie a timpului modern 
Prăbușindu-ne în viziuni deșarte, în lumi abstracte 
In care speranțele sunt iluzii, împlinirile fără puterea împlinirii,  
căutările fără forța aflării, visele fără potența creației,  
Iar relațiile și iubirea, fără sentiment 

 
ة زمن آل ديث ال  الح
ي ة رؤى ف ة عقيم ي ، واقع والم ف  مجردة ع
ث وة دون جازاتوان أوهام اآلمال حي اء ق  ، الوف
وث ة بح لس سلس الم ، الس وة دون واح ق ق  ، الخل
ات عور دون وحب عالق  ش
 

 

 
the Roman Catholic episcopal cathedral 
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Dacă am avea 
Traducere de 
IBRAHIM AL NAJMI (Libia) 

ان ان دينا ك  ... ل
م اعرة بقل ة الش ة والكاتب  الروماني
يلفيا ينكا س  س
ة راهيم ترجم يال اب  نجم

 

Dacă am avea conștiință 
Îngerii ar zbura cu pene colorate,  
Oamenii ar atinge sublimul.  
Și chipul lor ar fi desăvârșirea.  
Dac ne-ar însoți conștiința,  
am măsura pământul cu frumusețea. 
Cântecul ar înlocui vorba  
Și ochii ar sclipi în dialog.  
Dacă gândul ar filtra vorbele prin conștiință.  
S-ar minuna florile de chipuri de lumină.  
O lacrimă de înger ar spune  
mulțumirea că omul poate la fel cu el.  
Dacă surâsul Înaltului Divin  
Ar tresări la gându-abandonat,  
s-ar șterge lacrimile de durere.  
Ar răsări diamantele din copacul iertării.  
Dar... Îngerii s-au depărtat de noi.  

Divinitatea s-a retras în adâncul singurătății, 
privind cum ne urâm unii pe alții.  
Luând în derâdere, depozitul de bine.  
Și fără conștiință, dispreț și neputință. 
Dezlănțuiri în jurul puținilor rămași. 
Strigăte și râs bezmetic, linșări și dureri.  
Fiare strivind cu labe murdare. 

ان ان دينا ك  ... ل
م اعرة بقل ة الش ة والكاتب  الروماني
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يلفيا ينكا س  س
ة راهيم ترجم ي اب  النجم

ان ان دينا ك ا ل  وعي
ة تطير فالمالئك ريش س ون ب  ، مل
اس ل الن ذروة تص  .ال
ال تكون اوكم ورتها س  .ص
ي يتوّجب إذ ميرنا عل ا ض  رفقتن
أقيس األرض س ال   .بالجم
ة تحل واألغني ة محل س  الكلم
ع ألق وستش ون وتت ي العي وار ف  .الح
ان إن ر ك ات سيصفّي الفك بر الكلم مير ع  .الض
ب وه عجائ يئة الوج رقة المض تكون والمش ة س  .رائع
تقول مالك دمعة  س
اع ذي االقتن ان ال رء بامك ه الم ي فعل ه ءالش  .معه ذات
مت ما إذا ة ابتس ا اإلله رعون العلي ي سيش  ، التخليّ  ف
وف و س م دموع يمح  .األل
ينبثق اس س جرة من الم رة ش  .المغف
ن ة ... لك ا.المالئك  تركتن
ة رت األلوهي ى تقهق دة أعماق إل  ، الوح
ف ره كي نا يك ا بعض  .بعض
تودع خداع دا المس  .جي
مير ودون ار ،ض  .وعجز احتق
طرابات ة حول اض ةا القل  .لمتبقي
راخ حك ص حك ،وض م ض  .وأل
حق وحوش ذرة ُكفوف تس  .ق

________________________ 
Silvia Cinca: A Romanian poet, writer, film critic, translator, producer and director of Radio Free Europe / 
Radio Liberty. In 1966 she began writing short stories in Ateneo magazine. She moved to Greece in 1973 and 
from there came to the United States in 1977. She eventually became a citizen and attended courses in English 
language composition at the University of Texas at Dallas and Creative Writing at the North Virginia 
Community College . She is a member of the Pen American Writers group, the American-Romanian Academy 
and the Roman Union Book. She has many works and is one of the most important writers in Romania. 
 
يلفيا* ينكا س اعرة : Silvia Cinca◌ٍ  س ة ش ثر وكاتب ة ن دة روماني ينمائية وناق ة س ة ومترجم ي ومخرجة ومنتج  ف
"Radio Free Europe / Radio Liberty". ي دأت 1966 عام ف ة ب ص بكتاب يرة قص ي قص ة ف و مجل ت.أتيني  انتقل
ى ان إل ي اليون ى جاءت هناك ومن 1973 عام ف ات إل دة الوالي ي المتح بحت .1977 عام ف ي أص ة ف اف نهاي ة المط  مواطن
رت ي دورات وحض وين ف ة تك ة اللغ ي اإلنجليزي اس جامعة ف ي تكس داالس ف ة  ة والكتاب ي اإلبداعي ة ف ع كلي  مجتم
ا مالية فيرجيني وة .الش ي عض ة ، Pen American Writers مجموعة ف ة واألكاديمي ة األمريكي اد وكتّاب ، الروماني  االتح
اني ا ، الروم د له اتال عدي بر مؤلف ات أهم من وتعت ي الكاتب ا ف  .... روماني
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Jacob ISAAC 
 
 
 

Neurotic taxi 
 
Thriving my trumpets of driving images  
Floating perusal of tricky involvement  
Passing my grouping energy of rituals  
Lashes of logo towards of the timings  
Hosting the lavish trails of the feedback  
Boosting creations of hiking my face lines  
Facial tomorrow 
Your stretching scenario 

 
Floating privacy of luxurious prestige 
Sitting my nerve and chipping my day ways 
Range of the nose and 
Frame of the eyes of 

 
Hearing impulses of tearing my trumpet  
Raiding the changes and proud f the senses  
Healing the moving mirage of the view world  
Hasting claims of my sense of belonging  
Facing reigns of my naming of notions 
 
Take away my trumpet of acquired 
Habits and arrangements 
Wash away my lending attitude of rendering negations 
Legitimate slogans are booming and 
Roaming the mapping mode of 
My neural busy track 

 
Housing the logic of ultimate hoisting  
Numbers new motives of mapping mind care  
Thumbing my approval reaching the senses  
Psycho sedation and tripping impulses 
Triple asylum of neurotic Taxi 
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Taxiul nevrotic 
 
 

Prosperă goarnele mele de imagini dirijate  
Plutind difuzează complicate implicații  
Trecerea grupărilor  energetice ale ritualurilor mele   
Mustrări ale siglei întru trecerea timpurilor 
 Gazduirea generoaselor trasee ale unui răspuns  
Amploarea creatoare a drumețiilor ridurilor feței  
Fața mea de mâine 
Scenariul tău de întindere 
 
Intimitatea plutitoare al unui prestigiu de lux 
Mișcându-mi nervul și așezându-mi căile zilnice 
Domeniul nasului și 
Cadrul ochilor 
 
Ascultând impulsurile ruperii  
goarnelor mele   
Hălădui schimbările și mândru de simțuri  
Vindecând mirajul mișcător al lumii vizibile  
Grăbind pretențiile sentimentului meu de apartenență  
Împuternicirea mea de a numi dorințele 
 
Scoateți'mi goarna  
Obiceiuri și aranjamente 
Spălați-mi atitudinea de negări împrumutate 
Legitimile sloganuri sunt în plină expansiune și 
Urmărind așezarea  pe hartă a 
Drumului meu neural atât de greu 

 
Adăpostindu logica ultimei ascensiuni 
Numără noi direcții de cartografiere a vindecării minții  
Accesarea accederii la simțuri  
Sedarea psihicului și declanșarea pornirilor 
Triplu azil al unui nevrotic taxi 
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Tangible space 
 

 
 
Time, the tangible space of yesterday 

 
Space, the faceless liberty of suggestion 

 
But I never put you in my memory of salvation  
Near to my naming shape , days of your  
Progressive label of mentor 
Viewing the possibility of sleepy  
Words of supressing face lamp  
Questioning the last hour traces of mob  
Dictating the mutual reversal preferences  
You are dwelling my moving cradle 
You are napping my habits of drowsiness 

 
Your lethargic balm of comfort 

 
Fresh up my conscience of liberation  
There I merge with crazy features  
Space of thunder  and patting palm  
We are the vapours of mask 
And the foaming tremors of anxiety 
 
Feed your grace and gain 

 
Feel your sense of aim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ObeliObeliscul leilor din parcul Copou 
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Spațiul tangibil 
 
 

Timpul, spațiul tangibil de ieri 
 
Spațiu, libertatea fără sugestii 
 
Dar nu te-am pus niciodată în memoria mea  
de mântuire  
Aproape de forma mea denumită,  
Zilele progresivei tale etichete de mentor 
Vizionarea posibilității de adormire  
Cuvinte de suprimare a luminii lămpii  
Cercetând ultimele urme orare ale mulțimii  
Dictarea reciprocei inversări a preferințelor  
Locuiești în leagănul meu care se mișcă 
Îmi speli tabieturile mele de adormire 
 
Balsamul tău de confort 
 
Încredeți-vă în conștiința mea de eliberare  
Acolo am fuzionat cu trăsături nebunești  
Spațiul tunetului și a plesnirii de palmă  
Suntem vaporii măștii 
Și tremurul spumant al anxietății 
 
Hrăniți harul și câștigați 
 
Simțiți sensul noimei 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

House of the great writer Mihail Sadoveanu 
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Distress of time 
 
 

Disturbing the distress of time  
Believe you are the taming  legend  
And the daring prevention of 
 
The violent visibility of nature and  
Snoring division of trumpet  
Unreasonable  shade and cradle  
You are the chasing image 
 
And facing layers of strength 

 
And the nursing layman  
You are the sculpture of  
Ability and  
Feasibility 
 
Trust in you and pick from you  
Best from you, amazing facts  
Look and tick your walking miles 
 
Gain and reaching peak your self 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monument to the heroes of the First World War 
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Suferința timpului 
 
 

Răscolirea suferinței timpului   
Credeți că sunteți o îmblânzire a legendei 
Îndrăzneală a prezicerii ei 
 
Vizibilitatea violentă a naturii și răspândirea 
Horcăitului unei goarne 
O irațională umbră leagănată  
Tu ești alungarea imaginii 
 
Și se confruntă cu straturi de rezistență 
 
Și alăptarea profană 
Ești sculptura 
Iscusinței și 
Posibilității 
 
Ai încredere în tine și allege din tine  
Ce e mai bun în tine fapte uimitoare  
Privește și‛nsemnează milele parcurse pe jos 
 
Câștigă și‛atinge vârful sinelui tău 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

[  
Funeral monument in the cemetery of Frumoasa Monastery 
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Grading haunt 
 

 
 

In-between our grading haunt  
Don’t forget the trace of gene  
Grading of flattering 
Colour and creed  
Grace of anticipation  
Praises of route and name 
Don’t forget the strength of stability  
In-between our measuring scale  
Scattering purpose of reaching stages  
Don’t asses the show of trend 
In-between the game of gain 

 
In-between the logo of purpose 

 
Don’t forget the grading of greatness  
Your assessment of my school days  
Professional entrance of fame and grade  
Marking the measures  of 
Tracking the achievements of my career promotions 
 
In-between our grading 
Don’t forget our inseparable commitment 

 
Arrogant marathon rationalisation  
Shame the serenity of nuptial relations  
Parallel conditioning of social influences  

our merging pivotal outcome 
Your sweet babies are watching and warning 
Your verbal violation of tranquility 
 
You contained the violent words of separation 
Social conditioning of individualism  
And gender complex of the flame  
Divorce is the most disastrous 
Child abuse of the age. 
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Clasificarea obsesiei 
 
 

Înlăuntrul clasificării obsesiilor noastre 
 Nu uita vreo urmă genetică 
Evaluarea flatării 
Culoare și crez  
Harul anticipării  
Laude-ale traseului și numelui 
Nu uita forța stabilității  
Înlăuntrul scalei noastre de măsură  
Împrăștiind țelul parcurgerii etapelor  
Nu trece peste prezența tendinței 
Din lăuntrul jocului de câștig 
 
Înlăuntrul siglei unui scop 
 
Nu uita gradul de măreție  
Evaluarea  zilelor mele de școală  
Inceputul profesional al faimei și a clasificării 
Subliniind măsurile de 
Urmărire a realizărilor din evoluția carierei mele 
 
Înlăuntrul clasificării noastre 
Nu uita angajamentul nostru indisolubil 
 
Raționalizarea maratonului arogant  
Batjocorește seninătatea relațiilor nupțiale  
Condiționarea paralelă a societății influențează  

rezultatul nostru central 
Copiii tăi drăgălași vizionând și avertizând 
Violarea voastră verbală a liniștii 
 
Cuprinzi violentele  cuvinte ale separării 
Condiționarea socială a individualismului  
Și complexul sexual al iubirii  
Divorțul este cel mai dezastruos 
Abuz al copiilor pentru totdeauna. 
 

 
Traducere liberă de Liviu PENDEFUNDA 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 

 At First –  
The word... 
 
At First, the Word was 
and the Word was enlightened in man, 
in flower, in stars, in moon, 
in stone fountains and in sea. 
The man took the words, 
mixed them, 
composed them through snowflakes, 
in the rain’s drops, 
In wind and in scent of leaves, 
in Edelweiss, in the North Star, 
in soul-mate, in forget-me-not, 
in thought from dream, 
in a calligrame. 
The words began to fly 
– a dance 
to  sky and to sun. 
From fear, man has snatched, 
he took them away, 
hid them in depths 
creating new words, 
always mutilated 
psalms of longing and dreariness, 
the word pain, 
wounds, 
illness and death, 
mud, darkness, 
words watered in tears of eternal fear. 
Gradually the words have faded 
in rail stations, in hospitals, 
on fronts, wars. 

 

There are memories left 
and their shadows 
in the hearts, in chants, 
in tales, in ballads 
– small lanterns, 
in flights of butterflies, 
lotus petals, child’s glances 
thoughts-poems 
flower buds, in rays of 
sunshine… 
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La Început – Cuvântul... 
 

La Început, Cuvântul a fost 
şi Cuvântul s-a Luminat în Om, 
în floare, în stele, în lună, 
în piatră, în fântâni şi în mare. 
Omul a luat cuvintele, 
le-a amestecat, 
le-a compus prin fulgii de nea, 
în stropii de ploaie, 
în vânt şi-n miresme de frunze, 
în floarea-de-colţ, în Steaua Polară, 
în suflet-pereche, 
în floare de nu-mă-uita, 
în gândul din vis, 
într-o caligramă. 
Cuvintele au început să zboare 
– un dans 
spre cer şi spre soare. 
Din teamă, omul le-a smuls, 
le-a îndepărtat, 
le-a ascuns în adâncuri, 
formând noi cuvinte, 
mereu mutilate, 
psalmi de dor şi de jale, 
cuvântul durere, 
răni, 
boală şi moarte, 
noroi, întuneric, 
cuvinte udate în lacrimi 
din veşnica teamă. 
Treptat cuvintele s-au stins 
prin gări, în spitale, 
pe fronturi, în războaie. 
Au mai rămas amintiri 
şi umbrele lor 
în inimi, în cânturi, 
în poveşti, în balade şi doine 
– mici felinare, 
în zboruri de fluturi, 
petale de lotus, priviri de copil, 
gânduri-poeme 
în muguri de floare, în raze de soare... 
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We are 
 
 
 

As an uninterrupted dream ever, 
as a thought pulsing at the end of the street, 
as a truth always worn in the hearts, 
like a storm over unbounded plaines, 
like a nacklace of stars that surround us, 
as a belt of times through spaces, 
as a revolt of signs on the celestial vault, 
as a fierceness of heroes in their last deeds war , 
like a sun that surrounds us among the clouds, 
as the day that arrived before eternity, 
We are. 
 
 
We are the rug, the flame, the sparks, 
smile, tear, dream, 
thoughts, words in delirium, deeds, 
beams of sun or moon, zephyr, storm, 
castle of shadows, corolla of lights, 
rainbow reflected through parallel mirrors, 
hidden tunnel in the labyrinth of love, 
soul looking for soul-mate, 
never found on the Earth, 
seeks him in Heaven, 
walking the angel hierarchy. 
 
 
 
 
We are the pieces of the same puzzle, 
we are YOU, ME, 
the manifestation of ABSOLUTE through US. 
 
 
 

Translated by Cosmina Simona MIHALCA 
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Suntem 
 
 
 

Ca un vis neîntrerupt vreodată, 
ca un gând ce pulsează la capătul străzii, 
ca un adevăr purtat mereu în inimi, 
ca o furtună peste necuprinse întinderi, 
ca o salbă de stele ce ne înconjoară, 
ca o centură de timpuri prin spaţii, 
ca o revoltă de semne pe bolta cerească, 
ca o înverşunare de eroi în ultimele lor fapte de arme, 
ca un soare ce ne înconjoară printre nori, 
ca ziua ajunsă dinaintea eternităţii, 
Noi suntem. 
 
 
Suntem rug, flacără, scântei, 
zâmbet, lacrimă, vis, 
gânduri, cuvinte în delir, fapte, 
raze de soare sau lună, zefir, furtună, 
castel de umbre, corolă de lumini, 
curcubeu reflectat prin oglinzi paralele, 
tunel ascuns în labirintul iubirii, 
suflet în căutarea sufletului-pereche care, 
negăsindu-l pe pământ, 
îl caută în Cer, 
cutreierând ierarhia îngerilor. 
 
 
 
 
Suntem piesele aceluiaşi puzzle, 
suntem TU, EU, 
manifestarea ABSOLUTULUI prin NOI. 
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The Star Picker 
 

He was lifting me up to heaven, 
to the stars, 
I, small, he tall, 
From the top I looked at the world 
I'm small, she's big ... 
The darkness was further, 
warmer, 
The world, the trees and the moon 
they swing 
at every step. 
  
He was lifting me  
up to heaven, 
to the stars, 
I still feel how, 
easy, 
I was breaking down some stars, 
lanterns that lit up 
the steps, 
fingerprints left, 
after 
our passage ... 
  
And now he is lifting me up 
in flight, in the sky, 
among the stars, 
in my dreams, 
smiling, 
looking at my light , 
even if 
I'm here, 
He's there, 
somewhere, 
in the sky, 
among the stars, 
icon, living candle, 
He, forever, 
always 
MY FATHER. 
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Culegătoarea de stele  
   
 

Mă înălţa spre cer, 
până la stele, 
eu mică, El mare, 
De sus priveam lumea 
eu mică, ea mare... 
Întunericul era mai departe, 
mai cald, 
Lumea, copacii şi luna 
se legănau 
la fiecare pas. 
 
Mă înălţa spre cer, 
până la stele, 
Încă mai simt cum, 
uşor, 
desprindeam câteva stele, 
felinare ce luminau 
paşii, 
amprente lăsate, 
în urma 
trecerii noastre... 
 
Şi acum mă înalţă 
în zbor, în cer, 
printre stele, 
în visele mele, 
zâmbeşte, 
lumina-mi priveşte, 
chiar dacă 
eu sunt aici, 
El e acolo, 
undeva, 
în cer, 
printre stele, 
icoană, candelă vie, 
El, veşnic, 
mereu 
TATĂL MEU. 
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From drops are all 
  

From the movement of thoughts emerge the emotions, 
you plunge into the deep, the dream  
comes out of the  womb, 
the answers are waiting for you, 
illusions are, 
behind there are thoughts, emotions, 
states, attachments, 
in their whirlwind there are not you, 
in presence, in feelings, then it is you. 
If seeing means to believe, 
Is it also true? 
 
In the silence of your heart, you listen 
to your inner voice, 
you come in, in mystery, 
you wake up the fire 
and everything you finds out is the emptiness. 
That emptiness is He, God. 
There is no time there, no form, 
at the periphery the shapes are rotating, 
not in your center, 
in that circle the past is gathering 
with happiness, drama, ideas, names, feelings, 
In that hole, nothing but nothing. 
If you stay with your back to the future, 
looking back, see 
how are all this scattered. 
Everything that exists outside 
is produced by the mind, 
even the "love" of the people. 
Everything. It stretches in the past (memory) 
or in the future (fantasy), 
never at present. 
The nature of the mind 
cannot stand in this time. 
 
Life is just present. An infinity 
of present moments 
what in reality are just One, 
All-the-same-time. 
One alone, identical, moment. 
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Din picături sunt toate 
 

 Din mişcarea gândurilor apar emoţiile, 
 plonjezi în adâncuri, visul iese din matcă, 
 răspunsurile te-aşteaptă, 
 iluzii sunt, 
 în urmă foşnesc gânduri, emoţii, 
 stări, ataşamente, 
 în vârtejul lor nu eşti tu, 
 în prezenţă, în simţiri, atunci eşti tu. 
 Dacă a vedea înseamnă a crede, 
 oare, este şi adevărat? 
 
 În tăcerea inimii asculţi vocea lăuntrică, 
 intri înăuntru, în mister, 
 trezeşti focul 
 şi tot ce descoperi e golul. 
 Acel gol este El, Dumnezeu. 
 Acolo nu există timp, nu există formă, 
 la periferie se rotesc formele, 
 nu în centrul tău, 
 în cercul acela se-adună trecutul 
 cu fericiri, drame, idei, nume, trăiri, 
 în acel gol, doar nimicul. 
 De stai cu spatele la viitor, 
 privind în urmă, vezi 
 cum se risipesc toate astea. 
 Tot ce există în exterior 
 este produs de minte, 
 chiar şi “iubirea” oamenilor. 
 Totul. Se întinde în trecut (memorie) 
 sau în viitor (fantezie), 
 niciodată în prezent. 
 Natura minţii 
 nu poate sta în acest timp. 
 
 Viaţa este doar prezent. O infinitate 
 de momente prezente 
 ce-n realitate sunt doar Unul, 
 Totul-în-acelaşi-timp. 
 Un singur, identic, moment. 
 Simţind, nu gândind, 
 nu încetinind mintea, 
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Feeling, not thinking, 
not slowing down the mind, 
feeling 
or being present in the Now. 
Only then is you, a free being, 
only that being exists, not the surrounding forms, 
illusions appear, disappear, die, rebirth, 
a ladder that leads to infinity. 
The universe is in us. 
That now is always unchanged, 
identically nothing, of no use. 
Only that is love. 
Compassion 
and her flowing joy 
will illuminate your entire temple. 
Let her shine 
in the center of your being! 
 
God is hiding in everything 
and it leaves the illusion that the forms exist. 
When you understand that you can not 
laugh. Sounds absurd. 
Knowing Him is not to get you 
on a road, a peak, a goal, 
but a waiver 
to identify yourself with the form. 
A veil rises, steps toward the light, 
veil after the veil rises, 
that nothing is identical 
In everything that exists, 
in dreams and visions he speaks to you, 
entering into Him enters into All. 
So much peace, so much love 
and so much joy at one place! 
Who is the other one? I'm coming in now 
and you too, who are we? 
It is not us, but He, 
we are One, united with Him, 
we are the same, part of the whole, 
me, you, the co-creator 
of your own life, 
a single great, eternal being, 
in motion and understanding. 
 
From drops are all... 
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 simţind 
 sau a fi prezenţă în Acum. 
 Doar atunci eşti tu, o fiinţă liberă, 
 doar acea fiinţă există, nu formele din jur, 
 iluziile apar, dispar, mor, renasc, 
 o scară ce duce la infinit. 
 Universul este în noi. 
 Acel acum este mereu neschimbat, 
 identic nimic, de necuprins. 
 Doar aceea este iubirea. 
 Compasiunea 
 şi bucuria ei curgătoare 
 va lumina întreg templul tău. 
 Las-o să strălucească 
 în centrul fiinţei tale! 
 
 Dumnezeu se ascunde în tot 
 şi lasă iluzia că  formele ar exista. 
 Când înţelegi asta nu poţi 
 să nu râzi. Pare absurd. 
 A-L cunoaşte nu este să ajungi 
 la un drum, un vârf, un ţel, 
 ci o renunţare 
 la a te identifica cu forma. 
 Un văl se ridică, trepte spre lumină, 
 văl după văl se ridică, 
 acel nimic este identic 
 în tot ce există, 
 în vis şi-n viziuni îţi vorbeşte, 
 intrând în El se intră în Tot. 
 Atâta pace, atâta iubire 
 şi-atâta bucurie la un loc! 
 
 Cine e celălalt? De eu intru acum 
 şi o faci şi tu, cine suntem? 
 Nu suntem noi, ci El, 
 suntem Unul, uniţi cu El, 
 suntem aceiaşi, parte din întreg, 
 eu, tu, co-creatorul 
 propriei vieţi, 
 o singură fiinţă măreaţă, eternă, 
 în mişcare şi-n înţelegere. 
 
 Din picături sunt toate... 
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Time clockmaker 
 

Today, Tuesday, in the morning, on my street, 
an without age character appeared on a stall. 
Wear a pancart – We repair, for one day, the time of the clocks, 
as payment, the last nine seconds! – 
(on the table various scattered objects 
                                   shone in the mirror’s beam) 
Hurried people pass on, just some 
sketches a small smile: Hm, strange repairer, unusual poster! 
 
On the way to school, a child stopped. He looked, ask curiously, 
stretching the watch received as a gift the day before: 
– For a day, what time can you fix me? 
– Depends on what you want! A dusty time, a frozen time, 
a different time, a time hung forward, a time back, 
a parallel time, a loop of time, 
halves or quarters of time, time ghosts milled? 
– Ten years in advance! 
and thus, through time, one day, he disappeared... 
 
With her hair in the wind, a tiny young woman went ahead. 
Reading, he turned: Why not?! 
– I'd like to receive a different time! 
           stretch the bracelet watch and at other times come in... 
 
An old man passed by, too hard for his many years, 
he stared putting down the old watch on the stall, 
and in halves of time, for one day he ran... 
 
It happened that, like the posted placard, 
to pass a man alone, 
with the stray gaze. Vaguely, the thought springs to him: 
– A time, a parallel time to receive! 
The clock maker smiled, silently taking his watch 
and so, 
between sadness and sun, 
through tidal rhythms, man had passed... 
 
... in the evening he gathered his poster, the stall of the pieces of time, 
he knew for sure, the next day, from each, 
as gift will receive nine precious seconds, 
dreams quadrants, pictures, carefulness painted through time ... 
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Ceasornicarul timpului 
 

Astăzi, marţi, de dimineaţă, pe strada mea, 
la o tarabă a apărut un personaj fără vârstă. 
Purta o pancartă – Reparăm, pentru o zi, timpul ceasurilor, 
drept plată, ultimele nouă secunde!  – 
( pe masă diverse obiecte împrăştiate  
                                   străluceau în raza oglinzii ) 
Grăbiţi oamenii trec mai departe, doar unii 
schiţează un mic zâmbet: Hm, ciudat reparator, insolit afiş! 
 
În drum spre şcoală, un copil se opri. Se uită, întrebă curios, 
întinzând ceasul primit cadou, cu o zi înainte: 
– Pentru o zi, ce timp îmi puteţi repara? 
– Depinde ce vrei! Un timp prăfuit, un timp îngheţat, 
un timp diferit, un timp atârnat înainte, un timp înapoi, 
un timp paralel, o buclă de timp, 
jumătăţi sau sferturi de timp, fantome de timp măcinat? 
– Un timp în avans cu zece ani! 
şi, astfel, prin timp, o zi, dispăruse... 
 
Cu părul în vânt, o tânără suplă a trecut înainte. 
Citind, se întoarse: De ce nu?! 
– Aş vrea să primesc un timp diferit! 
           întinde ceasul-brăţară şi-n alt timp intră... 
 
A trecut şi-un bătrân, ce greu îşi târşi anii mulţi, 
privind aşeză pe tarabă vechiul ceas 
şi-n jumătăţi de timp, pentru o zi, el fugi... 
 
Întâmplarea făcu, ca pe lângă pancarta postată, 
să treacă şi-un om singur, 
cu privirea rătăcită. Vag, gândul îi încolţi: 
– Un timp, un timp paralel să primesc! 
Ceasornicaru-i zâmbi, tăcut îi luă ceasul  
şi, astfel,  
între tristeţe şi soare,  
prin ritmuri mareice, omul trecuse... 
 
.... spre seară îşi strânse afişul, taraba cu piesele timpului, 
ştia sigur, a doua zi, de la fiecare, 
în dar va primi nouă preţioase secunde, 
cadrane de vise, imagini, cu migală fixate prin timp... 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 

Totodată.  
Vremuri   
 
 

Din imemoriale vremuri  
în suflet nu mă mai adun  
și în năvod de vrăji și imprecații  
țâșnesc în spirit și uitare  
prin succesive vieți în care  
unui sacru duh eu mă supun. 
 
Și’n viscolul de gânduri,  
ascunse’n pâcla unui nor  
de oameni, mă trezesc  
să’ngheț, să ard;  
ci’n inexistente clipe totodată  
incolor și fad, să mor. 
 
Din imemoriale vremuri 
unui sacru duh eu mă supun 
și’n pâcla timpului strecor 
gânduri rănite printre rânduri, 
zvâcniri aevea ce lucesc 
și estompează viața totodată. 
 
O, arțăgoasă vreme, jocul tău 
aduce’n ritualuri moarte 
și’n grote-adânci câte-un izvor. 
De toate cele întâmplate  
și câte întâmpla-se-vor 
doar tu, lumina mea, ești vinovată. 
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Once upon a time…  
 
 
 

In days of yore 
deep in my heart I cannot find a place 
and in tormented whirls of imprecations and of spells  
I suddenly gush out in spirit and forget  
all my successive lives in which 
I have always obeyed a sacred spirit. 
 
 
And in the blizzard of my thoughts 
hidden in misty clouds 
by people, I suddenly wake up 
to freeze, and burn, 
and thus in non-existent moments 
I’ll pass away like withered shades.  
 
 
From times of yore 
I have always obeyed a sacred spirit 
and in the mist of days I squeeze 
between the lines my wounded thoughts, 
like throbs that truly sparkle 
casting a shade on a lifetime. 
 
 
O, grumpy time, which brings 
in your game funeral rituals 
and puts sometimes into deep caves a spring. 
My light, you are the only one to blame 
for all that happened  
and that will. 
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Îi spunem vreme, destin, soartă. 
Numim o rază’n care mă adun  
fragment de suflet și’ntru sine 
a unui sacru duh eu mă supun 
jucând necunoscutul ritual de știre, 
cunoaștere și amintire. 
 
 
Din imemoriale vremuri  
și-abstracte dimensiuni, 
tu, divina mea lumină, cutremuri 
visele, mă răspândești în nor 
și în parfumuri de iubire 
în tine amalgam amorf  m’aduni. 
 
 
Așa precum ivesc copacii’n înfrunzire 
ești sacrul duh la care mă închin 
și în năvod de vrăji și imprecații  
mă’nlănțuiesc să mă supun 
la înțeleapta ta gândire, 
o tramă de noroc și complicații 
 
 
ce nu’și mai amintesc de zori, 
văzduhuri limpezi ori de chin. 
Cuvinte, razele ar vrea să’ți spun, 
ce uit; mirabile îndemnuri;  
dar eu în suflet nu mă mai adun 
din imemoriale vremuri. 

 
 
 
 
 
 
  

Galata Monastery 
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We name it time, or destiny, or fate. 
We name those, rays, that hug me altogether 
a fragment of my soul within myself 
that sacred spirit to whom I have always obeyed 
playing according to an unknown annunciation,  
or knowledge, or recollection ritual. 
 
 
From times of yore 
along with the so-called abstract dimensions, 
my divine light you shake 
my dreams, and scatter me into the clouds 
and in suave perfumes of love 
you put me altogether in you as an amorphous amalgam. 
 
 
As well as trees are yet to bloom 
you are the sacred spirit I have always obeyed  
and in tormented whirls of imprecations and of spells  
I leave myself into your will 
and to your common sense and wisdom, 
a hidden plan of luck and complications  
 
 
that no longer remember dawns, 
those crystal clear or all those gloomy skies, 
those words gathered in rays, that I would like to share 
yet I forget; incentive urges;   
but in my heart I cannot find a place 
from days of yore. 
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Metamorfoze     
 

E-o plângere în mine  
un cântec strămoșesc 
ce trece  
prin roșire și albire 
în aurul pe care îl moșesc. 
 
Știu focul ce topește  
și stâncile astrale în minuni; 
împărtășesc trupul de pește 
la școli de gânditori imuni. 
 
Ci doar așa, suflet plângând, 
în cruce trandafiri rostogolesc; 
așternut să’ți fie, zbor și cânt, 
pentru tine versul ce’l rostesc. 

 
 

Adâncuri    
 

În mai mult decât adâncul sufletului meu 
te simt 
năvalnic spirit subjugându’l. 
Ești arma neștiută a unui vis – coșmar  
iubindu-se în taină cu zeii înfloriți. 
Și mint  
spre-a nu mai perturba pe cei fără habar 
că numai Dumnezeu 
îmi știe și crează visul, gândul. 
Ci tu, lumină-adusă’n aripi  
de negri neofiți, 
împărtășește-mi dorul  
de-a fi’n tumultul vrăjii, corzile și corul! 
Adună’ntre coloane sensul:  
tu și eu,  
tu și eu, 
tu și eu, 
precum în nemurire se rotește versul. 
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Metamorphoses 
 

In me there’s been a mourning 
an old and ancient song 
which has been crossing ages  
through redness and through whiteness 
in all that golden treasure I’ve been inheriting  
 
I’ve known the melting fire 
and all the astral cliffs of miracles 
and I’ve been sharing the body of the fish 
with schools of immune thinkers. 
 
This is the only way my heart’s been mourning 
and thus I lay some roses on your cross 
to you I offer all the lines I’m saying: 
a shroud, a flight, a song.  

 
 

Depths 
 

Deep down in the depths of my soul 
I can feel you 
impetuous passionate spirit subduing it. 
You are the secret weapon of a nightmare dream 
cherishing yourself mysterious adorned embellished gods. 
And I do lie 
in order to avoid troubling those who do not know 
that only God’s aware and creates  
my dreams, my thoughts. 
But you, begotten light, carried away on wings  
of sable-colored neophytes 
share with me my longing 
and make me in this whirl a string and choir, 
gather together among your columns meanings: 
you and I,  
you and I, 
you and I 
as well as in eternity this verse will swirl. 
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Șapte Bab-ili    
                                                   divinei Zeițe a Focului din Poesie, Julietei 
 
 
 
 

 
         Tu ești soarele pe care nu’pot abate din drum și 
mâinile mele sfarmă munții pentru ca din focul lăuntric să 
desfac lapis lazuli, piatra divinității tale. Șapte aripi se zbat 
să distrugă aerul ce se răzvrătește în neant și spulberă 
gândurile demonilor încununați de șerpi, de fulgere și 
valuri. 
         Tu ești devastatoarea din cer și din pământ, cea ce’ți 
întinzi strălucirea să oglindești lumina miracolelor din 
stele, mai puternică decât chiar focul. Cele șapte urechi ale 
văii, în care clopote urci, ascund ca’ntr’o’nchisoare 
dragostea și ura, înverșunate să răsune’n întuneric fără 
trecut ori viitor. 
         Tu ești imnul primelor raze aducătoare de-adevăr, iar 
eu îmi construiesc un templu, în loc vidat de sentimente, 
lipsit de binecuvântarea din abis; și mor. Cei șapte ochi 
ce’nconjură oceanul au uitat să vadă morții aduși pe 
eșafodul vieții iar eu nu știu să fac minuni și nici să mă mai 
rog. 
         Tu ești soarele pe care nu’l pot abate din drum, așa 
încât mâinile mele distrug ultimile cărți din biblioteca 
tărâmurilor încremenite și funebre. Șapte cercuri cer 
paznicilor să deschidă poarta și se’ntreabă pe ei cine’i 
păzește încât pe noi, păstorii de zei, oare cine ne păstorește 
și destinul sorții ni’l călăuzește? 
        Tu, cea care ești pierdută de călăuza semințelor de 
lumi, mă poartă să’ți fiu semn astral și duh ocrotitor, 
călăuzindu-ne’mpreună’n soartă! 
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Seven Bab-ili       
 
                                      to the Divine Goddess of the Poetry Fire, Julieta 
 

 
You are the sun which I shall never be able to turn away 
from its path while my hands will break down mountains 
in order to remove from my inner fire the lapis lazuli, the 
stone of your divinity. Seven wings struggle to destroy the 
air which rebels in nothingness, dissipating demons’ 
thoughts crowned with snakes, lightening, and waves. 
 
You are the ravaging of heaven and earth the one who 
displays her brightness to mirror the light of the miracles 
in the stars, stronger than fire. The seven ears of the valley 
where you raise bells will always hide like in a prison love 
and hate, falling upon with fury in a darkness with no past 
or future. 
 
You are the anthem of the first rays that bring the truth 
and in a feelingless empty place lacking the blessing from 
the abyss where I shall raise my temple. And I shall die. 
The seven eyes that go around the ocean do not remember 
how to see the dead brought on the scaffold of the life and 
in comparison to them I’m not a wonder-worker, nor do I 
know how to pray. 
 
You are the sun that I’m not able to lead astray and so my 
hands destroy the last books in the library of the frozen 
and funereal realms. Seven circles order the guards to 
open the gate while wondering who’s going to watch 
them, as well as they watch us, the shepherds of gods. 
Who’s going to shepherd us and who’s going to guide the 
destiny of our fate? 
 
You, the one who is lost by the guide of the worlds’ 
kinship, hold my hand and lead me to be your astral sign 
and guardian spirit, guiding the two of us in our fate. 

 
Traducere de Muguraș Maria VNUCK & David Paul VNUCK 
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Bianca Marcovici  
- poeta celor șapte coline - 

 

n urmă cu câţiva ani, nu prea mulţi, 
într-o discuție avută cu preşedintele 
Uniunii Scriitorilor-filiala Iaşi, am 

auzit pentru prima oară numele poetei 
Bianca Marcovici, despre care aces- ta 
îmi vorbea cu un entuziasm pe care nu i-l 
cunoscusem până atunci. Interesat de 
autoare, am început să caut prin diferite 
publicaţii scrierile apărute. Lectura 
poeziilor îmi indusese o nelinişte dublată 
de o curiozitate, o dorinţă de a şti mai 
mult, de afla mai multe despre o poetă 
care, iată, cu o admirabilă discreţie, 
impunea prin versurile ei necesitatea 
unei altfel de abordări, una în care 
lectura, incitantă şi subtil filosofică, 
ridică, în primul rând, întrebări la care îţi 
doreşti să afli răspunsuri. La scurt timp, 
prin ceea ce numim căile de nepătruns, 
ace- lea activate de o logică supremă 
aflată întotdeauna deasupra noastră, am 
primit, în mod absolut surprinzător, de la 
Bianca Marcovici, o carte de poezie. Abia 
acum, prin intermediul acestui volum 
organizat, coerent şi inteligent structurat 
(B. M. este inginer de profesie, iar 
aceasta se vede şi în plan editorial) am 
reuşit să intru în universul poetic al 
autoarei, să pot confirma că, într-adevăr, 
acest univers, departe de a fi doar 
impresionant prin vastitatea sa, este 
prioritar tulburător prin neliniştile pe 
care ţi le induce, prin turbulenţele 
interogatorii pe care le simţi la tot pasul, 
prin vârtejurile de emoţii, de multe ori 
con- tradictorii, dar întotdeauna 
puternice, copleşitor prin complexitate şi 
fascinant prin luminile pe care le aruncă 
mai întâi asupra ta, cel care ai reuşit să 
pătrunzi şi va trebui să-ţi plăteşti cu o 
clipă de luciditate îndrăzneala. 
____________________________________ 
Prefață la volumul Peste Șapte Coline, Ed. Junimea Iași 2015 

Şi, constaţi că este firesc să fie aşa, 
deoarece însăşi poeta a traversat o parte 
din viaţă trăindu-şi cu mult curaj un 
destin deloc liniar sau liniştit. Născută în 
Iaşi, la începutul acelui ob- sedant 
deceniu şase (1952), va trăi din plin 
atmosfera delirantă a acelor vremuri, 
ceea ce, poate, a şi făcut-o să evadeze în 
lumea pură a muzicii, devenind o 
violonistă cu succese pe scenele lumii. 
Știm câtă muncă, dăruire, însă şi har, 
înseamnă un asemenea succes. Între 
timp urmează şi cursurile Facultăţii de 
Construcţii devenind la absolvire inginer 
în acest domeniu care, în modul cel mai 
surprinzător, pare a avea extrem de 
puţină tangenţă cu înclinaţiile ei artistice. 
Trăieşte şi dezgheţul dece- niului al 
şaptelea dar şi teroarea anilor '80. Apoi, 
cât se poate de firesc, îşi asumă 
răspunderea plecării în Israel, purtându-
şi speranţele de mai bine spre patria 
străbunilor. 

Trece, aşadar, cu visele copilăriei şi 
ale tinereţii prin Iaşiul pe care nu-l va 
uita niciodată: „N-a revărsat Bahluiul,/ nu 
s-au prăbușit iubiri?/ Găurile din 
mozaicul Pieței Unirii au fost astupate?/ 
Porumbeii, în continuare, 
înălbesc/statuile verzi?/ Pasajul de sub 
stradă a fost betonat?/ Filarmonica 
restaura- tă?/ Trustul meu de construcţii 
e tot ocupat de molii?/ Tram- vaiele 
produc tot atâta zgomot?/ Iarna e tot cu 
troienele neîn- toarse?/ Vraful de iluzii 
a rămas tot la Casa Pogor?/ Vioara 
mea, copie Cremona, e tot la unchiul 
meu/ sub pat?/ Vecinii mei figurează tot 
în cartea de telefon?/ Poeţii tot se mai 
opresc pe la casa mea/ demolată, să bea 
mastica aia puturoasă?/ Câi- nii mai latră 
fără oprire?” (Improvizaţie cu pod de flori 
la Iaşi). Trăieşte trauma dezrădăcinării 

Î 
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de locul unde viețuise secole de-a rândul 
familia, dar şi pe cea a integrării în noua 
patrie. Știm cu toţii, Ţara Sfântă, dar şi 
Ţara sfinţită de munca eroică unor 
generaţii de înaintaşi, trebuie apărată cu 
preţul vieţii de copiii ei, în războaie 
crâncene motivate doar de interesele 
meschine şi ura viscerală a celor din jur. 
„Suntem deja o insulă înconjurată/ Nu de 
mare.../ ci de duşmanii perfizi/ care mi- 
zează pe numărul lor./ Suntem deja o 
insulă/ urmează,/ poate, / trebuie ca 
Europa să se trezească/ uneori pedeapsa 
e a Lui,/ pe merit/ pentru cei care ne-au 
urât!/ pe noi, Poporul Ales!” (Poporul 
ales). 

Însă Bianca Marcovici, mamă şi 
bunică, obişnuită parcă, (dar cine poate 
spune că este într-adevăr obişnuit cu 
neobişnuitul), este totuşi o fire lucid-
combativă care suferă şi luptă pentru un 
viitor pe care îl doreşte mai bun măcar 
pentru copiii ei. „La pământ m-am 
aruncat/ de zeci de ori/ sub o masă.../ am 
luat locul câinelui meu/ care s-a 
supărat.../ katiuşele au trecut aproape/ 
le-am văzut urmele pe cer./ noroc că au 
căzut în ma- re/ aproape 2000” (Artificii 
şi artificieri) 

Privește cu drag, dar şi cu îngrijorare 
după fiica ei care pleacă în misiune: „ 
Zeiţa frumuseţii s-a născut în Israel/ O 
văd mereu pe strada mea/ Dimineaţa.../ 
E încărcată cu un rucsac negru,/ Poartă 
epoleţi argintii/ Are părul strâns într-o 
coadă groasă/ Pare liniştită când scoate 
din buzunare/ abonamentul hofşi/ 
Singurul lucru care mă pune pe gânduri/ 
Este oboseala întipărită,/ Din ochii cu 
sclipiri atât de vii.../” (Epoleţii argintii – 
inspirat de soldatele mele: Zinette şi 
Noemi) 

Este greu pentru noi, cei care citim 
aceste splendide versuri să înţelegem 
zbuciumul din sufletul mamei care are 
totuşi tăria de a privi fără excese de 
sentimentalism cum o fiică plea- că să-şi 
îndeplinească datoria faţă de patrie, 
înţelegând aceasta ca pe sacrificiul 

necesar dăinuirii în străvechea vatră a 
poporu- lui său. Dar şi eforturile care se 
fac pentru fiecare copil al ţării, pentru 
viaţa sa, pentru părinţii care-i aşteaptă: 
„Soldatul nostru, Gilad Şalit răpit din 
Israel,/ prizonier de aproape 5 ani şi 
jumătate,/ ţinut într-o gaură fără 
lumină…/ Copilul nostru s-a întors 
acasă./ Ne-a lipsit în fiecare clipă/ ca şi 
cum noi am fi adevăraţii  părinţi./  Casa  
noastră  a  rămas  mereu  deschisă/ 
poate o minune… o rugă va fi auzită/ s-a 
întors timidul nostru copil/ a coborât 
scările…/ am tremurat pentru el/ Să-i fie 
bine,/ să-i fie cald, să-i fie lumină/ în 
priviri, să-l adorăm ca pe propriul nostru 
copil. Preţul păcii noastre l-am plătit 
scump!/ să medităm puţin la 
echivalenţe:/ o viaţă contra o mie!” (O 
viaţă contra o mie!) 

Dar, dacă excludem absurdul, 
durerile şi atrocităţile războiului, vom 
constata că Bianca Marcovici este omul 
care priveşte către lumea în care trăim 
cu toții, acea lume largă. Cu ochiul critic 
al  poetului vede, dincolo de aparenţe, 
tristeţea locului în care o fetiţă a suferit 
ani de recluziune autoasumată, dar 
scump plătită, doar pentru vina de a fi 
evreică. Observă zidurile milenare din 
Grecia spurcate de graffiti: „zilele astea în 
Grecia/ am privit graffiti mâzgălite/ pe 
clădiri istorice/ tinere- tul şi-a bătut joc 
de istorie cu mâna caldă/ folosind culori 
stridente/ ca o profanare de morminte/ 
stau chirciţi la cafenele şi visează locuri 
de muncă,/ un tineret anulat sufleteşte 
se răz- bună./ noi cei care scriem 
profanăm viitorul/ cu visele noastre 
imbecile/ de a fi la/ fiecare colţ de stradă 
un pamflet” (Refuz) 

Să nu credem însă că Bianca 
Marcovici trece prin lume doar foarte 
lucidă, strict obiectivă şi de aceea tristă. 
O vom regăsi surprinzător de caldă, 
duioasă în versuri de o elegantă şi 
rafinată  senzualitate,  acea  senzualitate  
fascinantă  specifică unei femei culte şi 
cu o înaltă educaţie: „Ai rămas acelaşi/ 
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un fulg pe buzele mele/ în miez de vară/ 
o scânteie de viaţă/ aducătoare de 
sentimente/ înteţite şi virgine/ o lacrimă 
de bucurie pe obrazu-mi/ ars de 
soarele/ infernal/ un poem alb atât de 
alb ca o/ rochie de nuntă” (Dedicaţe) 
sau: „câştigătorul ia tot/ doar rodia din 
mâna ta muşcând-o/ o să-ţi aducă 
aminte/ întâlnirea noastră de pe podul 
neterminat” (Numere). Dar şi: „trebuie 
să respir cuvinte/ ca pe un drog/ văd 
dincolo de Aurora Boreală/ chipul 
muzei... în aburi, Erato e o erată…/ 
tocmai azi de ziua unei femei./ în fapt 
singurătatea e plictisul…/ ca şi cum 
cunoscând un bărbat în cuvinte/ nu mai 
poţi să faci sex./ atingerea s-a pierdut/ 
printre rânduri… (Sex interzis) 

Vom mai găsi în poeziile Biancăi 
Marcovici, aşa cum este şi firesc, referiri 
la cele două limbi, română şi ivrit (idiş 
pentru evreii în vârstă din România), cu 
frumoase şi inteligente observaţii asupra 
oamenilor care le folosesc, a evoluţiei lor 
în contextul fenomenului alia,  dar şi  a  
modului în care aceste limbi pot fi punţi 
de legătură, parcă mai trainice decât 
oricare altele, între culturi şi oameni. Un 
lucru la care noi, românii, ar trebui să 
gândim mai mult şi mai profund, având 
în vedere că, în ultimii douăzeci de ani, 
am reuşit să avem legături culturale în 
dezvoltare cu evreii din Israel iar 
aceasta, în primul rând, o datorăm 
compatibilităţilor de limbă, fiind pentru 
noi o uriaşă şansă de a ne extinde 
orizontul cultural şi în spaţiul mirific al 
Ţării Sfinte, să înţelegem, prin 
intermediul limbii române reali- tăţile 
altor dimensiuni geografice şi spirituale. 

Dacă până acum am făcut referiri 
numai la modul în care poezia Biancăi 
Marcovici poate fi citită şi înţeleasă prin 
lecturare, este necesar să trec şi la o altă 
componentă: sonoritatea şi 
expresivitatea derivată din actul recitării. 
Aparent, dar numai aparent, poeta 
foloseşte un sistem de punctuaţie şi 
versifi- caţie cel puţin original, iar un 

cititor mai puţin atent nici nu ar încerca 
să înţeleagă de ce. Dar, dacă ar avea 
inspiraţia să recite aceste poezii 
respectând punctuaţia impusă, va avea 
surpriza să constate că muzicalitatea 
puţin stranie a creaţiilor îi dă un alt 
nivel de înţelegere, unul cu o altă 
profunzime şi autenticitate şi, de ce să 
nu recunoaştem, devoalator de noi 
sensuri, ba chiar şi o altă simbolistică a 
cuvintelor. 

Se spune despre scrierea hieratică 
egipteană că avea trei niveluri de 
informare: unul pentru cel ce o citea, un 
altul mai adânc pentru cel care o rostea 
sau o cânta şi un al treilea, cel cu 
adevărat important, pentru cel instruit 
să o înţeleagă. Da, dar şi ebraica are cam 
aceleaşi caracteristici, unele în care 
ordinea cuvintelor şi valoarea lor cifrică 
dă adevăratul înţeles al frazei. Prin 
urmare, nu mă miră deloc faptul că, 
probabil prin acel miracol al memoriei 
ancestrale, Bianca Marcovici ne oferă 
acest dar al înţelesurilor multiple prin 
acelaşi exerciţiu de gândire sintetică al 
limbii vechilor rabini. 

Uneori, pentru că ne aflăm, totuși, în 
prezența scrierilor unei violoniste cu 
mare experienţă interpretativă, putem 
asemui versurile ei cu acele sunete ale 
unei viori, sunete cu o pro- fundă 
rezonanţă în suflet, capabile să potenţeze 
orice emoţie sau trăire afectivă, însă fără 
să putem spune că am auzit vreun 
cuvânt. Fiind şi  acesta unul dintre 
misterele a  ceea ce  este omul în 
deplinătatea fiinţei sale spirituale. 

Cititorul care are în mână această 
carte se poate considera un ales şi, dacă 
are curaj, poate porni pe calea nou 
deschisă. „Eu nu înşel pe nimeni/ doar pe 
mine mă înşel,/ vocii tale îi atașez/ 
rugăciunea poetului Necunoscut./ dar 
mi-e foarte frică…/ într-o zi/ vei uita 
rana cuvântului/ şi vei trece foarte uşor/ 
peste umbra mea/ ca un buldozer fără 
aripi.” (Poeta). 

Mihai BATOG BUJENIȚĂ 



Toamna 2019  | Contact international 569 

 

Din iubire pentru locul 
strămoșesc 

 
 

imic nu-ți răvă-
șește ființa mai 
puternic ca dorul, 

ca dragostea  pentru locul de 
unde îți tragi rădăcinile. Scri-
itoarea Ana-Cristina Popescu 
în volumul „Din dragoste 
pentru glia strămoșească“ 
realizează o monografie a 
localității natale, Oțelu Roșu, 
județul Caraș Severin, mărtu-
risind că a scris volumul cu 
evlavie, cu sfială și dragoste 
„Locul natal îți răscolește 
ființa, e glasul dulce al 
mamei, e zâmbetul bunicilor, 
e mirosul fânului proaspăt 
cosit. [...] Oțelu Roșu este 
locul cel mai drag mie, 
leagănul copilăriei mele, 
leagănul măicuței mele, a 
bunicilor și străbunicilor din 
partea mamei, tatăl meu 
fiind tot de pe Valea Bistrei, 
din Glimboca, este locul 
bogat în povești și amintiri 
pe care îl îmbrățișez cu drag 
prin acest volum, așa cum 
Ion al Glanetașului din 
romanul lui Liviu Rebreanu a 
sărutat pămânul.“ 

Volumul este structurat 
pe nouă capitole și mai multe 
subcapitole în care cititorul 
întâlnește informații despre 
așezarea geografică a locali-
tății, istoricul ei, poziționare, 
vecinii localității, despre re-
lief, hidrografie, solul și sub-
solul, clima, flora și fauna, 
zonarea localității, organiza-
rea economico-administra-
tivă a acesteia, industria lo-
calității, agricultură, despre 
meșteșugurile casnice și 

sătești, orașului Oțelu Roșu 
adăugându-se teritorial, pe 
rând, sate precum Ohaba 
Bistra, Cireșa și Mal. Un 
punct important în monogra-
fie îl ocupă instituțiile locali-
tății Oțelu Roșu, centre de 
cultură și spiritualitate, în 
capitolul al șaselea ce conți-
ne zece subcapitole și în care 
autoarea vorbește despre 
școli, grădinițe, liceul din 
oraș în cadrul căruia se află 
și două muzee, Muzeul de 
Geografie Literară Tiberiu 
Boșcaiu și Muzeul de 
Etnografie, despre bisericile 
localității, cimitire, despre 
poliție, primărie, 
monumente istorice, case 
naționalizate, despre Casa de 
Cultură Oțelu Roșu, spitale, 
farmacii. Mai prezintă infor-
mații despre Fabrica de 
pâine din localitate, magazi-
ne, restaurant, cofetării. 

În capitolul al șaptelea al 
volumului cititorul are plă-
cerea să lectureze informații 
despre frumusețea tradiți-
ilor, obiceiurilor din zonă, 
despre portul și graiul stră-
moșesc. Apare și un dicționar 
cu termeni regionali din 
fostele sate Ohaba Bistra, 
Cireșa și Mal, astăzi cartiere 
ale localității Oțelu Roșu. 

De remarcat este faptul că 
imaginile de pe tot parcursul 
volumului sunt însoțite de 
explicații. 

Un alt capitol al volumului 
este dedicat oamenilor de 
seamă ai localității Oțelu 
Roșu. „Fiecare loc are oame-

nii lui de seamă, acei vlăstari 
care prin realizările lor au 
adăugat câte o piatră 
nestemată în cununa locului 
în care s-au născut și au 
crescut. E greu să-i amintești 
pe toți care au bătut 
nestemate în coroana locului 
unde s-au născut, au crescut 
și au trăit, fiindcă fiecare 

mlădiță nu a crescut ca o 
buruină ce agricultorul o 
smulge și o aruncă, fiecare a 
lăsat în urmă praf de stele 
care să netezească fața 
așezării de care aparține.“  
Sunt amintiți scriitori ai 
zonei, cântăreți, profesori, 
sportivi, dar și medici, 
printre care aș menționa pe 
prof. dr. Alina Frățilă, „prima 
femeie președinte din istoria 
Societății Internaționale de 
Chirurgie Dermatologică“, 
originară din Oțelu Roșu 
(Ohaba-Bistra). 

N 
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Volumul se încheie cu un 
îndemn al scriitorei Ana-
Cristina Popescu, prin titlul 
capitolului nouă „Să păstrăm 
mereu viu în suflet locul de 
unde ne tragem rădăcinile!“ 

„Fiecare localitate însufle-
țește țara prin istoria zonei, 

credinţele strămoşești, dati-
nile, tradiţiile, obiceiurile, 
portul și graiul dulce româ-
nesc, iar fiecare vlăstar este 
dator să poarte comoara mai 
departe, să se bucure de ea, 
să se hrănească din înțelep-
ciunea și frumusețea ei.“ afir-

mă scriitoarea și aș adăuga 
că fiecare monografie va du-
ce cu ea tot ce are mai sfânt 
zona prezentată în filele de 
aur ale câte unui volum.

 

Percepții 
 
olumul de teatru  
„Percepții“, autor Ana 
Cristina Popescu, după 

cum îi spune și titlul, oferă o 
reflectare obiectivă asupra 
realității. 

Acesta se deschide cu o 
piesă de teatru „Mirosul 
pământului și gustul cireșe-
lor negre“ ce surprinde prin 
personajele ei evenimente 
din cele două războaie 
mondiale. Evenimentele sunt 
relatate prin personajul Iova 
ce istorisește nepotului viața 
sa. Această piesă de teatru e 
foarte complexă. Întâlnim pe 
parcursul piesei personaje 
precum Iosif Alboni, un 
semnatar la actului Unirii de 
la Alba Iulia, conducătorul 
delegației din Cercul 
Hațegului, primar al comunei 
Bucova; Ionică, ofițer 
rezervist, nepotul lui Ion Pop 
Retegan, fost învățător la 
Băuțar și scriitor; Miron 
Cristea, episcop al Caranse-
beșului când a fost semnat 
actul Unirii de la Alba Iulia; 
Iuliu Hossu, episcop greco-
catolic, cel care a citit 
proclamația de unire a 
Transilvaniei cu Regatul 
României; Alexandru Vaida 
Voevod, medic; Vasile Goldiș, 
delegat arădean pentru actul 
Unirii de la Alba Iulia; George 
Adam, delegat al localității 
Voislova pentru actul Unirii 

de la Alba Iulia etc.  Totodată 
piesa surprinde și traumele 
unor soldați români ce au 
participat la luptele ce s-au 
dat în Munții Tatra în al 
doilea război mondial când 
personajul Nicolae Mâțu 
alături de Iova, după ce 
războiul s-a sfârșit reușesc 
să supraviețuiască o săptă-
mână pe munte doar cu o 
pungă de bomboane. 

O altă piesă de teatru a 
volumului „Vând casă cu 
vedere spre viitor“ este o 
comedie ce surprinde mora-
vuri ale societății. Vederea 
spre viitor este de fapt 
cimitirul din fața ferestrelor 
casei, un mesaj că acolo vor 
ajunge toți, atât afaceriștii ce 
încercau să vândă imobilul, 
cât și femeia de moravuri 

ușoare ce a alergat toată 
viața după soți bogați și care 
ajunge să ofere vila cu 
vedere spre viitor unui tânăr 
artist pentru o clipă de 
fericire, o noapte ce spera să 
nu se mai termine. Astfel vila 
reintră în posesia celui ce 
dorea să recupereze casa 
părintească de care-l legau 
sentimente. 

„Frontiera simțămintelor 
mute“ surprinde drama prin 
care trece un grup de oameni 
după ce rămân blocați într-
un tunel, într-un vagon de 
tren, încercările lor de a 
supraviețui și a evada din 
acea închisoare. 

Fiecare piesă de teatru 
din volum surprinde diferite 
aspecte ale realității, fie că e 
vorba despre reacțiile 
oamenilor când sunt într-o 
situație critică precum cei 
care rămân blocați într-un 
vagon de tren pe când 
traversau un tunel, fie 
reacția omului în fața morții, 
în fața războiului, fie în fața 
unei percepții a viitorului 
printr-o anumită locație 
simbolică. 

Recomad spre lectură și 
punere în scenă piesele de 
teatru din volumul 
„Percepții“, autor Ana-
Cristina Popescu. 

Radu BOTIȘ 

V
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Florin Mugur  
un mare poet evreu 
 

 
-am cunoscut pe Florin Mugur16, 
el mi-a dat aripi și minte, ca 
prieten. A fost un om nefericit, 

chinuit de îndoieli, de circumstanțe 
dureroase, moartea în accident a tatălui, 
fost social-democrat necomunist, a soției, 
după o sarcină toxică care o țintuit-o opt 
ani. Amândoi sunt înmormântați la 
Cimitirul Evreiesc din Șoseaua Giurgiului. 
Într-o viață relativ scurtă (7 februarie 
1934 - 9  februarie 1991)  de 57 de ani, a 
lăsat o moștenire pe care literatura 
română o va păstra. Era prieten cu Lucian 
Raicu, plecat la Paris, avea prieteni în 
Israel. A fost nu numai poet, ci romancier, 
eseist strălucit, jurnalist, redactor ani de 
zile la Cartea Românească. A debutat 
literar la vârsta de 13 ani, iar la vârsta de 
19 ani a publicat prima carte. După o 
perioadă de proletcultism, inerent lipsei 
sale de experiență, a urmat Școala de 
Literatură și Critică Literară „Mihai 
Eminescu”. A urmat apoi Facultatea de 
Litere, a fost profesor la țară, revenind în 
București ca redactor. A fost și redactor 
șef adjunct la revista ”Argeș”  din Pitești. 
Cea de a doua carte a mea i se datorează 
în mare măsură. Prieten apropiat al lui 
Norman Manea, a purtat o importantă 
corespondență cu prietenii scriitori, iată 
de ce Gabriel Dimisianu îl compară astfel: 
„M. Blecher și Florin Mugur, spirite care 
comunică prin afinități de structură 

                                                
16 Sunt fericit să descopăr acest text despre mentorul meu, 
redactorul meu de carte de la Cartea Românească, care a 
înțeles cel mai bine filonul singular al gândirii mele lirice și 
care, fără a interveni asupra unui text ce nu omagia, precum 
era obiceiul, pe nimeni și nimic din timpurile anilor ‛80 și 
încurajând ocultarea sensurilor din cuvintele cărții mele, s‛a 
dedicat susținerii proiectului meu literar în fața directorului 
George Bălăiță. Era mândru ca în biroul său din clădirea ce 
rezista în mijlocul demolărilor din jurul Patriarhiei, trona una 
dintre cele mai interesante lucrări de grafică semnate de mine 
(Liviu Pendefunda). 

umană și chiar de destin”. Când soția sa, 
Iulia, a decedat, și fiind el însuși  bolnav, s-
a sinucis. A scris - Cântecul lui Philipp 
Müller (1953), Romantism (1956), 
versuri, Casa cu ferestre argintii (1959),  
versuri, Visele de dimineață"(1961), 
versuri, Mituri (1967), versuri, Destinele 
intermediare (1968), versuri, Cartea 
regilor (1970), versuri, Cartea prințului 
(1973), versuri, Piatra palidă(1977) - 
pentru care a primit Premiul Uniunii 
Scriitorilor, Portretul unui necunoscut 
(1980),  versuri, Dansul cu cartea (1981), 
versuri, Vârstele rațiunii, Convorbiri cu 
Paul Georgescu (1982),Viața obligatorie 
(1983), versuri, Spectacol amânat (1985), 
versuri, Schițe despre fericire (1987), 
Firea lucrurilor (1988), versuri, Aproape 
noiembrie (1972), proză, Convorbiri cu 
Marin Preda (1973), Profesiunea de 
scriitor (1979), interviuri, Ultima vară a 
lui Antim (1979), roman, Scrisori la 
capătul zilelor (2002) - postume. Din 
păcate nici criticul Nicolae Manolescu, nici 
Alex Ștefănescu nu l-au apreciat la justa 
valoare, nu au înțeles caracterul profund 
analitic, inspirația bogată din tezaurul 
folclorului românesc (Jumătate de iepure 
om călare pe un iepure șchiop), cât și din 
cel iudaic (Cartea Regilor). Maria Banuș, 
Nina Cassian îl prețuiau nespus. Nu este 
loc aici pentru citate, iar Mugur trebuie 
căutat în biblioteci. Eu îl am și acum în 
fața ochilor, era șchiop cu adevărat, dar o 
minte strălucită. 

 
Boris MEHR 

L
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Une étincelle dans le couloir 
des ombres  

 
 

onuţ Caragea17 espère son livre optimiste – 
comme si les poètes roumains pouvaient 
l’être… Mais en Ombre lucide, l’auteur sait 

qu’il tire des souvenirs une lumière. Noire certes 
mais lumière tout de même. Elle ne suffit pas à « 
Serrer Dieu dans mes bras ». Cet espoir 
demeurera un voeu pieux, presque une image, ce 
qui n’empêche pas à un humour désespéré de 
cuisine, pour le poète, son apocalypse intime dans 
« le restaurant flottant qui circule sur le fleuve de 
ses propres larmes ». 

Mais loin de la prostration, il s’agit de 
distraire « ceux de la génération Facebook », ou 
plutôt de réveiller de tels somnambules. 
L’insomniaque rêveur et cauchemardeux vient à 
bout des contrefaçons que distille un monde de 
plus en plus virtuel pour caviarder le réel tel qu’il 
est. Ce travail insidieux suit son cours : les geek 
deviennent les bourreaux d’eux-même dans cette 
proximité de leurs écrans créateurs d’un lointain 
du monde et d’eux-mêmes. Dès lors le poète 
s’active pour devenir l’avocat conseil de tels 
captifs narcissiques. Ils pensent trouver dans 
Facebook des pièces de rechange à tout ce qui leur 
manque. Face à eux, Ionuţ Caragea est à la fois 
sévère mais juste, acerbe mais bienveillant. Il 
connaît les nouvelles solitudes de ceux qui croyant 
saisir le monde embrassent le néant.  

Contrairement à tant d’écrivains dits 
postmodernes, il reste sur ses fondamentaux pour 
combattre la désillusion. La sienne et surtout celle 
des autres. C’est pour eux qu’il écrit. Et ce même si 
parfois le doute et la désolation rampent : 
« il ne me reste plus rien d'autre qu'écrire 
ma poésie est une longue contemplation 
devant la fenêtre ouverte sur le néant ». 
 

Mais rien n’empêche le discours de se 
poursuivre tant qu’il existe encore « un soupçon 
de beauté » ici-même ou ailleurs.  

Le poète en devient le sourcier et il avance. En 
ce sens – oui – il est terriblement optimiste : 
cyclope du jour, il montre tout ce qui reste de sa 
présence. Et ce dépôt n’est pas rien. Demeurent 
des vies à vivre, des mondes à exister. 
« Je sais, la vie va de l’avant 

                                                
17 Ionuţ Caragea – Une étincelle dans le couloir des ombres, 
Éditions Stellamaris, Brest, France, 2019 
 

avec ce qui est resté de moi ». 
 

Et là encore ce reste est un tout tant que 
l’existence perdure arrimée à la maladie de 
l’écriture qui (par bonheur) ne se guérit pas. Elle 
capte les mouettes avant qu’elles se transforment 
en anges de “l’éthernité”. Preuve qu’aimer Dieu 
c’est l’aimer ici-même en faisant des mots des 
lumières entre deux ombres qui s’aiment où 
encore entre celles  

« de celui que je suis et l’ombre 
de celui que je fus autrefois ».  
 
Certes Ionuţ Caragea redoute le soleil d’autant 

que sa chaleur est froide. Il arpente le couloir des 
ombres de ceux qui lors de l’accouchement de leur 
mère ne sont pas nés, du moins pas vraiment, pas 
en totalité. Comme un Beckett, le poète roumain 
en possède la parfaite lucidité. Mais il fait avancer 
sa mule ; continue son chemin de halage dans 
l’ombre paradoxale : elle fait renoncer aux mille et 
une nuits pour espérer que les samedis soirs sur la 
terre annoncent une pâque dominicale où 
l’homme devient le peu qu’il est.  

Manière, en s’adressant ou en restant le 
dernier être sur la terre, de renoncer au cap au 
pire dans l’espoir d’une résurrection face au 
monde tel qui “laid”. Soldat de l’obscur il réinvente 
l’espoir face aux capitulations que l’on se donne 
ou qui nous sont données. À ce titre Ionuţ Caragea 
est notre semblable, notre frère. Il se soucie de 
notre salut en nous forçant à nous demander tout 
ce qui reste à faire dans le dur désir de durer en 
dépit de nos absurdités et nos faiblesses.  

Tout compte fait le poète est bien un 
optimisme lucide. Par l’obscur qu’il fait planer il 
crée une manière de soigner le mal par le mal et 
nous sort des “ombres du sommeil éternel” des 
morts vivants qui nous gouvernent. C’est une 
sorte de rêve fou mais essentiel. L’inutilité de la 
poésie y devient plus que jamais nécessaire. Sa 
nuit y est plus belle que les jours là où les 
souvenirs ne sont plus un passé mais le futur 
antérieur qu’il faut – en dépit de la cendre qui les 
recouvre – toujours soigner. 

 

Jean-Paul GAVARD-PERRET 

I
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Alchimia verbului la Arthur 
Rimbaud 
 

Hermes a stabilit șapte pași pentru a se transforma 
din "îndrumarea" Sinelui, se naște "aurul" Spiritului. 

Pasul unu, CALCINAREA, Spiritul se trezeste 
întrebând despre viață? Întrebările pe care le faceți. 

Pasul al doilea, DISSOLUTION, Psihea se învârte 
Remorația abundă, se produce realizarea. 

Pasul trei, SEPARARE. Eliberare! Sa mergem! 
Folosește-ți voința acum și tot Ego-ul tău. 

Pasul patru, CONJUNCȚIA. Mai multă putere! Iată! 
Intuiția crește acum și realitățile se desfășoară. 

Pasul cinci, FERMENTAREA, timp pentru a contemplata 
Pregătiți-vă să primiți, să vă concentrați și să vă concentrați. 

Pasul șase, DISTILLAREA, perfecționarea intuiției 
Contactul se face, cunoștințele sunt acum proiectate. 

Pasul șapte, COAGULAREA, ești unul cu toții 
Gândurile devin acțiuni, ați făcut chemarea. 

Patru pași de mai jos, trei de mai sus, vedem cum 
Hermes ne dă tableta sa privind Alchimia Spiritului. 

 
criind despre beneficiile 
scrisului și mai puțin ale tastării 
și știind implicațiile celor două 

hemisfere cerebrale în aceste funcții, 
m'am dedicat susținerii unei conștiențe 
umane îndriduite de cunoaștere și 
inteligența universală. Pictura, poesia, 
muzica, artele, în general, se descperesc în 
fața gândirii mele ca ub ecou al realității, 
dar și al lumii virtuale. Am amestecat în 
cultura mea, adăugând în sertarele 
creierului amintiri, memorii, fragmente 
de literatură clasică și modernă, refrene și 
ritmuri ancestrale ori experimente 
muzicale trecând prin muzica clasică, săli 
întregi de muzee și străzi ori ruine de 
arhitectură antică ori futuristă, imaginând 
cruciade, călătorii, descoperiri geografice 
ori cosmice, imperii, republici, istorii 
înăbușite de războaie religioase, revoluții 
morale, migrații rasiale și chiar de 
continente, filosofii oscilând între 
gnosticism și vrăji. Am repetat în suflet 
culoarea vocalelor, cât și forma și 
mișcarea fiecărei consoane, și am așezat 
îpe birou o carte. Am citit cu voce tare 

versurile ei. Așa ar trebui s'o fac cu fiecare 
autor în parte. Îmi cer iertare, dar a 
traduce aceste versuri din Arthur 
Rimbaud ar friza blasfemia. Învățați cât 
mai multe limbi străine limbii voastre 
materne și citiți operele literare, mai ales 
cuvântul liric așa cum a fost deja el 
decodificat de poet din mesajul noetic. 
 

Loin des oiseaux, des troupeaux, des  
                    villageoises, 
Que buvais-je, à genoux dans cette bruyère 
Entourée de tendres bois de noisetiers, 
Dans un brouillard d'après-midi tiède et vert ? 
Que pouvais-je boire dans cette jeune Oise, 
- Ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel  
                          couvert ! - 
Boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case 
Chérie? Quelque liqueur d'or qui fait suer. 
Je faisais une louche enseigne d'auberge. 
- Un orage vint chasser le ciel. Au soir 
L'eau des bois se perdait sur les sables  
                    vierges, 
Le vent de Dieu jetait des glaçons aux mares 
;Pleurant, je voyais de l'or - et ne pus  boire.18 
                                                
18Arthur Rimbaud (1854-1891), Larme - Derniers Vers (1872) 

S
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A simți universul în splendoarea unei 

reverii, aparent o simplă descriere de 
natură, dar care influențează toate cele 
cinci simțuri clasice și afectivitatea, cât și 
atingerea sufletului e marea cunoaștere, 
contemplația înviind în creier 
extraordinara funcție a meditației. 
Aceasta nu putea fi dezvoltată decât prin 
multiple experiențe asociate lumilor 
materiale și imateriale, un joc din fața și 
din spatele oglinzii magice.  

 
À quatre heures du matin, l'été,  
Le sommeil d'amour dure encore.  
Sous les bosquets l'aube évapore  
L'odeur du soir fêté. 
 
Mais là-bas dans l'immense chantier  
Vers le soleil des Hespérides,  
En bras de chemise, les charpentiers  
Déjà s'agitent. 
 
Dans leur désert de mousse, tranquilles,  
Ils préparent les lambris précieux  
Où la richesse de la ville  
Rira sous de faux cieux. 
 
Ah ! pour ces Ouvriers charmants  
Sujets d'un roi de Babylone,  
Vénus ! laisse un peu les Amants,  
Dont l'âme est en couronne. 
 
Ô Reine des Bergers !  
Porte aux travailleurs l'eau-de-vie,  
Pour que leurs forces soient en paix  
En attendant le bain dans la mer, à midi.19 
 

Dac'ar fi să interpretăm ceea ce 
trezește în imaginația noastră lumea 
surprinsă de poet, observăm jocul magic 
al unei alchimii a verbului. Imaginația 
cititorului o poate lua razna simțind 
catedrale, orchestre angelice și scâncete 
de bebeluși printre norii cerului. Totul 
printre făuritorii de temple la marginile 
unui lac cu apă vie, apoi monștri, mistere, 

                                                
19 Idem. Bonne pensée du matin - Derniers Vers (1872) 

halucinante cuvinte cuprinse de febra 
verbelor dintr'un alambic, creierul 
definind aici athanorul în care se petrece 
o întreagă transformare alchimică, 
determinând cunoscătorul de poesie să se 
îndepărteze de adevărul vizibil, 
pătrunzând în peștera în care magul 
cuvintelor alege din lumină taina 
spiritului. 
 

Oisive jeunesse  
A tout asservie,  
Par délicatesse  
J'ai perdu ma vie.  
Ah ! Que le temps vienne  
Où les coeurs s'éprennent. 
 
Je me suis dit : laisse,  
Et qu'on ne te voie :  
Et sans la promesse  
De plus hautes joies.  
Que rien ne t'arrête,  
Auguste retraite. 
 
J'ai tant fait patience  
Qu'à jamais j'oublie ;  
Craintes et souffrances  
Aux cieux sont parties.  
Et la soif malsaine  
Obscurcit mes veines. 
 
Ainsi la prairie  
A l'oubli livrée,  
Grandie, et fleurie  
D'encens et d'ivraies  
Au bourdon farouche  
De cent sales mouches. 
 
Ah ! Mille veuvages  
De la si pauvre âme  
Qui n'a que l'image  
De la Notre-Dame !  
Est-ce que l'on prie  
La Vierge Marie ? 
 
Oisive jeunesse  
A tout asservie,  
Par délicatesse  
J'ai perdu ma vie.  
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Ah ! Que le temps vienne  
Où les coeurs s'éprennent !20 

 
Deci ia'ți rămas bun de la lumea 

romanțată, de la dulcegăriile ori 
scabroasele versuri din ultimile decenii și 
întoarce-te la timpurile unui romantism 
în care poesia era o incantație, proprie 
Evului Mediu, elegianică și amoroasă. 
Modelul turnului ne îndeamnă să 
acceptăm un ritm în stilul trubadurilor 
unde turnul este colivia aurită a iubitului. 
Speranța, resemnarea și uitarea sunt 
parcă primii pași ai textului lui Hermes 
Trismegistul. Abandonul metaforei și 
compasiunea pentru alegerea finală a 
unei devoțiuni mariane nu sunt decât 
pașii prin care distilarea se coagulează în 
chemarea verbului presupus rătăcitor. 
Masculinul și femininul se împreunează în 
lumină. 

Si j’ai du goût, ce n’est guère 
Que pour la terre et les pierres. 
Je déjeune toujours d’air, 
De roc, de charbons, de fer. 

Mes faims, tournez. Paissez, faims, 
Le pré des sons. 
Attirez le gai venin 
Des liserons. 

Mangez les cailloux qu’on brise, 
Les vieilles pierres d’églises ; 
Les galets des vieux déluges, 
Pains semés dans les vallées grises. 

*** 

Le loup criait sous les feuilles 
En crachant les belles plumes 
De son repas de volailles : 
Comme lui je me consume. 

Les salades, les fruits 
N’attendent que la cueillette ; 

                                                
20 Idem., Chanson de la plus haute tour - Derniers Vers (1872) 

Mais l’araignée de la haie 
Ne mange que des violettes. 

Que je dorme ! que je bouille 
Aux autels de Salomon. 
Le bouillon court sur la rouille, 
Et se mêle au Cédron.21 

Trup, suflet, spirit – o operă fabuloasă 
în care toate ființele au o fatalitate a 
fericirii. Acțiunea nu este viața, ci o 
modalitate de a interveni cu o anumită 
forță, ceea ce demonstrează că 
moralitatea este slăbiciunea creierului. Și 
iată dicotomia expresă ce atestă 
reîncarnarea, pentru fiecare ființă 
existând akashic câteva alte vieți. Nici una 
dintre sofismele nebuniei - nebunia care 
este închisă întunericului – nu există 
decât dacă acceptăm în subconștient 
etape successive de transformare 
alchimică, trecerea în moarte fiind 
realizată printr‛un drum dificil, între 
umbre și lumini. Miracolele asamblate în 
creier apar ca un blestem de curcubeu, 
fericirea devenind soartă cuprinsă de 
remușcare dedicată întrutotul forței și 
frumuseții. 

 
Ô saisons ô châteaux,  
Quelle âme est sans défauts ? 
 
Ô saisons, ô châteaux, 
 
J'ai fait la magique étude  
Du Bonheur, que nul n'élude. 
 
Ô vive lui, chaque fois  
Que chante son coq gaulois. 
 
Mais ! je n'aurai plus d'envie,  
Il s'est chargé de ma vie. 
 
Ce Charme ! il prit âme et corps.  
Et dispersa tous efforts. 
 
Que comprendre à ma parole ?  

                                                
21  Id.  Faim- Derniers Vers (1872) 
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Il fait qu'elle fuie et vole ! 
 
Ô saisons, ô châteaux ! 
 
Et, si le malheur m'entraîne,  
Sa disgrâce m'est certaine. 
 
Il faut que son dédain, las !  
 
Me livre au plus prompt trépas ! 
 
- Ô Saisons, ô Châteaux ! 

 
Ô Saisons, ô Châteaux - Derniers Vers (1872) 

 
Anotimpurile nu sunt altceva decât 

momentele succesive ale vieții, trecerea 
timpului. Castelele sunt visuri, ambiții 
(cum sunt castelele din Spania). 
Interjecția ô conferă exclamației colorarea 
afectivă a durerii, regretul. Sufletul 
trebuie să se resemneze la timpul care 
trece, la visele care se prăbușesc, 
deoarece perfecțiunea nu este un 
deziderat la îndemână. Satisfacția 
esențială, fericirea absolută nu poate fi 
atinsă în cosmosul existent. Cu toate 

acestea, căutarea fericirii este calea vieții; 
o problemă nerezolvată dar la îndemâna 
oricui. Această fericire, Rimbaud ne-o 
dezvăluie, iar expresia entuziasmului său 
nu este nici supărătoare nici privită ca 
absurdă. Cine este acest el posesorul unui 
cocoș galic? Chiar dacă unii au preferat să 
detecteze în această formulă o 
reprezentare priapică a iubitului (în 1872, 
Paul Verlaine), fericirea găsită se 
descoperă asemenea senzualității iubirii 
antice. De asemenea a apărut îndoiala 
dintre celebrarea fericirii și melancolia 
care reiese din ultima parte a poemului. Și 
totuși verbul împlinește o lucrare opera 
magna în alchimia unui foc celest din 
alambicul sentimentelor umane atât de 
controversate care plutesc între realizare 
și derizoria alunecare a anotimpurilor.  

Cu siguranță, fiecare poet are în labo-
ratorul său ideatic o rețetă magică, un har 
care îi îndrumă pașii versurilor și ames-
tecă cuvintele pentru a schimba culorile 
verbelor întru obținerea aurului liric. 

 
Liviu PENDEFUNDA

 

  
The statue of the chronicler Dosoftei, the founder of the first 
printing house four centuries ago 
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Florin STOENESCU 
 

Conceptul de formă plastică 
 
 

n univers, formele fizico-chimice se 
materializează ca un proces al 
fenomenelor și forțelor naturii, prin 

interacțiune moleculară, ori ca un produs 
al creației gândirii și acțiunii umane. 
Natura suferă în timp transformări ca un 
mod firesc de adaptare la noi condiții. 
Când gândirea creatoare a omului adaugă 
muncii artistice un mesj irumpt dintr-o 
stare sufletească, finalizat printr-un 
mesaj semiotic, atunci avem de-a face cu 
o nouă formă plastică. 

Nu pot formula o exprimare mai 
exactă decât profesorul meu, regretatul 
Gheorghe Achiței, care spunea că “Prin 
termenul de formă plasică vom înţelege 
acel ansamblu de elemente capabile a 
delimita şi semnaliza vizual orice 
prezenţă artistică în spaţiu. Vechii greci 
aveau pentru formă atât morphe, 
însemnând înveliş, cât şi eidos, 
însemnând idee, principiu veşnic. Pentru 
a se preciza modelul în raport cu formele 
ce pot fi întâlnite curent, se întrebuin-
ţează - obţinute cu ajutorul prefixelor şi 
rădăcinilor greceşti - arhetip adică forma 
ideală iniţială, la care trebuie raportate 
cele care se prezintă ca abateri de grade 
diverse, şi prototip, adică forma iniţială 
multiplicabilă într-un anumit număr de 
exemplare, folosindu-se acelaşi material, 
aceleaşi tehnici şi aceiaşi parametri. 

Prin linia experienţelor umane 
curente, se operează şi în estetică 
distincţia dintre formă şi conţinut, 
câteodată aceasta fiind reţinută ca foarte 
importantă, prin formă înţelegându-se 
astfel ceea ce determină, iar prin conţinut 
ceea ce este delimitat în spaţiu şi poate fi 
perceput vizual. De la această distincţie 
elementară au devenit posibile, prin 

derivare, şi altele, în condiţiile cărora 
conţinutul ajunge să fie identificabil cu 
materia din care e construită, sau 
modelată orice prezenţă fizică 
perceptibilă vizual, cu funcţia și cu 
semnificaţia acesteia.”22 

Odată intraţi în mileniul trei, totul 
pare că a intrat într-un haos dirijat de 
forţele capitalului internaţional, guverne 
şi state, naţiuni, cetăţi şi societăţi discrete 
şi secrete, centre universitare, învăţă-
mântul în sine, istoria, arta, cultura 
generală au devenit roabe ale publicităţii 
şi comisionului, toate normele de etică, 
morală, sociale, estetice, suportă brusc 
alte valori, alte ideologii. Impactul 
masmediei în crearea unei piețe de artă 
bazată pe propagandă și comandă, de tip 
american, se simte cel mai bine în 
ultimele trei decenii, în locul creerii unei 
educații și culturi de artă prin toate 
mijloacele mediei spre a putea construi o 
adevărată piață de artă, cu adevărat în 
binele societății, a artei în și pentru 
societate. 

Până la 1800, semnul plastic urban se 
manifesta în centrul orașelor-cetăți, în 
fața catedralelor, a templelor, în piețe 
gândite ca loc de întâlnire, de 
comunicare, ori de procesiuni cu caracter 
religios. Forumul de tip roman, arcul de 
triumf, ori statuarul de tip obelisc sunt 
preponderente. După anii 1800, odată cu 
căderea imperiilor și organizarea noilor 
state națiuni, apar active în viața socială 
ideile și partidele politice, zidurile 
cetăților dispar, orașele păstrând centrul 
administrativ, biserica și clopotnița, dar 

                                                
22 Gheorghe Achiţei, Frumosul dincolo de artă”, Ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1988 
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dezvoltându-se viața socială către 
exterior în aglomerări arhitectonice 
construite sub formă de sateliți ce 
gravitează în jurul miezului politic și 
administrativ. Unitățile militare nu mai 
sunt poziționate în centrul economico-
social, ci se dezvoltă în jurul sateliților ce 
capătă și rol comercial dar și economic. 
Semnul plastic urban se multiplică 
ajungând să decoreze piețele și piațetele 
peste tot, sub forma fântânilor din piatră, 
a statuilor cu caracter omagial, decorativ, 
sau religios. Atelierele de producție ce se 
grupează pe bresle, părăsesc turnurile și 
zidurile protectoare ale cetăților, 
bazoreliefuri decorative cu stema breslei 
decorând construcțiile din sateliții ce 
devin cartiere ale orașelor pe măsură ce 
utilitățile publice se extend. Mediașul 
nostrum și zona Sibiului mai păstrează 
aceste semne plastice urbane. Atelierele 
se vor dezvolta rapid în secolele XVIII și 
XIX, devenind fabrici și uzine de bunuri 
tehnice, alimentare ori de industrie 
textilă. 

Statuarul omagial cu caracter peren 
va începe să decoreze și grădinile publice 
ori pe cele private ale noii aristocrații 
în afirmare.  Lumea se deschide și 
schimbul de idei circulă prin comer-
cianți. Ziarele vor fi propagandiștii ce vor 
împânzi toate colțurile lumii, învățămân-
tul primar devenind obligatoriu după anii 
1850 în toată Europa. 

În univers, formele fizico-chimice se 
materializează ca un proces al 
fenomenelor și forțelor naturii, prin 
interacțiune moleculară, ori ca un produs 
al creației gândirii și acțiunii umane. 
Natura suferă în timp transformări ca un 
mod firesc de adaptare la noi condiții. 
Când gândirea creatoare a omului adaugă 
muncii artistice un mesj irumpt dintr-o 
stare sufletească, finalizat printr-un 
mesaj semiotic, atunci avem de-a face cu 
o nouă formă plastică. 

Nu pot formula o exprimare mai 
exactă decât profesorul meu, regretatul 
Gheorghe Achiței, care spunea că “Prin 

termenul de formă plasică vom înţelege 
acel ansamblu de elemente capabile a 
delimita şi semnaliza vizual orice 
prezenţă artistică în spaţiu. Vechii greci 
aveau pentru formă atât morphe, 
însemnând înveliş, cât şi eidos, 
însemnând idee, principiu veşnic. Pentru 
a se preciza modelul în raport cu formele 
ce pot fi întâlnite curent, se întrebu-
inţează - obţinute cu ajutorul prefixelor 
şi rădăcinilor greceşti - arhetip adică 
forma ideală iniţială, la care trebuie 
raportate cele care se prezintă ca abateri 
de grade diverse, şi prototip, adică forma 
iniţială multiplicabilă într-un anumit 
număr de exemplare, folosindu-se acelaşi 
material, aceleaşi tehnici şi aceiaşi 
parametri. 

Prin linia experienţelor umane 
curente, se operează şi în estetică 
distincţia dintre formă şi conţinut, 
câteodată aceasta fiind reţinută ca foarte 
importantă, prin formă înţelegându-se 
astfel ceea ce determină, iar prin conţinut 
ceea ce este delimitat în spaţiu şi poate fi 
perceput vizual. De la această distincţie 
elementară au devenit posibile, prin 
derivare, şi altele, în condiţiile cărora 
conţinutul ajunge să fie identificabil cu 
materia din care e construită, sau mode-
lată orice prezenţă fizică perceptibilă 
vizual, cu funcţia și cu semnificaţia 
acesteia.”23 

Odată intraţi în mileniul trei, totul 
pare că a intrat într-un haos dirijat de 
forţele capitalului internaţional, guverne 
şi state, naţiuni, cetăţi şi societăţi discrete 
şi secrete, centre universitare, 
învăţământul în sine, istoria, arta, cultura 
generală au devenit roabe ale publicităţii 
şi comisionului, toate normele de etică, 
morală, sociale, estetice, suportă brusc 
alte valori, alte ideologii. Impactul 
masmediei în crearea unei piețe de artă 
bazată pe propagandă și comandă, de tip 
american, se simte cel mai bine în 
ultimele trei decenii, în locul creerii unei 
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educații și culturi de artă prin toate 
mijloacele mediei spre a putea construi o 
adevărată piață de artă, cu adevărat în 
binele societății, a artei în și pentru 
societate. 

Până la 1800, semnul plastic urban se 
manifesta în centrul orașelor-cetăți, în 
fața catedralelor, a templelor, în piețe 
gândite ca loc de întâlnire, de 
comunicare, ori de procesiuni cu caracter 
religios. Forumul de tip roman, arcul de 
triumf, ori statuarul de tip obelisc sunt 
preponderente. După anii 1800, odată cu 
căderea imperiilor și organizarea noilor 
state națiuni, apar active în viața socială 
ideile și partidele politice, zidurile 
cetăților dispar, orașele păstrând centrul 
administrativ, biserica și clopotnița, dar 
dezvoltându-se viața socială către 
exterior în aglomerări arhitectonice 
construite sub formă de sateliți ce 
gravitează în jurul miezului politic și 
administrativ. Unitățile militare nu mai 
sunt poziționate în centrul economico-
social, ci se dezvoltă în jurul sateliților ce 
capătă și rol comercial dar și economic. 
Semnul plastic urban se multiplică 
ajungând să decoreze piețele și piațetele 
peste tot, sub forma fântânilor din piatră, 
a statuilor cu caracter omagial, decorativ, 
sau religios. Atelierele de producție ce se 
grupează pe bresle, părăsesc turnurile și 
zidurile protectoare ale cetăților, 
bazoreliefuri decorative cu stema breslei 
decorând construcțiile din sateliții ce 
devin cartiere ale orașelor pe măsură ce 
utilitățile publice se extind. Mediașul 
nostrum și zona Sibiului mai păstrează 
aceste semne plastice urbane. Atelierele 
se vor dezvolta rapid în secolele XVIII și 
XIX, devenind fabrici și uzine de bunuri 
tehnice, alimentare ori de industrie 
textilă. 

Statuarul omagial cu caracter peren 
va începe să decoreze și grădinile publice 
ori pe cele private ale noii aristocrații 
în afirmare.  Lumea se deschide și 
schimbul de idei circulă prin 
comercianți. Ziarele vor fi propagandiștii 

ce vor împânzi toate colțurile lumii, 
învățământul primar devenind 
obligatoriu după anii 1850 în toată 
Europa. 

După primul Război Mondial, ca o 
nouă preocupare a gânditorilor europeni 
de forme arhitectonice urbane cu 
caracter industrial dar și de locuire, se 
naște un curent de gândire după primul 
război mondial, fenomen estetic al 
vremii, denumit de Giulio Carlo Argan “o 
școală de artă întemeiată pe principiul că 
arta ca moment conștient al formei sau 
valorii este un mod de producție umană 
în care omul, dând formă lumii, ia 
cunoștință de sine, evoluează”. Argan 
continuă afirmând următoarele: “Gro-
pius, un gânditor, părintele școlii 
artistice pluridisciplinare, urbanismuluiși 
arhitecturii moderne, spirit rațional-
echilibrat față de extremele naționalis-
mului burghez sau internaționalismului 
proletar, ce vizau acapararea puterii prin 
forță!” Curentul se afirmă ca o etapă nouă 
în crearea unui limbaj artistic modern și 
internațional, punând bazele Bauhaus-
ului. Gropius a generat un efort general 
de integrare în activismul industrial 
estetic și un nou concept în designul 
industrial. 

Bauhaus-ul ca școală de gândire 
condusă de el, reprezintă procesul prin 
care naturalismul formal al tradiției se 
dizolvă în așa zisul abstracționism. 
Impune principiul independenței formei 
artistice față de orice determinare empi-
rică și se erijează într-un antinaturalism 
absolut. Crează forme care să depășească 
rigorile naturii și să o elibereze de 
canoanele gândirii clasice, mistice. Se 
neagă orice evadare în natură, orice 
efuziune sentimentală, orice consolatio 
psiholophie. Forme geometrice, culori 
pure (inaccesibilitatea lor la emoție) fără 
aventuri ale simțurilor, a fanteziei, a 
intelectului. Opera de artă poate fi 
constatată doar, nu şi judecată de către o 
conștiință dezbărată de propria istorie, 
de propriul conținut. Arta devine formă 
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tehnică a fenomenului. Contemplația este 
catharsis, iar acceptarea acțiunii, 
angajarea în contingent, în utilitate, în 
arhitectura tehnică, în formele non-
figurative, este non-contemplație. Mitul 
european al lui Gropius nu mai este 
muzica sau poezia, ci rațiunea pură, 
“interzicerea oricărui fel de aventură 
romantică a fanteziei și a simțurilor”24 

La fel ca și Thomas Mann el crede ca 
boala este tot produsul unei emoții, a 
unei lipse de voință, o eroare, o dezordine 
interioară produsă de irațional, 
emoțional, de sentimente ce au dominat 
rațiunea pură, ce au dus la acumularea de 
noxe în organism, o limfă stagnantă. 

Afirmă că existența în esența ei 
profundă este tot rațională. El crede doar 
în rațiune și tehnica utilului. Impulsul 
rațional sau fizic al omului trebuie să fie 
ca și cel al naturii, de a crea, adică de a 
participa la realitate, îmbogățind-o cu noi 
forme, creația fiind una ordonată sau 
formal opusă dezordinii informe și 
iraționale, ce este ca și în cazul sănătății 
umane, distructivă. 

Ca și Thomas Mann, după război 
refugiat în America, se întreabă care va fi 
destinul idealurilor, al culturii, al artei 
burgheze europene într-o societate a 
viitorului care nu va mai fi burgheză. El 
vede desprinderea conștientă a artei de 
naturalismul formal al tradiției. 
Previzionează construcțiile ideale ca o 
viziune de dincolo, ca o ipoteză de viață 
viitoare, proiectând în viitor aspirațiile 
prezente. Programul său este într-un 
anumit fel un program de redistribuire a 
bunurilor artistice, concentrate acum în 
mâinile unei singure clase.  Un activism 
industrial estetic; formele create resping 
orice judecată sentimentală. Ca și 
generația precedentă lui, mai crede într-o 
mântuire a lumii prin artă; dar întrucât 
însăși arta este bolnavă, propune o 
mântuire a artei prin imaginea rațiune; 
deci o  artă activă social,  implicată, o  

                                                
24 ibidem 

artă a conștiinței raționale și nu  a 
simțurilor meditative/ maladive. Astfel și 
arta trebuie să devină caracteristică 
oricărui impuls cerebral uman în mod 
pozitiv vital sau constructiv, ca 
nepieritoare voință a conștiinței; este 
antiteza oricărei dorințe brutale de 
putere, o virtute împotriva furiei. 

Furia şi teama distrug totul la exterior 
dar și în interiorul omului. Din aceste 
gânduri pornește arta conceptuală care 
are ca punct generator un proiect, o 
viziune practică socială. O inventică a 
formelor artistice. Condiție esențială a 
activismului industrial estetic ce va marca 
evoluția omenirii. Arta devine tehnică 
fiind slujită și slujind tehnologiile noi din 
chimie, fizică, inventică. Opera de artă 
îndeamnă la o considerare lucidă și 
activă a realității și exclude contemplația 
pasivă. 

Acest nou tip de artă implicată 
raţional se încorporează și ritmurilor 
colective ale societății contemporane, 
intrând în sfera fenomenelor de masă. 
Arta care cânta până atunci 
transcedentalul metafizic, cu rădăcini 
poetice în evul mediu și în arta și 
filosofia antică, se propune a deveni un 
factor modelator și dinamizant al vieții 
sociale; ea devine un model moral de 
acțiune creativă, tehnică menită să facă, 
să aducă o stare de mai bine și confort, 
prin obiecte în spațiu, înnobilate de artă. 
Celebrarea unei imanențe spirituale ce 
revarsă în lume energiile creatoare ale 
omului, care până acum căuta o ieșire în 
transcedentul metafizic. 

,,Concepută astfel, acțiunea industrial-
estetică poate deveni un mijloc lucid și 
ideal de construire a unei societăți 
organizate echitabil și poate deveni 
mijlocul / factorul principal de progres al 
omenirii, dacă i se încorporează și o 
justificare morală. Arta poate deveni 
caracteristică oricărui impuls uman în 
mod pozitiv vital sau constructiv; și ca 
nepieritoare voință a conștiinței, ea este 
antiteza oricărei dorinți brutale de 
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putere, un real spirit de pace și progres 
împotriva spiritului de război, în 
continuitatea perspectivei iluministe, o 
blocare a pulsiunilor iraționale.25 

Viziunile școlii sale de la Weimar 
ajung să influențeze și arta și arhitectura 
românească în anii interbelici ai sec. XX. 

Artistul interbelic, a devenit el însuși 
un analist și un cercetător, un filosof și 
un estet, un cetățean cu conștiință a 
misiunii sale creatoare, un critic în 
societatea megalopolisurilor și al mon-
dializării. Prin opera lor, artiștii lansează 
un semnal optic și un dialog cu receptorii 
mesajului artistic, putând să aibă și un 
rol educativ sau de divertisment 
filosofic/-estetic/-spiritual. Știința, cerce-
tarea și progresul tehnologic, industria-
lizarea, au modificat structura orașelor, 
conștiințele, clasele sociale și au produs 
reforme în tehnicile și materialele de 
lucru ale artiștilor. 

Urbanismul se schimbă ca filozofie a 
locuirii, devenind pragmatic și 
încorporând fabrici și uzine, depozite de 
mărfuri și magazine de prezentare și 
comercializare. 

Prin arta sa, creatorul de semne 
plastice poate participa la o persona-
lizare în timp și spațiu a orașului în care 
trăiește, el integrându-se propagandei 
tehnice a industrializării. 

Uniunile de creație diversificate ca 
bresle profesionale organizau simpo-
zioane pe teme de estetică și festivaluri 
ori bienale, concurând în societatea 
modernă mai ales prin mijloacele media 
spre a cuceri notorietate și a se impune 
pe o piață globalizată dar încă incertă. 
Perioada interbelică s-a evidențiat în țara 
noastră mai ales în marile orașe prin 
concepțiile și soluțiile arhitectonice 
utilitariste, specifice, cu volume diverse 
alternând între unghiular și linii curbe, 
cu decorații, bazoreliefuri și colonete, 
inspirate de acest nou curent foarte 
practic, utilitar, al epocii, care a 

                                                
25 ibidem 

speculat foarte mult lumina pe formele 
zvelte și sculptural, folosindu-le ca 
semne plastice. 

Ca o noutate, a fost folosit betonul 
armat cu oțel și au fost construite clădiri 
cu șase și opt etaje cu încălzire centrală, 
pe structuri de rezistență variabile ca 
formă și adâncime, ce aveau și 
adăposturi de refugiu antibombarda-
ment la subsoluri. 

Ancadramentele ferestrelor sau 
ușilor au fost concepute în dialog și 
jocuri de forme geometrice care alternau 
dând un aspect decorativ de frize 
bizantine florale sau animaliere în unele 
cazuri. Terasele blocurilor au fost 
realizate prin spații ample cu mozaic în 
pardoseală, sculpturi și bazoreliefuri 
decorând arcadele sau coloanele de 
susținere. 

Semnele plastice sculpturale intrau în 
armonia construcțiilor care integrau dese 
forme florale în decorațiile de piatră. 

Orașul a început să se occidentalizeze, 
capitala căpătând un aer ușor aristocratic 
de mic Paris, ca de altfel și moda revelată 
de doamnele și domnii cu baston, ce se 
plimbau cu limuzinele pe Calea Victoriei 
sau pe Bulevardul Trandafirilor spre 
șoseaua Ploieștilor. Deși, încă cu mult aer 
fanariot în diversitatea clădirilor și 
personajelor pestrițe care animau 
capitala, începuse pe lângă moda 
franceză să se simtă și influențele 
germane, austriece sau italiene pe 
bulevardele centrale. 

Oradea, Cluj, Timișoara, Brăila, Iași ori 
Sibiu, începuseră să devină orașe 
europene, cu multe fântâni arteziene și 
cișmele la intersecții, cu chioșcuri 
metalice de afișaj sau de ziare și reviste, 
cu frumoase balcoane decorative din fier 
forjat, cu multe colonete și arcade, semn 
ale deschiderii spre estetic și care 
demonstrau o societate în perfecționare 
culturală. 

Liceele și universitățile deveniseră 
adevărate creuzete de cultură, stiință și 
artă generând promoții de absolvenți 
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care își dădeau licențele la celebre 
universități din centrul Europei unde 
erau foarte bine apreciați. Urbanismul și 
decorativismul elitar al cetății/societății 
burgheze își afirmau deplin valorile prin 
semne plastice tridimensionale de la 
sculptură la obiect. 

Sculptura corpului uman/-repre-
zentarea tridimensională cât și extensia 
curentului modernist a fost interzisă 
oficial în spațiul nostru creștin ortodox 
până după anii 1800, când influența 
Kaiserului, sau a politicii economice a lui 
Napoleon privind noile tehnologii ale 
metalului din Prusia, Austria și Franța se 
răspândesc și pe întreg spațiul romanesc 
ori în Balcani, cât și datorită spiritului 
modernist al gândirii filozofice de după 
revoluția franceză. 

Modernismul religios târziu și 
politica oficială devenind mai permisive, 
se caută soluțiile pentru reconcilierea 
marilor sensuri ale artei ortodoxe cu 
tridimensionalul ca semn plastic urban. 

După cel de-al Doilea Război Mondial 
progresul tehnologic şi-a spus cuvântul 
esenţial şi în artele tridimensionale ale 
sculpturii datorită apariţiei unor unelte 
mecanice de tăiere, cioplire, şlefuire, 
sudură, care au permis o mărire 
substanţială a ritmului de lucru, dar şi a 
calităţii. Doar ideea, vibraţia sufletească, 
finisajul, sublimul formei şi combinaţiile 
de materiale şi tehnici au rămas 
definitorii pentru artişti. Arta ca semn 
plastic urban a fost şi este determinată, 
aşa cum arătam în capitolul precedent, 
de nivelul de civilizaţie şi de cultură al 
comanditarilor, de comenzile politice al 
momentului istoric, de nevoile ideologice 
şi sociale ale epocii de dezvoltare a 
societăţii. Când comenzile social politice 
și economice s-au schimbat și arta s-a 
schimbat. 

Fenomenul tridimensional al 
sculpturii ca semn plastic urban după 
anii 60, în noua ordine economică 
internaţională, a adoptat ca elemente de 
abordare şi definire aceleaşi repere 

definitorii ca şi pictura, dar la o 
intensitate mai redusă: colaj, asamblaj, 
expresionism, minimalism, cinetism, pop, 
media, conceptualism, avangardă, 
preferând să inoveze la nivelul 
materialelor şi tehnologiilor. 

S-a schimbat totodată și abordarea 
tematică, conceptuală, artiștii găsind și 
soluții de refugiu. Teritoriul estetic nou, 
definit de conceptul de obiect sculptural, 
poate fi perceput ca un semn al 
nealinierii estetice perfect integrabil în 
reperele postmodernismului actual şi al 
unei dorinţe de eliberare conceptualistă 
ce va marca creativitatea artistică a 
ultimilor decenii. 

Între cele două războaie mondiale 
spaţiile noastre urbane începuseră să 
aibă valenţe europene, Casa Regală 
dorind decorarea parcurilor şi 
organizarea intersecţiilor în oraşe după 
regulile urbanismului englez sau parizian, 
şi a solicitat guvernului Brătianu înfiin-
ţarea unei instituţii specializate în 
urbanism şi amenajarea teritoriului cât şi 
a unor şcoli profesionale de urbanism. 
Specialiştii au fost formaţi la Londra, 
Paris ori Viena într-o primă etapă, 
ulterior funcționând și la noi școli de arte 
și meserii. Arhitectura peisagistică se 
cuvine să o considerăm ca pe un element 
component al domeniului artelor, pentru 
că ea are ca finalitate transformarea 
naturii potrivit unor principia estetice ca 
caracterizează o întreagă epocă începând 
cu Franța secolului al XVII-lea, Anglia așa 
zis preromantică, America din veacul 
trecut, unde s-au creat vaste grădini 
publice ori private, în compunerea cărora 
decriptăm pecetea pusă de gusturile 
vremii. 

După cedarea României de către aliaţi 
spaţiului sovietic, odată cu desfiinţarea 
democraţiei parlamentare şi a partidelor 
de opoziţie, au dispărut treptat 
proprietatea privată, interesul pentru 
arta elitară, pentru cultură, pentru 
obiectul estetic urban, trecându-se la o 
educaţie minimală de masă de 7-10 ani şi 
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la o instrucţie  proletcultistă ce s-a 
răsfrânt şi asupra artelor vizuale, a 
culturii şi educaţiei sociale în general, 
mușchii producției de serie înlocuind 
spiritul unicatului, răsturnând valorile. 

Dacă, până în 1960, tradițional în 
zonele rurale organizarea spațiului 
exterior înconjurător al unei proprietăți 
era un adevărat concurs de grădinărit, cu 
o explozie de flori și arbori decorativi 
(care aduceau frumosul cromatic și 
miresmele variate) îmbrățișând curțile 
gospodarilor, după victoria colectivizării 
din 1962, aceste spații dintre drumuri și 
curți au ajuns să fie defrișate și cultivate 
cu cartofi sau roșii, fiind desființată 
preocuparea pentru urbanism, frumos și 
grădinărit din cauza sărăciei generalizate. 

Formele sculpturale au devenit mult 
mai reci, brutale, cu muşchii evidenţiaţi 
şi pumnii strânşi, cu lopeţi sau ciocane în 
mâini, mai violente şi cu o tentă 
programatică a luptei proletariatului 
împotriva proprietarilor de imobile, de 
utilaje sau terenuri. 

După 1965, România devine un stat 
comunisto-naționalist extremist, cu 
prieteni din lumea a treia. Marile puteri 
occidentale curtează noua putere ce pare 
independentă de Moscova și acordă 
imprumuturi pentru modernizarea 
industriilor, în cadrul unei organizații 
mondiale a comerțului (OMC), vizând 
doar interesul economic al forței ieftine 
de muncă și al materiei prime de calitate. 

Urmează o dezvoltare forțată, efort 
uriaș al poporului, cu preţul unor mari 
datorii la bănci externe, apoi, efortul 
corespunzător de rambursare a acestor 
datorii. Plata a însemnat scăderea 
dramatică a nivelului de trai, cumulată cu 
15 ani de exporturi a tot ceea ce ar fi 
putut însemna bunăstarea populaţiei. 
Interzicerea de a deține valută a 
însemnat, între altele, faptul că artistul 
român nu putea vinde direct produsul 
muncii sale în străinătate. 

Cultul personalității dictatorului 
atinge culmi nebănuite, scriitorii, 

compozitorii şi artiștii vizuali ridicând 
osanale în schimbul avantajelor diverse, 
până în 1990. Arta este aservită 
politicului, fiind controlată prin Consiliul 
Culturii și Artei Socialiste. România se 
izolează politic și diplomatic. 

Arta este supusă curentului 
realismului socialist și proletcultismului 
în toate mediile. Propaganda politică este 
cea care filtrează toate creațiile de artă, 
de la ziare și cărți, la teatru și film, TV sau 
arte plastice. 

Semnele plastice urbane în această 
perioadă au finisaje simple, monumen-
tele evocă oamenii muncii plini de forță 
și veselie, cu trăsături eroice, victorioși în 
urma revoluției proletare. Arta 
monumentală este strict omagială. 
Limitele acesteia pendulează între 
decorativ şi monumental. 

1 mai și 23 august devin  pretexte de 
etalare vizuală (şi nu numai) a artelor 
aservite politic. Artiștii crează materiale 
publicitare sau tablouri de propagandă în 
fabrici sau școli. Chiar și moda devine 
minimală, proletară, strict utilitaristă, 
lipsită de luxul liniilor, al formei, culorii, 
sau accesoriilor. 

După executarea soţilor Ceauşescu, la 
finele lui 1989, puterea este preluată de 
neocomuniștii din linia a doua, care pun 
în practică liberalizarea credinței și a 
exprimării, iar la scurt timp intervine o 
luptă sălbatică pentru capitalizare prin 
rapt, însușirea frauduloasă generalizată a 
fostei economii socialiste. Minima 
opoziție înfiripată în 1990, dispare fiind 
intimidată, coruptă sau compromisă. 

După 1990, planurile economice 
cincinale dispar, neîmplinirile sociale 
fiind treptat date uitării, dar dispar și 
galeriile de artă, UAP, Fondul Plastic, 
fondurile de pensii și patrimoniul 
imobiliar. Luptele fraticide pentru putere 
între artiști macină cultura și arta 
națională încă un deceniu, fiecare artist 
făcând față cum a putut muncii sale de 
creație. Mulți îngroașă numărul celor 
migrați în apus căutându-și un orizont de 
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liniște și adăpost. Mineriadele gonesc 
restul intelectualilor care mai sperau în 
schimbarea democrată așteptată. 

Orientul Apropiat cucereşte piața 
românească în primii 10 ani, iar 
produsele de masă turcești sau egiptene 
invadează piața de artă și de 
vestimentație deținută de Fondul Plastic 
în toate orașele mari. Un furnicar de 
buticuri transformă bulevardele, piețele 
şi cartierele în bazare. 

Românii întreprinzători devin rapid 
negustori ambulanți, de ocazie; totul se 
cumpără și se vinde; antichități, 
anticariate, o piață de falsuri triste se 
dezvoltă rapid, în detrimentul unei piețe 
de artă reale. Artiștii, în lipsa comenzilor 
de stat fac tot ce se poate pentru a 
supraviețui. Puțini sunt cei care rezistă 
tentațiilor și trăiesc numai din artă. 

Totalitarismul ideologic manifestat în 
cultură și artă dispărând, apare și se 
manifestă instituțional un curent de 
sprijinire a formelor de artă de amatori, a 
minorităților naționale, ca o opoziție la 
arta națională centralizată politic care 
suprimase orice altă formă de 
manifestare artistică. Apar noi școli de 
artă la toate nivelurile și o mulțime de 
uniuni de creație care dau un plus de 
diversitate și originalitate, folosind 
tehnici, tehnologii și materiale noi, dar și 
alte concepte despre artă. Se afirmă 
accesul la exprimare artistică a tuturor 
celor interesați, într-o varietate de stiluri 
având ca bază de pornire spiritul liber al 
creativității neîngrădite și universale, 
într-un univers babilonian de modalități 
ce țin doar de imaginarul mixării 
formelor și tehnicilor cât și a diversității 
materialelor în transpunerea în 
imagini/semne ale unor idei. 

Câteva fundații cultural artistice apar 
cu preocupări în sprijinirea afirmării 
noilor media și a artiștilor tineri. 
Concurența ca stil de viață devine 
globalizantă și nelimitată, controlul 
scăpând structurilor statului național. 

Să ne amintim  că formele 
sculpturale  luaseră  un  uşor aer de 
personalitate artistică şi creativitate 
încă din 1965, obiectul sculptural 
începând să iasă din constrângerile 
politice, după eliberarea deţinuţilor 
politici, când s-a trecut după dictatura 
consilierilor sovietici, la o tentă de 
naţionalism  accentuată treptat,  până ce 
devine  sufocant  şovină şi  deplasată, 
nemţii  şi  evreii meseriaşi buni, ori 
negustori renumiţi fiind vânduţi ţărilor 
lor de origine, iar cultura şi arta 
dezvoltându-se sub un dictatorial impuls 
denumit Cântarea României, ce avea să 
ajungă o odă destinată conducătorului, 
desfăşurată pe întreg teritoriul ţării, 
sufocând toate spaţiile de la grădiniţele 
şoimilor patriei şi până la parcuri ori 
stadioane.  

Între tezele din iunie ‘71 şi Conferinţa 
de la Mangalia din ‘76, s-au pus bazele 
subminării sistematice a artei culte, a 
artei înalte, mai cu seamă inovatoare, în 
favoarea unei arte populare naționale de 
masă, ca un hibrid între arta populară, 
cenzurată la nivelul conţinutului şi o 
cultură de masă, cu finalitate în creaţie, 
educată în spirit conservator. O estetică 
dirijată se manifesta. Omul nu avea voie 
să pună întrebări, ci doar să execute 
ordinele. În toate întreprinderile, 
cluburile profesionale, casele de cultură, 
s-au înfiinţat cercuri de creaţie, cine-
cluburi, cercuri de teatru, literare, de 
dans sau pictură. O stimulare a 
creativităţii non-inovatoare ca paleativ al 
frustrărilor socio-profesionale substituie 
instaurarea unor stimuli radicali 
formativi, antrenând totuși spre reflexie, 
experiment, libertate, în cercuri 
restrânse, în ateliere. 

În fapt, spaţiul public semnalizat 
printr-un semn plastic trebuie să fie un 
spaţiu spiritualizat în acord deplin cu 
mediul, un loc al sensibilităţii conştiente, 
un spaţiu al dialogului dintre om, natură 
şi obiectul artistic, un act de creaţie şi nu 
un simplu spaţiu fizic în care se 
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desfăşoară sec existenţial volumetric, 
architectural, toate lucrurile; este un 
spaţiu al manifestării semnificaţiilor 
volumelor, un spaţiu ce trebuie să devină 
viu, vibrant, un spaţiu de dialog al 
formelor prin el şi cu el. Creatorul este cel 
care crează poezia pentru cel ce visează. 
Spațiul public reflectă direct locuitorii 
săi. 

Blaga denumea orizontul spaţial 
autentic şi nediluat al inconştientului, un 
spaţiu matrice, înzestrat cu specificele 
accente ale unui anume sentiment al 
destinului românesc, spaţiu mioritic. 

Morfologia culturii raportează senti-
mentul spaţiului la structura peisajului în 
care se desfăşoară sensibilitatea 
conştientă. Blaga spune în Trilogia sa: 
“Morfologia culturii înţelege intuiţia 
spaţiului întâi ca factor dominant 
determinant şi de putere simbolică al 
unei culturi sau al unui stil, iar în al 
doilea rând, ca un act creator al 
sensibilităţii conştiente”. După Kant acest 
act creator ar fi constant şi absolut. 

În viziunea mea, spațiul outdoor locuit, 
urbanismul ca o nouă știință socială, este 
cel care poate da sugestii şi face legături 
estetice între spaţiu/loc/place, mediul 
natural, locuitori, situl urban şi opera de 
artă. 

Raportul plin-gol al obiectului 
sculptural, jocul formei sculpturale cu 
lumina, penumbra, umbra şi integrarea 
raportului în formele peisajului sunt de 
asemenea determinante în realizarea 
frumosului estetic, al armoniei propor-
ţiilor locului, a imaginii de ansamblu 
create. Sculptura și arta monumentală 
prin sensul mitic al întregii lor 
iconosfere, este pusă într-o poziţie în 
care lumina trebuie să o marcheze, să o 
sublinieze, scoţându-i armonia şi dialogul 
formelor în evidenţă. 

Sublimul formelor stă în sublimul 
proporţiilor, în interiorul cărora artistul 
caută esenţa mesajului estetic. Ştiinţa 
proporţiilor din perioada clasică a 
Greciei antice, fiind legea naturală de 

bază a punerii în proporţie şi armonie, 
menţionată de Euclid, este cunoscută 
astăzi ca secţiunea de aur, la romani a 
fost definită de Vitruviu, în timp ce 
Renaşterea i-a dat o coloratură ştiinţifică 
oarecum modernă. ,,Proporţiile 
constituie forma, aşa cum organismul 
uman constituie omul şi reprezintă 
raportul dintre părţile obiectului, atât 
între ele cât şi între ele şi întreg”, 
obişnuia să ne spună regretatul profesor 
de anatomie Gheorghe Ghiţescu. 

Aceste legi de care artiştii spaţiali au 
ţinut seama în compunerea operelor în 
arhitectură, dar şi în sculptură, sunt legi 
organice naturale, legea aritmetică, legea 
creşterii organice, sau şirul lui Fibonacci, 
legea geometriei, secţiunea de aur, legea 
echilibrului în timp, ritmul şi euritmia în 
spaţiu, simetria cât şi două modalităţi 
care pot deveni legi, modularea şi 
simbolismul.  

Prin raportul dintre materie obiectivă 
şi idee-suflet, ca o caracteristică 
particulară a originalităţii, artiştii pot 
atinge sublimul. În arta moderă şi 
postmodernă, studiul proporţiilor 
normale a fost completat de studiul 
efectelor estetice formale ale modificării 
proporţiilor și a speculațiilor optice. 

Materialele pot influenţa şi ele, nu 
numai gramatica exprimării artistice, dar 
şi viziunea estetică, putând sugera 
frumosul sau urâtul. 

Traseul sculpturii postmoderne autoh-
tone s-a inspirat din modelajul impre-
sionist în care jocul plin-gol-vid  
determină  iluminarea optimă  a 
volumelor  dar  şi  dialogul  lor  cu  
natura  locului, implicând plinurile 
luminoase brâncuşiene datorate zborului 
său interior în căutarea esenţei 
vibraţiilor luminii vieţii transpusă în 
materia brută sculpturală. Impresia, 
senzația de moment, impactul emoțional, 
katharsisul, se pot manifesta deplin. 

În perioada 1965-89, artele plastice au 
cunoscut și o perioadă de încercări-
experienţe notabile prin formă şi mesaj, 
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prin atacarea diversităţii materialelor, a 
experimentalismului, atât în volumetrie 
cât şi în cele decorative, realismul şi 
constructivismul fiind stiluri dominante 
ale epocii, datorate unor artişti ce au 
încercat să nu se alinieze sau să fie uşor 
paraleli cu temele de stat, păstrându-şi 
gândirea creativă nealterată şi 
refugiindu-se în forme abstracte, ori 
teme inspirate din viaţa satului, legende, 
sau din natură. 

Iată mai jos o selecție personală de 
forme tridimensionale valoroase, semne 
plastice desăvârșite, care exprimă foarte 
bine mesajul păstrând în același timp 
canoanele estetice. 

Cât de bine dialoghează vizual 
nonfinite-ul modelajului lui Eminescu ce 
exprimă frământările spirituale subtile 
ale poetului realizate de Anghel cu 
finisajul perfect al celorlalte semne 
plastice transmise sublim de Han, 
Paciurea, Brâncuși. 

 

Barboi Church                                                                                                                                                                                                                                           Royal Hall of the Culture Palace ⇒   
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Golia Monastery 
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 Metropolitan Christian-Orthodox Cathedral 
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Inside the Roman Catholic Church "Dormition of the Mother of God" 
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Orthodox Christian Church of St. George 
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Three Hierarchs Orthodox Christian Church, where are buried Prince Cantemir and Prince Alex I. Cuza 
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Ștefan AMARIȚEI 
 

 

Subterana 
 
 

 

De când a pus stăpânire pe mine, 
Neliniştea creşte mereu, tulburătoare. 
Răvăşit, mi se pare că aud o chemare 
De dincolo, din nevăzut, pe care n-o înţeleg. 
Parcă-s un cal hăituit de cineva, 
Simt că mă struneşte şi nu ştiu ce aşteaptă de la mine. 
Imaginea de ieri din apropierea Catedralei, 
Acel om pe ai cărui umeri răsărise chipul Lui 
Ca un răspuns la invocaţia mea, 
E un semn descins parcă din sentimentele 
Obscure ce mă năpădesc, puteri stranii 
Încolţind în mine, un glas pe care-l port 
Fără cuvinte, şoapta transpusă a instinctelor – 
Cheia de-a mă înţelege însumi pe deplin. 
„Mesajul, mesajul” îngân mecanic din buze, 
În timp ce gânduri ciudate îmi umblă prin minte. 
 
Privirea îmi cade pe un oblon pătrat, 
O deschizătură ce duce în beznă şi atât. 
Întrezăresc nişte trepte înguste, repezi, 
Coborând în adâncul de întuneric. 
O vreme pipăi zidul cu mâinile – n-are sfârşit: 
Firide umede, roase de mucegai, galerii, 
Rămăşiţele unor uşi de lemn, răsuciri, 
Mereu alte trepte ce urcă şi coboară. 
Persistă la tot pasul un miros stătut, 
Înăbuşitor de ciupercă şi humă. 
Lumina e difuză, neclară, ascunsă. 
Iată în sfârşit o bucată netedă de drum. 
Aud scrâşnind sub paşi, pesemne nisipul. 
Trebuie să fie culoarele şerpuind 
Fără noimă şi ducând spre apele fluviului. 
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Tăcerea de deasupra capului îmi spune 
Că mă aflu încă pe tărâmul Oraşului luminii, 
Cu toate că rătăcesc parcă de-o veşnicie. 
O secundă simt gheara spaimei: 
Nu cumva mă învârt în cerc? 
Pot să alunec într-o groapă! Şi atunci? 
Cum să mă ridic? Cine-mi întinde mâna? 
Gândul la cei de sus mă linişteşte fără să vreau. 
Înaintez cu multă băgare de seamă, 
Ridic braţul să nu mă lovesc cu fruntea de tavan. 
Din când în când , pe urmă din ce în ce mai des, 
Mâna se izbeşte sus de zid, şi culoarul se îngustează, 
Mă aplec ca să pot merge înainte. 
Deodată braţul ridicat pipăie în gol. 
Mi se pare că, abia ghicit, un licăr de lumină 
Picură din tavan, pipăi în jur cam la înălţimea 
Capului: e o sondă metalică de aerisire. 
Încet, încet, în capătul celălalt desluşesc 
O umbră în cruce, culcată în plan orizontal. 
Mă strecor spre ea privind în jur. 
Dacă nu mă înşală tălpile în căutare 
Pare că aici sfârşeau alte trepte, cândva. 
Pipăi în dreapta, în stânga, până când 
Mă plictisesc, dar în cele din urmă reuşesc 
Să dau de o a doua treaptă înaltă. 
De-a lungul muchiilor se prelinge o rază, 
Aceea pe care-o zărisem mai devreme, din tavan. 
Mă ghemui cât îmi îngăduie locul, 
Urmăresc desfăşurarea liniilor dinaintea mea: 
Constat o uşă de lemn în formă de stea. 
Îmi proptesc umerii şi împing cu putere: 
Iată-mă într-o încăpere scăldată în razele lunii. 
Mă uit lung la pereţii goi : nicio uşă, 
Nicio altă deschizătură decât aceea pe care am intrat. 
Prin fereastra înaltă, cu zăbrele, luna 
Mă loveşte drept în faţă şi aruncă jos o umbră 
Ca de tăciune, încât nu văd vreun amănunt. 
Mă chinui să dau de rostul ciudatei clădiri 
În care mă aflu: să fie  un turn lăturalnic 
Împins spre interior? Nimic, dar chiar nimic 
Care să-mi dea vreun indiciu. 
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Tavanul şi pereţii sunt goi, cu tencuială căzută 
Şi nu văd niciun cui, nici măcar urma  
Vreunei găuri de cui, care ar trăda 
Că încăperea ar fi fost cândva locuită. 
Pe duşumele praful stă gros de două degete, 
Pare că de zeci de ani n-a călcat picior pe-aici. 
Într-un colţ, zăresc ceva ca un linţoliu, 
Aş scotoci prin vechiturile acelea, 
Dar mi-e silă, e întuneric beznă acolo 
Şi nu-mi dau seama ce-ar putea să fie. 
Întind piciorul şi cu tocul trag o parte din lucruri 
Spre dunga de lumină pe care luna 
O aşterne pieziş prin încăpere. 
Dedesubt, o cutie albă sau ceva asemănător.  
Când o ating cu pantoful se desface în felii unsuroase. 
O lovesc uşor: o foaie se desprinde 
Şi flutură în lumină.  Un portret? 
Mă aplec: este o fotografie cu imaginea mea, 
Ce pare să fie o cutie e o amestecătură de fotografii. 
Îmi vine să râd: fotografii în locul ăsta 
Bântuit de stafii? Ciudat, însă, zâmbesc în silă. 
Mă trece un frison rece. Caut o explicaţie banală. 
Cum or fi ajuns fotografiile aici? 
Bag de seamă ceva. Foile sunt parcă de gheaţă. 
Iarăşi caut din zbor o explicaţie logică. 
E o noapte de iarnă, zidurile de piatră 
Şi gerul de afară, cumplit, se strecoară 
În încăpere, odată cu luna. E  ciudat că de-abia 
Acum simt frigul. Am fost prea încordat 
Să realizez cât sunt de zgribulit. 
Mă trec fiorii unul după altul. 
Sub pielea încreţită mă pătrund adânc, 
Oasele îmi sunt sloi. Fiecare os mi-l simt 
Ca de  fier, şi carnea se lipeşte îngheţată de  el. 
Alerg pe loc, tropăi, mă lovesc cu braţele 
Cruciş peste umeri. Zadarnic strâng fălcile, 
Să nu-mi clănţăne dinţii din gură. 
Lupt nebuneşte cu amorţeala, cu somnul 
De gheaţă din care nu te mai trezeşti – 
Şi care mă învăluie, lânos, în mantaua lui de  frig. 
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Strig cu glasul dinlăuntrul meu, puternic: Ajutor! 
Se aude ecoul răsunând: Ajutor! Ajutor! Ajutor! 
Mă arunc pe pardoseală, sar iarăşi în picioare. 
Ar trebui să scapăr scântei din oase 
Ca să mă încălzesc. Îmi opresc ochii pe giulgiul 
Din colţ, mă reped la el şi, cu mâinile tremurânde, 
Îl înfăşor peste hainele mele. Mă ghemui într-un colţ. 
Încet, încet, simt pielea cum se încălzeşte. 
Numai oasele – ce senzaţie ciudată – 
Îmi rămân de gheaţă. Am încremenit ca o statuie, 
Numai privirile îmi umblă încolo şi încoace. 
Fotografia, iat-o în mijlocul încăperii prinsă 
În fâşia de lumină, nu pot să-mi iau ochii de la ea. 
Stau prea departe s-o văd lămurit, 
Însă pare că-i desenată de o mână de copil, 
Stângace şi colorată în acuarelă. 
Mă târăsc până la ea şi o arunc în colţul 
Acela întunescos, să scap de prezenţa ei chinuitoare. 
Acum mă priveşte din întuneric o pată 
Luminând livid. Mă silesc să-mi adun gândurile, 
Să găsesc calea întoarcerii. 
S-aştept dimineaţa. Să strig la fereastră 
Să-mi aducă vreun trecător o lanternă. 
Fără lumină în veci n-am să găsesc drumul 
Înapoi prin galeriile întortocheate, fără sfârşit. 
Sunt atât de sigur de  asta, că mă apucă groaza. 
Doamne, Dumnezeule mare, mă cutremur: 
Acum ştiu unde mă aflu! 
Spaima, o spaimă fără nume, fără scăpare, 
M-a cuprins, mintea nu-mi mai judecă, 
Inima parcă mi s-a oprit. 
Bâigui cu buzele înţepenite: e vântul, vântul 
Suflă îngheţat de acolo, dinspre fotografie. 
Pata alburie creşte, se  umflă ca un balon, 
Întinde tentacule în fâşia de lună. 
E o închipuire, o părere sau e  adevărul adevărat. 
E aici, e  dincolo, jur-împrejur sau altundeva: 
Adânc, în miezul inimii. 
Îmi ţipă un glas în creier, degeaba... 
A prins trup: stă ghemuit în colţ, holbat la mine 
Şi mă priveşte cu ochii şi cu chipul meu. 
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Sunt ore de când stau neclintit – 
Un trup îngheţat înfăşurat într-o pânză albă, 
Stranie - şi în faţă: eu. Eu însumi. 
Stăm aşa, ochi în ochi – fiecare 
Oglinda spaimei celuilalt. 
Oare vede şi el raza lunii, cum îşi soarbe 
Drumul pe duşumea ca melcul, pe îndelete? 
L-am ţintuit cu privirea. În zadar încearcă 
Să se destrame în ceţurile zorilor 
Prelinse uşor prin fereastră. 
Pas cu pas m-am luptat cu el 
Pentru viaţa mea – viaţa care-i a mea, 
Pentru că nu-i mai aparţine. 
Şi acum se face tot mai mic, încet, încet, 
Adunându-se iarăşi în fotografie. 
Mă ridic, mă duc la el şi-l bag în buzunar. 
 
Scormonesc colţul unde se cerne acum, 
Mohorâtă, lumina dimineţii: câteva lucruri  
Moarte şi, totuşi, atât de apropiate. 
Privesc afară prin fereastra înaltă, albastră... 
Ah! A dat Dumnezeu! Glasuri! Glasuri de om! 
Cobor pe scări şi-o iau mai departe, 
De unde m-am oprit ieri – calc peste dărâmături, 
Peste mormane de pietre sparte – urc 
Câteva rămăşiţe de trepte şi, deodată, 
Iată-mă în vestibulul luminat. 
Primul om pe care-l întâlnesc pe stradă 
Este un bătrân cocoşat, cu perciuni cărunţi. 
Îndată ce mă zăreşte, îngână o rugăciune 
Cu glas plângăreţ. 
A stârnit o mulţime de oameni din casele lor. 
Mă întorc şi văd o gloată mişunând, 
Tălăzuind pe urmele mele. 
Uimit, mă privesc şi înţeleg: încă mai port 
Giulgiul acela ciudat, pe care l-am înfăşurat 
Noaptea peste haine. 
În clipa următoare, mulţimea se dezlănţuie 
Spre mine, rugându-se, întinzându-şi mâinile 

Să mă atingă.
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Marian HOTCA 
 
 
 

je ne sais pas 
 

 
n-am ştiut că stafidele sunt doar 
struguri împietriţi de durere 
n-am ştiut că frunzele uscate 
sunt solzii toamnei 
în ziua de azi nu mai ştii 
nimic cu adevărat 
teoria relativităţii funcţionează 
diferit de la o entitate la alta 
poate că doar pietrele ne mai ţin 
picioarele în echilibru 
în fiecare dimineaţă 
ce naufragiază sublim 
în sâmburii de rouă 
 
în a şaptea zi când mă voi trezi la realitate 
voi muta într-un alt punct  
centrul de greutate al lumii 
lăsând genetica singură 
să-şi facă de cap în lumea 
ce încearcă să prindă din zborul căderii 
meandrele iluziei 
 

 

insesizabilul poem  
 

 
când fac zacuscă 
îmi vărs o lacrimă iodată 
într-o coajă elocventă de ceapă 
nostalgia îmi apasă materia cenuşie până în tălpi 
iar, de ceva vreme gândurile şi-au schimbat  
traiectoria intracraniană 
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şi-acum circulă aproape dezintegrate 
în venele reci ale ardeiului capia 
prin care mai curge lamentabil 
şi sângele searbăd al toamnei 
 
un cuvânt uscat ca o vejie de fasole 
ar putea pune capăt 
acestui poem insesizabil 
dar, glasul îmbibat în fiorul singurătăţii 
mă roagă să spun două vorbe  
aruncate în vânt despre uliţa  
ce a rămas fără memorie 
de când paşii noştri caută disperaţi 
capace pentru borcanele de zacuscă 
 

 

poet  
 

să-ţi porţi cuvintele ca pe-o povară 
în călcâiul găurit până la sânge 
să te îngropi în poeme până la creştet 
visând că tu eşti pasărea ce cântă 
arzând în vidul cosmosului 
să te laşi călcat în picioare 
de cea mai grea metaforă 
şi să fii numai zâmbet şi fericire 
să îngheţi ca firul ierbii 
sub zăpada iernilor din basme 
şi să-i spui inimii cu o voce blajină 
că tu eşti poet 
şi că n-ai să mori niciodată 
tăiat în bucăţi de lancea timpului 
 
 

cum se naşte poemul?  
 

odată sufletul mi-a izvorât în neştire 
nişte cuvinte neînţelese de mine 
le-am mângâiat cu lacrima 
scursă din sâmburii viselor 
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şi le-am făcut cuib în palmă 
să-şi odihnească fonemele istovite 
pe epiderma din linia încrucişată a vieţii 
după un somn ca o adiere de înger între stele 
le-am arătat culorile începutului 
apoi au prins încetişor a le creşte aripi reflexive 
în ecoul surd al inimii 
le-am înşirat ca pe un colier de perle 
în orizontul spintecat al privirii 
să vadă timpul cum spulberă 
nostalgiile şi celelalte sentimente aurorale 
într-un final le-am proiectat  
pe scheletul estompat al metaforei 
zidind cu trudă poezia 
în ambiguitatea hârtiei 
 

 

nostrum seculum 
 

 
stăteam pe o bancă decojită de timpul mecanizat 
secolul XXI aleargă supersonic sub picioarele  
noastre înţepenite în vid 
mai că dorim să construim 
o Mare Caspică în asfaltul lins de sare  
să ne limpezim creierul calcinat ca pe o haină 
în gârla unde se scălda Răţuşca cea urâtă; 
 
cu exactitatea minţii lui Albert Einstein 
trasăm o linie imaginară  
să ne unim într-un punct nevralgic 
privirile ce naufragiază 
în spaţiile virtuale, 
 
uite un cablu conectat în mintea noastră 
zburăm sau ne prefacem în păsări de pradă 
devenim clona fidelă a lui  Mark Zuckerberg 
acum realitatea din visele strămoşilor  
duşi cu satelitul în lumea subsidiară 
e doar la o aruncătură de băţ 
de tasta Enter 
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fado 
 

de-ar fi toate păcatele dulci 
ca ciocolata elveţiană şi muzica fado 
mi-aş ţine inima şi sufletul  
în lanţuri de scrum; 
uscând o lacrimă iscoditoare căzută 
din teoria relativităţii 
aş învia-o pe Cesária Évora 
să-mi cânte încă o dată 
desculţă prin grădină 
„Besame/ Besame mucho 
Como si fuera esta noche la última vez”  
 
i-aş face o ţigară din cel mai bun tutun 
şi-aş ţine-o lipită de ghimpii rozelor 
să-mi cânte despre pământul  
ce se adânceşte în mine 
şi despre nopţile când încercam 
să-mi explic cum funcţionează 
legea gravitaţiei aplicată 
în spaţiul oglinzilor 
 
s-a umplut şi văzduhul  
de aureole vitale împletite 
într-o piramidă supraponderală, 
iar faronii o cheamă cu voci virtuale 
pe Cesária Évora să le cânte şi lor 
„Besame mucho...” 
desculţă până la sânge  
 

 

toamnă 
 

în oraş bătrânii pierduţi între frunze 
stau cuminţi ca nişte jucării de lemn 
numărând îngerii afumaţi 
de ţigara unui mititel sau poate 
şi zilele ce le-au mai rămas  
suspendate de clopotul Bisericii Reformate; 
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în preajma lor fără de cuvânt 
trec păsări cimentate în văzduhul 
plin de cabluri răsărite din buricul 
pământului şi răsuflări grele de toamnă 
 
 

Oglindă 
 

uneori te priveşti în oglindă 
şi crezi că nu mai eşti tu 
ca un străin pierdut  
în mădularele frânte ale nopţii 
îţi cauţi o uşă nouă 
pe care n-a intrat nimeni 
 
poate acesta e doar un vis 
sau iarăşi timpul ţi-a pus piedică 
să stai de veghe ca lupii  
ce devorează cuvintele pline de sânge 
 
luna ce cască adânc după dealuri  
e domnişoara ce a fost aseară  
muşcată de un câine 
ţin să cred că suntem 
doar voci oprite să ne spunem cuvintele, 
atunci mai bine să ne uităm  
încă o dată în oglindă 
şi să ne spunem că suntem 
doar noi 
 

 

Imperfectul simplu  
 

 
ar trebui să inventez un nou timp verbal 
ca să pot crea o nouă limbă cu o sintaxă de fier: 
există perfectul simplu, 
dar e prea strident să-l folosesc 
în vorbele de tihnă; 
există perfectul compus, 



Toamna 2019  | Contact international 603 

 

 
dar e prea departe de prezent, adevăr  
şi de visele crescute sub sprâncenele cerului; 
există şi timpul imperfect, 
dar acesta e prea verde şi crud 
să-l folosesc în poemele 
ce le voi scrie când va ninge, 
atunci voi scoate de sub limbă 
timpul imperfect simplu 
şi-l voi uza în neştire  
până ce va rămâne o cârpă 
care a absorbit tot praful metaforelor 
din poezia văzută şi nevăzută  

 
 

Calea lui Bacchus  
 

 
A existat undeva într-o emisferă carbonizată 
un oraş cu multe parcuri insalubre, 
acolo, entităţile şubrede mergeau agonizând  
prin bălţile pline de de sânge şi inhalau alcoolul 
merelor căzute din merii înşiraţi în linie discontinuă 
de-a lungul trotuarelor. 
 
Întreaga dimineaţă era un amurg violet, 
siluetele mişcându-şi în reluare mădularele 
grele de putregai, vorbeau într-o limbă afumată, 
cuvintele erau doar succedări incoagulabile  
de foneme lugubre în urechea unor îngeri 
violaţi de soartă prin cavourile deschise din cimitir. 
 
Oamenii de acolo aveau şi ei ca tot omul o credinţă veritabilă, 
toţi urmau calea cea sfântă a lui Bacchus, 
doliul abisal era sărbătoarea lor permanentă, 
un fel de duminică a creştinilor, 
iar ca religia lor să reziste sectelor 
apărute ca ciupercile între vreascurile pădurii, 
trebuiau ca fiecare membru să se împărtăşească 
de câte ori simţea nevoia cu vin ori altă licoare dionisiacă 
să uite de necaz. 
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Pe acolo trăiau şi nişte poeţi 
care scriau printre funzele imoralităţii 
despre cadavre aflate în stare de putrefacţie, 
despre mirese moarte cu parfum de Atropa Belldonna, 
despre abatoarele ninse în luna lui decembrie, 
despre sâni mortuari ce alăptează viermii cu puroi 
şi multe alte subiecte mai tabu... 
dar fiindcă oraşul acesta însângerat 
nu purta niciun nomen consacrat prin meridianele noastre 
cărturăreşti 
i s-a spus pur şi simplu Bacovia, 
după un poet cu aripi împovărate de plumb. 
 

 

poem păgân  
 

 
străbunii mei au fost păgâni 
n-au cunoscut altă credinţă decât sudoarea muncii, 
s-au născut din roua humei ca merii, 
le-au crescut şi aripi ascuţite de vultur, 
dar niciodată nu s-au putut dezlipi de glia satului 
 
au cultivat prin ogoare dărnicia, 
iar în faţa colibei creşteau straturile dese de fericire 
în fiecare an, babele din neamul nostru păgân 
împleteau cu mâinile uscate de ani 
cununi zdravene de cepe; 
le atârnau la colţul grinzii de la târnaţ 
ca un dar adus luminii din soare 
şi mulţumeau cerului că n-a uitat niciodată 
să ne alduiască cu o ploaie 
 
aceste vremuri au durat mult şi bine 
până la un moment dat când 
au apărut alte legi nepăgâne 
şi-atunci au fost nevoiţi să se mute 
cu toţii în ceruri 
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Alexandru CAZACU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aurora boreală 
 
 

Cartierul acesta post-industrial 
undeva la frontiera Europei  
ca un ghetto pentru experimente sociale 
unde câțiva dintre noi  îi așteaptă pe ceilalți 
din ce în ce mai mulți 
să vină sau măcar să ne spună că vor veni 
odată cu aurora boreală 
la care visam citind romane de călătorie 
și împreună să restaurăm preajma 
să o luă de la capăt 
plecând  de la minus unu 
să încercăm un vivere pericolosamente 
și dar și o calmă tristețe bucuroasă 
printre parodieri provinciale  
ale modelelor din felurite zări 
printre new age  și filetism 
biotehnologie și magie albă  
printre revoluții  
ce nu au transformat nimic în om 
și noii roboți de companie 
printre petele ploii pe asfalt  
ce aduce cu o hartă a lumii de mâine 
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Simfonie 
 

Ca un tată ce-și ține fiul  pe umeri 
așa ne înalță simfonia aceasta necunoscută 
la început de toamnă 
la orele închiderii și reveriei albastre 
când singurătatea adulmecă aniversările 
Fluturii stau  pe frunze pliindu-și aripile 
pline de un praf stelar  
și armăsari de foc trag osteniți 
cvadriga soarelui spre asfințit 
iar o lumina de aur  
mușcă din carnea fructului 
în care se presimt atât livezile meridionale 
cât și taigaua unei viitoare siberii 
 

 
 

Seară de Noiembrie 
 

Lampa afumată din colțul bucătăriei  
la care privești sau ea  
se uită cu insistență la tine 
prin golul lui Noiembrie 
când nori înghețați  
stau precum sloiurile în geamuri 
iar monezi oxidate se rostogolesc  
peste acoperișuri 
 
Tăcerea ne atârnă de trup 
ca o treia mână rănită 
Nu ști dacă roua stă pe frunze  
ori sunt  lacrimile unui căințe 
Pe-o cărare podită cu fluturi 
sprijinită de perete serii 
vine încet 
un fel de bucurie sobră 
un fel de tainic salut 
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Camera  

 
 
Din camera aceea mică 
ce în copilărie părea mare  
zărești viermuiala orașului 
și frunzele toamnei  
prin crengi și pe alei 
ca și cum ne-ar spune că cei vii 
se amestecă cu cei plecați 
 
În camera aceea mică 
iarna pare să crească 
cum cerul într-o pasăre 
Ferestrele lucesc sub lumina 

veiozei 
ca un ciob în praful drumului 
Un șir de călăreți deasupra zării 
îi vezi parcă plutind parcă 

înaintând  
într-o altă seară 
 
 

 

Remember 
 
 

Orizontul acesta îndepărtat 
este doar un petec 
din cerul  înstelat sub care 
am fost fericiți 
Luna acesta rece 
este doar un astru începător 
față de acela care întorcea 

valurile 
asemeni unor file de carte 
 
 

 
Iarba aceasta apropiată 
este doar o una  
din miile de plante  
ce se ridicau înfiorate 
ca o câmpie de lazări 
la trecerea noastră 
când vinovăția rămâne 
o insulă plutitoare   
peste care fumegă  
penumbre portocalii 
 

 
 

Estivală 
 
 

Memoria răscolită de imagini 
din alte veri 
mai apropiate sau mai de demult 
când florile se înaltă  
la jumătatea arborilor 
și aroma piersicilor coapte 
se amestecă în briză 
 
Lumina se ascunde  
printre bancurile cu pești 

multicolori 
și-n trupul de amforă 
al femeii ce întârzie 
la ora refluxului 
prin grădina cu lămâi amari 
 
Pe cer luna 
precum condurul mereu lipsă 
când tot necunoscutul din jur 
pactizează cu necunoscutul 
din inimile noastre 
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Absență 
 
De atâta absență au început 

străzile 
să se caute una pe cealaltă 
când aripile păsărilor se mișcă 
cu un zgomot de balamale ruginite 
Florile se retrag în semințe 
Mărfarele cu vești  
au înghețat pe șinele podișului 
Am aprins toate luminile 
și se vede din ce în ce mai puțin 
Sângele unui zeu  
înroșește orizontul 
Timpul se strecoară 
printre inelele 
unei tristeți iertătoare 
 
 

Tăcere  
 
Parcă ai simți liniștea 
unei feline țintindu-și prada 
pe undeva aproape 
iar totul în jur 
devine un muzeu de ceramică 
unde vasele de lut 
își leagă cu sârmă spărtura 
 
Parcă o sentință se pronunță 
dar în tribunale nu e nimeni 
doar promoroaca ce mâingâie  
jilțurile prezidiului 
Lucrurile ar vrea să plutească 
aprope de tavan odată 
cu fumul țigărilor într-o spelucă 
Iarna se adâncește în oraș 
așa cum coboară pe funii 
un sicriu în pământ  
 

Aripile 
șoimului 
 

Pe obraz combustia lentă 
a chipurilor trecute 
când aripile șoimului 
decupează aerul spre luminiș 
Întinsul zăpezii devine o batistă 
Nimeni cu nimeni 
nu vrea să începă  
seminția calmă a învinsului 
când bronzul cade ușor de pe 

clopote 
și seara sosește precum vinețiul 
primului cearcăn 
iar degetele stelelor 
apasă pe umeri  

 
 

Exil 
 

Plecarea spre acasă 
de undeva de unde ai fi vrut 
să fie acasă 
unde este mereu nevoie  
de celălalt pentru a alege 
când la vechile tarabe ale 

târgului 
nu mai ști cine,ce vinde 
și este teribil de greu  
să lupți cu acei la care 
ții cel mai mult 
când dragostea crestează 
și zâmbetul și inima 
iar orice pas făcut din locul  
unde ai încercat fericirea 
transformă celelalte spații 
într-un exil 
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Katya KELARO 
 

Când Timpul a ieșit din 
clepsidră sub formă de 
Lumină  

 
scultând Evaghelia din Ziua 
Înălțării Domnului nostru Iisus 
Hristos, zugrăvită de Sf.Ap.Luca, 

iconograful Fecioarei Maria, m-am 
înfiorat în fața unei imagini ,, Şi, pe când îi 
binecuvânta, S-a despărţit de ei şi S-a 
înălţat la cer.” Contemplând cu ochii 
minții icoana când clipa s-a dezbrăcat de 
numărătoarea timpului și a devenit 
lumină, m-am întrebat: S-ar fi putut altfel 
ridica la cer Mântuitorul lumii decât 
binecuvântând?  

Cum Și-ar fi putut lua rămas bun în alt 
chip de la creația Sa decât binecuvântând-
o, mai ales, după plinirea jertfei, a 
răstignirii?  

Nu S-a întors cu spatele și n-a urcat 
văzduhul ca pe o scară, așa cum fac cei ce 
nu văd, n-a oferit doar catapeteasma 
coloanei Sale vertebrale omenirii nerecu-
noscătoare, îndeplinindu-Și misiunea ca 
un ofițer cu pieptul plin de medalii și 
luând calea cerului, ci S-a ridicat la cer cu 
fața spre apostoli, adică și spre noi, 
pământenii, cu mâinile desfăcute larg, 
îmbrățișând omenirea în toate dimensiu-
nile ei apuse și născătoare, binecu-
vântând, răspândind mireasma energiei 
Sale benefice, pline de viață, peste oameni 
și case și cetăți, și ogoare, și munți, cu văi 
și ape, transformând cerul într-o imensă 
Sfântă Mahramă pe care e impregnată 
lumina ochilor Săi.  

Cel ce a spus Să fie Lumină, Cel care 
crease făptura împodobindu-i drumul 
pașilor  cu sori ca să deosebească veghea 

de odihnă, avea prin răstignire și Înviere 
să dăruiască fiecărui muritor un soare ce 
să-i umple de cunoaștere amfora ster-
nului și a minții, El, Lumina modelatoare a 
sufletului omenesc, pleca la cer îmbrăcat 
în strai de raze necreate, după ce răsădise 
lumina din afară în opaițul sufletesc al 
muritorilor și vestise viața de apoi ca o 
existență întru Lumina Lină a Păcii, a 
Liniștii roditoare, perpetue, care umple de 
grație și desparte de humă lutul 
îndumnezeit al omului, lumina, în 
expresia ei cea mai profundă, dincolo de 
sursele ei accesibile, de emitere sonoră, 
de incandescență, dincolo de sorii 
materialnici ori de stelele care se îmbracă 
în veșmânt argintiu de la lună, la rândul ei 
candelă al cărei fitil e aprins de 
incandescența sorilor din toate galaxiile, 
cu toate ștergarele de curcubeu ce 
înfășoară obrazul Pământului.  

Hristos avea să aducă înaintea 
omenirii icoana soarelui ce nu orbește, ce 
nu arde, din ale cărui raze s-au pornit 
luceferii care împodobesc umerii și 
fruntea Maicii Domnului, nimburile 
sfinților și ale martirilor. Despre această 
lumină - care e necreată, care nu are izvor 
aprioric dar se revarsă în cascade la 
rândul lor fără apus, intrând în sufletele 
oamenilor, nu precum soarele galaxiei ce 
răsare și apune, având un ceas al său 
imuabil - vestește acest praznic al 
Înălțării.  

E răstignirea cea mai de pe urmă, 
dincolo de puterea noastră de înțelegere, 

A
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o răstignire nobilă și nedureroasă, când 
pe crucea cerului e fixat cu piroane fără 
de sânge, pentru totdeauna, Soarele fără 
de moarte și de sub al Cărui Trup de 
Lumină coboară în trepte luminile văzute, 
create, pe care le percepem zi de zi, e osia 
de care sunt fixate candelabrele cerului, 
pe bolta unde planetele și sateliții sunt 
parcă jucării prinse de leagănul unui copil 
al cărui baldachin e universul plin. Pe 
fundalul înseninat al drumului spre acasă, 
spre rai, vedem însăși Crucea înnomenită 
și luminătoare, peștera devenită altar din 
jar de chihlimbare, cerul ca un ultim hotar 
având zapisul și lacătul rupt și devenit o 
propilee, un arc de triumf al conștiinței, 
crucea străluminată, devenită stâlpul 
central de susținere, aparent invizibil, dar 
pe care e desfășurată toată instalația de 
pom a luminării pământului și iluminării 
cerului sufletesc, convertit dinspre stihii 
la armonie. 

Aerul în ziua Înălțării e o plasă de 
pescar țesută din fire mai subțiri decât cel 
de păianjen, prin care mâinile Pescarului 
ceresc aduce acasă omenirea încreștinată, 
recolta cea bogată a Fiului împărătesc, 
aerul e înmiresmat cu particule de 
lumină, miroase în icoane a flori de tei și 
miere, fir translucid de aur și argint cu 
filigran de conștiință. Aerul e ca o pânză 
senină de cer prin tifonul căruia rămâne 
cașul curat al mărturisirii și se scurge 
zerul păcatului și al pocăinței, remușcării.  

Hristos e geneza soarelui și soarele 
genezei tuturor galaxiilor și constelațiilor, 
surselor văzute și nevăzute de lumină, ale 
celor care ard și ale celor care răcoresc, 
ale luminii în forma ei pură, matrice 
generatoare de valuri închegate cu duh 
sfânt, de aburul luminos al materiei care 
se întoarce la nematerie parcurgând 
lungul drum al înțelegerii și nevoinței.  

Ce înseamnă a te înălța? O simplă 
ridicare? Ne ridicăm din așternut dimi-
neața și totuși nu ne înălțăm, ne ridicăm 
din bancă la școală în fața profesorului 
nostru și răspunzând întrebărilor lui, ne 
înălțăm întru cunoaștere și ne îmbrăcăm, 

atunci când spunem adevărul, în respectul 
colegilor noștri. Cu atât mai mult, ne 
înălțăm când răspundem întrebărilor 
Profesorului acestui Univers, care de la 
nașterea Sa umilă și până la Înălțarea Sa 
în toată slava cerurilor de dincolo de 
cerurile văzute de ochiul omenesc, atunci 
când primim coroana de premiant a 
mântuirii, a răspunsului duhovnicesc 
bineplăcut Tatălui și Fiului și Duhului 
Sfânt, răspuns pe care îl pregătim 
dintotdeauna și care va vorbi în numele 
gurii noastre amuțite la vederea slavei 
Celui Necreat dar Creator, Celui ce 
luminează luminat fiind de lumina care 
izvorăște din El și în persoanele Sfintei 
Treimi după cum un sânge ale cărui 
hematii sunt fosforescente, sub efectul 
globulelor albe, leucocitelor, celulelor de 
luptă, celulelor de veghe, îngerilor celulari 
care mor pentru a ne da sănătate în lupta 
cu infecțiile, cu boala…acel sânge al 
nostru regenerat îl simțim cu atât mai 
profund când e vorba de Înălțarea lumii 
din noi, când hăul, haosul plin de 
întuneric a devenit nu doar cosmos, adică 
spațiu incomensurabil plin de aștri, ci 
domos basilicos, locaș sfințit în care 
Dumnezeu luminează gândul spre 
făptuirea cea bună. Prolifici mundan, 
suntem sterpi fără Dumnezeu care vine cu 
boaba Sa fină de piper a luminii, cu sarea 
albă ce dă gust bucatelor de zi cu zi, 
îndulcește pâinea cu care ne împărtășim 
și totul e un dans ritualic, al nunții 
spiritului omenesc,  în jurul Tainelor în 
centrul cărora e chemarea la lumină prin 
Euharistie. Unde? La liturghie. Când? 
Duminica, în ziua Învierii, când toate cele 
date morții și-au răscumpărat soarta 
îngropării dar nu prin lut, prin duhoare, 
prin dezintegrare, ci prin Lumină, prin 
mirul liniștii și savoarea cântărilor de 
îngeri.  

Înălțarea înseamnă a sfida gravitația 
fără a avea soarta lui Icar, aripile nu sunt 
legate cu sfori de aripi de șindrilă, ci merg 
pe nori și tronuri de serafimi și heruvimi, 
e străpungerea atmosferei și a tuturor 
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învelișurilor pământești până când 
luminița tainică a sufletului nostru se 
inserează fără înserare în Lumina veșnică, 
ne înveșnicește în lumină. Martori ai 
ridicării Luminii la cer, devenim părtași ai 
Luminii încă dinainte și după ce firul vieții 
va ajunge la capăt. Vom toarce caier de 
lumină pentru a țese veșmânt împărătesc 
Izvorului fără de început  și fără de 
margini al Vieții veșnice, chiar și pentru 
atunci când viața de pe pământ a Creației 
va afla sfârșit. Va afla sfârșit aici, dar nu va 
apune dincolo, acolo unde soarele pe care 
îl cunoaștem e cât un mugur de salcie în 
fața Soarelui dumnezeiesc, acolo unde 
stelele pardosesc pridvoarele casei 
Domnului și El trece blând, scânteind de 
raze aurii și argintii, purtând stigmatele 
nepieritoare ale răstignirii, ale durerii, ale 
sfâșierii cărnii trăite aici, pe pământ.  

Hristos se va întoarce la Judecata de 
Apoi coborând din slava cerească tot 
binecuvântând. El nu va veni printre noi 
fără a da timp celor din urmă oameni să 
plinească bunul mărturisirii și îndreptării. 
Va veni tot cu fața către noi, cu mâinile 
ancorate de forțele ce sunt dincolo de 
cerul văzut, de marginile cerului, încât El 
se află în stare permanent de slujire, se 
susținere a Pământului prin coroana de 
copac a brațelor sale iubitoare, de Fiu. 
Zveltețea sa arcuită sfințeniei îl fac să fie 
adevăratul axis mundi ce leagă cerul de 
pământ și nu îl dezmembrează. Lumina, 
lumina care e dincolo de legile fizicii, 
cuanticii, de coloniile de sori și enclavele 
de găuri negre, cel pentru care fotonii 
sunt jerbe de mingi ale unui arlechin care 
saltă din sferele sale de foc un joc pentru 
Pruncul din brațele Mamei, amintind de 
Scrierea lui Anatole France de care vorbea 
părintele Steinhardt… 

In Apostolul Paraclisului Maicii 
Domnului se spune că…,,prin Avraam, a 
dat zeciuială și Levi, cel ce lua zeciuială, 
fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam 
când l-a întâmpinat Melchisedec.” Astfel, 
la Înălțare, au luat binecuvântare fiii fiilor 
fiilor oamenilor, ai căror muguri de viață 

erau încă în coapsele strămoșilor, 
binecuvântarea s-a transmis sub sigiliul 
de foc al Duhului, e viu, lucrător, ajutător 
și mângâietor.  

Nimic în Biserică nu se face fără 
binecuvântare, adică nu se înalță…pentru 
că binecuvântarea aduce spor, luminează 
calea, dă ușurință minții, află răspuns. Se 
binecuvintează locul unde se va înălța o 
biserică, o casă,orice așezământ, se bine-
cuvântează ogoarele și viețile oamenilor. 
Tinerii la căsătorie primesc mai întâi 
binecuvântarea părinților care i-au 
născut, mai înainte de a primi binecu-
vântarea părinților Bisericii și a porni pe 
drumul căsniciei. Copiii care pleacă la 
drum sunt sărutați și binecuvântați ca 
drumul lor să aibă sens și să aibă un final 
constructiv. Cele nebinecuvântate,cele 
care sfidează ori refuză puterea 
binecuvântării se distrug prin implozie, 
sunt supuse entropiei spirituale.  

Putem spune că lumea se împarte în 
diamante și cărbuni, iar în această lume 
de diamant, prefer să fiu cărbunele ars 
din care se va zugrăvi icoana Învierii și a 
Înălțării, își spune orice creștin, 
diamantului fiindu-i rezervată puterea de 
a deveni o nestemată ce va împodobi 
nimbul de lumină al icoanei ferecate în 
argint. Adică, toți suntem chemați spre 
lumină, a o înțelege, a o trăi, a o  mărtu-
risi, a o face vindecătoare și vindicatoare 
vieților noastre.  

Te poți ridica fără smerenie, fără 
jertfă, dar să te înalți fără sacrificiu e 
imposibil, pentru că înălțarea înseamnă 
eroism, rupere de legăturile trecutului și 
trecerea prin poarta de foc a luminii. 
Înălțarea pregătește calea Duhului care 
vine sub chip de limbi de foc, deci iar 
lumină. Lumina care prin păcat fusese 
descentrată în univers, e recentrată prin 
Înviere și conștientizată prin Înălțare. De 
aceea, Înălțarea înseamnă conștientizare 
a tot ceea ce a însumat Hristos pentru ca 
omul să devină Om, e esențializarea 
luminii, trăim sub puterea luminii văzute 
ca să învățăm a prețui lumina cea nevă-
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zută cu ochii trupești, a cultiva bulbi de 
dumnezeire în lutul nostru adamic pentru 
a dobândi lut ușor, ceresc, din particule 
străvezii îmbinate cu lumină.  

Și mă gândesc că s-au înălțat toți cei 
care au murit jertfindu-se pentru 
alții…soldați cu nume sau necunoscuți, de 
un neam cu noi sau de pretutindeni, 
părinți care s-au nevoit a crește fii buni, 
medici care au smuls ani de fapte 
vrednice cerului din gura morții, profesori 
care au luat lutul ignoranței și l-au pus în 
cuptorul învățăturii și au pus scut și coif și 
spadă în mâna celor pe care i-au format, și 
mamele care au  murit născând, sădind 
bulb de lumină pe fruntea pruncilor lor. 
Și mă gândesc la un vers eminescian…Ce-
ți doresc eu, ție, dulce Românie? și 
reflectam asupra tonului poetic…era 
adolescentin? Cu dragostea cu care un 

tânăr se adresează iubitei sale? De unde 
vine acest dulce din ,,dulce Românie”? 
unde l-am mai întâlnit pe tărâmul aedului 
lacului cu nuferi galbeni și al 
Luceafărului…l-am regăsit sfios în viersul 
,,O, mamă, dulce mamă…din negură de 
vremi” Și iată dulceața țării înveșmântată 
eroic și matern pentru eroii de ieri, de azi 
și de mâine…ursind ,,la trecutu-ți mare, 
mare viitor” adică un eroism îmbrăcat în 
lumină, în lumina sfintei slave a Tatălui 
ceresc, cu codri de aramă și munți 
acoperiți de mantia verde a pădurii de 
brazi, scăldați în lumina unor înțelesuri 
care ne cheamă să îndreptăm ceasornicul 
luminii pământești, să fim eroi și nu erori 
în viața semenilor noștri, cu chipul 
străluminat de iubirea cea luminătoare a 
lui Dumnezeu.  
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Ion GĂNGUȚ 
 
 
 

Cartea noastră cea  
de  toate  zilele                                                                             
                  

  Non sperate di liberarvi dei libri! 
(Umberto Eco) 

 

reambul. În zorii Renașterii, 
într-o scrisoare către Giovanni 
Anchiseo, Francesco Petrarca 
mărturisea cu o intensitate 

impresionantă: Non riesco a saziarmi di 
libri (Nu reușesc să mă satur de cărți), 
pentru ca mai apoi să descrie starea 
afectivă ce însoțește lectura: I libri danno 
un diletto che va in profondità… ci 

consigliano e si legano a noi con una sorta 
di familiarità attiva e penetrante- Cărțile 
ne creează o plăcere care merge în 
profunzime…ne sfătuiesc și se leagă de noi 
cu un soi de familiaritate activă și 
pătrunzătoare (Le familiari, III, 18, Le 
Lettere, Firenze,  2008, vol.I, p.139-trad. 
noastră, I.Gănguț). După câteva secole, 

P
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într-o operă plină de miez al cărei titlu l-
am ales ca motto al lucrării noastre, 
Umberto Eco- semiotician, filozof, 
romancier-poartă o discuție spumoasă cu 
alt intelectual de marcă, cineastul francez 
Jean Claude Carrière pe tema destinului 
cărții clasice în era informaticii. 
Temperând spiritele înfierbântate ale 
celor care prevestesc dispariția cărții, 
Umberto Eco mărturisea că se va întoarce 
mereu la cartea veche, ferfenițită, de care 
îl leagă o profundă afecțiune și observă cu 
naturalețea omului inteligent și cultivat: Il 
libro è come il cucchiaio, il martello, la 
ruota, le forbici. Una volta che li hai 
inventati non puoi fare di meglio-Cartea 
este ca lingura, ciocanul, roata, foarfecele. 
Odată inventate, nu poți face mai mult 
(Non sperate di liberarvi dei libri, 
Milano, Bompiani, 2009, p.16)  

 
1. De ce subiectul manuscriselor 
iluminate este atât de puțin cunoscut 
de către iubitorul mediu de cultură? 
Răspunsul este simplu. Aceste 
monumente de artă antică, medievală și 
renascentistă au un regim de păstrare, de 
împrumut către public, foarte diferit de 
cărțile obișnuite. Publicul larg nu are 
acces la ele, cu excepția unui număr infim 
de oameni. Chiar în timpul unor expoziții, 
destul de rare și costisitoare, pe această 
temă, manuscrisele sunt transportate, 

securizate, expuse în condiții riguroase, la 
o temperatură de 18 grade Celsius, 
umiditate de maxim 60%, într-o vitrină 
sub un fascicul de lumină rece de 
maximum 50 de lucși.  Manuscrisele 
bibliotecilor de stat sau particulare sunt 
asigurate pe sume de milioane de euro. 
 
2. Dedicăm aceste rânduri copiștilor 
fără nume care au lăsat omenirii acest 
tezaur de cunoaștere și artă prea puțin 
cercetat și prea puțin cunoscut de omul 
modern, în acele scriptoria monahale 
aflate sub semnul dictonului benedictin  
Ora et labora! (Roagă-te și muncește!) 
Manuscrisul iluminat, numit și ornat 
reprezintă traducerea din italiană a 
formei manoscritto miniato, din franceză- 
manuscrit enluminé, din engleză-
illuminated manuscript (în această 
accepțiune vom folosi termenul pe tot 
parcursul lucrării). El reprezintă o lucrare 
de mână care, în afara textului, conține 
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litere ornate, chenare, borduri, scene  
pictate, adevărate tablouri pe toată pagina 
sau mai mici, personaje, simboluri 
heraldice. Ansamblul grafic care 
împodobea textul manuscrisului se 
numește enluminure în franceză sau 
miniatura în italiană, fără să aibă 
conotația mărimii pe care a căpătat-o mai 
târziu. Etimologic, primul termen provine 
din lat. lumen care înseamnă lumină, cu 
trimitere directă la aura sfinților din 
icoanele medievale și la literele aurite, iar 
al doilea din lat. minium care înseamnă 
oxid roșu de plumb, cu care se orna textul 
de culoare neagră prnitr-un ansamblu de 
linii, chenare, borduri, prima literă la 
început de capitol (fr. lettrine, it. 
capolettera) sau scene pictate. În cei peste 
1000 de ani ai Evului Mediu, manuscrisul 
iluminat a cunoscut o evoluție 
impresionantă în diversificarea și 
îmbogățirea formelor și a conținutului. 
Cei care numesc această perioadă 
întunecată, cu o viziune radicalistă, uită 
de manuscrisele iluminate și de alte 

realizări înfăptuite sub semnul evoluției 
naturale a omenirii. Discuția noastră are 
legătură cu istoria scrisului, cu pictura, cu 
estetica, paleografia, biblioteconomia, 
codicologia și cu alte numeroase 
discipline de graniță. De la primele scrieri 
pe stâncă, plăci de argilă, pânză de in sau 
mătase, papirus, pergament, hârtie, 
trecând  în era Gutenberg și ajungând în 
era digitizării, omenirea a parcurs etape 
importante și necesare pentru ca astăzi, 
din fotoliu, să putem admira manuscrisele 
împodobite cu miniaturi fără să ajungem 
la Biblioteca Vaticanului, Bodleiană sau 
British Museum, cu un singur click. 
Excluzând manuscrisele de limbi 
orientale, cele mai mari depozite de 
manuscrise, multe dintre ele iluminate, se 
află în ordine descrescătoare în 
următoarele sedii: Biblioteca Națională 
din Paris (circa 125.000 manuscrise); 
British Museum din Londra (peste 
55.000); Biblioteca Bodleiană din 
Oxford(40.000); Biblioteca Vaticana din 
Roma (peste 50.000); de stat din 
Bruxelles, Madrid, Viena, Copenhaga 
(31.000) ;Marciana din Veneția(circa 
14.000); Ambrosiana di Milano, 
Laurenziana di Firenze (circa 10.000); 
Estense di Modena (circa 9000). 

Istoria cărții evoluează de la volumen 
care înseamnă rulou, sul la codex, 
strămoșul cărții de astăzi care înseamnă 
scoarță de copac prin care se înțelegea 
cartea scrisă pe pergament, cu pagini față 
și verso, cusute și legate (vezi și Albert 
Flocon, Universul cărţilor. Studiu istoric de 
la origini până la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, traducere de Radu Berceanu, cu 
o postfaţă de Barbu Theodorescu, 
Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1976). Trecerea de la rulou 
la codex s-a făcut în mod treptat, natural, 
codicele cu pagini din pergament 
impunându-se ferm de prin sec.V d.C., el 
prezentând multiple avantaje: rezista sute 
de ani, se putea scrie pe față și verso, 
încăpea mai mult text, 5 codici cuprinzând 
conținutul a 40 de rulouri. 
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Între sec.V-XII, manuscrisele erau 
produse în și pentru mănăstiri, abații, 
biserici și catedrale. Foarte puțini oameni 
știau să scrie și să citească. În această 
perioadă manuscrisele aveau în mod 
covârșitor subiecte religioase. Începând 
cu sec.XII-XIII, odată cu apariția și 
dezvoltarea așezărilor urbane, apar 
școlile și universitățile, cele mai cunos-
cute fiind cele din Bologna, Sorbona din 
Paris, Oxford și Cambridge din Anglia.  
„Bologna în anul 1154, Paris în anul 1200 
şi Oxford în 1214 primesc privilegii; în 
decursul secolului vor urma Padova în 
anul 1222, Napoli în 1224, Cambridge în 
1231, Salamanca în 1254, Montpellier în 
1283, Coimbra în 1290. În secolul 
următor Heidelberg, Colonia, Viena, 
Padova, Praga, Cracovia, Basel, în total 
peste 50 de universităţi, apărute înainte 
de 1400, dovedesc  cantitativ  elanul  
intelectual  al  societăţii  medievale” 
(Albert  Flocon, op. cit., p.103) 

 Cererea de carte a crescut vertiginous 
spre sfârșitul Evului Mediu din partea 
studenților, a profesorilor, a regilor și a 
principilor, a seniorilor care comandau 
cărți cu prețuri din ce în ce mai mari. 
Manuscrisele erau scrise în ateliere 
mănăstirești numite scriptoria, după care 
apar și atelierele laice. Copierea și 
iluminarea manuscriselor devine o 
adevărată meserie, iar meșteșugul cărții 
cunoaște o adevărată diviziune a muncii. 
Apar copistul, pictorul decorator ce 
execută ansamblul ornamental, legătorul 
de carte care finalizează lucrarea legând 
paginile și aplicând copertele. După ce 
copistul scria textul în rubricile convenite, 
pe 1, 2sau 3 coloane în pagina liniată, 
urma pictorul decorator (it. miniatore, fr. 
enlumineur) care executa întregul 
ansamblu figurativ cuprinzând literele 
inițiale la început de paragraf, chenare, 
borduri, scene cu diverse subiecte 
potrivite cu textul. Copistul folosea 
culoarea neagră, dar pictorul utiliza și alte 
culori, cel mai adesea roșul, albastrul, 
galbenul, verdele. Pentru fabricarea 
culorilor se utilizau pigmenți vegetali, 
minerali sau organici, astfel încât culorile 
erau vii, aveau luciu și rezistau sute de 
ani. În final, legătorul de carte o încheia, 
punea copertele din piele cu modele 
imprimate, încrustate cu pietre prețioase 
și fildeș, blazoane, steme. Pe lângă rolul 
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de a proteja paginile cărții, copertele 
aveau și rol decorativ, sporind valoarea 
manuscrisului, mai ales dacă era unul 
luxos, comandat și plătit ca atare. De la 
scrierea pe papirus, s-a trecut la 
pergament, adică piei de animale, mai ales 
vaci, oi și capre. Cea mai bună piele era 
cea aparținând animalelor moarte la 
naștere, numită vellum, subțire,deschisă la 
culoare,  maleabilă și fină (de aici s-a 
născut sintagma foaie velină. Denumirea 
de pergament vine de la orașul Pergam, 
localitate din Asia Mică, astăzi în Turcia. 
Cartea copiată cel mai mult în Evul Mediu 
este, fără îndoială Biblia, dar existau și 
manuscrise cu subiecte laice, profane, din 
domeniul artelor liberale: retorica, 
gramatica, dialectica, aritmetica, geome-
tria, muzica și astronomia. Se dezvoltă 
literatura cu subiecte practice din 
domeniul militar, juridic, contabil, cărți 
despre vânătoare, despre grădini, poezii 

și romane cavalerești. Sunt 
célèbre Roman de la Rose, 
Roman de Rénarte, Cavalerii 
Mesei Rotunde, Romanul lui 
Alexandru cel Mare etc. 

 
 

3.Costul manuscriselor illuminate. 
La sfârșitul Evului Mediu, cartea își asumă 
rolul de obiect de mare preț, de prestigiu 
și putere, de reprezentare. Seniorii 
comandă manuscrise foarte scumpe, 
cronici istorice care glorifică faptele lor de 
arme, își preamăresc blazonul. Cartea 
exaltă puterea și gloria seniorului, este 
obiect de preț oferit cadou în îmrejurări 
oficiale, dar de nuntă, moștenire 
urmașilor. Lorenzo Magnificul, unul 
dintre marii Mecena ai Renașterii, oferă 
ca dar de nuntă fiicelor sale, Lucrezia, 
Luisa și Maddalena câte o carte de 
rugăciuni( libro d’ore).Cele trei cărți sunt 
mai degrabă bijuterii de admirat decât 
cărți de răsfoit, decorate cu foiță de aur și 
argint, ferecate în legături somptuoase, cu 
coperte bogat ornamentate, cu pietre dure 
și smalțuri policrome. 

Costul codicelor a fost dintotdeauna 
ridicat. Ceauşescu a luat un împrumut de 
10 miliarde dolari pentru realizarea unor 
mari investiţii în România. Împrumutul a 
fost garantat de către Statul Român cu 
Codex Aureus de la Lorsch aflat în 
proprietatea Bibliotecii  Batthyaneum din 
Alba-Iulia. Manuscrisele bibliotecilor de 
stat sau particulare sunt asigurate pe 
sume de milioane de euro sau dolari. O 
carte de uz precum De medicina  a lui  
Avicenna costa la Bologna pe la începutul 
sec. al XIV-lea cât salariul anual al unui 
muncitor în construcții, iar o Biblie cu 
miniaturi de zece ori mai mult. Biblia 
comisionată de Borso d’Este, ducele de 
Ferrara, a costat 2000 de florini de aur. 
Pentru frescele din Capella Tornabuoni a 
Catedralei Santa Maria Novella din 
Florența, vestitului Domenico Ghirlandaio 
i s-au plătit 1000 de florini de aur, adică 
jumătate. Federico da Montefeltro a plătit 
pentru Biblia pe care o comandase 30 de 
mii de ducați de aur, adică prețul unei 
catedrale, după cum afirmă Ambrogio 
Piazzone, vice-prefectul Bibliotecii 
Vaticane (Corriere della Sera, 21 martie 
2004, p.29). 

 
4.Realizări monumentale în arta 
manuscriselor iluminate. De la bun 
început, considerăm că valoarea 
manuscriselor iluminate este inestimabilă 
pentru istoria culturii și a civilizației 
omenești. Am ales doar câteva exemple 
din spațiul italian și cel franco-flamand, 
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unde această artă a cunoscut câteva 
realizări spectaculoase.  
 
a.Biblia lui Federico da 
Montefeltro(1422-1482).  
Supranumit „lumina Italiei‟, reprezintă 
figura tipică a gentilomului renascentist, 
sinteză a vieții active de condotier și a 
celei contemplative de iubitor al artelor și 
științei, printre cei mai mari Mecena ai 
vremii sale. Ilustrul condotier nu lega 
alianțe politice niciodată, ci semna doar 
condotta-contracte de mercenar, din care 
a obținut sume enorme. A triplat 
suprafața micului Urbino din văile 
Apeninilor și l-a transformat în patru 
decenii în cetatea ideală după modelul lui 
Platon, construind Palazzo Ducale, non 
un palazzo, ma una città in forma di 
palazzo esser pareva- nu un palat, ci un 
oraș în formă de palat părea a fi 
(Baldassare Catiglione, Il Cortegiano, I, 2-
trad.noastră,I.Gănguț). Reputatul istoric 
de artă și estetică André Chastel a numit 
mișcarea din Urbino renașterea 
matematică, alăturând-o celei filologice și 
filosofice din Florența și celei epigrafice și 
arheologice din Padova. Neezitând să 
cheltuiască sume enorme în folosul 
artelor și al științelor, Francesco da 
Montefeltro s-a înconjurat de o întreagă 
pleiadă de artiști și oameni de știință,care 
au transformat micul orășel de munte 
într-un centru renascentist plin de 
măreție și rafinament. Pe lângă cele circa 
7000 de suflete, supuși din Urbino, la 
curtea sa trăiau în jur de 500 de curteni. 
Amintim pe arhitecții Maso di 
Bartolomeo, dalmatul Luciano Laurana, 
Francesco Martini; pictorii Piero della 
Francesca, Paolo Ucello, flamandul 
Giusto di Gand și spaniolul Pedro 
Berruguete; celebrul umanist Leon 
Battista Alberti și matematicianul Luca 
Pacioli. A primit  titlul de  duce de la Papa 
Sisto IV, Ordinul Hermelinei de la 
Ferdinand I, regele Neapolelui , Ordinul 
Jartierei de la Eduard al IV-lea, regele 
Angliei. Biblia sa reprezintă punctual 

maxim al evoluției manuscrisului 
iluminat, chiar dacă ne aflăm în plin avânt 
al tiparului. Ducele nu suporta 
tipăriturile. Biblioteca sa privată, poate 
cea mai bogată la acea vreme, era 
valoroasă prin numărul codicelor, dar mai 
ales prin aspectul lor. Dintre cele 900 de 
codice inventariate, peste 600 erau în 
latină, câteva în toscana volgare, 168 în 
greacă, 2 în arabă și 85  în ebraică. 
Manuscrisul originar cunoscut sub 
numele Codici Urbinati latini 1-2, în 
format atlante, adică foarte mare, 64 / 47 
cm. alcătuiește  2 tomuri, de 482 și 622 
pagini fiecare. Pentru realizarea lui au 
fost necesare foi de pergament obținut 
din pielea a 500 de oi, spun mărturiile 
vremii. La început de volum se află 35 de 
miniaturi în plină pagină, formând 
tablouri autonome, înconjurate cu 
chenare și borduri cu motive florale și 
zoomorfe. Ducele nu se despărțea de 
această Biblie, nici în bătălii, nici când a 
fost chemat la Roma pentru a primi titlul 
de dux, prilej cu care Papa a afirmat că 
Federico de Montefeltro vede mai bine cu 
singurul său ochi sănătos decât o sută de 
oameni la un loc. Destinat să fie cel mai 
frumos codice al Bibliotecii Ducale, Biblia 
a fost comandată la bottega vestitului 
librar florentin Vespassiano da Bisticci, 
copiată de Ugo Comminelli da Mézières și 
decorată la Florența în doi ani(1476 – 
1478) de cei mai talentați  miniatori ai 
epocii: Francesco Antonio del Chierico, 
Attavante degli Attavanti, Francesco 
Rosselli și Davide Ghirlandaio. Biblia 
era cartea supremă, mai ales dacă era 
iluminată, iar însuși ducele de Urbino 
considera că  „a religione incipit 
sapientia”-înțelepciunea își are începutul 
în religie( trad.noastră,I.G.). În perioada 
Renașterii timpurii către perioada de 
maxim avânt, între curțile principilor 
exista o competiție acerbă în a proteja 
artele, artiștii și oamenii de știință, în a 
comanda manuscrise cu miniaturi la 
prețuri uriașe. Realizările în domeniul 
manuscriselor illuminate și al 
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colecționării lor sunt cu totul excepționale 
prin contribuția marilor familii princiare: 
Medici la Florența, Gonzaga la Mantova, 
Montefeltro la Urbino, Este la Ferrara, 
Visconti și Sforza la Milano. În scurt timp, 
după mutarea Sediului Papal de la 
Avignon la Roma, cetatea eternă va atrage 
ca un magnet spiritele luminate și artiștii 
vremii.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.Biblia lui Borso d′Este. 
 Di questo signor splendido ogni intento/ 
sarà che il popul suo vivo contento- Orice 
intenție a acestui strălucitor senior/era ca 
poporul său să trăiască mulțumit  (trad. 
noastră, I.G.). Cu aceste cuvinte, Ludovico 
Ariosto preamărea în lucrarea Orlando 
Furioso (III ,45) domnia ducelui Borso 
d’Este prezentând-o ca pe o vârstă de aur 
a cetății, iar pe duce ca pe un arbitru al 
păcii și al prosperității. În timpul său, 
Ferrara și Modena au cunoscut o lungă 
perioadă de pace și prosperitate 
economică. Mai degrabă om de acțiune 
decât om de litere, ducele era mânat în tot 
ce întreprindea de construirea propriei 
imagini de principe bun și drept. Lui i se 
datorează nașterea unei mari biblioteci și 
dezvoltarea Universității finanțate de 
Camera Ducală. A construit și restaurat 
edificii somptuoase, vestitele delizie 
(locuri de desfătare), precum palatele 
Paradiso, Belfiore, Belriguardo și mai 
ales Schifanoia (în traducere însemnând 
alungă plictiseala). Numele său se leagă 
de o realizare monumentală, Biblia 
care-i poartă numele. Este un codice 
iluminat sau miniat scris în limba latină 

pe pergament bine ales și prelucrat. Biblia 
este monumentală prin dimensiune, prin 
calitatea materialelor și prin arta echipei 
care a realizat-o. Munca de copist a fost 
făcută de bolognezul Paolo Marrone, iar 
pictorii, decoratorii, au fost vestiți 
reprezentanți ai școlii ferrareze: Taddeo 
Crivelli, Franco dei Russi, Girolamo da 
Cremona, Marco dell′Avogadro și 
Giorgio d′Alemagna. Conținutul religios 
este însoțit de unul laic, enciclopedic, cu 
scene specifice curții din Ferrara, 
turniruri, cavalcade, într-o sinteză 
fericiră, cu bogate conotații, un dialog 
dintre cuvânt și imagine,dialog aflat sub 
semnul artei. Tomul I, catalogat Lat.422 
(V.G.12), cuprinde 642 de pagini, dintre 
care 621 sunt miniate, iar Tomul II are 
588 de pagini, dintre care 588 sunt 
ornate. În concluzie, Biblia bella, cum este 
denumită în primul inventar, conține 
1230 de pagini, dintre care 1201 sunt 
împodobite cu miniaturi, borduri, 
chenare, scene reprezentând o adevărată 
galerie de caligrafie și pictură 
renascentistă ferrareză. Opera a fost 
executată între 1455-1461, după ce 
apăruse tiparul, de o echipă numeroasă, 
instalată într-o casă mare închiriată de 
Duce special pentru lucrarea aceasta, 
după cum consfințește un contract din 
1455. Lucrarea a fost atent supravegheată 
de principe, care își dădea girul după 
terminarea fiecărei părți. Borso d’Este a 
luat-o cu el în 1471 în călătoria la Roma, 
când Papa i-a acordat titlul de duce. Din 
1598 a plecat la Modena odată cu 
mutarea întregii Curți. Între 1796-1831 a 
ajuns la Viena de teama rechizițiilor 
napoleoniene, apoi în Elveția, într-un 
anticariat din Paris, după care a fost 
cumpărată de industriașul italian 
Giovanni Treccani pe o sumă uriașă de 
bani, 5 milioane de lire marchegiane, 
adică 4 milioane și jumătate de euro 
astăzi, acesta donând-o statului. Opera 
aparține până astăzi Bibliotecii Estense 
din Modena. 
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c. Très Riches Heures du Jean de 
Berry. 
Lucrarea a fost realizată la  comanda și 
cheltuiala lui Jean de France, duce de 
Berry din dinastia Valois(1340-1416), 
fiul, fratele și unchiul a trei regi: Jean al II-
lea cel Bun, Carol al V-lea și Carol al VI-
lea. Dobândind titluri înalte de conte de 
Poitiers și Étampes și duce de Berry și 
Auvergne, pasionat mai puțin de politică 
și mult mai mult de cărți, arte și științe, 
dar și cu vocație de constructor, 
cârmuitorul ducatului Berry cu capitala la 
Bourge, la nord de Paris, a construit sau 
reamenajat 13 castele și palate dintre 
care amintim Poitiers, Mehun-sur-Yèvre, 
Lusignan sau Étampes. Colecționar 
împătimit de artă, a lăsat la moartea sa 
bijuterii, statuiete, pietre prețioase, 
medalii.Biblioteca sa număra circa 300 de 

manuscrise(41 de cronici,24 de lucrări 
dedicate artelor și științelor, 15 tratate de 
filosofie și politică, 14 biblii, 16 psaltiri, 
18 breviare, 15 cărți liturgice de 
rugăciune (libri dʼ ore). Très Riches 
Heures se încadrează în miniatura franco-
flamandă a goticului târziu. Ca estetică, 
ilustrează stilul curtenesc, notele 
esențiale de forță fiind reprezentarea 
naturalistă a existenței în momentele 
sale semnificative( în rugăciune, la 
muncile domestice, la turniruri, cavalcade 
și sărbători), culorile vii, intense ale 
tablourilor și o mare atenție acordată 
detaliilor. Deși aduce un mare rafinament 
și multă eleganță, se poate lesne observa 
o stilizare idealizată a fețelor umane. 

Tehnic, lucrarea se compune din 412 
pagini dintre care 131 sunt decorate cu 
miniaturi (66 în format mare, adică pe o 
întreagă pagină, 65 în format mai mic. 
Este scrisă în latină pe pergament velin 
de cea mai bună calitate, cu foiță de aur și 
argint, având 3000 de litere inițiale 
(capolettere) aurite în relief. Primele 12 
pagini reprezintă lunile anului și, deși 
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sunt foarte diverse, au o schemă de 
compoziție comună: un tablou repre-
zentând o scenă specifică anotimpului ( 
lucrul la câmp, un ospăț, o sărbătoare, 
castelul ca simbol al puterii principelui 
luminat), iar deasupra, un semicerc 
reprezentând tabloul timpului, cu zodia, 
duratele, sărbătorile religioase. La baza 
semicercului, în centru, tronează Soarele 
(zeul Apollo) în carul său de foc. Pagina 
are un format generos, 29/21 cm., iar 
copertele sunt din marochin roșu. 
Monumentala operă a avut un lung și 
complicat proces de creație. Mai întâi au 
lucrat trei maeștri olandezi, frații Herman, 
Paul și Jean Limbourg, între anii 1411-
1416, anul morții lor și al ducelui de 
Berry, probabil din cauza epidemiei de 
ciumă. Au urmat Berthélemy dʼ Eyche 
către anul 1440 și Jean Colombe care 
termină lucrarea în 1885, la comanda 
ducelui Carol I de Savoia. Întreaga operă 
sugerează pacea și bunăstarea, armonia 
deplină dintre om și natură, dintre 
imagine și textul pe două coloane. Omul 
trăiește în ritmul orelor liturgice, al 
anotimpurilor,al calendarului cosmic, 
astfel încât e dificil de afirmat dacă 
prevalează conținutul religios sau cel laic-
enciclopedic. Capodoperă incontestabilă, 
lucrarea a fost comparată de unii critici de 
artă chiar cu Gioconda lui Leonardo da 
Vinci, fiind în proprietatea Muzeului 
Condé din Chantilly, Franța. Unul dintre 
marii colecţionari de cărţi de la începutul 
secolului al XIV-lea, Richard de Bury, 
cancelar al Angliei, în cele 20 de capitole 
ale cărţii sale Philobiblon, enunţă, pentru 
prima oară, regulile ideale pe care trebuie 
sa le urmeze adevăraţii iubitori de cărţi: 
paznici eterni ai adevărului, nici un sacri-
ficiu să nu li se pare prea mare, pentru 
achiziţionarea lor, nici o grija nu trebuie 
neglijată pentru a le păstra.  „Biblioteca 
ducilor de Burgundia, Ioan fără Frică, Filip 
cel Bun şi Carol Temerarul se ridică de la 
248 de exemplare, la moartea primului, în 
anul 1420, la 3 211, la moartea celui de al 
doilea, în 1467, şi la mult mai multe, la 

moartea ultimului, în 1477. Ea trecea 
drept „cea mai bine înzestrată din toată 
lumea creştină” (A. Flocon, op. cit., p.113). 
După căderea Constantinopolelui, 
emigranţii greci precum  Manuel 
Chrysoloras, Georgios din Trebizonda, 
Theodor Gaza, Georgios Gemistos Plethon 
şi Bessarion din Trebizonda, predau 
limba greacă, prin filosofia lui Aristotel şi 
mai cu seamă pe  aceea a lui Platon, mult 
mai poetică. Ioannes Bessarion din 
Niceea, ajuns cardinal roman, va lăsa 
drept moştenire în 1472, 746 de 
manuscrise greceşti Veneţiei, unde vor 
forma primul fond al Bibliotecii San-
Marco. Ioan Lascaris (mort la 1534), 
urmaş al împăraţilor bizantini, este unul 
dintre prietenii lui Lorenzo Magnificul. El 
a adus dintr-o călătorie în Orient 200 de 
manuscrise din mănăstirile de la  Athos, 
care vor rămâne moștenire familiei de 
Medici. Ruda lui, Constantin Lascaris, 
stabilit la Messina, este autorul primei 
gramatici greceşti tipărite (la Milano, 
1476). Giovanni Aurispa, umanist şi 
călător, un obişnuit al curţii de la Ferrara, 
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după două călătorii în Orient aduce 300 
de manuscrise greceşti, printre care 
Eschil, Sofocle, Apollonios din Rodos, 
Platon, Pindar, Plutarh etc. 

  

 
 
5.De la manuscrisul iluminat la 
biblioteca virtuală.  
Deoarece manuscrisul iluminat este unic 
și irepetabil 100% în forma sa originară, 
accesul publicului larg la vizualizarea sau 
răsfoirea lui este aproape imposibilă. 
Tezaur al culturii umane, acesta este 
conservat în condiții de maximă 
securitate, pentru a nu suferi daune din 
partea agenților externi. Rezolvarea 
problemei a venit din dezvoltarea 
tehnicilor IT. Digitizarea reprezintă un șir 
de procese prin care transformăm un 
manuscris pe suport fizic pergament în 
manuscris virtual, identic cu primul, cu 
posibilitatea de a-l stoca și de a-l oferi 

unui deținător de computer sau tabletă. 
Puțină lume stie că primul proiect de tip 
„biblioteca digitală” s-a născut de fapt in 
1971, la ideea studentului american 
Michael Hart,de la Universitatea Illinois 
sub numele de Proiectul Gutenberg 
(www.gutenberg.org). Numărul cărților 
electronice din biblioteca Gutenberg a 
crescut de la 1.000 (în 1997) la 2.000 (în 
1999) și apoi la 10.000 in 2003. În acel 
moment, Hart avea o echipă de 1.000 de 
voluntari în toata lumea, care digitizau 
350 de cărți lunar. Hart și-a propus să 
aibă 1 milion de cărți disponibile în 2015, 
însă, din păcate, s- ajuns doar la 500 de 
mii. În ultimele 2 decenii, evoluția 
tehniciilor IT a fost spectaculoasă, astfel 
încât zeci de mii de documente au fost 
digitizate. A apărut European Digital 
Library-EDL( 28 de țări-30 de limbi), 
legislația comună europeană în domeniu 
și a început digitizarea tezaurului 
mondial. Prima Bibliotecă digitală a 
apărut în Finlanda, dar rezultate 
remarcabile au obținut Franța, Marea 
Britanie, S.U.A., Elveția, Spania etc. Prin 
proiectul Gallica, B.N. a Franței a digitizat 
peste trei milioane de documente. 
Biblioteca Vaticana a semnat la 12 
ianuarie 2012 cu firma japoneză  NTT 
Data un contract prin care aceasta se 
obligă să virtualizeze 82 de mii de 
documente pe care puțini pământeni ar fi 
avut ocazia să le vadă (vezi amănunte în 
Bolletino della Santa Sede, 20 martie, 
2014, p.4). Tot sub regimul spectacu-
losului se află proiectul italian Rerum 
Novarum, început la 3 martie 2011, când 
s-a făcut o demonstrație publică, s-a 
prezentat platforma revoluționară 
multi-touche, anume s-a făcut o 
imersiune virtuală în Biblia lui Borso 
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d′Este. Prin atingere, privitorul răsfoiește 
biblia pe care altfel n-ar fi văzut-o 
niciodată  (vezi  
http://grandiopere.fcp.it/casa-
editrice/category/novit/page/4/).  
 

 
În același scop, de a spori 

accesibilitatea la marile comori ale 
Renașterii italiene, Casa Editrice Franco 
Cosimo Panini Editore a lansat în 1994 
colecția  La Biblioteca Imposibile  care 

cuprinde edițiile în facsimil ale celor mai 
importante codice cu miniaturi (numără 
12 titluri printre care și cele la care ne-am 
referit noi ), eveniment despre care 
Umberto Eco spunea:«Per la prima volta 
ricercatori e studenti potranno studiare, 
sfogliare e toccare opere solitamente 
sepolte nelle casseforti delle biblioteche 
pubbliche- Pentru prima oară, cercetătorii 
și studenții vor putea studia, răsfoi și 
atinge  opere singulare înmormântate în 
seifurile bibliotecilor publice 
(trad.noastră,I.G.)».Din păcate, sunt cărți 
de colecție pentru bibliofili. Pe saitul 
specializat în vânzare de carte abebooks.it 
, astăzi, 15 noiembrie 2015, ora 11,00 
a.m., 1 exemplar din Biblia lui Borso d 
Este,ediția în facsimil, costa 14.750 euro, 
Biblia lui Montefeltro-18.900, iar Très 
Riches d′ Heures a ducelui de Berry se 
putea achiziționa la numai 34.976 de 
euro, toate second hand. Cultura,în 
general, și pasiunea de bibliofil, în special, 
costă. Vor dispărea cărțile în forma lor 
clasică? Umberto Eco îi invită pe adepții e-
book-urilor (op.cit.) să citească Război și 
pace de Lev Tolstoi la calculator sau pe 
tabletă, eventual după o pană de curent 
electric. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Lumină din Lumină 
 
 

Lâna de Aur este ceva ce aparţine omului, pentru 
care este infinit de preţioasă. Acest ceva a fost 

despărţit de om în timpuri străvechi, iar 
redobândirea sa este legată de invingerea unor 

forţe înspăimântătoare. Aşa stau lucrurile cu 
elementul veşnic din sufletul omului: El aparţine 

omului. Dar omul se află separat de elementul 
veşnic. Natura sa inferioară îl separă de el. Numai 

dacă o învinge, dacă o adoarme, omul poate să 
dobândească iarăşi ceea ce este veşnic. 

Rudolf Steiner 
 

n mod repetat, în Biblie, oamenii 
sunt numiți "suflete" (Exod 31:14, 
Proverbe 11:30), în special în 

contexte care se concentrează asupra 
valorii vieții umane și a personalității sau 
asupra conceptului de "ființă întreagă" 
(Psalmul 16: 9-10; Ezechiel 18: 4; Faptele 
Apostolilor 2:41; Apocalipsa 18:13). Este 
clar că sufletul omului este diferit de 
inimă (Deuteronomul 26:16; 30: 6) și de 
spirit (1 Tesaloniceni 5:23, Evrei 4:12) ori 
de minte (Matei 22:37, Marcu 12:30; Luca 
10: 27). Sufletul uman este creat de 
Dumnezeu (Ieremia 38:16). Poate fi 
puternic sau instabil (2 Petru 2:14); poate 
fi pierdut sau salvat (Iacov 1:21; Ezechiel 
18: 4). Știm că sufletul omenesc are 
nevoie de ispășire (Leviticul 17:11) și este 
parte din noi care este curățată și 
protejată de adevărul și lucrarea Duhului 
Sfânt (1 Petru 1:22). Isus este marele 
Păstor al sufletelor (1 Petru 2:25). 
Diferența subtilă dintre spiritul uman și 
suflet se remarcă cercetând modul în care 
ar putea pătrunde Cuvântul lui Dumnezeu 
"chiar și pentru a împărți sufletul și 
spiritul" (Evrei 4:12)? Ceea ce, subliniez 
eu, explică cele trei arcuri reflexe 
prezente în natura umană, deoarece, ca și 
Cuvântul lui Dumnezeu, sufletul este un 

lucru nepieritor. Deci divinitatea 
spiritului se îmbină armonios și reflex cu 
sufletul uman etern. 
 

Majoritatea creștinilor înțeleg sufletul 
ca pe o realitate ontologică distinctă de 
corp, dar integrată, caracteristicile sale 
fiind descrise în termeni morali, spirituali 
și filosofici. Conform unei eschatologii 
creștine comune, atunci când oamenii 
mor, sufletele lor vor fi judecate de 
Dumnezeu și hotărâte să meargă în Rai 
sau în Iad. Deși toate ramurile 
creștinismului - catolici, ortodocși 
ortodocși, ortodocși orientali, bisericile 
din est associate Vaticanului, evanghelici 
și protestanți - învață că Isus Cristos joacă 
un rol decisiv în procesul de mântuire 
creștină. Alți creștini înțeleg sufletul ca 
fiind viața și cred că morții dorm, cei cu 
adevărată credință moștenind viața 
veșnică fie în Cer, fie într'o Împărăție a lui 
Dumnezeu pe pământ, alături de 
Dumnezeu. Actualul Catehism al Bisericii 
Catolice definește sufletul ca fiind "cel mai 
intim aspect al oamenilor, ceea ce este de 
cea mai mare valoare în ele, prin care 
acestea sunt în imaginea lui Dumnezeu 
descrisă ca" suflet "înseamnă principiul 
spiritual din om". Toate sufletele care 
trăiesc și mor, vor fi judecate de Isus 

Î 
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Cristos când se va întoarce pe pământ. 
Biserica Catolică învață că existența 
fiecărui suflet individual este dependentă 
în întregime de Dumnezeu: "Doctrina 
credinței afirmă că sufletul spiritual și 
nemuritor este creat imediat de 
Dumnezeu". Protestanții cred în general 
în existența sufletului, dar se încadrează 
în două tabere importante despre ceea ce 
înseamnă acest lucru în termeni de viață 
după moarte. Unii, după Calvin26, cred în 
nemurirea sufletului și existența 
conștientă după moarte, în timp ce alții, 
după Luther27, cred în mortalitatea 
sufletului și somnul inconștient până la 
învierea morților. Diverse noi mișcări 
religioase derivate din adventism, cei de 
ziua a șaptea și mărtorii lui Iehova cred că 
morții nu posedă un suflet separat de trup 
și sunt inconștienți până Înviere. Biserica 
lui Isus Cristos a Sfinților din Zilele din 
Urmă învață că spiritul și trupul împreună 
constituie sufletul omului. "Spiritul și 
trupul sunt sufletul omului". Sfinții din 
zilele din urmă cred că sufletul este 
unirea unui duh preexistent, făcut de 
Dumnezeu cu un corp temporal, o 
concepție fizică pe pământ. După moarte, 
spiritul continuă să trăiască și să 
progreseze în lumea Duhului până la 
înviere, când este reunit cu trupul care o 
găzduise odată. Această reunire a trupului 
și a spiritului are ca rezultat un suflet 
perfect care este nemuritor și etern și 
capabil să primească o plinătate de 
bucurie. Unirea unui corp de spirit nou 
creat cu o inteligență veșnică existentă 
constituie o naștere a spiritului și justifică 

                                                
26 Jean Calvin (10 iul 1509, Noyon — 27 mai 1564, Geneva) a 
fost un reformator religios francez. Alături de Martin Luther, a 
fost unul din inițiatorii Reformei protestante, în opoziție cu 
anumite dogme și rituri ale Bisericii Catolice romane. Calvin a 
dezvoltat o doctrină - Calvinismul - relativ diferită de aceea a 
lui Luther, în special în ceea ce privește practicarea cultului, 
considerată o radicalizare a luteranismului. 
27 Martin Luther (10 nov 1483, Eisleben, Saxonia - 18 
feb 1546), pastor și doctor în teologie, a fost primul reformator 
protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii 
Evanghelice-Luterane. Primele idei ale Reformei 
protestante au fost enunțate de Martin Luther în 1517, în 
calitatea sa de preot catolic și profesor de exegeză 
la Universitatea din Wittenberg.  

titlul acordat lui Dumnezeu de Tată al 
spiritelor noastre.  

Izbânda salutară al creștinismului, 
exprimată de Părinții secolelor timpurii, a 
fost de a respinge gnosticismul, 
afirmându-se clar nemurirea fiecărui 
suflet uman. Chiar și în filozofia scolastică, 
care afirmă nemurirea naturală, este 
admisă și posibilitatea abstractă de 
anihilare prin actul puterii absolute a lui 
Dumnezeu. Toate ființele sunt compuse 
din materie și spirit. Astfel sufletul poate 
fi el însuși incorporeal și totuși necesită 
un corp ca o condiție a existenței sale, 
având forma corpului său, deoarece apa 
posedă forma vasului care o conține. În 
același timp, el predă în mod destul de 
clar natura naturală a sufletului. De 
asemenea, uneori folosește ceea ce pare a 
fi limbajul trichotomilor, ca atunci când 
spune că în înviere oamenii vor avea 
fiecare propriul trup, suflet și spirit. 
Gnosticismul a pus deoparte doctrina 
creației și a întregii idei creștine a relației 
lui Dumnezeu cu omul. Tratatul lui 
Tertulian28 De Anima a desemnat primul 
clasic creștin în psihologia propriu-zisă, 
dar el a dezvoltat un materialism 
metafizic, fiind fondatorul teoriei 
traducianismului, care derivă sufletul 
rațional transcris, adică prin procreare 
din sufletul părintelui. Teologii l-au 
abandonat în favoarea creaționismului, 
deoarece părea să compromită 
spiritualitatea sufletului. Origen29 a arătat 
că viața terestră este o pedeapsă și un 
remediu pentru păcatul prenatal, sufletul 
reprezentând un spirit corect degradat iar 
carnea o condiție a înstrăinării și a robiei. 
Spiritul, totuși, spiritul finit, poate exista 

                                                
28 Tertulian, născut Quintus Septimius Florens, 
(150, Cartagina - după 220, Cartagina), scriitor creștin 
timpuriu, primul scriitor patristic care a publicat în limba 
latină, motiv pentru care a fost numit „părintele creștinătății 
apusene” și „fondatorul teologiei vestice”. Este primul autor 
care a folosit cuvântul Trinitas ca echivalent 
pentru grecescul τριάς, pentru a desemna Sfânta Treime. 
29 Origen (185, Alexandria -  254, Tyr) învățat și teolog creștin, 
considerat ca fiind unul dintre cei mai reputați Părinți ai 
Bisericii.  
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numai într'un trup, deși este de natură 
eterică. 

În ceea ce privește Manicheismul30, el 
întotdeauna a afirmat valoarea și 
demnitatea corpului. Ca și la Aristotel 
sufletul este cauza finală a trupului. 
Deoarece Dumnezeu este bunul sau 
Summum Bonum al sufletului, la fel este 
sufletul bunul trup. Neoplatonismul, care 
prin Sfântul Augustin31 a contribuit atât 
de mult la filosofia spirituală, aparține 
acestei perioade. Ca și gnosticismul, el 
folosește emanații. Primul și veșnicul se 
naște prin emanație noos (inteligență); și 
de la noos la rândul său izvorăște psihicul 
(interpretat drept suflet), care este 

                                                
30 Maniheismul a reprezentat una dintre cele mai 
importante religii practicate în antichitate, în Orientul Mijlociu, 
în special pe teritoriul Imperiului Persan. Este o teză  
propagată de filozoful persan Mani (Manes) (216-277) ve 
susține dualismul radical ontologic între cele două principii 
eterne, Binele și Răul, care se opun într'o confruntare fără 
sfârșit. Organizată ca o nouă religie, „religia luminii”, având 
cărți, cult și ierarhie, mișcarea maniheistă a fost obiectul 
multor represalii și persecuții. (Wikipedia) 
31 Augustin de Hipona (Sfântul Augustin, 13 nov 354, 
Thagaste, Numidia - 28 aug 430, Hippo Regius, Algeria de azi), 
episcop, filozof, teolog și doctor al Bisericii. 

imaginea noosului, dar distinct față de ea 
ca o emanație mai târzie. Sufletul 
intermediază scala realității, iar 
perfecțiunea sa constă în întoarcerea spre 
divinitate de unde provine. În toate, 
neoplatonismul recunoaște primatul 
absolut al sufletului față de corp. Astfel, 
mintea este întotdeauna activă, 
percepând stimulii externi obținuți de 
corp în mod pasiv. În mod similar, Plotin32 
preferă să spună că trupul este în suflet și 
nu invers și a fost primul care a conceput 
prezență nedivizată și universală a 
sufletului care pătrunde în organism (tota 
in toto et all in singulis partibus). 
Antropologia filosofică a Sfântului 
Augustin mă determină să mă opresc 
asupra contribuțiilor sale la fiecare 
ramură a științei, simțurile, emoțiile, 
imaginația, memoria, voința și intelectul 
fiind explorate plenar, fiind fondatorul 
metodei introspective.  

                                                
32 Plotinus (204 AD, Lycopolis, Egypt - 270 AD, Campania, Italy), 

filosof grec care descrie cele trei principii: Unul, 
Intelectul și Sufletul 

 
Perspective from the first school in Romanian, two centuries ago by Gheorghe Asaki 
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De Civitate Dei 
 
 
 

Când vorbim de suflet, noi facem o deosebire între sufletul 
senzaţiei, sufletul raţiunii şi sufletul conştienţei. Am văzut 
că toate trei s-au format în natura lor spirituală în timpul 

perioadelor care formează primele trei zile ale Creaţiei. 
Atunci s-au format germenii lor. Dar învelişul lor, 

îmbrăcămintea lor, corpul fizic care a primit amprenta 
sufletului şi a devenit expresia fizică a naturii interioare 

sufleteşti a omului, nu apare decât mult mai târziu. Să 
reţinem încă o dată că mai întâi ia naştere elementul 

spiritual, apoi cel astral, care se condensează până la fizic-
eteric, după care spiritul vine, se impregnează în materie şi 

ia forma suflului de viaţă. 
Rudolf Steiner 

 
 

n Cetatea lui Dumnezeu, Sfântul 
Augustin prezintă antropologia 
dualistă a omului, un compozit 

esențial al corpului și sufletului. Sufletul, 
în afară de trup și invers, nu poate fi 
recunoscut ca întregul om, în plină 
tradiție platonică, după Plotin și Porfir33. 
Pentru Augustin, sufletele sunt create 
fiind substanțe imateriale care poartă 
chipul lui Dumnezeu. Augustin își 
motivează argumentele pentru nemurirea 
sufletului, mai întâi, în mintea omenească 
și, în al doilea rând, în Scripturi, susținând 
că sufletul trebuie să fie o realitate a 
capacității sale de a raționa, astfel încât 
adevărul existțnd în suflet, inseparabil și 
nemuritor. Cu alte cuvinte, sufletul este o 
ființă rațională care își actualizează 
esența în corpul material, el fiind 
immaterial ceea ce îi conferă nemurirea34. 
Nemurirea sufletului este explicată prin 
natura cunoașterii despre care se crede că 
este eternă. Motivul este că triunghiul 

                                                
33 Plotinus. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Web. 19 
Apr. 2010. <http://plato.stanford.edu/entries/plotinus/&gt;. 
34 Augustine. Basic Writings of Saint Augustine: On the 
Immortality of the Soul. Trans. Whitney Jennings Oates. Vol. 
1. New York: Random House, 1948.  

echilateral are întotdeauna trei unghiuri 
egale și trei părți egale. Forma 
triunghiului echilateral există în mintea 
noastră umană fără să o vedem odată ce îi 
cunoaștem caracteristicile de bază. Este 
înrădăcinată în adevărul absolut și în 
conștiință. Aceasta este posedată numai 
de cei vii: Dacă existăm rațiunea, adică 
dacă mintea noastră o face, și dacă mintea 
noastră nu poate raționa în mod corect 
fără știință și dacă fără știință nu poate 
exista minte decât ca o minte fără știință, 
atunci știința este în mintea omului. 
Gândul sau rațiunea noastră vine să existe 
independent prin gândire. Așa cum 
Augustin susține că știința este sinonim 
pentru toate cunoștințele de orice tip și 
fel; știința există și locuiește în mintea 
umană, iar ceea ce vine în mod 
independent prin gândul nostru este 
etern. De aceea, mintea umană este 
veșnică și trăiește mereu. Sufletul uman 
conține cunoștințe, dar acestea aparțin 
unei anumite conștiințe nemuritoare, deci 
sufletul este nemuritor. Acest argument 
este urmat de un altul care, de asemenea, 
a apelat puternic la mintea lui Augustin în 
momentul în care a fost formulată. 
Sufletul omului este nemuritor deoarece 

Î 



628 vol. 29,  184-186| octombrie-noiembrie-decembrie, 2019 

 

este originea rațiunii care este 
nemuritoare. Am vorbit deja despre 
motivul că, în același mod ca și știința și 
mintea, trebuie să fie în mod necesar 
inseparabil față de corpul care este mobil 
datorită deplasării sale în întreaga sa 
existență. Așa cum doi și cu doi fac 
întotdeauna patru și modul lor existent 
nu se schimbă deloc,35 Augustin scrie că 
sufletul este nemuritor pentru că 
Dumnezeu l-a creat și a vrut să fie 
nemuritor, ca o "substanță spirituală 
simplă" care nu se descompune. Sufletul 
nu se asociază morții trupești, pentru că 
Dumnezeu l-a creat după chipul său. În 
Cetatea lui Dumnezeu, el afirmă că Platon 
a spus că sufletele nu ar putea exista veșnic 
fără corpuri; căci în acest scop, a spus el, 
sufletele și înțelepții trebuie să se întoarcă 
în timp în alte trupuri.36 Pentru Platon, 
sufletul veșnic se întoarce să trăiască într-
un alt trup pentru a deveni o ființă 
reîncarnată. Acest tip de suflet se va 
întoarce la Tatăl după moartea trupului. 
Opoziția acestei teorii față de Noul 
Testament care neagă învierea trupească 
reprezintă o legătură.cu necesitatea 
vierții creștine care conduce la viața 
veșnică a sufletului-corp în armonie cu 
Scriptura. El scrie: "Noi (creștinii) 
spunem că separarea sufletului de trup 
trebuie să fie ținută ca parte a pedepsei 
omului. Căci ei (în privința altor filozofi) 
presupun că binecuvântarea sufletului 
este numai completă, când este 
îndepărtată de trup și se întoarce la 
Dumnezeu ca un pur și simplu și, pur și 
simplu, suflet gol , contrazicând doctrina 
lor de reîncarnare. După examinarea 
poziției Sfântului Augustin cu privire la 
nemurirea sufletului și a compozitului 
suflet-corp ca și unire, remarcăm cât de 
mult filosofia greacă și neoplatonismul i-
au influențat gândirea, fără a pierde 
originalitatea teologiei Părinților Bisericii 
                                                
35 Cooper, John W. Body, Soul, and Life Everlasting: Biblical 
Anthropology and the Monism-dualism Debate. 2nd ed. 
Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1989.. 
36 Augustine. The City of God. Trans. Marcus Dods. New York: 
Barnes & Noble, 2006.  

care au trăit înaintea lui37. Putem 
considera că el a jucat un rol major în 
dezvoltarea teologiei Reformei. Teologia 
sa filozofică poate fi văzută în lucrările lui 
Thomas d'Aquino. Mai târziu, 
reformatorii ca Luther și mai ales John 
Calvin au fost mult influențați. Astfel, 
teologia filozofică a lui Augustin și mai 
ales antropologia creștină filosofică au un 
impact puternic în întreaga istorie a 
bisericii. Învățătura apostolului Paul a fost 
îndrumarea lui Augustin de a menține 
teologia Bisericii de la sincretismul și 
pluralismul filosofic al vremii. Prin 
filozofia sa antropologică, putem înțelege 
acum ce ne face ca o persoană umană 
completă și implicarea sufletului nostru 
care trăiește în veșnicie cu Dumnezeu. 

Toată existența individuală este numai 
dezvoltarea vieții divine, în care toate 
lucrurile sunt destinate să fie reluate. 
Avicenna38 a elaborat în continuare 
înțelegerea aristotelică a sufletului și au 
dezvoltat propria lor teorie asupra 
sufletului, făcând o distincție între suflet 
și spirit, iar doctrina aviceniană asupra 
naturii sufletului a fost influențată de 
scholastici. Unele dintre părerile lui 
Avicenna despre suflet includ ideea că 
nemurirea sufletului este o consecință a 
naturii sale și nu un scop pentru ca el să-
și poată îndeplini. În teoria sa despre "cei 
zece intelectuali", el a privit sufletul uman 
ca fiind cel de-al zecelea și ultimul 
intelect. Avicenna a descris faimosul 
experiment despre gândirea "plutitoare" 
pentru a demonstra conștiința umană și 
natura substanțială a sufletului. El le-a 
spus cititorilor să-și imagineze că sunt 
suspendați în aer, izolați de toate 
senzațiile, care nu includ nici un contact 
senzorial cu propriile corpuri, în acest 

                                                
37 Augustine. “The Immortality of the Soul.” Trans. Ludwig 
Schopp. The Fathers of the Church: A New Translation. Vol. 
4. [New York]: Catholic University of America, 1947.  
38 Avicenna (Ibn Sīnā sau Abu Ali Sina, 980 - iunie 1037) 
cărturar persan, considerat unul dintre cei mai importanți 
medici, astronomi, gânditori și scriitori ai erei aurii islamice de 
aur 
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scenariu, cineva ar avea totuși conștiință 
de sine. El concluzionează astfel că ideea 
de sine nu depinde în mod logic de vreun 
lucru fizic și că sufletul nu trebuie privit 
în termeni relativi, ci ca o primă dată, o 
substanță. Acest argument a fost ulterior 
rafinat și simplificat de René Descartes în 
termeni epistemici, când a afirmat: "Pot 
abstracționa din supoziția tuturor 
lucrurilor externe, dar nu din supoziția 
conștiinței mele." Avicenna a susținut, în 
general, ideea lui Aristotel despre sufletul 
care provine din inimă, criticând în 
continuare ideea lui Aristotel, potrivit 
căreia fiecare suflet unic necesită 
existența unei surse unice, în acest caz a 
inimii.  

Sfântul Thomas, împreună cu ceilalți 
scolastici, modifică această parte a 
tradiției aristotelice, doctrina sa 
rezumându-se la faptul că sufletul 
rațional, care este unul cu principiul 
sensibil și vegetativ, este forma corpului. 
În urma lui Aristotel și Avicenna, Thomas 
d'Aquino39 a înțeles sufletul ca fiind prima 
actualitate a trupului viu. Ca urmare, el a 
distins trei ordine de viață: plante, care se 
hrănesc și cresc; animale, care adaugă 
sensibilitate la activitățile plantelor; și 
oamenii, care adaugă intelectul 
activităților animalelor. În ceea ce 
privește sufletul omenesc, teoria sa 
epistemologică impunea ca, de vreme ce 
dobânditorul devine ceea ce el știe, 
sufletul nu este cu siguranță corporal - 
dacă ar fi corporal atunci ar intra 
înlăuntrul său. Prin urmare, sufletul 
acționează înafara organelor corpului și 
poate exista fără corp, nefiind distrus în 
nici un proces natural. Argumentul 
complet pentru nemurirea sufletului și 
elaborarea de către Aquinas a teoriei 
aristotelice se găsește în Întrebarea 75 
din prima parte a Summei Teologicae. În 

                                                
39 Sfântul Thomas Aquinas - Tommaso d'Aquino (1225 – 7 
Mar 1274) preot catolic dominican italian, doctor al bisericii, 
un influent filosof, teolog ți jurist scolastic, cunoscut ca Doctor 
Angelicus și Doctor Communis.  

Summa40, se afirmă în mod clar poziția sa 
cu privire la natura sufletului; definind-o 
ca „primul principiu al vieții“. Sufletul nu 
este corporal sau un organism; dar o 
ființă umană este un tot care provine din 
trup si suflet: asta este ceea ce 
consemnează Thomas când scrie că ceva 
una cu natura poate fi format dintr-o 
substanță intelectuală și un corp, și un 
lucru unul la natura nu rezultă din două 
entități permanente decât dacă unul are 
caracter de forme substanțiale, iar cealaltă 
a materiei. Sufletul este o „formă 
substanțială“; aceasta este o parte a unei 
substanțe, dar aceasta nu este o substanță 
în sine. Cu toate acestea, sufletul există 
separat de corp, și continuă, după moarte, 
în multe dintre capacitățile ne gândim ca 
om. La orice substanță dată, materia și 
forma sunt unite în mod necesar, și 
fiecare este un aspect necesar al acestei 
substanțe. Cu toate acestea, ele sunt 
conceptual separabile. Repet, Sufletul nu 
este în întregime scufundat în materie, 
activitățile sale superioare fiind în mod 
intrinsec independente de organism; 
sufletul rațional este produs prin'o creație 
specială în momentul în care organismul 
este suficient de dezvoltat pentru a'l 
primi. În prima etapă a dezvoltării 
embrionare, principiul vital are doar 
puteri vegetative; apoi apare un suflet 
sensibil, preluat din potențele evolutive 
ale organismului - mai târziu, acesta este 
înlocuit de sufletul rațional perfect, care 
este în esență imaterial și astfel 
postulează un act creativ special. Mulți 
teologi moderni au abandonat acest ultim 
punct al învățăturii Sfântului Thomas și 
susțin că un suflet pe deplin rațional este 
infuzat în embrion în primul moment al 
existenței sale, contrar doctrinei 
rosicruciene de care ne vom ocupa într'o 
prelegere ulterioară. 

                                                
40 Thomas de Aqino, Summa Theologica,  Ed. Polirom,  Iași, 
2009,una dintre principalele inspirații intelectuale pentru 
filozofia tomistă,  a avut o mare influență asupra lui Dante în 
Divina Comedie, poemul epic care a mai fost numit „Summa în 
versuri.“ 
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„Poezia este cel 
mai frumos 

punct de 
reîntâlnire” 

 
„Teksa shpërndahemi, vendtakimin më të bukur e kemi poezinë” / „Atunci când  

ne risipim, poezia este cel mai frumos punct de reîntâlnire” (Visar Zhiti) 
 

ntologia poetică bilingvă 
română-albaneză intitu-
lată Daruri divine/ 

Dhurata hyjnore a apărut în al 
doilea volum (București, Aman-
da Edit Verlag, 2019), incluzând 
șapte poeți români și doi alba-
nezi. Versiunea în albaneză 
aparține lui Baki Ymeri, prefața 
e semnată de Visar Zhiti. Cu o 
excepție, grupajele de poezie 
sunt urmate de prezentarea bio-
bibliografică a autorului; despre 
Drita Nikoliqi Binaj scrie Daniel 
Marian, iar pentru Sadulla 
Zendeli-Daja, s-a preluat un text 
din Skënder Hasko (scriitor 
albanez, decedat). 

Din puzderia de poeți 
români contemporani din Țară 
și de peste hotare, au fost alese 
anume aceste șapte nume – Ion 
Deaconescu, Radu Botiș, 
Camelia Radulian, Alexandru 
Miloș, Lăcrimioara Iva, Mihai 
Firică, Gelu Dragoș. Diferiți din 
toate punctele de vedere, împre-
ună, ei configurează totuși 
„starea” literaturii române de 
azi, adică creații cu accent 
puternic pe comunicare, de mul-
te ori frumos adusă din condei, 
dar și de destule ori ternă. 

„În zorii gândului” (Në 
agimet e mendimit – ce frumos!) 
lui Ion Deaconescu se înalță o 

lirică confesivă, meditativă, 
rostită în ton grav, discurs de 
cunoaștere și de înțelegere. În 
imn sau cu sunet de liră, 
impecabil armonizat, se citește 
în poemele lui Radu Botiș 
despre cele de Sus și cele de jos 
(încrederea în a Doua Venire, de 
pildă – „Cu semn astral din 
patria divină / Pământul va 
renaște negreșit”, sau demnita-
tea omului în virtutea smere-
niei: „Nu nouă Doamne, Glorie, 
nu nouă / Doar numelui Tău 
Veșnic și PreaSfânt”). Foarte 
rezumativ, cu pasul, cu gândul, 
Alexandru Miloș este și „cu teii 
în floare”, și „cu stelele”, și are ca 
dar divin „Bucuria din lumea 
mea, / Suferinţa din lumea 
aceasta, / Mulţumirea că fac 
parte din amândouă, / 
Interdimensional [...]”, relația 
fiind, de altfel, nucleară în 
poezia sa. Lăcrimioara Iva se 
exprimă bine în aforism, reto-
rică morală, are reușite finaluri-
surpriză, unele creații sânt 
modele de noblețe creștină (un 
fragment de poem în proză: 
„Îngenunchez și mă rog: 
Doamne, niciodată să nu fiu eu 
vânătorul! Niciodată! Mă resem-
nez cu această condiție de 
veșnic vânată, vânată de tine, de 
timp, de tristețe!”). Stins în 

formulă, dar cu lumină în 
inspirație, Mihai Firică vine cu 
„o întrebare căzută fără zgomot 
în zăpadă” cam în toate poeziile 
incluse în acest volum. Scrisul 
lui Gelu Dragoș contează pe idee 
și câștigă prin idee; ce rămâne la 
el mereu în contrast cu cum – 
iată o probă: „stau obosit, 
nemişcat şi / încerc să visez / că 
nu trăiesc în secolul / turbulen-
ţei globale”. Drita Nikoliqi Binaj, 
nume nou pentru noi, ne e 
accesibilă în acest volum prin 
câteva versuri în română incluse 
în prezentarea semnată de 
Daniel Marian, destul însă 
pentru a cunoaște o poetă de o 
sensibilitate și un verb aparte: 
„Din nopţile-ntunecate / asfinţi-
turile nu mi se deschid. / În 
seara aceasta / am spart paharul 
speranţelor / rupte” (Nga netët 
e errëta / agimet s’më çelën. / 
Sonte / e theva gotën e shpresave 
/ të këputura). Sadulla Zendeli-
Daja excelează în poezia închi-
nată Albaniei-mamă (Shqipërisë 
Nënë), căreia, exilat în Suedia, îi 
duce dorul (Sytë lot më rrjedhin 
për atdheun tonë). Din păcate, 
antologia nu prezintă în tradu-
cere nici textele acestui poet, 
nici cuvintele lui Skënder Hasko. 

Angela-Monica JUCAN 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

Logică, matematică, filosofie 

 

ertrand Arthur William Russell 
(1872-1970) a studiat mate-
matica, apoi „științele morale” la 

Trinity College, Cambridge, într-o 
atmosferă intelectuală stimulantă, 
contrastînd cu singurătatea anilor de 
adolescență; la Cambridge, s-a împrietenit 
cu George Edward Moore, care l-a 
convertit la filosofie, și cu Norbert Alfred 
Whitehead. După o perioadă petrecută în 
diplomație, la Paris, Bertrand Russell își 
continuă studiile la Berlin, apoi susține la 
Trinity College o teză de inspirație 
kantiană despre fundamentele geome-
triei. A fost profesor la Trinity College, la 
universități din Chicago, Los Angeles și 
Philadelphia. Din cauza pacifismului său 
din timpul Primului Război Mondial, și-a 
pierdut postul la Cambridge și a făcut 
închisoare. În 1961 a fost din nou închis 
pentru incitare la nesupunere civică. 

Împreună cu Norbert Alfred Whitehead a 
scris Principia Mathematica, una dintre 
cele mai importante lucrări de logică din 
toate timpurile. Dintre alte lucrări ale lui 
Russell, amintim: Philosophical Essays, 
The Analysis of Mind, Mysticism and Logic, 
The Conquest of Happiness, The Principles 
of Mathematics. În anul 1950 a primit 
Premiul Nobel pentru literatură. 

Autor al unei opere vaste, acoperind 
logica și filosofia matematicii, filosofia 
științei și teoria cunoașterii, filosofia 
minții și filosofia limbajului, filosofia 
morală și etica aplicată, Bertrand Russell 
este un filosof studiat pentru contribuțiile 
sale majore în domeniile amintite. Una 
dintre cărțile recente despre filosofia lui 
Bertrand Russell este semnată de 
cercetătoarea ieșeană Cătălina-Daniela 
Răducu, Existență și cunoaștere. 
Bertrand Russell între idealism și 
realism, Iași, Editura Lumen, 2016, 264 
p. Vastitatea operei, a subiectelor 
abordate de-a lungul a peste 60 de ani de 
activitate, a determinat-o pe Cătălina-
Daniela Răducu să descrie evoluția 
filosofică a gînditorului englez în patru 
mari etape: etapa idealistă (1894-1898), 
etapa logică (1899-1913), etapa logico-
epistemologică (1913-1921) și etapa 
epistemologică (1921-1959). Autoarea 
reia opinia lui W.V.O. Quine conform 
căreia se poate vorbi fără teama de a greși 
despre „epoca lui Russell”: „Viața lui 
Russell coincide cu o eră a istoriei 
filosofiei ce se detașează clar din întreg și 
care poate fi definită într-unul dintre 
următoarele moduri similare: filosofia de 
la John Stuart Mill încoace; ultimii o sută 
de ani de filosofie; sau, în modul cel mai 
semnificativ, Epoca lui Russell.” Dar 

B



632 vol. 29,  184-186| octombrie-noiembrie-decembrie, 2019 

 

conturarea poziției filosofice a lui Russell 
s-a făcut prin succesive tatonări, 
neliniștea sa filosofică trecîndu-l prin 
schimbări de poziție fundamentale, care 
aveau să constituie baza logică a 
neopozitivismului contemporan. A 
început prin a fi hegelian, după modelul 
profesorilor săi de la Cambridge, perioadă 
în care își propunea să dezvolte un sistem 
filosofic propriu, o sinteză hegeliană. Dar 
trece repede de la adeziune la opoziție, 
sub influența lui G. E. Moore, optînd 
pentru un realism extrem, inspirat de 
filosoful austriac Alexius Meinong. 
„Russell se înscrie într-o amplă mișcare 
de reacție anti-idealistă și anti-
psihologistă care adună laolaltă la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începutul secolului 
al XX-lea autori precum Frege, Brentano, 
Meinong și Husserl”, notează Cătălina-
Daniela Răducu, subliniind astfel că 
filosoful și logicianul englez nu era străin 
de contextul filosofic al timpului. 

Cătălina-Daniela Răducu supune unei 
atente priviri contextul filosofic în care s-
au conturat opțiunile lui Bertrand Russell. 
Nu pot lipsi referințele la metafizica lui 
Francis Herbert Bradley, de inspirație 
hegeliană, aici autoarea căutînd să 
surprindă nu atît originalitatea lui 
Bradley, cît ce anume din tezele neo-
hegeliene au stîrnit opoziția lui Russel și a 
lui Moore. Moore va respinge o singură 
propoziție, ceea ce va zdruncina întreg 
sistemul, și alege afirmația esseestpercepi; 
el respinge și materialismul și idealismul, 
optînd pentru realism, postulînd că și 
conștiința și obiectul există. Russell, prin 
doctrina relațiilor externe afirmă exis-
tența obiectelor independent de minte și 
relațiile externe dintre acestea, respinge 
monismul, dezvoltînd o ontologie realistă 
platonică. 

Logica și matematica au fost pentru 
Bertrand Russell discipline din care va 
extrage teorii fundamentale care îl vor 
conduce la filosofia atomismului logic, 
autoarea prezentînd, printre altele, teoria 
tipurilor care răspundea impasului serios 

în care se afla matematica, subliniind că 
„semnificația filosofică a întregului efort 
logicist este că s-a demonstrat că 
adevărurile matematice sînt independente 
de gîndirea umană, de caracteristicile 
structurale ale modului nostru de gîndire. 
Adevărurile matematice au fost 
demonstrate ca fiind necesare și obiective 
pentru că depind numai de anumite reguli 
logice fundamentale care sînt valabile 
independent de spirit sau de lumea 
empirică.” Cătălina-Daniela Răducu 
continuă prezentarea contribuțiilor pe 
care Russell le aduce filosofiei cu teoria 
descripțiilor definite, despre care Allan 
Wood spunea că poate fi considerată „cea 
mai importantă contribuție pe care a 
adus-o Russell în filosofie, pe planul 
detaliului”. La prima vedere pare un 
simplu joc de cuvinte, și atunci cum un joc 
de cuvinte să fie punctul de plecare al 
unei revoluții complete, dar această teorie 
deschidea calea spre o filosofie pluralistă.  
Cele două mari contribuții ale lui Russell 
aduse filosofiei secolului al XX-lea, îi 
permit să dezvolte un nou tip de 
metafizică și să definească filosofia ca 
fiind analitică, esența filosofiei sale fiind 
atomismul. După elaborarea teoriei 
atomismului logic, preocupările de teoria 
cunoașterii devin tot mai dominante în 
activitatea filosofică a lui Bertrand 
Russell. Era ghidat de dorința de afla cît se 
poate cunoaște, care este gradul de 
certitudine sau îndoială, deși știa că 
pentru simțul comun științific, doar o 
parte infinitezimală a universului este 
cunoscută, după cum știa că trebuie să 
acceptăm opinii despre lucruri pe care nu 
le putem experimenta. Apogeul creației 
filosofice a lui Bertrand Russell îl 
reprezintă realismul științific întemeiat 
pe șase principii din care cel mai 
important pare cel care postulează 
existența unei lumi exterioare ce poate fi 
cunoscută. Realismul științific afirmă că 
scopul științei este cel de a descoperi o 
imagine cît mai corectă a lumii, că 
procesul de avansare în direcția 
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adevărului este departe de a fi realizat și 
încă nu avem o cunoaștere autentică 
despre lumea exterioară. „Cunoașterea 
încă este subiect de discuție în zilele 
noastre și este firesc pentru evoluția 
gîndirii în general faptul că ideile ce se 
succed nu converg toate pentru a justifica 
anumite opinii din trecut. Dimpotrivă, 
firesc este ca acestea să se contrazică, 
dialectica aceasta fiind una benefică 
pentru progresul unei discipline cum este 
aceea a teoriei cunoașterii”, scrie 
Cătălina-Daniela Răducu. 

Cartea Cătălinei-Daniela Răducu 
surprinde unitatea filosofiei lui Bertrand 
Russell dincolo de aspectul aparent 
fragmentar al acesteia, unitate 
recognoscibilă în realismul lui Russell, în 

metoda analitică, în fundamentarea 
concepției filosofice pe simțul comun și pe 
rezultatele științei. Într-o scrisoare din 
1918, Bertrand Russell scria că „vreau, 
înfruntînd limitele lumii, să scrutez 
întunericul de dincolo de acestea și să 
disting în mod mai clar decît au făcut-o 
alții formele misterului din lumea aceea 
necunoscută…Vreau să aduc în lumea 
oamenilor un pic de înțelepciune nouă.” 
Prin abundența sa, prin diversitatea 
centrelor de interes și prin caracterul 
novator, opera multiformă a lui Bertrand 
Russell nu are egal în secolul trecut, 
contribuind decisiv la o mai bună înțe-
legere a lumii, la o mai bună înțelegere a 
înțelegerii. 

 
 

Evanghelii gnostice 

 

soterismul și științele oculte 
cunosc un reviriment uimitor 
odată cu apariția a numeroase 

școli și grupuri care se afirmă sub diverse 

denominațiuni. Aceste mișcări înfloritoa-
re sînt susținute de o antropologie, o 
cosmologie și o teologie identice, de 
factură gnostică. Gnosticul este în sensul 
larg al termenului cel care cunoaște, 
pentru că a avut o revelație. Prin această 
cunoaștere el este salvat, el nu crede 
întrucît credința este inferioară 
cunoașterii. Aceste grupuri se revendică 
drept o resurgență contemporană a 
„gnozei eterne”. Primele cercetări asupra 
gnosticismului au fost întreprinse de 
Johann Lorenz Mosheim, J. Horn și Lewald 
care vedeau sursele gnosticismului în 
filosofia orientală, în dualismul 
zoroastrian; mai tîrziu s-a vorbit de sursa 
platonismului filonian. Ferdinand 
Christian Baur, în 1835, a fost primul care 
a făcut o sinteză asupra gnosticismului ca 
filosofie religioasă. Baur vedea în gnoză o 
gîndire religioasă născută în Alexandria 
într-un creuzet în care s-au întîlnit 
creștinismul, iudaismul și păgînismul. În 
vremurile de demult, granițele 
gnosticismului erau insesizabile; nu era o 

E
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religie specifică unui popor, nu s-a 
constituit în Biserică, nu a avut ierarhie. 
Unii se revendică din creștinism și au 
pretenția că interpretează corect ideile 
creștine, în vreme ce alții nu lasă să se 
vadă vreo influență creștină. 

Interpretările asupra gnozei și 
gnosticismului au suportat mutații 
semnificative după descoperirea 
bibliotecii copte de la Nag Hammadi, în 
1945. Odată cu această descoperire a 
revenit întrebarea: care sînt originile 
gnosticismului? Problema esenței 
gnosticismului este legată de originea sa. 
Descoperirile de la Nag Hammadi au 
deschis o importantă cale de cercetare 
asupra iudaismului heterodox care a jucat 
un rol capital în formarea și expansiunea 
gnosticismului. H. Gratz vorbea la mijlocul 
secolului al XIX-lea de elemente gnostice 
în Talmud, pentru ca Gilles Quispel, la 
mijlocul secolului al XX-lea să dezvolte 
teza iudaismului heterodox ca sursă a 
gnosticismului. În opinia sa, îndepărtată 
de cea a adepților iranizării gnostice, 
tema cosmogonică a creației, tema 
antropologică a căderii sufletului și tema 
cristologică a unui anthropos perfect sînt 
formulări ale iudaismului heterodox; 
tezele sale vor căpăta noi argumente 
odată cu descoperirile de la Qumrân. 
Pornind de la cele două descoperiri 
arheologice majore, Robert McQueen 
Grant este autorul unor considerații și 
mai nete în favoarea originii iudaice a 
curentului gnostic: gnosticismul ar fi 
apărut pe ruinele speranțelor apocaliptice 
și eshatologice născute după dărîmarea 
Templului de la Ierusalim. Robert 
McLellan Wilson adoptă un punct de 
vedere mai nuanțat și vede iudaismul ca 
un intermediar în formarea sistemelor 
gnostice. Precedînd creștinismul în 
raporturile cu elenismul, iudaismul, și cu 
precădere cel din diaspora, a fost o punte 
între lumea greco-orientală și lumea 
iudeo-creștină. 

Dezbaterea privind raportul gnosticis-
mului cu creștinismul este foarte veche de 
vreme ce Părinții Bisericii condamnau 
scrierile gnostice. Pozițiile teologilor 
moderni asupra gnosticismului au fost în 
general orientate spre apărarea 
creștinismului, dar în secolul al XX-lea a 
existat un curent care a susținut că 
Epistolele Apostolului Pavel ar conține 
elemente de gnosticism, după cum 
Evanghelia după Ioan ar fi introdus în 
creștinism mitul iranian al Salvatorului. 
Dincolo de confruntările între școlile 
teologice, este unanim acceptat că 
gnosticii au folosit Noul Testament 
adaptîndu-l cerințelor lor; așa au apărut 
evangheliile apocrife. Aceste rînduri sînt 
prilejuite de reeditarea cărții Evanghelii 
gnostice, București, Editura Herald, 
traducere, studii introductive, note și 
comentarii de Anton Toth, colecția 
„Manuscris”, 2018, 366 p.  Volumul 
cuprinde cinci texte gnostice: Evanghelia 
Adevărului, Evanghelia după Filip, 
Evanghelia Egiptenilor, Evanghelia după 
Maria și Evanghelia după Toma. 

Alături de scrierile reținute de 
Biserică, așa numitul canon al Scripturii, 
au apărut în primele două secole 
numeroase texte reflectînd varietatea 
tradițiilor și preocupările proprii fiecărei 
comunități. Studiul apocrifelor Noului 
Testament este dificil, multe texte s-au 
transmis fragmentar, unele manuscrise 
conțin diferențe considerabile, pentru că 
de-a lungul timpului, în lipsa unui control 
al unei autorități ecleziastice, au fost 
supuse remanierilor, modificărilor. 
Despre gnosticism s-a discutat în secolele 
 II-III, cînd Părinții Bisericii condamnau 
scrierile gnostice ca fiind eretice, apoi 
discuția s-a reluat la începutul secolului al 
XVIII-lea, dar despre textele gnostice 
propriu-zise se vorbește de cîteva decenii, 
după descoperirile de la Nag Hammadi și 
de la Qumrân, iar accesul la manuscrisele 
descoperite în aceste localități a fost 
posibil integral abia în anul 1979, deci 
timp insuficient pentru studii aprofun-
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date. Biblioteca coptă de la Nag Hammadi 
conține texte de mare diversitate care, 
chiar dacă nu revoluționează cunoașterea 
gnosticismului, aduce nuanțe importante 
care limpezesc înțelegerea acestui curent 
care și-a pus pecetea asupra primelor 
secole creștine. 

Cel mai cunoscut text descoperit la 
Nag Hammadi este Evanghelia după 
Toma, o culegere de 114 logii atribuite lui 
Isus; o parte a manuscrisului este 
prezentată ca o revelație gnostică, iar o 
altă parte, sensibil egală, ca o reluare a 
textelor tradiției sinoptice, dar cu 
variante notabile. Asemănarea cu textele 
sinoptice nu înseamnă nimic altceva decît 
reluarea și integrarea lor într-o doctrină 
în ansamblu gnostică. Textul care începe 
cu o logia celebră și ușor enigmatică 
(„Acestea sînt cuvintele cele tainice pe 
care le-a rostit Isus cel Viu, și pe care 
Didymos Iuda Toma le-a așternut în scris. 
Și El a spus: «Cel care va găsi tîlcul acestor 
spuse nu va gusta moartea»”), nu conține 
nici o referință la minuni, nici o aluzie la 
patimi, nimic despre învierea lui Isus. 

Mult timp respinse înainte de a fi 
cercetate și studiate, astăzi textele 
gnostice sînt privite și interpretate 
nuanțat; aceeași atitudine s-a manifestat 
față de textele apocrife, considerate inițial 
cărți la care aveau acces doar inițiații, 
apoi declarate non canonice, pentru ca 
începînd cu secolul al XVIII-lea să fie 
acceptate ca făcînd parte din corpusul 
scripturar. Cercetarea științifică din zilele 
noastre a început cu ridicarea 
discreditării care plana asupra 
apocrifelor, apreciind fiecare text în 
funcție de propriile caracteristici. Astfel, 
acum apocrifele sînt privite ca documente 
istorice care furnizează prețioase 
informații asupra mediilor religioase și 
culturale din care proveneau. Astăzi se 
recunoaște în cercurile științifice 
ca Evanghelia Adevărului contribuie la o 
mai bună cunoaștere a gnosticismului lui 

Valentin și a etapelor evoluției sale. 
Pentru gnostici salvarea este concepută 
ca o restaurare a unității pierdute, 
reîntoarcerea către interioritate, 
separarea de lume. Dar spiritul nu poate 
accede la salvare fără inițiativa divină, iar 
aceasta poate fi uneori însăși o carte 
gnostică, scrisă de un personaj divin al 
Pleromei, cum ar fi Set care a 
scris Evanghelia Egiptenilor; cartea a fost 
așezată în înaltul munților acolo unde 
soarele nu se culcă niciodată, deci într-un 
loc transcendent. 

Ca apărători necondiționați ai dogmei, 
teologii se vor grăbi să respingă cu 
vehemență scrierile gnostice, de multe ori 
fără o minimă documentare, doar în 
virtutea diferenței, gnosticismul este 
altceva decît creștinismul. Unul dintre 
filosofii care au încercat să găsească o 
unitate inteligibilă a curentelor gnostice, 
încercînd în acest fel să prezinte 
deopotrivă spiritul gnostic și esența 
gnosticismului, a fost Hans Jonas. El a 
pornit de la procesul de elenizare în care 
distinge două perioade; prima este cea de 
impunere a elenismului după Alexandru 
cel Mare pînă la sfîrșitul secolului I d.C.; a 
doua este perioada întîlnirii 
creștinismului cu Orientul elenizat și cu 
curentele sale religioase: iudaismul 
elenistic, filosofia ebraică alexandrină, 
astrologia și magia babiloniană. În această 
efervescență de întîlniri, Hans Jonas 
descoperă un fond spiritual comun, 
principiul gnostic. Pentru Hans Jonas 
experiența religioasă a gnosticului este 
experiența exilului trăit într-un context 
simbolic. Din lumea cerească vine 
chemarea care deșteaptă sufletul și îi 
arată drumul salvării; mișcarea gnostică 
nu este un sincretism oriental, ci o 
experiență a salvării, născută într-o 
situație de criză a lumii greco-romane și a 
lumii orientale. Este experiența religioasă 
a lui homo gnosticus. 
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Despre adevăr, prejudecăți și 
ignoranță 

 

aul Henri Thiry, baron d’Holbach 
(1723-1789) este un filosof 
francez de origine germană. A 

făcut studii la Universitatea din Leiden, 
după care se mută în Franța, trăind cea 
mai mare parte a timpului la Paris unde 
intră în contact cu cei mai importanți 
reprezentanți ai Iluminismului francez, 
îndeosebi cu Rousseau, d’Alembert, 
Helvetius, Buffon și Diderot. Deținător al 
unei impresionante biblioteci, dar și al 
unei valoroase colecții de stampe și 
gravuri, d’Holbach a tradus și răspîndit 
opere știintifice, antireligioase sau 
materialiste intrînd deseori în conflict cu 
autoritățile spirituale și temporale. A 
colaborat la Enciclopedia Franceză 
redactînd articole despre chimie, 
metalurgie și mineralogie. Și-a folosit 
cunoștințele științifice pentru a apăra cu 
ardoare materialismul care a fost sursa 
tuturor scrierilor sale. Amintim cîteva 
dintre acestea: Le Christianisme dévoilé; 

Le Bon Sens ou les idées naturelles 
opposées aux idées surrnaturelles; La 
Morale universelle ou les devoirs de 
l’homme fondés sur la nature; Le Système 
de la nature, tradusă în limba română, 
Sistemul naturii, în 1957. Cu această 
lucrare d’Holbach atinge apogeul unei 
concepții riguros materialiste și atee a 
naturii, societății și omului. Concepția sa 
tindea să emancipeze omul de superstiția 
religioasă și de impostura a cărei victimă 
era, pentru a-i aduce fericirea și a-i reda 
libertatea. Omul trebuie să fie determinat 
în acțiunea sa de libertatea de voință, 
rolul filosofului fiind acela de a arăta 
omului adevăratele resorturi ale 
acțiunilor sale și de a distruge miturile și 
superstițiile. Mitul lui Dumnezeu este cel 
mai complex și cel mai tenace, explicarea 
acestui mit ocupînd întreaga parte a doua 
a Sistemului naturii. Mulți iluminiștii au 
considerat pozițiile lui d’Holbach ca fiind 
extreme, printre aceștia numărîndu-se 
inclusiv Voltaire, cunoscut pentru 
anticlericalismul său, singurul prieten 
fidel și apărător al concepțiilor sale fiind 
Diderot, cel care a  semnat „discursul 
preliminar” la cartea Essai sur les 
préjugés, ou De l’influence des opinions sur 
les moeurs et sur le bonheur des hommes, 
carte pe care d’Holbach a semnat-o cu 
pseudonimul Dumarsais. Recent cartea 
iluministului francez a apărut și în 
versiune românească: Eseu despre 
prejudecăți sau Despre influența 
opiniilor asupra moravurilor și fericirii 
oamenilor, traducere din limba franceză 
de Gabriel Avram, prefață de Jacques 
Patry, postfață de Adrian Niță; București, 
Editura Herald, colecția „Cogito”, 2018, 
304 p. 

Termenul de prejudecată nu a 
desemnat totdeauna ceea ce Iluminismul 

P
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a respins cu vehemență. El aparținea 
vocabularului juridic și era folosit pentru 
a desemna ceea ce era judecat dinainte 
sau un ansamblu de judecăți folosite în 
cazuri asemănătoare. Era folosit în secolul 
al XVII-lea mai cu seamă în disputele 
religioase și se referea la primele 
elemente de judecată anterioare unui 
examen aprofundat. Astfel cărții Préjugés 
légitimes contre les calvinistes de Pierre 
Nicole îi răspundea Pierre Jurieu în 
Préjugés légitimes contre le papisme. Și în 
secolul al XVIII-lea se perpetuează această 
tradiție religioasă a „prejudecăților 
legitime” exprimate față de jansenism, de 
anticlericalismul filosofilor sau față de 
politica religioasă a Revoluției Franceze. 
În înțelegerea termenului de prejudecată 
predomină sensul negativ, așa cum l-a 
definit raționalismul cartezian, ca 
judecată falsă prin supunerea în fața unei 
idei preconcepute, prin refuzul de a 
merge la fondul lucrurilor, altfel spus o 
judecată făcută fără un examen suficient. 
Puțin timp după apariția articolului 
despre prejudecată scris de cavalerul 
Jaucourt pentru Enciclopedia Franceză, a 
apărut Eseu despre prejudecăți, semnat 
Dumarsais, dar scris de baronul 
d’Holbach, deși mai sînt controverse în 
privința adevăratului autor. Dar 
d’Holbach nu era la prima carte publicată 
sub pseudonim, alegînd această modali-
tate datorită curajului și vehemenței cu 
care afirma convingerile într-o epocă în 
care încă nu se cîștigase deplin totala 
libertate a opiniilor. D’Holbach își începe 
pledoaria cu o critică acerbă a puterilor 
temporală și spirituală care lucrează 
împreună „pentru a perverti rațiunea 
omenească, pentru a alunga lumina și 
pentru a-l face pe omul simplu să 
respingă adevărul.(…) Este deci cît se 
poate de vădit faptul că ignoranța 
reprezintă sursa comună a erorilor 
neamului omenesc; prejudecățile sînt 
adevăratele cauze ale nenorocirilor care-i 
învăluie pe oameni din toate părțile.” El 
îndeamnă oamenii să renunțe la iluziile 

propovăduite de religie și să ridice vălul 
așezat pe ochii lor de tirania religioasă și 
politică, să accepte caracterul distinct al 
adevărului și să nu se lase înrobiți de 
prejudecățile care îi îndepărtează pe 
oameni de idealuri, de inovații, de 
renovarea vieții sociale. 

Dar ignoranța popoarelor este bene-
fică clasei dominante întrucît adevărul 
poate genera în mentalul colectiv 
germenii progresului, iar acesta poate 
duce la răsturnarea rînduielilor statorni-
cite. „Prejudecățile amorțesc sufletul; 
teama este primul pas spre sclavie; 
oamenii se complac în mizerie doar 
pentru că le lipsește curajul sau pentru că 
lipsa lor de experiență îi face să se teamă 
de nenorocirile himerice pe care și le 
imaginează a fi mai mari decît relele 
adevărate pe care le îndură pe pămînt. 
Neamul omenesc s-a supus fantomelor 
superstiției doar pentru că părinții săi 
ignoranți și supuși minunilor predicate de 
apostolii imposturii i-au transmis teme-
rile și prejudecățile lor”, afirmă filosoful 
francez. El condamnă clasele conducă-
toare care au considerat totdeauna că 
adevărul este primejdios pentru popor și 
avansează proiectul concilierii intereselor 
adevărului cu cele ale suveranilor și 
popoarelor. Trebuie înlăturată teama că 
adevărul va produce distrugeri, pentru că 
adevărul răspîndit în rîndul oamenilor va 
aduce bunăstare, respectarea moravurilor 
și cultivarea virtuților. 

Poate filosofia călăuzi oamenii în 
procesul de eliberare de prejudecăți și de 
dobîndire a adevărului? Da, în măsura în 
care nu prostituează înțelepciunea, în 
măsura în care filosofia înseamnă 
căutarea adevărului și sinceritate față de 
ceilalți, nu să pună în evidență orgoliul 
sau amărăciunile filosofului, să nu fie o 
declamație inutilă împotriva neamului 
omenesc. „Filosoful trebuie să poarte o 
ură neîmpăcată superstițiilor care, de 
atîtea ori, au înecat fața pămîntului în 
sînge; să fie dușmanul ireconciliabil al 
despotismului care, vreme de secole, și-a 
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înălțat tronul în mijlocul națiunilor 
deznădăjduite”, scrie cu patos d’Holbach. 
Nu este vorba despre un filosof care 
privește și înțelege lumea pentru sine, 
despre cel împăcat cu el însuși, dimpo-
trivă este adus în prim-plan înțeleptul 
care  caută să îndepărteze iluziile, care îl 
apropie pe om de cunoașterea adevărului, 
care manifestă „un interes cît se poate de 
tandru pentru semenii săi”, pentru că 
„adevăratul filosof este prietenul oameni-
lor, al bunăstării lor și al adevăratelor 
plăceri. (…) Adevăratul filosof este 
apostolul rațiunii și al adevărului, pe care 
le caută cu bună-credință.” D’Holbach 
schițează tipul filosofului care combate 
prejudecățile dobîndite și le substituie 
adevăruri; adevăratele sarcini ale filoso-
fului sînt lupta împotriva superstițiilor și 
prejudecăților, combaterea temerilor. 
D’Holbach rezumă ceea ce este util pentru 
umanitate prin aceste cuvinte: adevăr, 
înțelepciune, rațiune, virtute, natură. 

Cartea baronului d’Holbach, 
semnată Dumarsais, nu putea să fie 
privită cu îngăduință de principi sau de 
clerici. Împăratul Frederic al II-lea a 

atacat tezele susținute în Eseu despre 
prejudecăți, ceea ce a stîrnit reacția 
vehementă a lui Denis Diderot, exprimată 
în Scrisoare referitoare la critica Eseului 
despre prejudecăți, descoperită și 
publicată un secol și jumătate după 
apariția cărții. Diderot susține că 
d’Holbach a pledat în cartea sa pentru 
adevăr, a combătut prejudecățile și 
superstițiile, impostura și eroarea. Tonul 
critic, vehement al lui d’Holbach izvorăște 
din necesitatea de a denunța minciunile 
Statului și Bisericii vremurilor sale, din 
încrederea sa în om și în ideea de progres, 
în speranța într-o viața mai bună. Secolul 
al XVIII-lea a adus și un nou înțeles 
conceptului de filosof; filosoful întrupa un 
nou ideal uman, omul luminat care se 
folosea de propria rațiune și știa să 
acționeze în consecință. Primul manifest 
al acestei evoluții semantice a fost eseul 
anonim Le Philosophe, apărut în 1743, 
atribuit succesiv lui Voltaire, Diderot, La 
Mettrie și Dumarsais. Acest nou înțeles a 
determinat și o anume radicalizare a 
discursului politic, Eseul lui d’Holbach 
fiind un strălucit exemplu. 

 

 

 the beautiful National Theater, 



Toamna 2019  | Contact international 639 

 

 

 
 

Este mai rapid decât un 
polaroid! 
 

ă lumea în care trăim e o 
caricatură, o știam demult. Nu am 
spus-o noi prima oară. Și nici 

ultima oară. Destinul unui român, 
ignorată de mulți concetățeni, dar 
admirat de străini, în stare să-i ridice 
statui imaginare, merită consemnat. 
Prima oară a desenat pe la trei-patru ani, 
pe fețe de masă. Părinții au observat și i-
au cumpărat hârtie și creioane, apoi și 
culori. Tatăl lui l-a încurajat permanent. 
La șapte ani, a realizat prima caricatură, 
care a fost publicată într-un ziar din 
Turnu-Severin. A mers apoi în paralel cu 

tehnica și cu arta plastică. Poate fi un 
paradox, dar la liceu a luat chiar și un 
premiu la matematică pe județ. Formația 
inginerească l-a ajutat să-și ordoneze 
viața artistică. Mai mult, să se specializeze 
în marketingul artei. A fost, de altfel, 
profesor atașat în acest domeniu la 
Facultatea de Științe Economice a 
Universității de Vest din Timișoara, dar și 
la Lyon sau Lille. În vasta sa operă a 
abordat nu doar caricatura, ci un întreg 
spectru de tehnici plastice. Cu prima însă 
a intrat în Guiness Book, pentru viteză, și 
tot ea i-a adus titlul de „rege al 
caricaturii”. Se află și la originea unui 
fenomen emulatoriu. A avut ideea de 

C
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înființa o școală de caricatură. A avut 
studenți din toată lumea, nu doar din 
Timișoara ori din România. Din Japonia și 
din alte țări. La un moment dat a adus 
șase copii talentați din Serbia, care până 
la urmă, au fost… doisprezece. Are 
satisfacția că unul dintre ei astăzi a 
devenit un nume care s-a impus în 
caricatura din țara vecină. Peste 1.000 de 
studenți, în total, au deprins tainele 
caricaturii la Academia Popa’S. De la 
caricatură a trecut la portret și din marile 
saloane satirice a ajuns în Sala Papilor din 
Basilica San Pietro, unde este expus 
portretul pe care l-a făcut Papei Benedict. 
Întrebat de un coleg de breaslă de unde 
vine la el succesul, impactul, audiența, 
artistul, acuzat pe nedrept de unii de 
îngâmfare, a răspuns cu modestie, 
credința lui că atuurile constau în 
seriozitate, dar și în rezistența fizică. Nu 
este ușor să stai la masă 12 ore 
încontinuu și să desenezi. Apoi 
perfecționarea neîncetată a tehnicilor 
utilizate. Are o cameră cu 50 de aerografe 
(lucrări 3D), cea mai mare din Europa. A 
desenat portrete de regi, care l-au primit 
pe covor roșu. Este singurul pământean 
care a realizat 263 de portrete de papi. 
Paradoxul este că, în afara țării, este 
apreciat de către cei mai importanți 
oameni ai planetei, iar în România, înjurat 
și umilit, la fel ca Nadia Comăneci ori Ilie 
Năstase… Pentru Filiala Uniunii Artiștilor 
Plastici din Timișoara nu a însemnat 
nimic, neavând studii. A fost primit, însă, 
la București. Pentru mulți, Popa’S este un 
fenomen. Ce trebuie menționat însă 
neapărat este faptul că în ultimii 30 de 
ani, stilul Popa’S a fost prezentat în 
facultăți importante de artă din Europa. 
În orașul care l-a adoptat, Timișoara, de 
câțiva ani a inaugurat Muzeul Popa’S. Așa 
a devenit singurul român care se bucură 
de o astfel de onoare în timpul vieții. Cum  
după Revoluție, a fost primul cetățean de 
onoare din Timișoara, dar și al altor 26 de 
orașe românești. Ciudat, dar a evitat, de 

altfel, orice premiu pe care l-ar fi putut 
primi în țară, inclusiv din partea 
Academiei Române. De puțin timp este 
Ambasador cultural al Timișoarei, 
viitoare Capitală Culturală Europeană în 
2021. Face deja o promovare a Timișoarei 
printr-un film și un album. Este și 
mesagerul Timișoarei în străinătate, 
inclusiv în corpul diplomatic. Cineva 
afirma că, dacă ar fi puse toate 
caricaturile pe care le-a realizat cap la 
cap, s-ar putea derula în imagini istoria 
lumii în care trăim.  

S-a născut cu trei zile înainte de 
semnatarul acestor rânduri, evident în ani 
diferiți. În tinerețe făcuse un trio renumit, 
alături de Mihai Pânzaru PIM și Sorin 
Postolache, ultimul plecat la Domnul. Pe 
parcurs au mai încercat și alții să le fie 
prin preajmă, dar numai pentru a profita. 
Știm unul cu care discuți și dacă 
traversezi strada și, Doamne ferește, 
întorci capul, constați că vorbești singur. 
E lucru normal pentru gena nației. Toți 
mâzgălitorii pe cartoane ar vrea să fie 
lângă cel decorat de Raul Castro, fostul 
președinte al Cubei, fratele lui Fidel 
Castro. N-a ajuns în Cuba, decorația i-a 
fost înmânată la ambasada Cubei din 
București. Cum în urmă cu ceva ani, a 
alcătuit albumul tuturor papilor din 
istorie, lucrare unicat: nimeni nu a 
realizat portretele tuturor papilor! 
Michelangelo a început această lucrare, 
dar a abandonat-o pe considerent că-i 
cerea prea mult timp și prea multă migală. 
Nu îl comparăm cu Michelangelo, dar am 
spus asta (și) ca un fel de picanterie. Ca 
răsplată pentru efort, migală și talent ieșit 
din comun, Papalitatea i-a acordat, în 
2012, „Premio Romana Civitas / In hoc 
signo vinces“ („Premiul destinat celor 
care biruie“). Ștefan Popa Popa’S este  
elogiat la Bruxelles, Monaco, Paris… În 
afara granițelor României, sute de 
oameni, printre care ambasadori, stau la 
coadă. Nu avem o altă entitate 
românească la care 20 de ambasadori 
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stau la coadă. Mihai Pînzaru-PIM afirma 
că numele lui Ştefan Popa Popa’s i-a 
blagoslovit pe toți. El este un talent chiar 
ieșit din comun și a avut încontinuu 
success enorm. Și asta naște invidie… Să 
nu uităm că suntem un popor atipic. Pe 
Brâncuși nu l-am vrut, pe Cioran la fel… 
Aflu dintr-o sursă sigură că a apărut o 
carte extraordinară despre el, 
„Dimensiunea geniului“, scrisă de un 
excelent mânuitor al condeiului, 
publicistul Constantin Jichița. Pe de altă 
parte se pregătește de zor și o ediție 
bilingvă, care se va difuza (și) la Bruxelles 
care va conține tot pogromul pe care 
statul român, autoritățile române, l-au 
făcut asupra lui Popa*S. Regele caricaturii 
este și Ambasadorul României pentru 
turism cultural, cu acte în regulă, cu 
pașaport diplomatic încă din 2013. Asta 
nu a împiedicat autoritățile să-i acorde o 
pensie de 730 de lei. Este o pensie 

anticipată pentru anii pe care i-a muncit și 
pentru care a cotizat.  

Popa’S e omul recordurilor absolute. 
Cu toate că a făcut handbal și atletism în 
tinerețe, a început să deseneze de la 5 ani. 
Probabil înainte să știe să scrie. La 7 ani i 
s-a publicat prima caricatură. Azi e în 
Cartea Recordurilor cel mai rapid 
caricaturist din lume. A bătut calculatorul 
cu 4 secunde. În plus, în Guiness Book, e 
trecut cu 131 de caricaturi după model 
(adică niște oameni pozau și el îi desena) 
în doar o oră. Adică o caricatură la 27 de 
secunde. Și, spre deosebire de atletism, 
unde nu poți să fii campion și la viteză și 
la rezistență, Popas e și cel mai rezistent. 
A făcut aproape 3000 de caricaturi color 
în 10 zile și 10 nopți. A făcut portrete a 
peste 200 de șefi de state și are sute de 
premii. Se vede treaba că tot ce e sub 200 
omului nu-i prea place. 

 
O aventură a inimii la 
reuniunea pentru sănătate 
 

arele ducat din Luxemburg 
este o țară fără ieșire la mare 
din vestul Europei. Este una 

dintre cele trei capitale oficiale ale Uniunii 
Europene și sediul Curții Europene de 
Justiție. Este una dintre cele mai mici 
state suverane din Europa, singurul mare 
ducat care a mai rămas în lume.  Are cel 
mai mare PIB pe cap de locuitor din lume 
și a fost prima Capitală a Culturii 
Europene de două ori, prima oară în 1995 
și apoi în 2007, ultima fiind pentru o zonă 
transftontalieră. Recent, mai precis pe 14 
iunie, coincidență cu data mea de naștere, 
Luxemburgul la Centrul European de 

Congrese a găzduit Reuniunea formală a 
miniștrilor sănătății din Uniunea 
Europeană, înainte ca România să predea 
Finlandei președinția Consiliului Uniunii 
Europene în domeniul sănătății. La 
eveniment a fost invitat, din partea 
ministrului Sănătății, Sorina Pintea, și 
artistul timișorean Ștefan Popa Popa’S, 
pata de zâmbet și culoare a 
evenimentului, care s-a prezentat cu o 
expoziție și a făcut demonstrații live ale 
imensului său talent, imortalizând 
participanții în portrete caricaturale. În 
fața atelierului ad-hoc al maestrului 
Popa’S s-au așezat la coadă pentru a fi 

M
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surprinși în caricaturi ambasadori, 
demnitari, înalți funcționari în domeniul 
sănătății de pe întregul continent. Multora 
dintre ei, maestrul Popa’S le-a înmânat, pe 
lângă tabloul pe care l-a primit fiecare, și 
câte un album „Timișoara, capitală 
culturală europeană 2021”, îndeplinindu-
și rolul asumat de ambasador al orașului.  
 

 

 

Redăm câteva dintre declarațiile care 
au însoțit gestul artistului timișorean. 
Fransisco Madeira (Spania), Secretariatul 
de Stat al Uniunii Europene: „Am primit 
cadou caricaturi din partea României și 
este interesant, dar și uimitor. După șase 
luni de președinție, România și-a arătat 
capacitatea de a conduce Consiliul 
European și suntem mândri de buna 
activitate pe care a făcut-o, iar acesta este 
un minunat dar pe care l-am primit de la 
Popa’S”. Toni Ancone (Italia), Consiliul de 
miniștri al Uniunii Europene: „E pentru 
prima dată când mi se face o caricatură. 
Ștefan este un mare caricaturist. Mi-a 
făcut mare plăcere să văd cum a făcut 
caricaturi pentru toată lumea. Îi 
mulțumesc maestrului!”. Chris Fearne, 

viceprim-ministru al Maltei: „Este o 
persoană foarte talentată. I-a trebuit mai 
puțin de trei minute pentru desen. Am 
văzut și albumul cu orașul care va fi 
Capitală Europeană a Culturii în 2021. 
Felicitări! Sunt flatat pentru portret, arată 
mai bine decât mine”. Leo Svahnback 
(Finlanda), membru în Consiliul de 
Miniștri al Uniunii Europene: „Cred că 
machiajul meu este bun. Portretul arată 
ca mine. Este foarte drăguț, dar și 
executat rapid. Este ca o oglindă și îl 
păstrez. Artistul este talentat și 
binecunoscut. Îmi place munca sa”. Cea 
care l-a invitat, Sorina Pintea, ministrul 
sănătății, care a prezidat această întâlnire 
spunea că ‘’Ștefan Popa Popas este cadoul 
oferit de România, ca o surpriză, 
participanților la acest consiliu formal. 
Practic, prezența lui s-a vrut a fi o pată de 
culoare, demonstrând o dată în plus, ce 
talente are România, mai ales că Popa’S 
este o valoare mondială recunoscută. A 
fost o bucurie din partea noastră să-l 
avem oaspete și odată cu el să facem 
cadou celor care au venit aici, câte un 
portret. Suntem o națiune care 
performează în multe domenii. Să știți că 
sănătatea înseamnă și bună dispoziție și 
empatie, duioșie și zâmbet, iar Popa’S a 
oferit câte puțin din aceste lucruri.’’ 
Fiecare dintre ambasadorii, demnitarii și 
înalții funcționari în domeniul sănătății 
prezenți la acest eveniment, după o 
așteptare mai mare sau mai mică, au 
plecat cu câte un portret, iar unii și cu 
câte un album ’’Timișoara, capitală 
culturală europeană 2021’’, căci Ștefan se 
dovedește a fi nu doar un artist de 
excepție, ci și un foarte bun ambasador 
cultural al municipiului de pe Bega. De 
altfel, ambasadorul României în 
Luxemburg, Lilian Zamfiroiu, a afirmat 
despre timișorean că este ’’cel mai bun 
ambasador al nostru și prin ceea ce face, 
promovează România mai bine decât 
oricare dintre colegii mei ambasadori’’. 
Printre cei portretizați și care au adresat 



Toamna 2019  | Contact international 643 

 

emoționante cuvinte de mulțumire au fost 
Jens Spahn, ministrul sănătății din 
Germania, atașații pentru sănătate Chris 
Poops-Belgia, Elena Sysas-Lituania, Maria 
Lopez-Franța, Elena Pyrates-Grecia, Maria 
Teresa-Portugalia, Hristos Karaisaridis-
Grecia, Michele Quaroni-ambasador la 
reprezentanța permanentă a Italiei de la 
Bruxelles, Simonis Satunas din Lituania 
de la Consiliul de Miniștri al UE, Da 
Conceicao din Portugalia, Reetta 
Honkranen din Finlanda, Pino de Luca din 
Italia de la Biroul de Presă al UE, Pedro 
Ortiz, ambasadorul Portugaliei la UE sau 
dr. Gebremeth Gasmeer, atașat de 
sănătate la Bruxelles care a afirmat că 
românul este mai rapid decât un Polaroid.  
 

 

 
* 

Dar să și concluzionăm rândurile 
noastre scrise de un vechi prieten și 
admirator al maestrului Ștefan Popa 
Popa’S. Orice stat modern de pe planeta 
asta, orice civilizație, pune pe prim plan 
și-și respectă elitele. Pentru că elita 
înseamnă model pilduitor. Pentru că elita 
este un vârf pentru popor,  pentru țară. 
Elitele sunt portdrapele, ele sunt 
ambasadorii reali și valorile unui popor, 
ale unei culturi. Din păcate nu știm de ce 
privind în istoria noastră a românilor, în 
cea adevărată, nu știm să ne respectăm 
cam întotdeauna valorile și elitele. 
Istoricul hunedorean Dorin Petresc 
spunea, pe bună dsreptate, că la români 
există acest beteșug de a-i venera pe 
magiștri și pe genii când deja ei sunt 
trecuți la Domnul. Însă trebuie să-i 
valorizăm, să-i respectăm cât ei sunt în 
viață. Pentru că pot crea, pot deveni 
modele, pot să stabilizeze destinele unei 
țări pe termen mediu și lung, Toți cei care 
citiți aceste rînduri avem marea șansă și 
deosebita ocazie de a fi contemporani cu 
Ștefan Popa Popa’S, locuitor încă al unui 
sanctuar timișorean pe cortexul cultural 
al artei de pe Planeta Pământ. Mai are rost 
să vă spun că trebuie respectat? 

                              Cu plecăciune, 
Pompiliu COMȘA  
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Alexandru CETĂŢEANU 
 

Traveler in Asia 
SUA, Canada, India, Thailanda, Canada (via Beijing) 
 
 
(continuare din ediția de primăvară)  

 
n continuare, am petrecut câteva  
zile însorite şi de neuitat în statul 
Kerala (se citeşte Cherla), situat în 

sud-vestul Indiei. Acest stat este „vecin” 
cu  Arabian Sea pe o lungime de peste 600 
de kilometri (coasta Malabar) şi după 
mulţi cunoscători, este cel mai pitoresc 
ţinut al Indiei, este o „simfonie tropicală”,  
cum l-a definit „Lonely Planet”.  Am fost 
musafirul prietenului meu bun, mare 
poet, dr. Jacob Isaac , ale cărui versuri se 
pot admira  şi în limba română, 
„descifrate” sau „adaptate”  (şi publicate 
în Destine Literare) de prietenul meu, 
poetul Mircea Ştefan din Cleveland, Ohio. 
De asemenea, versuri de Jacob Isaac se 
găsesc în revista înfrăţită cu DL, Contact 
international, în traducerea lui Liviu 
Pendefunda. Sunt mândru că m-am 
împrietenit cu aşa personalitate ca Jacob– 
ne-am cunoscut în Osaka/Japonia în anul 
2012, la Congresul Mondial al Poeţilor – 
versiunea „United Poets Laureat 
Internaţional” , la care suntem membri. 
Sunt şi aceste organizaţii internaţionale 
bune la ceva... 

Nu prea eram documentat despre 
acest stat indian – cu toate că Internetul 
furnizează atâtea informaţii, încât 
aproape că nu mai ai ce povesti (cum 
încerc eu în aceste rânduri) despre orice 
colţ de lume...trebuie numai să ai timp şi 
să  „navighezi” pe el şi vei afla tot ce vrei 
şi ce nu vrei. E pur şi muove (vorba lui 
Galileo Galilei) – lumea călătoreşte poate 
mai mult ca niciodată; aeroporturile sunt 
aglomerate, avioanele sunt pline... 
oriunde mă duc. Aşa era şi aeroportul 

Internaţional Cochin (sau Cocina) care 
deserveşte în principal oraşul Kochi 
(Cochin). Este unul din cele 4 aeroporturi 
internaţionale ale statului şi este 
remarcabil faptul că este primul aeroport 
din lume (!) alimentat în întregime cu 
energie solară – dacă nu vedeam o 
pancartă care menţiona asta, nici nu aş fi 
ştiut. Am aflat că în anul 2018 a fost închis 
din cauza unor ploi torenţiale. Inundaţiile  
au lăsat sute de mii de familii fără case şi 
peste 300 de oameni şi-au pierdut viaţa, 
luptând cu furia apelor.   

Dar câte nu ar fi de spus despre 
despre aceste locuri pline de legende, 
ciudăţenii (pentru noi, caucazienii)  şi de 
mistere... „simţite” la faţa locului.  M-am 
documentat, am vorbit cu oamenii şi am 
aflat multe lucruri interesante.  În primul 
rând, tot remarcabil este faptul că în acest 
stat se vorbeşte şi se scrie în limba 
malayalam, care este cea mai apropiată de 
faimoasa „limbă a mantrelor” (sanscrita, 
limba care l-a pasionat pe Mircea Eliade al 
nostru) , una din cele 22 de limbi 
considerate oficial ca primordiale în India. 
Dacă scrisul în hindi îmi sugerează cumva  
„rufe puse la uscat pe sârmă”, scrierea în 
malayalam este total diferită (vedeţi 
pancarta de la farul din  Alappuzha).  Însă, 
spre stupoarea mea, am aflat că există 
121 de limbi vorbite de cel puţin 10.000 
de indieni şi mai mult de 19.500 
(nouăsprezece mii cinci sute !) de 
dialecte. Greu de crezut, dar la aproape un 
miliard şi jumătate de locuitori, totul este 
posibil.  

Î 
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Farul din Alappuzha, construit în 1862 de britanici  (intrarea - 20 de rupii pentru indieni și 

50 de rupii pentru stră 
 
Statul Kerala are cea mai mare medie 

de viaţă din toate statele indiene – cam 75 
de ani, la fel ca România. Credeam că este 
un stat foarte aglomerat (cu aprox 34 de 
milioane de locuitori în aprox. 39.000 de 
km pătraţi – România are 237.500 Km 
pătraţi şi numai aprox. 19 milioane de 
locuitori...), dar nu am stat prea mult în 
trafic precum în Bucureşti sau Montreal, 
poate şi pentru faptul că şoferul lui Jacob 
se strecura foarte bine printre maşini, 
motociclete şi biciclete – enorm de multe. 
Nu am văzut niciun accident pe şosele, cu 
toate că nu prea există semne de 
circulaţie, stopuri, semafoare etc. Nici 
elefanţi nu am văzut – numai unul singur, 
şi  nu ştiu ce era cu el, „cocoţat” într-un 
camion, cu lanţuri la picioare, să nu scape 
cumva. Săracul pachiderm, mi s-a făcut 
milă de el.  

Nu am înţeles cum memorează 
indienii nume lungi – de exemplu capitala 
statului se numeşte Thiruvananthapuram. 
Ca religii...musulmanii  reprezintă 
aproape 27% din populaţie, creştinii cam 
19% (cei mai mulţi creştini din India 
trăiesc în acest stat) şi hindi -  aprox. 55 
% .  În secolul întâi DC, apostolul Sf. Toma 
a emigrat aici, formând ce se numesc 
Saint Thomas Christians, sau Syrian 
Christians of India.  Mai este interesant să 
menționez ca în Kerala au loc anual peste 
10.000 (!) de festivaluri pe diferite teme 
(unele religioase) –  greu de imaginat, 
greu de crezut ! 

 

 
Placă comemorativa în malayalam , hindi și engleză – la renumitul far din Alappuzha. 

 
În discuții, a venit vorba şi de scriitorii 

renumiți ai Keralei, începând cu secolul 
14 – Madhava, Sankara şi Rama Panikkar 
– toţi trei din aceeaşi familie sau (şi) castă 
(Panikkar), Rama fiind cel mai important. 
Aceştia au făcut „istorie”, au devenit 
legende.  În prima parte a secolului XX, a 
existat un alt „triumvirat” de poeţi 
progresişti - interesante aceste 
„triumvirate”, cum nu există în alte 
culturi.  Apoi, în a doua parte a secolului 
trecut au apărut mai mulţi „poets and 
writers” (în alte limbi nu este greşit să se 
scrie „poeţi şi scriitori”, cum este 
considerat în limba română) – mi-a căzut 
în mână o carte scrisă de O.N.V. Kurup 
(1931-1916). Îmi cer scuze, nu sună bine 
în limba română numele lui, dar a fost 
mare scriitor, dar cu „păcate” comuniste.  
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Una din sutele de biserici  din Kerala . 
 

  
Mâncare în Kerala, în multe castronașe și                                                   La plajă – nimeni nu se bronzează decât până la genunchi, pe mâini și pe față – restul corpului ramâne acoperit! 
cu multe mirodenii 

 
I se mai spune şi O.N.V. Printre altele, 
muzica pe versurile lui  a „încântat” 
indienii, fiind autorul a peste 1000 de 
cântece, care au făcut parte din 232  de 
filme, multe cu propagandă comunistă. 
Aşa mi-am dat seama de ce bolşevicii din 
R.P.R. (care mergeau „înainte” cu 
ideologia comunistă în frunte, dar numai 
comunişti nu erau) aveau mare dragoste 
pentru filmele indiene – precum filmul 
„Vagabondul” – cu Raj Kapoor (textul 

cântecului din film, numit „Sunt un 
vagabond” nu este scris de O.N.V.).  
 

Am plecat din statul Kerala cu părere 
de rău că timpul a fost aşa de scurt, dar cu 
siguranţă voi mai călători pe acolo. 
Prietenul Jacob mă aşteaptă. Sper ca 
pazele ataşate să „vorbească” mai mult 
despre aceste locuri de legendă, decât 
aceste rânduri ale mele. 

(Va urma) 
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Radicondoli 
vârful unui munte înnobilat de spiritualitate și artă 
 
Artă? Sociologie?                                                                                                       Istorie! Credință! 

În mijlocul colinelor verzi ale Toscanei, burdușite de vii (nu de morți!?) stă cocoțată pe 
culme  - cetatea...  

Sentimentul cel mai profund din acele clipe nu era determinat de apropierea celestă și 
nici determinant, ci de o legătură spirituală mult mai adâncă, izvorâtoare de afectivitate 
sufletească umană. Plin de emoție, eu – Liviu Pendefunda. 

Revista noastră s′a născut din iubire din legătura paulină a învățăturilor cristice a 
lanțului universal, matrice și plasă divină a oamenilor aleși să exprime prin har 
năzuințele Creației. 

Așadar, iată-ne la originile primelor zile ale revistei. Trei decenii de muncă, departe de 
mulți dintre cei care au inițiat-o la Roma anilor ′80. Pe lângă Luigi Attardi (care 
odihnește în cimitir alături de Ezra Pound), Antonietta dell′Arte, Amelia Rosselli 
(retrasă și ea alături de William Blake în liniștea de pe urmă), Anadela Sera Visconti și 
Aldo Rosselli (trecut și el peste Styx), exista un suflet unde poesia pendefundiană și 
interpretarea ei scenică s′a văzut îmbrăcată în minunata limbă a lui Dante împlinindu-se 
într′un nume extraordinar – Ulderico Pesce. 

Și iată: un telefon între vernisajele expozițiilor lui Elleny Pendefunda de la Firenze și 
Cortona a sădit revederea. 

După atâția ani? Câtă fericire! 

Nu ne-am schimbat. Doar părul, unul alb, altul căzut mai diferenția acum trupurile 
tinerilor de altădată.  

Teatru. Scena s′a luminat și urletul de neputință al artistului încrâncenat de Spirala 
Tăcerii. Aceeași lume pretutindeni – globalizarea s′a realizat deja și autorii ei nici nu 
știu. Dar noi, da! 

A fost un vis: Moro – 55 giorni che cambiarono l′Italia. Minunată interpretarea pe textul 
genial al lui Ulderico Pesce. Apoi? 

Apoi, noi și Elleny și Padre Gabriel di Santa Croce am trăit din plin momentul. Dar mai 
presus revista acestui etern și imuabil contact international! 

Vântul libertății vuia deasupra-ne la fel de tineresc  precum odinioară...  
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