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Că sufletul mi'aşa curat cum gândul tău îl vrea,  

cum inima iubirii tale'l crede... 
Lucian Blaga,  Vei plânge mult, ori vei zâmbi? 

 

escartes a conceput sufletul 
ca substanță de gândire 
(adică conștiență) și corp ca 

substanță esențială extinsă. Cele două 
sunt astfel realități disparate, fără o 
legătură vitală între ele. Acest lucru 
este marcat în mod semnificativ de 
teoria sa despre localizarea sufletului 
în corp. Spre deosebire de scolastici el 
îl limitează la un singur punct - glanda 
pineală - de la care se presupune că 
trebuie să controleze diferite organe și 
mușchi prin intermediul "spiritelor 
animale", un fel de lichid care circulă 
prin corp. Astfel, cel puțin, funcțiile 
biologice ale sufletului sunt foarte 
îndepărtate și indirecte și, de fapt, au 
fost reduse aproape la nulitate: viața 
inferioară a fost divizată violent de cea 

superioară și considerată un 
mecanism simplu. Pasiunile sufletului 
sunt percepţii sau emoţii ale sufletului 
care sunt raportate în mod special la 
suflet şi sunt cauzate, întreţinute şi 
întărite printr-o anumită mişcare a 
spiritelor.1 

În teoria carteziană animalele sunt 
simple automate. Doar prin ajutorul 
divin este posibilă acțiunea dintre 
suflet și trup. Orice mişcare sufletească 
ce nu-şi are cauza în însuşi spiritul 
nostru, ci este impusă acestuia de 
incitaţii sosite din afara lui, incitaţii cu 
originea în corp sau transmise prin 
intermediul unor mecanisme corporale, 
constituie o pasiune. Doar actele de 
voinţă rezultând din iniţiativa proprie a 
sufletului, precum şi percepţiile sau 
sentimentele care îşi au obârşia în 

                                                 
1 Decartes, Pasiunile sufletului 

D 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Lucian+Blaga
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Lucian+Blaga&d=Vei+pl%E2nge+mult%2C+ori+vei+z%E2mbi%3F
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activitatea spontană a aceluiaşi suflet 
(fără să îi fie nemijlocit sugerate de 
obiecte exterioare) nu trebuie incluse 
printre asemenea pasiuni. 

Teoria lui Leibniz2 a armoniei 
prestabilite refuză în mod similar să 
admită orice relație cauzală. Monada 
superioară (sufletul) și agregatul 
monadelor inferioare care ajung să 
alcătuiască corpul sunt ca două ceasuri 
construite cu artă în simbioză perfectă. 
Se înregistrează la fel, dar independent 
precum ar fi două ceasuri, nu unul. 
Acest dualism incomod a fost, însă, 
eliminat în întregime de Spinoza3. 
Pentru el există doar o substanță 
infinită, a cărei gândire și extindere 
sunt doar atribute. Gândirea înțelege 
prelungirea și, prin acest fapt, arată că 
este la origine cu ceea ce înțelege. 
Distincția presupusă ireductibilă este 
transcendentă - sufletul și trupul nu 
sunt nici una dintre ele substanțe 
diferite, ci fiecare este o proprietate a 
aceleiași substanțe, fiecare în sfera sa 
fiind omologul celuilalt. Acesta este 
sensul definiției - sufletul este ideea 
corpului. Sufletul este omologul în 
sfera atributului de gândire al acelui 
mod specific al atributului de extensie 
pe care îl numim corp. Căldura şi 
mişcarea membrelor provin de la corp; 
gândurile de la suflet. Astfel, din pricină 
că nu concepem ca trupul să gândescă 
în vreun fel, avem dreptate să credem 
că toate felurile de gânduri care sunt în 
noi aparţin sufletului. Şi fiindcă nu ne 
îndoim că există corpuri lipsite de viaţă 

                                                 
2 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) unul dintre marii 
gânditori ai secolelor XVII-XVIII , cunoscut ca ultimul „geniu 
universal“. 
3 Baruch Spinoza (Nov 24, 1632 · Amsterdam - Feb 21, 1677 
·Haga, Olanda), filosof evreu-olandez de origine sefardă. Este 
cunoscut pentru crearea premizelor iluminismului și critica 
biblică modernă, inclusiv pentru concepțiile moderne asupra 
sinelui și universului; este considerat unul dintre cele mai mari 
raționaliștii ale filozofiei secolului XVII.  
 

care se pot mişca în tot atâtea sau în 
mai multe feluri decât ale noastre şi 
care au tot atâta sau mai multă 
căldură(ceea ce experienţa arată în 
flacără, care ea singură are mai multă 
căldură şi mai multe mişcări decât 
oricare din membrele noastre), trebuie 
să credem că toată căldura şi toate 
mişcările care sunt în noi, în măsura în 
care nu depind de gândire, nu aparţin 
decât corpului. 

 

Mai târziu idealismul englez a avut un 
curs diferit. Berkeley4 a negat existența 
unei substanțe materiale redusă doar la o 
serie de impresii sensitive și senzoriale, 
afirmândcă mintea este singura 
substanță. David Hume5 a încheiat acest 
argument prin dizolvarea minții însăși în 
fenomenul său drept o colecție liberă de 
impresii și idei. Mintea era astfel 
considerată ca fiind constituită din 
fenomenele sau stările ei. Astfel J.S. Mill6, 
în timp ce descrie mintea cuprinzând 
doar fenomenele conștiente ale sinelui, 
este obligat să recunoască faptul că o 
astfel de concepție implică un paradox 
greu de rezolvat. Este interesantă și 
afirmația lui W. James7 că gândul trecător 
este însuși Gânditorul, care își însușește 
toate gândurile din trecut într'un flux de 
conștiință și care se adaptează timpului 
între trecut și viitor. O altă abordare este 
cea a materialismului, al cărui tată 
modern este Hobbes8, care a acceptat 
teoria lui Epicur reducând spiritele fie 
către fantome ale imaginației, fie la o 
materie extrem de fină. Aici ne-am putea 

                                                 
4 George Berkeley (12 Mar.1685 – 14 Ian. 1753), episcop 
irlandez și filosof empiricist 
5 David Hume (7 Mai 1711 - 25 Aug. 1776) , filosof și istoric 
scoțian 
6 John Stuart Mill (20 Mai 1806 – 8 Mai 1873), filosof și 
economist politic britanic. 
7 William James. (11 ian.1842 – 26 Aug. 26, 1910) psiholog și 
filosof american adept al pragmatismului 
8 Thomas Hobbes (1588-1679) a fost un gânditor materialist, 
cu vederi empiriciste și împotriva filosofiei carteziene și 
aristoteliene. 

https://www.bing.com/search?q=amsterdam&filters=ufn%3a%22amsterdam%22+sid%3a%220b840501-8599-9528-5b22-13589caf205a%22&FORM=SNAPST
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opri puțin asupra lui Isaac Newton9 care 
considera materia, nu ca inertă și pasivă, 
ci ca instinct cu forță. De aceea 
fenomenele mentale pot fi considerate un 
epifenomen sau un produs secundar al 
forței materiale. Evoluționismul lui 
Darwin10 încearcă să explice originea 
sufletului din forțele materiale. Spiritul nu 
este baza și principiul, ci mai degrabă 
eșecul final al Cosmosului. În ceea ce 
privește sistemele moniste, filosofii s'au 
ocupat de conștiința personalității 
individuale, care este o eliberare distinctă 
a celor mai înalte facultăți, devenind din 
ce în ce mai explicită cu întărirea ființei 
noastre morale și intelectuale. Această 
conștiință este independentă în măsura în 
care omul recunoaște  sinele, nu simple 
atribute sau adjective, în timp ce 
stabilește un scop existențial de care să 
depindă ființa sa. Atât materialismul, cât 
și monismul au tăiat fundamentele 
doctrina catolică privind natura, unitatea, 
substanțialitatea, spiritualitatea și 
originea sufletului.  

În discuțiile sale despre psihologia 
rațională, Immanuel Kant11 (1724-1804) 
a identificat sufletul ca fiind "eu" în cel 
mai strict sens și a susținut că existența 
experienței interioare nu poate fi nici 
dovedită, nici înlăturată. El afirma că nu 
putem dovedi a priori imaterialitatea 
sufletului, ci mai degrabă faptul că toate 
proprietățile și acțiunile sufletului nu pot 
fi recunoscute ca aparținând lumii 
material, propunând o raționalizare 
transcendentală, dar avertizează că o 
astfel de raționalizare nu poate determina 

                                                 
9 Sir Isaac Newton,  matematician englez, astronom, teolog, 
scriitor și fizician, unul dintre cei mai influenți oameni de 
știință din toate timpurile, și o figură-cheie în revoluția 
științifică. Prin cartea sa Principiile matematice ale filozofiei 
naturale a pus bazele mecanicii clasice. 
10 Charles Darwin (12 februarie 1809, Shrewsbury - 19 aprilie 
1882, Shrewsbury) este cel mai cunoscut naturalist britanic, 
geolog, biolog și scriitor, fondatorul teoriei privind evoluția 
speciilor „Originea speciilor”, (1859). 
11 Immanuel Kant ( 22 apr.1724 - 12 februarie 
1804, Königsberg, Prusia), filosof german, unul din cei mai 
mari gânditori iluminiști din istoria culturii apusene. Prin 
fundamentarea idealismului critic, a exercitat o enormă 
influență asupra dezvoltării filozofiei în timpurile moderne. 

decât limitele cunoașterii dacă trebuie să 
rămână practică. Psihologul psihologiei 
arhetipale, James Hillman12 încerca să 
restabilească conceptul de suflet, 
considerat substratul auto-susținător și 
imaginar al conștiinței. Hillman descrie 
sufletul ca fiind ceea ce face posibilă 
înțelesul, aprofundează evenimentele în 
experiențe, comunică în dragoste și are o 
preocupare religioasă, precum și o relație 
specială cu moartea. Plecând de la 
dualismul cartezian între realitatea 
tangibilă exterioară și stările interioare ale 
minții, Hillman înțelege poziția 
neoplatonică a unui spațiu locuit de suflet, 
recunoscând această poziție prin 
acordarea și adesea acceptarea 
arhetipurilor, a viselor, a miturilor și chiar 
a psihopatologiilor prin care, în opinia lui 
Hillman, sufletul se exprimă13. De-a lungul 
timpului, numeroși gânditori, filosofi, 
psihologi au încercat să identifice acel 
ceva din noi ce cu toții știm că există, care 
ne călăuzește viața, dar pe care nu-l găsim 
căutând în laboratoare sau în statistici. 
Unii l-au numit daimon, soartă, duh, înger 
păzitor. James Hillman îl numește ghindă. 
Așa cum stejarul, până să ajungă falnicul 
copac pe care îl cunoaștem, este mai întâi 
o ghindă ascunsă în pământ, un proiect, o 
promisiune, la fel și noi, oamenii, ne 
naștem cu ideea a ceea ce urmează să 
devenim. 

Neuroștiința, ca domeniu 
interdisciplinar și ramura sa de 
neuroștiințe cognitive operează însă azi 
cu ochelarii de cal ai cercetătorului limitat 
atât ca cunoaștere cât și ca formație 
vizionară. De aceea știința se limitează 
doar la a afirma că există doar 
fenomenele fundamentale studiate de 
fizică. Astfel, neuroștiința încearcă să 
înțeleagă fenomenele mentale în cadrul în 
care gândirea și comportamentul uman 

                                                 
12James Hillman (Apr.12, 1926 – Oct. 27, 2011) psiholog 
american, Codul sufletului, Ed. Trei 
13 Bertrand Russell, Istoria filosofiei occidentale, 
Humanitas (2006) 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Originea_speciilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/1859
https://www.google.ro/search?safe=active&rlz=1C1MSIM_enRO715RO715&q=K%C3%B6nigsberg&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MC5OKlbiArNyzXOys7Xks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwBBP9BvOQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtt4OT9MHeAhVvtosKHf0ZA88QmxMoATAXegQIAxAL
https://www.librariaeminescu.ro/ro/autori/Bertrand-Russell.html
https://www.librariaeminescu.ro/ro/edituri/humanitas.html
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sunt cauzate numai de procese fizice care 
au loc în creier. Pentru a studia mintea în 
ceea ce privește creierul, mai multe 
metode de neuroimagistică funcțională 
sunt folosite pentru a corela ariile 
neuroanatomice ale diferitelor procese 
cognitive care constituie mintea. Cu toate 
acestea, studiile relevante corelative nu 
pot determina dacă activitatea neuronală 
joacă un rol de cauzalitate în apariția 
acestor procese cognitive și nu pot 
determina dacă activitatea neurală este 
necesară ori suficientă pentru ca astfel de 
procese să apară. Dacă manipularea 
activității creierului schimbă conștiința, 
atunci poate fi dedus un rol de cauzalitate 
pentru acea activitate a creierului. 
Manipularea activității creierului poate fi 
realizată cu stimulare electrică directă a 
creierului, stimulare magnetică a creie-
rului, utilizând stimulare magnetică 
transcraniană, manipulare psihofarmaco-
logică, manipulare optogenetică și 
studierea simptomelor leziunilor 
cerebrale (studiile de caz) și a leziunilor. 
În plus, neurologii investighează, de 
asemenea, modul în care mintea se 
dezvoltă odată cu dezvoltarea creierului. 
Dar mintea nu este și nu poate fi similară 
sufletului. Conform celui de-al doilea arc 
reflex, am insistat asupra analizei 
sensoriale perceptorii și includerea 
înafara arcului reflex primar a unui 
minunat proces de analiză și sinteză cu 
raportare la experiențele personale, 
educație și informație noetică. Aici 
intervine elementul imaterial care s'a 
îmbrăcat în trup odată cu prima respirație 
a noului născut, denumit suflet. 

Fizicianul Sean M. Carroll a scris că 
ideea unui suflet este în opoziție cu teoria 
câmpului cuantic (QFT). El scrie că pentru 
ca un suflet să existe, nu numai că este 
nevoie de o nouă fizică pentru că în cadrul 
QFT nu poate exista o nouă colecție de 
particule de spirit și forțe spirit care 
interacționează cu atomii noștri obișnuiți, 
deoarece le-am fi detectat în 
experimentele existente. Indeterminismul 

cuantic a fost invocat de unii teoreticieni 
ca o soluție la problema modului în care 
un suflet ar putea interacționa cu creierul, 
dar neurologii notează că nu există dovezi 
că astfel de procese joacă un rol în funcția 
creierului; și a concluzionat că un suflet 
cartezian nu are nici o bază din fizica 
cuantică. Dar, deoarece sufletul nu este 
vizibil, deci nefiind o entitate fizică, nu 
poate fi localizat. Eu apreciez că totuși îi 
simțim prezența în gândurile, idealurile și 
acțiunile noastre. Sunt convins, ca medic 
și antropolog că există o legătură între 
suflet și creier, acesta nefiind neapărat 
locația fizică a sufletului, deoarece 
creierul este un organ fără de care omul 
nu poate trăi  (un transplant cardiac este 
posibil, de creier nu - și dacă ar fi posibil 
ce se întâmplă cu personalitatea, amin-
tirile, conștiința?). Creierul fizic 
interacționează cu sufletul. Nu există 
dovezi că leziunile creierului schimbă 
sufletele oamenilor. Aceste modificări pot 
determina schimbări comportamentale. 
Descartes a indicat glanda pineală, care se 
află la centrul geometric al creierului, 
drept sediul sufletului, apreciată și ca cel 
de-al treilea ochi în contact permanent 
prin cel de-al treilea arc reflex cu noosul - 
„ochii sunt ferestrele sufletului.“ 

Există teorii științifice moderne care 
încearcă să explice natura acestei părți 
din ființa umană. Astfel unii îl văd ca pe o 
serie de impulsuri electrice, care curg pe 
pământ la moartea trupului pentru a 
reintra în rezervorul de energie 
universală. Și atunci cum se explică 
identitatea monadică a reîncarnării? 
Conceptul unui suflet nemuritor explică 
faptul că el face parte din compoziția 
energetică a universului. Și atunci cum ar 
putea el fi localizat. Poate fi vizibil prin 
aura energetică kiriliană? Aura se 
îndepărtează de trup după moarte, se 
schimbă odată cu starea noastră de spirit, 
recunoaște spiritul universal dedicat 
lumii vii, păstrând forma trupului chiar și 
când acesta este parțial lipsit de 
integritate. Am descris în alte prelegeri 
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despre luminile strălucitoare din jurul 
oamenilor și migrația nocturnă ori diurnă 
a unor fluide energetice sau descrierile 
unor persoane care au avut experiențe 
apropiate de moarte care când își 
recapătă conștiința, pot spune medicului 
și asistentelor medicale exact ceea ce au 
văzut, pe unde și cât timp au hălăduit. 
Memoria universală akashică oferă o 
explicație logica a faptului ca ADN-ul 
nostru este legat la această sursă de 
energie universală și că, prin definiția 
noastră a vieții, această sursă de energie 
poate fi determinată să realizeze regresii 
în memoria întrupărilor anterioare și 
viitoare. 

 

 

Nu putem 
cunoaște ceea 
ce e ascuns în 
arborii edenici 

 

 
Iluzia şi visul sunt la temelia sufletului nostru;  

carte de înţelepciune. 
Mihail Sadoveanu 

 

iblia ne învață că sufletul este 
emoțiile și intelectul și este fără 
margini. O persoană este 
alcătuită din trup, suflet și spirit. 

Regele David a vorbit cu sufletul său 
destul de des în cartea Psalmilor. 
„Bucură-te în Domnul, suflete al meu“. Nu 
uita, iubite cititor, din când în când, 
recitește Psalmii. Nu vei regreta! De multe 
ori în Biblie se referă nu la oameni ci la 
persoane. Să fie personalitatea, sufletul 

totuna, reprezentând ființa umană în 
totalitatea sa? Suntem suflete care 
locuiesc într-un corp fizic în scopul 
învățării prin experiență. Dacă e să nu 
uităm ce spune Biblia, cuvântul "suflet" 
este cuvântul englez care înlocuiește 
cuvântul ebraic din Vechiul Testament 
nephesh, care înseamnă creatură care 
respira (animal sau om) și cuvântul 
grecesc al Noului Testament "Psyche" 
respirație. Prin urmare, o persoană este 
un corp susținut de puterea lui Dumnezeu 
(viața) și care moare într'o zi ca urmare a 
faptului că este un muritor, iar puterea lui 
Dumnezeu care i-a susținut viața se 
întoarce la Dumnezeu așa cum scrie în 
Cartea Sfântă. Suntem deci plini de 
încredere, deși știm că atât cît locuim în 
acest trup suntem înstrăinați de Domnul, 
deoarece mergem după credință, nu după 
văz. Suntem plini de încredere și preferăm 
să părăsim acest trup și săp ne întoarcem 
acasă, la Domnul (2 Corinteni 5: 6-8). Și 
câte alte citate nu mai pot fi date despre 
suflet care nu trebuie confundat cu 
spiritul. Și chiar Dumnezeul păcii să vă 
sfințească în întregime; și mă rog ca tot 
spiritul și sufletul și trupul vostru să fie 
păstrate fără prihană până la venirea 
Domnului nostru Isus Cristos. (1 
Thessalonicieni 5:23) Oare cum ar fi să 
eludăm această concepție pe care o 
îmbrățișez și eu? În interiorul trupului 
există acest templu al zeilor, unde spiritul 
elaborează gândul. Nu pot să nu mă întorc 
la primul capitol al Genezei und se afirmă 
că spiritul zeilor era printre ape... ceea ce 
ne conduce spre alte dezbateri, toate cu 
aceleași răspunsuri la numeroase alte 
întrebări. 

Am primit câteva întrebări legate de 
tema abordată în prelegerile noastre 
despre suflet. Cu toate că neurologul a 
încercat să explice prin cele trei arcuri 
reflexe lumești, pământene sau, să 
spunem, umane, încă sunt ademenit de 
modalitatea prin care sufletul nostru este 
separat de spirit în conținătorul trupesc.    

 

B 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mihail+Sadoveanu
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Știu, chiar și în timp ce răstălmăcesc 
un răspuns cât mai puțin tâlcuit pentru 
tine, cititorule, știu că ceea ce aș putea 
răspunde pare nebunesc. Întrebând la 
rândul meu psihologi, filosofi, 
energeticieni, mediumi ori antropologi, 
am întâmpinat zâmbete și foarte multe 
comentarii. Atât de multe încât mi'am 
promis că nu voi mai răspunde, păstrând 
tăcerea. Dar am descoperit în unele 
intervenții o taină – aceea a privirii unei 
oglinzi. Știi la ce mă refer: analiza propriei 
entități materiale dar și studiul 
fenomenelor reflexive sufletești și 
ideatice. Toți o facem chiar de mai multe 
ori pe zi, de-ar fi să vedem dacă arătăm 
bine. Uneori, însă, zăbovim mai mult, 
urmărind ceva puțin diferit. În loc să mă 
uit la cum se prezintă fizicul meu, mă uit 
în ochii mei. M'am apropiat de oglindă .... 
și atunci aproape blocat mental, 
pendulând de la un ochi la altul, 
depărtându-mă și apropiindu-mă iar, am 
zărit ceea ce și tu poți aprecia în afara 
trupului care este și rămâne un corp ce 
definește anii, bolile, dar și grijile, 
satisfacțiile... Zărești în timp, fără să 
clipești un altul, nu pe tine, deși e sinele. 
În jur e liniște. E transă? E meditație? E 
gândul tău, e mintea celui de-al doilea arc 
care definește sufletul. Sau e ceea ce nu îți 
aparține dar îți influențează mintea și îți 
controlează conștoiința, e spiritul. 
Răspunsul meu e că vei afla totul dacă 
încerci să te uiți în oglindă, taina pe care 
nu o pot defini și care îți aparține. Dar să 
nu crezi că aceea e o altă persoană. Ești tu, 
cel adevărat, nu reflectat ci refractat în 
oglindă. 

Și totuși, dacă sufletul nu are formă 
tactilă, iar corpul ce îl adăpostește de la 
naștere este o bucată de lut care nu are 
nici o viață proprie, e clar că acesta din 
urmă este în viață atât timp cât sufletul se 
află în reședință, oferindu'i o 
corespondență fizică funcțională. Când 
sufletul este chemat din trup, acesta 
ajunge la destinația sa, iar corpul începe 
imediat să se descompună, revenind la 

esența fundamentală din care se face, 
adică praful. Trebuie să acceptăm 
realitatea: această credință dualistă în 
corp și suflet distincte (dualism cartezian) 
este o chestiune de credință. Nu există 
dovezi demonstrabile care să arate 
realitatea acestei conexiuni pe care în 
comunitățile bazate pe credință ridică 
întrebarea vieții de după viață și legătura 
dintre spiritul universal și sufletul 
monadic. 

Insistența cu care sunt mereu întrebat 
despre funcțiile creierului, a mentalului 
trupesc  în raport cu sufletul și 
conexiunile acestora cu spiritul mă face să 
spun că există o abordare științifică certă 
prin care afirm că spiritul e singura 
entitate terestră din noi care este dincolo 
de spațiu și timp. Dincolo de spațiu și 
timp nu înseamnă că merge dincolo de 
spațiu. Ci că este înainte de începerea 
timpului, omniprezent, omnipotent și 
omniscient (ce sugerează acest lucru?). 
Dincolo de spațiu înseamnă că este peste 
tot și dincolo de timp înseamnă că este 
etern, fără început ori sfârșit. Timpul nu 
este altceva decât schimbarea, Geneza. 
Această entitate este energetică și are 
inteligență în interiorul ei. Creația iese din 
așa=zisul haos pe măsură ce sufletul 
începe să gândească. Gândirea aduce 
mintea, matricea materială – cuib pentru 
vibrațiile luminice care încep să se 
extindă, aducând spațiu și timp. Aici, în 
creier se întâmplă amalgamul ca într'un 
athanor, între ADN-ul trupesc și cel 
ceresc. Seamănă cu cea de-a treia lege a 
lui Newton, că acțiunea devine o reacție, 
iar mintea devine mai concentrată și 
intensitatea câmpului este elaborată 
conform informației de arhitectură divină. 
Dacă intensitatea atinge un anumit nivel 
localizat ca spirit ce controlează reflex 
mentalul prin sufletele, corpuri 
imateriale, eterice. E o stare care timp de 
câteva zile cosmice a împlinit dorința 
Marelui Creator. Abia apoi această stare a 
căpătat și forme materiale în formă 
materială până când s'a ajuns la acest 
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sistem nervos uman evoluat. Deci, corpul 
e ultimul, conținător al lumii vizibile 
pentru arcurile reflexe cerești și divine. 
Știința dorește să reducă întâmplările la 
"cum" și "de ce". Arta însă e practica 
necesară pentru a dezvălui secretele 
întregii creații. Desigur, strămoșii noștri 
au făcut deja aceste practici în diferite 
locuri și în momente diferite și s'au 
bucurat de adevărul care stă la baza lor. 
Acum, eu încerc în mod cât mai rezonabil 
să dau răspunsuri fiabile cu dovezile 
științifice pentru a înțelege relația dintre 
corpul fizic și suflet.  

Mă repet: există un singur sistem în 
corpul nostru pe care îl putem simți și 
controla, cel muscular scheletic care 
participă la mișcare. Acesta este trupul 
nostru. Celelalte sisteme ale corpului 
joacă un rol indirect în percepții sensitive 
ori senzoriale, în controlul organelor sau 
al minții. Cu toate acestea, mintea poate 
crește sau reduce, facilitând sau întârziind 
anumite funcții. Gândirea, emoțiile, 
sentimentele etc. apar ca un tampon între 
senzațiile și mișcările noastre. În acest 
mixaj întâlnim o minte a visătorului, 
mintea iluzorie, cea voluntară ori cea 

semi-voluntară sau implicită, mintea 
intimă, mintea tulburată și cea 
compulsivă. Partea centrală voluntară 
este ceea ce numim Eul. Partea 
involuntară a minții noastre este ceea ce 
numim Sinele sau Sufletul, care este forța 
obligatorie ce unește toate activitățile din 
viața noastră,  acționează pe cont propriu, 
în contrast cu componenta voluntară, care 
lucrează la raționament, analizează și ne 
împarte viața direct sub controlul nostru. 
În mintea visătorului sufletul este sub 
control noetic, oferindu-ne libertate totală 
în a gândi. În cea compulsivă, sufletul este 
componenta majoră și astfel eul joacă un 
rol pasiv. De la mintea visătorului la 
mintea compulsivă, componenta 
sufletului crește treptat, iar în mintea 
compulsivă este aproape sufletul pur. De 
aici și confuzia între adepții teoriilor ce 
susțin apartenența sufletului la corpul 
nostru fizic și cei care răspândesc esența 
sufletului pe tot spațiul ocupat de trup și 
de aura energetică. 

Continuare în p.115 

●
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   Mahatma GANDHI 
 

 

 

 

“My Life is My Message” 

“God has no religion.” 

“Yes I am, I am also a 

Muslim, a Christian, a 

Buddhist, and a Jew.” 

“The path is the goal.” 

“True beauty lies in purity 

of the heart.” 

“Live as if you were to die 

tomorrow. Learn as if 

you were to live 

forever.” 

“Happiness is when what 

you think, what you say, 

and what you do are in 

harmony.” 

“The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.” 

“Everyone holds a piece of the truth.” 

“Prayer is not asking. It is a longing of the soul. It is daily admission 

of one's weakness. It is better in prayer to have a heart without 

words than words without a heart.” 

“Your beliefs become your thoughts,  

Your thoughts become your words,  

Your words become your actions,  

Your actions become your habits,  

Your habits become your values,  

Your values become your destiny.” 

“Behaviour is the mirror in which we can display our image.” 

 
The monument of Mahatma Gandhi that was erected in Bhubaneswar, Odisha , under the patronage of  
His Excellency, Prof. Dr. Achyuta Samanta on the occasion  of commemorating 150 years since the birth  
of the great founder of modern India, at the 39th World Congress of Poets, where the Romanian delegation  
(Alexandru Cetățeanu, Mircea Bartan, Dana Opriță, Lucreția Berzincu) was present and Acad. Prof. Dr.  
Liviu Pendefunda was awarded with the degree of Honorary Doctor of Literature by the World Academy  
of Arts and Culture 
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“Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when 

I wake up, I am reborn.” 

“Love is the strongest force the world possesses and yet it is the 

humblest imaginable.” 

“Speak only if it improves upon the silence.” 

“There are many causes I would die for. There is not a single cause 

I would kill for.” 

“The greatness of humanity is not in being human, but in being 

humane.” 

“There is force in the universe, which, if we permit it, will flow 

through us and produce miraculous results.” 

“All true artists, whether they know it or not, create from a place of 

no-mind, from inner stillness.” 

“A thousand candles can be lighted from the flame of one candle, 

and the life of the candle will not be shortened. Happiness can be 

spread without diminishing that of yourself.” 

“There would be nothing to frighten you if you refused to be 

afraid.” 

“Champions are made from something they have deep inside of 

them-a desire, a dream, a vison.” 

“Truth resides in every human heart, 

and one has to search for it there, 

and to be guided by truth as one sees it. 

But no one has a right to coerce others 

to act according to his own view of truth.” 

“Prayer is the key of the morning and the bolt of the evening.” 

“A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith 

in their mission can alter the course of history.” 

“Civilization is the encouragement of differences.” 
 

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

 
 

Epicentro dell’eternità 
dell’anima romena 

 Lucian Blaga. Vita, opera, ars poetica e philosophica 
       

egli anni cinquanta i libri di 
poesia e soprattutto quelli di 
estetica e filosofia di Lucian 

Blaga furono interdetti agli studenti e al 
grande pubblico; poco dopo la scomparsa 
nella città di Cluj del poeta-filosofo, 
comincerà a uscire qualche volume di 
poesia edita e inedita (1962, 1967, 1968 – 
le edizioni George Ivaşcu e Aurel Rău) 
simultaneamente a libri  di prosa e saggi 
degli ultimi anni di vita: Hronicul şi 
cântecul vârstelor, 1965  (Cronistoria e 
canto delle età”),  Gândirea românească în 
Transilvania în secolul al XVIII-lea, 1966 
(Il pensiero romeno nella Transilvania del 
XVIII-o secolo) Luntrea lui Caron, 1990 
(La barca di Caronte) ecc. Non tarderanno 
a essere curati e dati alle stampe i primi 
volumi di un’edizione critica dell’opera 
del poeta, filosofo e drammaturgo 
transilvano, la prima dovuta alla figlia, 
Dorli Blaga, OPERE I-XII, 1974-1995 e la 
seconda all’universitario George Gană, 
OPERE I-V, 1982-1993.  

Dopo l’ipocrita, diffamatorio studio 
del critico N. Tertulian pubblicato a 
puntate sulla rivista “Viata Româneasca” 
(1963) in cui l’opera di Lucian Blaga 
veniva presa in esame attraverso le 
calunniose lenti marxiste, seguì una 
valanga di saggi ed esegesi della lirica, 
estetica, filosofia, comprese le affinità e 
fonti, cosicché non c’è critico oppure 
storico letterario importante che non 
abbia scritto sull’autore del volume 
Poemele luminii, 1919 (Poemi della luce). 

A tutti questi vari giudizi critici non 
possiamo non aggiungere le pagine del 
grande critico e romanziere G. Calinescu, 
formatosi in Italia,  dedicategli nel 1941 
nella sua monumentale “Storia della 
letteratura romena dalle origini fino al 
presente”. Il critico apprezza di più la 
poesia e i drammi lirici a scapito del 
sistema filosofico blagiano,  descritto nel 
capitolo intitolato “dottrina del miracolo” 
di cui fanno parte anche scrittori come 
Nichifor Crainic e Vasile Voiculescu, futuri 
detenuti politici nelle carceri comuniste. 

Ultimo di nove bambini di un prete 
ortodosso, Lucian legge da adolescente 
filosofia moderna (Vasile Conta, H. 
Bergson, Darwin, Wundt, Viwecananda 
sulla filosofia Vedanta ecc.). A 15 anni 
esordisce nella poesia sul periodico 
“Tribuna” di Arad , e in sede del pensiero 
teorico a 19, con un articolo 
sull’Intuizione di Bergson. Laureato alla 
Facoltà di Teologia della città di Sibiu,  dal 
1917 frequenta corsi di filosofia a Vienna. 
Nel 1920 Blaga si laurea con la tesi 
“Kultur und Erkenntniss“ (tradotta in 
romeno nel 1922: Cultură şi cunoştinţă – 
Cultura e cognizione). Tra 1921 e 1923 
vengono pubblicati due drammi (Zamolxe, 
Tulburarea apelor- Intorbidire le acque) e 
un’altro volume di poesie, Paşii profetului 
(I passi del profeta). Nel frattempo sposa 
Cornelia Brediceanu cui aveva dedicato il 
suo primo libro; la famiglia Blaga si 
stabilisce a Cluj. Collabora con la rivista 
“Gândirea” di Nichifor Crainic, nonché con 

N 
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“Patria”, “Cuvântul” ecc. Tra 1924 e 1925 
Blaga pubblica un altro volume di poesie, 
În marea trecere, ( La grande traversata) e 
due saggi: Filosofia stilului (La filosofia 
dello stile) şi Fenomenul originar (Il 
fenomeno originale) nonché il dramma 
Daria, cui seguirà nel 1927 Meşterul 
Manole ( Il Mastro Manole) 

 A partire dal 1926, sarà assunto nel 
corpo diplomatico per dodici anni, come 
addetto, segretario stampa, consigliere a 
Varsavia, Praga, Berna, Vienna, e come 
ambasciatore e ministro plenipotenziario 
a Lisbona tra il 1938 e il 1939. Viene 
eletto socio dell’Accademia Romena ai soli 
41 anni. Diventerà famoso il suo discorso 
fatto in questa occasione, intitolato      
“Elogio del villaggio romeno”. Dal 1938 
fino al 1948 fu professore universitario 
presso la cattedra di filosofia della 
cultura, creata appositamente per lui. 
Interrompe la  collaborazione con  
“Gândirea” nel 1942 a causa di un 
sospetto orientamento fascista di detta 
rivista; continuerà a pubblicare i suoi 
saggi filosofici nel “Saeculum”(1943-
1944), rivista da lui fondata.  

Dopo tre decenni di straordinaria 
fecondità e buon esito, tanto in sede 
poetica (La cumpăna apelor (Lo 
spartiacue) La curţile dorului (Alle corti 
dell’anelito), Nebănuitele trepte (Gli 
inaspettati gradini), artistica, filosofica 
(basta ricordare i nuovi drammi: Avram 
Iancu, Cruciada copiilor, Arca lui Noe), i 
saggi: Cunoaşterea luciferică (La 
cognizione estatica), Spaţiul mioritic (Lo 
spazio mioritico*), Diferenţialele divine) 
che professionale (socio dell’Accademia 
Romena dal 1936, professore 
universitario), la personalità del grande 
poeta e filosofo di Cluj attraversa un 
periodo di rassegnata eclissi.  

Anche se Blaga continua sia a 
insegnare nell’anno 1949 che a scrivere 
poesia, studi di estetica o memorie, i suoi 
nemici si preparavano a spodestarlo dalla 
sua autorità nonché da tutte le sue 
mansioni. L’autore dei tre famosi studi, 

Trilogia della conoscenza, Trilogia della 
cultura, Trilogia dei valori, s’impegnò 
negli ultimi anni di vita nella traduzione 
del capolavoro di Goethe, Faust, uscita nel 
1956. Elogiato per il suo ampio sistema 
estetico e filosofico dai più autorevoli 
critici, filosofi e scrittori dell’epoca quali 
Eugen Lovinescu, Emil Cioran, Pompiliu 
Constantinescu, Constantin Noica, Mircea 
Eliade, Romulus Vulcănescu (martirizzato 
nelle carceri comuniste), la denigrazione 
dei suoi detrattori degli anni cinquanta 
non poté più toccarlo, né affliggerlo. Come 
avrebbero potuto questi demolitori 
teleguidati e pagati dai politici del regime 
comunista oscurare il fascino, la solidità e 
l’indelebile fama del poeta che riposa nel 
cortile della chiesa del villaggio natìo, 
Lancrăm, l’epicentro dell’eternità 
dell’anima romena, miracolo ed enigma al 
tempo stesso? Forse un certo rammarico 
riteniamo abbia provato per la mancata 
assegnazione (non è da escludere gli 
intrighi negatori degli ideologi romeni 
staliniani presso l’Accademia Svedese!) 
del premio Nobel per letteratura del 
1956, conferito invece allo spagnolo 
Jimenez. 

Sin dall’esordio con Poemi della luce 
(1919) Lucian Blaga fu considerato un 
poeta già compiuto nella sua originalità, 
giudizio che fu confermato dai libri 
ulteriori Gli inaspettati gradini ,1943,  
nonché dai versi scritti negli ultimi dieci 
anni di vita e stampati nel volume Poezii 
(Poesie, 1962). Sorprendente sarà il 
compenetrarsi tra le idee filosofiche e i 
registri lirici attraverso metafore 
rivelatrici. Il dono di palpare l’universo e 
di rivelare i suoi arcani splendori con 
incalzanti interrogativi, altrettante imma-
gini sensibili, memorabili per il loro ritmo 
quasi liturgico o la loro drammatica 
aritmia, fa di Lucian Blaga il più grande 
poeta metafisico dopo Mihai Eminescu. La 
vitalità, il panismo nitzscheano, la 
frenesia delle mitologie autoctone del 
volume Paşii profetului (I passi del 
profeta) vengono sostituiti da un 
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essenziale raccoglimento dell’autore che 
connota nei volumi ulteriori: În marea 
trecere (La grande traversata) e Lauda 
somnului (Lode del sonno), una sorta 
d’indagine del mistero universale sullo 
sfondo dello scorrrere del tempo indivi-
duale. L’idea di evoluzione, di progresso 
tecnologico e ragione pragmatica sono nel 
pensiero del poeta le premesse per 
mettere allo sbaraglio la vita di ognuno di 
noi,  di ogni roseau pensant.  

Dal confronto con lo spettacolo della 
deturpazione del paesaggio “originale”,  
della mutilazione dell’antico equilibrio tra 
uomo e natura, un’inquietante tristezza 
dagli accenti ecologici, diremo oggi,  fa 
nascere una poesia tipo “Făgăduinţi din 
flăcări - Promesse dalle fiamme”. I passeri 
e i serpenti sono segnati dallo stigma 
della “civilta”: “Quaggiù i passeri e i 
serpenti sono bianchi di cemento/ come 
noi sempre bianchi/ della farina dei 
vortici di pietra”. Il contrasto  tra le 
fiabesche promesse e la realtà violenta 
sembra diventi un destino nazionale: 
“Corpi imbelli e silenziosi/ soffriamo con 
gigli dentro la bocca/ la schiavitù 
d’Egitto”.  

La promiscuità morale, la trasgres-
sione della maternità a causa di donne 
che negano il proprio concepimento (“i 
loro seni frutti maturi privi di latte, il loro 
alito ammazzando api ed erbe”), il 
sacrilegio dei preti che fanno ubriacare i 
mendicanti col vino già adoperato per il 
lavaggio dei morti, la dissolutezza e la 
delinquenza, il culto del denaro, tutto ciò 
che profana le leggi dell’essere, 
oltraggiano la fede del poeta e fanno più 
incisiva la fiamma della sua scomunica: 
“Ah, figli delle città, voi credete che mai 
nessuno abbia visto il sole,/ e che la nitida 
luce sia solo una fiaba./ Le vostre 
domande turbano le profondità,/ con 
pietre ferite gli occhi senza risposta delle 
fontane/ e dai loro silenzi non avvertite la 
fine improvvisa./ Ah, figli delle città, con 
ogni vostro fatto,/ voi negate alla terra 
l’origine celeste”.  

Il fenomeno di pagana alienazione 
causato anche dall’utilitarismo, mercanti-
lismo e via dicendo, è incompatibile con la 
natura feconda, la vita plenaria delle 
armonie cosmiche, con i primordiali 
segreti nascosti “nei fiori, negli occhi, 
sulle labbra o sepolcri”. La logica,  i 
concetti, il razionalismo non hanno niente 
a che fare con gli arcani archetipali. La 
pietra angolare delle aspirazioni del poeta 
rimane il mistero, la vita segreta 
“dell’impenetrabile ascoso”: “Il lume 
altrui/ strozzi la malia dell’impenetrabile 
ascoso/ nei baratri di tenebra, io però/  
con il mio lume/ accresco l’arcano del 
mondo”. Questi versi anticipano tutto il 
sistema filosofico del poeta, cioè la 
metafisica del “mistero potenziato” del 
libro “Trilogia della conoscenza”.  

Ciò che accade sotto i nostri occhi, 
cioè l’esacerbazione dell’egoismo, “il 
mammonismo”, l’esaltazione del potere 
del denaro, ci dice il poeta, non sono che 
le scadenze di un processo di origini 
remote da cui nascono: la scissione della 
comunione magica tra uomo e natura, a 
causa dell’accanimento funesto dell’uomo 
a dominarla e sfruttarla, il degrado dei 
legami magico-astrali tra l’uomo e i pia-
neti, nonché tra l’uomo e le sotterranee 
forze della sorte. Il sacrilegio ha luogo 
quando l’atteggiamento mitico-simbolico 
dell’uomo nei confronti della natura 
(tema tanto caro a Mircea Eliade!) viene 
sostituito dalla conoscenza scientifica. 
L’uomo quale essere razionale, sembra 
dirci Blaga sulla scia del filosofo tedesco 
Ludwig Klages (1872-1956), spesse volte 
citato e commentato dal poeta romeno, 
non farebbe altro che martirizzare “l’eros 
cosmogonico”. La reificazione razionalista 
e l’esistenza nell’orizzonte dell’immediato 
sono opposte “all’orizzonte del mistero” 
tra i confini del quale agisce la blagiana 
cunoaştere luciferică – cognizione estatica, 
la sola atta a riconoscere che il “mistero 
del mondo è il vero avvenimento”. Il più 
gravoso sradicamento è quello che 
strappa l’uomo dall’orizzonte del mistero 
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per rigettarlo nell’orizzonte dell’imme-
diato. 

Tutta la dolorosa perplessità degli 
espressionisti si ritrova nei versi di 
Lucian Blaga, un immenso e radicale 
senso di smarrimento davanti ad un 
universo ostile e anodino: ”La polvere è 
colma del ronzìo dei misteri/ ma è troppo 
vicina ai calcagni/ e troppo lontana dalla 
fronte./ Ho guardato, mi son mosso ed 
ecco che canto:/ a chi inchinarmi, a che 
inchinarmi?”. La coscienza intensa di un 
misterioso morbo che mortifica le 
aspirazioni naturali dell’uomo, genera 
accenti tragici come nella poesia di Trakl, 
Werfel, Rilke e Däubler ecc. Questa 
coscienza tragica non è scevra di una 
speranza non meno intensa di 
riacquistare, seppur in uno spazio 
immaginario, la salvezza da questo regno 
di disarmonia e dissolutezza: “ nel mondo 
una malattia apparve/ priva di volto, 
priva di nome (...)/ Malato è l’uomo, 
malata la pietra,/ la pianta si spegne, 
spezzato il focolare/ Il nero argento, la 
melma penosa e greve/sono oro asciutto 
e malato/ Oblique lacrime dal secolo 
piovono,/A segni e oblio rimedio imploro”   

Fedele alla sua convinzione che nella 
“disarmonia odierna” l’anonimato rappre-
senti l’etica che s’impone più di qualsiasi 
altro modo di essere, Blaga tiene a 
dettagliare ciò che significa perdersi 
nell’anonimato: “spiritualizzazione su un 
piano di là dalla vita meramente 
biologica”. Per essere più preciso, il filo-
sofo aggiunge: “L’anonimo non significa 
collettivo. Il collettivo è una somma 
d’individui. L’anonimo però è la sostanza 
metafisica di tutti. Appunto per ciò mi 
distinguo, credo, dall’espressionismo 
tedesco, che ora è collettivista, ora è 
individualista”. A nome dell’anonimo, il 
poeta nega l’autoaffermazione materiale 
dell’essere individuale nella durata 
concreta temporale, rifugiandosi nel 
soprasensibile e oltre il materiale. Così, il 
simbolo dell’autunno come stagione della 
“bontà” traduce l’idea che la corale 

fratellanza degli individui, resi nemici e 
assaliti dalle erinni dell’avversione, può 
agire come tale, rallentando il declino e la 
volontà vampirica di possesso. La 
spiritualizzazione portatrice di pietosa 
indulgenza in questa stagione di 
derealizzazione e tramonto della persona 
umana provoca il miracolo: ”Porticine 
dentro la terra si sono aperte, datevi la 
mano per la fine:/ angeli hanno cantato 
tutta la notte,/ per le selve hanno 
cantato/ che la bontà è morte”.   

 La logica di tutti i concetti offerti da 
Blaga nel suo programma della “Filosofia 
dello stile”, saggio tradotto in italiano nel 
1946 (anonimato, dogma, collettivismo 
spirituale, stilistica interiore) ha il suo 
delta in una teomorfosi del mondo. Il 
volgersi degli umani verso il creator 
spiritus significa il  loro ritorno al divino.  
La poesia “Ho capito il peccato che grava 
sulla mia casa” non suggerisce altro che la 
poesia sfoci, come anche nella lirica di 
Paul Claudel, Mario Luzi o Francesco 
Baldassi, nella rivelazione religiosa:”Il 
mio sangue lo voglio scorrere sulle gore 
del mondo/ far girare le ruote/ dei celesti 
mulini/ Sono tutto un tremito di felicità:/ 
tutta la giornata sopra di me/ i poteri 
degli uccelli hanno accennato a triangoli/ 
verso mire luminose”.  

 Ma il veicolo blagiano verso l’assoluto 
è il mito. La parola stessa, perché si 
stacchi dall’orizzonte stretto e piatto, 
bisogna che sia salvata, sollevata al suo 
potere mitico-magico originale, simile al 
logos fondatore. Apparentata al logos 
cristiano, la Parola di Lucian Blaga crea 
un mondo, quello in cui, assecondando il 
poeta, comprendiamo i nostri limiti nei 
confronti dell’illimitato dono aurorale 
sempre meno accessibile a noi. Anche se 
l’inclinazione verso la verità è parte della 
natura stessa dell’umana conoscenza, 
tramite la sua censura trascendente,  “il 
Grande Anonimo” ce la nega. A noi sì, ma 
non ai poeti della “grande traversata”        

 
 * spazio mioritico - per antonomasia spazio romeno, l’aggettivo mioritico 

trae  origine dalla ballata fondatrice del nostro epos folclorico, Miorizza  
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Lucian BLAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu nu strivesc corola de 
minuni a lumii  

 
 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 
şi nu ucid 
cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 
în calea mea 
în flori, în ochi, pe buze ori morminte. 
Lumina altora 
sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 
în adâncimi de întuneric, 
dar eu, 
eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - 
şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 
nu micşorează, ci tremurătoare 
măreşte şi mai tare taina nopţii, 
aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 
cu largi fiori de sfânt mister 
şi tot ce-i neînţeles 
se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 
sub ochii mei - 
căci eu iubesc 
şi flori şi ochi şi buze şi morminte. 

 



Iarna 2020  | Contact international 17 

 

 

 

Io non calpesto la corolla di 
miracoli del mondo 

 
 
Io non calpesto la corolla di miracoli del mondo 
e non ammazzo 
con la mente gli arcani che vengono 
incontro a me 
dai fiori, dagli occhi, dalle labbra, dai sepolcri. 
Il lume altrui 
strozza la malia dell’ascoso impenetrabile 
nei baratri di tenebra,  
io però, 
con il mio lume accresco l’arcano universale – 
e appunto come con i suoi raggi bianchi  
non sminuisce, ma tremolante 
la luna accresce sempre più l’arcano della notte, 
così io arricchisco l’orizzonte scuro 
d’intensi brividi di sacro enigma 
e tutto  l’incompreso 
tramuta in enigmi ancor più grandi 
sotto i miei occhi – 
perché io amo 
fiori e occhi e labbra e sepolcri.  
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Gorunul  
 
În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn 
cum bate ca o inimă un clopot 
şi-n zvonuri dulci 
îmi pare 
că stropi de linişte îmi curg prin vine, nu de sânge. 
 

 
Gorunule din margine de codru, 
de ce mă-nvinge 
cu aripi moi atâta pace 
când zac în umbra ta 
şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă? 
 

 
O, cine ştie? - Poate că 
din trunchiul tău îmi vor ciopli 
nu peste mult sicriul, 
şi liniştea 
ce voi gusta-o între scândurile lui 
o simt pesemne de acum: 
o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet - 
şi mut 
ascult cum creşte-n trupul tău sicriul, 
sicriul meu, 
cu fiecare clipă care trece, 
gorunule din margine de codru. 
 
 

Catren 
 
 
De când viaţa mea te ştie, 
o suferinţă port mereu: 
Frumuseţea ta-i o poezie 
pe care n-am făcut-o eu. 
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Rovere 
 
 
            
             Nei chiari orizzonti sento dal petto d’una torre 

palpitare come cuore una campana 
e in dolci rumorìo 
mi sembra 
che non sangue, bensì gocci di quiete scorrono nelle mie vene. 
 
 
Tu rovere al limitar del bosco, 
perché mi sopraffa 
con ali molli tanta pace 
quando nella tua ombra giacio 
e mi carezzi con giulive foglie. 
 
 
Oh, chi lo sa? – Forse che 
dal tuo tronco mi sarà intagliato 
entro non molto il feretro, 
e la quiete 
che me la godrò tra le sue assi 
avverto forse adesso: 
avverto come la tua foglia me la sgocciola nell’anima – 
e muto 
sento venire su nel tuo corpo il feretro, 
il mio feretro, 
con ogni attimo che passa, 
tu rovere al limitar del bosco.   
 
 

Quartina 
 

 
Dacché la mia vita è la tua via 
mi porto dentro un malore: 
La tua beltà  è una poesia 
di cui non sono io l’autore. 
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Izvorul nopţii  
 

Frumoaso, 
ţi-s ochii-aşa de negri încât seara 
când stau culcat cu capu-n poala ta 
îmi pare 
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul 
din care tainic curge noaptea peste văi 
şi peste munţi şi peste seşuri 
acoperind pământul 
c-o mare de-ntuneric. 
Aşa-s de negri ochii tăi, 
lumina mea. 

 
 

 Lumina  
 

Lumina ce-o simt  
năvălindu-mi în piept când te văd,  
oare nu e un strop din lumina  
creată în ziua dintâi, 
din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă? 
 
Nimicul zăcea-n agonie  
când singur plutea-ntuneric şi dat-a  
un semn Nepătrunsul:  
"Să fie lumină!" 
 
O mare  
şi-un vifor nebun de lumină  
facutu-s-a-n clipă: 
o sete era de păcate, de-aventuri, de doruri, de patimi, 
o sete de lume şi soare. 
 
Dar unde-a pierit orbitoarea  
lumină de-atunci - cine ştie? 
 
Lumina ce-o simt năvălindu-mi  
în piept când te vad - minunato, 
e poate ca ultimul strop  
din lumina creată în ziua dintâi. 
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Fonte della notte 
 

Bellissima, tu, 
gli occhi  ti sono così neri che di sera 
quando affondo il capo nel tuo grembo 
mi sembra, 
che i tuoi profondi occhi sian la fonte 
da cui la notte arcana scorre  sopra  valli, 
montagne e pianure, 
la terra ammantando 
con un mare di tenebra. 
Tanto neri ti sono gli occhi,  
tu, mia luce, 
 
 

La luce 
 

La luce che avverto 
irrompermi nel petto quando ti vedo 
non è forse una goccia della luce 
nel primo giorno creata, 
di quella luce tanto assetata di vita? 
 
Il nulla giaceva agonizzante, 
quando planava da solo nel buio e fece 
un cenno l’Imperscrutabile: 
“Sia la luce!” 
 
Un mare, 
un temporale pazzo di luce 
fu in un attimo: 
una sete d’aneliti, di peccati, di patemi, d’avventure, 
una sete terrena di sole. 
 
Ma dove si sciolse l’abbagliante 
la luce d’allora – chissà? 
 
La luce ch’avverto irrompere 
in me quando ti vedo – tesoro, 
è forse l’ultima goccia 
della luce nel primo giorno creata. 
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 Linişte  
 
 

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud 
cum se izbesc de geamuri razele de lună. 
 

 
În piept 
mi s-a trezit un glas străin 
şi-un cântec cântă-n mine-un dor 
ce nu-i al meu. 
 

 
Se spune că strămoşii cari au murit fără de vreme, 
cu sânge tânăr încă-n vine, 
cu patimi mari în sânge, 
cu soare viu în patimi, 
vin, 
vin sa-şi trăiasca mai departe 
în noi 
viaţa netrăită. 
 

 
Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud 
cum se izbesc de geamuri razele de lună. 
O, cine ştie - suflete,-n ce piept îţi vei cânta 
şi tu odată peste veacuri 
pe coarde dulci de linişte, 
pe harfă de-ntuneric - dorul sugrumat 
şi frânta bucurie de viaţă? Cine ştie?  
Cine ştie? 
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Quiete 
 
 
C’è tanta quiete intorno che mi sembra di sentire 
l’imbattersi nei vetri dei raggi della luna. 
 
 
Dentro di me 
si svegliò una voce estranea 
e un canto canta un anelito in me, 
che non è mio. 
 
 
Si dice che gli antenati morti innanzi tempo, 
il sangue giovane ancora, 
patemi intensi dentro, 
sole bruciante nei patemi, 
tornino, 
tornino per proseguire a vivere  
in noi 
la vita non vissuta. 
 
 
C’è tanta quiete intorno che mi sembra di sentire 
l’imbattersi nei vetri dei raggi della luna. 
Chi sa in quale petto sonerai, anima mia, 
un giorno, anche tu, tra secoli, 
le dolci corde di quiete, 
l’arpa intenebrata  - l’anelito strozzato 
e la gioia fiaccata di vivere? Chissà?  
Chissà?                        
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Biografie  
 

 
Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu, 
din umbră mă ispitesc singur să cred 
că lumea e o cântare. 
Străin zâmbind, vrăjit suind, 
în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare. 
Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind, 
câteodată iubesc lucruri cari nu-mi răspund. 
De vânturi şi isprăvi visate îmi sunt  
ochii plini, 
de umblat umblu ca fiecare: 
când vinovat pe coperişele iadului, 
când fără păcat pe muntele cu crini. 
Închis în cercul aceleiaşi vetre. 
fac schimb de taine cu strămoşii, 
norodul spălat de ape subt pietre. 
Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult 
în mine cum se tot revarsă 
poveştile sângelui uitat de mult. 
Binecuvânt pânea şi luna. 
Ziua trăiesc împrăştiat cu furtuna. 
 
Cu cuvinte stinse în gură 
am cântat şi mai cânt marea trecere, 
somnul lumii, îngerii de ceară. 
De pe-un umăr pe altul 
tăcând îmi trec steaua ca o povară 
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 Biografia 

 
 
Dove e quando spuntai nella luce, non so, 
dall’ombra mi faccio tentare da solo a credere 
che il mondo sia un canto. 
Estraneo sorrido, ascendo ammaliato, 
in mezzo ad esso mi compio ammirato. 
Talvolta dico parole che non mi contengono 
talvolta amo cose che non mi rispondono. 
I miei occhi son colmi di venti e avventure 
sognate, 
camminare, come ognuno cammino: 
ora peccatore sui tetti dell’inferno, 
ora immacolato sul monte dei gigli. 
Chiuso nel cerchio degli stessi primordi 
faccio scambi d’arcani con gli avi, 
stirpe lavata sotto pietre dalle acque. 
Di sera accade ch’io senta il calmo 
riversarsi in me senza posa 
di fiabe del sangue obliato da tempo. 
Bendico il pane e la luna. 
Di giorno vivo smarrito in fortuna. 
 
Le labbra ricolme di smorzate parole, 
cantai e canto ancora il grande tragitto, 
il sonno del mondo, gli angeli di cera. 
Da una spalla all’altra silenzioso 
passo la mia stella al pari d’un peso. 
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Giordano Bruno cântă  
   balada permanenţei 
 
 

E acelaşi, nu-s aceleaşi. 
E acelasi unic soare 
răsărit din munte, gând. 
Să se întrupeze-n vale 
alte umbre sunt la rând. 

E acelaşi, nu-s aceleaşi. 
E acelaşi unic soare 
albul inului sorbind. 
Să întindă pânza-n iarba 
fete, alte sunt la rând. 

E acelaşi, nu-s aceiaşi. 
E acelasi unic soare 
tâlc suav învederând. 
Ca să coloreze ceasul 
fluturi - alţii sunt la rând. 

E acelasi, nu-s aceleaşi. 
E acelasi unic soare 
ce-nfierbântă roua, vânt. 
Să indure moartea-n vară 
alte spice sunt la rând. 

E acelaşi, nu-s aceleaşi. 
E acelaşi unic soare 
inima prin lumi bătând. 
Să îngâne-n vreme rugul 
alte-amurguri sunt la rând.               
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 Giordano Bruno canta  
  la ballata della 
permanenza 

  
 
È lo stesso, non le stesse 
È l’unico stesso sole 
sorto dal monte, pensiero. 
A farsi carne nella valle 
spetta a tante altre ombre . 
 
È lo stesso, non le stesse 
È l’unico stesso sole 
a sorbire il biancore. 
A stendere sull’erba le tele 
spetta a ben altre pulcelle. 
 
È lo stesso, non le stesse. 
È l’unico stesso sole 
un dolce senso a svelare. 
A dipingere il tempo 
spetta a ben altre farfalle. 
 
È lo stesso, non le stesse. 
È l’unico stesso sole: 
rugiada, vento arroventa. 
A subir morte d’estate 
a ben altre spighe spetta. 
 
È lo stesso, non gli stessi. 
È l’unico stesso sole 
cuore pulsando tra mondi. 
A spirare ai tempi il rogo 
spetta a ben altri tramonti          
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Cimitirul roman 
 
 
Huliţi au fost romanii 
de unii învăţaţi din vremi mai nouă 
că metafizică n-ar fi creat 
ca alte glorioase seminţii, 
doar apeducte, colisee, foruri, drumuri, 
eterna urbe, castre şi troiane de hotar. 
Huliţi au fost romanii 
că numai case-ar fi clădit, cu atrii 
primind de sus lumina 
şi-avertisment ţinînd pe praguri: cave canem. 
 
 
De ţi-ar fi dat s-ajungi vreodat' la Roma, 
şi-adânc în ţară, prietene, pe Via Appia te-ai pierde, 
a-i înţelege-atuncea ce nedreaptă-i cumpăna 
cu care oamenii, popoarele, virtutea unul altuia 
şi inima şi-o cântăresc. Căci ai vedea un Drum, 
care se duce, se tot duce-n peisaj,  
piatră cu piatră potrivind, 
un drum flancat, de-a stînga şi de-a dreapta, 
de sarcofage, urne, mauzolee, 
păstrînd cenuşă, osemnite-adăpostind. 
 
 
Aşa vedeau romanii Drumul, orice limite-nfruntînd, 
în marea-mpărăţie a vieţii-naintînd prin moarte 
sădită-n şiruri 
pe două rînduri. Cei ce la umbra chiparoşilor 
în sarcofage dorm ascultă sunetul 
de scuturi şi de lănci, marşul cohortelor, 
roţile de care, nechezul cailor. Acestea toate, 
la rândul lor, acuma nu mai sânt, 
dar morţii cei mai vechi, aceia mai ascultă 
la drumul care sună pe pământ. 
Aşa închipuiau romanii cimitirul: 
un drum flancat pe două rînduri de tăceri. 
Aceasta-i metafizica romană: un Drum. 
Un drum ce-naintează printre morţi, nu printre vii. 
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Il cimitero romano 
 

Diffamati furono i romani 
da alcuni sapienti dei nostri tempi 
di non aver lasciato metafisica 
come altri gloriosi popoli,  
bensì solo acquedotti, colossei, fori, vie, 
urbi eterne, castri e valli di confine. 
Diffamati furono i romani 
di aver construito solo case, con atrii 
accogliendo la luce dal soffitto 
e avendo sui portoni avvertimento tipo: cave canem. 
 
Se un giorno la sorte volesse portare  
i tuoi passi a Roma 
e ti capitasse raggiungere da errabondo,  
amico mio, Via Appia, 
capirai allora quanto imperfetta è la bilancia  
con la quale le genti, i popoli, la propria  
virtù e l’anima pesano vicendevolmente.  
Perché vedrai una Via 
che va lontano, profonda nel paessaggio, 
pietra dopo  pietra aggiustando, 
una via, affiancata a sinistra e a destra, 
da sarcofaghi, da urne e mausolei, 
serbatoi di cenere, di ossa ripari. 

 
Così concepivano i romani la Via,  
affrontando ogni limite 
nel grande regno della vita avanzando  
attraverso morte piantata in file 
da ambo le parti. Quelli all’ombra dei cipressi 
dormono nei sarcofaghi, sentono il suono 
di scudi e lance, la marcia delle coorti, 
le ruote dei carri, il nitrito dei cavalli.Tutte queste, 
a loro volta, adesso non ci sono più, 
però i morti più anziani, solo quelli sentono ancora 
la via che risuona sulla terra. 
Così immaginavano i romani fosse il cimitero: 
una via affiancata da due file di silenzi. 
Questa è la metafisica romana: una Via 
Una via che avanza attraverso i morti, non attraverso i vivi. 
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Încheiere  
 
Frate, o boală învinsă ţi se pare orice carte. 
Dar cel ce ţi-a vorbit e în pământ. 
E în apă. E în vânt. 
Sau mai departe. 
 
Cu foaia această închid porţile şi trag cheile. 
Sunt undeva jos sau undeva sus. 
Tu stinge-ţi lumânarea şi-ntreabă-te: 
taina trăită unde s-a dus? 
 
Ţi-a mai rămas în urechi vreun cuvânt? 
De la basmul sângelui spus 
întoarce-ţi sufletul către perete 
şi lacrima către apus.  
 
 
 

 

 Riepilogo 
 
Fratello, ogni libro ti sembra un morbo spento. 
Però quello che ti parlò è ormai terra. 
È acqua o bufera. 
Oppure altro elemento. 
 
Con questa pagina chiudo le porte e butto le chiavi. 
Sono da qualche parte, in basso o in alto. 
Spegni il tuo cero e chiediti: 
l’arcano vissuto dove è andato? 
 
Ti restò nell’orecchio una parola? 
Dalla fiaba del sangue assorto 
volgi la tua anima verso il muro 
e la lacrima verso il tramonto. 
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 Apoteoză 
 
 
Răsaritul e-atât de bogat în poveşti si-n lumină 
că-n orele ce se ridică 
ramânem prea jos totdeauna când vrem să-l slăvim. 
Apusul de-asemeni îl ştim. Acolo e orga popoarelor 
ce-o ascultăm uneori, vag adusă prin nori. 
De-o mie de ani aceasta e lauda pe care-o rostim. 
Nordul serveşte văilor noastre furtunile rodnice. 
Printre punctele - nume de vânturi purtând - cardinale,  
el singurul iscă si din morminte aurore sublime. 
Şi boreale lumini de-nviere. 
Sudul e amarul prea cald, elementul care-i prieşte 
iubirii, si care de aceea  
ne va ucide-ntr-o zi 
atât pe mine, cât si pe tine. 
 
 
 

Apoteosi 
 
 
L’oriente è tanto ricco di fiabe e di luce 
che nelle ore che spunta 
rimaniamo sempre troppo in basso,  
quando lo vogliamo esaltare. 
L’occidente lo sappiamo lo stesso.  
Lì è l’organo dei popoli 
che talvolta sentiamo, vagamente portato di tra nubi. 
Da mille anni questa è la lode che proferiamo. 
Il Nord offre alle nostre vallate fertili tempeste. 
Tra i punti – nomi di venti portando – cardinali, 
solo lui fa venir fuori dalle tombe aurore sublimi 
nonché boreali luci di risurrezione. 
Il Sud è l’amaro troppo caldo, l’elemento che giova 
all’amore, e appunto per questo 
un giorno ci ammazzerà 
tanto me quanto te. 
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Juliusz Erazm BOLEK   
 

Scriitor polonez (poet, prozator, cronicar, 
autor de piese de teatru), Juliusz Erazm Bolek 
s-a născut pe 25 noiembrie 1960 la Varșovia.  

A debutat în 1980 şi a devenit faimos 
pentru modurile neconvenţionale de 
prezentare a propriei poezii.  

Autor al unor volume de poezie bine 
primite de critică și de public, opera sa a fost 
tradusă, printre altele în engleză, bulgară, cehă, 
franceză, spaniolă, lituaniană, latină, letonă, 
olandeză, macedoneană, germană, portugheză, 
rusă, sîrbă, slovacă, suedeză, ucraineană, 
vietnameză și italiană.  

Iată cîteva din titlurile volumelor publicate 
: Teksty, II obieg, Siedlce 1985; Nago, 
Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1986; 
Miniatury, własnym sumptem, Warszawa 
1987; Prywatne zagrożenie, Iskry, Warszawa 1989; Skróty Szaleństwa, Okolice, 
Warszawa 1992; Serce błyskawicy, Miniatura, Kraków 1994; Ars Poetica, IBiS, 
Warszawa 2000; Corrida. Sprawa prawa do śmiechu, Związek Pisarzy Katolickich 
2017; Obrazy ze słów, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2017; Litery i symbole, 
Centrum Promocji Kultury, Warszawa 2017. 

Volumul său de poezie Corrida a primit premiul „Golden Pen” în concursul Cartea 
Anului 2017. 

Prezentare și traducere de  Valeriu STANCU 

 

 

Mai  
 

culorile deschid spaţiul 

mirosurile concentrează atenţia 

sunetele vorbesc despre viitor 

aromele transmit secrete 

privirile fac semne 

atingerile apropie 

e greu să ţii echilibrul 

între freamătul vieţii 

şi gîndul despre pierderea ei  
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Problemă de 
nerezolvat 
  
 

pătratul  
este egalitatea perfectă 
a celor patru colţuri ale lumii 
  
triunghiul 
este un pătrat sărac 
  
cercul 
este un pătrat perfect 
  
sfera 
e un absolut 
  
însă doar  
cvadratura cercului 
este de neînvins 

 
 

Casă veche 
 
 

te nelinişteşte 
această casă veche 
sortită de ani şi ani 
demolării 
pătrunzi 
în amintirile ei 
în şoaptele ei 
şi respiraţia-i grea 
de s-ar putea 
face dragoste 

 
 
 
 

cu această casă 
căci o alta asemănătoare 
poate să nu se mai nască 
te nelinişteşte 
această casă veche 
în cartierul 
sortit uitării 
nu vei putea să înalţi 
dărîmăturile 
nici nu vei putea 
să te întorci la tine 

 
 
 

*** 
 

floarea ţipă 
în acest urlet nebun 
există de toate 
de la falsitate pînă la 
frumuseţe 
de la ură la înţelepciune 
 
floarea cîntă 
cu o voce de sirenă 
atrăgîndu-i pe cei rătăciţi 
în ariile ei 
se ascunde conţinutul 
care ar fi fermecat 
înţelepţii 
 
floarea ştie 
că-i trecătoare  
ea o face pentru a zămisli 
noi flori 
ele de asemenea 
vor chema 
vor aştepta călătorul 
ce va purta 
ascensiunea lor 
în nemurire 
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Eu fiară 
 

 
eu fiară 
rîndunică închisă în pumn  
mă ascund  
astfel paralizez singurătatea  
pot da totul 
dar cine-l va accepta  
mă cufund în tăcere 
 
 
 

Singur cu sine 
 
 
singur cu sine 
singur cu tine 
singur cu el 
singur cu toţi 
în ochii tuturor 
în pădure şi în respiraţie 
singur cu sine 
într-un veşmînt prea strîmt 
în faţa 
trenului care soseşte în viteză 
 
 
 

*** 
 
flacăra  
flacăra pe mîna ta 
nu poţi să o prinzi 
nu poţi să o stingi 
de unde vin 
verdele 
şi roşul ei 

 

 
se plimbă pe pereţi 
pe ochi 
pe memorie 
tu treceai ca flacăra 
şi ai făcut să se nască focul  

 
 
 

*** 
chiar şi morile cad din cer 
şi se scufundă în ochii tăi 
tu eşti ieşită dintr-un tablou de 
Modigliani 
pe care n-a mai ajuns niciodată  
să-l picteze 
merele paradisului cad din 
copaci 
fug din rai 
şi caut printre ele urmele tale 
pentru a şti 
de unde vii 
şi unde voi dispărea 

 
 
 

*** 
flacăra  
flacăra pe mîna ta 
nu poţi să o prinzi 
nu poţi să o stingi 
de unde vin 
verdele 
şi roşul ei 
se plimbă pe pereţi 
pe ochi 
pe memorie 
tu treceai ca flacăra 
şi ai făcut să se nască focul  



Iarna 2020  | Contact international 35 

 

 
Povestea celei care visează 
despre iad  
 
 
 

complet goală lungită pe canapea 
îşi scrutează spiritul 
şi visează despre iad   
doarme cu ochii deschişi 
şi nu o poţi smulge din somn 
gîndurile sale îşi iau zborul prin coridoare obscure 
nu e chip 
să se elibereze din acest labirint  
prelungit în colţul canapelei 
ghemuită 
absentă 
viaţa o reţine în real  
aşa cum balonul este reţinut de fir 
musafirii nedoriţi 
trec prin ea  
ca prin deşert 
în preajma ei chiar şi lumina 
luptă împotriva flăcării lumînării 
fără a şti că nu este nimic de cîştigat 
şi doar o privire dă speranţa 
canapeaua se deschide 
arătînd drumul spre iad 
unde toţi îşi pierd capul 
nu privi  
sub pat 
pentru că acolo 
o poţi întîlni 
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Tristeţea 
 

a venit tristeţea 
era mohorît 
poate ceva mai limpede 
dar mohorît 
tristeţea se întindea 
pînă la orizontul 
chipului fără de strălucire 
era  răcoare 
în aşa măsură, că oamenilor le-a fost frig 
tristeţea se afunda 
pînă ce avea să ajungă  
sub nivelul mării 
s-a încercat cura 
cu comprimate roz 
dar efectul nu a fost satisfăcător 
nici măcar pentru colorişti 
au încercat oamenii să o împrăştie 
cu enorme suflante 
gîndindu-se că ar fi din ce în ce mai bine 
dar era din ce în ce mai rău 
au plasat tristeţea 
într-o maşină televizată 
şi au supus-o tocării 
nimeni n-a vrut să creadă 
că va mai veni 
gîndeau că asta va fi destul 

   
 

 



Iarna 2020  | Contact international 37 

 

Lungit 
 

Lungit pe pat  
în hainele muiate de sudoare 
pe lenjeria murdară 
privesc plafonul 
şi înţeleg 
odinioară omul se culca 
murdar şi cu picioarele goale 
privea cerul 
şi eu am reuşit asta  

 

Eu Dumnezeul tău 
 

eu  
dumnezeul tău 
Manitu etern 
sunt întotdeauna alături de tine 
chiar atunci cînd nu te gîndeşti la mine 
ca un erete 
ca un tigru 
cad atunci cînd 
te aştepţi mai puţin 
veghez asupra surîsului tău  
ca să nu se stingă niciodată 
îţi privesc 
mişcările 
admir întîmplarea 
care a făcut să se întîlnească 
drumurile noastre 
eu  
dumnezeul tău 
Manitu etern 
mă întind de-a lungul întregii tale vieţi 
ca să nu-mi lipseşti niciodată 
ca să pot întotdeauna 
să fiu alături de tine 
şi pentru a putea mereu 
să bem 
din potirul comun 
fericirea 
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Evgheni BUNIMOVICI  
Rusia 
 
 
 
Poet (rebel, tulburător, inspirat, năvalnic), 
ziarist, eseist, președinte al Fundației 
pentru Proiecte Creative și al faimoasei 
Bienale Internaționale de Poezie de la 
Moscova, Evgheni Bunimovici s-a născut în 
anul 1954. El e unul din „tinerii furioşi” 
care au debutat la începutul anilor ’80. Cu 
un vers colţuros, nezăgăzuit, necruţător 
(oare de ce îl compar cu Vladimir 
Vîsoţki?!), Jenia e, aşa cum s-a afirmat 
despre el, o temerară proră a noului val 
poetic din Moscova. A publicat în Rusia mai bine de zece cărţi de versuri, de eseuri sau 
de publicistică, uluindu-şi, la fiecare apariţie editorială, cititorii, fanii, confraţii. A fost 
tradus în Franţa (nu doar în reviste ca „Lettres russes” sau „Présages”, ci şi în editura 
Russkaia Literatura), Belgia, Germania, Suedia, Polonia, Statele Unite ale Americii, 
Canada. 

Din cîte îmi amintesc, Evgheni Bunimovici a mai fost tradus în România de poetul 
Leo Butnaru, dar mie cartea lui Sala de Aşteptare, pe care mi-a dăruit-o în chiar anul 
apariţiei, 2002, mi-a plăcut „la nebunie”  (i-am și tradus, de altfel, începînd din 2004, 
grupaje de poeme pentru revista „Cronica”) şi m-a convins că Evgheni Bunimovici este 
unul dintre cei mai importanţi creatori ruşi ai „generaţiei 80”. Altfel, probabil, nici nu ar 
fi primit premiul literar al oraşului Moscova (pentru volumul de poeme Selecţie 
Naturală, apărut la Moscova în 2001). Pentru că am amintit de laurii cu care a fost 
încununat Evgheni, trebuie să spun că în calitatea sa de publicist a primit un premiu 
foarte important : cel al Uniunii Ziariştilor din Rusia, pentru volumul de eseuri Lecţii şi 
schimbări, editat în 1998 la Moscova.  

 Prezentare și traducere de  Valeriu STANCU 
 

 

Râul Neglinnaia 
 

am văzut lumina zilei şi am crescut aşa cum trebuie  
  într-o căsuţă din lemn 
 aproape o izbă pe malul unui rîu 
fără nici o îndoială că într-o zi 
  întors din călătorie 
 îmi voi muia buzele în apele sale 
dar din 1819 el este într-o conductă 
am aflat asta foarte recent dintr-o carte 
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fiindcă eu nu sunt născut în 1819 ci mai tîrziu 
 în ciuda părului meu alb 
se poate verifica asta în registrul destinelor  
 la litera B 
istoria acestui rîu mi-a revenit în minte 
căci eu însumi trăiesc într-o conductă 
asta nu se vede prea mult pentru că nu sunt singurul 
 
 
un colac plutitor nu înseamnă doar o gaură 
 mai ales dacă aceasta e circulară 
cum să defineşti topologia  
dacă nu ca pe o căutare a stilului 
cu incursiune pe lumea cealaltă 
 
 
după cum aflăm chiar Sándor Petőfi  
  n-ar fi murit tocmai în luptă 
 ci fiindcă nu s-a însurat cu fiica directorului  
  poştei din Barguzin 
era mai viclean decît l-am fi crezut 
  am citit asta recent într-un ziar 
 
 
un magazin al uzinei bolşevica 
  s-a deschis 
în locul naşterii mele 
unde absenţa gardurilor de nuiele 
interzice umbrele 
unde marile temeri şi marile îndrăzneli 
  dăunează digestiei 
şi provoacă diarei 
e un fapt pe care Montaigne îl pusese deja în lumină 
 
 
n-am văzut niciodată malul acestui rîu 
  în ciuda părului meu alb 
deja evocat mai sus 
căci fiindcă acest rîu nu poate fi trecut prin vad 
nici un pod, cred, nu-l traversează 
  cu excepţia străzii podului Kuzneţkovo 
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individul se distinge de colectivitate 
  fiind mereu singur 
colectivitatea se distinge de individ 
fiind întotdeauna gata (vsegda gatov) 
 
 
nu-mi place să mă joc de-a rezistenţii 
de-a cel care trădează de-a cel care denunţă 
căci toţi cei care au dreptate astăzi 
 vor fi vinovaţii din episodul următor 
 
 
omul este un disc cu turaţii puţine 
care nu întotdeauna cîntă de-adevăratelea 
poate nimeni nu a remarcat asta încă 
  dar e un fapt 
 
 

 

*** 
 

fără îndoială, asta merita osteneala de a trage 
 cercul pe străzi 
pentru a învîrti discul 
  într-o staţie goală 
pentru ca dialogul să circule pe sîrma sa, 
profesional,  
 ca pe un ring… 
 
 
probabil, asta merita osteneala de a trăi 
 în pătratul e-2 
trăgînd cu ochiul 
  spre pătratul e-4 
pentru a-ţi face jocul,  
pentru a dormi într-un apartament gol 
pentru a lipi din nou cuvintele inutile. 
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*** 
 

Moscova! 
 Complice al pasiunii! 
Arbatul este mai montmartrez decît Montmartre! 
Cine îşi vrea portretul 
  pentru 10 ruble? 
Cine vrea  
să spînzure un poet? 
 
Doamne drept, Doamne stîng 
unde îşi poartă paşii în noaptea moscovită 
anti-masonul  
 la ieşirea din loja sa secretă  
francmasonul  
după o petrecere stilată? 

 
 
 

*** 
 
Nu mă mai tem să înţeleg  
  de ce toată lumea vorbeşte fără încetare de   
     Dumnezeu. 
Cam de pe la nivelul nostru trebuie să descreştem. 
Produs al ţării mele, produs al familiei mele, produs al   
     epocii mele 
aici sunt, într-un sac de plastic, cu o etichetă pe margine. 
 
Hei, beţivan de cimitir,  
acvilă sau vultur, de ce mă fixezi? 
Eu cresc sub privirea ta… şi casa mea… şi prietenii mei. 
Şi acest pardesiu ridicol,  
  şi acest iaz niciodată pătrat,  
şi această viaţă atît de lungă… 
  atît de lungă… Nimic pe lume nu e mai lung. 
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Temă de control numărul 5 
 

Lui Aleksandru Kuşner 
 

…dacă zilele sufocante au greutatea păcatelor noastre 
şi tu îţi petreci viaţa 
aşteptînd ploaia ca pe o ultimă favoare 
 
dacă aversa odată trecută,  
îţi dai seama că timpul este cel care curge 
pe liniile de tramvai,  
pe chipul tău,  
pe cămaşa ta udă… 
 
dacă, atunci cînd iei tramvaiul la capăt, 
fărîma de timp  
care n-a fugit 
de-a lungul liniilor 
bate în geamuri… 
 
dacă ireproşabilul grai petersburghez  
se îneacă în spaţiile urîte ale Moscovei… 
 
e, deci, pentru că a trecut vremea  
în numele căreia vîntul alungă 
valul de frunze înnegrite, 
foi de anul trecut 
zburătăcite din caiet 

 
 

*** 
 

se sleieşte oglinda 
  amalgamul este fractal 
reiterările memoriei 
   se afişează pe un ecran ruginit 
sufletul îşi ia rămas-bun fără patos 
   raporturile sunt trimestriale 
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în spaţiul unei măsuri sacadate  
   e şi mai nostim  
ieşit din sub-program 
  te regăseşti pe cîmpul de luptă 
eremenko şi-a scos arma 
   după o eroare de sistem 
am făcut multe lucruri inutile 
   şi chiar şi o carieră 
printre amendamentele la tablele legii 
   îmi voi lăsa liniuţa de unire.  
 
 

 

Cuvânt explicativ 
  

nu sunt un poet 
de altfel există destui poeţi vii 
  
eu robotesc într-un liceu 
predau matematicile 
informatica 
dar şi etica şi psihologia familială 
  
şi în fiecare zi mă întorc acasă 
la nevastă 
  
după cum a spus un aviator de inspiraţie romantică 
a iubi nu înseamnă deloc a ne privi unul pe altul, 
ci a privi împreună în aceeaşi direcţie 
  
afirmaţie care ni se potriveşte 
  
de zece ani deja nevastă-mea şi cu mine 
privim în aceeaşi direcţie 
  
cea a televizorului 
  
de opt ani deja şi fiul nostru face acelaşi lucru 
  
nu sunt un poet 
eternul meu alibi citat mai sus 
nu e convingător 
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lanţul de neînţelegeri şi de întîmplări 
ce s-a împlinit în mod excepţional prin apariţia 
în revistă a poemelor mele 
impune o mărturisire 
  
scriu în timpul lucrărilor de control 
pentru că mi-e imposibil să fac altfel 
  
în ciuda tuturor reformelor din învăţămîntul general 
unii elevi continuă să copie 
  
spre a evita această situaţie 
  
sunt obligat să rămîn aşezat cu gîtul încordat 
cu pupilele dilatate de atenţie 
cu privirea fixînd fără clipire spaţiul înconjurător 
  
această poză mă duce în mod inevitabil 
la scrierea de versuri 
  
poemele mele sunt scurte 
căci un extemporal durează rareori 
mai mult de 45 de minute 
  
nu sunt un poet 
  
e ceea ce probabil 
mă face interesant 
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PPPeeennnsssiiieeerrriii   eee   iiidddeeeeee   sssooottttttooo   iiilll   sssooollleee   
dddeeellllllaaa   TTTooossscccaaannnaaa   
 

 
GGGiiiuuussseeeppppppeee   CCCIIICCCCCCIIIAAA      

LLLiiivvviiiuuu   PPPEEENNNDDDEEEFFFUUUNNNDDDAAA   
 

 
ulla terrazza, in una caffetteria, in Piazza della Repubblica a Firenze, due 

buoni amici ed Elleny, un'obbediente discepola e desiderosa di imparare, 

si confessarono. Ti ho chiesto se potevo registrare tutto ciò di cui stavo 

parlando, per la rivista. Testimonianza sono le idee apprese in quella soleggiata 

giornata estiva nella splendida Toscana. Per presentarti: il famoso artista e 

professore di Belle Arti, Giuseppe Ciccia. Per presentarmi: Liviu Pendefunda della 

redazione di Contact international. 

È importante ricordare che alcune delle opere 

artistiche più venerate svolgono sempre un ruolo più 

profondo nella trasformazione delle società. Se non 

stai considerando come il tuo lavoro si collega 

all'attuale panorama socio-politico, stai perdendo 

un'importante opportunità per unirti a una 

conversazione più ampia nel mondo dell'arte. So che 

sei molto coinvolto nella vita artistica ma promuovi 

anche la cultura nella società contemporanea 

(friggendo) prospettando il futuro, (ho iniziato questa 

discussione.) da qui inizio questa nostra discussione. 

Non voglio definirla un'intervista, sterile e ufficiale, 

ma un dialogo amichevole sulla vita, si tratta 

sicuramente della tua vita e delle mie curiosità. 

 

LP: Ma non posso iniziare senza chiedere qualcosa di intimo, che non ti disturba! Quando 

sapevi di voler diventare un artista? 

Ciccia: Percepivo sin dall’adolescenza l’amore verso l’arte, ciò che mi faceva sussultare 

il cuore  quando mi capitava di osservare qualche opera di grandi artisti. 

S 
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LP: La tua educazione ha richiesto un punto di riferimento 

specifico all'interno del tuo lavoro? Il tuo lavoro è informato 

da determinati concetti o temi della tua infanzia, 

esperienza, stato socio-economico, dove hai vissuto o sei 

cresciuto? Quale il tuo background educativo ed eventuali 

esperienze che possono aver contribuito alla tua evoluzione 

come artista? 

Ciccia: Sono nato in una famiglia di media borghesia, con 

la libertà di scegliere quali studi avessi voluto 

intraprendere. Ho amato gli artisti sin da piccolo, difatti 

leggevo la vita di poeti, scrittori, pittori. Mi affascinava ciò 

che gli artisti esprimevano con il loro talento. Rapito da 

ciò che i poeti riuscivano a tradurre in parole le emozioni 

che provavano, a volte mi cimentavo anch’io in qualche 

scritto. La mia educazione artistica inizia dopo la prima 

adolescenza, quando per la prima volta mio papà mi ha 

portato a visitare l’istituto statale d’arte di Messina,  mia 

città natale . Dopo  aver respirato l'arte che i ragazzi  di 

quella scuola esprimevano, guardai mio papà negli occhi: 

“Questa è la mia scuola!” esclamai.  Così cominciai a vivere 

il mio iter artistico che mi avrebbe regalato emozioni forti 

e travolgenti. 

LP: So che la pittura è arte reale, una delle più antiche, ma 

secondo te (non voglio definizioni) che cos'è la pittura oggi? 

(Molti artisti considererebbero questa una domanda 

piuttosto carica. La semplice idea di esprimere a parole ciò 

che stai comunicando visivamente è come ballare con 

l'architettura. Lo scopo di questa domanda, tuttavia, è di 

valutare quanto bene puoi articolare il tuo punto di vista 

artistico, quanto sei consapevole di ciò che il pubblico vede 

nel tuo lavoro e di ciò che provoca, e perché fai l'arte in 

primo luogo. Dopotutto, se non stai cercando di dire 

qualcosa sul tuo lavoro, allora perché lo fai?) 

Ciccia: La realtà che ci circonda, la natura, gli esseri umani 

sono arte essi stessi. La pittura è uno dei  linguaggi per 

decodificarla e renderla visibile a quanti non riescono a 

percepire lo straordinario in cui viviamo ogni giorno. 

L’arte è figlia del passato, rivolta verso il futuro che vive 

del presente. 

Da sempre, la mia pittura è il bisogno di realizzare 

concretamente e trasmettere, quindi, il mio pensiero e le 

mie emozioni e i miei sogni  attraverso le mie opere.  “Con 

Giuseppe CICCIA 

Biografia 
 
 
Ciccia Giuseppe nasce a Messina il 26 
novembre 1946. Dopo aver 
conseguito il diploma  all’Istituto 
Statale d’Arte di Messina, si trasferisce 
a Firenze ove completa gli studi di 
pittura all’Accademia di Belle Arti con 
i Maestri Gastone Breddo, Giancarlo 
Caldini, Silvio Loffredo. 
 Conseguita la laurea, si abilita 
all’insegnamento di Disegno e Storia 
dell’arte, Pittura e Anatomia Artistica. 
Svolge professione di docente al Liceo 
Scientifico, al Liceo Artistico e 
all’Accademia di Belle Arti. Presso 
l’Accademia d’Arte di Tokio – nella 
sede di Firenze – periodicamente 
svolge dei Master in Arti Visive.   
1963 - Inizia  l’avventura  artistica  di  
Giuseppe Ciccia, viaggiando tra 
Messina, Roma, Firenze, Montmartre -
Parigi, Basilea, New York, Tokio, 
partecipando ai grandi movimenti 
dell’arte contemporanea. Partecipa 
alla mostra collettiva “Gioventù     
Italiana” a Reggio Calabria. 
1967 – A Taranto partecipa alla 
collettiva “C. Marinai d'Italia”. 
Appaiono i primi cenni critici su 
quotidiani e riviste, le prime 
partecipazioni a mostre collettive e 
personali, nelle quali è presente con 
opere di ispirazione alla POP-ART, 
mentre le sue sculture filiformi 
hanno riferimento all’Arte Povera.  
1971 - In questi anni il suo modo di 
dipingere è ancora di matrice Neo-
espressionista,  ma  influenzato 
dalle suggestioni della pittura 
Americana, dall’Espressionismo 
Astratto e dalle tendenze gestuali e 
comportamentali che in quel periodo 
infiammavano i giovani artisti 
italiani. Ad affascinarlo è 
un’eversione soggettiva, un’utopia di 
pensiero, di metamorfosi del  mondo, 
in cui l’opera d’arte rivela da una 
parte una forza libera e autonoma 
nella società che la circonda, mentre 
dall’altra si colloca nella vita concreta 
e nella  convinzione  che la vita stessa 
nella società possa in qualche modo 
cambiare con l’arte. 
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l’età l’arte e la vita diventano una cosa sola”. Così come si 

esprimeva il grande artista Georges Braque. 

LP: Ora, ripensiamo di nuovo al tempo. Se potessi nascere in 

un altro periodo della storia,  quale gradiresti che fosse? 

Ciccia:  Docente ed estimatore della storia dell'arte, 

spesso la mia attenzione è rivolta ai grandi artisti del 

Rinascimento, come Masaccio, Michelangelo, Leonardo da 

Vinci, Raffaello,  Fra’ Giovanni da Fiesole dell’Ordine dei 

Domenicani detto “Beato Angelico” per il suo lirismo 

mistico, oggi agli onori dell’altare “Santo protettore degli 

artisti”. Questo è uno dei periodi in cui avrei voluto vivere, 

come pure nella seconda metà dell’ ‘800 e i primi anni del 

‘900, in cui gli “ismi” si rincorrevano: impressionismo, 

espressionismo, cubismo, futurismo, ecc. Era un periodo 

di grande rinascita dell’arte e degli artisti, un grande 

travaglio culturale e sociale. Ogni artista, insieme agli 

“ismi” diveniva protagonista della propria arte, del 

proprio sentire nella sperimentazione: Picasso, Braque, 

Léger, Carrà, Modiglioni, Afro, Vedova, Burri, Guttuso, 

Fontana, ecc… 

L’arte era protagonista e l’artista responsabile delle 

proprie azioni. La conoscenza culturale e tecnica dei 

materiali, induceva gli artisti a esprimersi con nuove 

tecniche sperimentali, così da permettere la completa 

libertà di espressione  

LP: Every artist has a handful of other artists they look to 

for inspiration and guidance. Is there a particular artist 

that inspired you to pursue art? Whose techniques do you 

study or admire?  

Ciccia: Certamente apprezzando gli artisti del passato, mi 

soffermo nella lirica artistica che più mi sento 

rappresentato. Nei primi anni in cui frequentavo 

l’Accademia di Belle Arti, trovavo di grande interesse le 

opere di Amedeo Modigliani e Van Gogh; ma tenevo 

d’occhio Picasso e Braque.  

La conoscenza di Emilio Vedova e Vinicio Berti hanno 

arricchito il mio bagaglio culturale anche nelle tecniche 

dei materiali usati, con i quali ho avuto modo di esprimere 

i miei stati d’animo e la necessità di trasmettere messaggi 

attraverso la mia opera.  

1972 – Viene invitato a realizzare la 
sua 1^ mostra personale nella città di 
Firenze, alla “Galleria Borgo Pinti” .    
1973 - Fa conoscenza con Ugo 
Capocchini, Primo Conti, Anna 
Salvatori, Alfio Rapisardi, Simon 
Benetton ed altri. L’incontro con 
Vinicio Berti ed Emilio Vedova   
contribuisce a incoraggiarlo 
maggiormente ad esercitare il suo 
impegno in una pittura che rifiuta la 
forma e l’interpretazione dei dati 
oggettivi della realtà, per operare 
attraverso una sintesi formale, 
ristretta sulla polarità di pochi colori, 
dal rosso al nero e dal blu al giallo.   
1975 - Non a caso, Giuseppe Ciccia 
fonda il Movimento Artistico 
denominato“ASSURGENTISMO”,  con 
il chiaro intento di riportare l’arte al 
centro della vita, alla sua condizione 
naturale intesa come evoluzione 
dello spirito.  
E’ proprio in questo clima di fecondi 
elementi di innovazione e di 
contraddizione che prende avvio il 
percorso artistico ed esistenziale di 
Ciccia.  
In questo periodo  l’artista è   
particolarmente   sensibile e attento 
al dibattito culturale     che  avviene in 
Italia, in Europa, negli Stati Uniti. 
1975 - Partecipa alla X^ 
Quadriennale di Roma  “La Nuova 
Generazione”.  
1976 – Patrocinato dall’Azienda 
Autonoma Soggiorno e Turismo del 
Comune di Messina, espone nei locali 
dell’Ente Comunale con 70 opere tra 
acquerelli e olio su tela. Il catalogo è 
stato presentato dal Maestro 
Giancarlo Caldini. 
1977 – Galleria d'Arte Moderna  - 
Salsomaggiore Terme (Parma) 
1980 – “Little Gallery Vienna” - 
Milano 
1981 - Galleria Centro d'Arte 
“Colosseo” - Roma 
1982 – Alla Galleria Teorema di 
Firenze, realizza la Mostra personale 
“Vibrazioni” http://www.giuseppe-
ciccia-arte.com/-vibrazioni----
galleria-teorema---firenze---aprile---
maggio-1982.html  con 
presentazione sul catalogo di Silvio 
Loffredo, Antonio Coppola e 
Massimiano G. Rosito.   

 

http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-vibrazioni----galleria-teorema---firenze---aprile---maggio-1982.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-vibrazioni----galleria-teorema---firenze---aprile---maggio-1982.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-vibrazioni----galleria-teorema---firenze---aprile---maggio-1982.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-vibrazioni----galleria-teorema---firenze---aprile---maggio-1982.html
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 LP: Quale artista del passato ti piacerebbe di più 

incontrare? 

Ciccia: Dalla storia emergono diverse figure artistiche di 

grande importanza che con rispetto avrei voluto 

conoscere, tra cui spicca Michelangelo Buonarroti, 

grande figura del Rinascimento e da sempre un grande 

innovatore - vedi le sue sculture non finite che hanno il 

sapore della contemporaneità. Un altro grande artista,  

padre del Cubismo, sempre alla ricerca del bello e del 

nuovo è Pablo Picasso. 

LP: La storia è il presente e questo diventa il futuro di un 

artista. Ma sarei interessato a dirtelo come hai sviluppato 

la tua carriera? 

Ciccia: La mia carriera si è sviluppata e continua a 

svilupparsi giorno dopo giorno, lavorando attentamente 

e rispettando il mio intimo istinto artistico. 

LP: Com'è il tuo processo creativo? 

Ciccia: Quando nasce l’idea, il pensiero diventa fisso 

finché non la si imprime materialmente. Molti schizzi 

preparatori, bozzetti, preparazione della tela,  

l’imprimatura e  la grande forza istintiva nasce dai colori 

messi a vista per dare sfogo all’istinto esagerato nel fare. 

Sapersi fermare in tempo è quando la mente e la tela 

sono in simbiosi con l’attimo fuggente. “Carpe diem" ( 

Orazio ). 

LP: Come scegli il soggetto del tuo dipinto? 

Ciccia: Non lo scelgo, spesso è il soggetto che sceglie me, 

ma trovo ispirazione da ciò che mi circonda, da ciò che 

osservo e ascolto nel mio quotidiano. 

LP: Come è cambiato il tuo stile nel corso degli anni? Quali 

attuali tendenze del mondo dell'arte stai seguendo? 

Ciccia: Dall’esperienza concettuale della Pop-Art degli 

anni ’60, in Sicilia, e la mia permanenza a Firenze, in 

Toscana, e dopo aver curato il Manifesto artistico 

denominato “Assurgentismo”, le mie ricerche artistiche si 

sono trasformate sempre più nell’approfondimento dei 

materiali, del colore e cercando la sinteticità di essi e 

della linea. I critici e gli storici dell’arte mi collocano nell’ 

Espressionismo Astratto. 

1983 - “Art '83 Internationale 
Kunstmesse “Art-Fair” Basel 
 “Art Expo 1983 Fiera 

Internazionale d'arte 
contemporanea – Dallas (USA) 

 Directions Gallery – Visual Arts 
Building – State University – 
Colorado 

 Intervento Pittorico Musicale 
sull'architettura dell'ambiente – 
Club M'Areseis – Firenze 

 Chiostro di San Marco (Firenze) 
Centro Culturale Arte Moderna - 

1983/1987 - Interviene alla Mostra 
Internazionale del Cinema di Venezia 
con delle  “Immagini/Azioni” 
(postcards), scelte appositamente per 
evidenziare un  messaggio  
attraverso un segno pubblicitario 
estrapolato dall’architettura della  
Laguna. 
1984 – Expo' Arte – Bari  
 Art '84 – Internationale 

Kunstmesse “Art Fair” - Basel 
 Arco '84 Arte contemporanea – 

Feira Internacional de Madrid 
 ART EXPO – International - Art 

Fair – New York – Coliseum 
 Palazzo Civico - Siena 
1985 – Per la 41^ Notturna di San 

Giovanni a Firenze realizza la 
copertina del giornale  “Gara 
Podistica Internazionale Su 
strada” 

 Arte Fiera '85 – Arte 
Contemporanea Bologna 

 Galleria Teorema - Firenze 
1986 – Per Firenze Capitale Europea 

della Cultura, realizza la 
“Cartolina  Commemorativa” a 
ricordo della proclamazione 
ufficiale. 

 Bologna – Galleria del Vicolo 
Quartirolo 

 Orbetello (GR) – Associazione 
Pro-loco residence della Giannella 

 Sinagra (ME) – Sinagra Arte 
1987 - “Ospedale degli Innocenti” – 

Salone Brunelleschi – Firenze 
1988 – Studio d'Arte “IL MORO” - 

Firenze 
 “Palazzo Cocchi” – Donato 

Serristori – Firenze 
 “Palazzo Lanfranchi” - Pisa 
1989 – Seminario Vescovile – Fiesole 

(FI) 
 Avellino – Biblioteca Provinciale 
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LP: Parla, per favore, in modo succinto delle sfide che 

affronti cercando di portare il tuo lavoro a un nuovo 

pubblico e affronta alcuni dei modi in cui hai scelto di 

impegnarti nel mondo dell'arte, sia che si tratti del vertice 

dei circoli artistici internazionali o in base al tuo 

coinvolgimento nella tua comunità locale. Tuttavia, non è 

questo il momento di lamentarsi. Spiega per il nostro 

pubblico come stai perseguendo la tua carriera e stai 

cercando opportunità nonostante le difficoltà che gli artisti 

possono sopportare per arrivarci. Domanda difficile? 

Ciccia: Domanda più che difficile, direi complessa, ma 

provo a risponderti. Oggi ci si avvale molto dei media: 

internet, tv, riviste, ecc. ed io cerco di affrontare il grande 

pubblico sia con questi mezzi che realizzando delle 

mostre personali, poiché  è il mezzo con cui gli 

appassionati e conoscitori dell'arte possano immergersi 

nelle mie opere. Da oltre quarant’anni sono impegnato nel 

promuovere l’arte e i giovani che si avvicinano al mondo 

dell'arte,  sia in qualità di docente che come socio-

onorario e presidente della commissione artistica della 

storica e internazionale “Società di Belle Arti - Circolo 

degli artisti Casa di Dante”a Firenze ( Italia ). 

LP: Facciamo una pausa. Qual è il tuo museo o galleria 

d'arte preferita e perché? 

Ciccia: I musei e le gallerie d’arte, anche private, sono di 

grande importanza sia perché conservano la storia, sia 

perché attraverso loro si promuove l’arte per i giovani e 

per il grande pubblico.  

Non posso evitare di esprimere il mio apprezzamento per 

l’imponente museo Guggenheim di New York, ma sono 

molto legato al museo degli Uffizi a Firenze, anche perché 

- oltre ad essere la città in cui vivo - al Gabinetto dei 

Disegni e Stampe degli Uffizi è collocata una mia litografia 

a più colori ritoccata a mano con foglia d’oro. 

LP: Cosa ne pensi della bellezza? non quello rinascimentale, 

non quello commentato da Umberto Eco, ma come si 

definisce la bellezza che può impressionare e stimolare i 

sentimenti? 

Ciccia: Si può affermare che, anche se il bello è ciò che 

piace, e quindi soggettivo, a volte la bellezza è un giudizio 

1990 – “Palazzo Affari” - Esposizione 
Artisti Contemporanei - Firenze 

 Palazzo Pretorio – Certaldo (FI) 
 Sala dell'Accademia delle Arti e 

del Disegno – Firenze 
 “Moda arte Olympia Center” - 

Firenze 
1991 – Galleria Rotini “Rotonda Expo” 

- Livorno 
 Time-Art – Centro diffusione arte 

– Pompei (NA) 
1992  - Prato - “Palazzo Pretorio 

Museo Civico” – “NUOVA FORMA” 
- a cura di Elvio Natali 

1993 – Nei Chiostri di Santa Croce , 
Firenze, partecipa alla mostra 
d’arte “Gli artisti per la 
 pace”- 

 Arte Fiera - Padova 
1994 – Le Festival Italien de Cannes 

“L’air du Temps” - Hotel Majestic - 
personale «La  
 Pulsion du Temps» e 
performance d’Artista (Cannes) 

 Galleria d'Arte – Marchese Arte 
Contemporanea – Prato 

  Arte Fiera – Bologna 
  Expo Arte – Città di Montechiari 

(BS) 
  Fiera di Padova - Arte '94 

(Padova) 
1995 - Intervento speciale per 

commemorare i CENTO ANNI 
della Biennale di  Venezia.  

 Partecipa nella Basilica di S. 
Lorenzo – Salone Donatello – 
Rassegna d’Arte “Firenze Arte e 
Telematica”. 

1996 – Sala dell'Accademia delle Arti e 
del Disegno – Firenze 

 Chiostro S. Croce – Spazio “Città di 
Vita” - Firenze 

  Galleria Pugliese Arte - Firenze 
1997 -Young Museum – S. Maria 
Gualtieri (PV) 
1998 – Galleria L. Bellini - Firenze 
2000 -  “Società delle Belle Arti  - 
Casa di Dante”  - Firenze - Mostra con 
opere su tela e  su tavola - 
installazioni, performance  e video-
art,dal titolo 
“Tracce”.http://www.giuseppe-
ciccia-arte.com/-tracce----societa-
delle-belle-arti---circolo-degli-artisti-
--casa-di-dante---firenze---
novembre---dicembre-2000.html 

 

http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-tracce----societa-delle-belle-arti---circolo-degli-artisti---casa-di-dante---firenze---novembre---dicembre-2000.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-tracce----societa-delle-belle-arti---circolo-degli-artisti---casa-di-dante---firenze---novembre---dicembre-2000.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-tracce----societa-delle-belle-arti---circolo-degli-artisti---casa-di-dante---firenze---novembre---dicembre-2000.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-tracce----societa-delle-belle-arti---circolo-degli-artisti---casa-di-dante---firenze---novembre---dicembre-2000.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-tracce----societa-delle-belle-arti---circolo-degli-artisti---casa-di-dante---firenze---novembre---dicembre-2000.html
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estetico, attraverso il quale si viene catturati da uno stato 

d’animo emozionale che porta ad un benessere interiore. 

LP: Collegata ad essa quale ritieni sia l'elemento chiave 

nella creazione di un dipinto apprezzato? 

Ciccia:  Avendo chiarito che la bellezza è soggettiva, 

ritengo che l’elemento chiave per apprezzare un dipinto 

non sta soltanto nel soggetto realizzato, ma nel colore, in 

un segno  impercettibile, da procurare pathos nell’animo 

dell’osservatore.  

LP: Non posso fare a meno di ammirare ciò che risalta di 

più nei tuoi dipinti - Qual è il significato della tua 

tavolozza di colori? 

Ciccia: Nel mio screening estetico ogni singolo colore 

descrive un significato metafisico associato alla mia 

ispirazione. La mia tavolozza è un insieme di emozioni da 

tramutare in un atto creativo. 

LP: Adattarci alla vita ordinaria dell'artista, qual è la tua 

routine quotidiana quando lavori? 

Ciccia:  Il mio lavoro in studio non è mai una routine, in 

quanto si rischia di fossilizzare il pensiero. Mentre la 

ricerca è il rinnovarsi quotidianamente. La sola cosa che 

può definirsi routine è il saluto alle mie opere sia quando 

entro in studio che quando vado via.  

LP: Spero che siamo ancora in una fase giornalistica e ti 

chiedo qual è la tua più grande esigenza  nella vita? 

Ciccia: Tra le mie priorità, oltre la famiglia, vi è la 

necessità di esprimere il mio pensiero attraverso l’arte e 

condividere le mie creazioni suscitando emozioni 

durante le mie perfomance. 

LP: Tornando alla tua meravigliosa anima, per quale 

opera d'arte vorresti essere ricordato? 

Ciccia:  Poiché tutte le opere le realizzo sempre con 

emozione, mi è difficile poter dire quale possa essere 

l’opera con cui vorrei essere ricordato. Ultimamente ho 

realizzato l’opera dal titolo “L’Urlo del Silenzio” -  con il 

quale titolo è stata realizzata la mostra personale di 

ottobre 2019. Questa opera, per il suo significato 

intrinseco, potrebbe essere l’opera con cui vorrei essere 

ricordato.  – (Ai posteri ardua sentenza). 

2001 – Tokio, Galleria Skidoor Art 
Place “Aoyama”. 
2002 – Nei Chiostri e Sala d’Armi 
della Basilica di S. Maria - Impruneta 
(FI) ,con la  mostra “Tralci” 
espone opere in pittura su tela e 
installazioni, inoltre realizza  
 l’opera designata per 
“Etichetta” del vino dell’anno.  
Nello stesso anno  realizza il 
Gonfalone per il Palio di S. Luca 
all’Impruneta (Firenze). 
 Nella “Sala di Leone X” è collocata 

la Litografia ritoccata in oro a 
mano – Palazzo Vecchio - Firenze 

2003 – Comune Impruneta (FI) - 
Altorilievo in cotto ingelivo  con 
colori ingobbi di cm  274x160 dal 
titolo “Dedicato…”. 

 Viene invitato a TUSCIAELECTA 
Arte Contemporanea nel Chianti 
“INNESTI DOC”. 

2004 – Kore Arte Contemporanea  - 
Omaggio a Mario Luzi – Vicchio 
(FI) 

 - Stamperia d'arte - “Edi Grafica” - 
Firenze 

2005 – Biennale  “The Art Card” – 
Sharjah Art Museum, Emirati 
Arabi Uniti. 

  Palazzo Datini – Prato (Firenze)  
– nell’occasione della Mostra 
Personale, viene presentata la 
monografia  “Il Segno dell’Utopia” 
scritta dallo storico dell’arte 
Savino Marseglia.  

2006 – “Alchimie… Silenzi e 
Vibrazioni” - Galleria del Palazzo – 
Enrico Coveri - Firenze  e Pietrasanta 
(Lucca) 
2007 –  Shanghai China, espone 20 
opere di dimensioni cm 100x100  al 
Ming Yuan Art  Center e al Wison Art 
Center.  
2008 –  Nell’occasione della Fiera del 
Lusso espone al Mondo Arte Gallery 
Dubai U.A.E. 
2009 –  Mostra-Evento “Finestra Sul 
Passato” –http://www.giuseppe-
ciccia-arte.com/-finestra-sul-passato-
---fiesole--fi----2009.html    Area e 
Museo Civico Archeologico di Fiesole 
(FI). 
2010 - Montelupo Fiorentino 
(Firenze) – XVIII Festa 
 Internazionale della Ceramica 
-   Installazioni per la città –. 

 

http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-finestra-sul-passato----fiesole--fi----2009.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-finestra-sul-passato----fiesole--fi----2009.html
http://www.giuseppe-ciccia-arte.com/-finestra-sul-passato----fiesole--fi----2009.html
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LP: E quindi, qual è stato il tuo più grande successo 

artistico? 

Ciccia: In ogni mostra personale che ho realizzato, ho 

avuto consensi di critici e di pubblico. Ma quella che 

maggiormente mi ha soddisfatto è stata la personale 

“Memoria e Divenire 1963-2013” , “50 anni in Arte”,  

realizzata presso il Palazzo Medici Riccardi a Firenze, 

poiché celebrava i miei primi 50 anni in arte. 

LP: In relazione a questo tema e sapendo che l'artista ha 

bisogno nella sua creazione di pace, famiglia, stabilità in un 

mondo pazzo, come valuti il tuo lavoro? 

Ciccia:   Nel contesto di questa società in continuo 

movimento e di affanno per voler raggiungere delle vette 

sempre più alte, un artista ha bisogno di una serenità 

mentale, in quanto può realizzare il proprio lavoro nella 

maniera più idonea, senza rinunciare a quella scintilla di 

sana follia che è intrinseca nell’Artista. Infatti nel mio 

lavoro cerco continuamente di trovare quelle condizioni 

ideali per poter far nascere l’opera parlata. 

LP: Coloro che acquistano le tue opere, sono anche 

collezionisti d’ arte? 

Ciccia: L’arte è per tutti! Quando iniziai a dipingere, negli 

anni ’60, i primi acquirenti sono stati persone 

appartenenti a qualunque gruppo sociale. Negli anni 

successivi, oltre al grande pubblico, grazie ad articoli su 

quotidiani e riviste e partecipazioni a mostre collettive e 

personali, si è aperto anche il mercato dei collezionisti 

d’arte. 

LP: A cosa stai lavorando in questo momento? 

Ciccia: Il mio lavoro costante è sempre proiettato alle 

esposizioni future. 

LP: Essendo un professore di belle arti, non posso 

concludere senza chiederti: che consiglio daresti a un 

giovane artista che seguirà i tuoi passi? 

Ciccia:  L’ arte ha bisogno di essere conosciuta e poi 

amata. La conoscenza della storia e poi le tecniche fanno 

sì che un giovane artista formi il proprio bagaglio del 

sapere. Infatti il consiglio è di approfondire la conoscenza 

delle varie tecniche grafiche e coloristiche e ancora la 

 Intervento scenografico - Piazza 
Solti - Castiglione della Pescaia (GR) – 
XXX  Edizione del GreyCat Jazz 
Festival. 
 Expo Universale 2010 Shanghai – 

China, personale al Shanghai 
International Convention Center 
di Shanghai PuDong, - Wison Art 
Center di Shanghai. 

2011 – “Inquietudini Riflesse” - 
Installazioni e opere su tela – 
Limonaia e Giardino   -  
Palazzo Medici Riccardi – Firenze - 
https://youtu.be/VPOzxYr7Kfk 
 “SpaziAzione” -  Installazioni e 
opere su tela e su tavola - Galleria 
Chigi – Palazzo Chigi – Viterbo 
 “Incrocio di Percorsi” – Opere su 
tela - Sala d’Armi - Basilica S. Maria, 
Impruneta Firenze  
2012 - “Linguaggi dell'Arte” - Palazzo 
Zenobio – Firenze. 
2013 - “MEMORIAeDIVENIRE” - 
Retrospettiva 1963-2013 – 50° di 
Attività artistica – Palazzo  Medici 
Riccardi Sale Fabiani – Firenze - 
https://youtu.be/Ich2sIkmR-Y 
2014 – Nel mese di febbraio viene 
collocata al Senato della Repubblica 
Italiana “PALAZZO MADAMA” Roma -  
l'opera    “ARCHEOLOGIA” - tecnica 
mista su tela  cm 100x150 – 
realizzata nell'anno 2009. 
 “MEMORIAeDIVENIRE … e 
DUE”  - Installazione e opere su tela 
“Sala delle Colonne”  Palazzo 
Municipale – Pontassieve (FI) 

2015 – “ITALIAN RHAPSODY” - 
Personali di 5 artisti italiani a 
Pechino Istituto Italiano di   Cultura a 
Pechino – Ambasciata Italiana in Cina 
 “Assurgentismo” Quarant'anni 

del Manifesto – 1975 -2015  
Chiostro Villa Vogel, “Quartiere 4”  
Patrocinata dal Comune di 
Firenze  

  Galleria d'Arte “Via Cavour 85” - 
Arezzo  

  Expo 2015 Milano – Palazzo Ca' 
Venino – “Artisti in opera” con 
Arte in Arte 

 2016 - “Fortezza Orsini – Sorano” 
Grossetto - “TENDENZE” 
 2016 – Guildford Regno Unito - 
“Lewis Elton Gallery” on the 
University of Surrey – Campus 
“METAMORFOSI DEL SEGNO”  

 

https://youtu.be/VPOzxYr7Kfk
https://youtu.be/Ich2sIkmR-Y
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grammatica del disegno e del colore e quindi lavorare 

per potersi esprimere dove suggerisce e porta il proprio 

stato d’animo. 

LP: La nostra discussione è molto interessante! Mi sento 

molto intimo e le parole consolidano la nostra amicizia. 

Sono preoccupato se dovessi chiederti qualcosa di più o 

semplicemente ringraziarti per il tempo in cui entrambi 

abbiamo conversato sulla punta di un enorme pennello. 

Ma anche se ho evitato la domanda più difficile, non posso 

perdere l'occasione di chiederti: perché ami quello che fai? 

Ciccia: Abbiamo intrapreso una discussione artistica che 

certamente abbiamo condiviso con interesse comune.  

L’arte è parte di me, ha voce che impetuosamente mi 

spinge a esternare anche il mio più piccolo sogno. Infatti 

da quando ragazzo compresi che l’arte era vitale per me, 

ho composto l’aforisma “L’ARTE DI CUI IO VIVO E’ LA 

VITA CHE TRASPARE”. 

Il sole sta diventando più caldo e i colori inondano i 

corsi d'acqua dell'Arno sotto il Ponte Vecchio. Ci 

salutiamo ripromettendoci di incontrarci di nuovo, 

benefico per lo spirito della cultura. 

      

2017 – BROGLIE – ALTA NORMANDIA 
, Francia – C.C.R.I.L.  
2018 – Milano – Galleria MA-EC “dal 
cHaos alla Luce” - link: 
https://youtu.be/jalrnk9dMp8 

 2019 – Lucca – Lu.C.C.A. Museum – 
Lucca Center Contemporary Art “La 
sfida di icaro”   
https://youtu.be/30T9QnEkj5c  
2019 – Firenze – “L’ URLO DEL 
SILENZIO” - Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea  “La Fonderia” –  
2019 – Padova 30^ Arte Fiera – 
presenza con la Galleria d’Arte “La 
Fonderia” 
 
OPERE IN SPAZI PUBBLICI E MUSEI 
CIVICI 

Firenze : Gabinetto di Disegni e Stampe 
della Galleria degli Uffizi - Gabinetto 
Viesseux - Biblioteca Nazionale - Pia 
Casa di Montedomini - Palazzo 
Panciatichi, Consiglio Regionale della 
Toscana – Palazzo Bastogi – Galleria del 
Palazzo, Palazzo Coveri ; Società delle 
Belle Arti Circolo degli Artisti “Casa di 
Dante” -  Ospedale S. Giovanni di Dio 
(Torregalli) - Comune Impruneta (FI) 
Piazza Buondelmonti e Palazzo 
Comunale Udine: Museo Civico e Galleria 
d’Arte Antica e Moderna; -  Emirati 
Arabi Uniti: Art Museum Sharjah. - 
Montesenario Fondazione d’Arte 
Contemporanea - Malta: Museo 
Mistique; - Carovigno (BR): Palazzo 
Comunale - Prato : Palazzo Comunale; - 
Petralia Soprana (PA) Pinacoteca - 
Milano: Collezione Banca Commerciale 
Italiana; - Sinagra (ME): Pinacoteca; - 
Revere (MN): Young Museum; - 
Montelupo Fiorentino (FI) Palazzo 
Comunale; –  Civita di Bagnoreggio (Vt): 
Palazzo Comunale; -  Pontassieve (FI) 
Palazzo Municipale - Roma  “Palazzo 
Madama” Senato della Repubblica 
Italiana – Malta: Museo Mystique; 
“University Surrey”- Guildford Regno 
Unito 
 
OPERE IN ISTITUTI E LUOGHI DI 
CULTO 
Città del Vaticano : Collezione Città del 
Vaticano;   Firenze: Chiesa di Santa 
Maria a Cintoia - Istituto degli Scolopi – 
Messina : Santuario  di S. Antonio - 
Cripta S. Annibale Maria di Francia -   
Roma: Casa Generalizia Istituto Suore 
Cappuccine del Sacro Cuore; - Scandicci 
(FI): Nuova Chiesa di San Giusto; -  

 

https://youtu.be/jalrnk9dMp8
https://youtu.be/30T9QnEkj5c%202019
https://youtu.be/30T9QnEkj5c%202019
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Giuseppe Ciccia  
        “L’Urlo del Silenzio”  
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a storia italiana dell'astrazione degli ultimi 40 anni, a cavallo tra il secolo appena 
passato e quello che stiamo attraversando, trova in Giuseppe Ciccia un artista di 
vigoroso talento e di preziosa ricerca. La sua estrema capacità di sintesi nel segno, 

congiunta ad una vitalità gestuale che può apparire giovanile eppure è estremamente matura e 
consapevole, lo rende pittore la cui febbrile inquietudine espressiva ben testimonia l'altezza e la 
krisis del linguaggio astratto.  

Guardando le sue opere, entriamo nel cuore di uno dei dilemmi  dell'arte novecentesca e 
attuale, ovvero: l'astrattismo, che non è un movimento nato da un chiaro manifesto di 
riferimento, ma che è stato indubitabilmente la lingua che ha contraddistinto il Novecento, può 
rinnovarsi indefinitivamente oppure, come il figurativo, arriva ad un punto di paralisi e di 
recessione tale per cui rischia di illanguidirsi, di farsi spenta maniera e di involversi fino a 
perire? Questa è la grande questione che Ciccia testimonia e rinnova con le sue opere, alcune 
delle quali da leggere e osservare anche nel lavorìo del retro: l'astrazione è un linguaggio 
universale, ma saprà sempre essere nuovo a sé stesso anche nei secoli futuri, a prescindere dalla 
figurazione a cui, quasi, si oppone?  

La sintesi del segno, la linea che si fa rapida, i colori che diventano primari, senza mediazioni 
di sfumature, spinte centripete e centrifughe, il totale distacco da ogni oggetto figurato, come se 
non ci fosse più diretta corrispondenza tra il visibile della realtà agli occhi e il rappresentato 
sulla tela, rendono Giuseppe Ciccia un artista immediatamente riconoscibile per autonomia di 
stile, tratto cromatico imperioso e maturità di pennello, come lo sono alcuni suoi diretti o 
indiretti padri, nell'informale europeo e americano, Franz Kline, Georges Mathieu, e qui da noi 
Emilio Vedova o, diversissimo ma contiguo anche geograficamente, Vinicio Berti. Le sue opere, 
soprattutto quelle di grandi dimensioni, chiamano lo spettatore - quasi lo invocano - ad una 
partecipazione quasi fisica.  

Questa e molte altre sono le questioni che ribollono sotto il tessuto espressivo così vibrante 
di Ciccia, e per tutte queste, dalla prima all'ultima, gli siamo profondamente grati. 

Luca NANNIPIERI 

L 
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Scrisoarea lui Pietro Grasso, Președintele Senatului Republicii 
Italiene adresată maestrului Giuseppe Ciccia la împlinirea a jumătate 
de secol de dăruire totală ca ofrandă spirituală pe altarul Artei 
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Constantin COROIU 
 

José Saramago  
și hermeneutica memoriei 

 
eea ce frapează în memoriile lui 
José Saramago, marele scriitor 
portughez  laureat al Premiului 

Nobel, de la nașterea căruia s-au împlinit 
în ultimul septembrie 95 de ani, este 
fluiditatea graniței dintre nonficţiune şi 
ficţiune. Dar nu neapărat aceasta te 
scuteşte de a-ţi mai pune – ca în cazul 
atâtor altor scrieri de acelaşi gen – 
problema sincerităţii confesiunii, a 
veridicităţii faptelor şi întâmplărilor 
narate ori a autoficţiunii. Saramago însuşi 
precizează: „Anumiţi autori, printre care 
mă includ, privilegiază, în poveştile pe 
care le spun, nu istoria pe care au trăit-o 
sau o trăiesc (fugind astfel de capcanele 
confesionalismului literar), ci istoria 
propriei memorii, cu exactităţile şi 
scăpările ei, cu minciunile ei care sunt în 
acelaşi timp adevăruri şi adevărurile ei 
care nu se pot feri de a fi în acelaşi timp 
minciuni. Dacă mă gândesc bine, eu sunt 
numai memoria pe care o am, şi aceasta 
este singura istorie pe care vreau şi pot s-
o povestesc”. 
     Ai sentimentul că orice ar spune 
autorul despre tot ce a trăit în anii 
copilăriei, deci cei ai fundamentalelor 
iniţieri, căci aceasta este perioada din 
biografia sa pe care o evocă în „Fărâme de 
memorie”, nu poate fi decât perfect 
verosimil. Ai, în fine, impresia că dacă 
autorul „Evangheliei după Hristos” şi al 
„Eseului despre orbire” (două dintre 
capodoperele sale) ar afirma că Lisabona, 
capitala ţării lui, se află nu la extremitatea 
vestică a Europei, ci pe un alt continent 
sau într-o altă galaxie, geografia nu ar 
avea altceva de făcut decât să se modifice 

și să valideze afirmația sa. Şi asta, pentru 
că, paradoxal, ori numai aparent 
paradoxal, există în memorialistica 
celebrului romancier o permanentă și, aş 
zice, borgesiană îndoială, privind relaţia 
cu propria memorie, fatalmente selectivă, 
dar, totodată, şi o filosofică mefienţă în a 
convinge pe cineva de ceva. Şi poate 
tocmai de aceea Saramago este mai 
credibil şi mai convocant în meditaţia lui 
decât mulți alţi memorialişti. O asemenea 
forţă vine şi din magia scriiturii, din 
farmecul povestirii simple şi cuceritoare, 
din stilul percutant. O propoziţie banală 
pe care o poate rosti sau scrie oricare 
dintre noi se încarcă, la José Saramago, cu 
sensuri de o profunzime nebănuită şi 
sună, sub condeiul său, cu totul altfel. Un 
sunet greu de definit, dar seducător. 
    Aventura conştiinţei – sintagma cu care 
Marin Preda îşi începe „Viaţa ca o pradă” 
– a celebrului scriitor, laureat al Premiului 
Nobel – unul dintre puţinii care 
reabilitează prestigiul mult râvnitului 
trofeu, bătut de toate vânturile ideologice 
şi ale corectitudinii politice în deceniile 
postbelice – a început într-un sătuc, situat 
la circa o sută de kilometri de Lisabona, 
pentru ai cărui locuitori, timp de secole, 
existenţa nu a fost decât o încrâncenată 
luptă şi o neîntreruptă trudă: Azinhaga. Se 
confirmă încă o dată adevărul că marii 
oameni se nasc nu doar în case mici, cum 
credea Nicolae Iorga, ci şi în localităţi 
mici, pe care ei, marii oameni, sunt parcă 
meniţi, sunt „trimişi” să le scoată din 
anonimatul istoriei şi să le proiecteze 
într-o constelaţie la care nu pot accede 
chiar şi multe dintre oraşele cu mari 

C 
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pretenţii din ţări şi zone cu civilizaţii mai 
vechi sau mai noi. 
    Azinhaga, toponimic cu o sonoritate mai 
degrabă stranie, un sat oarecare, dar cu o 
istorie îndelungată, este locul unde îşi are 
sorgintea aproape tot ceea ce înseamnă 
personalitatea şi opera lui José Saramago. 
Cultul rădăcinilor, a căror sevă scriitorul o 
simte în fibra cea mai intimă a fiinţei sale, 
domină povestea lui Jose Saramago şi, în 
definitiv, explică universalitatea operei 
sale, căci, avea dreptate G.Călinescu, marii 
scriitori sunt scriitori ai patriilor lor. 
Desigur, important într-o asemenea 
scriere este cum e mărturisit acest cult, 
cum este exprimat în cuvânt. Altminteri, 
nu ne-am mai lăsa captivaţi de lectura 
unei cărţi de amintiri şi confesiuni, ci am 
citi, pur şi simplu, pentru informare, o fişă 
biobibliografică seacă sau un articol de 
dicţionar ori unul dintr-o lucrare de 
istorie literară didactică. Dar iată textul în 
deplin acord cu… contextul: „În aceste 
locuri am venit eu pe lume, de aici, pe 
când nu aveam încă doi ani, părinţii mei, 
migranţi împinşi de nevoi, m-au luat la 
Lisabona, spre alte moduri de a simţi, de a 
gândi şi de a trăi, ca şi cum faptul de a mă 
fi născut unde m-am născut ar fi fost 
consecinţa unei erori a soartei, a unui 
moment în care, întâmplător, destinul era 
distrat şi pe care încă îi stătea în putere 
să-l corecteze. N-a fost aşa. Fără ca nimeni 
să-şi dea seama de asta, copilul îşi 
întinsese cîrcei şi rădăcini, sămânţa 
fragilă care eram pe atunci avusese timp 
să calce, cu picioarele ei minuscule şi 
nesigure, lutul solului, ca să primească de 
la el, pentru totdeauna, marca originală a 
pământului, acest fund mişcător al 
imensului ocean al aerului, acest mâl, 
când uscat, când umed, compus din 
resturi vegetale şi animale, din rămăşiţe 
de tot şi de toate, din roci măcinate, 
pulverizate, din multiple şi caleidoscopice 
substanţe care au trecut prin viaţă şi s-au 
întors la viaţă, aşa cum se întorc mereu 
sorii şi lunile, inundaţiile şi secetele, 
gerurile şi căldurile, vânturile şi acalmiile, 

durerile şi bucuriile, fiinţele şi neantul. 
Numai eu ştiam, fără să fiu conştient că 
ştiam, că în filele invizibile ale destinului 
şi în meandrele oarbe ale întâmplării îmi 
fusese scris să mă mai întorc o dată la 
Azinhaga ca să mă nasc definitiv. Pe toată 
durata primei copilării şi, de asemenea, în 
primii ani ai adolescenţei, satul acela 
sărac şi rustic, cu hotarul lui şopotitor de 
apă şi de tonuri de verde, cu casele lui 
scunde înconjurate de griul argintiu al 
livezilor de măslini, uneori pârjolit de 
arşiţa verii, alteori îngheţat de bruma 
ucigaşă a iernii sau înecat de revărsările 
care-i pătrundeau în interior, a fost 
leagănul unde s-a împlinit gestaţia mea, 
buzunarul unde micul marsupial s-a 
retras ca să facă din persoana sa, în bine 
şi, poate, în rău, ceea ce numai ea însăşi 
putea să facă, tăcută, tainică, solitară”. 
     În acest univers rustic, plin de tentaţii 
şi mistere pentru copilul şi adolescentul 
de odinioară, s-a produs şi, aşa-zicând, 
click-ul iluminării, cel care nu mai poate fi 
uitat, şi folosesc termenul click inspirat şi 
de faptul că autorul raportează momentul 
la ceea ce el numeşte „minunăţiile 
precocilor manipulatori de universuri 
virtuale”, care i se par totuşi nişte 
„nimicuri” faţă de ceea ce s-a produs în 
momentul acela a cărui „amintire va dura 
atât cât va dura şi viaţa mea”. La un 
moment dat, adolescentul de 15 ani 
pleacă de la casa bunicilor săi spre o altă 
aşezare, aflată de partea cealaltă a râului 
Tejo, ce străbate ţinutul, pentru a se 
întâlni la un bal cu o fată „de care 
credeam că sunt îndrăgostit”. Cum ni s-a 
întâmplat şi multora dintre noi, 
îndrăgostitul este ajutat de cineva care nu 
se putea să nu existe pentru ca povestea 
să se împlinească: un bătrân barcagiu, ce 
arăta „ca un sfânt Cristofor”, care îl trece 
dincolo cu barca sa (“trăiam un moment 
pe care n-aveam să-l uit niciodată”). 
Străbate apoi, fără să întâlnească fiinţă 
omenească, un drum lung peste câmpuri, 
prin lanuri de porumb şi peste diguri 
până la lăsarea nopţii, când „în liniştea 
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câmpului se auzeau doar paşii mei”. De la 
bal pleacă în miez de noapte luând-o iar 
peste câmpuri pentru a se întoarce în 
Azinhaga, pe drumul cel mai scurt posibil. 
O noapte cu lună, fabuloasă, un copac 
singuratec în imensitatea câmpiei, o 
linişte cosmică de o tulburătoare poezie: 
„Brusc, începu să sufle un vânt iute. 
Înfioră tulpinile fragede ale ierburilor, 
făcu să freamăte lamele verzi ale 
păpurişurilor şi să se onduleze apele 
negre ale unei bălţi. Ca o undă, înălţă uşor 
ramurile întinse ale copacului, se urcă pe 
trunchiul lui foşnind şi atunci, deodată, 
frunzele îşi răsuciră spre lună faţa 
ascunsă şi întregul fag (era un fag) se 
acoperi de alb, până la vârful cel mai înalt. 
A fost un moment, nimic mai mult decât 
un moment, dar amintirea lui va dura atât 
cât va dura şi viaţa mea. Nu existau 
tiranozauri, marţieni sau dragoni 
mecanici, e sigur că un aerolit a trecut pe 
cer (nu e greu de crezut că aşa a fost), dar 
umanitatea, aşa cum s-a constatat după 
aceea, nu s-a aflat în pericol. După ce am 
mers mult, zorile erau încă departe, am 
dat, în mijlocul câmpului, de o baracă 
făcută din crengi şi paie, iar înăuntru de o 
bucată de pâine de porumb mucegăită, cu 
care mi-am putut păcăli foamea. Acolo am 
dormit. Când m-am deşteptat, la primele 
raze de lumină ale zilei, şi am ieşit 
frecându-mă la ochi în ceaţa luminoasă 
care abia de lăsa să se vadă câmpurile din 
jur, am simţit în mine, dacă îmi amintesc 
bine, dacă nu inventez acum, că mă 
născusem, în sfârşit, definitiv. Venise 
vremea.” 
     Asemenea accente („dacă îmi aminesc 
bine, dacă nu inventez acum”) de detaşare 
ironică, de simţ al relativului, dar şi de o 
virilă duioşie, revin ca nişte contrapuncte 
ce potenţează întreaga naraţiune a lui 
Saramago. 
     În esenţă, două sunt temele 
memorialisticii ca de altfel și ale 
romanelor lui Saramago: Destinul şi 
Memoria. Saramago îşi repovestește nu 
doar copilăria şi adolescenţa, ci şi spiţa, 

una modestă, dintre cele cărora istoria, 
posteritatea nu le oferă nimic, deşi, cu 
vorbele celebre ale lui Napoleon, le 
datorează totul. O spiţă, aceasta, a lui, 
totuşi norocoasă, fie şi pentru că din când 
în când este scoasă din anonimat, 
răsplătită, înnobilată de destinul unui 
mare om. Saramago interoghează 
deopotrivă memoria proprie şi memoria 
unei umanităţi aparţinând unui anumit 
topos, îi retrăieşte bucuriile şi dramele, 
filosofia existenţială şi modul de a dialoga 
cu lumea înconjurătoare şi cu cosmosul. 
Ceea ce descoperă el, explorând, 
adâncindu-se în memorie, este mai 
întotdeauna revelator privind condiţia 
umană şi tragismul ei: „Tu, bunico, stăteai 
pe pragul uşii tale, deschisă spre noaptea 
înstelată şi imensă, spre cerul despre care 
nu ştiai nimic şi pe unde nu aveai să 
călătoreşti niciodată, spre liniştea 
câmpurilor şi a pomilor umbroşi şi ai spus 
cu seninătatea celor nouăzeci de ani ai tăi 
şi focul unei adolescenţe niciodată 
pierdute: «Lumea e atât de frumoasă şi 
mie îmi pare atât de rău că mor». Exact 
aşa. Eu eram acolo.” 
     Într-o pagină la fel de tulburătoare 
apare, învăluit de o lumină pe care numai 
gândul şi forţa cuvântului unui prozator 
pur sânge o pot proiecta, un personaj cu 
aură mitologică. De altfel, multe dintre 
figurile evocate, cât se poate de reale, au 
charismă. Şi aici ar trebui să identificăm 
ceva din geniul epic al celui care a 
repovestit evanghelia/evangheliile, 
conferind Cărţii sfinte un alt suflu, fără a o 
desacraliza. Tocmai o asemenea 
ambivalenţă şi, bineînţeles, stilul de o 
originalitate absolută, unanim remarcată, 
în care ea, Cartea sfântă, este reinventată 
și rescrisă atestă arta lui Saramago. Acum, 
folosesc prezentul istoric, este vorba de 
bunicul său, un bărbat înalt, bătrân, care 
se iveşte „din vremuri trecute”, păşind în 
urma unei turme de porci (suntem pe 
tărâmul iberic unde creşterea animalelor 
se numără printre ocupaţiile de bază), 
într-un decor stihinic, răvăşit de ploaie şi 
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de vânt: „Vine obosit, bătrânul. Târăşte 
după el şaptezeci de ani de viaţă grea, de 
privaţiuni, de ignoranţă. Şi totuşi e un om 
înţelept, tăcut, care deschide gura numai 
ca să spună ceva ce este indispensabil. 
Vorbeşte atât de puţin că toţi rămânem 
tăcuţi ca să-l auzim când pe chip i se 
aprinde ceva ca o lumină de avertizare 
(…) E un bărbat ca atâţia alţii pe acest 
pământ, în această lume, poate un 
Einstein zdrobit sub un munte de 
imposibilităţi, un filosof, un mare scriitor 
analfabet. Era ceva ce n-a putut fi 
niciodată. Îmi amintesc acele nopţi 
călduţe de vară, când dormeam sub 
smochinul cel mare, îl aud vorbind despre 
viaţa pe care a avut-o, despre Calea Lactee 
care sclipea deasupra capetelor noastre, 
despre vitele pe care le creştea, despre 
poveştile şi legendele copilăriei sale 
îndepărtate (…) Dar imaginea care nu-mi 
dă pace în ceasul acesta de melancolie 
este cea a bătrânului care înaintează prin 
ploaie, cu obstinaţie, în tăcere, ca unul 
care împlineşte un destin pe care nimic 
nu l-ar putea modifica. În afară de moarte. 
Bătrânul acesta, pe care aproape îl ating 
cu mâna, nu ştie cum va muri. Încă nu ştie 
că, puţine zile înainte de ultima zi, va avea 
presentimentul că sfârşitul a sosit şi va 
merge în curte, din pom în pom, 
îmbrăţişându-le trunchiurile, luându-şi 
rămas bun de la ei, de la umbrele 
prietene, de la fructele pe care nu le va 
mai mânca. De ce o fi venit marea umbră, 
atâta timp cât memoria nu l-a înviat, pe 
drumul plin de apă sau sub concavul 
cerului şi eterna întrebare a aştrilor. Ce 
vorbă ar rosti atunci?” 
     Bătrânul acesta, ca să mă menţin şi eu 
în aceeaşi cheie, a fost eroul, de fapt 
modelul evocat de Jose Saramago la 
ceremonia de decernare a Premiului 
Nobel pentru Literatură, în 1998. 
Aristocraticul auditoriu a urmărit fascinat 
discursul laureatului. Un umil ţăran dintr-
un sătuc portughez, care fusese „ceva care 
n-a fost niciodată” devenea, iată, peste 
timp, o figură emblematică datorită unei 

opere ce cunoştea în acea toamnă de 
sfârşit de secol şi de mileniu 
recunoaşterea şi consacrarea supremă. 
Era Înţeleptul, cu majusculă, era cel 
alături de care copilul îşi hrănise 
imaginaţia cu „legende, făpturi fabuloase 
şi spaime”, ce vor nutri, cum scria la data 
evenimentului „New York Times”, 
universul literar al celui care, observa 
unul dintre comentatorii săi, a creat o 
operă ce se înscrie „în cadrul mai vast al 
unei hermeneutici a memoriei.” 
     Remarcam deja meditaţia gravă, dar şi 
ironia fină dublată de umorul amar. Nu o 
dată, pe parcursul lecturii „Fărâmelor de 
memorii”, am schiţat prea uşor un zâmbet 
de care în clipa următoare, când a 
survenit accentul grav, m-am jenat. Un 
exemplu: episodul (îl numeşte astfel 
însuşi memorialistul) privind data 
naşterii sale. Aceasta este 16 noiembrie 
1922, ora 14. Dar în actul de la Starea 
Civilă ce o atestă e consemnată ziua de 18 
noiembrie: „S-a întâmplat că tatăl meu 
lucra în vremea aceea afară din ţinut…Pe 
atunci, şi presupun că şi azi, declararea 
unei naşteri trebuia făcută în termen de 
treizeci de zile, sub pedeapsa cu amenda 
în caz de infracţiune. De vreme ce, în acele 
timpuri patriarhale, fiind vorba de un fiu 
legitim, nu-i trecea nimănui prin minte că 
declararea ar fi putut fi făcută de mamă 
sau de o rudă oarecare şi având în vedere 
că tatăl era considerat oficial autor unic al 
celui născut (…) s-a aşteptat să se întoarcă 
el şi ca să nu trebuiască să plătească 
amenda (orice sumă, chiar mică, era 
excesivă pentru buzunarul familiei), s-a 
amânat cu două zile data reală a naşterii 
şi cazul s-a rezolvat. Întrucât viaţa în 
Azinhaga era aşa cum era, anevoioasă, 
grea, bărbaţii plecau de multe ori să 
lucreze în afara ţinutului timp de mai 
multe săptămâni, de aceea nu trebuie să fi 
fost eu primul caz, nici ultimul vinovat de 
aceste mici fraude. Raportat la data 
naşterii pe care o am în buletinul de 
identitate, voi muri cu două zile mai 
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bătrân, dar sper ca diferenţa să nu se 
observe prea mult”. 
     O poveste insolită, în care hazul se 
împleteşte cu necazul, este cea a numelui, 
Saramago în portugheză însemnând, cum 
ne informează traducătoarea cărţii, 
Georgiana Bărbulescu, hrean, adică 
porecla sub care era cunoscută familia 
scriitorului în satul natal. O poreclă ce 
avea să fie însă oficializată ca nume 
propriu, pe care familia îl va purta, 
împotriva voinţei sale, chiar şi atunci când 
va pleca şi va trăi la Lisabona (oraş unde 
se va muta în diverse cartiere de vreo 
zece ori). Funcţionarul de la Starea Civilă, 
beat fiind, a adăugat fără să-l consulte pe 
tatăl copilului, la numele acestuia, José de 
Sousa, porecla Saramago, atât de 
vehiculată în comunitatea din Azinhaga, 
comiţând astfel „o fraudă onomastică”, 
rămasă totuşi nepedepsită, deşi atât de 
stânjenitoare pentru părintele viitorului 
scriitor. Acesta, cu umoru-i irezistibil, a 
atribuit însă o semnificaţie pozitivă 
întâmplării, considerând-o „la urma 
urmelor, datorită intervenţiei, după toate 
aparenţele, divină”, din moment ce fusese 
amestecat însuşi Bachus – „zeul vinului şi 
al acelora care se întrec să-l bea”, încât „n-
a trebuit să inventez un pseudonim 
pentru a-mi semna cărţile, având în 
vedere că exista un viitor în acest sens”. 
Mai mult, el crede că a fost ocrotit de un 
„mare noroc” fiindcă nu s-a născut „în 
vreuna dintre familiile din Azinhaga care, 
în vremea aceea şi timp de mai mulţi ani, 
au trebuit să târască obscenele porecle de 
Pichatada, Curroto şi Caralhana” (primul 
şi al treilea, derivate din cuvintele picha şi 
caralho, sinonime cu „penis”, iar al curroto 
însemnând „cur găurit”). Cu totul 
neobişnuit este însă faptul că tatăl 
scriitorului a fost nevoit, el însuşi, să 
adopte numele înscris în actul de naştere 
al fiului. La înscrierea acestuia în şcoala 
primară, a trebuit, conform legislaţiei în 
vigoare atunci şi acolo, să fie eliminată 

neconcordanţa onomastică. „Presupun – 
scrie Saramago – că acesta trebuie să fie 
unicul caz în istoria umanităţii în care fiul 
a fost cel care i-a dat numele tatălui”.  
     Elev la şcoala primară şi apoi al 
Liceului Gil Vicente din Lisabona (Gil 
Vicente, clasic al literaturii portugheze, 
primul mare dramaturg al acesteia, care a 
trăit între 1465-1536), viitorul romancier 
trece prin experienţe cu un ecou puternic 
în opera sa. De pildă, la acea vârstă 
cunoaşte un tânăr orb pe nume Julio, a 
cărui înfăţişare şi al cărui „miros rânced, 
de mâncare rece şi tristă, de rufe prost 
spălate” vor rămâne în memoria sensitivă 
a scriitorului pentru totdeauna asociate 
cu orbirea. Senzaţiile de atunci „probabil 
s-au reprodus”, observă el, în romanul 
„Eseu despre orbire”. Oricum, 
rememorarea acelei experienţe este 
interesantă pentru istoricul literar sau 
exegetul operei lui Saramago. 
Adolescentul orb, dincolo de repulsia pe 
care i-o producea, era una dintre figurile 
ce îl fascinau şi care nu pot fi uitate mai 
ales de un artist: „Mă îmbrăţişa cu multă 
putere şi mie nu-mi plăcea. Cu toate 
acestea, mă aşezam întotdeauna lângă el 
când îl vedeam pregătindu-se să scrie. 
Punea o foaie de hârtie groasă, specială, 
între două plăci de metal şi apoi, cu viteză, 
fără să ezite, începea s-o înţepe cu un fel 
de perforator, ca şi cum ar fi fost dotat cu 
vederea cea mai perfectă din lume. Acuma 
îmi imaginez că Julio poate credea că acel 
mod de a scrie era un mod de a aprinde 
stele în întunericul fără leac al orbirii lui”.  
     Când citeşti scrieri memorialistice 
precum cea a lui José Saramago îţi dai 
seama de ceea ce reprezintă memoria 
pentru un scriitor. „Atât există pe lume cât 
se poate aminti”, spunea Călinescu. După 
lectura câtorva romane ale lui  Saramago 
și a „Fărâmelor de memorii”, sunt tentat 
să parafrazez: „Atâta literatură, câtă 
memorie”. 
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Cosmosul eminescian  
în lirica muzicală  
a lui Eugen Doga 
 

 vorbi despre transpunerea 
cosmosului poetic eminescian în 
muzică, în muzica maestrului 

Eugen Doga, pare un excurs critic fără a 
aduce o notă de noutate, întrucât despre 
muzicalitatea eterică a liricii marelui poet 
s-a scris mult, iar despre frumusețea 
operei muzicale a renumitului compozitor 
s-au publicat câteva solide cărți, în ultimii 
ani, o multitudine de studii, articole, 
interviuri. Și totuși e foarte tentant a 
arunca o privire spre această fascinantă 
traiectorie imaginară ce leagă pentru o 
clipită magică a eternului Timp două 
destine, două întrupări orfice întâlnite 
peste veac în imaterialitate prin poezie și 
muzică. Pare un paradox, sau mai degrabă 
o lucrare divină, ca un compozitor născut 
la margine de țară și de limbă, pe malul 
estic al Nistrului în pământul înstrăinat și 
acum al Transnistriei, trăitor în mare 
parte în alt spațiu geocultural, să simtă 
încă de tânăr glasul muzicii versului 
eminescian, înainte chiar de a cunoaște 
versul eminescian pe care l-a descoperit 
târziu din cauza accesului târziu la el. Să 
te apropii de opera geniului  literaturii 
române ar putea apărea în aceste condiții 
un act de mare temeritate, căci dacă 
pentru compozitorii din interiorul țării a 
fost cumva mai simplu, pentru cel care a 
intrat în contact cu literatura română 
după ,,dezghețul hrusciovist” a fost cu 

siguranță mult mai dificil. Se poate spune 
astfel că această chemare a destinului a 
izvorât din imensa dragoste a românilor 
basarabeni și rezonanța lor sufletească cu 
viața și opera marelui poet și jurnalist 
care, deși nu a trecut prin Basarabia decât 
o singură dată, cu trenul în drum spre 
Odesa, bolnav și extrem de nefericit, a 
iubit enorm acest greu încercat pământ 
românesc și a pledat ca nimeni altul 
pentru întoarcerea lui acasă. Poate 
această voce de dincolo de lumi să se fi 
auzit în sufletul hărăzitului compozitor 
care a făcut un pariu cu sine și cu forța sa 
de creație pe care l-a câștigat, oferind 
nouă, lumii, veritabile bijuterii muzicale 
scoase din grăuntele nemuririi 
eminescului vers, adăugate la 
recunoașterile sale în plan național și 
universal. Adunarea grămăjoară în jurul 
acestui simbol național și a credinței 
ortodoxe, ce au însemnat pentru românii 
din Basarabia cel mai mare suport moral 
pentru păstrarea identității naționale, a 
rezonat puternic în sufletul sensibil al 
artistului care a simțit de timpuriu și a 
încercat să aducă și mai aproape de inima 
acestora nemuritoarea lirică eminesciană. 
,,textul eminescian devine text de 
verificare şi afirmare a personalităţii 

A 
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compozitorului,14- explică acad. Mihai 
Cimpoi această atracție a operei 
eminesciene exercitată în Basarabia. 15 

          Nu există o altă personalitate 
muzicală contemporană care să fi făcut 
atât de mult pentru cunoașterea adâncei 
sensibilități a universului mito-poetic 
eminescian în Basarabia cât și în spațiul 
ex sovietic și în lume, meritul său în 
această direcție fiind unul uriaș. 

         S-a afirmat în nenumărate rânduri că 
muzicalitatea excepțională a liricii 
eminesciene îi este suficientă ei înseși. 
,,Muzică, prin fond şi prin formă, poezia 
lui Eminescu nu mai are nevoie de nici o 
altă melodie.”- afirma tranșant criticul 
ieșean Garabet Ibrăileanu Și așa pare să 
fie, căci universul integrator al 
cosmosului eminescian cuprinde în el 
muzica sferelor. O muzică venită parcă 
din alte lumi, din înalturi și străfunduri 
mitologice, din acea viziune a unității 
primordiale a lumii, din luminișuri și 
străluminări divine, un univers sonor 
imaterial ce te poartă spre alte 
dimensiuni, astrale, desăvârșindu-se într-
o armonie incantatorie. Inefabilul, taina 
seducției profunde a acestui cosmos liric, 
sublimate de atmosfera romantică unică 
prin frumusețea ei, de simfonia ideatică și 
muzicală, de vraja purității versului, de 
metamorfozările orfeice ori hyperionice, 
de acele efluvii lirice de lumini și prefaceri 
cosmice, se rostuiesc miraculos în jurul 
grăuntelui magic al iubirii, dorinței 
atingerii absolutului. Este o muzicalitate 
iradiantă ce transmite idei și trăiri de 
mari înălțimi, greu de pătruns cu mintea 

                                                 
14

 Ah, cerut-am de la zodii”. Romanţe ale 

compozitorilor basarabeni pe versurile lui 

Mihai Eminescu / selecţie, studiu, redactare: 

Seghei Pojar. Chişinău, Princeps, 2001. 

p.268  
15

 în prefața volumului ,,Ah, cerut-am de la 

zodii”. Romanţe ale compozitorilor 

basarabeni pe versurile lui Mihai Eminescu , 

2001. 

derivând din sublima viziune asupra 
lumii, din gândirea ce străbate spațiile 
interplanetare, din superioritatea geniului 
care privește totul de sus, din perspectiva 
infinitului, a eternității, trăind dureros 
drama imposibilității atingerii 
absolutului. ,,Am răsărit din fundul Mării 
Negre/ Ca un luceafăr am trecut prin 
lume”(Odin și Poetul) 

         Expresie neoromantică de osmoză 
perfectă între cuvânt, imagine, sunet, 
lirica eminesciană legată organic este 
așezată pe mai multe straturi muzicale 
suprapuse, astfel că una este 
muzicalitatea poeziei filozofice și alta cea 
a poemelor de dragoste, una cea a 
poemelor de tinerețe și alta a celor de 
maturitate artistică, despre care G. 
Călinescu afirma, în ,,Opera lui Mihai 
Eminescu” (II), că au rezonanță de 
romanță, că multe dintre ele par a se 
cânta de la sine, romanțe însă prin care 
poetul ,,propune lăutarilor adevărate 
simfonii beethoveniene”. Această 
muziclitate nu se reduce doar la 
sonoritatea versului, ci este ,,echivalentul 
muzical al întregii inspirații eminesciene”, 
în opinia comparatistului, finului 
estetician Tudor Vianu16, mai mult, este 
subsumată adevărului interior a ceea ce 
vrea să transmită textul.  

         Având în față aceste câteva sublinieri 
ale marii critici literare, întrebarea care s-
a pus până astăzi este dacă incantatoriul 
univers liric eminescian poate fi transpus 
la aceeași înălțime de creație într-o 
compoziție muzicală, dacă puterea de 
seducție a acesteia se diminuează sau se 
amplifică prin punerea pe note muzicale? 
Este o întrebare retorică grea, ce vizează 
și chestiunea teoretică a compatibilităţii 

                                                 
1616

 Vezi studiile publicate despre Eminescu: „Studii 

de literatură universală şi comparată”; „Eminescu şi 

Shakespeare”, „Madach şi Eminescu”, „Imaginea 

Greciei antice”, „Memento mori” de Mihai 

Eminescu; „ Structura motivului  în poezia, „O 

mamă….” de Mihai Eminescu”, apărut în vol. „Figuri 

şi forme literare”, 1946. 
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limbajelor, dar mai ales forța 
componistică și pătrunderea până în 
adâncimi a universului poetic eminescian 
văzut ca un tot unitar, organic. Creator al 
unei armonii lirice unice, inegalabile, cu o 
extraordinară și originală viziune asupra 
lumii și genezei ei, cu o rară capacitate a 
meditației existențiale, filozofice, 
aglutinate în text, Eminescu este extrem 
de dificil de prins în alte haine, muzicale 
sau plastice, care să păstreze și să 
transmită aceeași vrajă orfică pe care 
poezia sa o emană. căci poezia lui este o 
imensitate. 

         Cu tot scepticismul manifest al unora, 
au existat de-a lungul celor 130 de ani de 
la trecerea la ,,popoarele stelelor” un 
număr impresionant de compozitori care 
au fost atrași ineluctabil spre opera 
nemuritoare eminesciană încercând să 
surprindă muzica prin muzică, 
necuprinsul prin necuprinsul melodic. 

         Se poate afirma însă că lirica 
eminesciană pare să fi așteptat, să fi cerut, 
atingerea ei de bagheta fermecată a celui 
mai îndrăgit și apreciat compozitor din 
pământul atât de zbuciumat al Basarabiei, 
maestrul Eugen Doga, și el un romantic, 
un neoromantic întârziat, a cărui muzică 
atinge cele mai sensibile corzi ale 
sufletului. Așa încât la întrebarea de mai 
sus răspunsul este că trebuie să ai grația 
maestrului Eugen Doga, referindu-ne la 
compozitorii contemporani, pentru a 
pătrunde acel inefabil al liricii 
eminesciene. ,,Nu-i o zi să nu mă uit în 
cărțile lui Eminescu .”- mărturisește 
muzicologul. Acest miracol al artei sale 
muzicale se trage poate din  rădăcinile lui, 
din dragostea imensă pentru folclorul 
românesc în legănarea căruia a crescut 
chiar în condițiile în care Transnistria 
aparținea de URSS, din dorul de limbă 
maternă pe care a învațat-o abia la vârsta 
de 20 de ani, întrucât până atunci studiase 
în ucraineană și rusă. Harul dăruit de 
Creator a făcut ca acel copil de pe malul 
stâng al Nistrului, să devină ,,compozitor 

planetar!”, cum afirmă regretatul regizor 
Emil Loteanu, iar pe acest uimitor drum al 
urcușului său componistic să-l descopere 
și să ni-l revele în nouă haină, muzicală, 
pe inegalabilul Eminescu. De altfel, 
compozitorul însuși, conștient de acest 
dar divin primit,  afirma „că scrie muzica 
pe care o culege bobiţă cu bobiţă de aur, 
lăsate să picure de Dumnezeu”17,  

        Stabilit în 1971 la Moscova, ca liber 
profesionist, arta sa primește înfluențele 
miraculoase dinspre noul spațiu muzical 
căpătând în timp acea notă de 
originalitate, de armonie neoramantică ce 
curge în fluvii de sonorități pline de 
melancolie și lumină, cum mărturisește: ,, 
M-am format ca un compozitor sub 
influenţa acestei culturi bogate... A 
devenit o sursă hrănitoare a creativităţii 
mele pe viaţă şi s-a «absorbit» în cultura 
mea etnică. O astfel de combinaţie dă 
muzicii o aromă specială, o face să fie de 
înţeles pentru o audienţă mai largă.”. 
Acest spațiu mai larg de creație i-a adus 
celebritatea, recunoaștererile din plan 
universal unde este apreciat ca unul 
dintre cei mai mari compozitori de la 
finele de secol XX și începutul secolului 
XXI. Casa lui rămâne însă cea din fața 
pianului, cum mărturisește: ,,în fața 
pianului, întâi meditez. Meditația durează 
ore, zile, săptămâni, poate și ani.” Secretul 
adânc al artei componistice formată la 
confluența dintre cele două culturi, 
română și rusă, este văzut de prietenul lui 
de o viață, Grigore Vieru, ca fiind datul 
sufletului său plin de candoare, lumină și 
iubire de frumos: ,,el trece uşor prin ea 
(creația populară n.n.) ca un copil desculţ 
prin roua dimineţii”.18 Tocmai dragostea 
pentru creația populară și sentimentul 
profund al iubirii văzută în sens superior, 
gândirea înaltă și sensibilitatea față de 

                                                 
17

 ,,Anul 2017-Eugen Doga”, Biblioteca Științifică a 

Universității din Bălți. 
18

 Eugen Doga : În do major. Ch.: F.E.-P. „Tip. 

Centr.”, 2007, p. 2. 
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miraculosul lumii, al vieții,  îl vor conduce 
la Eminescu. 

          Întâlnirea cu farmecul inexplicabil al 
operei genialului poet l-a marcat definitiv. 
,,Este destinul meu”, afirmă dezarmant 
compozitorul, care percepe aceasta ca o 
pronie cerească. Astfel se și explică faptul 
că din 1972 și până în prezent, vreme de 
aproape jumătate de secol, el s-a aplecat 
cu dragoste și uimire, cu bucurie și 
neastâmpăr creator asupra universului 
diamantin eminescian, încât o mare parte 
din creația sa – 54 de lucrări – a dedicat-o 
acestui titan al culturii române, declarând 
că: ,,Eminescu m-a adus într-o altă lume, 
despre care nici nu bănuiam că există.(…) 
O simțeam, am pipăit-o.(…)Pentru mine, 
creația lui este o lume în care mă 
descopăr. Cum răsfoiesc ceva, cum se 
naște o compoziție, „La Steaua“, „Imnul lui 
Ștefan cel Mare“, care a fost interzis, ca și 
„Doina.“19 

         Cheia reușitei transpunerii liricii 
eminesciene pe note muzicale este oferită 
chiar de marele compozitor: ,,eu nu 
compun pe versurile lui Eminescu, eu 
descifrez din versurile lui Eminescu 
muzica”20; ,,Încerc să scriu muzică la 
nivelul poeziilor sale.”  

        Conștient că ,,poezia lui e muzică”și că 
Eminescu însuși ,,era și muzician”, 
maestrul Eugen Doga pătrunde 
frumusețiea luminii și sonorității 
imaginarului liric eminescian, a 
misterului ei indefinibil, pe parcursul unui 
lung exercițiu plin de emoție și reverență. 
Această pasiune i-a marcat debutul în 
romanțe, petrecut în 1972, cu ,,Misterele 
nopții”21. Este  urmat  de două coruri a 
capella pe versurile poemelor ,,Dintre 

                                                 
19

 Mirela Marinescu Eugen Doga: „Muzica te poartă, 

nu tu o porți pe ea“ Gazeta de Sud, 19 septembrie 

2015 
20

 ,, Romanțele poeziei lui Eminescu”. 

Eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale., 

Clubul UNESCO, 15-01-2018. 
21

 devenită repede foarte cunoscută și grație 

interpretării Sofiei Rotaru. 

sute de catarge”22, și ,,Dorința”23ce 
transcriu atât muzica gravă a versurilor 
ce transmit curgerea ireversibilă a 
timpului accentuată prin laitmotivul 
aliterativ ,,Vânturile, valurile”, cât și jocul 
ludic și intensitatea visului unei iubiri 
ideale.  

       Peste doar un an, în 1973, scrie o 
superbă piesă pentru clavecin și orchestră 
„Sonet” care a fost declarată în Japonia 
cea mai frumoasă melodie a anului, piesă 
în care reușește să surprindă inefabilul a 
ceea ce Perpessicius a numit „atmosfera 
hipnotica si de vraja". Recitind acest 
fascinant poem publicat în 1879, unul 
dintre ,,primele sonete reuşite ale 
literaturii române” (Tudor Vianu),  
compozitorul este impresionat de 
atmosfera de sacralitate, de evlavie, 
provenite din sentimentul conștientizării 
destinului tragic al ființei umane, al 
singurătții ei în Cosmos. .,,Sonetul” a 
reprezentat, cum mărturisește artistul, 
prima lucrare în care a fost inspirat din 
creaţia lui Eminescu: ,, Am scris o piesă 
muzicală fără cuvinte, apoi am trecut la 
poezie. (...) repet: nu compun pe versurile 
lui Eminescu, eu descifrez muzica din 
versurile lui Eminescu”. Viziunea 
originală despre universalitatea și 
actualitatea vie a operei genialului poet 
explică atasamentul său față de aceasta: 
,,Eu consider că opera lirică, epică, filozofică a 
marelui Eminescu e în sine o continuă 
geneză.”           

        În 1983 are loc debutul său în muzica 
de balet cu baletul simfonic ,,Luceafărul”,  
pe un libret semnat de Emil Loteanu, 
după capodopera eminesciană24 ce 

                                                 
22

 publicată în ,,Semănătorul”nr.15, 10 martie 1902, 

în volum, în  Poezii postume, în1902. 
23

apărută în ,,Convorbiri literare” , 1 septembrie 

1876. 

 

  
24

 Poemul „Luceafărul” se află în Guiness Book of 

Records, iar Academia Recordurilor Mondiale 

(World Records Academy) a omologat această 

https://www.gds.ro/author/mirela-marinescu/
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datează, cum se știe, din timpul studiilor 
berlineze, publicată în 1883. Acest balet 
(unul din cele trei realizate de 
compozitor25), compus din două acte și 
șapte tablori în peste 500 de pagini, a fost 
scris însă în 1971, în doar în două luni și 
jumătate într-o suburbie a Moscovei, dar 
elaborat vreme de opt ani. Aproape atât a 
lucrat și Eminescu la ducerea poemului la 
perfecțiune artistică, mai exact nouă ani și 
jumătate, manuscrisul cuprinzând mii de 
variante și peste trei mii de modificări. 
Punct culminant al creației infatigabilului 
compozitor, baletul reprezintă, cum s-a 
spus, o capodoperă ce s-a ridicat la 
înălțimea nemuritorului poem, un edificiu 
muzical suprem dedicat celui pe care 
Miron Cristea l-a numit ,,Luceafărul 
poeziei românești”. În 1985 el avea să se 
transforme, în film artistic, regizat de 
Emil Loteanu, rămânând până azi ,,unicul 
omagiu cinematografic”adus poetului. 
,,Mă simțeam extraordinar. Cred că a fost 
cea mai fericită perioadă din viața 
mea. .”26- mărturisește artistul despre 
efervescența care l-a însoțit în timpul 
creației. Compozitorul surprinde foarte 
bine ritmul poemului, acea tonalitate 
ascendentă pe care însuși Eminescu o 
numea ,,suitorul" iamb, schema prozodică 
despre care G. Calinescu sublinia că 
provine din balada ,,Lenore” de Bürger, 
text pe care poetul începuse a-l traduce în 
metru original. Nu există muzicalitate mai 
eterică decât cea cuprinsă în versurile ce 
descriu zborul galactic al Luceafărului, 
metamorfozat în Hyperion, către 
Demiurg, fantastica călătorie spre vastele 
spații ale eternității Universului, ale 
Timpului universal, ale Necuprinsului. Iar 
artistul a reușit magistral să surprindă 

                                                                         
creație lirică drept cel mai lung poem de dragoste din 

lume, având 98 de strofe. 
25

 ,,Venancia” (1989) şi „Regina Margot” 

(1995). 
26

 ,,Compozitorul Eugen Doga: «Muzica te 

poartă, nu tu o porți pe ea»“, interviu realizat 

de  Mirela Marinescu, ,,Gazeta de Sud”,  19 

septembrie 2015. 

,,fiorul cosmogonic”,văzut de G. Călinescu 
ca izvor al universului poetic eminescian, 
în dumnezeaiasca muzicalitate a acestui 
balet ce ne-a încântat ani în șir și care este 
așteptat să revină în scenă și astăzi. 

        Impresionat de complexitatea 
simplității și purității liricii eminesciene 
neatinsă de patina timpului, dimpotrivă, 
dezvăluind noi și noi înțelesuri, 
proaspete, profunde, vizionare, 
compozitorul nu obosește să caute alte și 
alte forme de prindere a acesteia în 
sonorități expresive. În 1984 el revine cu 
noi surprize, un ciclu de șase romanțe 
pentru voce și pian, sensibile cântece de 
dragoste, adevărate bijuterii muzicale, 
adunate sub titlul „Ochiul tău iubit”, 
reușind să surprindă magistral chiar și 
cea mai pură linie melodică, vocea 
auctorială, melancolică, meditativă, din 
finalul poemului ,,Peste vârfuri”:,,Mai 
suna-vei dulce corn/pentru mine 
vreodată?”. 

        Deși lirica eminesciană a pătruns 
amputată în Basarabia și abia după așa-
zisul ,,dezgheț hrusciovist”, ea a avut 
menirea de a ține trează conștiința de 
neam, mai ales după descoperirea 
(clandestină) publicisticii, de unde și 
atașamentul special și definitiv față de 
genialul creator al cărui destin isusiac a 
fost suprapus adesea peste destinul de 
răstignit al poporului basarabean. Din 
acest punct de vedere dar și din cel al 
universalității și prospețimii creației 
eminesciene se explică profunzimea 
acestui sentiment transpus în muzică și 
mărturisit de compozitor: ,,Am pătruns 
atât de mult în profunzimea acestei lumi 
Eminescu, încât nici nu-mi imaginez cum 
aș fi fost eu fost azi fără acest mare simbol 
universal.”27 

          Cu toate că a locuit mulți ani la 
Moscova, drumurile sale și vibrațiile 
                                                 
27

,,Eugen Doga: Eminescu merită sărbătoare 

națională. El merităsă fie numită această zi, Ziua lui 

Eminescu”,   consemnare de Eugenia Tofan, AȘM, 

17.01.2017. 
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sufletești s-au îndreptat adesea spre 
locurile unde a învățat și a făcut primii 
pași în muzică. Schimbările ce se produc 
odată cu Mișcarea de renaștere națională 
din Basarabia din 1989 constituie pentru 
marele compozitor mometul revenirii la 
vatră plin de speranțe cât și al apropierii 
cu încă și mai intensă dăruire de opera 
poetului nepereche.  

         O adevărată salbă de melodii se nasc 
mai ales după anul 2000, adăugându-se 
Omagiului adus de compozitor geniului 
tutelar al poporului român, spiritului său 
universal. Sensibilizat de versurile 
poemului ,,Rugăciune” publicat în 
volumul postum Poezii, editia a VI-a 
(1892), de sacralitatea și puritatea 
acestuia, le transpune într-o bucată 
muzicală serafică. Ea transcrie o 
mărturisire lirică emoționantă a unui 
sentiment de înălțare sufletească în 
cautarea sensurilor profunde ale lumii si 
vietii, dorul de liniste, de liniștea eternă. 

          În același an 2000 apar noi romanțe, 
noi cântece de dragoste, după  poemele 
eminesciene, în anii imediat următori, alte 
și alte romanțele pentru voce și pian, arii, 
,rugăciunea ,,Fecioara Maria” (pentru 
voce, cor, pian).   

       Valsul ,,Floare albastră”(pentru soliști, 
cor și orchestră simfonică, 2014), este o 
incantatorie transpunere a  universului 
poemului romantic eminescian publicat în 
,,Convorbiri literare”la 1 aprilie 1973, 
excepțional prin frumusețea, 
muzicalitatea, simplitatea aparentă, 
puritatea sa. Fascinația exercitată de 
această bijuterie poetică ce are ca titlu o 
superbă metaforă-simbol al dorului 
nemărginit, utilizată și ca laitmotiv 
muzical exprimând ,,dragostea și durerea 
de dragoste” despre care vorbea Tudor 
Vianu, tristețea omului de geniu conștient 
de neputința atingerii iubirii ideale, 
absolutului, este materializată magistral 
în această partitură ce surprinde atât 
tonalitatea meditativ-nostalgică, cât și cea 
gravă din finalul dezarmant prin adevărul 

aforistic exprimat (,,Totuși este trist în 
lume”). ,,Această «Floare albastră» trece 
ca un fir roşu prin creaţia lui 
Eminescu.”28, afirmă compozitorul 
referindu-se la motivul universal 
reinvestit cu noi și nebănuite sensuri în 
lirica eminesciană. 

         Deși s-a crezut că nimeni niciodata 
nu va găsi cuvintele potrivite pentru a 
descrie acea mare neînțeleasă iubire 
dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, 
pentru că nu există astfel de cuvinte, 
Eugen Doga, impresionat profund, s-a 
încumetat să o transpună și a uimit din 
nou prin vraja celestă a muzicii sale. ,,Am 
pornit de la ideea de a face o operă, dar 
nu e. Va fi un spectacol muzical”, anunța 
Eugen Doga acestă nouă creație muzicală 
a sa. După cinci ani de trudă, în 2017, 
când s-au împlinit 60 de ani de la debutul 
în calitate de compozitor, de Ziua Culturii 
Naționale Române, Eugen Doga lansează 
mult așteptata carte de arii și romanțe 
„Dialogurile dragostei”, volumul I, apărută 
la Editura Cartier, o muzică ce pare a veni 
de dincolo de timp, străbătând spațiile 
pentru a vorbi despre iubirea 
nemuritoare dintre un titan al poeziei 
române și muza sa inspiratoare. Cartea 
conține 25 de romanţe, compuse în 
ultimii cinci ani pe versurile celor doi 
poeți etern îndrăgostiți. ,,Am scris cu 
entuziasm încontinuu o lucrare după alta 
(…)29; ,,În lucrarea mea vor dialoga două 
spirite.”- mărturisește artistul din 
secretele laboratorului acestei creații dar 
și din cele ale decorului spectacolului 
inundat în albastru inițial și în lumina 
divină la final, cu scena din salonul de la 
Iași al Veronicăi între aceste planuri. 

         A extras din lirica eminesciană 
poeziile pline de iubire, de lumină, de 

                                                 
28

 ,,Eugen Doga: Eminescu n-ar fi fost la fel fără 

acest drac, Veronica Micle”, interviu, ,,Adevărul”, 

13.08.2013. 
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 Eugen Doga. ,,Dialogurile dragostei.Arii și 

romanțe pe versurile lui Eminescu”, II. Chișinău, 

Cartier, 2017.  
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speranță, de frumusețe serafică, de 
îndumnezeire, a lăsat pentru mai târziu 
poate cele răscolitoare, grele de meditații 
existențiale, de viziunile cosmogonice, ale 
genezei, precum capodoperele ,,Odă(în 
metru antic)”, ,,Memento mori”, 
,,Scrisoarea I”, ori ,,La steaua”ș.a., ce 
exprimă în cele din urmă tragismul 
dorinței de întoarcere în spiritul universal 
a geniului creator rătăcit o clipită pe 
pământ pentru a înălța poporul său în 
eternitate („Ca să pot muri liniștit, pe 
mine / Mie, redă-mă! ”). 

           Nu există omagiu mai frumos, mai 
sensibil, mai înălțător30 decât această 
muzică sublimă pe care maestrul Eugen 
Doga i-a închinat-o, vreme de aproape 
cinci decenii, poetului care a străpuns cu 
spiritul lui sferele cerești. .,, Eminescu 
pentru mine nu e numai poet și 
personalitate. Pentru mine este și un 
viitor, lumea lui e foarte frumoasă.  
Creația muzicală a maestrului Doga, cât și 
acel summum al observațiilor sale pe 
marginea poeziei eminesciene sunt încă 
un argument referitor la perenitatea și 
actualitatea operei titanului literaturii 
române, o  mănușă fină aruncată celor 
care s-au străduit să conteste acest 
adevăr.   

        Opera sa atât de fin și măiastru 
șlefuită, diafană ca o pânză de borangic, 
susurând ca un foșnet de mesteacăn, se 
streacoară printre falii de lumină și timp 
infinit invitând la meditație, având ca 
izvor chiar constelațiile luminoase ale 
sunetelor: ,, Cum este lumina, o infinitate 
de culori. (..)La muzică e la fel, tot o formă 
de lumină.”  . 

        A cucerit publicul din întreaga lume, a 
fost întâmpinat cu cele mai mari onoruri 
pe glob, dar, paradoxal, cel mai târziu a 

                                                 
30

Există un ciclu de trei cântece scrise de 

unul dintre cei mai apreciați compozitori 

americani contemporani, Dan Welcher, pe 

versuri de Eminescu, în limba română  
 

pătruns în inima publicului român din 
patria istorică, unde a dorit din toată 
ființa să concerteze, vis care s-a împlinit 
începând cu anul 2008 când muzica lui 
divină a răsunat în Sala Ateneului Român, 
apreciat de el ca fiind ,,casa mare a 
neamului”. De atunci acordurile muzicii 
lui Eugen Doga luminează și mângâie 
munții și câmpiile României pe urmele 
marelui Eminescu ce se confesa orfeic în 
,,Odin și Poetul”: ,,De cântec este sufletul 
meu plin”. 

         Crezul care i-a luminat, inspirit 
creația muzicală și l-a condus spre această 
unire imperceptibilă peste timp și spații 
cu poetul nemuririi neamului este 
exprimat cu seninătatea și profunda sa 
putere și forță de pătrundere la esențe: 
,,Eminescu cuprinde nu doar sfera 
pământească, nu cea cerească, dar sfera 
extraterestră. Nu cred că avem multe 
personalități care merită să reprezinte 
cultura națională, dar Eminescu este tot și 
toate", Este aceasta o întâlnire 
miraculoasă peste veacuri dintre ,,un 
pictor al luminii”, cum îl nume Tudor 
Vianu pe Eminescu, și un muzician al 
luminii., Eugen Doga, în spațiul rarefiat al 
valorilor universalității. 
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Iconografia della Bellezza 
Estetica tra Oriente e Occidente 
 

ecturând minunatul eseu cu spirit 
didactic, semnat de Eugen 
Răchiteanu într'un elegant 

volum apărut la Edizioni Città di Vita, 
Firenze, 2019, mi s'a revelat importanța 
icoanei creștine de-a lungul secolelor, 
icoana ca o parte componentă a liturghiei, 
în consecință, obiect de cult, în care 
imaginile stărilor morale înalte și nu ale 
stărilor pasionale și emoționale au excelat, 
chiar dacă acestea din urmă erau de 
asemenea profunde. Dacă e să acceptăm 
discursul autorului ad literam, cititorul 
are posibilitatea să priceapă de ce arta 
creștină realizată încă din perioada 
catacombelor nu se diferenția prea mult 
de cea existentă în templele păgâne. Era 
atunci necesară, poate instinctiv, întărirea 
credinței acelora care trecuseră la noua 
religie. Pe lângă o arhitectură corespun-
zătoare, simbolistica trebuia să fie un 
factor determinant. Și aceasta se putea 
realiza prin pictură.  

Astfel, volumul se structurează, 
începând cu fundamentele antropologice 
și teologice ale artei sacre, prezentând 
evoluția gândirii iconografice de-a lungul 
anilor erei creștine până la o analiză 
comparativă între Cina cea de Taină în 
accepțiunea lui Taddeo Gaddi, cea a lui 
Leonardo da Vinci și cea prezentă la 
mânăstirea greco-catolică "Santa Maria" 
din Baia Mare. Spuneam că pe lângă o 
documentare strălucită a autorului 
trebuie remarcată tendința voită de a 
dărui un manual bine închegat și de o 

claritate perfectă unui discipol dornic de a 
aprofunda această temă. Pentru creația 
iconografică, Verbul Încarnat nu este un 
om al umanității ci unul care poartă pe 
umerii săi umanitatea, nu o unitate din 
mulțime ci unitatea mulțimii și, deci, 
icoana este așezată în biserică nu doar 
pentru aspectul său estetic ci, mai ales, 
pentru interpretarea sa dogmatică, prin 
legătura sa dintre rugăciune și liturghie. 
Dovadă că ea are un limbaj complex stă 
nu în sfârșitul uman al lui Isus, cât faptul 
că acesta statuează realitatea fundamen-
tală a istoriei existențiale a omului, 
dragostea Tatălui. Imaginea înlocuiește 
cuvântul ca un limbaj teologic ce ridică 
vălul anamnestic al memoriei. Într'o 
scrisoare către Constanța, sora împă-
ratului Constantin, adresată de Eusebio 
de Cesarea, se remarcă faptul că 
divinitatea lui Isus nu este vizibilă și că El, 
Cuvântul nu e decât Logosul învelit carnal. 
Chiar și Sf. Paul, citat de autor afirmă că 
"Astfel, de acum înainte, noi nu mai 
cunoaştem pe nimeni după trup şi, dacă l-
am cunoscut pe Cristos după trup, acum 
nu'l mai cunoaştem astfel"31. De aici 
începe aspectul idolatrizării icoanei și 
spiritul iconoclastic. 

În anul 726 persecuția iconoclastă 
atinsese cote maxime. Al doilea Conciliu 
de la Nicea încearcă în această luptă să 
susțină partea celor care doreau 

                                                 
31 Noul Testament, Cor2, 5:16 (Biblia catolică 
online) 
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reprezentarea imagistică a lui Cristos și a 
momentelor vieții Lui, cu predominanță a 
sacrificiului, crucificării și a învierii, cu 
păstrarea întocmai a regulilor canonice. 
Memoria credinței creștine a învins însă 
prin componente ale simbolismului. Un 
nou mod de limbaj a început să fie 
reprezenat prin picturi murale. Eugen 
Răchiteanu prezintă etapa trecerii de la 
iconoclastie la cristalizarea icoanei ca 
reprezentare a Cuvântului Divin, drept 
stimularea creației, pornind din 
formalismul mecanic și monoton spre o 
existențialitate cristică a figurii umane în 
cadrul naturii, a lumii înconjurătoare a 
personajelor biblice. 

Poate, vi se pare prezentarea mea un 
rezumat al acestui manual, monografie și 
totodată compendiu educativ, mult prea 
amănunțită. Dar sunt impresionat de 
bogăția bibliografică și de pertinența 
discursului pe capitole clare în explicații 
și care recomandă volumul la o lectură cu 
creionul în mână. Este cunoscut faptul că 
biserica bizantină, loc de rugăciune, este 
regatul ceresc prin simbolismul formelor 
arhitectonice cu diviziunea spațiilor în 
trei încăperi, prin icoane cu predominanța 
iconostasului. În liturghia creștină se 
deosebesc reprezentări participante la 
celebrări (ritual și sacramente), dar nu în 
contact direct cu acestea și participă 
aluziv la formarea percepției misterelor. 
Pe lângă acestea, imaginile prezentând pe 
Cristos, Maria și sfinți accentuează 
aspectele sacramentelor. Așadar, icoana 
este o Imagine-Cuvânt. Icoana are un 
parcurs istoric și teologic care converge în 
unitatea Cuvânt-Imagine. De fapt, 
captează Cuvântul lui Dumnezeu așa cum 
ne imaginăm. Uneori, cu referire la 
reprezentările sacre occidentale, se spune 
că este o biblia pauperum. Dar această 
definiție nu este exactă pentru icoană. 
Autorul accentuează, referindu-se la 
canonul iconografic, că, după aspectul 
prin care judecăm o reprezentare 
imagistică, ea  poate fi sau nui o  icoană. 
Dar icoana trebuie să răspundă credinței 

noastre creștine. Chiar dacă, recunoaștem 
în prezent influența artistică precreștină, 
icoana prin diversitatea sa de exprimare 
este un microcosmos ce realizează 
înglobarea întregii Geneze – om, animale, 
vegetale și minerale.  

Celebrarea euharistică din Cina cea de 
Taină e o mulțumire pentru toate bine-
cuvântările, pentru salvarea credincio-
șilor prin oferta  finală a lui Cristos pe 
cruce: Şi, în timp ce mâncau, a luat pâinea, 
a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o şi le-
a spus: „Luaţi, acesta este trupul meu!”. 
Apoi, luând potirul şi mulţumind, l-a dat 
lor şi au băut din el toţi. Şi le-a spus: 
„Acesta este sângele meu, al alianţei, care 
se varsă pentru mulţi.  Adevăr vă spun că 
nu voi mai bea din rodul viţei până în ziua 
aceea când îl voi bea nou în împărăţia lui 
Dumnezeu!”32. Acestei celebrări comune 
bizantinilor și bisericii catolice i se adaugă 
în catehismul ultimei memoria sacrifi-
ciului cristic prin oferta trupului și 
sângelui Domnului perpetuu în timpul 
liturghiei. Minunatele lucrări ale artiștilor 
de-a lungul timpului în a reprezenta 
memoriei colective creștine scene din 
viața și faptele lui Isus, precum cea din 
Ultima Cină împlinesc prin pertinente 
explicații rostul unui volum de excepție 
realizat la Florența de profesorul preot 
Eugen Răchiteanu. Fără a exagera reco-
mandarea de a fi lecturat acest demers 
obiectiv și fără idei preconcepute despre 
icoana estului și vestului creștin, închei cu 
un ultim citat: Omul este un compliment al 
creației, centrul în care converg toate 
planurile ființării. Această poziție centrală 
explică subjugarea naturii omului ca și 
logosului său cosmic, în multiplele sale 
ipostaze. Omul cultivă natură, dă nume 
ființelor și lucrurilor. Relația sa directă cu 
Creatorul e reprezentată de ființa sa. 

● 

                                                 
32

 Noul Testament, Mc 14:22-25 (Biblia catolică 
online) 
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Dincolo de rostiri 
 
 

oesia se naşte din viziunea 
străveche a omenirii. Fantasticul 
izvorăşte din iluzie, câteodată din 

delir, însă întotdeauna din speranţa şi mai 
ales din speranţa salvării, spunea Marcel 
Schneider. Totul reprezintă o geneză care 
se desfăşoară în lirica cu care suntem 
înfrăţiţi de milenii, unde zbuciumul 
natural al omului care speră, care doreşte, 
supus devenirii din vis se transformă din 
matrice, din peştera întunericului în 
purtător de lumină. Spaţiul creației, 
străbătut dinainte de Dante, de Orfeu, de 
Ghilgameş, e asemenea cosmosului. Să nu 
uităm că Heidegger în Experienţa gândirii 
scria : „Venim prea târziu pentru zei şi 
prea curând pentru fiinţă./ Poemul abia 
început de ea este omul”. Iar omul e 
destinat să’şi caute cuplul de entitate 
psihică hărăzit de Fiinţă pentru călătoria, 
scurtă de altfel, în interiorul vieţii, 
definindu-se doar astfel ca personalitate 
umană, după cum definește Goethe: Cea 
mai mare fericire a muritorilor e 
personalitatea. Referindu-mă la poet, 
merg la sursele gândirii indice şi găsesc în 
Sri Isopanisad următoarele versuri : 
”„…infinit de departe, El e de-asemenea 
atât de aproape. Fiinţând în fiecare suflet 
sau lucru, El e de asemenea în afara a tot 
ce există” (Mantra V). Dacă acesta îl naşte 
pe om şi omul slăveşte naşterea sa prin 
Cuvânt, atunci suntem întrutotul 
conştienţi de adevărul lui Heidegger care, 
comentându-i pe Hölderlin, Rilke şi Trackl, 
scria că poesia constituie suflet pentru 
oricine ştie să şi-o apropie, devenindu-i 
astfel obiect de cult, rugăciune.  

Lectura unui grupaj de versuri 
semnate de Jacob Isaac în revista 
Contact international mi-a indus o 
nelinişte dublată de curiozitate, o dorinţă 
de a şti mai mult, de afla mai multe 
despre sufletul și frământările unui poet 
care, iată, cu o admirabilă discreţie, 

impune prin versurile sale 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. Abia acum, prin 
intermediul acestui volum organizat, 
coerent şi inteligent structurat 
(preocupările lui de a se implica în viața 
socială, culturală și educațională pe 
multiple continente se vede şi în plan 
editorial) am reuşit să intru în universul 
său poetic, 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 
contradictorii, 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. Citiți versuri 
memorabile: Power rolling hands are 
creating the shadow (Aging Creation), 
With smiling tongue and speaking face 
(Smiling tongue) ori Immunity of 
emptiness/ Emptiness of emancipation  
(Noise of approach).  

Iată de ce când mi-a fost dăruit 
proiectul aceastei cărți, Modesty of 
Return, am ştiut că un mare talent al 
literelor, parcurgând o genială idee, 
zămislise o opera magna în alambicul 
atelierului său alchimic. Titlurile 
poemelor limitează dar în același timp 
deschid o impresionantă cale de a 
cunoaște vidul, lumea contemporană 
plină de morbiditate disfuncțională, 
stress, anxietate, nevroză: Housing the 
logic of ultimate hoisting/ Numbers my 
approval reaching the senses/ Psycho 
sedation and tripping impulses/ Triple 
asylum of neurotic Taxi (Neurotic Taxi) sau 

P 
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Arrogant marathon rationalization/ 
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. (Granding hount) 

Intrând în adâncul haotic al 
prezentului trebuie să recunoaștem că ne 
îndepărtăm de viziunea începuturilor 
civilizației și poate că într-adevăr am 
devenit niște automate care postează 
stikere punându-ne problema dacă -  I am 
the normal breath of your imagination 
(Posting stickers). Și poetul afirmă: How 
comfortable you are without within 
(Time shield). Subtil și îndrăzneț, iată 
curajul profetului: Can we talk about the 
face line of the mind/ And the life line of 
languages/ And receptive signals/ Our 
passage for the tissue images/ Of 
approvals for mutual changes (Receptive 
signals). Deci, poeţii sunt cei care aducând 
un suflu de libertate, curaj, nepăsare de 
standarde, au înţeles şi explicat sistemul 
de funcţionare a vieţii şi universului. Un 
poem viu şi plin de sinceritate face cât un 
sistem filosofic. Adevărul e că la temelia 
poesiei stă un talmeş-balmeş, un ghiveci, 
un soi de supă primordială în care intră 
de-a valma şi imaginaţia şi orgoliul şi 
umilinţa şi sentimentul şi cunoştinţa şi 
intuiţia şi metafizica şi precizia şi 
orlogeria şi inteligenţa şi, deci, viața. 
Versuri remarcabile din punct de vedere 
al postmoderismului stringent inundând 
frazele poetului sunt: Should we nod 
irrationals/ Talk to you! And talk others/ 
Tap the best achieve your way/ Trust 
other you dress others/ Feeling lonely feel 
away/ You sealed and shield (Walk to 
you) ori Crazy phrasing social chart 
(Super tips).  

Contrar acestei tipologii prea des 
întâlnite refugiul nostru s-a dovedit a fi în 

poesie. Aici am găsit soluţia şi exprimarea 
cea dreaptă, sfinţenia şi umilinţa, 
consolarea împotriva îndobitocirii, 
frigului şi grijilor, a hidoşeniei obsesiilor 
de care încă nu putem scăpa, nici prin 
muncă, nici prin speranţă, decât printr-o 
integrare perpetuă în artă. Arta fiind calea 
noastră spre cunoaşterea divinității, o 
nostalgie, un dor de integrare prin har în 
universalitate. 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 (Tangible 
space). Totul devine un model al 
speranței, chiar dacă sunt necesare pași 
importanți datorați generațiilor și 
schimbărilor sociale: You are the 
limitations of tomorrow/ You are only a 
trend/ Only a trend against tradition/ 
Fairly a trend in my tradition We are the 
trend of rigid age/ We are the slaves of 
the trend age.(Trend setters). Iată de ce 
poetul insistă: Tracking the conditioning 
of fantasy And remarkable shades of 
excitement (Conditioning of fantasy) că 
încă existăsunt direcții de urmat 
de către omul modern în 
încercarea sa de a depăși limitele 
inexorabile impuse societății. 

Uneori jocul cuvintelor distrag 
(phrases/ traces, wide/ tide, gate/ fate, 
care/ fare) de la sensul grav, tragic al 
realității, dar de fapt accentuează 
înțelegerea fenomenului social de care nu 
este departe autorul care oscilează între 
realitatea sud-africană și cea indiană, 
anunțînd o stabilitate plurală: 
Announcing the taming station/ Of plural 
stability (Plural stability). Lumea poetului 
oscilează între o variantă de 
perfecţionism maladiv şi macabră 
exaltare a unui apocalips excelent 
interpretabil ca un autodafeu fortuit în 
faţa societăţii contemporane.  

Lupta sa este o participare la o revoltă 
literară cuplată celei sociale şi, dacă nu 
am pătrunde deja adânc în secolul XXI l-aş 
integra pe autor într’un avangardism 
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raportat zilelor noastre, depășind 
postmodernismul ce atinge perisabilul. 
Prezenţa sa în lumea literară universală 
păstrează un loc notoriu, plin de har, chiar 
dacă omul profund mâhnit de a nu fi putut 
face mai mult pentru aceasta, recunoaşte 
în acest volum că 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 (Distress of time). Precum Elis 

a lui Trackl, Zarathustra a lui Nietzche, 
oamenii rămân eroii care călătoresc 
veşnic, în permanenta renaştere prin 
sacrificiu creând o lume paralelă din 
sămânţa eternă, o lume în care trăieşte 
reînfrunzirea sufletului într-un alt trup. 
Departe de misiunea de a îndeplini o 
întoarcere mesianică, aproape biblică, 
versurile vii ale lui Jacob Isaac reflectă în 
câteva forme şi tuşe gândurile care m-au 
impresionat definindu-se profetice.  

L.P. 

 
 

Metafora drept pildă 
 

 upraviețuirea pe o tablă de joc 
relevă o adevărată paradigmă, o 
lume a ideilor după Platon. Noul 
volum al maestrului Gheorghe 

Andrei Neagu este o parabolă scrisă în 
stilu’i caracteristic, un prototip al lumii 
sensibile în care trăim și sensibilizate cu 
precădere de legăturile și opozițiile 
fundamentale ale unei societăți dominate 
de comandă și control al gândirii. 
Aparent, mai ales datorită numelor și 
locurilor bine conturate ale unei falii de 
timp și spațiu, suntem introduși în 
primele decenii ale erei comuniste din 
România. Structurăm întrebări, dăm 
răspunsuri, fără să realizăm că, în timpul 
lecturii, elaborăm, aproape interactiv, 
relația cu firul roșu al romanului, chiar 
dacă secvențele faliilor spațiale ori 
temporale se succed de-a lungul paginilor. 
Caracterul istoric implică cunoaștere; e pe 
undeva ”pour les connaisseurs”, amintind 
de experiențele trăite de autor. 

Chiar dacă cele două planuri, tată și 
fiu, se desfășoară secvențial între un 
început și un sfârșit, la distanță de circa 
două decenii și care tind apoi să se 
întrepătrundă, între zona Romanului din 

Moldova și București, ele împlinesc între 
ele aria milcoviană dragă autorului. 
Dăscălescu Dinu – tatăl este un personaj 
puternic, capabil să înțeleagă și să reziste, 
capabil să se adapteze. În opoziție, Paul – 
fiul, rebel, nesigur și copleșit de visuri, 
înaintează în viață parcă adoptând prin 
experiențe metafora măgarului din 
fântână. Personaje bine conturate 
împletesc destinul tânărului avântat și 
dornic de a fi un strălucit scriitor printre 
neaveniți. Sărăcia și lupta de 
supraviețuire în toate mediile societății 
(industrie, agricultură, învățământ), 
printre oameni ai străzii sau în lumea 
literară a vremii cuprind personaje 
conturate magistral indiferent de vârstă 
ori dezvoltare intelectuală.  

Sunt din nou impresionat de felul în 
care este prezentat rolul femeii în 
societate (Magda, Steluța, Maia, Ildiko, 
Rozalia etc), de sensul în care viciile și 
tabieturile caracteristice tuturor epocilor 
omenirii sunt descrise și încondeiate cu 
măiestrie de prozator - e o virtute 
scriitoricească, aceea de a putea înfățișa 
antiteza dintre frumos și urât, dintre 
obiectivitatea gândurilor și subiecti-

S 
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vitatea transpunerii acestora în viață. 
Spun că din nou, nu doar pentru că 
superrealismul abordat îl întâlnesc în 
proza lui Neagu cu tendințe nostalgice și 
pe alocuri revoluționare ci pentru că 
discursul epic curge natural. Nimic nu 
pare artificial în comportamentul și 
dialogul personajelor. E un previzibil tacit 
care răscolește imprevizibilul și îl 
relatează la valoarea normalului. E 
paradigma vieții. Alte trăsături vădesc 
caracterul unic şi capătă valorile unei 
monade întotdeauna invizibilă, virtuală, 
existând doar prin manifestările sale. Atât 
descrierile, povestirile întâlnirilor din 
redacțiile și cenaclurile vremii relatate 
prin ochii personajului Paul Dăscălescu în 
jurnalul său, interferențele cu oamenii 
partidului, securității sau turnătorii (Gogu 
Martac, Grămescu, Tovarășa Caracuda, 
Stan Pisică, Lampagiu și mult prea mulți 
alții), sunt generatoare ale sentimentului 
de realitate într’o imensitate de 
informații, intraductibilă şi 
incomunicabilă pentru alte paradigme, 
dar care întregește tabloul cultural al 
epocii, generând o viziune asupra acelei 
lumi. Iar schimbarea timpurilor de 
tranziție prin care au fost românii nevoiți 
să treacă mereu, antrenează o perturbare 
de univers, trecerea într’o lume 
improprie, obligatorie în a deveni proprie. 

Atmosfera timpurilor este redată cu 
talentul autorului de povestitor 
recunoscut, atât în descrierea locurilor, a 
naturii cât și a spațiilor în care se 
desfășoară acțiunea, frecvent în mod alert 
parcă dorind să cuprindă cât mai mult în 
cât mai puține cuvinte. Zăpada a venit ca o 
mângâiere peste oraşul năclăit de mâzga 
îngheţată pe alocuri. Trebuia să mergi cu 
multă precauţie prin preajma ochiurilor de 
apă îngheţată, pentru că, dacă aveai 
neşansa să treacă roata unui vehicul peste 
pojghiţa de gheaţă, apa mocirloasă din 
dedesubt ar fi ţâşnit cu putere. Acum, dacă 
zăpada avea să se aşeze temeinic, totul ar 
deveni alb, atât de alb încât ţi-ar fi milă s-o 
calci. Dacă vreo pisică s-ar încumeta să 

treacă strada, ar ridica uşor lăbuţele, le-ar 
scutura, cuprinsă de mirare şi ar trece pe 
nesimţite spre destinaţie. Personaje reale 
din lumea teatrului, muzicii, mass-mediei 
și literaturii sunt prezente în paginile 
romanului, autentificând perioada 
istorică în care trăiesc personajele. 
Crâmpeie de război, istorii legionare ori 
din vremile dacice se intrică armonios cu 
ultimile clipe ale vieții de zi cu zi: O 
trăsură hârbuită era în aşteptarea unor 
clienţi. Balega de cal se uscase şi ea de 
aşteptare. De jur împrejur, paiele tresăreau 
la câte-o adiere  de vânt, lăsând colbul să 
umple trotuarul ce străjuia bulevardul...   

De ce insist în dorința de a recomanda 
lectura acestui minunat roman, o baladă, 
o poveste care, chiar dacă are un sfârșit, 
continuă? Insist asupra paradigmei unei 
parabole, a unui tâlc subtil strecurat de 
autor în sufletul cititorului precum în 
toate romanele sale. De fapt ce sunt 
paradigmele dacă nu formule teoretice cu 
caracter general care propun postulate-
supoziţii pe care le putem considera 
descrieri ale realităţii în scopul obţinerii 
unor ipoteze derivate? Simplitatea 
metaforei este la Gheorghe Andrei Neagu 
cuprinzătoare, furnizând cadre de 
referinţă, în care pentru o perioadă, 
conferă probleme şi oferă soluţii unei 
comunităţi. De ce oare nu cred că între 
personaje suntem și noi, cititorii, 
implicați, cunoscând și recunoscând 
întâmplări, evenimente și tragedii din 
viața care a fost și încă mai este? 

Cu siguranță pentru că moartea, 
prezentă și ea ca o realitate nedorită, 
învăluie acțiunea punctând drama și 
frustrările relative create de cele mai 
inumane vicii ale oamenilor, cuprinse de 
erupțiișe tectonice năpraznice generate 
de destabilizarea poate divină a crustei 
pământului. Punerea față în față a sorții 
omului și animalului declină esopica 
reacție a metaforei drept pildă. 

Acad. Liviu Pendefunda, H. D. Litt. 
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Acad. Mihai CIMPOI 

 

           

A mixture between longing 
and divine gifts 
 

iming to state that through this 
expression he settled himself in a 
programmatic way bringing up-

to-date Novalis’ statement according to 
which all ways bring us back within 
ourselves, the latest volume of poetry 
written by Academician Liviu Pendefunda 
is titled From my Depths. The poet of The 
Sidereal, of The Celestial Movement, of The 
Faults, of The Beggarland, of the Rondels 
and Ovoids has always been the same, yet 
different. Structurally, he will always be 
faithful to himself but, with every new 
book he has brought a more 
temperamental and striking touch of 
originality. According to his programmed 
clause mentioned in the title of this 
bilingual volume of poetry, he feels 
himself more deepened in his own Ego, 
being in search of the Self (see Constantin 
Noica’s point of view), of the mere 
essence of his being, which gathers 
together “Hundreds. Thousands, 
Countless…” (“Countless”) of fragments of 
shards. Voices, silences, permanent 
questions, lights, and shadows float out of 
dreams, this being one of his frequent 
topoi. The poet even speaks both of a 
fragment of his soul and of a fragment of 
his fate. These syntagms, that bear the 
seal of his destiny, suggest the search of 
the Whole, similar to that of Marcel 
Proust’s entire lost time. We have to do 
with a permanent attempt for the 
recuperation of all that has been hidden in 
the Unknown or in the Unseen areas which 
have been tormenting his being in a 

gradual way: “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.” 
(“Once upon a Time”). 

Liviu Pendefunda is pre-eminently a 
Poet of Mystery. He is the Searcher of the 
Secrets whom he has been trying to 
enlighten with the help of the deeds of 
initiation. Following those paths of 
revelation, knowledge, and remembrance 
he has discovered an inextricable match 
of the immemorial with the memorial, of 
the existent with the non-existent, of the 
sacred spirit with nature’s breathing, of 
life and death, and of the astral with the 
telluric. This existential counterpoint is 
emphasized in the poet’s characteristic 
literary and philosophic note as a perfect 
match between his longing and his divine 
gifts. One can see in it the interpene-
tration of the contingent with the 
transcendental, of the worldly dimension 
with that of sacrality. 

In order to cope with this particularly 
mythopoetical extra burden, the poet has 
been living everything to the utmost. He 
prays to “the sacred spirit” whom he feels 
“deep down in the depths of my soul” 
(“Depths”), goes through all 
metamorphoses, opens his eyes to the 
floating ocean where “the mirror of the 
spring/ will slowly give a sign/ and thus 

A 
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the eye will open/ The All Eternal Being”. 
He ascends the ladder to the sky where he 
reads homilies and keeps quiet among 
saints and gods in a tremendous way, 
thinking that “I’ll be the key to depths/ 
open the gate/ on the first resurrection, 
when sky and earth/ will perish in the 
commencement of the fire” (“The All 
Eternal Being”). He cries and he 
beseeches “both Jupiter and Juno” 
wishing that “I’d like Him to shed His 
love/ His peace and His forgiveness on 
the earth” (“Prayer”). He dedicates 
himself to some “magic alchemical” 
experiments (“The Athanor in the 
Window”) wishing to offer his whole 
being to love and looking for a spot of 
light in dark demigods.   

In a programmatic way, the lyrical 
discourse focuses on a dialogue with 
divinity, on questions asked to himself in 
comparison to it, this dialogue becoming 
the core of his visions: “Time is the 
geometry of our given soul,/ it is what we 
hate most and beyond it there’s the 
fallow/ which we expand hoping to 
journey beyond blue horizons.../ Who can 
resemble You, God? Who?/ For the 
darkness we know is not the burial vault/ 
or maybe it’s the wagon in which we pass 
in Your Spirit/ the well where/ You put 
the fire/ and the egg.// Time is the 
measure of light, the measure of visions./ 
And on a celestial shrine it is the Maat in 
us,/ the superb thinking, the supreme 
Benben stone, and the magic bird.../ Who 
can resemble You, God? Who?/ The true 
beauty will never be seen in the abyss/ 
which will be born an abyss from Your 
very non-body./ And nobody was/ and 
the place is nowhere” (“The Spiritual 
Beauty”). 

Such questions are the consequence of 
a logical result of the poet’s epiphanies 
and they can be turned into a general 
theophany which includes all the 
manifestations of divinity. All the ashes of 
the mystery are thrown in an athanor 

which symbolizes the fervent search of 
the philosopher’s stone identified with 
the supreme feelings, with love. In the 
alchemists’ athanor, Liviu Pendefunda 
throws all that was left from the fire of his 
agonic outburst: “Whenever You wonder 
what You would like to know,/ don’t be 
afraid./ ’Cause beyond beasts and false 
skies/ abandoned by the fires, the ashes 
in the Athanor are scattered/ as well as 
clear waters being filtered through 
clothes./ May you be sheltered in your 
sleep and whitened in the darkness/ to 
manage to chase away the enemy who 
carries in Light/ the venom which pierces 
the purest white rose/ and then it slowly 
leaves it to drip down.” (“The Ashes of the 
Mystery”). 

Similar to his previous volumes of 
poetry, From My Depths is built on a 
certain conceptual axis which includes 
symbolical archetype representations 
belonging to several world mythologies. 
The book is based on esoteric symbolical 
conceptions, and all his unrested boiling 
torments are focused on the rose, the 
Rosicrucian            key-symbol. Actually 
speaking, one can discover two different 
formulae of the discourse: “Helpless to 
write/ in words/ the magic name of stars 
– Elleny,/ a light in labyrinth will be 
vibrating/ suchlike/ a major chord of holy 
blue./ My love, you are the gift/ receiving 
in your heart the shrine of your life/ 
which I can feel in you” (“April”). And 
others of a hermetic intellectual notation 
“You give me from your heart a nectar 
like an elixir. I knee./ And during this 
unknown time I keep igniting the fire in 
candels while being unware/ whether a 
night, a day, or years have passed. Despite 
my search/ I’m able to see myself in your 
expectations: rhombi, squares,/ triangles, 
circles, and deserted temples, those burnt 
windows made of cedar/ which shelter 
under spheres huge and eternally 
forgotten pyramids,/ those wonders of 
love in a simple volucris – my 
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icosahedron.” (“The Well of the Drops of 
Stone”).   

The philosopher’s stone is the mere 
essence of light and of universe that the 
poet would like to decipher with 
everything it hides or is invisible, or 
deeply secretive. Appealing, as I said, to 
archetypal, mythological, religious, 
Masonic, and Rosicrucian 
representations, interesting as he stated it 
in one of his studies titled Dogmata or the 
Freedom of Thinking, Liviu Pendefunda 
has been searching with a particular 
passion, the eternal values as well as the 
knowledge of the Absolute Truth, being of 
the opinion that they have been at the 
religious basis of the world. 

The fervor of the search of this 
philosopher’s stone casts a certain color 
on the existence of the lyrical discourse 
attracting the reader in an intellectual 
debate on Man’s relationship with 
everything that is around him, with 
everything which is close or far away 
from him i.e. revealed, or hidden, or 
unseen. The ample rhythms, the run-on 
sentences, their permanently imaginary 
characteristics, remind us of A Song about 
Myself written by Walt Whitman. “And I 
have often searched being enlightened by 
silver angels./ I knew you weren’t the 
splendid moon, the maiden, nor were you 
the fairy in tales, but only my 
philosopher’s stone.// And everyday 
which passed I kept forgetting how to 
swim,/ however, abandoned I was 
floating in my flight while darkness/ 
turned light into shadows. Out of my 
oldest passion/ my foolishness was 
crying. What was I looking for?/ Out of all 
stars my look turned somber. I thought/ 
that my sorrow and my ever livid 
thoughts were nothing but emptiness./ 
While spinning in a spiral shape I wished, 
or it seemed to me to…/ until one day 

when the angel whispered: “A tender 
heart/ and an enlightened spirit, a 
mixture between divine and longing/ 
raised up in order to support a vivid fire 
under the sea’s deep waters/ which are 
supposed to lead you to the seventh sky 
through your body,/ trees, and unicorns/ 
and lead you in your search to chase away 
this shapeless chimera,/ the so-called 
stone conceived by alchemists and by 
philosophers imagined.” (“The Well of the 
Drops of Stone”). 

 

This volume emphasizes the 
representative image of a poet whose 
special characteristic is existential 
meditation. Liviu Pendefunda was born in 
Iaşi, Romania on March 10, 1952. He 
published more than fifty volumes of 
poetry, prose, and essays which have 
been imposing the image of an Astral 
Wanderer in a universe packed with 
“unpredictable” and with “unheard”. This 
universe is romantically filled with love, 
dreams, and human breath. 

Kishinev, 
June 28, 2019 

 

Translated by Maria Muguraș & David Paul VNUCK 
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Acad. Adrian TOADER-WILLIAMS 
 
 

Viscolului de gânduri 
 

in Adâncul Meu aduce lumină, te 
trezește la realitatea divină 
tocmai ca urmare a “viscolului 

de gânduri”, un viscol indus ce te 
introduce în subiect, să trăiești trăirile 
autorului, să retrăiești experiețele 
personale. Inevitabil, înțelegând 
conținutul cărții, ajungi să îmbrățișezi cu 
bucurie chiar și trecerea către alte lumi, 
spre a te bucura de experiențe noi, 
bogate, ale eternității, de a trăi 
succesiunea multiplelor vieți. Poetul 
readuce cu măiestrie literară lumină în 
intunericul bacovian prin splendoarea 

muzicalității poemului ritual. Un ritual de 
închinare luminii, Duhului Sfânt, vieții 
perpetue, prin inepuizabile gânduri 
parfumate de iubire. În plâns de amar și 
bucurie revenirea lui Cristos ne este aici 
așternută luminându-ne astfel, prin 
utilizarea unor unelte lingvistice 
modernistic-arhaice, calea mântuirii unde 
căderea este de fapt o ridicare, o ridicare 
dreaptă, cu măsură, care permanent 
necesită a fi descoperită și înțeleasă, o 
ridicare dreaptă, către perfecțiune, către 
Dumnezeu.   

 

 

Năstasă FORȚU 
 

Nimic nu este întâmplător 
 

În lumea aceasta nimic nu este întâmplător cum nici întâlnirea 
cu poetul de excepție Liviu Pendefunda pentru care mulțumesc  
lui Dumnezeu! 

 
Cele mai frumoase poeme iniţiatice de 
Liviu Pendefunda ISBN 978-973-9412-
21-6 Colecţia Cãlãtorilor Astrali 17 
Profesor universitar şi medic neurolog, 
membru al mai multor societăţi naţionale, 
internaţionale şi academii de neurologie, 
psihiatrie, antropologie dar şi de 
literatură, Liviu Pendefunda s-a născut în 
1952 în oraşul Iaşi, un fel de Florenţă a 
României prin tradiţiile sale istorice şi 
marile personalităşi culturale, ştiinţifice şi 
artistice. A publicat mai mult de 100 de 

cărţi, cea mai mare parte dintre ele de 
ştiinţă (40) şi de poesie (50); este şi eseist 
şi prozator. I-au fost acordate numeroase 
premii şi recunoaşteri de anvergură 
naţională şi internaţională, atât de 
literatură cât şi de medicină. Îndrăgostit 
încă din adolescenţă de opera lui Lucian 
Blaga (1895-1961), a aprofundat şi 
valorizat gândirea estetică a marelui poet 
orfic, metafizic, expresionist transilvan. A 
împărtăşit postulatul acestui filosof al 
culturii, conform căruia există lucruri 

D 
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esenţiale care în lumina artei pot fi 
percepute mult mai profund decât în cea a 
ştiinţei. Se spune că apa unor mări e mai 
străvezie în lumina lunii decât în cea a 
soarelui. Chiar şi această culegere de 
poesii face uz de câteva categorii tainice 
ale inconştientului şi totodată pune în 
operă valori gnoseologice, dar şi ale 
credinţei; o dovedeşte simbolistica 
religioasă creştină, dublată de cea 
mitologică, esoterică, astrologică sau 
alchimică, omniprezentă în poezia lui 
Liviu Pendefunda. Un text emblematic, de 
fapt o artă poetică este Ars longa: „E aur 
copilul tău, Mercur/cu soare rătăcit între 
eclipsele de lună/din lacul plin de sulf şi 
sare/sub sceptrul lui 
Saturn//E’nţelepciunea cuprinzând în 
ochi/de vultur şi zbor de pelican/fructele-
de-argint, copacul plutitor/în noaptea-n 
care’nfloresc trandafirii.//Petale 
albe/petale roşii/se-ntrepătrund sub 
Crucea Sudului,/un clopot, o fântână şi 
carul meu de zbor,/simboluri pe un 
templu închinat iubirii.//E aur copilul tău, 
un unicorn/care’ţi întinde mâna’n 
labirint”.  

Prin urmare doar inconştientul, 
datorită convergenţei seriilor abisale, e 
apt să rostească acea noos (minte) 
cosmică, adică spaţiul, timpul şi marea 
urzeală universală ce se numeşte natura 
umană. Spre deosebire de ideologii 
perfecţiunii absolute, care au făgăduit 
paradisul, punând în practică de fapt iadul 
terestru, poetul îşi propune prin recurs la 
visul şi zborul poetic într-o libertate a 
desmărginirii, să sfideze feluritele 
stereotipuri şi clişee, în numele unei 
poezii vii şi autentice, atingând 
performanţa unui sistem stilistic-filosofic 
personalizat, demn de Mallarmé Valéry 
sau Elytis. În ciuda riscurilor unor 
inevitabile artifici şi zboruri cu aripi 
imperfecte, poesia rămâne pentru Liviu 
Pendefunda soluţia, adică o sinteză de 
detaşare, refugiu şi consolare, de 
automărturisire uneori codificată şi 
totodată de mâhnită revoltă împotriva 

obsesiilor omenirii precum timpul, 
materia, istoria curentă cu al său apus al 
zeilor, a se citi declin al valorilor etice, 
estetice şi morale, fragilitatea condiţiei 
umane comparabilă cu existenţa unui 
trandafir. Iată de ce poetul trebuie să fie 
mereu în alertă, conştient că el nu poate 
învinge decât printr-o necontennită 
integrare în artă. În arta ca şi cale spre 
cunoaşterea lui Dumnezeu (acel Deus 
absconditus), ce rezumă o indefectibilă 
nostalgie de suprafiresc, un dor 
nemântuit de sacralitate. Debutul 
editorial lui Liviu Pendefunda are loc în 
1979 cu „Sideralia”. În anii care urmează 
vor fi publicate volumele „Farmaciile 
astrale”, „Tihna scoicilor”, „Cabinetul 
Doctorului Apollon”, cărţi ce se vor 
bucura de cronici semnate de cei mai 
prestigioşi critici ai vremii, dar mult mai 
de preţ vor fi pentru autor scrisorile 
filosofului Constantin Noica.  

 



84 vol.30,  187-190| ianuarie-februarie-martie, 2020 

 

Poesiile lui Liviu Pendefunda atestă 
omniprezenţa unei ars combinatoria 
compozite: lirism pur, poesie corală, 
epico-dramatică ect; sacrul şi profanul îşi 
dau mâna în orice loc, înflorit sau damnat, 
inclusiv în noi înşine; la rândul nostru 
suntem prezenţi în locurile unde bântuie 
suferinţa, batjocura, umilirea, sau uneori, 
binecuvântate de Sfântul Duh. Inima 
poetului este locuită de magul eminescian 
călător printre stele. Luându-şi zborul, el 
a avut parte de cele mai deosebite 
conjuncţii şi contradicţii: suave, amoroase 
armonii şi stridente, inumane 
discordanţe, de frumos şi respingător, de 
bine şi de rău, înfăţişări ale lumii visibile 
şi alegorii polisemice ale invizibilului. 
Versurile lui Liviu Pendefunda aspiră 
către un dincolo, fără de timp şi fără de 
spaţiu. Să trăieşti măcar o clipă în 
prezenţa acestui Deus Absconditus sau cu 
cuvintele lui Lucian Blaga, Marele 
Anonim, generator al „diferenţialelor 
divine” ontologice şi morfologice, îi oferă 
poetului un alt înţeles al lumii şi al 
propriei poezii, cu totul insolit, adesea 
accesibil doar iniţiaţilor. Poezia 
hermeneutului Liviu Pendefunda 
îngemănează mereu analiza umanului cu 
a divinului într-o alchimie spirituală ce 
ţine cont de fapt de dualitatea omului, de 
ambiguitatea sa fundamentală. Doar visul 
poetic are virtutea de a modifica, şi de 
cele mai multe ori, să abolească cele două 
limite între care omul este, după 
Swedenborg, ostatec: spaţiul şi timpul. 
Bizuindu-se chiar pe visul poetic, Liviu 
Pendefunda păşeşte spre iluminarea 
lăuntrică, spre autocunoaştere, „sub 
orizontul misterului şi al revelaţiei” 
Abordând mai de aproape textele poetice 
ale prezentului florilegiu, le-am putea 
considera un imn Creaţiei (franciscan şi 
blagian totodată) pusă în operă prin 
iubire ca în „Divina Commedia” (l’amor 
che muove il sol e l’altre stelle...). Figurile 
stilistice mai frecvente sunt simbolul, 

metafora revelatorie şi alegoria, totul 
avându-şi locul de pornire în visul cu 
ochii deschişi (reveria), un fel de grotă la 
lumina zilei ce poate fi şi peştera lui 
Platon. Angajmentele estetice (armonia, 
frumuseţe spirituală, survolul lumii 
printre astre în carul mnemonic) şi cele 
morale ţin pasul cu cele dintâi, ele 
numindu-se justiţie, milă, speranţă şi 
fireşte credinţa, considerată a fi 
superioară ştiinţei şi filosofiei şi 
reprezentată printr-un insolit şi absolut 
inedit simbol al crucii întrandafirate. 
Recurenta concatenare de structuri duale 
între tenebre şi lumină, între stele (poetul 
acuză o adevărată sideromanie!) şi abis, 
între efemer şi eternitate, între labirint şi 
diverse figuri geometrice, între o anume 
numerologie şi semne zodiacale, între falii 
de moarte şi falii de viaţă, fac din Liviu 
Pendefunda un poet ce îmblânzeşte şi 
înfrăţeşte concepte şi imagini, adese cvasi 
încifrate, dar de cele mai multe ori 
cuceritoare şi emoţionante. Viziunea 
despre lume, originală în stranietatea sa, 
propusă de poet (ce riscă denumiri de 
zeităţi sau termeni cabalistici, esoterici 
sau alchimici aproape necunoscuţi 
marelui public ) şcare îl disting net de 
contemporanii săi. În fine, am reţinut 
pentru cititorul grăbit mai multe cuvinte –
cheie recurente, apte să dea o o idee 
despre spectacolul liric oferit de versurile 
sale: înţelepciune, coroană sau cunună, 
neant sau abis, focul, carul divin, 
triunghiuri în cerc, piramide în sfere, 
şapte serpenttine, copacul plutitor, magie, 
infinit, fântână, nori romboizi, mister sau 
taină. Poesia lui Liviu Pendefunda este cea 
a unui explorator spiritual, scrisă sub 
semnul iubirii şi al misterului. Scrie Geo 
Vasile. 

În lumea aceasta nimic nu este 
întamplător cum nici întalnirea cu poetul 
de excepție Liviu Pendefunda pentru care 
mulțumesc  lui Dumnezeu! 

Facebook, August 2019 
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John Mc CRAE 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Flanders Fields 

 
 
    In Flanders fields the poppies blow 
          Between the crosses, row on row,  
       That mark our place; and in the sky 
       The larks, still bravely singing, fly 
    Scarce heard amid the guns below. 
 
        We are the dead, short days ago  
      We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
       Loved and were loved, and now we lie 
             In Flanders fields. 
 
    Take up our quarrel with the foe: 
    To you from failing hands we throw 
       The torch; be yours to hold it high. 
       If ye break faith with us who die 
    We shall not sleep, though poppies grow 
             In Flanders fields. 
 
 

Lieutenant Colonel John McCrae, MD (born in McCrae House in Guelph, Ontario, 
November 30, 1872 – January 28, 1918, Belgium) was a Canadian poet, physician, 
author, artist and soldier during World War I, and a surgeon during the Second Battle of 
Ypres, in Belgium. He is best known for writing the famous war memorial poem "In 
Flanders Fields". McCrae died of pneumonia near the end of the war.  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lieutenant_Colonel_(Canada)
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/McCrae_House
https://en.wikipedia.org/wiki/Guelph
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadians
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Ypres
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Battle_of_Ypres
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/In_Flanders_Fields
https://en.wikipedia.org/wiki/In_Flanders_Fields
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia
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Pe Câmpurile Flandrei 
 
 
 
 
Pe Câmpurile Flandrei macii explodează 
Printre cruci, rânduri, rânduri  
Ne arată unde odihnim  
Și pe cer ciocârliile își înalță trilul lor curajos  
Prin răpăitul armelor, încercând să-și facă auzită prezența . 
Noi suntem Umbre. 
 
 
Nu demult eram vii , 
Priveam apusul și răsăritul , 
Iubeam și eram iubiți 
Și acum odihnim pe Câmpurile Flandrei . 
 
 
Am încetat vrajba cu Dușmanul  
E rândul vostru să preluați  
Torța din ale noastre  mâini tremurânde  
E rândul vostru sa o țineți sus. 
Dacă ne veți înșela încrederea  
Nouă celor ce ne-am jertfit  
Nu ne vom odihni, deși vor crește macii 
Pe Câmpurile Flandrei . 
 

Traducere de Carmen CRACEA 
 
 
 
 
“In Flanders Fields “ este un poem de război , scris in timpul Primului Război 
Mondial de Locotenent Colonelul Doctor John Mc Crae si publicat la 8 Decembrie 
1915 . 
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Gheorghe A. NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolovanul 
 
 

abana forestieră era singurul loc 
în creierul munților unde se putea 
dormi pe timpul nopților 

petrecute împreună, fiind și adăpost pe 
vreme de ploaie sau furtună. Pereții din 
lemn subțire, tencuit cu cine știe ce strat 
de ciment se încălzeau la primele raze de 
soare ce se strecurau prin frunzișul încă 
verde al pădurii de foioase. Se trezeau 
ușor, obișnuiți cu viața de șantier. 

– Mergem în excursie! tună vocea lui 
Mitică Sfanţ. 

Ceilalţi continuau să tacă. De sus, din 
înaltul patului suprapus, Bebe Popândău 
nu spuse nimic. Îi era teamă, mai ales de 
când o luase pe cocoaşă la ultima strigare. 
Avea o voce ca de trâmbiță care suna 
strident la început de zi. Morocănoșii îl 
înjurau de parcă s-ar fi înfășurat în 
amorțeala trezirii.  S-ar fi zis că era 
ghinionist. Dar nu! Era doar prost. Toate 
le făcea mecanic. Adormea primul seara 
devreme, se scula primul dimineața. Se 
scula cu zgomot, dormea cu zgomot.. 

– Şi pe când mişcarea? întrebă el până 
la urmă.  

– Cred că de mâine într-o săptămână, 
dar nu mergem toţi, preciză Sfanț. 

Un murmur slab se auzi în dormitorul 
în care, de multe ori dezacordul se 
reducea doar la o revoltă mocnită.  

– Şi cine merge mă? întrebă altul 
– Eu şi încă vreo trei – patru ciraci din 

gaşca noastră, lămuri Sfanț.  
– Bănuiesc că singurul criteriu este 

aranjamentul cu tine! adăugă Popândău.  
– Dar ce-ai vrea mă, să fie după tine? 

nu se lăsă Sfanț mai prejos. 
Ceilalţi nu se băgau. Preferau să se 

facă auziţi la spartul târgului, când nu mai 
era nimic de făcut.  

Şi într-adevăr, după o săptămână, în 
aeroport, un grup de cinci băieţi în frunte 
cu Sfanț și Popândău, se adunase pregătit 
să-şi dea bagajele la vamă. Avionul spre 
Istanbul le înlesni debarcarea fără 
probleme. Ghidul îi aştepta după cum 
fusese stabilit, gata să-i preia şi să-i ducă 
prin tainițe turceşti, cu un profesionalism 
desăvârşit. Zidurile palatului Topkapî 
erau peste măsură de groase. În curtea 
imperială ieşeau în evidenţă tot felul de 
lespezi lustruite de vreme, ce păreau a fi 
uitate într-o devălmăşie nefirească. 

Bebe Popândău se holba cu gura 
căscată la fiecare lespede, de parcă ar fi 

C 
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căutat ceva anume. Când ghidul era 
preocupat să le povestească despre tot 
ceea ce-i înconjura prin curtea 
domnească, Bebe înşfăcă un bolovan, şi-l 
băgă în rucsacul ce părea anume făcut 
pentru a înghiţi poveri de asemenea gen.  

Ceilalţi nu băgară de seamă gestul, 
lăsându-se purtaţi de vocea ghidului spre 
poveştile pline de mister ale locurilor de 
altădată. Când au ajuns la hotel, rucsacul 
lui Popândău începea să-şi facă simţită 
prezenţa cu o apăsare tot mai violentă pe 
umărul său. 

Cina au servit-o în cameră, din nişte 
conserve luate ca rezerve din ţară. Și 
pentru că fiecare ducea cu sine o taină 
despre care nu se putea vorbi, Popândău 
nu simţi nevoia unei mărturisiri. Îşi 
ascunse bolovanul, înfăşurându-l în hârtie 
igienică.  

A doua zi au avut alt ghid, mai leneş, 
care a preferat să-i lase să colinde singuri 
prin grădinile palatului. Nici nu a simţit 
cum s-au scurs zilele hărăzite excursiei, că 
s-au trezit în aeroport, vămuindu-şi 
bagajele. Din clipa în care Popândău şi-a 
aşezat rucsacul pe masa de control, 
lucrurile au luat o întorsătură 
neaşteptată. Un grănicer mustăcios i-a 
desfăcut rucsacul şi a scos bolovanul 
dintre hârtii.  

– Artefact, artefact! a început el să 
bolborosească pe sub mustaţa pleoştită, 
ce părea a se zbârli la fiecare cuvânt. 

– Ce artefact măi nene? îşi arătă 
Popândău nedumerirea. E un bolovan!  

Turcul nu înţelegea. O ţinea gaia maţul 
cu artefactul. De aceea a fost nevoie să 
vină unul dintre specialiştii care vorbeau 
româneşte. Când veni, toată lumea răsuflă 
uşurată. 

– Artefact, artefact! continuă vameşul 
arătând spre bolovanul scos din hârtie.  

– Nu e, domnule nici un artefact! zise 
Bebe cu o voce calmă, liniştită. 

– Dar ce este? veni vocea specialistului 
chemat de vameş pentru a fi sprijinit.  

– Un pietroi ca toate pietroaiele! 
– Şi ce, dumneata cari pietroaie? 

– Dar ce, nu e voie? 
Îi plăcea să rişte. Nu mai spera într-o 

rezolvare amiabilă.  
– Stimate domn, aşa ceva n-am mai 

văzut până acum, dar nu sunt eu omul 
care să nu vă cred! 

– La mine acasă veţi găsi pământ din 
Rusia, pietriş din satul meu şi tot felul de 
lucruri menite să-mi aducă aminte de 
locurile prin care am trecut.  

Specialistul rămase uimit.  
– Lasă-l să treacă! rosti el obosit. 
Ajuns acasă, Popândău fu luat la 

întrebări încă de la intrare. 
– Ce mi-ai adus? îl întâmpină madam 

Popândău din pragul casei, mai ales că nu 
fusese luată şi ea în excursie.  

El scoase tacticos bolovanul dintre 
hârtii şi i-l aşeză dinainte, pe masă.  
Femeia se holbă câteva clipe înainte de a 
izbucni cu ciudă.  

– Asta puteai să i-o dai lui maică-ta!  
– O să-i duc bolovanul ei, că n-o să mă 

refuze ca tine! zise el, dând să înşface 
bolovanul.  

– Ba nu, n-ai să-i dai nimic! se răţoi ea 
dându-i peste mână.  

Din îmbrânceală, bolovanul căzu pe 
pardoseala tare, de beton, acoperită doar 
cu un linoleum subțire. 

– O să-l pun la murături! mai apucă ea 
să zică, înainte de a vedea cum din 
izbitură bolovanul se crăpă, de parcă ar fi 
vrut să-i facă în ciudă. Să nu mai aibă  nici  
ce pune în butoiul de varză.  

Betonul tare, bolovanul sfărâmicios, şi 
din lăuntrul lui se ivi ceva strălucitor. 
Popândău se aplecă şi văzu cu uimire, 
printre resturi, cum un safir mare îşi arătă 
capul de parcă ar fi vrut să fie în egală 
măsură o răsplată pentru crezul său şi 
pentru tenacitatea de a căra bolovani de 
prin locurile pe unde fusese în pelerinaj. 
Bebe Popândău înmărmuri. Madam 
Popândău rămase cu gura căscată, nu atât 
pentru că ieşi din bolovan ceea ce ieşi, cât 
mai ales pentru că nu înţelegea cu ce are 
de a face. Bărbatul se aplecă şi luă safirul  
în podul palmei şi-l petrecu peste piepții 
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cămăşii încercând să-l cureţe de 
impurităţi. Colţurile tăioase ale pietrei 
pietrei îi zgâriau pielea.  

– Ce-i asta? Întrebă madam Popândău, 
venindu-şi în fire. 

– Habar n-am! 
– Cum nu ai habar, că pe unde te duci 

numai cu chestii din astea te întorci! zise 
ea, aruncându-şi privirile deasupra 
dulapului din bucătărie.  

Acolo se adunaseră bolovani aduşi de 
bărbatul ei de prin tot felul de coclauri.  

– Şi acu’ ce faci cu el? îşi continuă ea 
peroraţia. 

– Nu ştiu, zise el băgându-şi safirul în 
buzunarul de la pantaloni, pentru ca mai 
apoi să-şi scoată la iuţeală mâna.  

Înţepa. Îl înfășură cu o cârpă de 
bucătărie. Femeia deschise sertarul cu 
scule, în căutarea unui ciocan. Voia să 
mărunţească restul bolovanului, gândind 
că s-ar fi putut să mai dea peste ceva. El o 
privi mut. Era surprins de gesturile 
consoartei sale, ce trădau o stăpânire de 
sine remarcabilă. Resturile bolovanului se 
dovediră a fi goale. Femeia luă făraşul, le 
strânse cu un ciot de mătură şi le vărsă în 
găleata de gunoi. Din locul unde se afla, 
Bebe se trezi ca dintr-un vis ce nu i-ar fi 
plăcut să dispară. Era mai presus de 
puterea lui de înţelegere. Nu şi-ar fi 
imaginat vreodată că într-un artefact, ar fi 
putut exista o piatră nestemată. Reuşi 
până la urmă să şi-o pună în buzunar cu 
riscul de a-şi vedea buzunarul prea 
umflat, rupându-se. Şi chiar dacă s-ar fi 
întâmplat aşa ceva, nu-i mai păsa. Bănuia 
că nestemata era de valoare. De aceea, 
primul lucru ce-i trecu prin cap, era să 
meargă s-o evalueze, chiar dacă cu greu ar 
fi putut găsi un evaluator cinstit. Gândul îl 
făcu să zâmbească. „Parcă eu aş fi fost 
vreun cinstit,  îşi zise el în barbă.  Ieşi pe 
poartă fără să mai rostească vreun cuvânt. 
În urma lui madam Popândău se aşeză 
sfârşită pe pat, crezând că lucrurile aveau 
să se aşeze ca în visele lor din tinereţe. De 
când îşi dorea ea un inel încrustat cu 
pietre preţioase, iar piatra asta albastră îi  

stârnise poftele mai mult decât s-ar fi 
aşteptat. Iar gândul că Bebe s-ar fi putut 
duce într-un loc periculos, făcu să-i 
sporească brusc neliniştile. O durea că nu 
apucase a-l întreba unde se duce. Şi se 
ruga la Dumnezeu  ca bărbatul să aibă 
noroc, să nu se lase păcălit de vreun om 
lipsit de caracter, cum îi plăcea ei să 
spună. De aceea, când înserarea se 
înstăpâni peste localitate, ea stătea deja 
cu ochii aţintiţi spre uşa pe care avea să-i 
intre bărbatul său. Iar atunci când acesta 
se deschise,  îl întrebă scurt: 

– Ce-ai făcut? 
 El nu-i răspunse. Îi plăcea „s-o 

frăgezească” aşa cum zicea el adeseori, 
mai ales atunci când era sigur pe sine. Ea 
nu se lăsă: 

– Ce-ai făcut? 
– Opreşte-te drăgălaşo! Am făcut ceea 

ce trebuia să fac.  
– Şi ce, eu nu trebuie să ştiu? El lăsă 

capul în jos, de parcă s-ar fi gândit şi mai 
mult la cele ce se întâmplaseră. Dar asta 
nu însemna că se gândea la vreun 
aranjament de care femeia să se teamă.  
Din buzunarul de la pantaloni, umflătura 
dispăruse, semn că era gol.   

– Unde-i piatra? întrebă ea cu 
înfrigurare. 

– Am dat-o la unul să mi-o evalueze! 
– Ce valoare, cui i-ai dat-o? 
– Potoleşte-te dragă, știu eu cui i-am 

dat-o!  
– Oh, nu mai pot! zise ea dând ochii 

peste cap. Nu se aşteptase la un aşa 
răspuns. Noaptea veni asupra lor, 
curmându-le liniştea de altădată. 
Aşternutul devenise tot mai incomod, de 
unde şi foiala tot mai prezentă în patul 
atât de drag  altă dată. Nici nu trecu de 
miezul nopţii când femeia se trezi leoarcă 
de sudoare bâiguind ca în transă: inelul 
meu, inelul meu. El o auzi şi se amuză. Dar 
nu era nimic amuzant în toată povestea, 
mai ales când femeia avea asemenea vise, 
dacă nu altele, îşi zise bărbatul 
urmărindu-i somnul. Dimineaţa s-au 
trezit obosiţi; ea pentru că visase cum nu 



90 vol.30,  187-190| ianuarie-februarie-martie, 2020 

 

se visează, iar el pentru că-i urmărise 
visele. Şi pentru că-i ştia felul de a fi, 
femeia nu-l mai întrebă nimic. Aştepta 
deznodământul de parcă ar fi fost la o 
execuţie din care nu mai avea scăpare. 
Nici el nu mai era atât de dispus la glume. 
Se vedea pe chipul lui că începuse a fi 
îngrijorat la fel ca femeia ce-i fusese 
alături atâta vreme şi care chiar că nu 
trebuia supusă unor răutăţi, fie şi în 
glumă.  

– L-am dus la Titi Sfanţ! 
– La ăla? N-ai să mai vezi nici piatra şi 

nici măcar vreun sfanţ! prooroci femeia 
cu năduf. 

– Ei şi? Ce-am avut şi ce-am pierdut! 
nu se lăsă Bebe Popândău.  

Femeia ar fi vrut să mai zică ceva, dar 
îşi înăbuşi cuvintele cu ajutorul unor 
lacrimi ce păreau a fi chiar adevărate. 
Popândău se apropie de ea şi o luă în 
braţe. O lăsă să suspine mângâind-o. Apoi 
când văzu că se lasă sărutată nu o mai 
duse în dormitor, ci o întinse chiar acolo 
în bucătărie, pe podea. Pentru o vreme, 
safirul nu mai există în mintea lor. Când 
se dezmeticiră, se uitară unul la altul şi 
izbucniră în râs.  

Râs în plâns 
Balegă de mânz 
Iapa fuge, mânzul suge! îşi aminti el de 

aşa zisul umor din vechime. Ea îşi trase 
poalele în jos privindu-l pe Bebe ca pe un 
binefăcător. Nu mai era nevoie de lacrimi. 
Nici măcar de baie. „Poate o să avem un 
copil”, îşi spuse  în gând. Gândul o bântuia 
deja, de ceva vreme. În timp ce-i punea un 
castron de ciorbă bărbatului dedulcit la 
hoinăreli care de care mai trăsnite pe faţa 
pământului, cineva ciocăni în uşa ce 
dădea spre stradă. Madam Popândău 
îmbujorată la faţă se grăbi să deschidă. 
Era Mitică Sfanţ. 

– Sărut mâna doamnă! Bebe e acasă? 
– Da, cum să nu, intră!  
Aşezat în faţa castronului de ciorbă, 

Popândău îi întinse mâna peste masă lui 
Mitică, făcându-i semn să ia loc pe scaunul 
din faţa lui. 

– Mănânci o ciorbă? rosti calm, deşi 
fierbea de curiozitate. 

– Mulţumesc, cum să nu? răspunse 
Mitică, bucurându-se. 

– Dă-i şi lui un castron! îşi îndemnă 
femeia Bebe Popândău. 

Aşezaţi în faţa castroanelor cu ciorbă, 
bărbaţii sorbeau în tăcere, de parcă s-ar fi 
ferit de femeie. Ea simţi şi se retrase în 
altă încăpere.  

– Şi? zise scurt Bebe. 
– Şi, nimic! îi răspunse Mitică, 

întinzându-i safirul băgat într-o pungă de 
postav. 

Bebe luă punga, se uită în ea. Scoase 
piatra şi-o trânti de cimentul bucătăriei. 
Se sparse în bucăţi. Mitică se îngălbeni. Nu 
se aşteptase la aşa ceva. Bebe se ridică cu 
o iuţeală pe care numai frica i-o putea 
stârni. 

– Unde-i safirul, hoţule?  
Mitică nu-i răspunse. Strânsoarea 

mâinilor din jurul gâtului îi reteza orice 
încercare de a spune ceva. Bebe continuă 
să-l strângă cu ochii ieşiţi din orbite, până 
când corpul lui Mitică se înmuie ca o 
zdreanţă, atârnând greu în mâinile ce-l 
sugrumaseră. Bebe îi dădu drumul, 
realizând că-l omorâse. 

Femeia deschise ușa  abia după ce auzi 
bufnitura. Scena pe care-o văzu îi reteză și 
puterea și gândul. Se prăbuși pe scaunul 
gol, pe care stătuse Titi Sfanț, repetând în 
neștire: 

– Copilul meu, copilul meu… 

●
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Ștefania OPROESCU 
 
 
 
 

Cutremur  
în aer 

 

 

ai întâi, a tresărit motanul. 
Mare, pufos, concurând în 
dimensiuni cu un cățel. A 

ridicat capul culcat pe o parte între labele 
din față. Părul, uniform, de culoarea 
cenușii ude, s-a umflat, dublându-i 
dimensiunea. Temător, s-a mișcat de sub 
masă, pipăind cu laba stângă drumul spre 
ieșire. În laba stângă avea puterea și 
încrederea. Din coama saltului pe care l-a 
făcut ca un arc, l-am prins în brațe, 
căutându-i apropierea și căldura. Capul 
înconjurat de brațul meu stâng ca de un 
ștreang, s-a întors, privindu-mă. Ochii lui 
gălbui au prins irizări de lună, lucind 
printre hățișuri de crengi golașe, unduind 
în vânt. Se roteau rapid în orbite, 
amețindu-mă, ca și cum vântul m-ar fi 
împins și m-ar fi răsucit în loc, biruindu-
mi împotrivirea. Frigul urca din 
dușumelele goale, insinuându-se ca apa 
pe sub îmbrăcăminte. Când motanul a 
clipit, i s-a alungit botul dezvelindu-i 
dinții, iar mustățile i s-au ridicat, 
simulând perfect un rânjet a batjocură. L-
am aruncat din brațe și abia atunci am 
văzut că toate scaunele din sală erau 
goale. Masa prezidiului la fel. Improvizată 
pentru manifestări la care nu era așteptat 
un public numeros, încăperea era 
umplută cu scaune care se adăugau pe 
parcurs, dacă era cazul. Să nu se dea 
impresia lipsei de interes. Să nu fie scaune 

goale. Programul de activități stabilit 
conform planului, se derula ca un 
mecanism vechi de tablă, învârtit cu 
cheița. Știau asta bine, cu toții. Nu venea 
invitatul, era înlocuit rapid cu altul. Jocul 
se juca oricum, fără sincope dar și fără 
pasiune. Tema întrunirii de azi era 
proiectată palid pe un cadran de pânză, 
atârnat în spatele estradei scunde, 
improvizație, ca și restul recuzitei: 
Dezastre naturale și dezastre provocate. 
Istorie. Efecte actuale. Previziuni. 

Secolul XXI tocmai intrase zgomotos în 
calendar, o alergare bezmetică prin timp. 
Un carusel în care zile și nopți sunt 
comprimate într-un sorb din vârtejul 
căruia omul, greu mai recunoaște simțuri 
plămădite în migala facerii. Maimuța 
goală iese din zoologie cu ochii lipiți, ca 
pisoii. Când îi deschide, nu mai 
recunoaște nordul. Un balans continuu îi 
tulbură simțul orientării. 

Când Profesorul a intrat în sală, m-am 
uitat la ceas și m-am gândit că, cel puțin o 
oră își va plăti suma încasată pentru 
lucrarea pe care urma s-o prezinte . Un 
potop de date, grafice, statistici și 
concluzii. Apoi, încă pe atât, dialoguri seci, 
respectând protocolul politeții. Alunecam 
printre gânduri ca patinatorii când fac 
piruete, ca să-mi trec timpul. Auzeam din 
ce în ce mai șters glasul uniform, 
monoton, al Profesorului. Îmi puneam 
„filme”. Luam o amintire din memorie și o 

M 
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derulam cu încetinitorul, atentă la detalii. 
Uneam imagini din aproape în aproape, ca 
să întregesc scena. Să recompun 
fragmente din timpul în care fusesem 
prezentă. Le spuneam „filme” dar nu era 
nimic din ceea ce clasic se numește film. 
Actor și spectator, mă întrupam din aerul 
care făcea ca personajele să viețuiască în 
realitatea luată din memorie, cu toate 
simțurile, nu derulate de o bandă 
imprimată, capabilă să producă emoții 
incomplete, ciuntite. Tocmai aveam trei 
ani și mama mă îmbrăca pe patul de lemn 
din bucătărie, cu rochița roz, croșetată de 
ea din fire de angora, smulse de pe iepuri 
vii, vopsite și toarse din caiere lunecoase, 
strălucitoare ca argintul . Îmi trăgea în 
picioare niște ciorapi gri din bumbac „de 
târg” și îmi prindea în creștetul capului o 
fundă albă, dublă, peste părul pieptănat 
liber, pe spate. Plângeam înfundat, 
sfâșiată de frică. Era așteptat fotograful 
să-mi facă o poză, înainte să-mi 
împletească două codițe, una cu lână roșie 
și alta cu lână albastră. Nu din cauza 
pieptănatului plângeam. Fotograful era 
spaima mea. Omul acele scund, cu păr rar, 
lipit de cap și cu un ciot în locul mâinii 
stângi, ciot cu care îndepărta pânza 
neagră de pe cutia așezată pe un trepied 
de lemn. Din ea se deschidea spre mine 
fulgerul unui ochi negru care putea să mă 
tragă înlăuntrul lui, să mă oprească acolo 
și să dea înapoi o hârtie mică, lucioasă, cât 
o cutie de chibrit, cu chipul meu pe ea. S-a 
întâmplat că ochiul nu m-a prins în el. 
După ce m-au urcat în picioare pe pat, o 
vecină mi-a lipit cu ceară caldă, doi bănuți 
de argint la capătul codițelor. Un 
pandișpan mirosind grețos a ou crud mi-a 
fost rupt deasupra capului, după care 
foarfeca a scrâșnit în spatele urechilor, 
trecând greu prin părul împletit. Cred că 
auzul meu era deranjat de scrâșnetul 
foarfecii . Altfel, nu înțeleg de ce auzeam o 
voce slabă: „îmi plac caii de lemn și 
motanii pocăiți”. Nu știam ce înseamnă 
motani pocăiți, dar curiozitatea mea nu se 
trezise într-atât cât să fie interesată de 

astfel de probleme. Credeam că sunt 
motani loviți, așa cum mama i-a trimis un 
„zât” și o palmă pisicii, care, atrasă de 
mirosul de pandișpan se urcase dintr-un 
salt în pat și se freca mieros de picioarele 
mele. Nu m-am speriat, nu era o voce 
străină, recunoșteam gândul meu care 
repetase propoziția ciudată din povestea 
pe care mama ne-o citise aseară, mie și 
fratelui meu, până când am adormit. 
Povestea era destinată cu siguranță 
fratelui meu mai mare, eu nu prea am 
înțeles mare lucru din ea dar mi-a plăcut 
mult cuvântul Ada-Kaleh. Vedeam, 
auzindu-l, o bomboană colorată, mirosind 
a fructe necunoscute, a flori crescând în 
copaci și, mai ales a trandafiri. 

Dintr-o dată am văzut sala goală și, 
după ce motanul de sub masă a țâșnit pe 
ușă, unul din scaune a început să alunece 
pe podea, s-a apropiat de alt scaun, s-a 
ridicat în aer și s-a așezat peste el cu 
picioarele în sus așa cum l-ar așeza cineva 
care ar vrea să le care mai ușor în altă 
parte sau să șteargă podeaua. Tot atunci a 
început să fiarbă apa din ibricul mare, de 
pe reșoul așezat pe placa de gresie, în 
glaful lat al unei ferestre. Doar că șnurul 
reșoului atârna în gol, pe lângă priză. În 
acest timp, aerul a început să tremure, să 
se clatine și poate m-ar fi trântit dacă nu 
m-aș fi ținut bine de scaun.Ca o apă 
vălurind, aluneca și se ridica în toate 
părțile, degeaba încercam să-l trag în 
plămâni, doar vidul acționa asupra 
alveolelor, comprimându-le cu fiecare 
încercare. Asta e tot ce știu, până mi-am 
pierdut cunoștința… 

 
* * * 

 
– Mereu spui altceva, parcă ești dusă 

de pe lume… 
Anchetatorul mă privea zeflemitor și 

plictisit. „Dacă n-ai fi fost examinată de 
mai multe comisii de medici aș zice ca 
ceva nu-i tocmai in regulă cu mintea ta” 

– Ba nu, spun mereu același lucru, 
motanul a sărit de sub masă… 
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– Lasă motanul, restul ne interesează. 
Profesorul, când a plecat ? 

– V-am mai spus, sala era goală, n-am 
văzut decât… 

– Motanul, da, știm. Aud că-ți pui 
filme, ia caută de pune un film și vezi ce-a 
făcut Profesorul… și nu ne mai ameți cu 
tot felul de basme care au același sfârșit! 

– Nu știu, poate că în timpul acela am 
văzut mai multe filme și de câte ori mă 
întrebați se derulează altul, dar… ceilalți 
care au fost în sală, ce spun ? 

– Mai încerc, până nu-mi pierd de tot 
răbdarea, deși ți-am mai spus. După ce 
profesorul a răspuns absent și cam fără 
legătură cu tema, întrebărilor care 
probabil l-au plictisit, și-a adunat în mare 
grabă hârtiile în mapă și a plecat pe ușa 
din stânga scenei improvizată în sală… 
Asta spun toți! 

– Nu era o ușă, era o pânză. O draperie 
mai bine zis, din material plușat, verde 
pal, cu desene florale în relief, care făceau 
ape argintii la mișcare… 

– Hopaaa!!! Uite ceva nou.. o draperie? 
Când ai văzut draperia? 

– Nu știu, cred că era acolo de când am 
intrat… 

– Mă zăpăcești cu ciudățeniile astea, 
parcă o faci intenționat. Cum draperie, 
când toți au văzut o ușă, alta decât cea pe 
care au intrat și au ieșit ei, situată în 
partea cealaltă a sălii, înghesuiți, grăbiți, 
ca dintr-o sală de spectacol! 

– Nu știu, poate n-am fost eu atentă… 
– La nimic n-ai fost atentă, nici că s-a 

terminat conferința, nici că toată lumea a 
plecat… Ai rămas acolo, stană de piatră 
până a venit paznicul să verifice sala și te-
a trezit din somn. Și chiar, cum ai rămas 
singură în sală ? Și restul, povestea cu 
scaunele și cu reșoul… Nu m-am gândit să 
te întreb până acum. S-a constatat că 
psihic ești în limitele normalului, dar, nu 
cumva obișnuiești să consumi alcool sau 
vreun drog? Nu că ai recunoaște, dar te 
rog, fă un efort, ești singurul 
martor…Poate profesorul s-a întors, poate 
a venit cineva să-l ia de după… draperia 

aia pe care zici că ai văzut-o în mișcare… 
Nu înțelegi că a dispărut? Că nu l-a văzut 
nimeni și nu-i de găsit nicăieri? 

– Nu consum, am răspuns 
neconvingător. Nu mințeam, dar nu 
aveam altă explicație pentru ce văzusem 
sau credeam că am văzut. 

 
* * * 

 
Un căluț de lemn se legăna abia vizibil 

în mișcarea molatecă a apei palid verzui 
din adâncuri. Zdrențele unui covor de 
Buhara se mișcau în același ritm, 
așezându-se apoi încet, ca nisipul pe 
podeaua din lemn, în aceiași formă și 
culoare din care fusese alcătuit. Mai multe 
încăperi aproape goale se deschideau 
labirintic din camera centrală. Țesături 
colorate, aproape reale, acopereau unii 
din pereți. Alții, erau sprijiniți de bufete 
înalte, cu multe sertare goale, lăsate 
deschise, pe care încă strălucea lacul 
castaniu. O sobă scundă de teracotă 
cărămizie era ocolită atent de umbre care 
se deplasau casnic, în liniște, îndeplinind 
rosturi bine știute. Dincolo de zidul de 
cărămidă brun roșcat, care împrejmuia 
casa, cai adulți frământau cu copitele 
noroiul din țarcul unde erau închiși cu un 
gard înalt de nuiele, căutând ieșirea. 
Presărate pe povârnișul lutos care se 
deschidea spre clădire, schelete de cai 
păstrându-și forma ori împrăștiate de-a 
valma, sclipeau din oasele sidefii. Copaci 
și tufe încâlcite înfloreau vesel, 
estompând urâțenia ruinelor. De ramuri 
erau lipite flori albe, cu petale din cochilii 
uscate de melci. Pe căluțul de lemn, 
silueta unui copil aștepta povestea care 
întârzia să se facă auzită. La un timp, 
copilul s-a desprins de pe spinarea calului 
și, eliberat din decorul fantast, începu a 
crește, pe măsură ce apa îl împingea în 
sus, clipe, zile, ani, până la suprafața apei, 
unde a deschis pleoapele stângaci, un nou 
născut, spărgând oglinda știutelor 
imagini. A găsit un altfel de întuneric și 
altfel de umbre. Un întuneric de catifea 
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unduitor, aromat, iar înainte de primul 
cuvânt a prins o adiere melodioasă de 
cântec necunoscut. A păstrat amprenta 
dulce a sunetului până când, povestea 
mult așteptată a început să se arate pe 
luciul de apă. Romulus Dianu scria Nopți 
la Ada-Kaleh. 

 
* * * 

 
Miskin Baba visa din nou. Amorțise de 

când stătea nemișcat și, în frământarea 
învierii îl încerca iar dorul ca sufletul lui 
călător să se veselească.. De mult nu-i mai 
fusese atât de răscolită dorința de a se fa 
ce auzit. În locuința forțată, părăsită pe 
insula Șimon nu se simțea acasă. S-a 
îndreptat în grabă spre locul de odihnă 
arătat de creator într-un moment de 
grație, și care doarme acum într-un fund 
de apă: „Insula aceasta a fost făcută de 
Dumnezeu pentru a da bunătate 
gândurilor și dulce odihnă sufletului 
omenesc. Allah mi-a cerut să părăsesc 
tronul strămoșilor mei pentru a veni să vă 
învăț pe voi că fericirea stă în bunătate”, ar 
fi spus prințul care și-a dăruit bogățiile 
moștenite și a plecat să slujească la 
împăcarea sufletelor. În drumul lui, a 
liniștit spiritele în Belgradul răzvrătit sub 
asprimea stăpânirii otomane. Buhara l-a 
vrut înapoi, chiar cu forța. Douăsprezece 
porți păzite nu l-au împiedicat pe prinț să 
tracă nevăzut spre locul visat. Teamă i-a 
fost doar că va fi mutat când nu se mai 
putea împotrivi: „Vor veni să-mi ceară 
trupul pentru a fi dus alături de al 
strămoșilor mei în moscheea cea mare a 
regilor Samanaizi din Buhara. Voi să nu 
mi-l dați, căci trebuie să rămân aici pentru 
a folosi și după moartea mea locuitorilor 
care m-au primit și m-au ascultat cu toată 
inima mea”. A fost mutat, dar nu unde s-a 
temut, ci mai rău, în părăsire, pe insula 
Șimon. Nu-i place aici, dar nu-i obstacol 
să-l oprească și, în regatul său de sub apă, 
primește vești din visele altor aleși. Iar se 
tulbura lumea și iar era nevoie de 
înțelepciune și tact. Profesorul avea 

coșmaruri, surprins neplăcut de 
concluziile studiului său. S-a întâlnit în vis 
cu fostul prinț și au hotărât să vorbească 
oamenilor. Cel venerat altădată ca sfânt, la 
mormântul său mergându-se în pelerinaj, 
privea acum prin ochii Profesorului o 
lume străină. Cuvântul umbla bezmetic, 
lovindu-se ca pasărea oarbă de pereți. 
Fauna aceasta nouă ii era străină. Oamenii 
vorbeau cu niște cutii mai mici decât 
palma, fără să audă sau să vadă nimic în 
jur. Sau loveau cu degetul niște plăcuțe, 
din care se iveau imagini colorate, care, îi 
atrăgeau mai mult decât strădania 
lectorului în sala de conferințe. Simțise 
mai demult fostul prinț cum încep să-i 
slăbească puterile. Cam de pe când n-a 
reușit să împiedice scufundarea raiului 
său. Rar, câte un cunoscător, cum era cel 
care scrisese Nopți la Ada-Kaleh îl mai 
scotea din timp, dar timpul lui nu se mai 
lega de oamenii aceștia. Vibra acum de 
neputință în trupul Profesorului, căruia 
au început să-i tremure mâinile ce adunau 
de-a valma foile în dosar, după ce și-a 
terminat discursul. Douăsprezece porți s-
au deschis simultan provocând un 
cutremur în aer, făcând să alunece scaune, 
să facă valuri în ibric, să unduie perdeaua 
de apă verde pal prin care Miskin Baba s-
a strecurat nevăzut, spre lumea lui, fără 
timp. Dar îi era greu cumva, nu ca 
altădată, căra parcă o povară 
necunoscută. Și-a dat seama că îl luase cu 
el și pe Profesor. Omul acesta n-are nicio 
vină, și-a spus, și oricât de mult s-ar 
complica lucrurile în lume, a decis să-l 
ducă înapoi în lumea lui, acasă. Știa unde, 
îi stătuse alături zile și nopți de studiu. 

  
* * * 

 
Căutările au slăbit după ce trecuse 

vara, și toamna se instalase deja. Nimeni 
n-a reușit să dezlege misterul dispariției, 
nici să găsească vreo urmă. Profesorul era 
bătrân și trăia singur. Nu avea copii, fapt 
care a declanșat sentimente patrimoniale 
în persoane care-și descopereau subit, 
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grade diverse de rudenie cu dispărutul, 
râvnind la casa și bunurile rămase în 
urmă. Un act oficial nu se putea elibera 
însă decât după cinci ani de căutări fără 
rezultat. Urmărirea internațională 
necesita material biologic pentru 
stabilirea A.D.N.-ului. Un grup ciudat de 
persoane, care aproape nu se cunoșteau 
între ele, însoțeau doi polițiști, care 
rupeau într-o dimineață sigiliul de pe ușa 
Profesorului. N-aveau încredere unii în 
alții, așa străini cum se aflau, și se temeau 
ca nu cumva vreunul mai rapid să 
subtilizeze vreun obiect de valoare. În 
timp ce polițiștii căutau pahare folosite, 
culegeau fire de păr de pe haine sau din 
căciuli, rudele evaluau din priviri valoarea 
obiectelor și dimensiunile încăperilor. Se 
citea pe fața lor nemulțumirea. N-a putut 
să moară și el ca toți oamenii, pac și gata! 
Sau să fi căzut la vreo boală, erau unii 
dispuși măcar așa pentru impresie, să-l fi 

îngrijit. Chiar, cât mai avea parcă să 
trăiască… Dar așa, încă cinci ani era 
mult… Prea mult, și, nu se știe niciodată 
cine mai moare, cine mai rămâne… 

Un țipăt a tulburat liniștea încăperilor 
prin care se mergea cu pioșenie falsă, ca 
prin cavou, și se vorbea în șoaptă. Într-un 
dormitor, culcat în pat, îmbrăcat în 
costumul de la conferință, cu pantofii în 
picioare, Profesorul sforăia ușor. Unul din 
polițiști s-a apropiat de el și l-a mișcat 
ușor de umăr. Acesta a deschis ochii și a 
privit mirat la toți cei di jur. 

– Ce faceți domnule Profesor, unde ați 
fost până acum ? 

– La o conferință, orașul … Cam 
departe, cam departe, și nici eu nu mai 
sunt tânăr! M-am simțit cam obosit. Cred 
că am ațipit puțin… 

● 
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Cătălin RĂDULESCU 

 

 
 

Întâmplări de 
pe planeta 
pătrată 
 
 

ncomensurabilitatea spațiului și 
timpului face ca orice să fie posibil. 
Cele petrecute la un moment dat 

într-un punct dat să se repete în același 
loc sau la milioane de ani lumină, o lume – 
de exemplu, ca a noastră – să nu fie 
singulară în infinitatea temporală și 
spațială a Cosmosului, ea să ”mai existe” 
undeva, ca urmare a vreunui paralelism 
datorat vreunui ”canal” nedetectabil de 
comunicare, or, pur și simplu, identitatea 
celor două lumi, în exact același timp sau 
nu desfășurată ca evenimente, să fie purul 
rod al întâmplării – căci orice se poate 
petrece într-un timp și spațiu teoretic 
infinite. 

De  aceea nu este de mirare ca fiind 
posibilă existența îndepărtatei Planete 
Kiwidepia, minunata Planetă Maronie, în 
care elementul necesar vieții era acidul 
sulfuric, planetă de formâ pătrată, căci 
această formă geometrică era 
predominană și socotită importantă în 
acea îndepărtată parte de Univers; nu 
numai planeta era pătrată, în fapt un cub 
și, deoarece printr-un capriciu spațial 
cosmic din acea zonă atât de îndepărată 
de noi noțiunile de ”sus”, ”jos”, ”dreapta”, 
”stânga” aveau sens în raport cu Planeta, 
kiwidepienii puteau trăi doar pe una din 
cele șase fețe ale cubului lor, anume pe cel 

de pe partea superioară a acestuia – cel de 
”sus”. Un pas în plus și, la început, lent, 
datorită gravitației, ar fi ”căzut” în neant. 
De altminteri, forma cubică/pătrată ca 
formă geometrică fundamentală a acelei 
lumi se perpetua în tot și-n toate: corolele 
plantelor erau de acestă formă chiar dacă 
uneori aplatizată într-un simplu pătrat, 
timpul era socotit a se mișca în acea 
formă ceea ce făcea pe kiwidepieni să se 
simtă câteodată împunși în coaste de forțe 
nevăzute, chiar capetele kiwidepienilor și 
kiwidepiencelor aveau această formă 
geometrică – cubică – cu ochii, nările, 
ombilicul ș.a.m.d. având această figură 
geometrică, sintagma ”cap rotund” 
adresată cuiva, având sens peiorativ; 
planetele și stelele făcând parte din sub-
universul lor erau pătrate, chiar și astrul 
zilei era astfel și, în nopțile senine și 
înstelate, datorită progreselor tehnologice  
enorme realizate în ceea ce am putea 
numi și în timpul lor ultimile trei-patru 
secole – priveau curioși și cu imaginația 
aprinsă spre teribil de îndepărtata parte 
de Univers unde circularul, ovalul și 
rotundul sunt forme geometrice 
fundamentale – într-un rând, astronomii 
lor, detectând prin încrengătura de 
galaxii, quasari și sisteme solare sinistra – 
pentru dânșii – Planetă Albastră, pentru 

I 
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ale căror forme de viață – în măsura în 
care bănuiau că ar putea fi locuită – 
prinseră a avea o caldă compătimire.   

Kiwidepienii și kiwidepiencele se 
socoteau niște ființe bipede – singurele 
bipede de pe acea planetă – în general 
libere. Nu fusese totdeauna așa: secole 
avuseseră de înfruntat tarele 
obscurantismului și superstițiilor și, cei 
care luptaseră veacuri împotriva acestui 
flagel avuseseră crunt de suferit, cu 
supliciul cel mai grav în caz că între timp 
nu abjurau, azvârlirea în neant de pe 
planetă. Clasele dominante – secondate de 
sacredoți scelerați – stabiliseră cu 
încăpățânare fixistă că planeta este ovală. 
În zadar încercau oamenii de știință să 
demonstreze cu probe mai luminoase 
decât evidența adevărul teoriilor lor că 
uite, până și astrul zilei cât și cel al nopții 
au formă pătrată, că însăși prin execuțiile 
efectuate prin azvârlirea de pe planetă se 
dovedește irefutabilitatea adevărului că 
planeta este cubică – celor astfel uciși nu 
le rămânea decât ca, înainte de a fi sortiți 
neființei prin azvârlirea în neant, să 
rostească într-o limbă veche, semi-
moartă, clasicul de acum – ” - Și totuși este 
un cub!...”, pentru ca, o clipă mai târziu, să 
fie împins în haos de câte unul din 
membrii mainstream-ului luciu de sărac 
ce era, însă imbecilizat și zelos când venea 
vorba de cruzimi gratuite. 

Trecute erau toate acestea. Și, 
bucurându-se încă o dată că n-a fost 
contemporană cu aceste sălbăticii, 
Pikiwidia, care era în orele ei libere, mai 
aruncă o privire pe luneta telescopului 
ultra-performant pe care îl avea și la 
domiciliu, către acea îndepărtată zonă a 
Universului unde corpurile cerești erau 
chiar ovale și, între ele, dacă măturai cu 
atenție acel spațiu se distingea vag  și acea 
Planetă Albastră cu a cărei civilizație (iată 
că acolo exista totuși viață!) oamenii de 
știintă kiwidepieni reușiseră să 
stabilească pe unde legătura, convorbiri 
în care pentru realizarea unui singur ciclu 

întrebare-răspuns erau necesare decenii, 
având în vedere spațiul enorm pe care 
unda îl avea de parcurs. 

Hm, scelerații sacredoți ai trecutelor 
vremi avuseseră dreptate, dar nu pentru 
acea secțiune de Univers, ar fi trebuit să 
se nască la bilioane de ani lumină - 
existau și corpuri cerești sferice, dar într-
o foarte îndepărtată parte a Universului. 
Probabil și acolo ar fi făcut victime cu al 
lor fixism, după principiul contrazicerii cu 
orice preț, unde se susține cu 
încăpățânare că maroniul este albastru – 
iar albastru maroniu. Câți kiwidepieni și 
kiwidepience nu căzuseră nevinovați 
victime ale acelui plin de fixisme cler, 
dispărând în neant de pe muchiile 
nemarcate și pentru individul de rând ce 
delimitau marginile planetei! În zadar 
încercaseră marinari iscusiți navigând pe 
apele singurului ocean central să 
demonstreze cubicitatea incontestabilă a 
planetei, numărul celor inepți dar mulți 
care neținând seama de acest adevăr ce 
dispăreau în neant deveni extrem de 
mare, amenințând cu extincția rasa 
kiwidepiană – de parcă nu era destul 
numărul alarmant al celorlalte viețuitoare 
care neavând nicio barieră la marginea 
lumii,  dispăreau astfel, amenințând 
kiwidepiania cu un al doilea pericol letal – 
anume o foamete devastatoare. 

Forțele oculte ale planetei, care la 
drept vorbind numai altruiste nu erau, 
realizaseră însă că dacă aveau ca în 
continuare să nu facă nimic spre a 
schimba ceva din acea stare de lucruri 
riscau să rămână singure, eventual cu 
sacredoții care, cunoscând realitatea și 
forma planetei nu riscau niciodată să-i 
depășească limitele, spre a gusta fie doar 
și din greșeală din neantul căruia îi 
hărăziseră pe alții. În această situație, 
viața n-ar mai fi avut niciun haz, 
rămânând doar cu un cler neproductiv 
economic, capabil numai să ridice 
incantații către o Divinitate despre care 
dânsele, forțele oculte, erau convinse că 
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este reprezentată doar de un Mare 
Absent.  

Așa că se puseră pe treabă, 
neprecupețind bani și ingeniozitate: 
inițiaseră, pentru început, o mișcare 
numită Regenerarea, apoi o Revoluție a 
Flashurilor. Pentru observatorii atenți dar 
ca de obicei foarte puțini, se puteau 
constata încă de la încput intențiile nu 
foarte curate ale inițiativelor, cu interese 
meschine abil mascate – așa că părerea 
celor puțini, ce de obicei, nu contă. Și 
deoarece clasele dominante bazate pe un 
cler care intenționat practica obtuzitatea 
nu pricepuseră că bine ar fi fost să preia 
inițiativa și să reformeze încet-încet 
societatea, astfel încât cele făptuite de 
indivizi din umbră să nu se transforme în 
cele din urmă în contrariul lor – forțele 
oculte ale acelei lumi trecură la ceea ce 
am numi noi ”Planul B”, inițiind și o serie 
de mișcări violente. Conjugate  cu 
Regenerarea și Revoluția Flashurilor – 
rezultatele erau, în sine, bune, pentru 
kiwidepianie, în ansamblu. La urma 
urmelor, tot în sine vorbind, cel puțin la 
început, logica și adevărul științific 
triumfară, cu urmări uluitoare pentru 
progresul tehnologic al acelei civilizații. 
Rolul activității sacredoțiale fu limitat 
doar la preceptele morale după care ar fi 
fost bine să se guverneze și acea 
civilizație, asta regenerând și mărind 
chiar prestigiul corpului ecleziastic. 
Problema recunoașterii formei planetei – 
cub, cu doar suprafața superioară 
locuibilă – fusese ”ca printre altele” 
rezolvată: la început, marginile fuseseră 
marcate cu niște borne enorme și viu-
colorate, ce reduseseră considerabil 
numărul de victime printre kiwidepieni – 
nu însă și printre celelalte viețuitoare; așa 
că o uriașă victorie a reprezentat-o 
construcția permisă de avansarea 
tehnologiei a Marelui Baraj, care 
înconjura acum planeta pe toate cele 
patru laturi ale sale; fusesră lăsate în 
acesta numai câteva porți destinate 
aducerii la îndeplinire a pedepselor 

capitale însă multe dintre acestea fusesră 
zidite imediat după abolirea acestei 
pedepse, iar de-a lungul Barajului fusesră 
fixate posturi de santinelă, astfel încât 
niciun accident să nu mai fie cu putință, 
ori poate vreo tentativă de suicid. 

              
* 

 
În sediul Comitetului Central General 

al Tuturor Artelor Planetare (C.C.G.T.A.P), 
în biroul ei minimalist amenajat, 
Pikiwidia nu făcea nimic. Cel puțin în acea 
dimineață superbă de anotimp compozit 
în care se afla în acea perioadă, când 
superbul cer maroniu caracteristic acelei 
perioade de an te îndemna la 
contemplație leneșă. 

De altminteri, nu era nici de mult 
angajată. Tocmai terminase Marele Curs, 
secțiunea Arte Pestilente, ce avea ca scop 
să o licențieze în domeniu. Adjectivul 
secțiunii fusese adăugat de curând, ca 
încununare a succesului curentului 
pestilent, la rându-i adjectiv ce amintea 
de numele celui ce luptase cândva pentru 
drepturile fundamentale ale 
kiwidepienilor ce constau în dreptul la 
Pestilență Aureolată, de altminteri acesta 
fusese și numele revoltei quasipașnice 
care adusesese după secole de suferințe 
libertate deplină pe planetă. – Ignob 
Pestilențiu devenise simbolul heraldic 
central al mișcării iată, pe deplin 
victorioase, în numele său sau, 
pesupunându-se că aceasta ar fi fost și 
vrerea sa peste veacuri, se făcuse totul de 
la momentul victoriei și până în zilele lor. 

Pikiwidia privi din nou leneș spre 
superbul cer maroniu-luminos  
caracteristic anotimpului compozit pe 
care îl parcurgeau și, dintr-un imbold 
aproape mecanic, privi prin telescopul 
ultra-performant pe care îl avea și la 
birou, identic cu cel de la domiciliu. După 
o scurtă măturare a cerului fără scamă de 
nori kaki, fixă iarăși îndepărtata Planetă 
Albastră: îi compătimea pe eventualii 
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locuitori inteligenți de acolo! Cine știe 
căror tiranii erau nevoiți să se supună 
eventualele ființe raționale de pe acea 
planetă bizară, ovală, cine știe ce convulsii 
aveau loc poate tocmai atunci în numele 
câștigării dreptului la libertate 
neîngrădită de niciun fel de legi! Pikiwidia 
era însă nu numai optimistă, ci și 
rațională, convinsă fiind că, în cele din 
urmă, în orice parte a Universului, orice 
formă geometrică ar fi fost caracteristică 
în acel loc, mai anevoios sau mai ușor, 
universalitatea și raționalitatea adevăru-
rilor și beneficiilor pestilente era de 
presupus că în cele din urmă învingeau. 

Pikiwidia era sigură că transformările 
socio-culturale petrecute pe uriașa 
planetă cu unica ei țară – erau 
ireversibile. De altminteri, mentori 
pricepuți și subtili avuseseră grijă ca în 
anii de curs să le insereze discret în Gena 
Maronie toate procedeele necesare 
pentru ca ireversibilitatea acelor 
transformări să fie 100%, astfel dacă lor 
înșile, foștilor cursanți, de le-ar fi venit 
idei de abatere de la calea dreaptă, 
acestea să nu aibă nicio șansă, din pricina 
informațiilor inserate prin repetiție în 
însăși Genă. Unul din principii era 
instabilitatea continuă: nimic nu mai avea 
să fie canonizat ca procedeu benefic în 
niciun domeniu al vieții spirituale sau 
economice, chiar dacă acel principiu s-ar 
fi dovedit util, cel puțin la un moment dat; 
totul avea să fie continuu în schimbare, 
orice reper făcut superflu, chiar dacă 
schimbările aveau să fie fără sens, astfel 
încât nimic să nu se dogmatizeze, 
nedogmatizarea cu orice preț devenind 
astfel singura Dogmă admisă. 

 
 

* 
 
Poate nu întâmplător, sediul general al 

Comitetului Central General al Tuturor 
Artelor Planetare (C.C.G.T.A.P.) se afla pe 
una din extremitățile cubice ale planetei, 

în chiar ultima așezare kiwidepiană, 
ultimul cartier aflat pe suprafața locuibilă 
a Kiwidepiei. Acolo, în mijlocul – sau chiar 
la marginea periferiei sociale! – private 
secole de dreptul ei fundamental de a trăi 
o demnă și curată viață pestilentă, acolo, 
în acel loc se aflau indivizii pentru care la 
urma urmelor se făcuse totu', se 
sfărâmaseră – ca să folosim o comparație 
pământeană – stauia goală a Venerei 
antice, arzându-se totodată pânzele cu 
corpuri de culoarea omătului – spre a nu 
se mai trezi la viață ideea nefericită a 
iluzoriei perfecțiuni kiwidepiene ce 
făceau să cadă în ghearele uzurei 
kiwidepience din popor! Și pentru că de 
vreo doi ani (în ani kiwidepieni) de când 
era angajată acolo Pikiwidia nu prea avea 
activitate, se gândi că, pentru edificarea 
noii lumi, cel mai bine, ar fi să fie utilizați 
chiar ei, foștii damnați și ostracizați! Cu 
simplitatea și ignoranța lor seducătoare, 
cu bâlbele delicioase pe care le auzea mai 
ales în anotimpul compozit când stătea 
tot timpul cu fereastra deschisă ( pe acea 
planetă, altminteri avansată tehnologic, 
nu se inventase încă aerul condiționat)  - 
pe care le emiteau colorat și sacadat, într-
o simplitate și cu un stil frust fenomenal!  

Așa că, pentru început îi invită în 
sediul instituției așa, ca pentru o simplă 
parolă. La început, acelora nici nu le veni 
să creadă. Intrau timid, ca un cățeluș 
pământean invitat energic de viitorul 
stăpân în domiciliu. Coadă nu aveau, că ar 
fi dat din ea. Pikiwidia le zâmbea 
seducător-avantajos șoptind un 
echivalent teluric ” – Come... come!...”, 
pentru ca ei să îngâne o expresie 
caracteristică tot pe Mapamond cum ar fi 
– ” – Hi!...”  

Timiditatea le-a fost treptat estompată 
și cu diverse tratații, cum ar fi înghețata 
pe băț din acid sulfuric, preferata lor, 
pentru care totdeauna cu greu găseau 
firfiricii necesari spre a și-o cumpăra de la 
toneta din colț, aceasta rezultând și din 
dalogurile lor mono-silabice ținute de 
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multe ori sub fereastra deschisă a 
Pikiwidiei, cu care aceasta se delecta 
ceasuri la rând, privindu-i zâmbitoare și 
cum de multe ori, hăpăiau câte doi, sau 
chiar trei, la o bunătate. 

O nouă etapă fu depășită atunci când 
aceștia, învingându-și pudoarea inițială de 
a călca pragul impozantei și reputatei 
Instituții – pătrunseră chiar într-unul din 
birourile ei: cel al Pikiwidiei, la chiar 
insistențele agrementate cu zâmbete 
pline de șarm ale acesteia. 

Zile întregi au privit ca în transă 
incinta, zgâindu-se la aparatura 
performantă existentă pe mese. – A fost 
greu până au învățat să o folosească, greu, 
neperformant, dar totuși au învățat – spre 
hazul total al ocupantei office-ului. – 
Vorbeau greu, sacadat, bolborosit, părând 
să nu  aibă niciodată cuvintele la dânșii – 
spre hazul continuu al Pikiwidiei. - Și 
tocmai această caracteristică o făcu pe 
Pikiwidia să aibă revelația vieții sale: ei 
erau oamenii potriviți, ei erau  CEI  
CHEMAȚI  spre edificarea noii lumi 
kiwidepiene, în spiritul și litera 
principiilor mult-veneratului Ignob 
Pestilențiu!... 

 
* 

 
” – Narează, ceva – orice!”, se căznea 

de câteva zile Pikiwidia cu unul din 
viitorii ei comilitoni. Îl chema simplu, 
Crahh. Avea fruntea încrețită de 
concentrare iar valul de sudoare al 
inspirației 33 se concretiza în răstimpuri 
în perlele mici de sudoare sulfuroasă ce-i 
apăreau în răstimpuri pe obraji.   Ca și în 
cazul pătrunderii în sediul Instituției și al 
biroului Pikiwidiei, doar timiditatea de 
început a fost greu de înlăturat: o dată ce 
s-a urnit din loc, Crahh nu a mai putut fi 
oprit, așternând pe suportul virtual dar și 
pe cel celulotic tot ce îi trecea prin cap, 
anume frânturi de sintagme și crâmpeie 

                                                 
33  Ilf și Petrov, ”Vițelul de aur”, Capitolul 28. 

de propoziție în caracteristica-i manieră 
dezarticulată, agramată și bolborosită, 
spre uluirea dar și încântarea Pikiwidiei 
ce se văzu nevoită ca pentru o săptămână 
– în timp kiwidepian – să-l lase în office 
spre a edita și după terminarea orelor de 
program, peste noapte, până când zorii 
maronii se agățau din nou de ferestre 
pentru ca și după aceea, novicele creator, 
acum cu obrajii tot timpul perlați de 
sulfuroasa și mărunta sudoare, să-și 
continue neobosit activitatea. După 
câteva zile însă, uluirea temătoare a 
Pikiwidiei a fost estompată cu totul, fiind 
înlocuită de totala admirație: novicele 
creator dăduse deplină satisfacție 
recipientului mare și cu valoare de simbol 
aflat tot timpul pe biroul  Pikiwidiei, vas 
în care avea tot timpul cuvinte ori 
sintagme fortuit scrise pe bucăți de 
celuloită, dar și imagini care, toate la un 
loc, extrase la întâmplare din vas, 
trebuiau să alcătuiască operele artistice 
care prin caracteristica lor nu permiteau 
niciodată configurarea vreunui stil care 
mai apoi să ducă la vreun curent, ce mai 
apoi s-ar fi meramorfozat în vreo dogmă, 
procedeu total conform principiilor mult-
iubitului, stimatului dar defunctului Ignob 
Pestilențiu, creatorul în fapt al vasului 
respectiv, simbol, de altfel, al Revoluției 
Pestilente! 

Lipsa dogmei, iată DOGMA vremurilor 
cu care era contemporană și solidară! 

Inutil de spus că însăilările lui Crahh 
au fost imediat editate, într-un număr de 
exemplare uriaș. Au fost catalogate 
imediat ca lucrări antologice, doar 
tinerețea și lipsa altor opere ale 
creatorului au făcut ca acesta să nu capete 
distincția care are drept corespondent pe 
Terra sintagma de  OPERA  OMNIA! În 
schimb, creatorul a primit, așa, ca de o 
încurajare, mai toate distincțiile și 
premiile posibile din toate cele patru 
colțuri ale planetei-cub, nu înainte ca 
delicioasele bâlbe non-conformiste să-i fi 
fost editate în toate dialectele limbii 
kiwidepiene. 
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Mișcarea Onnest fusese următoarea 
mișcare ce reconfirmase – dacă mai era 
nevoie! – adevărurile indelebile peste 
secole ale Revoluției Pestilente, principiile 
de bază ale mult-iubitului și stimatului 
Ignob Pestilențiu. În zilele când aceasta se 
produse, statuile din zirconiu ale 
epocalului protagonist fură inundate de 
un ocean de flori, care mângâiau cu ale lor 
minunate corole pătrate mâinile și 
picioarele Eroului. De abia acum, după 
Mișcarea Onnest, principiile marelui 
mentor al libertăților universale pentru 
adepții Revoluției Pestilente își găsiră 
aplicabilitatea pe deplin! Artiști – am 
putea zice, în termeni pământeni, de 
factură clasică – începură să simtă 
consecințele nedreptății de a fi promovați 
secole pentru faptul că în stil calofil dar 
coerent și atractiv, creaseră opere de artă 
ce se impuseseră de la sine, fără a fi 
nevoie de o prea mare susținere ori 
mișcări care să-i confirme! – ” – Dar cum 
este posibil să promovați așa ceva?”, 
întrebau siderați și cu glas stins, o dată 
intrați în birourile Pikiwidiei ori ale 
celorlalți tineri colegi de-ai dânsei, aflați 
cu rol de formatori în celelalte office-uri. – 
” – Lasă, să mai fie bine și pentru cei 
care secole au fost ostracizați pentru 
așa-zisa lor incompetență în domeniul 
artistic sau tehnic! De altminteri, aceste 
calificative sunt relative și chiar caduce 
pentru vremurile actuale, când singura 
dogmă admisă este chiar abolirea 
oricărei dogme! – A venit și vremea lor, 
gata cu expunerea cu stil și calofil a 
realităților, iată, ei sunt viitorul! ” – 
replica Pikiwidia ori vreun alt coleg de-al 
ei, indicându-i pe viitorii exponenți ai 
universalelor valori kiwidepiene care, 
având acum suficienți bani, își mâncau 
individual înghețata preferată, privind 
sfidător și cu ochi pătrați mijiți la umerii 
plecați ai celor care ieșeau din încăpere cu 
pași tărșâiți și priviri goale, cărora, poate, 
în principiu, nu li se mai difuza nimic, 
decât poate ocazional, pe post de 
producție artistică desuetă, iar asta cu 

aprobarea ipocrit-mărinimoasă a noilor 
comilitoni în ale spiritului, deveniți 
autorități cu acte-n regulă, proaspeți 
absolvenți și licențiați ai Marelui Curs, ale 
cărui rigori le trecură plini de 
incompetență din oficiu, în spiritul 
politicii de acum aproape omniprezente 
ale Revoluției Pestilente / Mișcării 
Onnest. 

 
* 

              
După acest prim succes constând în 

promovarea lui Crahh, care ajunsese de 
acum – în termeni pământeni, vorbind, un  
BRAND – Pikiwidia - și nu numai ea, se 
gândiră să adâncească victoria, prin 
promovarea și a celorlalți reprezentanți ai 
mainstream-ului pestilent ce, la invitația 
lor, le invadase Instituția. De ce să 
vegeteze îngrijind doar de edițiile pentru 
de acum liderul de generație – valorosul 
Crahh! – când puteau ei înșiși să devină 
protagoniștii unor capodopere!– Așa că, 
urmară ”Mărturisirile unei puștoaice 
infernale” ale lui T. Anal᾽S, în care se nara 
cum”puștoaica” își dăduse părinții pe 
mâna Forțelor de Vigilență când aceștia 
încercaseră să-i pună stavilă în 
manifestările comportamentale care după 
dogmele lumii vetuste pre-pestilente erau 
socotite ticăloase, părinții suportând 
grelele consecințe ale legii;  ” Uzina de 
înghețată” a lui Lao Dalle în care înghețata 
pe băț din acid sulfuric ocupa un loc 
central și pe plan artistic dar și 
promovațional, chiar dacă anumiți medici 
kiwidepieni, de modă veche, care nu 
înțelegeau spiritul vremurilor ce le trăiau, 
atenționau că ingurgitarea în exces a 
acestui produs poate provoca mari 
probleme de sănătate, ca orice lucru 
consumat în exces, de altfel. Respectivii 
medici fură prompt și aspru sancționați, 
unii chiar cu detenția, căci motive pentru 
privarea de libertate se puteau găsi 
destule în societatea kiwidepiană în care 
singura dogmă posibilă era, tocmai 
abolirea oricărei dogme! Urmă rapid de 
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clasicizat ” Liber de orice fel de principii!” 
a lui Lerab Ial'Pe! Acesta, precum și 
capodopera sa de început de carieră – dar 
și operele monumentale ce au urmat – 
riscau să-l detroneze din poziția de lider 
de generație până și pe de acum clasicul 
Crahh! – Lucru care nu se întâmplă, 
datorită prudențialei Politici Onnest care, 
în spiritul nivelării universale, desființase, 
printre altele și orice ierarhie. 

Urmaseră alte capodopere ale genului, 
toate pe calapodul patristicului Crahh: - ” 
Puștoaica ce-și detesta numele de familie, 
ba chiar și familia” a nu mai puțin 
valoroasei Filke Fac᾽Jaf, o producție 
despre o desuetă ”Puștoaică ce voia să 
salveze cultura epocii pre-pestilente” a lui 
Ruphagi Sugkla᾽S, care în finalul 
producției prezenta didactic și 
condamnarea fermă a societății ce, în 
final, salvează pe puștoaică de la erezie 
readucând-o pe calea cea dreaptă; o 
pastișă a producției lui Ruphagi a fost cea, 
nu mai puțin valoroasă, a lui Gihá Tamm, 
în care tot o puștoaică este prezentată 
cum se dovedește a fi nostalgică după 
sărbătorile epocii pre-pestilente destinate 
slăvirii abstractului și inexistentului 
Marelui Absent; aceeași morală ca și în 
opera lui  Sugkla᾽S, cu deosebirea că 
părinții puștoaicei au suferit și rigorile 
legii, căci numai de la dânșii, din 
povestirile lor perniciose, putea copilul 
nenăscut pe atunci să știe de așa-zisul 
farmec ale acelor celebrări. 

Din colțul ei, de la biroul minuscul la 
care se instalase voluntar spre a face loc 
noilor ei colegi de serviciu, Pikiwidia își 
privea cu drag opera, precum copilul ce-și 
privește tandru revoluția ce se pregătește 
să-l înghită – pe tinerii și veșnic 
neliniștiții pestilenți care arareori se 
opreau din creat. – ” – Cât de modești 
continuă să fie, cu cât de puțin continuă să 
se mulțumească!”, cugetă privindu-i cum 
își consumă înghețatele pentru care acum 
aveau suficientă putere de cumpărare 
pentru a fi unul la o bucată, asta de câte 
ori o doreau într-o zi. 

Modestia lor se mai estompă, precum 
timiditatea de odinioară a pășirii pragului 
Instituției – atunci când își cumpărară 
primele pîrpîrociclete, cu care acum 
veneau și plecau de la serviciu. Ignorând-
o total, nedându-i nici măcar bună ziua ( 
în formula kiwidepiană) la venire sau la 
plecare, lucru ce făcea parte din categoria 
non-conformismului iluminat ce nu o 
deranja, deci, pe Pikiwidia, demarau cu 
noile lor achiziții cu tuburile de evacuare 
a stronțiului rezidual gata-fisurate, spre a 
face un vuiet infernal destinat deranjării 
avangardist-non-conformiste a celor care 
voiau să se odihnească atât ziua, dar mai 
ales noaptea. Inșii decadenți ce cutezaseră 
să înainteze plângeri Forțelor de Vigilență 
fură pe loc sancționați, ca niște paseiști și 
propagandiști camuflați ai epocii pre-
pestilente ce se dovediseră a fi. 

 
* 

              
În biroul ei confortabil pe care de 

acum patina timpului își lăsase urmele,  
Pikiwidia rămăsese singură. Foștii ei 
comilitoni de dânsa și de colegii ei 
promovați odinioară  erau acum prea 
înaintați în ierarhie pentru a mai avea 
timp să calce pragul fostului lor cuibar ce 
făcuse din dânșii ce făcuse, anume 
Comitetul Central General al Tuturor 
Artelor Planetare (C.C.G.T.A.P.). – Acum 
aveau funcții cu mult mai importante 
decât cele ce-i propulsaseră în viața 
profesională a Planetei. – Erau membri 
sau chiar factori de răspundere în corpul 
Ocârmuirii Cubic Planetare, de unde 
puteau lua orice decizie, fără ca cineva să 
o poată contesta. 

În ultimii zeci de ani, avusese loc chiar 
și o mișcare de reacțiune, o tentativă de 
Revoltă anti-pestilentă. Fără urmări 
deosebite, decât poate o mai mare 
toleranță a opiniilor contrare părerilor și 
acțiunilor oficiale, de altfel oficialii și 
urmașii lor dovedindu-se a fi de fapt chiar 
liderii mișcării și eroii ei, permițându-se 
condamnarea formei epocii, dar 
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nepetrecându-se în realitate nicio 
schimbare în esența lucrurilor, epoca 
Post-Revoltă semănând izbitor de bine ce 
cea de dinaintea revoltei.  

Criticile aduse continuu de anti-
pestilenții venerabili readuși parțial la 
viață, admise de așa-zisa noua orânduire 
erau, deci, permise, dar de nimeni auzite. 
Nu-i vorbă – la un moment dat – nici 
glasurile pro-pestilență nu mai fură 
auzite. Inițial, atrofiați, receptaculii sociali  
dispăruseră, astfel că nicio părere nu mai 
conta. Societatea implodase. 

Pikiwidia privea absentă cele două 
tomuri ce le avea pe masă, ca produs 
cultural al epocii zis post-pestilente: 
”Sine-qua-non-ul imbecilității”, a lui 
Llapoci S. Orrla - și ”Minunea de a nu fi 
idiot”, de Netburr Rhea. În ambele, se 
specifica așa-zisa disoluție socială atunci 
când sunt abolite reperele și orice 
ierarhie dispare. Pikiwidia nu se îngrijora 
de eventualul efect al celor două tomuri 
difuzate în puține exemplare; oricum,  
aproape că dispăruseră receptaculii 
sociali ce le-ar fi putut desluși și redifuza, 
chiar dacă asta era valabil și pentru 
principiile pestilente despre care nimeni 
nu mai vorbea, ele aplicându-se de la sine, 
în virtutea inerției, devenind o cripto-
realitate. 

Apăruseră și alte lucrări de genul, ușor 
vindicative, vorbindu-se că peste niște ani 
ierarhiile contemporane încă promovate 
vor fi înlăturate, căzând capete pentru 
abuzurile comise. Se mai afirma că 
Revoluția Pestilentă cu al ei apendice 
Mișcarea Onnest aplatizaseră societatea 
ducând-o în pragul distrugerii, în timp ce 
creatori iresponsabili, care își tăiaseră în 
numele Revoluției Pestilente și lor și 
confraților lor rădăcinile cu solul 
kiwidepian făcuseră de neobservat, deci 
inexistentă, lumea spirituală care nu mai 
avea cum să fie văzută de muritorii de 
rând. 

Toate acestea erau simple teorii pe 
care Pikiwidia nu le mai contesta cu 
vigoarea tinereții, dar nici nu le 

împărtășea, încă. Erau simple alegații. Dar 
nici chiar dânsa nu putea să nu observe 
efectele negative ale epocii și Revoluției 
pe care o adorase, de a cărei totală 
valoare ca adevăr absolut nu mai era așa 
de convinsă. 

Ea însăși se simțea acum singură și 
fără rost, la ani buni după tăierea ziselor 
legături. – Fusese părăsită chiar și de 
Crahh, fostul puști de odinioară din 
mainstream-ul pestilent ce era acum nu 
numai o celebritate, ci și o autoritate în 
corpul Ocârmuirii Cubic Planetare, mai 
tânăr decât ea cu cincisprezece ani(în ani 
kiwidepieni), care se însurase cu ea sedus 
de părul ei verzuliu-natural, care între 
timp, ca semn al înaintării în vârstă, se 
grizonase(în termeni pământeni) în roșu. 
Și ea se măritase cu el sedusă pe atunci de 
celebritatea nedebutată a viitorului soț, la 
urma urmelor diferența de vârstă în 
defavoarea ei namaipărând o anomalie 
sau o extravaganță, în lumea unde singura 
dogmă admisă era, tocmai, lipsa oricărei 
reguli. 

Pikiwidia privi distrat spre fereastra 
permanent și larg deschisă, ca de obicei, 
în timpul anotimpului compozit (cu toate 
remarcabilele inovații tehnologice din 
ultimii zeci de ani, aerul condiționat în 
lumea kiwidepiană încă nu se inventase).  

Privirea îi căzu, la un moment dat, pe 
bătrânul de acum telescop cu care, în 
răstimpuri, când bolta senină și maronie 
nu avea urmă de norii kaki, mătura tăriile 
Universului spre Planeta Albastră: 
informații noi sosiseră de acolo, cu 
lentoarea pricinuită de distanța enormă 
pe care o avea de parcurs unda 
electromagnetică; percepția avută despre 
acea planetă se schimbase, prea târziu 
pentru majoritatea societatății 
kiwidepiane, decorticată cerebral, în 
imposibilitatea de a recepta și decela 
corect o informație. Și erau informații 
interesante și tonifiante, despre o lume 
care cu calm, prudență și răbdare își 
rezolvase majoritatea problemelor, unde 
după inițiale turbulențe sociale și 
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economice se instalase armonia prin 
întronarea rațiunii, meritocrației și 
sistemului de valori benefic pentru 
societate, sistem axiologic chiar dacă bine 
definit, totuși nedogmatic, mai degrabă un 
opis al experiențelor pozitive și utile 
societății care se cereau transformate în 
principii practice, opisul fiind deschis 
pentru toate soluțiile și principiile ce 
aveau să mai rezulte din apariția viitoare 
a provocărilor puse de realități obiective. 

Era prea târziu pentru Pikiwidia și era 
prea solitară(asta rezultase din 
solidaritățile din tinerețe) pentru a face o 
întoarcere de o sută optzeci de grade ( în 
grade  kiwidepiene) - în principii și 

priorități sociale; și, oricum, cine ar mai fi 
receptat-o, cu excepția unei minorități 
lipsită de importanță și putere, care își 
trăiau tăcut solitudinea, asemeni ei?...  

Cu ultimile puteri, venerabila 
Pikiwidia se îndreptă spre fereastra 
deschisă, dinolo de care anotimpul 
composit își trăia ultimile zile pe acel an 
(un an kiwidepian). Ajunse lângă bătrânul 
telescop doar cu o clipă înainte ca 
intrarea în neant să o împiedice a mai 
admira pentru o ultimă oară depărtările 
în care se afla mirifica și echilibrata 
Planetă Albastră. 

●
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Florin STOENESCU 

 

Potenţialul evolutiv al 
semnului plastic urban 

 

enomenul de semn plastic 
urban, din perspectiva evolu-
ţiilor de tip postbelic şi 

postmodern, poate fi descris ca 
manifestarea concretă a unei retroacţiuni 
de sistem, explicabilă din punct de vedere 
antropologic printr-o anumită funcţie 
totemică a obiectului sculptural modern, 
sau cel puţin statutul referenţial, de tip 
subconştient prin acțiunea semnificativă 
al acestei percepţii la nivel contemporan. 

Este evident, că în perioada comunistă 
şi în contextul postmodern de cea mai 
strictă actualitate, această funcţie 
totemică se concretizează sistematic, în 
reperele de amplitudine ale unui 
fenomen cvasiautonom, prin intermediul 
obiectului   artistic care acţionează, la 
acest nivel al creativităţii sculpturale, ca 
un mediu artefactual capabil să înglobeze 
şi să exprime referinţe culturale dintre 
cele mai diverse. 

La nivel argumentativ, coloana 
vertebrală a studiului este reprezentată 
de referinţa sistematică la fenomenul 
urban postmodern în ascensiune sau 
decădere, completată de o susţinere 
vizuală corespunzătoare, care exemplifică 
concret şi justifică fiecare dintre 
consideraţiile expuse; în termeni 
concreţi, este vorba de o secţiune de tip 
stratigraficprin imensa acumulare de 
informaţii (date şi imagini) care 
alcătuiesc semnele plastice urbane de la 
sfârșitul mileniului doi, sau cele din 
mileniul trei, insistând asupra acelor 

aspecte şi repere strict legate de 
conceptul de obiect spaţial ca semn 
plastic urban, pe baza viziunii şi 
percepţiei originale asumate. 

Este evident că mai ales în perioada 
avangardei istorice, postbelice, 
spaţialitatea artistică românească a avut, 
la scara valorică internaţională, un rol 
oarecum marginal, deşi sunt prezente şi 
notabile excepţii pozitive; fenomenul de 
obiect sculptural este destul de timid, cel 
puţin ca prezenţă şi argumentare, de 
regulă strict legat de avangarda locală şi 
oarecum cantonat în zona experimentului 
şi insuficient vizibil mediatic datorită 
factorului politic restrictiv; un aspect 
extrem de interesant este că deşi obiectul 
sculptural revine în forţă odată cu anii 
’70, mai ales în taberele de sculptură, 
fenomenul românesc al genului pare a fi 
sistematic condiţionat şi determinat de o 
încărcătură de tip protocronist, mai mult 
sau mai puţin fortuită, aspect vizibil prin 
tematică, materiale, tehnologii de 
transpunere şi referinţe culturale. 

Fapt paradoxal, acest protocronism 
local şi complet neviabil în contextul 
internaţional al avangardei istorice 
(modernismul postbelic) se dovedeşte un 
factor de originalitate în reperele 
postmoderne ale redescoperirii tradiţiei 
artelor vizuale şi multiculturalităţii. 

Trebuie precizat că în cazul 
semnalizării vizuale româneşti postbelice, 
mi-am asumat o anumită subiectivitate  
în identificarea şi definirea ca formă-

F 
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obiect / semn plastic urban, în cazul 
unora dintre exemplele prezentate, şi 
asta pentru că sintagmele de gen sunt 
destul de rare în literatura de specialitate 
mai ales înainte de anii ’90, aşa că 
justificările şi argumentarea în aceste 
cazuri sunt mai degrabă cu titlu personal 
şi original asumat. 

În ceea ce priveşte influența 
monumentalului internaţional, lucrurile 
sunt mult mai clare: referinţele mult mai 
precise, exemplele numeroase; am 
prezentat studii de caz complet 
edificatoare, uneori asumându-mi 
corelaţii şi interpretări subiective. 

Am întreprins o călătorie scurtă 
printre semnele urbane autohtone, 
căutând exemple definitorii și semnalând 
câteva aspecte generale. Am stabilit de 
principiu că urbanul şi semnul plastic ce-l 
poate înobila depind de nivelul uman de 
cultură, civilizaţie dar şi de propaganda 
politică a celor ce guvernează, alegând 
exemple din perioade socio-politice 
distincte. Foarte importantă în istoria 
artelor dar și a civilizațiilor a fost evoluția 
tehnicii, a gândirii economice și a 
progresului social, care au determinat 
schimbarea sub presiunea politică 
impusă de marea finanță a modului de 
expresie plastică, a modului de percepție 
estetică și a simbolisticii  semnelor 
plastice în general. Deci, climatul 
intelectual al epocii. 

Voi căuta exemple valoroase din 
istoria semnelor plastice cu caracter de 
obiect sculptural, decorativ, sau plane. 
Activitatea productivă milenară a 
umanității s-a încheiat întotdeauna cu 
crearea unei forme-obiect, separabilă de 
procesul tehnic care a creat-o. 

Semnul plastic în spațiul public al 
surorilor noastre latine, a apărut în 
dezvoltarea civilizațiilor sale, odată cu 
nevoia conștientă de exprimare a unui 
mesaj social și cea de contemplare a 
naturii, a fecundităţii sau a unei divinități 

imaginare, ori în cadrul unor ritualuri 
sacre, iar mai apoi din pura nevoie de a 
încărca cu semnificație spațiul templelor 
religioase care pentru început au fost 
chiar caverna sau peștera. Ca peste tot în 
Europa. Pe măsura creerii spațiilor de 
civilizație rurală și urbană, repertoriile 
simbolice ale interiorului templului au 
investit și exteriorul ca o extensie și o 
schimbare estetică a spațiului profan. 
Templul a devenit treptat un centru și o 
axă a lumii, iar în același timp o contracție 
de maximă densitate simbolică a 
universului. El separă, dar și leagă la nivel 
subtil informaţional. 

Analizând social dar și teurgic, 
distingem nevoia religioasă a credinței 
umane, urmată de cea de a decora spre a 
sublinia sublimul spaţiului sacru, în 
contrast cu profanul. Mai târziu în 
evoluția orașelor cetăți și a claselor 
sociale din spaţiul nostru românesc apare 
o statuară elaborată în lemn sau în piatră 
cu decorațiuni geometrice, florale și 
animaliere cioplite și șlefuite cu rol 
estetic pur. 

Oamenilor le place să se înconjoare cu 
obiecte – este parte a naturii noastre. 
Oamenii sunt înconjuraţi de obiectele lor 
utile, decorative, frumoase, urâte, 
obişnuite sau rare; nu dorim decât să 
lăsăm indicii despre identitatea noastră. 
Indicii despre cultura noastră, identitatea 
naţională, ideologia politică, afilierea 
religioasă şi înclinaţiile sexuale, obiectele 
noastre arată cine suntem cu adevărat şi 
cine am vrea să fim. Putem transforma 
obiectele noastre în fetişuri, încărcându-
le cu semnificaţii magice sau amintiri, cu 
puteri religioase ori sexuale. Ele devin 
obiecte de “cult”, obiecte ale dorinţei şi 
obiecte ale fricii, toate hrănind pasiunile 
şi obsesiile noastre. Ni i-am imaginat pe 
strămoşii noştri, pornind de la obiectele 
pe care le-au lăsat în urmă. Probabil că la 
fel va fi şi pentru arheologii viitorului – 
prin obiectele noastre ne vor cunoaşte 
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limitele. Iată un exemplu practic cognitiv, 
al artei şi arheologiei. 

Nomazii se mișcau teritorial dar 
rămâneau stabili în modul de a înțelege. 
Ei nu acceptă nici astăzi timpul istoric 
care se desparte de centru, doar timpul 
mitic care nu se depărtează de centru, ci 
rămâne constant filozofic. Ei se mișcă în 
spațiu tot timpul și nu sunt dependenți de 
loc și timp. Se mișcă urmărind ciclurile 
naturii și traseele transhumanței, fiind 
populații de vânători și păstori. Cetatea 
înseamnă pentru ei tradiții fixate, o 
cronologie a faptelor și persoanelor, un 
timp care nu se mai întoarce, închistare. 
Ori filozofia lor contrară a fost și este cea 
a timpului central mitic, a omului 
trecător, necreând statuare de mari 
dimensiuni cu reprezentări umane în 
metal ori piatră sau cetăţi cu simboluri 
regale, cu decoraţiuni pe acestea. Doar 
orfevrărie mică şi piese metalice, 
ceramice sau din os, reduse ca dimensiuni 
care puteau fi transportate oriunde de 
cal. Timpul îi presa. 

Sciții au fost în conflict cu cetățile 
grecești. Cetatea înseamnând cronologie, 
însemna pentru ei un timp material care 
nu se mai întoarce, care moare. Ori, în 
jurul cetății s-a creat statul antic și cel 
modern, pe baza principiilor de locuire 
stabilă care au impus legi de conviețuire 
în comunitate și au acordat titlul distinct 
de cetățean. În zona noastră geografică 
populaţiile dacice au construit cetăţi 
stabile de piatră cu temple solare. 

Când cetatea a reușit să-i seducă pe 
migratori, zeul lor mitic devenind rege, 
implacabil moare, iar ei intrând filozofic 
în timpul temporar au dispărut ca entități 
statale organizate. 

Kereny, contemporan și prieten cu 
Jung, afirma că migrațiile barbarilor au 
schimbat paradigma statului cetate, ei 
nefiind legați de ceva stabil ci de un 
spațiu universal: pentru a rămâne în 
afara timpului istoric, migratorii nu 

construiau cetăți stabile ci, credincioși 
timpului care curge, ei concepeau viața ca 
nestabilă material între ziduri, ca o 
câmpie plană care curge nesfârșită în 
univers, într-o mondializare perpetuă. 

Încă din paleolitic în spaţiul nostru 
geografic apar primele elemente grafiate 
sau incizate cu rol decorativ-ritualic. 
Statuete umane simbol al fertilității din 
ceramică arsă sau piatră de calcar au fost 
găsite în toate siturile arheologice 
preistorice și antice. 

Decorativul exprimat primul ca artă 
umană în peșterile Europei de vest 
(Spania, Franța, Italia) îl găsim și pe 
teritoriul României și Ucrainei de astăzi. 
Incizii, grafii uneori colorate și ciopliri 
incipiente de animale găsim din 
preistorie în aceste spații. La Lascaux, 
întâlnirea cabalinelor și bovinelor ca 
simboluri sexuale, se realizează într-o 
sală a peșterii, comparabilă cu Sfânta 
Sfintelor, loc sacru precum cel din 
templu, ca o speranță într-o suită  ciclică 
a vieții. Omul culegător din natură trăia la 
un loc cu animalele și singura grijă a zilei 
de mâine era asigurarea perpetuării 
speciei, marea temă care a dominat toate 
miturile fondatoare ale popoarelor. Acele 
figurații rupestre ale unor populaţii de 
vânători, au o anumită calitate intens 
artistică, prin care aceste imagini ale 
zorilor creativității artistice se întâlnesc 
cu tauromahiile de mai târziu ale lui Goya 
sau Picasso în concepții grafice 
decorative. 

Organizarea compoziţională a artelor 
decorative are la bază elemente de limbaj 
şi specifice literaturii, filmului, muzicii, 
teatrului, sau artelor plastice. Elementele 
de limbaj plastic distribuite pe suprafaţă 
plană sau în spaţiu, impun organizarea pe 
axe orizontale, verticale, sau oblice, 
aşezarea simetrică sau asimetrică faţa de 
axe şi gruparea sau răspândirea lor pe 
toată suprafaţa, subsumate imaginarului 
scopului și efectului imediat asupra 
senzorialului colectiv. În acest mod, se 
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asigură echilibrul maselor şi raportul 
între plin şi gol, ritm şi mişcare, armonia 
formelor şi a culorilor, contrastul sau 
accentele de personalitate artistică Un 
element specific oricărei compoziţii 
plastice îl constituie centrul de interes 
care poate fi singular sau multiplu. 

Caracterul elementelor 
compoziţionale şi mesajul mijloacelor de 
expresie conţinute, determină împărțirea 
compoziţiilor în figurative şi 
nonfigurative. Compoziţia plastică 
reprezintă modul de organizare a unei 
suprafeţe, a unui spaţiu sau a unui volum. 
Relaţiile stabilite cu ajutorul elementelor  
de  limbaj  vizual  precum  contrast,  ritm,  
armonie, proporţie,  echilibru,  simetrie- 
asimetrie, suprapunere, juxtapunere, se 
supun problemelor specifice esteticii 
artelor plastice. Într- o compoziţie, 
imaginile din natură, formele şi culorile 
nu trebuie să copieze realitatea ci să o 
transforme în funcţie de starea 
sufletească şi imaginaţia artistului. 

Creatorul foloseşte în mod ritual și 
subiectiv, o nouă ordine, o nouă expresie, 
care este o nouă realitate conţinută într-o 
expresie plastică personală, subordonată 
unei teme şi unui scop. 

O concluzie a celor menţionate mai 
sus ar fi că elementele morfologice 
constituite în limbaj decorativ au avut, cel 
puţin iniţial semnificaţii precise, de ordin 
religios sau laic. După cum spunea Mircea 
Eliade, într-o lume definită drept “sacră” 
(în opoziţie cu cea “profană” – formă 
particulară a sacrului), nimic nu este 
aleator. Costumul tradiţional al tinerei 
polineziene, spune savantul, dă indicaţii 
precise despre vârstă, intenţii maritale, 
clasă socială şi aşa mai departe. 

Originea ancestrală a decoraţiei 
covoarelor orientale ce au influențat și 
creația noastră populară, nu trebuie 
căutată atât în inventivitatea meşterilor 
sau în dorinţele comanditarilor, eventual 
a raţiunilor comerciale, cât într-o 

semnificaţie care de multe ori s-a 
modificat iraţional pe parcurs, sau pur şi 
simplu scapă, privite strict prin prisma 
tipului de cultură actual. 

Am găsit forme decorative interesante 
păstrate şi dezvoltate în spaţiul nord 
vestic al ţării, mai ales în cadrul semnelor 
şi simbolurilor geometrice din arta 
maramureşeană şi din Bucovina. 
Cercetarea de faţă încearcă și o 
incursiune selectivă în lumea semnelor şi 
simbolurilor arhaice, refolosite ciclic de 
artişti din Maramureş şi Nordul 
Transilvaniei, mai ales cele legate de 
cultul soarelui, dar şi al Marii Zeiţe Mame 
şi cel creştin, urmărind aceste semne şi 
structuri plastice arhaice pe parcursul 
dezvoltării civilizaţiilor locale 
tradiţionale. 

Doresc să evidenţiez atât aspectele 
ştiinţifice ale semnelor şi arhetipurilor 
plastice selectate, în măsura în care ele 
pot fi comensurate ştiinţific, cât şi aspecte 
hermeneutice ale semnelor, lucrărilor, ori 
artefactelor ce mai folosesc şi azi ca sursă 
de inspiraţie. 

 

 
Ie tradițională românească. Sursa foto: Florin Stoenescu 

 

Piesele vestimentare tradiţionale, în 
speţă, ia, sunt şi ele semne plastice 
urbane, în contextul general al modei, ca 



110 vol.30,  187-190| ianuarie-februarie-martie, 2020 

 

fenomen artistic şi social. Principalele 
semne şi simboluri arhaice dezvoltate 
artistic sunt: linia frântă (zigzagul), 
rombul, spirala, triunghiul, nodul dacic 
maramureşan, simbolul solar, funia 
solară, arborele vieţii, bradul, cocoșul şi 
altele. Toate acestea sunt urmărite în 
devenirea şi influenţele suferite în timp 
până în contemporaneitate. 

Analiza pe care o propun prin 
inventarierea, studierea, performarea sau 
inventarea unei gramatici conceptuale, 
sau de noi coduri de abordare semantică, 
duce la îmbogăţirea ariei de studiu a 
obiectelor artistice moştenite de cultura 
noastră în istoria şi preistoria sa. 

Aceste semne şi simboluri se regăsesc 
pe costumele tuturor zonelor noastre 
folclorice, iar ia românească poate fi 
privită ca un semn plastic urban al modei, 
întâlnind-o astăzi prin propaganda modei 
de la începutul sex XX, inițiată de Regina 
Maria, pe toate meleagurile lumii 
occidentale. 

 

 
Motive folclorice ca semne plastice decorative. Sursa foto: Florin Stoenescu 

 

Frumusețea stilizărilor florale care 
decorează covoarele țesute manual este 
întreținută de o tradiție oriental-locală a 
țesutului la gherghef, activitate ce se 

realiza secolele trecute în fiecare 
gospodărie. Varietatea formelor și 
culorilor provine din sensibilitatea nativă, 
dar și cultivată a armoniilor cromatice, 
din vremuri în care lâna se vopsea 
artizanal cu esențe vegetale și 
pământuri(minerale). 

 

 
Covor oltenesc. Sursa foto: http://covoruloltenesc.ro 

 

Esențial de studiat sunt ritmurile, 
simbolurile, chenarele diverse ca formă 
culoare și dimensiune, frizele, 
compozițiile intercalate animaliere și 
florale, care dau farmecul și valoarea 
covoarelor de mari dimensiuni ce se 
expuneau pe garduri sau la balcoane în 
zilele de sărbători. 

Caracterul personal și valoarea ca 
semn plastic decorativ o dau nuanțele și 
intensitățile diferite ale culorilor folosite, 
formele, cât și amploarea simbolurilor 
organizate geometric, sau mistic, în 
frumoase armonii compoziționale. 

Începând cu Renaşterea, umaniştii 
bazându-se pe descoperirile științei, au 
înlocuit treptat autoritatea inteligenţei 
universale imperiale și a bisericii.  Putem 
conchide că ştiinţa şi arta s-au îmbinat 
într-un mod reciproc avantajos. 

O sculptură a lui Michelangelo nu 
poate fi imaginată în afara activității 
productive a artistului, proces la care noi 
nu am participat. Dar, putem judeca și 
încadra lucrările sale în cadrul unei istorii 

http://covoruloltenesc.ro/
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a formelor-obiect, concepute ca produs al 
creativității umane, spre deosebire de 
formele-obiect ale creației naturale care 
uneori au avut rol inspirator. 

Rolul de a semnaliza al semnului 
plastic urban, cel educativ şi rolul său 
estetic m-au determinat să definesc 
semnul plastic concluzionând că poate fi 
un obiect tridimensional sau plan, ori 
chiar un punct care atrage atenția prin 
formă, culoare, mesaj creând o 
semnificație aparte asupra unei zone sau 
asupra unui spaţiu distinct. 

Mimesisul a fost precedat şi generat 
de simbolic. Atitudinea estetică este 
legată organic de nivelul tehnicii şi 
ştiinţei, şi depinde în mod direct de baza 
economică a societăţii și de modelele 
educaţionale din lumea contemporană. 

Semnele plastice pot face parte şi din 
lucrări de artă ca cele din anii 1900, ani în 
care artiştii au început să conceapă afişe, 
instalaţii, ori mesaje cu caracter de 
propagandă comercială sau politică. A 
fost perioada de debut a artei 
conceptuale și a revoluțiilor culturale. 

Spațiul public din Renaștere și până la 
revoluția industrială, era tratat mai 
degrabă sub unghi strict funcțional și 
cantitativ. Zeii au fost înlocuiți cu sfinții 
prin secolul III-IV, în reprezentările 
monumentale laice sau bisericaști, iar în 
Evul Mediu ei au căpătat reprezentări 
lumești inspirate din rândul poporului. 
Însuși Dumnezeu s-a întrupat și a căpătat 
chip de om prin preluarea însușirilor Sale 
de către iudeul IIsus din Nazareth, în 
urma schismelor, dar și a conciliilor 
ecumenice. Secolul Luminilor, al științei și 
progresului, al descoperirilor tehnice, a 
adus și el noi schimbări sociale, politice și 
economice, marcând și progresul artelor. 
Artele ce se aflau la mâna imperiilor și a 
guvernatorilor a slujit interesele 
războaielor, propagandei politice de 
dreapta, stânga, sau centru, iar 
democrația cu libertatea ei de exprimare 

artistică și socială, a existat mai mult ca 
un principiu general al drepturilor 
omului, marea finanță fiind cea care a 
comandat din umbră scenariile și 
scenografiile, în funcție de interesele ei de 
castă. 

Arta este o știință, afirma din sec. XV 
Leonardo da Vinci, este o cunoaștere în 
sensul celei intuitive și este o știință, în 
sensul realizării practice cu ajutorul 
tehnicilor științifice. Nu există nici o 
îndoială că procesul umanizării omului, 
care nu s-a sfârșit nici astăzi, a început 
acolo unde au apărut primele forme ale 
artei. ‚,Frumosul poate face lumea mai 
bună!” 

În esențializarea și perceperea 
mesajului, forma sau culoarea sunt cele 
care crează dialogul cu subconștientul 
colectiv creând mesajul, pe fondul 
impactului emoțional. 

Arta a tins să înlocuiască criteriile 
estetice, pretutindeni amenințate, cu 
înțelesul cotidian, ne mai ascultând de 
nici un fel de reguli. Singura sa menire în 
ultima sută de ani a devenit comercialul, 
încapsulând diverse idei, comentarii 
istețe și colorate ca limbaj plastic asupra 
lumii înconjurătoare, transmise cu o 
varietate debordantă de elemente de 
limbaj vizual. Astăzi, ea păstrează în 
tensiune două tendințe: funcția sacră, 
auratică, elitară, a imaginii artistice și cea 
profană, a cărei valoare constă în 
actualitatea informației vehiculate. 

Bi sau trienala, este noul templu azi, în 
care arta își reconfirmă, periodic, 
capacitatea de a produce experiențe 
estetice, de fapt pentru un public larg tot 
mai anesteziat cultural, dar cucerit de 
prezenţele publicitare ale media, de 
spectacol, comunicând pertinent numai 
cu un restrâns public avizat. 

●
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Born on 25 April 2001 in Iasi, Romania, Elleny Pendefunda is member-artist of the 
amcient "Casa Dante" Fine Arts Society of Florence. He has so far presented twenty 
personal exhibitions and numerous participations in group exhibitions on three 
continents. His paintings are the emblem of expressive freedom, of a pure rhythm of signs, 
colors and light, but at the same time they are also dimensional doors that show a new 
way of perceiving reality. 

The danger of getting lost in the underground labyrinth and the flight in the celestial 
labyrinth represent the restlessness of the limits imposed by a changing society. This 
phenomenon, seen through the eyes of the artist, is not so much a desire for the infinite or 
a comparison with the gods, but a process of self-knowledge through which the author 
discovers that the labyrinth is actually a construction of the mind, a structure in which we 
could close and be fooled with a false idea of freedom. Therefore Elleny Pendefunda 
proposes experimental works, emotional fields and a set of wings that allow a change of 
perspective, an ascension to perceive the never clear whole and to move away from the 
deception of mental walls and easy success. The way out of the labyrinth is not within it, 
but is found in the interior of each one. The project of the wings deployed in the labyrinth 
is enlightening, because it is clear and possible: the exit from the abyss can influence 
negative thoughts and energies, and at the same time offer the most valid achievements: 
freedom and the possibility of being the architects of own destiny. 

Elleny makes us understand how each of us can be a winner, manifesting ambition, 
dedication and messages, discovering something unique, vital and precious, which does 
not correspond with breathing or heartbeats, but which lives in the heart and in the mind 
and that in dream and in ecstasy it manifests itself free: the soul. 

Città di Vita,  
Firenze, 25 luglio 2019 
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Petre SOLONARU 

 

 

 

 

 

 

Șamanul pelasg 
 

devărul sălășuiește în lăuntrul 
nostru, însă, fiind scris într-o 
limbă a vibrației galactice, pentru 

a-l descifra este necesară Întoarcerea la 
Sine. Trezirea... Aletheizarea... Acolo, 
drept hieratice chei, Simbolurile 
Theometriei sunt ghizii de inițiere în 
dumerirea legăturii dintre omul profan și 
omul spiritual ce are a transla de la 
guvernarea Luminii către conștiința 
universală a Gravitației, de la lumea de 
aici a Splendorii la lumea „de dincolo” a 
tăcutei Înțelepciuni. Ciceronii rânduiți ne 
vor îndruma dincolo de perdeaua 
trădărilor privirii către Templul Vidului 
Dintâi, spre vederea Vortexului stăpânitor 
de timp și spațiu ce, în simultaneitate, a 
ridicat Seara, a ridicat Dimineața 
dăruindu-ne Ziua Soarelui de după soare... 
La intrarea în Naosul purificator ne va fi 
dezvăluită o Diadă amintind de mistica 
Ogdoadă: Două statuete din vremea când 
pe Cerul Hiperboreean tutela Thuban, 
adică de peste 6.000 de ani, stea aflată 
față de noi, în ani lumină, la o „diviziune” 
a vitezei luminii în vid, adică la 
aproximativ 299,792456 ani lumină, 
așadar la 283,6 x 10¹³ kilometri... Thuban, 
alpha-Dragonis, a fost Stea Polară de 
Nord începând cu 5.574 î.e.n. și va reveni 

în acest „cin circumpolar” pe la anul 
10.000 e.n., deci peste 7.980 ani 
pământești, apoi pe la anul 20.300 e.n. 
Așadar e vorba de acele figuri alegorice 
din lut ars descoperite în 1956 la 
Cernavoda pe Dealul Sofia ce au fost 
eronat botezate „Gânditorul de la 
Hamangia” și „Femeie șezând”... Căci ele 
au altă semnificație, după cum urmează... 

   Statueta Bărbatului–Zeu, pe care o 
numesc „Șamanul pelasg” de la 
Cernavoda,  nu poate fi circumscrisă unei 
situații de împovărare a minții, de visare 
în adormire a unui „cugetător” din 
Peștera lui Platon!... Alfabetul său 
theometric pledează pentru ideea că 
reprezintă arhetipul Șamanului pelasg, 
aflat în transă mistică (enstaza-
samadhi!... o întoarcere/intrare a Ființei 
în sine, în osialitate), când dualitatea 
obiect-subiect este suprimată, iar ținta 
supremă îi este eliberarea (moksha), 
mântuirea, revenirea la Punct, împăcarea 
cu pulsul Terrei, cu Ființa Pământului (în 
explicații vom întâlni rezonanța 
electromagnetică globală, Constanta lui 
Schumann, 7,83 hz)... Ea, subliniez, nu 
este o retorică a „Gânditorului”, deoarece 
constituie o „Mudra” (un Sigiliu al 
Bucuriei, despre care vorbea ades 

A 
 



Iarna 2020  | Contact international 117 

 

Brâncuși, referitor la scopul Operei sale, 
însă rămânând mereu neînțeles), fiind cu 
osebire o cuminecare/împărtășire între 
Creatura Trezirii, aceea ce și-a calmat 
dubitațiile cogitative (e de relevat postura 
intrării lui Isus în Ierusalim călărind 
măgarul-mintea, cum și aceea a lui Lao 
Tze stăpânind taurul-gând), și Creatorul 
care Tace. Așadar, Oglinda Statuetei nu 
se identifică cu mintea, fiind o 
stare/poziție a Vindecătorului autentic ce 
accede la Frecvențele cerebrale ale 
Copilăriei Dintâi numite frecvențe 
„Delta” (0,1-4 hz) ce poartă denotația 
somnului foarte profund fără de vise, 
„când mintea ascultă Sufletul”, Muzica 
Tăcerii... iluminarea metanoică, nașterea 
din nou în „ne-naștere”, călătoria astrală 
către o extracorporală scrutare, refacerea 
structurii ADN-ului, aducerea aminte 
aievea... Într-o relaxare psihosomatică 
desăvârșită, aproape „nonfizică”, undele 
creierului (impulsuri electrice) încetinesc 
(sunt la opoziție cu frecvența 
Kaliogenezei), facilitând posibilitatea 
comunicării Sufletului cu Divinitatea sub 
o cadență a fetusului (chiar poziția 
corpului Șamanului de față este, se vede, a 
fătului post-embrionar!...). Undele 
„Delta” sunt și acelea din preajma morții, 
fiind ele sub magia lui „M” din mantra 
AUM, a lui Shiva, ca atare, Mahadeva, cel 
ce veghează de pe Muntele Kailash la 
distrugerea Creației. E de știut că omul 
„aude” frecvențele de la 20hz la 20.000hz, 
însă, „ascultă” cu adevărat doar „în” 
0,01-5,7 hz (Kaliogeneza), meditând și 
stăpânindu-și Neliniștea până către 
pragul de 11,4 hz (vezi mesajul 
Înălțimii „Șamanului” văzut într-o 
armonie/proporție a numerelor 
susținută de osialitatea Creației!)... 
Până aici călătorim pe Minte... peste 
11,4 hz mintea călătorește deasupra 
noastră... Trebuie să ne menționăm că 
strămoșii pelasgi, cu mult mai înțelepți, 
așezau defuncții lor în mormânt sub 
această atitudine corporală a împăcării 
omului cu veșnicia lui Ananke, țintind 

centrul Pământului către Sirius, Soarele 
de dincolo de soare și având în vedere 
„adânca ascultare”... Asemeni Lotusului, 
ce dumirește ce-i apa, plutind astfel în ea 
fără a se uda, și Omul cunoaște ce-i 
moartea atunci când în fiece clipă a vieții 
se afundă fericit într’însa, însă mereu și 
mereu detașându-se de imixtiunea cu 
aceasta... Vorbesc de Omul ce, aici și 
acum, e Șamanul pelasg!... 

   Pentru început să notăm datele 
geometriei mundane: Statueta 
Bărbatului–Zeu, a Șamanului pelasg are o 
înălțime de 113,772 milimetri; distanța, 
când opera este privită din față, de la 
creștet la nodul adamic este de 23,85 
milimetri; linia verticală de la creștet ce 
intersectează pe aceea a medianei 
orizontale maxime a umerilor este de 41,9 
milimetri (include și 23,85 mm) și 
amintește de diametrul lui Sirius/ Cetatea 
Noului Ierusalim prin formula 1/0,419 = 
2,385; linia verticală ce vine de la 
mediana orizontală a umerilor până la a 
secta orizontala ce leagă așezarea 
coatelor pe genunchi are 21,09 milimetri 
stă în formula: ħ/2... unde „ħ” 
statornicește constanta cuantică 
restrânsă a lui Max Planck, adică 
„Strămurarea Țipeniei”; linia verticală ce 
coboară de la orizontala coatelor pe 
genunchi până ce atinge orizontala dintre 
extremitățile tălpilor are 50,0782 
milimetri și stă în formula: π x Φ. Prin 
urmare, de la vortex la tălpi avem: 
113,772 = 41,9 + 21,09 + 50,0782. 

   Totodată, dacă unim punctul de sus 
al frunții cu o linie ce trece prin 
extremitatea medianei umerilor până la 
orizontala extinsă a tălpilor vom avea 
înaintea ochilor o fațetă a unei virtuale 
piramide cu linia bazei de 180,0 milimetri 
(numărul dragonic al Omului!), liniile 
către vârf de câte 144,72 milimetri, pe 
când unghiul dintre linia temeliei și liniile 
de la capetele sale către vârf este de 
51,84º (exact unghiul știut al Piramidei 
Khu, cea a spiritului Luminii, a 
Gravității divine), însemnând o 
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diviziune din produsul : c x √3, unde „c” 
este viteza luminii în vid. Perimetrul 
pătratului format din cele patru (desenul 
anexă clarifică deosebirea dintre opt și 
patru „picioare”), linii ale temeliei este de 
715,5mm = 178,87mm x 4, iar 
perimetrul/circumferința cercului ce 
circumscrie pătratul de mai sus este de 
794,2mm. 

    Extrapolând datele de Jos și ținând 
seamă că nu măsurile și Măsura poartă 
„Migdala divină”, avem înțelesurile cele de 
Sus (din arcanele Theometriei)... 

11,3772 = 2 x I ... unde „11,3772”, în 
centimetri actuali, înfățișează Înălțimea 
„Șamanului pelasg, pe când „I” = 
5,6886... x 10 la puterea a 34-a 
simbolizează Constanta Brâncuși (vezi 
„Spre simfonia brâncușiană” de Petru 
Solonaru, Ed. Sigma 2018, București!) a 
Kaliogenezei, frecvența intranucleară a 
atomilor Creației divine: adică 
5,68864834 de zeci de milioane de 
miliarde de miliarde de miliarde de 
hertzi... se înțelege: într-o secundă, spre 
deplina bucurie a atomului de cesiu 133. 
Înălțimea în Degete Hermesiene este de 
6,0678Dj, iar în Inch este de 4,472In ( Un 
Inch este ≈ radicalul din „6,48” ce 

înseamnă un fragment din grosimea 
Zidului Cetății Noului Ierusalim, similar, 
în proporție, cu grinda Porții 
Androginului a lui Brâncuși). 

11,3772cm = (2π x α) : √3,  unde: 
„π” , transcendentalul, determină raportul 
dintre circumferința (Roata, 
desăvârșirea) cercului și diametrul 
(limita) acestuia; „α”  vizează numărul 
treptelor ADN-ului uman (3,1352832 
md.), iar „√3” își are deslușirea înălțimii 
Vesicei Piscis („Echerul”!), figura 
theometrică împărtășită de cercurile 
Genezei. Și: 11,3772 ≈  2 x „α” x 7 x 
25.920... „Dublul Helix” al Omului, 
Floarea Vieții și Precesia echinocțială a 
axei Terrei față de stelele „fixe”... 

11,3772cm = Φ² : 23, unde „Φ²” 
tălmăcește puterea pătrată a Numărului 
pythagoreico-fibonaccian, totodată 
delimitează un fragment al lungimii 
orbitei Planetei misterioase Nibiru:  Φ² x 
10¹² km,  pe când „23” trimite la numărul 
perechilor de cromozomi umani. Despre 
„Planeta X”, Nibiru: Domnia Sa va trece 
aproape de Pământ și pe la anul 10.000 
e.n. când Thuban, alpha din Constelația 
Dragonului, va redeveni pentru o vreme 
Steaua Polară a Nordului. 

 
 

Cultura Hamangia. Sursa foto: http://complexhamangia.ro 

 

http://complexhamangia.ro/
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11,3772cm = 14562 : 1280... unde 
„11,3772” cm este chiar înălțimea 
Statuetei, pe când „14562” precizează 
înălțimea medie a Uscatului Terrei în 
centimetri europenești și, totodată 

statura Piramidei Khu de la Memphis (nu 
Keops!), iar„128” este Doi la puterea a 7-a 
(septenarul Isis-iac). Înălțimea 
Piramidei cuprinde, așadar, 1280 de 
înălțimi ale „Șamanului pelasg”! 
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11,392cm ≈ 2 x 19 x c,  unde 11,392 
≈ înălțimea Statuetei de la Cernavoda, pe 
cînd „19” (Număr al Luminii!) stă sub 
misterul celor 19 cercuri complete, alături 
de 36 arcuri de cerc, ale Marelui Cerc ce 
îmbrățișează „Floarea Vieții” și 
totdeodată, drept „190”, reprezintă 
totalitatea Fețelor, Vârfurilor și Muchiilor 
aparținând celor Cinci Solide Perfecte, 
zise ale lui Platon. Totodată „19” vine din 
ecuația celestă: 19 ≈ 149,6 x √Φ... unde 
„149,6” este o diviziune a mediei distanței 
orbitale a pământului față de soare, iar 
„√Φ” (Flexiunea Universală!) este 
vectorul din Vestea „Vesicei Piscis” ce 
leagă formele/spațiile curbe (cercurile, ca 
atare) ale Hexagenezei cuantice, având 
funcție gravitațională. Suma valorilor 
unghiurilor celor Cinci Poliedre 
Desăvârșite este de 14.400 grade, adică 
120²... Aici întâlnim rostul lui „144”... Iar 
„c” este viteza luminii în vid... 

(11,3772)² =  80 Φ = 4 x I² = 
129,44... unde acest „129,44” înfățișează 
un raport al Oului Sacru, între axa mare a 
sa și axa mică. I² este pătratul frecvenței 
Kaliogenezei sau 20 Φ (vezi Apele de Sus 
și Apele de Jos din Geneză). Deasemeni: 
12944 ≈ 25920/2... Vezi eugenia la 
Platon!... 

(11,377)³ = 1472... Acest număr 
reprezintă un fragment din Distanța cea 
mai mică de la Pământ la Soare, la 
Periheliu (periabsida!), ce se întâmplă 
anual pe la 3 ianuarie. 

11,377 = π x Φ x √5... unde „π” 
desemnează proporția dintre perimetrul 
și diametrul cercurilor Genezei, „Φ” este 
Tăietura de Aur, a Frumuseții, iar „√5” 
conotează „Compasul” din Vesica Piscis 
prin care Cel Singur trasează cercurile 
Creației. 

11,4 = 145,6 x 7,83 ... unde „14562 ” 
precizează înălțimea medie a Uscatului 
Terrei în centimetri europenești și, 
totodată „văzduhul” Piramidei Khu de la 
Memphis (nu Keops!!!), pe când „7,83”hz 
desemnează Pulsul „tandru” al 

Pământului, drept constantă a lui 
Winfried Otto Schumann. 

11,383 ≈ (I² x ħ)/c = (20 Φ x ħ)/c... 
unde „I²” este pătratul constantei 
Kaliogenezei (20 Φ), a frecvenței 
intranucleare a atomilor Creației 
divine: adică acea oscilație divină, pecete 
a Genezei, de 5,6886 de zeci de milioane 
de miliarde de miliarde de miliarde de 
hertzi... se înțelege: într-o secundă a 
atomului de cesiu 133, „ħ”/vibrația 
sacră reprezintă constanta restrânsă Max 
Planck, o proporție între „incrementul 
minim” și pulsație, Energia emisă de 
fotoni, ca Lumină Dintâi, iar „c” este 
viteza luminii în vid... 

11,376cm = 79 x 144... unde „79” ne 
reamintește de Simbolul Aurului 
(numărul atomic, electronii săi), iar „144” 
este o „cusătură” a puterii pătrate a celor 
12.000 de stadii ale lungimii, lățimii și 
înălțimii Cetății Noului Ierusalim, Sirius 
(vezi în adânc Geneza, Apocalipsa 21 și 
„Timaeus”). 

11,366cm = 888 x 128... unde „888” 
singularizează dimensiunea Universului 
sugerată (x 10²¹ km) și ca infinitul triadic, 
iar„128” este Doi la puterea a 7-a 
(septenarul isis-iac), o pătrime, ca 
diviziune, din orbita sistemului solar în 
jurul Sistemului lui Sirius. 

11,3587cm = 79 x 10³ : 695,5... când 
695,5 mii kilometri constituie raza 
Soarelui, iar  „79” ne înlesnește aflarea 
Simbolului Aurului (numărul atomic, 
electronii săi...). Când privim cu atenție 
Statueta din lateral, acest „79º” este 
unghiul misterios format de 
orizontală/abscisă și linia ce pornește de 
la Glanda Conștienței-Pineala spre acel 
orificiu din creștet și se prelungește în 
scopul de a întâlni Steaua Thuban (alpha-
Dragonis). Deasemeni, linia ce începe din 
același orificiu trepanat (cu rolul unei 
porți care, în preajma morții, reunește 
segmentarea lui Yin și Yang, înlesnind 
sufletului și spiritului să transceandă 
către alte Dimensiuni), tăind extremitatea 
dorsală a trupului ajunge până la 
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orizontala tălpilor (mergând în 
continuare înspre steaua Alnilam din 
centura Orionului) va forma o muchie a 
piramidei ce înscrie în spațiul sacru 
Statueta... Despre care se va vorbi în 
continuare... Unghiul dintre linia spre 
Thuban din Dragon (cel din vremea 
creării atât a Statuetei pelasgiene cât și a 
Piramidei Khu!) și linia către Alnilam din 
Orion este de 129,44º (Numărul Oului lui 
Brahma!)... Vezi desenul... 

11,3772cm = 6371,2 : 56... unde 
„6371,2” statornicește raza medie, în 
kilometri, a Pământului (diviziune a 
jumătății radicalului din Φ 
=1,61803398874989484820...), iar 
„56” este Raza Verde a Bariului cu 
conotații celeste (vezi Miezul Luminii!). 

11,379 = 12 : ħ... unde „12” are 
semnificația celor 12 raze (6 diametre) 
ale Cercurilor Hexa-Genezei, iar „ħ” 
conotează constanta restrânsă Max 
Planck, o proporție între incrementul 
minim și pulsație. Metaforic rostit: 
Energia emisă de fotoni, ca Lumină 
Dintâi, prin cele Douăsprezece Raze 
ale Hexagenezei... Încă o dată: 
Cunoașterea aceasta o stăpânea Autorul 
„Șamanului pelasg” de peste 8.000 de ani 
pământești față de noi cei ai smereniei!... 

8,9443cm = 11448,1 : 1280, unde 
„8,944cm” desemnează latura ogdoadică a 
piramidei virtuale în care stă Șamanul 
pelasg (una din cele opt!... așezate pe cele 
...patru margini), „11448,1” reprezintă, în 
centimetri, latura ogdoadică a Piramidei 
Khu, iar „128” este Doi la puterea a 7-a. 
Adică: pătrimea orbitei de 512 x 10¹² km 
pe care o parcurgem în 810.000 ani 
lumești în jurul sistemului stelei alpha-
Canis Major (anume, în fiece an 
632.066.600 km). Totodată „512” este un 
fragment al raportului între razele 
atomice ale Heliului și Hidrogenului: 
128/25 ce-și are esoteria în „vălurile” 
Gravitației. Ea, „512” e și înălțimea, în 
centimetri, a Porții Androginului/zisă a 
Sărutului de la Arcinna (Târgu Jiul vechi). 

8,9443cm = (888  x  0,067086) : 
6,66...    unde „888” reflectă dimensiunea 
Universului sugerată (x 10²¹ km) și ca 
infinitul treimic, pe când „0,067” 
reprezintă coeficientul de excentricitate 
orbitală a Pământului (raportul dintre 
distanțele afeliu/ periheliu, respectiv: 
152,1 mil. km și 147,095 mil. km), iar 
„666” întruchipează rădăcina spirituală a 
lui „36”, Numărul reptilian al lui Adam. 

Unghiul mâinilor este de 79º față de 
orizontală... referire la Simbolul Aurului: 
2.8.18.32.18.1... Aici relev faptul că liniile 
brațelor ce-s legate de mediana pieptului 
formează Triunghiul Yang la Bărbat 
(Șamanul!.. alpha-Arcturus!...), iar la 
Femeie (Spica, alpha-Virgo!) ele alcătuiesc 
Triunghiul Yin, adică „potcoava tăierii 
embrionului”. Aceasta arată că: „Precum 
în cer este și pe pământ”, evidențiind 
incantația cosmică a „Mioriței” prin: 
„Soarele și Luna/ mi-au ținut cununa”... 
anume, Coroana Boreală, aflată pe cer 
stânga/sus-răsărit față de „Bunul Păstor” 
(constelația Bootes!). 

Radical din unghiul de la temelie spre 
creștet 51,84º (51º50´35´´) este 7,2... ca 
72, Dublul Adam.  

Când 51,84 x 10³ = 25.920 x 2... unde 
„25.920” este „anul cosmic”/precesia 
(Platon!), Metacosmesisul!... 

14,472cm : 8,9443 = Φ... 
unde„8,944cm” desemnează latura 
ogdoadică a piramidei virtuale în care stă 
„Șamanul pelasg” (una din cele opt!.. 
calculată astfel: 8,9443 = 11,3772/√Φ ), 
iar „14,472cm” constituie liniile ce leagă 
extremitățile liniei temeliei cu fruntea. A 
se urmări desenele anexate!... De altfel, 
această „semi-latură” a bazei piramidei 
ce-l înscrie virtual pe Șaman este de 1280 
de ori mai mică decât aceea de la baza 
Piramidei Khu, ce stabilește, în final, 
înălțimea artefactului. Iar „128”, știm deja, 
este Doi la puterea a 7-a (septenarul Isis-
iac). 

71,55 = 3 x 2,385... unde „71,55” este 
perimetrul pătratului virtual pe care este 
așezat „Șamanul pelasg”, pe când „2,385” 
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este rădăcina pătrată din constanta 
Kaliogenezi, „5,6886”... (Brâncuși!), 
totdeodată este o diviziune a diametrului 
lui Sirius/Raiul, deci: lungimea, lățimea și 
înălțimea Cetății Noului Ierusalim, despre 
care vorbește Îngerul cu Trestia de Aur 
din Apocalipsa 21!. 

79,42 = 3,333 x 2,385... unde „3,333” 
înseamnă 10/3, pe când „79,42” este 
circumferința cercului ce circumscrie 
pătratul bazei virtuale a Statuetei de la 
Cernavoda, iar „2,385” este ceea ce cu toți 
părem deja că „știm că este”... 

71,55 x 79,42 = 5,6886 x 1o³... unde 
„71,55” și „79,42” sunt dimensiunile în 
centimetri europenești ale lungimilor 
pătratului și cercului de la baza Statuetei 
„Șamanului pelasg”. Iar „5,6886” x 10 la 
puterea a 34-a, știm, înseamnă constanta 
Kaliogenezei (Brâncuși!), frecvența 
folosită de Creator în fiece secundă 
spre a revela Omului Splendoarea 
Lumii. 

 144,72 = 2,385 x 32,36 x 1,875... = 
Dj x I² x √I...  unde „2,385” desemnează o 
diviziune din diametrul lui Sirius A, 
„32,36” semnifică puterea pătrată a 
constanei Kaliogenezei (I), iar „1,875” 
este dimensiunea în centimetri a 
Degetului lui Hermes (vezi „Spre 
simfonia brâncușiană”). 

   Argumentele de mai sus evidențiază 
că hiero-gliptul (autorul) Statuetei 
îndeplinise condițiile primirii harului: 
atașarea de Sacru simultan cu detașarea 
de oscilațiile minții, calmarea „amigdalei 
cerebrale”, învățarea Tăcerii Dintâi, 
trezirea la Cartea Akashică a Veșniciei, 
vederea Vidului, aflarea Strămurării 
Țipeniei... Astfel, Arta Șamanului pelasg 
este a discursului Numărului, anume o 
comunicare între paritatea (Perechea) de 
Jos și imparitatea Unului de Sus, între 
unduirea formelor frumoase și 
imobilitatea Formei aflată în divina grație 
a Frumosului. Aici Omul ca theo-
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antropos, acela ce „înviază din morți” (se 
Trezește!) către Nousul cosmic, fiind cel 
ce alege „Asemănarea”. Ca urmare: omul 
care nu este „ceva”, (spre pildă, o derulare 
a undei), poate, în acest mod, să se 
distingă „a fi altceva”, de ordinul 
adâncului oceanității, și a cărui știință e 
vastă când „știe că nu știe nimic”. Iar 
toate acestea sub scutul sapiental că el 
„știe că moare”, că, peste coregrafia lui 
Clotho, Lachesis și Atropos, el dăinuie, 
mai ales, în Jocul lui Ananke. Șamanul nu 
este un captiv al semnelor flăcării 
combuste închipuite pe peretele 
cortexului, ci este Deschisul către Templul 
noumenal al Luminii și Gravitației (drept 
clintire a neclintirii), Raiul de Sine al 
îndumnezeirii unde guvernează „Amo 
ergo sum”, nu „Cogito ergo sum”. El, 
„Șamanul pelasg”, e Tămăduitorul ce ne 
arată Ierusalimul Înțelepciunii (Sirius!), a 
celui iluminat, a celui, cum spuneam mai 
sus, ce „știe că nu știe”, a inocentului orb 
la ale lumii detașat acum și care, iată, vede 
înlăuntru scânteia divină, ascultând cu 
spiritul Tăcerea. Desăvârșita valoare a 
sa consistă în ideea că îl sălășuiește pe 
Om în Întrebare. Iar Întrebarea nu poate 
fi decât a tălmăcirii și a răstălmăcirii:        - 
Ce este (el!) când este?... și ce nu este (el) 
când nu este?... Adică, Ființă fără contur 
asemuindu-se unui spațiu cuantic într-un 
timp veșnic, pe de o parte, și Contur fără 
ființă închipuindu-se drept clipă într-un 
spațiu al nesfârșirii, pe de altă parte. De la 
Theometrie la Geometria umbrelor!... 

   Putem observa la artefacte că au 
craniile alungite cu un orificiu în vortex, 
aceasta sugerându-ne ritualul de 
deformare a capului ce se practica la 
incași, în vechiul Egipt faraonic printr-o 
„imitare” a Zeilor, iar gaura indică 
trepanația (înlesnită de trypanon, sfredel, 
Orion...) terapeutică efectuată. Totodată 
atragem atenția asupra configurațiilor 
capului, nasului, gurii și gâtului 
statuetelor foarte asemănătoare cu 
acelea al unei șopârle/saurian. 
Tăblițele de lut ale Sumerului vorbesc 

despre coborârea „din cer” (Constelația 
Câinelui Mare cu alpha-Sirius, a Câinelui 
Mic cu alpha- Procyon, a Dragonului cu 
alpha-Thuban) a Zeilor/Anunnaki. 
Pentru edificare e nevoie de a studia 
artefactele civilizației străvechi de la Tell 
Al-Ubaid, Irakul actual. Adam-ul 
sumerian, Lu.lu, cel născut dintr-un 
amestec om-reptilă, avea grumazul gros, 
lung, puternic pentru a face munca zeilor 
(în principal, extracția aurului) și stătea 
sub Cerul lui „36”, cromozomii Fiarei. 

   Un articol din 2006 vorbea de o 
Comisie internațională ce a ales ca 
ansamblul statuar „Gânditorul de la 
Hamangia” (corect, „Șamanul pelasg”!) 
să fie posibil reprezentant al civilizației 
Pământului într-o eventuală intersectare 
cu civilizații extraterestre. Însă afirm că 
realitatea ar sta, cu toate acestea, 
viceversa. Inversând rolurile, opera octo-
milenară descoperită pe Dealul Sofiei din 
Cernavoda este chiar Ea mesagera, 
hermesul unei culturi galactice (a 
Dragonului!) către noi, pământenii. Căci 
cei din afara globului terestru (Zeii) sunt 
aici, de pururea, iar știința lor 
theometrică lasă în urmă arta noastră 
rectiliniară, trecând peste dogme, justiții 
și sisteme proteguitoare ale părelniciei... 
Șamanul pelasg/danubian, precum o 
vioară ( urmăriți sculptura Culturii 
Vinča-Turdaș sau aceea a Cicladelor 
egeene de acum 5.000 de ani!), cu gâtul 
lung, capul oval serpilin înclinat, ochi 
triunghiulari, prelungi, privirea fixă, fără 
să clipească, fruntea îngustă, picioarele 
terminate în trei degete ca la Dinozaurii - 
Sauropodele din jurasic, urechi fără 
pavilioane (ascultă cu sufletul întreg) ce 
sugerează tăcerea celui ce cunoaște că nu 
cunoaște, a Dragonianului, repetă la 
nesfârșit o singură silabă a Întrebării: - 
Om!... Om!... Om!...  

   Într-o geometrie spirituală care 
orchestrează îngemănarea încremenirii 
chipului cu însuflețirea asemănării, 
„Șamanul pelasg” este cel ce-l ascultă pe 
Cel care Tace, neconcentrându-se pe 
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lumină, ci așezându-se în tărâmul 
Conștienței, al Gravitației. El, Înțeleptul, ce 
are capacitatea de a dirija Timpul și de a 
asculta muzica cosmică a Tăcerii, își dă 
seama doar de Cale, de sens, trecând din 
postura de veghe terestră profundă în 
starea de trezire cosmică, în „Za Moksha” 
(vezi Calea Eliberării spirituale de la 
Arcinna brâncușiană!).  Nu e așadar 
„Gânditorul”, neliniștitul, discriminatorul 
de cugetări, căci nu se întrece cu nimeni, 
nu schimbă nimic, nu ia nicio atitudine, ci 
doar Vede, fiind  Văzătorul Sinei. Atât!... 
Intrând în armonie cu tot și cu toate. 
Precum Ātman (Sinele), el stă pe Carul 
Căii (aici e așezat pe „Scăunușul eliberării 
de timp”!) ca unul ce a ieșit din ciclitatea 
samsarei, din transmigrare, din „avydia” 
și a pătruns în Liniștea lui Ananke, în 
„Vydia”. 

 Concluzie: În aparență Statueta 
„Șamanului pelasg” ne închipuie 

drumurile, forța de mișcare a cunoașterii 
profane (mâinile rugăciunare), 
harnașamente ale cogitației vălurelnice, 
ca fructe ale mirajului. De aceea și 
greșeala numirii sale de acum șase 
decenii, drept „Gânditorul de la 
Hamangia”...  Însă, în adânc, ea ne trimite 
prin intuiție la Conștiența spirituală a 
Călătorului astral, la Bunul Păstor 
(Arcturus!) ce decide vortexul fuziunii 
Centrului cu Cercul, Curbura cochiliană a 
Gravitației, Casa Iubirii Tămăduitoare... El 
mărturisește celor inițiați, separați de 
anafoarele minții, și care nu se bizuie pe 
„adevărul” celor din parabola „Grotei” lui 
Platon, că Omul își poate vindeca 
maladia sufletului care s-a atașat de un 
trup al Iluziei... „Om tat sat” (Omul este 
Ființa)... rămasă drept enneadica 
Întrebare a Sphinxului de la Memphis!... 
Locul așezării Omului... 

2 decembrie 2019 
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Katya KELARO 
 
 

Dialogul dintre iad și rai 
 

itind textul Evangheliei de la Luca 
16, 19-31, devenim martorii 
judecății dumnezeiești, drepte în 

profunzime și extrăgând adevărul după 
îndelungă chibzuire, lăsând timp de 
îndreptare celor chemați a face milostenie 
din ploile bogate revărsate din belșug 
asupra casei lor.  

Să treci zi de zi, îmbrăcat în porfiră și 
în vizon, cu pietre scumpe în loc de 
nasturi, pe lângă un sărman al sorții, 
fratele tău dintru începuturile și sfârșitul 
lumii, săracul ce-și avea sufletul în porfiră 
și trupul în zdrențe, răbdarea căptușită cu 
blănurile de vison și samur ale 
duhovniciei, cel care trăia cu nădejdea că 
starea de așteptare în care se află e 
temporară, nicidecum veșnică. Văzându-l 
pe bogat trecând ca un împărat în toată 
slava sa, săracul avea preînchipuirea 
împărăției de dincolo, unde tristețea va fi 
uitată, unde nu e ,,nici întristare, nici 
suspin, ci doar viață fără de sfârșit”, avea 
în oglindă proiecția trăirii înalte, 
împărătești în așteptarea căreia pătimea 
din greu. Bubele sale aveau să devină 
muguri, mugurii mângâierii, stigmatele 
răstignirii sale pe crucea vremurilor, la 
răscrucea drumurilor vieții și a hotarelor 
dumnezeiești ale existenței. Lazăr, căci 
Hristos ne spune cum îl cheamă pe sărac, 
Lazăr era ca un zarzăr înfrigurat de gerul 
vieții, cu mugurii îmbolnăviți de 
nepăsarea celor din jur, care aștepta un 
semn de iubire, un copac plin de muguri 
mucegăiți dar care așteptau primenirea 
razelor de soare ale iubirii, cu seva 
puroindă, el, despre care Mântuitorul ne 
spune că era nu doar sărac, ci ,,zăcea 
înaintea porții celui bogat”, se afla în 
starea de neputință în fața căreia nu poți 

fi indiferent. Săraci sunt mulți pe pământ, 
ei nu cerșesc, ci trudesc pentru o bucată 
curată de pâine, dar Lazăr din pilda 
Domnului nu mai era demult doar sărac, 
era bogat în boală, în nevoință, starea lui 
de cădere era avansată, căci zăcea,adică 
nu mai putea merge, nu mai putea lucra 
să își câștige existența. Era dependent 
complet de ajutorul aproapelui, vlăguit de 
putere, lucid pentru a înțelege starea în 
care se afla, dar incapabil de a se hrăni 
sau a-și câștiga existența. Faptul că 
Dumnezeu ne-a spus cum îl cheamă ne 
arată că nimeni nu e uitat, nimeni din cei 
pentru care mai marii zilei nu au timp, dar 
pentru care Dumnezeu își face timp să le 
aline rănile. Săracul Lazăr cel care zăcea 
precum paraliticii pe care prietenii sau 
familia îi aduceau înaintea Domnului spre 
vindecare, ședea ca o piatră în poarta 
bogatului. Lazăr, acest El’azar care în 
ebraică înseamnă ”Dumnezeu ajută” e 
numele vecinului cu șapte copii și căruia 
soția i-a plecat la muncă în Italia, e 
numele colegului de bancă a căror părinți 
au murit și îl crește o soră mai mare, 
Lazăr e pruncul pus la cerșit în gurile de 
metrou sau de autobuz ale metropolelor 
lumii, Lazăr e cel rămas fără casă căci i-a 
luat-o banca după faliment, Lazăr e 
bătrânul care vinde flori în colțul străzii și 
care cu banii primiți ia o pâine pe care o 
împarte în cimitir pentru cei adormiți din 
familie, Lazăr e bolnavul care nu are bani 
de operație dar care așteaptă firimiturile 
anesteziei și ca mâini îngerești să-l scoată 
din ghimpii agoniei, Lazăr e fiul, fratele, 
tatăl, ruda noastră pe care Dumnezeu ne-
a lăsat-o în grijă să ne privim în el ca în 
adevărata oglindă prin care dobândim 
veșnicia, Lazăr e terminația văzută a 

C 
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mâinii invizibil întinse de Dumnezeu spre 
noi, să ne încerce mila atunci când ne e 
bine. Dumnezeu care transformă darul 
nostru în harul bogate și milă revărsată 
din belșug peste sufletul nostru care altfel 
se deșertifică din nepăsare. Lazăr a îndu-
rat la poarta bogatului nu doar foamea, ci 
a îndurat boala fără cârtire, a privit 
bogăția fără invidie, nu l-a coborât pe 
bogat în gândul lui cu nimic din splen-
doarea în care se scălda, nu l-a pizmuit, nu 
l-a urât pentru asta, și-a spălat sufletul de 
temnița gândurilor viclene, înjositoare. A 
îndurat pâinea amară a râsetelor ascuțite 
ce ieșeau din casa bogatului, disprețul lui, 
umilința, ironia, Lazăr a fost ca pomul 
dojenit de boală dar mântuit prin ucenicia 
muceniciei răbdării căci Domnul m-a 
certat, dar morții nu m-a dat.  

Pustiu a fost însă în cămările odini-
oară pline cu bunătăți dar unde inteligen-
ța a nesocotit cuviința, moderația, 
modestia, măsura, generozitatea, dialogul, 
înțelegerea, compasiunea, unde luxului i-
au crescut colți devenind fiară iar puterea 
a devenit demon, unde omul a închis 
fereastra către Dumnezeu și către fratele 
sărac, nemaicunoscându-l. Nerecunoscă-
torul care a refuzat izvoarelor recunoș-
tinței curgerea și a oprit binefacerea și a 
pus stavilă, poartă milosteniei, care a 
văzut în Lazăr insignifiantul, punctul 
ignorabil al conștiinței când toți pelerinii 
din alte galaxii ale conștiinței, când intră 
în ulița galaxiei noastre văd o cruce 
imensă străjuind cosmosul și știu că acolo 
domnește bunătatea ca lege supremă a 
tuturor formelor de existență și a 
modurilor de existență în viața de aici și 
cea de dincolo. Cel care a crezut că 
Dumnezeu ia cina cu strălucirea nu l-a 
văzut pe Dumnezeu cerșind în ploaie 
lângă cel suferind, căci Lazăr flămândul 
era suferind, era plin de bube. Cine îi 
aduceau alinare lui Lazăr? Doctorii din 
lumea celor care nu cuvântă, câinii 
lingeau bubele lui Lazăr, așa ne spune 
Hristos. Lazăr ședea la poarta bogatului 
preș de călcat, având pământul drept 

targă și propriile lacrimi drept hrană, 
împodobit cu mărgăritarele suferinței, cu 
bubele bolii, copac invadat de omizile 
sufletești, care s-ar fi alinat fie doar și cu 
firimiturile de la masa bogatului, părăsit 
având drept rude și prieteni și 
companioni doar câinii, considerat un 
stîrv viu, cadavru ce respiră. Lăsat 
câinilor care se dovedesc a fi mai milostivi 
decât oamenii, decât orbul orbit de 
bogăția peste măsură, stropit cu porfira 
împăraților și înfășurat cu blana de vison, 
veselindu-se cu veselia nefirească a 
nebunilor. Îngerii șezut-au nevăzut și au 
așteptat ca moartea să umple cupa 
așteptării, trosnind poarta închisă a 
milostivirii cu pecetea dreptății lui 
Dumnezeu.  

Moartea l-a luat întâi pe Lazăr, și apoi 
a venit după bogat. De ce? Pentru că 
Dumnezeu a mai dat încă o șansă venirii 
în fire a omului bogat, ar fi putut face bine 
la moartea lui Lazăr, s-ajute trecerea lui 
curată la cele veșnice. În marea lui 
milostivire și răbdare, Dumnezeu a 
respectat întru totul voința omului, 
libertatea acțiunilor lui, a deciziilor lui, nu 
l-a constrâns să facă un bine chinuit, 
forțat, nu, a suportat până la capăt 
inflorescența malignă a răului omenesc. 
Când moartea a cules sufletul omului 
bogat, timpul a ars lumina binelui și toată 
strălucirea a luat locul întunericului. Căci 
moartea vine aici ca o naștere într-o altă 
lume pe care o prefigurăm încă de aici, o 
pregătim, o conturăm. De ce a moștenit 
bogatul iadul? Pentru că Domnul din cer, 
care a dat lumii daruri pentru veșnicie, 
care a dat omului lumina ochilor, a zilei, a 
sufletului, a înțelegerii, a frumuseții, a 
sănătății, a vorbirii, a iubirii, a dat omului 
daruri în lipsa cărora bogăția materială 
nu valorează nimic. Iar Dumnezeu e un 
generos până la capăt, El știe că starea de 
veselie adevărată a omului cu conștiință, 
adică a adevăratului bogat, bogat în 
dumnezeire, e starea de recunoștință, 
stare ce se exprimă în milostenie. Omul 
recunoscător e cel ce înțelege sensul 
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lumii, al creației și al timpului trăit, dă 
sens vieții și e un culegător al roadelor 
duhului. El știe că nimic din ce are nu are 
veșnic decât dacă îmbracă cerul cu porfiră 
și vison prin dăruire, pe cei plini de bube 
ai lumii îi alină, nestrivindu-i cu veselia lui 
casantă, nestrivind porțelanul sufletesc al 
celui suferind. Nu știm noi câtă porfiră și 
vison e în sufletele celor îmbrăcați în 
zdrențe, ale celor prea neputincioși a mai 
striga după ajutor, în ajutorul cărora nu 
trebuie să stăm pe gânduri a veni. Sufletul 
drept al lui Lazăr și-a sfârșit chinul și a 
plecat în sânul lui Avraam condus de 
îngeri. De dincolo, bogatul privește cu jind 
la starea lui Lazăr. Ce ne spune asta? Că 
din iad, osândiții privesc fără putință de 
izbăvire pe cei pe care i-au torturat cu 
nepăsarea lor și în ajutorul cărora nu au 
venit și le-au refuzat salvarea și 
mântuirea. Cei din iad privesc bunătățile 
raiului inaccesibil, ei văd ceea ce 
ignoraseră cu desăvârșire: că există rai, că 
există răsplată, că există viața de apoi, că 
Dumnezeu nu e inexistent, nici adormit, 
nici neatent, nici părtinic, nici nedrept, ci 
milostiv. Hristos, în pedagogia Sa subtilă, 
merge la granița dintre rai și iad, ne 
prezintă dialogul dintre cele două lumi, la 
ceasul sentinței. Osândit la rai pentru 
orbirea și trăirea sa indiferentă, bogatul 
se uită spre Avraam și spune.. Părinte 
Avrame... cel care nu avusese timp în viața 
de aici pentru cele veșnice, nu 
recunoscuse legea dată după care trebuia 
să trăiască, din iad cu glas mâncat de 
febra regretului spune spre cer... părinte 
Avraame... se recunoaște ca fiu al cerului, 
își asumă rădăcinile duhovnicești, se 
revendică așteptând milostivire din 
partea cerului, strigă spre cer, își face 
curaj, zace în iad cu ochii spre rai unde 
vede pe cel pe care-l chinuise...știe dintr-
odată cum îl chema pe săracul de la 
poarta lui...își aduce aminte numele lui, 
starea lui, diferența dintre stările lor 
existențiale, se vede pe sine în locul lui 
Lazăr la poarta veșniciei, paralizat de 
propriile-i acțiuni, robit de patima 

bogăției, scuturat din egoism cu prețul 
suferinței veșnice, îndrăznind spre cer... 
Părinte Avraame, implorând din cușca cu 
stârvuri suferinde și colcăind de cozile de 
șobolan ale demonilor spre curăția lui 
Lazăr cel îmbogățit și luminat în duh, a lui 
Lazăr cel prigonit. Acest părinte Avraame 
îngrozește pe ascultătorul cel atent căci 
arată osândirea neamurilor nerecunos-
cătoare către Dumnezeu, părinte Avraame 
arată pe fiul risipitor și nepocăit, de 
samarineanul nemilostiv, pe cel căruia 
știința, conștiința și bogăția nu i-au folosit 
la nimic. Primul care strigă e cel din iad, 
bogatul al cărui nume catastiful mântuirii 
nu l-a scris cu litere de suferință. Ajuns în 
stadiul cel mai de jos, bogatul sărăcit de 
bucurie strigă spre rai...către Avraam, 
neîndrăznind către Lazăr pe care-l 
ignorase ani buni, pecetluindu-i în uitare 
sfârșitul și de moartea prematură nefiind 
străin, ci s-a adresat vistiernicului 
cortului drepților a-l trimite pe Lazăr cu 
degetele înmuiate în apă a-l răcori...semn 
că rănile lui Lazăr se vindecaseră, că 
dispăruseră bubele care-l duruseră, 
văpaia din trup s-a stins curățindu-l. 
Hristos ne arată că bogatul ajuns în iad 
visa la o picătură de apă pe vârful 
degetelor, la o firimitură din viața veșnică 
după cum odinioară Lazăr visa la 
firimiturile de la masa bogatului.   

Mărturisirea bogatului din iad e 
cutremurătoare ,,mă chinuiesc în această 
văpaie” pentru că el avea să aibă înaintea 
ochilor veșnici imaginea lui Lazăr cel 
ignorat, părăsit pe patul suferinței când 
putrezea de viu în suferință și a cărui 
stare o disprețuise, și adevărata imagine a 
lui Lazăr, în toată splendoarea vinde-
cătoare a veșniciei, îmbrăcat în porfira 
martirilor și visonul iubitorilor pustiei, cel 
în chipul lui curățit de boală, în chipul cu 
care l-a creat Dumnezeu întru desă-
vârșire. Bogatul avea să-și vadă pustiul 
sufletesc, vanitatea, autosuficiența, avea 
să fie vindecat de orbire având pentru 
totdeauna înainte pe cel pe care-l 
omorâse sufletește prin ignorare, avea să 
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îl vadă în starea de grațioasă strălucire, 
binemirosind și cu blândețe gustând din 
bucuria mântuirii, săturându-se cu pâinea 
vieții. Dialogul dintre iad și rai ne mai 
arată un lucru, că, dacă dintre iad a venit 
implorarea și nevoia de înfiere întru 
veșnicie, din rai nu vine desfierea, ci 
înțelegerea peste puterea omului față de 
condiția celor ce se duc spre iad. Avraam 
îi răspunde întru adevăr... nu-l reneagă 
doar pentru că e în iad, îi certifică apar-
tenența la umanitate, la cina binecuvân-
tării și a faptei bune, îl recunoaște, nu 
minte, nu se preface orb, nu se bucură de 
porfiră și vison abandonându-l, nu-l 
alungă, nu-l exclude din veșnicie, ci îi 
arată starea în care a trăit și libertatea cu 
care și-a semnat singur condamnarea de 
bunăvoie. În răspunsul lui Avraam se 
simte compasiunea față de starea în care 
se află bogatul după moarte, sufletul lui 
muncit de regret, față de mărturisirea 
bogatului ,,mă chinuiesc în această 
văpaie” ce reflectă regretul, remușcarea 
copleșitoare, sufocantă, convulsiile 
râsului sarcastic preschimbat în urlet, 
devenit spasmotic și demoniac, râsul 
prefăcut în răget, în răcnet, în înfricoșatul 
plâns al celor înghițiți de iad. Când 
Avraam îi spune Fiule, acest fiule are 
efectul picăturii de apă pe buzele fierbinți 
ale celui din iad, arată în același timp 
nepocăința iudeilor față de legea nouă, a 
iubirii Fiului lui Dumnezeu, ne învață 
milostivirea ca fiind starea ce ne apropie 
cel mai mult de Dumnezeu. Milostivirea 
cuprinde iubirea ca stare superioară a 
materiei și desăvârșită în energia 
nematerialnică, e iubirea lui Dumnezeu 
către oameni, nu a oamenilor către 
oameni, nu e condiționată, nu așteaptă 
răspunsul obișnuit, nu e o echivalență a 
mulțimilor, ci e o saturare a densităților 
firii cu starea de conexiune la energii 
increate, fără început și fără sfârșit, o 
conectare perpetuă la starea de 
generozitate, de recunoștință, la izvorul 
înțelegerii și compasiunii față de tot ce a 
fost înzestrat cu conștiință, adică cu viață. 

 

 

Milostivirea arată că sacrificiul hristic 
a avut sens atunci și în toate timpurile, că 
omul a fost smuls din iadul vederii doar 
de sine și a trăirii doar pentru sine, că 
sinele a fost învins și scos la lumină, 
înflorind, ieșind din simpla existență către 
împlinire. Bogatul se înconjurase de 
obiecte plecând sărac din lumea care îi 
dăduse tot, săracul Lazăr ieșise din viață 
la aparenta condiție a animalicului, dar 
chiar și animalicul căpătase chip și 
comportament uman, se umanizase la 
vederea suferinței căci și animalele au 
empatie și rezonează cu fragilitatea firii. 
Atât de subtil se adresare Dumnezeu 
omului în porfiră și vison, cel pentru care 
știința era templu și cunoașterea era o 
casă, cel care făcuse școală și căruia nu-i 
lipsea nimic, decât esențialul: dramul de 
conștiință și mâna întinsă căci mâinile lui 
fuseseră umplute până la refuz. 
Dumnezeu îl făcuse bogat pe om, iar omul 
se făcuse nemilostiv uitând sursa de unde 
izvora bogăția lui, fântâna lui secase și 
bogăția lui a rămas o amintire a unui timp 
irosit, al risipirii. 

●
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Radu BOTIȘ  

 

 

Crăciun și sfințenie’n 
Maramureș 

 
uminatã şi plinã de încãrcãturã 
duhovniceascã, sãrbãtoarea 
Naşterii Domnului aduce în 

fiecare an sfânta bucurie a reîntâlnirii cu 
Pruncul Iisus Izbãvitorul şi Mântuitorul. 
Chemare tainicã pentru fiecare dintre noi 
de a porni cu gând bun pe drumul magilor 
din rãsãrit, însoţiţi de steaua credinţei cu 
dorinţa de a-L reîntâlni pe Cel care, mereu 
iertãtor, a îndumnezeit lumea prin 
valoarea Naşterii şi a Jertfei Sale. 

Vestea Naşterii Mântuitorului a 
împlinit proorocia, a împlinit însãsi 
fãgãduinţa lui Dumnezeu (Fac.3,15) de a 
ne reabilita din întinãciunea fãrãdelegilor 
în care a cãzut neamul omenesc prin 
pãcatul neascultãrii protopãrintilor 
(Adam şi Eva) noştrii. Dumnezeu se face 
om pentru ca omul muritor şi supus 
pãcatelor sã fie îndumnezeit. 

Cuvântul ,,Crãciun” este înrudit cu 
termenul de origine latinã ,,creatio” 
(latina cultã), iatã întelesul, semnificaţia-
precum o creatie, Dumnezeu coborînd în 
lume cu scopul rezidirii acesteia aducând 
împãcarea cu Fiul Sãu Cel ce va ridica 
pãcatele lumii, începutul noii creaţii prin 
Adam cel nou. 

Plinã de parfum divin, minunata 
sãrbãtoare a Naşterii Domnului 
(Crãciunul) revine iar ca prilej de bucurie. 
Cei mici îşi lumineazã copilãria acestor 
zile deosebite semãnând bucurie prin 
vestea colindelor, recompensaţi fiind cu 
daruri creştineşte dãruite. Maramureşul 
îmbracã sfânta hainã a acestor sãrbãtori 

poate mai deosebit ca niciunde în lume. 
Colindele, asemenea unor rugi înãlţate 
spre ceruri deschid uşile inimilor şi a 
caselor de maramureşeni vrednici, cu 
bucurie şi respect pentru Dumnezeu, 
bucurându-i deopotrivã. 

In Sfânta Noapte nu doarme nimeni 
cãci de la casa preotului încep cetele de 
colindãtori, precum un regal, ducând 
pretutindeni salba lor de colinde. Apoi 
obiceiuri rãmase din moşi strãmoşi, 
pãstrate cu sfinţenie întregesc frumusetea 
sfintelor sãrbãtori de Crãciun. Miezul 
Nopţii Sfinte e completat de ,,Vitflaim”, 
obicei care înfãţiseazã prin cei 
aproximativ douãzeci şi patru de tineri 
personaje biblice – punctul central 
axându-se pe Naşterea Domnului. Magica 
noapte îşi continuã farmecul, copiii 
sănătoşi, rumeni în obraji umblând cu 
,,Steaua”ori amintind ,,Irozii”. Din casele 
creştinilor nu lipseste nici bradul, darnic 
împodobit, mândria fiecãrei familii 
creştine. In vremurile din trecut, bradul 
era ornat cu mere, nuci, şiruri de boabe de 
fasole albã ce simbolizau purificarea 
sufletului, acum înlocuite cu ornamente 
moderne. Trecutul şi prezentul aici poartã 
esenţa aceleeaşi idei nobile. 

Ultimii ani au completat frumuseţea 
Maramureşului cu festivaluri de datini şi 
obiceiuri cum ar fi cele de la Sighetu 
Marmaţiei, Borşa ori de pe Valea Izei, Baia 
Mare, Ţara Chioarului sau din zona 
Ulmeni. 

●

L 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

Athenaeum 
Cunoașterea prin 
necunoaștere 
 

uvintele mistic și misticism nu 
încetează să prolifereze, 
indiferent de domeniul în care 

apar ele sînt însoțite de un dinamism 
efervescent. Pentru a surprinde natura 
misticii creștine este nevoie de 
înțelegerea unor mișcătoare și secrete 
influențe care și-au pus amprenta asupra 
caracteristicilor sale esențiale. Cuvîntul 
„mistic” a apărut în secolul al XIV-lea, mai 
tîrziu răspîndindu-se și derivatele sale, 
fenomen care a adus cu sine extensia 
sensului și uneori chiar tăierea rădăcinii 
religioase, încît astăzi e un loc comun ca 
publicațiile despre fenomenul mistic să 
sublinieze absența contururilor precise 
ale termenului mistic, precum și a 
termenilor derivați. Dar această 
constatare este însoțită de necesitatea de 
a oferi o definiție de tip euristic destinată 
să precizeze care este direcția așteptată 
atunci cînd se vorbește despre mistică. 
Este vorba despre un fenomen al 
experienței interioare, al imediatului, mai 
puțin al reflecției, concepției, experiența 
mistică avînd un caracter inefabil. Semnul 
caracteristic este intensitatea nevoii 
religioase care se exprimă în sentiment și 
gîndire, în existență și stil de viață. 
Experiența mistică se străduiește să 
atingă realul în el însuși, perceput ca un 
absolut, și pentru a face aceasta 

inventează demersuri non-raționale. 
Pentru ea, orice filosofie se oprește la o 
idee a realului, nu atinge realul însuși ca 
absolut. Este clar că experiența religioasă 
a ridicat totdeauna probleme în măsura în 
care se găsea confruntată cu demersul 
filosofic și metafizic, ea însăși în căutarea 
înțelepciunii trăite. Istoricii spiritualității 
au cultivat o manieră de a contrapune 
tradiția ebraică și tradiția greacă: o 
apropiere intelectuală a Ființei care apare 
ca Bine, Frumos, Unu, pe de o parte, 
credința într-un Dumnezeu prezent activ 
în istorie, de cealaltă parte; un Dumnezeu 
al transcendenței, absolut, abstract, etern 
opus lui Iahve, Dumnezeu al Alianței, 
început și sfîrșit al lumii, care privește 
neîncetat cu bunăvoință spre oameni. 

Sînt gînduri care trebuie să-l fi animat 
și pe neștiutul autor al unui enigmatic 
tratat scris în Evul Mediu: O carte despre 
contemplație numită Norul Necunoașterii 
sau cum este unit sufletul cu Dumnezeu, 
traducere, cuvînt-înainte și note: 
Gheorghe Fedorovici, București, Editura 
Herald, colecția „Spiritualitate creștină”, 
ediția a 2-a, 2019, 256 p. Nu puțini au fost 
cei care au încercat să afle cine a fost 
autorul anonim, cel care a așternut în 
paginile manuscrisului său experiența 
întîlnirii interioare a omului cu 
divinitatea, dar dincolo de supoziții 

C 

Intenția autorului Norului 
Necunoașterii nu a fost să scrie 
o introducere în teologia 
mistică, ci să retraseze 
punctele forte ale experienței 
lui Dumnezeu, să-l invite pe 
cititor să-și întoarcă privirea 
către cunoașterea prin inimă, 
afectivă, către interioritatea 
care deschide calea 
transformării spirituale 
 

https://edituraherald.ro/watts/norul-necunoasterii-165-detail
https://edituraherald.ro/watts/norul-necunoasterii-165-detail
https://edituraherald.ro/watts/norul-necunoasterii-165-detail
https://edituraherald.ro/watts/norul-necunoasterii-165-detail
https://edituraherald.ro/watts/norul-necunoasterii-165-detail


132 vol.30,  187-190| ianuarie-februarie-martie, 2020 

 

neîmplinite nu a rămas decît certitudinea 
influențelor lui Dionisie Areopagitul, cel 
care cu Teologia mistică a pus bazele 
doctrinei mistice, cel care prin geniul său 
speculativ a influențat generațiile care i-
au urmat. 

Teologia mistică a lui Dionisie 
Areopagitul este neașteptat de restrînsă 
ca număr de pagini și cu toate acestea 
continuă să aibă un rol dintre cele mai 
însemnate în literatura și în gîndirea 
creștină. Pentru cei preocupați de 
aprofundarea înțelesului tainic, mistic al 
credinței, Teologia mistică, cu rădăcinile 
sale adînc coborîtoare în metafizica 
neoplatoniciană, este o lectură decisivă. 
Calea propusă de Dionisie pentru 
apropierea noastră de Dumnezeu este 
calea apofatică, a cunoașterii prin 
necunoaștere, a înaintării „în întunericul 
cel cu adevărat mistic al necunoașterii”, în 
întunericul supra-luminos. Autorul 
necunoscut al Norului Necunoașterii își 
îndeamnă cititorii să-l urmeze într-o 
lucrare care nu poate fi atinsă prin 
curiozitate intelectuală și nici prin 
imaginație, căci norul și întunericul 
despre care vorbește autorul nu sînt cele 
fizice, cele ale lumii înconjurătoare: 
„atunci cînd zic întuneric, am în vedere o 
lipsă de cunoaștere, ca atunci cînd, din 
pricină că nu le privești cu ochiul tău 
spiritual, sînt întunecoase pentru tine 
toate acele lucruri pe care nu le cunoști 
ori le-ai uitat. Și din această cauză nu este 
numit nor de aer, ci nor de necunoaștere 
cel aflat între tine și Dumnezeul tău.” Deși 
asupra termenului „mistică” persistă 
unele controverse, totdeauna a fost 
acceptată ideea că termenul mistic trimite 
la o realitate ascunsă, la interioritatea 
experienței directe a prezenței lui 
Dumnezeu, efortul de interiorizare fiind 
definitoriu experienței mistice, experiența 
care se situează dincolo de operațiunile 
intelectuale, gînd prin care Plotin 
prefigura celebra spusă a lui Blaise 
Pascal: Dumnezeu al lui Avram, Isac și 

Iacob, nu Dumnezeu al filosofilor și 
savanților. 

Norul Necunoașterii cere 
credinciosului ca prin lucrarea sa 
vrednică să apropie virtuțile, alungînd 
păcatele, cere să urmeze căile vieții 
contemplative, să nu se abată de la lectură, 
meditație și rugăciune. De la primele 
rînduri ale cărții autorul își îndeamnă 
cititorul la un exercițiu de smerenie și 
sinceritate, cerîndu-i să-i citească paginile 
numai dacă o face dintr-o chemare 
lăuntrică, dintr-o trebuință interioară: 
„Căci, oricât de multă știință despre toate 
lucrurile spirituale create ar putea avea 
un om, totuși nu va putea ajunge 
niciodată prin propria sa înțelegere la 
cunoașterea unui lucru duhovnicesc 
necreat, care nu este altceva decît 
Dumnezeu. Însă prin desființarea 
înțelegerii sale va putea, pentru că 
singurul lucru înaintea căruia înțelegerea 
se desființează pe sine este Dumnezeu. Și 
de aceea a spus Sfîntul Dionisie că cea mai 
adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu este 
aceea prin care El este cunoscut prin 
necunoaștere 
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Curentul mistic avea să capete .” 

amploare în întregul Ev Mediu, secolul al 
XIV-lea fiind dominat de mistica renană, 
reprezentată de Meister Eckhart și de 
discipolii săi Johannes Tauler și Heinrich 
Seuse. Printre gînditorii medievali, 
Meister Eckhart este unul dintre cei mai 
originali, aproape atipic, nefiind nici 
teolog, stricto sensu, nici mistic care-și 
povestește viziunile. A fost și una și alta, 
deopotrivă mistic și teolog, Lesemeister 
și Lebemeister. A predicat și a predat în 
numeroase orașe ale Europei, predicile 
sale au fost copiate, din acest motiv și 
deformate, fiind folosite în acuzarea sa. 
Eckhart a scris despre omul nobil ca omul 
care va ști să dobîndească împărăția 
aflată într-un ținut îndepărtat, a scris 
despre detașare, dar nu ca despre o stare 
de retragere din lume, recules în sine, ci 
despre detașarea văzută ca una dintre 
virtuțile cele mai de preț, pentru că „ 
adevărata detașare stă în aceea că spiritul 
rămîne la fel de insensibil la toate 
încercările bucuriei și suferinței, ale 
cinstei, pagubei și greșelii, precum 
muntele de plumb față de o boare de vânt. 
Această detașare imuabilă îl conduce pe 
om spre cea mai marea semănare cu 
Dumnezeu. […] Detașarea îl conduce pe 
om la puritate, de la puritate la simplitate 
și de la simplitate la neschimbare.” 
Meister Eckhart este autorul unei opere în 
care se îmbină metafizica, mistica și 
teologia, preocupările teologice și 
spirituale rostite sau scrise în latină și 
germană, exercițiile de școală sau 
expunerile teoretice.   

Opera sa umanistă și mistică îl 
consacră pe Ioan al Crucii drept referință 
majoră a misticii și spiritualității creștine. 
Ioan al Crucii nu a scris o carte cu titlul 
Noaptea întunecată, dar primul vers al 
poemului este „În noaptea întunecată”; 
simbolul nopții este cheia modului de 
gîndire și este legat de experiența mistică 
a lui Ioan al Crucii în noaptea întunecată 

a simțurilor și noaptea întunecată a 
spiritului. Sînt stările de intensă, de 
dramatică trăire ale celui care vrea să se 
elibereze de propria natură senzuală 
pentru a se cufunda în natura spirituală. 
Poemul și comentariile au fost rostite „de 
către un suflet care a atins starea de 
desăvîrșire, adică unirea întru dragoste cu 
Dumnezeu. El a trecut prin dura osteneală 
și prin toate celelalte suferințe și cazne, 
pe care le aduce cu sine calea îngustă 
care duce la viața veșnică”.  

Noaptea întunecată a simțurilor 
este cea în care sufletul este scos de 
Dumnezeu din stadiul începătorilor, se 
desprinde de meditația discursivă, de 
dorințe trufașe, renunță la avariția 
spirituală, la imperfecțiuni cum ar fi 
necurățirea, mînia, lenea spirituală, 
invidia. „Această Noapte, despre care 
spuneam că este contemplația, creează în 
oamenii spiritului două feluri de tenebre 
sau purificări, corespunzătoare cu cele 
două părți ale omului, cea senzitivă și cea 
spirituală”, atenționează Ioan al Crucii. 
Prima noapte este amară și teribilă, în 
vreme ce a doua este mai îngrozitoare și 
înspăimîntătoare. Misticul spaniol descrie 
în termeni clari procesul prin care are loc 
purificarea simțurilor, îndepărtarea de 
meditația discursivă și gîndirea 
cercetătoare, sufletul optînd pentru calm 
și liniște, „căci contemplația nu este 
altceva decît o înrîurire tainică, pașnică și 
iubitoare a lui Dumnezeu care, dacă nu 
este împiedicată, înflăcărează sufletul cu 
duhul iubirii”.  

Intenția autorului Norului 
Necunoașterii nu a fost să scrie o 
introducere în teologia mistică, ci să 
retraseze punctele forte ale experienței 
lui Dumnezeu, să-l invite pe cititor să-și 
întoarcă privirea către cunoașterea prin 
inimă, afectivă, către interioritatea care 
deschide calea transformării spirituale. 

 
esoterica.ro 5 sept 2019 
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Învăţătura   
hermetică 

 

ijlocul veacului al XIX-lea a 
fost, din perspectiva studiilor 
asupra esoterismului, unul al 

avîntului, al dorinţei de a cunoaşte şi de a 
descifra „taine”, de a redescoperi comori 
ale unei lumi uitate cu bună ştiinţă. 
Esoterismul a fost supus de-a lungul 
vremii represiunii, denigrării şi 
denaturării; au făcut-o autorităţile 
politice şi religioase, din dorinţa de a nu 
lăsa să se răspîndească doctrine care ar fi 
îndreptat gîndurile oamenilor către alte 
orizonturi, l-au denigrat cei care neavînd 
acces la textele originale preluau idei 
contrafăcute, evident răuvoitoare, l-au 
denaturat intelectualii care nu 
împărtăşeau ideile vehiculate de alte 
curente decît cele dragi lor! Pretutindeni 
şi totdeauna a existat un curent de gîndire 
şi de existenţă care vedea lumea altfel, ca 
un Mister, ca un vîrtej de forţe spirituale: 
acesta este esoterismul. Să ne mai 
întrebăm, asemenea doamnei Marie-
Madelaine Davy, „Cui îi este frică de 
esoterism?” 

Avîntul studiilor despre esoterism la 
mijlocul veacului al XIX-lea are şi o 
explicaţie istorică, aşa cum avusese, al 
rîndul său, interesul pentru acelaşi curent 
în plină Renaştere florentină. În 
Renaştere, după o lungă, nu noapte a 
evului mediu, cum greşit s-a considerat, ci 
perioadă în care în Europa apuseană 
curentele esoterice erau incipiente, 
descoperirea unor manuscrise conţinînd 
scrieri atribuite lui Hermes Trismegistos 
avea să trezească interesul umaniştilor 

florentini pentru hermetism. 
Redescoperirea esoterismului în secolul 
al XIX-lea urmează iluminismului, 
scientismului şi raţionalismului care fie 
negau interpretările pe care le avansa 
esoterismul, fie încercau să explice cu 
mijloace ştiinţifice datele esoterismului. 
Curentele de gîndire amintite refuzau să 
accepte că aşa cum există o formă de 
gîndire filosofică, una ştiinţifică, o formă 
de gîndire teologică, la fel există una 
esoterică.   

Unul dintre promotorii redescoperirii 
frumuseţii gîndirii esoterice, la jumătatea 
secolului al XIX-lea, a fost Jean-Marie 
Ragon de Bettignies (1781-1862), 
membru al Marelui Orient al Franţei, al 
ritului Misraim, al Ordinului Templului de 
Fabre-Palapart, fondator al lojii Les Vrais 
Amis, care a cunoscut o anumită 
celebritate după ce a luat numele de Les 
Trinosophes. A editat Hermes, prima 
revistă masonică franceză. Este autorul 
unei vaste opere atît în ceea ce priveşte 
masoneria, cît şi „decriptajul esoteric”. 
Asupra operei sale nu există o 
unanimitate în aprecieri, nici nu ar fi cu 
putinţă, şi nici nu ar fi de dorit. Viaţa 
intelectuală se hrăneşte şi din 
controverse. În celebrul dicţionar 
masonic al lui Daniel Ligou, tradus acum 
cîţiva ani şi în limba română, Jacques 
Brengues este categoric: „Literatura lui 
Ragon nu are, dacă are un anume interes, 
o valoare de fond”. Alţi autori sînt mai 
îngăduitori! Chiar dacă ar fi să îl credem 
pe J. Brengues, fie şi pentru a urmări 

M 

Cartea lui Ragon aminteşte, păstrînd proporţiile, 
ceea ce spunea Agrippa despre filosofia ocultă: 
„virtuţile magiei, astrologiei şi alchimiei sunt 
lucruri false şi înşelătoare, atunci când sunt 
înţelese à la lettre; că trebuie să căutăm sensul 
mistic, sens pe care niciunul dintre maeştri nu l-a 
dezvoltat încă”. Să nu ne temem să căutăm! 
 

https://www.esoterica.ro/2019/09/invatatura-hermetica-2/
https://www.esoterica.ro/2019/09/invatatura-hermetica-2/
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evoluţia literaturii consacrate masoneriei, 
lectura cărţilor lui Ragon ar putea fi un 
util exerciţiu. Cu siguranţă la aceasta s-au 
gîndit editorii de la Herald cînd au decis 
să traducă unele dintre cărţile lui Ragon: 
Ortodoxie masonică. Istorie. Rituri. 
Doctrine, traducere din limba franceză de 
Gabriel Doru Avram, colecția „Historia”, 
2011, 336 p; Masonerie ocultă şi iniţiere 
hermetică, traducere de Gabriel Avram, 
colecţia „Esoterica”, 2011, 208 p., 
reeditată recent, cu un cuvînt înainte de 
Vasile Zecheru, colecția „Arta regală”, 
2019. 

 

Însuşi termenul de ocultism, supus de 
„moderni” unei constante deformări,  
poate stîrni nedumeriri în rîndul celor 
care nu vor „să meargă mai departe”; 
preliminariile lui Ragon sînt scrise 
admirabil, este şi meritul traducătorului 
că păstreză savoarea scrierii originale, şi 
dau seamă de ceea ce îşi propune 
instituţia masonică pe plan spiritual, 
amintind că iniţierea era singura 

modalitate de a ajunge la regenerarea 
omului, că obiectul de studiu al 
masoneriei este cunoaşterea artei de a 
perfecţiona ceea ce natura a lăsat 
imperfect, de a-l îndruma pe aspirant pe 
calea virtuţii şi perfecţiunii, de a-i cultiva 
dorinţa ardentă de cunoaştere. Aminteam 
de neînţelegerile care stăruie în jurul 
cuvîntului ocultism, dar Ragon atrage 
atenţia că „putem ţine adevărul sub obroc 
(în inima şi inteligenţa câtorva iniţiaţi), 
dar el nu va dispărea niciodată; de aceea 
el trebuie transmis”; a iniţia înseamnă a 
transmite, a transmite o învăţătură, o 
tradiţie, iar în parcursul propus de Ragon 
regăsim numerologia pitagoreică, filosofia 
lui Agrippa, filosofia lui Cardano, sistemul 
lui Paracelsus, cît şi cunoştinţe despre 
arta de a vindeca, magnetism, 
somnambulism, taumaturgie, psihologie, 
frenologie, ştiinţe oculte, magie. La o 
privire grăbită, mulţi vor găsi că lista este 
un compositum perfect…nefolositor; cei 
mai atenţi, care măcar vor fi răsfoit un 
singur dicţionar serios de esoterism, vor 
regăsi acele discipline familiare! Pagini 
interesante sînt şi cele despre Hermes 
Trismegistos „zeu al ideilor şi scrisului, al 
inteligenţei şi gândirii”, despre 
interpretarea filosofică a învăţăturii sale, 
despre alchimie, numită şi filosofia 
hermetică, descrierea operaţiilor 
alchimice cu frumoase trimiteri la sensul 
ascuns, profund al operaţiilor alchimice, 
acel de a lucra împreună cu natura pentru 
a perfecţiona ceea ce este imperfect. 
Cartea lui Ragon aminteşte, păstrînd 
proporţiile, ceea ce spunea Agrippa 
despre filosofia ocultă: „virtuţile magiei, 
astrologiei şi alchimiei sunt lucruri false şi 
înşelătoare, atunci când sunt înţelese à la 
lettre; că trebuie să căutăm sensul mistic, 
sens pe care niciunul dintre maeştri nu l-a 
dezvoltat încă”. Să nu ne temem să 
căutăm! 

esoterica.ro 2 sept 2019 
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Sir George RIPLEY 
 

 

 

The Mistery  
of Alchymists 
Chanon of Bridlington 

 
 

Când Soarele'n Berbec și Phoebus puternic strălucește 
simbolurile nasc izvorul unui an ce dezvelește 
virtuți solare Lumii și Luminii 
reîmprospătând un avatar al vieții și iubirii: 

În timpul iernii, când Soarele se războia în cer, 
prospețime și parfumuri se'ntorceau în flori, 
în timp ce noi subtilitatea lor nu le-o puteam discerne, 
și nici măcar gândirea noastră n'avea cum se așterne, 
din patru elemente sunt înțelese astfel trei, 
eu cred că: animale, vegetale, minerale; al patrulea mister, 
e sigur Piatra noastră, pricipiul nostru, adevăr și realitate - 
puțini cunosc o diferență'ntre calitate și cantitate. 

 
Calitate, Tată, aș fi de dorit să știu,                                           Fiul. 
Din ce e natura și ce cuprinde'n sine. 
 
Pe măsură ce călătoare Culori cresc pe pământ,                    Tatăl. 
Păstrează bine acest secret, Fiule, și fixează'l în mintea ta. 
 
Fără Proporție, Tată, cum ar trebui s'o știu,                           Fiul. 
Lucrul acesta acum este departe de mintea mea 
 
Natura și sinele, Fiule, împreună cresc,                                   Tatăl. 
Calitatea de cinste nu va fi un simț niciodată. 
 
Pentru Elementele Separate, Tată, trebuie să știu,                Fiul. 
Fie în Proporție care este mai mult sau mai puțin. 
______________________ 
George Ripley a fost cei mai faimos alchimist al Angliei. Scrierile sale au fost considerate esențiale nu 
numai în secolul al cincisprezecelea ci și în secolele următoare, influențând atât pe  John Dee, Robert 
Boyle (primul chimist al lumii moderne), dar și pe Isaac Newton. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Dee
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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Din Principalele patru Elementele pe care le vei extrage,    Tatăl. 
Nu ai nevoie de nimic altceva din ce-ai putea dori; 
Principiul nostru în calitate este atât de perfect amestecat, 
Prin virtute, Fiule, și a calității sale, 
Încât, nimic amestecul în sine nu'l poate depăși. 
 
Acest Principiu, Tată, nu este decât o lucrare,                        Fiul. 
Binele, spune-mi: unde ar putea el crește. 
 
În fiecare loc pe care tu îl vei binecuvânta;                             Tatăl. 
Prin Gust și prin Culoare, îl vei cunoaște bine; 
Pasărea în Aer cu el să zboare, 
Și Peștii înoată tot cu el în Mare, 
Cu Rațiunea Îngerilor ai putea fi dezamăgit, 
Atât Bărbatul cât și Femeia ar putea conduce, 
Prin corpul nostru, Fiule, trebuind să începem astfel. 
Astfel Mercur și Apa devin clare, 
Bărbatul și femeia înăuntru fiind, 
Împreună în Virtute și Foc pășind, 
Femeia în care lucrează e plină de sălbăticie, 
Fii bine conștient că nu pleacă; 
Până când concepe un Copil și'l poartă, 
Menirea sa'n determinare să se facă; 
Deși în lucrărea lor, instabili ar părea, 
Cu elementele atât de brute; 
Iar culoarea lor atât de variabilă, 
Ca penajul de pe capul unui corb, 
Când este negru, ați putea dori, 
Ca putrefacția să meargă înainte, 
După negru alb să fie, 
Mulțumind lui Dumnezeu că un Copil va deveni. 
Acest Copil Rege cât și Împărat va fi, 
Pe tărâmul său, atât departe cât și apropiat; 
Toată lumea i se va'nchina, 
Prin virtute esențele din foc el deja le-a luat: 
Prima Virtute este, deci. albul pur, 
Așa cum orice cristal strălucește, 
Din tinctura albă, fii sigur că'i așa; 
Virtutea luată din al nostru foc, 
Atât de albă precum virginitatea, 
E doar similitudine, fiind și așa, 
Precum valoarea Trinității: 
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Remediul nostru este din trei lucruri alcătuit, 
În fața cărora filosofii nu pot spune, 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, 
Corpus, Spiritus & Anima. 
 

Când Natura este cu Natura, puteți găsi un fruct, 
În proporție mai mare sau mai mică, 
Dar practic, mulți bărbați sunt orbi, 
Pentru că nu înțeleg ce este Natura; 
A doua sa Îmbrăcăminte ca Aurul este Roșul, 
În Nava lui strălucitoare, 
Pe cap cu o Coroană, 
Mai bogat decât orice lucru pământesc. 
Iar a treia sa vestimentație este Violetul pur, 
Ca niște raze de Soare, ce cu lumină strălucesc, 
De Roșie tinctură, atunci fiți siguri: 
Pe înălțime Focul pe toți ne cuprinde. 
 
Fiul meu iubit, îți poruncesc, 
Așa cum ai dragostea și binecuvântarea mea, 
Îngenunchind în fața lui Dumnezeu, 
Să-i aduci laude și mulțumiri; 
Căci datu-ți-a darul de har, 
Să ai cunoaștere despre această vrednică Știință, 
Că mulți oameni caută pe pământ și pe mare, 
Și nu o pot găsi pentru niciun preț: 
Îți voi arăta, Fiul meu, un ascuns Secret,  
A ta virtute artă fie'n viață, 
Ceea ce niciodată n'ar putea să mai părăsești, 
Să'ți fie ca soție arta ta și Consilierul tău, 
Prin urmare, te investesc cu binecuvântarea mea, 
Ce nimănui din cei care trăiesc n'o vei putea destăinui, 
Căci este primul Principiu al  Pietrei noastre binecuvântate, 
Prin intermediul căreia nobila noastră lucrare este relevată, 
Reține bine ce'ți spun acum, Fiul meu, 
Dacă Sulful nu există, oboseala noastră este degeaba; 
Sulful, Fiul meu, este precum Apa și Focul, 
Uscându-ne trupul până la moarte, 
O, să n'ai niciodată teamă de dorința ta, 
Până când n'o înflori ca orice Plumb, 
Căci după toate acestea, el va reînvia, 
Din Vasul său în care înainte era mort; 
Nu pot mai bine cu mintea să descurc, 
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Lucrarea ce-o prezint lui Dumnezeu Cel Lăudat. 
Deoarece El nu'i mai mult decât Unul, 
Dar dacă Trei Persoane sălășluesc în El, 
Tatăl, Fiul prin putere sunt fiecare Unul: 
Duhul Sfânt face deplină însă Treimea noastră: 
E totul asemeni ca Piatra pe care ne-o dorim, 
În ea sunt trei lucruri care se leagă într'unul singur, 
Sulful nostru este asemănat cu Duhul Sfânt, 
Căci ager este, numit Duhul vieții din Sulf, 
El este cel mai important în lucrarea sa de forță. 
El ne ridică Trupul prin moarte, la viață, 
Mulți, Fiul meu, alături de el se descurcă, 
Sfânta Evanghelie din acesta seva își trage, 
Nimic nu mă poate contrazice, 
Multum & quantum fructum adsert: 
Am asemănat Sulful nostru cu Diamantul, 
Pe care Oțelul îl înconjură firesc, 
Așadar, Sulful nostru este femeia, 
Când ea s'ar despărți de soțul ei. 
 
Mult mă amuz, Tată, și mă minunez în cuget,                        Fiul. 
Despre această Piatră insângenerată, 
Și de ce e ea în felul ei e-un soi special, 
Căci călătorit-am în multe Ținuturi, 
Prin văi adânci și dealuri înalte, 
Și-așadar, stimulat de prieteni și dușmani, 
Am căutat și n'am putut găsi miraculosul Sulf, 
Dar nici indicii despre locul unde l-aș putea găsi. 
 
Fiule, el este făcut din Elemente,                                               Tatăl. 
Că Dumnezeu le-a dat atât sufletul cât și viața, 
De nici de Metal nu s'ar putea lipsi niciodată, 
Căci stăpânește atât bărbatul, cât și însoțitoarea lui. 
 
Tată, te rog, din generozitate,                                                     Fiul. 
Unde-ar putea fi găsit acest Sulf, 
Căci îl cunosc perfect nu prin calitate, 
Nici c'ar fi atât de special de l-am cunoaște. 
 
În Fluide, Fiule, păstrează întipărit în minte,                     Tatăl. 
Căci acolo, la fel de alb ca zăpada, se va ivi. 
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Tată, Preabunule, pentru mine, fii înțelegător,                      Fiul. 
Căci, prin învățătura ta, bine voi ști, 
Acum, Tată, te rog din dragoste, 
Cât timp clar îți este în minte, 
Ajută-mă să'nnobilez roșul Sulf despre care mă vei învăța, 
Astfel voi avea credință în Doctrina ta s'o găsesc. 
 
Fiule, Albul și Roșul, fie amândoi unul bun,                           Tatăl. 
Acum ai toată dorința ta, 
Păstrează bine acest secret și închide-l în mintea ta, 
Tinctura și creșterea sa este pe'naltul Focului nostru, 
Căci în acesta Piatra de care îți vorbesc va crește, 
Iar harul ei va prospera, 
Și nici o Piatră ce-am cunoscut până azi, 
Nu va putea în foc să se'nfrâneze; 
L-am asociat deci cu Soarele, 
Asta pentru toate elementele ce dau lumină. 
Niciodată altfel Lumea nu a început, 
N'a fost ceva ce-atât de mult ar mai putea, 
Să aibă-un rol atât de important, 
Fie Saphir, ori Diamant sau Piatră de Smarald, 
Turcoise, sau minunatul Rubin, 
Dintre toate virtuoasele Pietre singura, 
Cea mai plină de lumină, 
Și care-abia se compară cu a noastră Piatră, 
Pentru că doar în Foc ar trebui să se lupte, 
In timp ce-a sa virtute trebuie să fie complet goală, 
Să ne distrugem Piatra, Fiul care nu va fi, 
Și Elementele din el fie-atât de egale; 
El este un Ulei ce nu se-aprinde, 
Și între toate cele de-un rang împărătesc. 
 
În ce Elemente, Tată, se află Sulful nostru?                             Fiul. 
El este în toate, sau în oricare? 
 
În toate, Fiule, de care are el nevoie,                                         Tatăl. 
În Separarea Elementelor ce aparent o facem, 
Sulfului, Fiule, niciunele nu le-om putem vedea, 
Căci prin Natura lor amestecul le atât de tainic, 
Și'n Elemente intervine divina calitate, 
Astfel a noastră Piatră mai perfectă nu va mai fi vreodată. 
Calitatea, Fiule, crește și în foc, 
Între Piatra Albă și cea Roșie, 
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Variate culori vor apărea, 
În timp ce ea, Femeia va să fie moartă. 
 
De ce, așadar, Tată, Femeia trebuie să fie moartă?                Fiul. 
 
Piatra noastră altfel, Fiul meu, roșie nu va fi niciodată;        Tatăl. 
Prezența unei Femei, 
Denotă multă suferință și idei, 
Mișcare și temperament în ea fiind, 
Înăbușit'ar fi Calitatea de noi dorită; 
Amintește'ți, Fiule, de potopul lui Noe, 
Pentru că prea multă apă n'a fost bună niciodată. 
Ca și cum calitatea s'ar ascunde'n cantitate, 
Ca și cum Pământul ar fi prea mult sub Ape, 
Iar bogățiile lui le veți găsi, 
După ce totul de modificat ar începe, 
Și mâlul restant s'ar usca, 
Acest lucru Corpul nostru ni l-ar lichefia, 
Sulf și Mâl într'un amestec singular ar fi, 
Determinându-ne Piatra să fie bogată și să se'mbrace, 
Ceea ce nu-ți spun, Fiule, c'ar putea ceva fi mai bogat, 
Apoi mai este și durata sa în pala Focului, 
Focul nu'i poate nicicum dăuna, 
Sulful din Natură devenind mai puternic. 
 
Cum să obținem Piatra, Tată, aș dori să știu.                          Fiul. 
 
În athanor, Fiule, Elementele mele se vor întâlni,                 Tatăl. 
Nu te grăbi, cît timp sunt brute, 
În Alambic, Fiule, cu atât mai bine le vei păstra, 
Ațâță bine Focul și respectă procedurile, 
Închide bine vasul pentru a păstra înlăuntru Duhul; 
Astfel vei face toate lucrurile mult mai bine. 
Precum să-l determinăm să crească, este ciudat să știi, 
Le e greu unor bărbați să facă Elementele să se'ntâlnească, 
De vei păstra acest secret, Fiule, Dumnezeu te va binecuvânta, 
Pune-le în Alambic în Ape curate, 
Și apoi pe foc pentru patruzeci de zile, 
Și atunci în Vas va apărea negreața, 
Când acesta va fi negru, titrul va să se schimbe, 
Și multe Culori din el se vor desprinde, 
Din unele în altele trecând până când totul alb va fi, 
Fiule, acum e momentul să schimbi intensitatea Focului, 



142 vol.30,  187-190| ianuarie-februarie-martie, 2020 

 

Și domolești căldura după dorința ta, 
Iar dacă Albul va rămâne dominant, 
Atunci trebuie să'i aplici Poțiunea, 
Un foc firav, uscat să ardă, 
Apoi un foc mic, umed în mod natural, 
Până când potrivit fi-va fixat, 
Pentru a Mercur să fie'ncorporat înainte de a'și lua zborul, 
Cum, de fapt, prin natură, este'n siguranță amestecat, 
Iar în fuziune, atunci, va fi ușor, 
Căci luând proporția lui, 
O minunată Lună va concepe, 
Deci, va fi un fel de găurire, 
Și ambele fluide cu penetrabilitate; 
Da, Fiule, atunci Poțiunea ta va devia în Roșu, 
Într-un Foc mic o vei păzi, 
Și fi-va înc'un pas, 
Și nu scăpa ca să se ude niciodată al tău Vas. 
 
Atât de dificil, atât de greu și de atrăgător,                               Fiul. 
Tată, este un lucru minunat, 
Atât de cald, atât de umed, atât de ușor, atât de jilav, 
E acest mare Secret, Tată, pe care trebuie să'l păstrez, 
Atât de alb, atât de roșu, atât de profitabil, 
Dintre toate Pietrele aceasta nu suferă comparație. 
 

Poate face mai mult decât orice rege,                                        Tatăl.   
Ea este atât de bogată, Fiule, în lucrarea sa, 
Aur și Argint, bărbații cei mai avuți ar avea, 
Săraci și bogați doar asta își doresc, 
Și-acestea chiar din abundență, 
Dintre oameni, cei mai mulți au respect, 
să li se'nchine atât ziua cât și noaptea, 
Și doar pentru acestea să se lupte, 
De aceea, Fiule, după binecuvântarea mea, 
Păstrează în secret acest prețios viclean, 
Ci din povață să nu faci nici Rege, nici Cavaler, 
Dacă ar ști că ceasta îi va lumina; 
Și că prin ea ar putea avea tot ce ei vor, 
Blestemul Domnului ar veni, spun ei, crezând, 
Că m'am înșelat și m'am rătăcit, 
Asta ca o vorbă din cele mai de pe urmă, 
Mercurul meu, Fiule, e alb și fin, 
În Alambicul nostru strălucește și e mai limpede, 
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Sulful nostru se află înăuntrul lui, 
Arzându'l mai mult decât domolul nostru Foc, 
Fixându'l și mai mult cam într'un an, 
Prin lucrarea sa naturală, înțeleg, 
Apoi, presară Sarea prin Foc, 
Toți anii de-a lungul unei mii, 
S'ar comprima în scurtul timp, și-ai reuși, 
Când Poțiunea noastră va face încercarea, 
Amestecând atât din Soare, cât din Lună, 
Într'un singur loc și într'o zi. 
 
Tată, e oare Apa izvorâtă din fântână,                                       Fiul. 
Sau este Apa din râul curgător? 
Nu pot găsi oricare altă apă, Tată. 
 
Nu, Fiule, altceva ar fi,                                                                  Tatăl. 
Oricum este cea mai curată apă, 
Sulful din ea se îndepărtează deîndată, 
Ceea ce niciun foc nu ar putea s'o facă, 
Îmi pun gâtul zălog în chestia asta. 
 
Fără foc, Tată, cum s'ar putea întâmpla?                                   Fiul. 
 
Focul e cel care'nflorește,                                                              Tatăl. 
Sulful nostru'i făcut din Soare și astfel de umiditate 
În Foc el este mereu prezent, durează. 
 
Rezultatul lucrării noastre îl voi ști,                                            Fiul. 
La fel și locul în care zămislește Piatra noastră, 
Amestecul de Început și Sfârșit, îl înțeleg, îl știu. 
Și într'un an, l-am terminat; 
Iar Soarele din Zodiac aleargă ca un bidiviu, 
Deși, cele douăsprezece Semne sunt doar o dată'n an, 
Dar cam acesta'i timpul în care e posibil să ne facem Piatra. 
 
Nu te repezi s'o faci, dar stăpânește-ți bine Focul,                  Tatăl. 
Virtutea Pietrei noastre pe care puțini o pot cunoaște, 
Știind cât de puternice sunt Elementele în ea, 
Și abundența de comori ce-o locuiește; 
În bogăție pe toate Pietrele le depășește. 

 
Traducere din limba engleză de Liviu PENDEFUNDA 
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Liviu PENDEFUNDA 
 

Cochilia sufletului este trupul 
 
 

Lumea-i visul sufletului nostru.  
Nu există nici timp, nici spaţiu –  

ele sunt numai în sufletul nostru. 
Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis 

 

ă voi folosi în acest demers de 
cuvintele unui gânditor care a 
influențat filosofia secolului 20 

mai mult decât Freud ori Einstein, un 
prolific cărturar, scriitor și teoretician 
totodată, Rudolf Steiner. Oricât de mult 
am cerceta această lume cu ajutorul 
chimiei şi al fizicii noastre evoluate, noi 
cercetăm, de fapt, numai ceea ce trebuie să 
dispară odată cu existența Pământului. 
Oare ce altă valoare are această întreagă 
chimie, această întreagă fizică, dincolo de 
sfârşitul existenței Pământului? Căci până 
la sfârşitul existenței Pământului 
substanțele minerale transformate în praf 
şi pulbere trebuie să se dizolve în Cosmos, 
şi numai elementele vegetal, animal, uman 
pot trece în existența [următoare]. Aşadar, 
tot ceea ce şi-au cucerit într-un mod atât 
de impunător, într-un mod atât de 
grandios, ştiințele actuale se referă numai 
la un element trecător. Dar omenirea are 
nevoie de o cunoaştere care să nu se refere 
la acest element pământesc trecător, ci 
care să aibă de-a face cu ceea ce depăşeşte 
acest element34. 

Pornind de la cei peste 800 milioane 
de ani de când pământul era locuit de o 
civilizație avansată (conform descoperirii 
în vara anului 1969, într-un sătuc din 
Rusia, Rzhavchik Tisulskago, din regiunea 
Kemerovo a unui sarcofag din piatră în 

                                                 
34 Toate paragrafele cu corp italic din această prelegere sunt 
extrase din bogata bibliografie a lui Rudolf Steiner 

care dormea o femeie de circa 30 de ani, 
de o frumusețe neobişnuită, așa cum au 
descris-o minerii, cu trăsături europene 
extrem de fine şi cu ochii albaştri larg 
deschişi, părul era bogat, şaten închis cu o 
tentă roşiatică, uşor buclat, ajungându-i 
până la talie; mâinile, aşezate pe lângă 
corp, erau albe, cu unghii curate şi 
îngrijite...acoperită în întregime cu un 
lichid ciudat, de culoare roz-gălbuie; era 
îmbrăcată într-o rochie transparentă de 
dantelă, care ajungea mai jos de genunchi, 
mânecile rochiei erau scurte şi brodate cu 
flori colorate, nu avea pe ea lenjerie de 
corp iar lângă cap, se afla un obiect negru, 
dreptunghiular, rotunjit la un capăt, ca o 
cutie de metal, având o lungime de 10 
centimetri)35, adică din perioada 
Carboniferului din era Paleozoică, cu 
milioane de ani înainte de dinozauri, 
pământul a fost locuit de oameni. Practic, 
această descoperire respinge teoria 
darwinistă privind originea omului din 
maimuţă. Și ceea ce știam despre 
continentul Mu și Atlantida demostrează 
dualitatea ființei umane. 

O aşezare socială din perioada 
atlanteeană avea un caracter – aceasta 
reiese din toate cele arătate până acum – 
care nu era cu nimic asemănător unui oraş 
modern. Totul, în aceste aşezări, era legat 
de natură. Nu am face decât să prezentăm 
o slabă imagine arătând că, în primele 
timpuri ale acelei perioade şi până către 
mijlocul celei de a treia subrase, o 
asemenea aşezare umană avea aspectul 
unei grădini în care locuinţele erau 
construite din arbori cu ramurile împletite 

                                                 
35 Info alert news, ian. 20, 2017 

M 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mihai+Eminescu
http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Mihai+Eminescu&d=S%E3rmanul+Dionis
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într-un mod nu numai ingenios, dar şi 
artistic. Munca pe care omul o îndeplinea 
cu mâinile sale se îmbina armonios cu 
natura. Omul însuşi se simţea intim legat 
cu aceasta. De aceea, însuşi simţul său 
social era altul decât cel pe care îl avem 
noi astăzi. Natura era comună tuturor. 
Ceea ce se construia pe temeiuri naturale 
era considerat ca un bun comun, în aceeasi 
măsură în care noi considerăm astăzi că 
ceea ce rezultă din activitatea îndeplinită 
cu inteligenţa şi raţiunea noastră este 
bunul nostru personal. Astfel putem 
înțelege ceea ce am mai descris, adică 
comuniunea între regnurile Genezei prin 
lumina care a creat informațional totul. 
Aceasta este expresia energetică a 
divinității, cea prin care Marele Arhitect 
și-a dirijat Cuvântul prin Duhul Sfânt.  

 

 
 

A treia stare [de conștiență a oamenilor 
de demult], cea despre care omenirea de 
astăzi nu mai stie nimic, era o stare mai 
profundă decât somnul fără vise din zilele 

noastre. Vă spuneam ieri că am putea s'o 
numim starea de cuprindere în pământ. În 
această stare ajungea orice om în timpul 
nopţii, în miezul somnului profund, dar 
numai oficiantul misterelor, datorită 
faptului că era iniţiat, putea fi conştient de 
ce există acolo, putea să împărtăşească 
rezultatele acestei stări de conştienţă care 
constituiau conoştinţele ştiinţifice din acea 
vreme. Atunci omul nu-şi mai spunea doar: 
Sunt cuprins de pământ. El îşi spunea 
aceasta, dar mai adăuga ceva. El îşi 
spunea: Sunt cuprins de pământ – dar 
simţea acest lucru ca şi cum în cursul unei 
zile obişnuite ar fi ajuns de fapt într-o stare 
foarte apropiată de moarte, dar o moarte 
din care există înviere. În cea de a treia 
stare de conştienţă, omul se simţea ca şi 
cum ar fi fost de fapt cufundat în pământ, 
ca şi cum ar fi ajuns în mormânt, dar într-
un mormânt nepământesc. Există 
dintotdeauna ideea că lumea noastră se 
întrepătrunde cu lumile paralele ale 
acestui multivers. Trecerea sufletului prin 
porțile deschise în anumite condiții 
(despre care am mai vorbit: transe, vise, 
viziuni, meditație etc) aduc sufletul 
omenesc în tangență și întrepătrundere 
cu spiritul universal, cu noosul și 
mecanismele arcurilor reflexe care pentru 
profani sunt atât de bine descrise în 
textele sacre (Enoch, Ieremia,... Apocalips 
etc) și pot fi relevante pentru inițiați. 
Doctrina despre pelerinajul sufletelor a 
fost, în era precreştină, un bun al vieţii 
răspândit pe teritorii întinse – de la vechea 
civilizaţie hindusă până la gândirea 
filosofilor greci. Acest lucru îi face azi pe 
mulţi să creadă că prin interesul arătat în 
prezent faţă de reîncarnare e vorba de o 
retrezire a acestei doctrine vechi, la care s-
ar fi ajuns prin valul de metode pentru 
contemplare şi meditaţie care vine dinspre 
Răsărit spre Apus. De fapt, de la doctrina 
pelerinajului sufletelor şi până la ideea de 
reîncarnare a avut loc o evoluţie spirituală 
importantă, care îşi are punctul de pornire 
în Evenimentul cristic de la răscrucea 
vremurilor. Prin unirea fiinţial-reală a 
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lumii divin-spirituale cu existenţa Pămân-
tului şi a omenirii, omul poate deveni 
conştient de entitatea Eului său, el poate 
înainta de la viaţa în suflet la cunoaşterea 
de sine în spirit. Această evoluţie începe în 
era creştină prin pasul decisiv făcut de 
Augustin şi atinge un prim punct 
culminant în gândirea modernă prin 
Nicolaus Cusanus36. Scrierile lui Steiner nu 
fac decât să aureoleze discursul 
prelegerilor mele anterioare. Ce poate fi 
mai elcvent: într'o zi ne vom întoarce la 
capacuitățile omului primordial. 
Întrebarea este dacă Lilith, ademenind cu 
înțelepciunea șarpelui cunoașterea din 
rodul pomilor edenici, și Lucifer, dăruind 
taina luminii prin focul sacru, au desprins 
omul din beatitudinea existențială a 
creației divine? Și a doua: Dumnezeul 
nostru (Cel care definește arhitectura 
spațio-temporală în care trăim noi) este 
același de acum miliarde de ani, sau 
Sfânta Treime, în perpetuă mișcare ia un 
aspect nou cu fiecare nouă Creație? Și 
faptul dicotomizării omului în bărbat și 
femeie, cu prezența unui etern feminin (la 
care ne-am referit adeseori apreciindu'i 
esența superioară) și la care, nu suntem 
siguri, realizăm un precedent fașă de 
elementul masculin (tot timpul am înțeles 
omul fără trup ca un suflet – ființa 
primordială – Omul și nu bărbatul). 
Separarea în bărbat şi femeie s'a petrecut 
în timpul lemurian, când o aceeaşi făptură 
conţinea reunite în sine ceea ce se găseşte 
acum separat. Această separare s'a 
petrecut pentru a da posibilitatea ca 
evoluţiei să i se unească o devenire 
materială tot mai accentuată. Astfel omul 
şi-a materializat din ce în ce mai mult 
forma sa pornind de la o formă originară 
spirituală. Căci forma în care sexul era 
neutral, era o formă mai apropiată de 
spirit. În dezvoltarea ulterioară în direcţia 
trupului feminin, acesta se menţine 
oarecum la o formă mai timpurie, în care 
omul mai era încă spiritual. Forma 

                                                 
36 Nicolae din Cusa (1401 - 11 august 1464), filosof german, 
teolog, jurist și astronom 

feminină păstrează această formă 
potenţată, nu coboară atât de adânc în 
ceea ce este material, cum ar fi corespuns 
evoluţiei normale. Astfel, femeia a păstrat 
o formă mai spirituală, dintr'un stadiu de 
evoluţie mai timpuriu. Prin aceasta ea a 
conservat ceva, ceea ce, de fapt, nu este 
adevărat. Ea ar trebui să fie o replică a 
spiritualului, dar din punct de vedere 
material ea este realizată oarecum neclar. 
Lucru contrar se întâmplă la bărbat. 
Acesta a depăşit punctul normal de 
evoluţie, a trecut de acesta şi ia o statură 
exterioară care este mai materială decât 
forma de umbră din spatele ei, care 
corespunde mijlocului normal. Astfel 
Steiner îmi confirmă unele bănuieli. 
Dualitatea trup-suflet nu este egală ci cu 
preponderențe diferite la cele două sexe. 
Păcat, însă, că omul s'a considerat el 
însuși Dumnezeu uitând că întreaga sa 
putere și cunoaștere se datorează 
înlesnirii accesului la lumină sub harul 
divin. Să amintesc faptul că Plotin dscria 
că Unitatea Supremă emite o copie ușor 
inferioară ei înseși: rațiunea (noos, logos), 
iar rațiunea emite o altă copie iarăși ușor 
inferioară ei înseși: sufletul lumii 
(Demiurg)37. Iar lumea noastră e o copie 
și mai depărtată, menirea omului fiind de 
a urca din nou panta decadenței cosmice 
până la reunire cu unitatea supremă. Deci, 
în amănunt, arcurile reflexe, spirala din 
clopot, cerurile lui Dante sunt descrieri 
metaforice ale unor realități universale. 

 
În epoca greco-latină, sufletul mai 

purta încă activ în sine principiul raţiunii, 
care nu vieţuia nemijlocit lumea 
exterioară, dar îl avea pe Dumnezeu în 
sine. În epoca următoare, omul l-a pierdut 
pe Dumnezeu şi din sine însuşi. Aristotel nu 
s'ar fi gândit câtuşi de puţin să dovedească 
existenţa lui Dumnezeu, căci sufletul 
înțelegerii Îl mai vieţuia încă pe Dumnezeu 
în sine. El nu putea să'L dovedească încă pe 
Cristos, dar Îl mai avea pe Dumnezeu în 

                                                 
37 Lucian Blaga, Trilogia cosmologică, Ed. Humanitas 2015 
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sine. Apoi, începând din secolele al XV-lea şi 
al XVI-lea, s'a pierdut şi această trăire. Şi 
când va fi trecut şi această perioadă, omul 
va trebui să poată ajunge prin propriile 
puteri la ideea de Dumnezeu. După 
Fechner38 planeta pe care locuim ar avea 
un suflet al său asemenea tuturor aștrilor. 
De fapt, de ce mă mir? Nu întregul cosmos 
(adică lumea creată în spațiu și timp este 
un organism viu. Ce e viu are un motor 
numit suflet. Iar noosul controlează, 
modelează și moderează întreaga această 
mișcare. Blaga se opune unui astfel de 
model considerndu‛i potențialul autarhic 
capabil să răstoarne ordinea genezei 
Marelui Anonim. E adevărat că viața este 
o luptă continuă atât pentru trup cât și 
pentru suflet, omului rămânându‛i să 
cunoască, să contemple, mediteze și să 
vină în contact spiritual prin rugăciune cu 
divinitatea. Aceste trepte sunt pentru 
viața prezentă. După ce omul a trecut prin 
poarta morţii, vedeţi extractul vieţii, 
puterile vieţii anterioare, care sunt 
păstrate pentru viitor, puterile care‛l pot 
face pe om tot mai desăvârşit. Puterea care 
îl poate face pe om tot mai desăvârşit este 
potenţată de la o viaţă la alta. Însă în 
momentul în care Eul părăseşte trupul 
fizic, vedeţi puterile care îl înlănţuie mereu 
de existenţa fizică trecută. Într‛adevăr, 
după moarte, existenţa omenească se 
compune din ceea ce denumim puteri ce se 
dezvoltă în continuare şi din ceea ce se 
constituie în cadrul acestora, şi pe care le 
putem denumi puteri inhibitoare. Oamenii 
de știință ai mileniului trei nu pot concepe 
universul nostru decât ca un organ 
pulsatoriu cu expansiune din nimic și 
regresiune în același nimic. Așa și omul se 
naște dintr‛un ou și în final se întreabă ce 
a fost mai întâi: oul sau găina? Negăm 
existența creației ca iubire divină dar 
uităm că noi înșine ne naștem din iubire. 
și totul în spirala cosmică.  

 

                                                 
38 Gustav Theodor Fechner, 19 apr.1801, Gross Särchen, - 18 
nov. 1887, Leipzig), filosof, fizician și psiholog experimental 
german, dondator al psihofizicii 

 
 

Un adevăr principial, important este 
acesta. Omul pătrunde în lumea fizică prin 
iubire, prin revărsarea de sine în corporal-
fizic. Cum iese el din nou din acesta? El se 
retrage din nou din procesul de 
metamorfoză fizic-corporală, se 
retransformă şi nicio forţă nu‛i dă această 
posibilitate decât libertatea. Astfel încât 
spunem: Faptul că noi continuăm să 
evoluăm, că trecem prin poarta morţii se 
întâmplă prin libertate. Noi ne naştem prin 
iubire cosmică, trecem prin poarta morţii 
în lumea spiritual-sufletească prin forţa 
libertăţii pe care o avem în noi. Şi dacă 
dezvoltăm iubire în lume, această iubire 
este, în fond, reverberaţia entităţii noastre 
spiritual-sufleteşti aşa cum am avut-o 
înainte de naştere sau, să spunem, înainte 
de concepţie. Şi dacă dezvoltăm libertate în 
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existenţa dintre naştere şi moarte, 
dezvoltăm spiritual-sufleteşte în noi în mod 
profetic, cu anticipaţie, ca forţă, ceea ce 
este forţa noastră cea mai importantă, 
când vom fi părăsit corpul prin moarte. 
Libertatea de a cunoaște, de a înțelege 
informația care ne-a creat să fim oameni, 
libertatea de a crede în rolul pe care îl 
avem pe această planetă sunt feed back-ul 
nostru de iubire, nu adorație deșănțată ci 
iubire așa cum ne sugerează cuvintele lui 
Isus și apostolului său, Sf. Paul. Am 
conceput prelegerile acestea despre 
suflet, fiind un tămăduitor al trupului, 
nedisociind posibilitatea intervenției 
sufletului sub controlul spiritual pe care l-
am solicitat permanent să'l conștientizeze 
pacienții mei. M'am retras în clipele de 
meditație prin expansiuni artistice ale 
sunetului și luminii, prin vibrații tainice 
ale cuvintelor, urmărind să mă integrez în 
simfonia lumii vizibile cu speranța 
accederii în multiversul invizibil. Arta, de 
fapt, reprezintă manifestarea harului, 
sublimarea în timp real a reflexelor 
universale în creierul făuritorului 
pământean. Când am ajuns la acea etapă a 
vieţii de după moarte în care ne depunem 
corpul astral, noi depunem, de asemenea, 
tot ceea ce, din muzică, ne aminteşte de 
această viaţă pământească. În acest 
moment cosmic, muzica se transformă în 
muzică a sferelor. Devenim independenţi 
de ceea ce trăim drept muzică în elementul 
aerului şi ne transpunem într-o viaţă 
muzicală care e muzică a sferelor. Fiindcă 
ceea ce trăim noi aici, în mediul aerului, 
drept muzică, acolo sus este muzică a 
sferelor. Şi acum, forma oglindită se 
transpune în elementul aerului, devine mai 
densă, devine ceea ce noi trăim drept 
muzică pământească, ceea ce întipărim în 
corpul nostru astral, ceea ce modelăm, 
ceea ce trăim ca ecou, cât timp avem 
corpul nostru astral. După moarte, noi ne 
depunem corpul astral: atunci – scuzaţi'mi 
exprimarea banală – muzica noastră se 
arcuieşte spre muzica sferelor. Aşadar, în 
muzică şi în arta scrisului noi avem o trăire 

anticipativă a ceea ce este lumea noastră, 
existenţa noastră după moarte. Noi trăim 
suprasensibilul în două direcţii. Aşa ni se 
prezintă aceste patru arte39. 

 

 
 

Concluzia demersului nostru, dragă 
cititorule, este că trăim veșnic. Veșnicia 
nu are sfârșit, precum nu poate avea nici 
început.  

Iată cercul, sfera, un punct holistic, așa 
cum îl privea Bachelard40! 

Dacă acesta este adevărul, atunci 
reversul întărește ideea că noi am trăit 
dintotdeauna și că aceasta este calea spre 
libertate, libertatea de a cunoaște 
adevărul care ne eliberează. 

                                                 
39 Această prelegere este un omagiu pe care'l port, iată!, 
rosicrucianului Rudolf Steiner 
40 Gaston Bachelard (27 iun.1884, Bar-sur-Aube – 16 oct. 
1962, Paris), filosof francez care a adus contribuții în poesie și 
filosofia științelor 
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Irina Lucia MIHALCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plângâ  ponjii... 
 
 

Plângâ ponjii, 
Poţs va si-avdzâ a loru dureari? 
Ni ploaia, 
ni lacrima ta nu u-avdzâ. 
Ni anghilji  
nu l-avdzâ boatsitlu. 
 
Plângâ ponjii... 
 
 

Plâng copacii... 
 
 

Plâng copacii, 
Poţi auzi durerea lor? 
Nici ploaia, 
nici lacrima ta n-o aude. 
Nici sfinţii 
nu le aud bocetul. 
 
Plâng copacii...  
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Întru ţseru şhi locu  
maşh un chiro  

 
 
 
Într-un oclji di yilii, diplili a noaptjei  
ni-ţsânu chirolu pi uliţsa Mântuleasa, 
Ncruţsiljeari di arâdz şh-aumbre, 
Punţsi câtrâ ţseru.  
 
Limunii frândzâ, amintiri mintitâ pri-tu aerlu a lunjei  
pâstredzâ arina di-tu golul clepsidhrei 
Aradzâli ali suflitului mutrescu muzaiclu 
toarâliloru a meali pri-tu scutidâ. 
 
Pri-tu lunjina filinariloru 
arichi di anghilji diniţsi tâţzearea, 
Prilimpte tu darâ doauâ di-tu aumbrili a meali 
s-tindu câtrâ ţseru. 
 
Suntu aumbrili suflitului a nostru 
scrupsite tu tini... tu mini... 
tu mini... tu tini... 
 
Îşhi caftâ toarâli ali noastri pri chiroluri. 
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Între cer şi pământ  
doar un timp  
 
 
 
Într-un ochi de oglindă, faldurile nopţii 
ne-opresc timpul pe strada Mântuleasa, 
Intersecţii de raze şi umbre, 
Punţi către cer. 
 
Galbene frunze, amintiri răscolite prin aerul lunii, 
păstrează nisipul din vidul clepsidrei, 
Razele sufletului oglindesc mozaicul 
paşilor mei prin întuneric. 
 
Prin lumina felinarelor 
aripi de îngeri sfâşie tăcerea, 
Prelinse în urmă două din umbrele mele 
se întind către cer. 
 
Sunt umbrele sufletului nostru 
risipite în tu... în eu... 
în eu... în tu... 
 
Îşi caută urmele noastre în timpuri... 
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Adunâtoarea di steali 
 
 
 
Mi alina la ţzeru 
pânâ la steali 
eu njicâ, Elu mari,  
Din dzeanâ mutreamu dunjiaua,  
eu njicâ, ea mari...  
Scutidea iara ma înclo, 
ma caldurâ,  
Dunjiaua, ponjii si luna  
s-ligânau la cafi imnari.  
 
Mi alina la ţeru, 
pânâ la steali,  
Nica mai duchescu cum,  
lişoru,  
dizlichiamu îndaua steali, 
lănchi ţi lunjinau  
imnatlu,  
şi’ tu soni toarâli 
dupâ triţearea noastrâ...  
 
Şhi  tora mi-azboairâ  
mi alinâ, tu ţeru,  
pritu steali,  
tu yisili a meali,  
arâdi, lumina-nji mutreaşti,  
cu tuti câ eu escu aoa,  
Elu iasti aclo,  
iumva,  
tu ţeru,  
pritu steali,  
icoanâ, cândilâ yii,  
Elu, di totna,  
şi dipriunâ  
AFENDI A MEU. 
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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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Mâni iasti multu largu 
 
 
 
 

Lăcârnji njirli, zigha noaptiei chicâ, 
Tu tâţearea ei pitu cari's veadi 
Nidzemu câtâ steali, iasti unâ climari, 
unu doru criscutu di'tu lunjinâ. 
 
Tuti yinu nividzuti câtâ mesi, 
cu tuti câ tuţâ li vedu cumu's dipârteadzâ di elu! 
Spida banâei li tradzi - arhoatali ditu unâ mesi 
pispiliti cu frândzâ tu yilia apâei. 
 
Niscânti frândzâ suntu oaminjii, 
                                    îi duţi bana ca vintulu! 
 
În faţâ cu ţi nâ'i înghrâpsitâ 
largu di noi, himu purtaţâ, 
Pi a undâei minti nâ yini hâbarea, 
Ţâni unâ frândzâ, arucu pi a banâiei apâ! 
 
Cafi lucru îşi va chirolu a lui, 
cafi yisu yislu a lui, cafi trimburari trimburarea ei, 
tutu iasti maşi unâ lughurii ţi curâ! 
 
Anaparti di câmpu, curâ unâ mari apâ, 
adunâ multi arâuri pi calea ei! 
S-nu ţâ hibâ fricâ, ţiva nu poati s'ti agudeascâ, 
ni mintea, ni zborlu, ni lunjina di la soari 
ţi treaţi pitu yiliili a chirolui, Mâni iasti multu largu.... 
 
Anaparti di garduri,  
arâspanditâ di aripa vintului, cafi frândzâ-i yii. 
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Mâine e prea departe 
 
 
 
 

Lacrimi albastre miezul nopţii a picurat, 
În tăcerea ei transparentă  
călătorim spre stele, e o chemare,  
un dor crescut din lumină. 
 
Toate vin nevăzute spre centru,  
deşi toţi le văd depărtându-se de el! 
Turbionul vieţii le atrage - cercuri concentrice  
presărate cu frunze în oglinda apei. 
 
Nişte frunze sunt oamenii,  
                    îi duce viaţa precum vântul! 
 
În bătaia destinului,  
departe de noi, suntem purtaţi. 
Pe unda gândului primim răspunsul.  
Opreşte-o petală, arunc-o pe apa vieţii! 
 
Fiecare lucru îşi cere timpul lui,  
fiecare vis visul lui, fiecare emoţie emoţia ei,  
totul e doar o stare ce curge! 
 
Dincolo de câmp curge un mare fluviu,  
adună multe râuri în drumul lui! 
Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni,  
nici gândul, nici cuvântul, nici raza de soare 
ce trece prin oglinzile timpului. Mâine e prea departe... 
 
Dincolo de garduri,  
împrăştiată de aripa vântului, fiecare petală e vie. 
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Unu primitu, un paradisu, 
unâ trimburâri, unu yisu 
 
 
 

Unu primitu poati's pitreacâ 
                    ş'tu alti locuri sau eţâ! 
 
Unâ albâ minduiari tu mintitile angrâpseri ~ 
Câtu iu s'ducu a noastri toarâ a imnaţlor ţzi scheru pitu negurâ 
tu teasile alghi neiuri? 
 
Ţzi largu iasti gioclu di asimi a neauei pi peanili de ocli, 
cumatâ di primiti ditu adiatlu a suflitilor ţzi furâ! 
Ţzi largu suntu îndzirii ţzi-şhi alasâ cali priu azboairâ, 
ţzi largu suntu chitchili di gleaţzâ disimnati pi giami! 
 
Suflitlu işhi caftâ preaclea, 
ma's nu-l aflâ pri locu, la Ţzeru pitu îndzeri il caftâ, 
Tacu zboarâli anamisea di noi, tacu shi plângu, 
Va's mai azburascâ vârnâoarâ? 
 
Ei suntu tu noi, ei ţzi fdzirâ, ei ţzi suntu! 
Ascâpirãri di luhjinâ ditu câldurosul tricutu andzarâ, 
Ma's eşhţzâ tu a vârnui minduiari 
ţziva ditu tini tricu aclo! 
Tu arhoatali di perli s'alâcsescu tuti chicutli, 
tu dipârtatile amintiri 
crendzâli di plângâtoari salţzâi s-aleaganâ. 
 
Ca yislu ditu yisu, ca ocliul ditu lacârmâ 
bana-i unu primitu, un paradisu, unâ trimburâri, unu yisu! 
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O poveste, o stare,  
o emoţie, un vis 
 
 
 

O poveste poate continua  
                 şi în alte locuri sau timpuri!  
 
Un gând alb în delirul literelor ~  
Oare unde duc urmele paşilor noştri pierduţi în ceaţă 
în întinderile zăpezilor imaculate?  
 
Ce departe dansul argintiu al fulgilor pe gene,  
crâmpeie de poveşti din răsuflarea sufletelor plecate!  
Ce departe îngerii ce-şi lasă amprenta aripilor,  
ce departe florile de gheaţă desenate pe geamuri!  
 
Sufletul este în căutarea perechii sale, 
negăsindu-l pe pământ, în Cer printre îngeri îl caută,  
Tac cuvintele între noi, tac şi plâng, 
Vor mai vorbi vreodată? 
 
Ei sunt în noi, ei cei plecaţi, ei cei prezenţi!  
Sclipiri de lumină din caldul trecut licăresc, 
Dacă eşti în gândul cuiva  
ceva din tine s-a transferat acolo!  
În perle rotunde se preschimbă toate picăturile,  
în depărtate amintiri  
crengile sălciilor plângătoare se leagănă. 
 
Ca visul din vis, ca ochiul din lacrimă 
viaţa-i o poveste, o stare, o emoţie, un vis! 

 
12 septembrie 2011 
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Puiu di focu iasti vrearea 
 
Puiu di focu iasti vrearea nivrutâ, aţzea cu arichili ca di malmâ, 
ca unâ njii di lunjinji, aţzea cu oclii ascâpiraţzâ ca di yilii 
aţzea cari nu-şhi da cânticlu a inimâiei maşhi a primvearâei ditu ea!  
 
Eşhţzâ steaua cari-şhi aflâ ţzerlu! Sumu lunâ lişhioru dipunemu deadunu, 
Cându apili ţzi curâ şhedu - niheamâ maşhi - nâ andâmasimu cu noi! 
Alâgamu cu silâ, ti ariseaşhti oara, 
aghonjia, largu ti poartâ, cu chicuti di ţzeru da ploai tu noapti, 
ducheşhţzâ unâ curmari, unâ dureari! Tu pâdurea dorlui, 
maşhi frândzâli ţzi batu ţzâ aspun ti totna ni’alâcsita vreari. 
 
O! Amintiri di ma ninti, ţziva nu-i bana, 
işhi ţziva banili ţzi-s cheru! O! Paradisu fârâ di mardzânji! 
 
Ambrâţzâtămu zboarâli, zboarâ nispusi, zboarâ ţzi 
trecu pritu tâţzeri.Andâmâsiri di aoa, agiumdzeri nipitricuti, fdziri, 
ciciurări dit-un chiro tu cari nâ chirumu, zboarâ ţzi alagâ 
înclisi tu minduieri intrati pritu niorii ţzi aşhichiuşhiurâ câtâ iu nu sâ şhtii... 
 
Apruchemu zboarâ cari v-as frângâ pragurli a chirolui, cari v-as armânâ 
tu urdzeala a inimâiei tuchitâ tu unâ adâncâ tâţzeari, Mintitâ tâţzeari! 
Pritu seamnili a zboarâlor stricurate tu noi nâ aflamu iara tu unu chiro, 
ti totna...Pritu sarea ditu amari maşhi ţzi asunâ arâspândeaşhiti iholu, 
Di multu porţzâ caduri sâpati tu tini fârâ ca sâ şhtii ţzi-s adari cu eali, 
lipseaşhiti sâ strâbaţzâ nimârdzinitlu ţzeru ditu tini.  
 
- Mutrea tu palmâ, v-as vedzâ bana ta pritu seamnili a ei,  
Multi mirăchi, multi cârări v-as vedzâ, m-as li cafţzâ v-a li treţzâ!  
Priimnărili a inimâiei, priimnărili a suflitlui - caduri tu alta yilii, 
mutreari dupâ mutreari, daima...un yisu dit-un yisu 
tu cari înghisămu câ înghisămu! M-as frângâ yilia maşhi moartea  
v-alu dişhteaptâ pi aţzelu ţzi anghiseadzâ!  
 
Tu câftarea semnului cari nâ si spuni diunâoarâ cu soartea triţzemu 

 pritu banâ,  
ma s-lu achicâsimu nâ dipunemu tu apuţzlu di malmâ di tora,  

unu giocu s’eşhţzâ! 
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Pasăre de Foc este iubirea 
 
Pasăre de Foc este iubirea stăvilită, cea cu aripile aurii  
ca o mie de luminiţe, cea cu ochii sclipitori ca de cristal,  
cea care nu-şi dăruie cântecul inimii decât primăverii din ea!  
 
Eşti steaua care-şi află cerul! Sub lună domol coborâm împreună, 
Când apele curgătoare stau - o clipă doar - ne întâlnim cu noi! 
Alergăm în viteză, ţi-e dragă clipa,  
repede, departe te poartă, cu picături de cer plouă în noapte.  
Simţi o rupere, o sfâşiere! În pădurea dorului,  
murmurul frunzelor îţi dezvăluie veşnic iubirea neschimbată.  
 
O! Amintire din urmă, un punct e viaţa, 
neînsemnate vieţi punctiforme! O! Spaţiu necuprins!  
 
Îmbrăţişăm cuvintele, cuvinte nerostite, cuvinte ce  
ne străpung tăceri. Întâlniri aievea, veniri nepetrecute, plecări,  
şoapte dintr-un timp în care ne-am pierdut. Cuvinte călătoare  
închise în gânduri intrate prin norii ce plutesc către un necunoscut... 
 
Atragem cuvinte care vor sparge barierele timpului, care vor rămâne  
în ţesătura inimii topite într-o adâncă tăcere. Ameţitoare tăcere!  
Prin semnele cuvintelor strecurate în noi ne regăsim un anotimp,  
o veşnicie... Prin sarea mării doar sunetul propagă ecoul,  
Îndelung porţi imagini gravate în tine fără să ştii ce să faci cu ele,  
Trebuie să străbaţi imensitatea cerului interior.  
 
- Uită-te în palmă, o să vezi lumea ta prin liniile ei, 
Multe doruri, multe cărări o să vezi, dacă le cauţi le vei călători! 
Călătoriile inimii, călătoriile sufletului - imagine în altă oglindă,  
oglindire după oglindire, la infinit... Un vis dintr-un alt vis 
în care visăm că visăm! Spărgând oglinda doar moartea îl va trezi pe 
visător!   
 
În căutarea unui sens care ni se relevă odată cu destinul trecem  

prin viaţă, 
Pentru a-l descifra ne cufundăm în fântâna de aur a prezentului.  

Un dans să fii! 
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- Ai chiro, ti aşhiteaptâ ahâtea! Easti maşhi frimtarea ninti di dişhiclideari, 
Tu hâryii v-a ţzâ da pindona - araua di pi chitchi! 
O, chitcâ ti-ni-agârşhiari, tâcuti icoani, maşhi eali azburascu! 
Iumva nu agiundzemu, nibiţzitâ-i bana, fţzearea-i maşhi unâ moarti, 
Fârâ di şhideari, banâ dupâ banâ, fârâ di biţzeari s-anvârteaşhti a chirolui 
aroatâ.... 
A sibâ ghini ma s-angrâpseascâ puizii pi cheţzari! Multi s-angrâpsirâ, 
multi aşhiteaptâ sibâ dizvâliti pi câiurli chiruti pi calea Chirolui! 
 
Canâoarâ nu v-a mi cheri, canâoarâ nu v-a ti cheru, 
bânămu unu tu altu pritu tutu ţzi duchimu deadunu - tută dunjiaua-  
 
 
 
 
 
 

Chiro di timiseari, chiro di 
agârâşeari... 
 
Iara un chiro cându alâgamu catâ tini, 
Un chiro largu ţi nâ ambârţita tu a lui sicundi, 
Iara un chiro cându maşi ti lumina ditu noi bânamu 
Şi cându diunâoarâ nâ andâmasimu mutrita, 
Ca tu primitu mini eramu tini aşi diunaoarâ, 
Cându ti ciuduseai câ tâ rivideai şi nu achicâseai cum 
Viţuta ta pi faţa mea 
Sâturatâ di adiearea blânda a zifirlui 
A apâei tu cari sveadi ca tu ghilii suflitlu a nostru. 
 
Iara un chiro cându nica nu nâ dipârtamu snu nâ agudimu  
Sâ agiuntzemu un altu chiro 
 
Maşi Helios arâdi... 
Ştii elu ţi ştie!  
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- Ai vreme, te-aşteaptă atâtea! E doar neliniştea dinaintea înfloririi, 
În zori îţi vei primi medalia - roua de pe flori! 
O, floare de nu-mă-uita, icoane ale tăcerii, doar ele vorbesc!  
Nicăieri nu ajungem, nesfarşită e viaţa, sosirea e doar o moarte,  
Fără pauze, viaţă după viaţă, la infinit se mişcă roata Timpului... 
Ar fi bine dacă s-ar scrie poeme pe pietre! Multe s-au scris,  
multe îşi aşteaptă descifrarea pe drumurile pierdute pe axa Timpului!    
 
Niciodată n-ai să mă pierzi, niciodată n-am să te pierd, 
trăim unul în altul prin tot ce am simţit împreună - un întreg univers – 
 
 
 
 

 
Timp de-amintire, timp de 
uitare... 
 
Era un timp când alergam spre tine, 
un timp dilatat ce ne îmbrăţişa în secundele sale, 
Era un timp când doar lumina din noi conta 
Când odată privirile întâlnite, 
metamorfoza lui Eu ce devenea Tu acţiona instantaneu, 
Când te mirai că-ţi revedeai inexplicabil 
imaginea ta pe chipul meu 
impregnată de adierea blândă a zefirului, 
a apei reflectată de oglinda sufletului nostru. 
 
Era un timp când încă nu ne-am îndepărtat rănindu-ne, 
devenind un alt timp. 
 
Doar Helios surâde... 
Ştie el ce ştie! 
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Ahâtu di aproapi  
şhi ahâtu di largu 

 
Pi tini omu, ti mutrescu ciudusitâ!  
Crişhitemu cafi noapti, 
cama-n dzeanâ,  
tutu ma multu, 
tutu ma aproapea, 
tutu ma largu… 
 

Pânâ la ţzeru,  
Ma înclo de njirleaţza ţzerlui,  
ma înclo di njirleaţza lui strâbâtemu yislu,  
Ditu paradislu urdzâtu tu noapti  
mi tornu tu yislu a meu arâspânditu  
Intru tu a ta inimâ ca arodiile coapti di cânjina soarilui -  
muşhuteaţzâ di buiei, njiurizmi şhi minduiri...  
 

Maşhi luna, rutunda lunâ  
s-aspuni pitu niorii avinaţzâ di vintu,  
Maşhi luna, rutunda lunâ  
nâ lunjineadzâ yislu ţzi doarmi pi arâu 
ţzi nâ minteaşhti multu înlâcrimata puizii di vreari,  
pitu crendzâli  
cu chitchi a bitârnului arodiu 
 

Tutu iasti înghrâpsitu, tutu-i uftare, clipitâ,  
Tutu iasti un ahurhitu nibiţzitu,  
Tutu iasti câftarea iholui di ma ninti, 
Tutu ma aproapi di tini, din mini, di noi,  
Tutu ţzi tricu tu yisu dinău bânămu, 
Ahâtu di aproapi şhi ahâtu di largu, 
Mi cafţzâ, ti caftu  
Pitu adânca mutritâ ditu yilia apâei ditu niori.  
 

Aclo iu zbiţzeaşhti chirolu  
himu noi -  
Largu di dzâli,  
Largu di meşhi,  
Largu di anji,  
Pi calea câtâ Videala Ti Totna. 
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Atât de aproape  
şi totuşi departe 
 

Privesc uluită spre tine,  
În fiecare noapte creştem,  
ne înălţăm,  
Tot mai mult,  
tot mai aproape,  
tot mai departe...  
 

Până la Cer,  
Dincolo de albastrul cerului,  
dincolo de albastrul cerului străbatem visul,  
Din taina urzită în noapte  
mă întorc în visul meu risipit  
Intru în inima ta cu rodiile coapte de lumina soarelui -  
simfonii de culori, miresme şi gânduri!  
 

Doar luna, rotunda lună  
se iveşte printre norii răsfiraţi de vânt,  
Doar luna, rotunda lună  
ne luminează visul plutitor, 
pe râul ce ne tulbură elegia peste măsură,  
Doar luna, rotunda luna ne-ngână şoaptele  
prin ramurile bătrânului rodiu înflorit.  
 

Totul e soartă, totu-i suspin, clipă,  
Totul e un început nesfârşit,  
Totul e căutarea îndelungatului ecou,  
Tot mai aproape de tine, de mine, de noi,  
Tot ce-a trecut se continuă-n vis,  
Atât de aproape şi totuşi departe,  
Mă cauţi, te caut  
prin adânca privire oglindită în apa din noi... 
 

La capătul timpului  
suntem noi -  
Departe de zile,  
Departe de luni,  
Departe de ani,  
Pe drumul înspre Lumina Veşnică.  
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Dauâ clipiti,  
ma multu di unâ 
 

Ditu câruna a soarilui ţi nâ urgheaşti, 
Himu boabi di malmâ arâspânditi tu vali, 
Nâ dipârtămu, nâ arâspândimu, azbuiuram, nâ anvârtimu 
tu pălnjili a chirolui ş'tu padea fârâ di mărdzânji...  
 
Pânâ iu poati t'as agiungâ a ta minduiri, 
Nu-i ştiu putearea. Ari mărdzânji?  
Ca unâ ciudii zboarâli a tali au puteari  
zburăscu pitu tâţeari şi suntu, şi cându nu suntu, 
şi dipriunâ duchescu zboarâli arâspanditi  
di ma ninti şi ahurhescu s'adarâ ma multi 
ditu zboarâ ţi nu li mai au. 
 
Mintiti vandzâ, pândzâ di paianginu, 
ca atunţea cându tu unâ fântânâ seacâ,  
aruţâ durerea ca chiatra!  
 
Zboarâli înji paru ca apa ţi's prilindzi pitu dzeaditi -  
chischinâ, avroasâ şi licuvitâ, ma cându  
sâ-nji dau cu ea şi pi oclji,  
sâ-nji lânjichidzăscu mutrita, nu u mai amu, s'dusi...  
 
- Eşti ca un pociu hrisusitu di iu zvearsâ primiti!  
Tu aestâ banâ, poţ s'anghisedzâ cumu mirachili a tali nu au chiro, 
cum aladzâ dupâ clipiti ti s'ascundu,  
cumu ti hârseşţâ di soarili ţi nu ţâ caftâ ţiva,  
cumu poţâ ta's ti agioţâ cu aumbrili şi vârnâ s'nu plângâ,  
cumu poţâ ta's ti hârseşţâ di tini s'ti mutreşti ş'di înghiosu ş'di 
îndzeanâ.  
 
Tu casa aumbrilor eastâ unâ banâ sum locu, 
azbuiratlu a pescăruşlui disparti clipitile, 
Tu cafi toarâ di imnati chirolu mâşcâ cu puteari ditu locuri,  
luhjina agiuta  
sicundili s'cadâ ditu triţearea zboarâlor... 
Dauâ clipiti, ma multu di unâ! 
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Două clipe,  
mai mult decât una 
 
 
Din coroana soarelui orbitor  
Suntem boabe aurii risipite la vale,  
Ne răsfirăm, ne împrăştiem, plutim, ne rostogolim 
În palmele timpului şi spaţiului necuprins... 
 
Până unde poate ajunge gândul tău, 
Nu-i ştiu puterea. Are frontiere? 
Cuvintele emană forţa misterioasă  
de a vorbi prin tăceri, de a exista în absenţele lor,  
continuă să simtă vocabulele dezmembrate  
din trecutul lor construind fraze,  
folosind cuvinte pe care nu le mai posedă.  
 
Melanj de sunete, pânze de păianjen,  
senzaţia aruncării într-o fântână secată,  
stalactitele durerii! 
 
Cuvintele îmi par ca apa prelinsă printre degete -  
curată, racoroasă şi binefăcătoare, dar când  
să-mi dau cu ea şi pe ochi, pentru a-mi limpezi privirea,  
deja n-o mai am, s-a evaporat...  
 
- Eşti ca un ulcior magic din care curg poveşti! 
În lumea asta, poţi visa cum timpii tăi nu au timp,  
cum alergi după clipe ce se ascund,  
cum te bucuri de soarele ce nu-ţi cere nimic,  
cum te poţi juca cu umbrele şi niciuna să nu plângă,  
cum te poţi bucura de tine uitându-te şi de jos şi de sus. 
 
În castelul umbrelor există un ritm subteran, 
zborul pescăruşului semnează orizontul între două clipe, 
În urma fiecărui pas timpul muşcă cu forţă spaţiile, 
lumina eliberează  
căderea secundelor din trecerea cuvintelor... 
Două clipe, mai mult decât una! 
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Sumu galbina lunâ, 
maşi imnatili a tâţerilor a noastri, 
ascundu mâdua primuverilor 
di la un capu la alantu a loclui....  
 
Noi şi amintirli a noastri 
ţi-s toarnâ ca arândunealili, 
tu a nostru ocliu! 
 
Noi şi amintirli a noastri,  
sâmiţa tu chitchi tu primuveri, 
hrisăhi dispârţâti ţi va's aprindâ iara  
pirili a foclui a lor! 
 
Tu aninti pi arâul di asimi,  
s'câftămu tu largu  
chirutili câraghi albi!  

19 septembrie 2011 

 

 



Iarna 2020  | Contact international 167 

 

Sub palida lună, 
doar paşii tăcerilor noastre 
ascund sevele primăverilor, 
de la un capăt la altul 
al pământului... 
 
Noi şi amintirile noastre  
ce se întorc ca rândunelele,  
în retina noastră!  
 
Noi şi amintirile noastre,  
seminţe înflorite în primăveri,  
cristale despărţite ce vor reaprinde  
scânteile focului lor! 
   
Să vâslim pe râul de argint, 
căutând în depărtare  
pierdutele vele albe!  
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La şopatlu di ningâ cruţi 
 
 
 

Aclo, pi unâ dzeanâ easti nâ cruţi ningâ unu şopatu, 
Aclo, calilji avursescu şi omlu îşi astâmâseaşti caroţa. 
Si-şeadi, si-discurmi 
şi mutreaşti tindearea undatâ, dzenurili ş-munţâli... 
 
Nu easti  singuru! 
Tu aţea ştamâ s-andâmuseaşti cu tuţ aţelj ţi furâ. 
Aclo - unu locu aleptu - omlu îşi lasâ minduirili. 
- unu semnu a anyearili, loclu iu easti cu Dumnidzâ - 
Unâ cali câlcatâ la sinurlu dintrâ eţâ, 
Unâ cali cari duţi câtrâ treaţiri a arâului ditu dzeanâ. 
 
Aclo, pi un dealu easti nâ cruţi ningâ unu izvuru, 
Unâ cruţi cari alini câtrâ Ţerlu dischjisu. 
Unu ţeru strâbatut dipriunâ di nouri... 
 
Aclo, omlu si-astâmâseaşti, 
si-şheadi şi easti tu un chiro, iuva. 
Îşi mutreşti di-tru punctu elefteriea - unu locu 
a mutreari, unu locu a dânâseari – ş-îi acachiseaşţi noima. 
Unu zboru, unâ mplâtire şi sâlâghiria - astâsirea, disfâţearea, 
şi cruţicâljiuria chirolui “prezentu” ş-a minduiriljei “escu” 
tu “escu prezentu”... câlâtoru aoa şi pi ţeru … ahâtu di firescu! 
 
Aclo, pi unâ dzeanâ easti nâ cruţi ningâ unu şopatu... 
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La izvorul de lângă cruce  
 
 
 
Acolo, pe un deal este o cruce lângă un izvor,  
Acolo, caii obosesc şi omul îşi opreşte căruţa. 
Se aşează, se odihneşte  
şi priveşte întinderea vălurită, dealurile şi munţii...  
 
Nu este singur!  
În acea linişte se întâlneşte cu toţi cei plecaţi.  
Acolo - un loc ales - omul îşi lasă gândurile.  
- un semn al învierii, locul unde este cu Dumnezeu -  
Un drum parcurs la graniţa dintre lumi.  
Un drum care duce spre cursul râului din zare.  
 
Acolo, pe un deal este o cruce lângă un izvor. 
O cruce care urcă spre Cerul deschis. 
Un cer străbătut mereu de nori...  
 
Acolo omul se opreşte,  
se aşează şi este pentru un timp, undeva.  
Îşi priveşte dintr-un punct libertatea - un loc  
al privirii, un loc al opririi - şi-i înţelege esenţa.  
Un zbor, o plutire şi eliberarea - fixarea, desprinderea  
şi intersecţia timpului “prezent” şi-a gândului “a fi”-  
în “a fi prezent”... călător aici şi pe cer... atât de firesc!  
 
Acolo, pe un deal este o cruce lângă un izvor...  
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Vlad SCUTELNICU 
 

Aproape de mine  
 
 

îmi amintesc de o poveste din 
anii copilăriei mele 
toate visele aveau aceeași spaimă 
: se făcea că peste mine năvăleau 
bufnițe în zbor 
să-mi alfabetizeze memoria 
 
veneau grăbite, stol de neoprit 
săgetând văzduhul cu neprihănirea lor 
dăruindu-și necondiționat sufletul 
curat, neînceput, peste 
inocența zilelor mele de iarbă crudă 
 
nu aveam putere asupra lor 
zâmbeam stingher și fără folos 
și 
nu știam dacă să da sau 
dacă să nu 
peste această stare ce-mi părea 
atât de alambicată 
peste acest imperiu al neliniștilor personale 
 
oricum un răspuns nu aveam 
imperiul acesta dintre urechi 
nu l-a cucerit total nimeni, niciodată 
treceam prin zile și nopți 
curat sau murdar 
fără opreliști semnificative 
doream și eu un spin pe fruntea mea 
unul 
doar unul din cei 
șaptezecișidoi ai Coroanei Mântuitorului 
 
un răspuns util nu exista 
deși-l căutam acerb ca pe o religie atunci 
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descoperită, proaspătă și fără cruciade 
ingenuă și fără urmări 
 
! doamne, cât de aproape eram 
de mine  

   
 
 
 

Poetul în mijlocul nopții  
 
 

poetul veghează în mijlocul nopții 
așteptând telefonul să sune 
aprinde o țigară își umple un pahar cu vin 
și așteaptă 
cum crima așteaptă cu cuțitul între dinți 
mâna nebună să o scoată în lume 
 
poemele sale dorm la ora aceasta 
cum dorm și cei care ar trebui să le citească 
nu e lună plină pe boltă 
nici crai nou vestitor de izbânzi 
cerul e burdușit cu o mare de nori 
și ploaia stă să cadă triumfal în oglinzi 
 
poetul stă și așteaptă telefonul în noapte 
mai aprinde-o țigară sorbind din paharul cu vin 
din lumea tăcută a liliecilor 
neînțelese șoapte îi înțeapă fruntea 
ecouri ce pleacă ecouri ce vin 
ecouri ce-așteaptă cuminți să pătrundă în minte 
poeme nescrise negândite până atunci 
 
e o oră destul de păgână a nopții 
norii n-au plecat nici telefonul 
nu l-a ridicat din scaun spre înălțimi nebănuite 
cu toate poemele sale extraordinare 
poetul se simte ca o cârtiță ce privește 
statuia lui david și-atunci  
hotărăște 
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: ? de văzut - ! da, văd 
de auzit aud 
? simt eu oare lumea aceasta - ! da, o simt 
știu să vorbesc, evident 
mai și gândesc între timp 
dacă gândesc îmi vine și să râd 
 
? dacă râd 
ce pot să fac mai mult decât 
să iubesc   

 
 
 
 
 

*** 
 

? când ai dori tu Doamne să mori 
să fii din nou crucificat 

- așa pentru un exercițiu de imagine – 
pentru o zi, două, acolo, o săptămână 
să vin eu, profanul, 
să te smulg de pe cruce și 
să te arăt lumii întregi și stelelor 
viu și nevătămat 

 
 
 
 

Emcepătrat 
 
 
 

astăzi BBC-ul a anunțat că la londra 
a fost anulată o cursă  
de melci datorită temperaturilor  
scăzute: din pricină de frig melcii 
s-au îmbolnăvit de hibernare 
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radioromânia actualități ne înștiințează că 
astăzi douăzeci martie a.c. în județul timiș 
a fost văzută prima barză la cuibul ei 
 
tu ai dori să contrazici știrea 
ai privit una în urmă cu trei zile 
stătea gânditoare pe un vârf de stâlp 
refăcându-și casa cu migală și răbdare 
și te-ai întrebat: ? vei fi singur vara aceasta 
vei fi singur tot anul… 
 
în jurul tău e o iarnă frumoasă, regală 
de parcă am aștepta Crăciunul 
tu conduci cu grijă, frână de motor 
drumul e greu 
pe lângă tine trece în viteză o ambulanță 
e EMU (echipaj medical de urgență) 
se va întoarce la UPU (unitate primire urgențe) 
plină, în cel mai scurt timp 
sirena ei asurzitoare împarte centripet 
stranii strigăte de sunet și lumină 
 
tu încerci așa deodată să înțelegi 
sensul pentru emcepătrat  
sau nu, gândul te trimite la prima poveste 
de dragoste a lumii 
te trimite la 
adam și eva 
 
? de fapt ce s-a întâmplat între 
adam 
și 
eva 
și 
șarpele 
și 
dumnezeu 
 
? îmi spui tu… 
? e tot un fel de emcepătrat… 
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Ion GĂNGUȚ 

 

 

Florența și 
Renașterea 
(VII)                                                                            

 

„Am văzut îngerul în piatră și am sculptat până l-am eliberatˮ. 
Michelangelo 

 
 

I. CONTEXT  
 

uține orașe pot face concurență 
Florenței privind grija acordată 
propriei istorii, preocupare 

datorată în primul rând marilor săi 
Cancelari, care, pe lângă respectul acordat 
documentelor, erau și iluștri scriitori, 
oameni de cultură, umaniști . Pe baza 
documentației impresionante din arhivele 
de stat sau particulare, se poate afirma că 
în prima jumătate a secolului al XII-lea 
populația Florenței număra între 10-
15.000 de locuitori; a urcat la 50.000 la 
începutul lui Duecento, la 70.000 la 
jumătatea secolului, la 100.000 la 1300. În 
veacul al XIV-lea, Florența era unul dintre 
cele mai mari orașe ale Italiei, alături de 
Milano, Veneția, Napoli, Genova. În lumea 
creștină, doar Parisul avea o populație 
mai numeroasă, adică 150.000 de 
locuitori. 

Istoria Florenței este tipică pentru 
majoritatea orașelor italiene care n-au 
evoluat către soluția dinastică precum 
Franța sau Spania și nici n-au dezvoltat o 
viață de curte. Încă din secolul al XI-lea 
apăruseră acele republici independente 

(republiche marinarie) precum Amalfi, 
Veneția, Pisa. În secolul următor au 
apărut alte Comune libere ca Milano, 
Siena, Lucca, Florența, Verona, conduse de 
cetățeni liberi care se ocupau cu 
meșteșugurile și comerțul. „Mai mult în 

P 
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cazul Florenței decât al oricărei alte 
Comune, procesul prin care marea 
burghezie, prin intermediul Artelor, 
ajunge să pună stăpânire pe puterea 
politică, folosind-o pentru creșterea 
preponderenței economice și financiare 
ˮ41. 

 
 Controversele despre periodizarea 

epocilor istorice și culturale abundă și nu 
sunt profitabile pe tărâmul ideilor, de cele 
mai multe ori. Pentru a ne clarifica 
poziția,  ne situăm în limitele părerilor 
școlii franceze a Analelor care consideră 
că nu există o falie între Evul Mediu și 
Renaștere, ci un lung Ev Mediu prelungit 
între antichitate și modernitate. Revista 
Annales a pus bazele curentului numit 
Noua Istorie, fundamentat de istorici cu 
recunoaștere mondială de talia lui Lucien 
Febvre, Fernand Braudel, Henri Pirenne, 
March Bloch sau, din generația mai nouă, 
nume precum Jacques Le Goff și Jean 
Delumeau, ultimul demonstrând cum se 
preiau anumite idei în mod mecanic și 
apoi se transmit pentru decenii sau sute 
de ani, încurajând o lene a gândirii: „Dacă 
s-ar înlătura din cărţile de istorie cei doi 
termini solidari - şi solidar inexacţi - de 
                                                 
41 Arnold Hauser,  Storia sociale dell’arte , vol.II,, 
trad. it. Anna Bovero, Einaudi, Torino, 1995, p. 20. 

,,Ev Mediu” şi de „Renaştere”, întelegerea 
perioadei care se întinde de la Filip cel 
Frumos pînă la Henric al IV -lea ne-ar fi   
uşurată. Dintr-un singur condei s-ar lăsa 
deoparte un lot întreg de prejudecăţi. Mai 
cu seamă ne-am descotorosi de ideea că o 
tăietură brutală a despărţit un veac al 
întunericului de o epocă a luminii.42 . 
După nașterea breslelor, numite ghilde în 
spațiul anglo-german sau Arte în spațiul 
italian, asistăm la o autoguvernare a 
orășenilor pe criterii profesionale, care a 
lăsat două urme adânci: apariția juriștilor 
și apariția impozitelor. În școli și 
universități asistăm la o adevărată 
revoluție juridică, o renaștere a dreptului 
roman combinat cu cel canonic, ambele 
reglementând relațiile stăpân-vasal și 
domenii precum căsătoria sau 
împrumutul cu camătă. 

„În secolul al XII-lea- afirma Roberto S. 
Lopez- Comunele italiene erau în mod 
esențial guvernate de negustori, create de 
negustori pentru interesele negustorilor: 
o bază ideală pentru revoluția comercială. 
Comerțul-comentează Lopez- înflorește în 
libertate și fuge de constrângeri; de 
obicei, orașele mai prospere erau cele 
care adoptau o politică mai liberalăˮ43. În 
planul mentalităților, exista o preocupare 
generală a societății pentru tot ce 
însemna marfă, comerț, capital, transport. 
O largă circulație și contribuție în acest 
mediu efervescent au avut-o scrierile 
specifice cum ar fi Paolo da Certaldo, 
Cartea bunelor obiceiuri, un fel de manual 
cu sfaturi pentru folosirea eficientă a 
banilor, pentru succesul în afaceri 44. Pe la 
1340 circula tratatul Practica negustoriei 
(La Pratica della mercatura), în care 
Florentino Pegolotti face o listă 
impresionantă cu 286 produse 
cuprinzând mirodenii, condimente, dar și 

                                                 
42 Jean Delumeau, Civilizația Renașterii (I), Ed. 
Meridiane, Buc., 1995, p. 9. 
43 Roberto S. Lopez, La rivoluzione commerciale del 
Medioevo, Einaudi, Torino, 1975, p.91. 
44 Il libro di buoni costumi, Le Monnier, Firenze 
1945. 
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articole pentru farmacie, vopsele, 
parfumuri, adică de spițerie. Erau aduse 
din India, China și Extremul Orient de 
către arabi, apoi preluate de din porturile 
Acra, Beirut și mai ales Alexandria. Era 
timpul orașului, „timpul economiei, al 
muncii și al comerțuluiˮ (Jacques Le Goff). 
Dacă timpul Bisericii era al lui Dumnezeu, 
timpul orașului era unul laic, terestru și 
rațional. Orologiile mecanice apărute pe 
frontispiciile catedralelor nu mai măsurau 
doar orele rugăciunilor, ci și câștigurile 
negustorilor. 

 De la anul 1000 pînă la Renaștere, 
rolul negustorilor în schimbarea 
mentalităților și în progresul social și 
economic rămâne fundamental: „Dacă la 
sfârșitul Evului Mediu Europa devansează 
toate celelalte civilizații ale lumii,…dacă 
ea își începe atunci expansiunea mondială 
destinată să modifice chipul întregii 
noastre planete, negustorii și-au adus o 
contribuție fundamentalăˮ45. 

 
 

II. COLOANELE FLORENȚEI 
(NEGUSTORII  și  BANCHERII) 
 

ctivitatea manufacturieră, co-
merțul și activitatea bancară se 
susțineau reciproc, generând o 

bogăție impresionantă. Marile bănci 
florentine din Duecento și Trecento 
aparținând familiilor Bardi, Peruzzi, Spini, 
Frescobaldi, Mozzi, Acciaiuoli, Bonaccorsi 
și împrumutau bani cu dobândă mare, dar 
și cu mare risc, papilor din Avignone, 
suveranilor din Europa (mai ale regilor 
Angliei și Franței) susțineau 
manufacturile textile. La Florența se 
produceau și se finisau între 7%-10% din 
toate țesăturile și pânzeturile de lână, de 
in și de mătase ale Occidentului, cu o 
mare cerere pentru vopselurile scumpe și 

                                                 
45 Jacques Le Goff (coordonator), Omul medieval, 
trad. Ingrid Ilinca și Dragoș Cojocaru, Ed. Polirom, 
Buc., 1999, p.259. 

pentru alaun, un minereu ce fixa culorile, 
adus din Turcia și mai apoi de la Tolfa, de 
lângă Roma, familia Medici cumpărând de 
la papă cu 30.000 de florini monopolul 
extragerii, producerii și vânzării. 

Solistul acestei activități orchestrate ce 
producea bunăstarea a fost florinul de aur 
(fiorino dʼoro), monedă bătută la Zecca di 
Firenze, monetărie a statului, începând 
din 1252, folosită în afacerile 
internaționale, de mare anvergură, în 
timp ce florinul de argint bătut din 1296 
era destinat afacerilor mici, interne. 
Oficialii Monetăriei (Uficciali della Zecca) 
supravegheau și garantau corectitudinea 
monedei: unul aparținea breslei Arte del 
Cambio, altul făcea parte din Arte di 
Calimala. Avea diametrul de 21 de 
milimetri , cântărea 3, 5368 grame, iar 
aurul era de 24 de karate: „…Negustorii 
din Florența dădură ordin împreună cu 
poporul și comuna să se bată monedă de 
aur în Florența; Și atunci începu buna 
monedă de aur fin, care se cheamă florini 
de aur, și valora unul 20 soldi. Și asta 
fu…în luna noiembrie, anul lui Hristos 
1252. Care florini, 8 cântăreau o uncie, și 

A 



Iarna 2020  | Contact international 177 

 

pe o parte era încrustat crinul, și pe alta 
Sfântul Ionˮ46. În momentul de față, 
specialiștii evaluează 1 florin de aur la 
110 euro, respectiv 150 de dolari.  
         Un personaj- cheie în nașterea 
finanței îl are schimbătorul de monede (il 
cambiavalute). În Europa circulau diverse 
monede, cu un conținut diferit de metal 

prețios, așa încât numai acesta cunoștea și 
era autorizat să stabilească valoarea lor. 

Banca Peruzzi avea 15 fileale și 90 de 
funcționari angajați în punctele cele mai 
fierbinți ale traficului comercial, în toată 
Italia (Genova, Pisa, Napoli, Veneția, 
Sardinia, Sicilia), dar mai ales în exterior: 
Bruges, Paris, Cipru, Avignone, Londra, 
Maiorca, Rodos, Tunisia. Spune Giovanni 
Villani că Banca Peruzzi avansase regelui 
Angliei 600.000 de florini aur, celui al 
Napolelui 100.000, în timp ce regele 
Franței i-a alungat din regatul său după ce 
le-a confiscat averile . 

A doua coloană vertebrală a 
sistemului bancar florentin, prin Piero 
Gualterotto di Bardi cumpărase prin 1332 
o proprietate și un castel lângă Prato cu 

                                                 
46 Giovanni Villani, Nuova cronica, a cura di 
Giuseppe Porta, 3 voll., Parma 1990-1991, libro VI, 
capitolo LIII. 

10.000 de florini, momentul începe-rii 
ascensiunii. În 1427 trăiau la Florența 60 
de nuclee familiale, ramifi-cații ce purtau 
numele Bardi, 45 dintre ele așezate în 
cartierul Oltrarno. Scrie Villani că cei 
900.000 de florini  împrumutați lui 
Eduard al III-lea al Angliei valorau un 
regat (valea un reame) ; însuși istoricul a 
fost încarcerat fiind amestecat în acest 
împrumut, după care în 1348 va muri din 
cauza epidemiei de ciumă. În momentul 
maximei străluciri, Compagnia Bardi era 
una dintre cele mai bogate din Europa, cu 
un venit chiar mai mare decât al familiei 
Peruzzi. Compagnia avea între 1310-1345  
un număr de 346 de angajați și, împreună 
cu Pazzi și Acciaiuoli, deținea monoplul 
finanțelor pontificale. Din neamul lor și-a 
ales Cosimo de Medici soția, Contessina 
deʼ Bardi, care va fi și bunica lui Lorenzo 
Magnificul.  

Companía Acciaiuoli a fost fondată la 
1282, devenind bancherii familiei de 
Anjou ce conducea regatul Napoli, dar și 
ai papei. La fel de vestită era și banca 
familiei Strozzi care avea filiale în toată 
Europa. Cei din familia Strozzi erau vestiți 
pentru luxoasele construcții rezidențiale, 
pentru preocuparea lor pentru artă și 
cultură, mai ales prin Palla Nofri Strozzi, 
fin literat, filosof, colecționar de 
manuscrise rare, cunoscător de latină și 
greacă. 

 Falimentul băncilor Bardi și Peruzzi a 
provocat un șoc atât de mare Florenței, 
încât timp de jumătate de secol nimeni nu 
le-a luat locul, până la întemeierea Băncii 
Medici. „Trebuie observat că Banca Medici 
nu va ajunge niciodată la dimensiunile 
avute de cele conduse de Peruzzi și Bardi. 
De la 88 de bănci cât numărase Florența 
la apogeu, în vremea Medicilor nu mai 
existau decât 33ˮ47. Termenul bancrută 
are o istorie interesantă, el provenind din 
banca rotta=bancă ruptă (banca 

                                                 
47 R. de Roover, Il banco Medici dalle origini al 
declino (1397-1494), trad. it., Ed. La Nuova Italia, 
Firenze, 1970, P.123. 
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însemnând chiar obiectul fizic pe care 
negustorul așeza monedele, iar rotta 
însemnând ruptă, aici cu sensul de 
falimentată. 

 În momentul maximei dezvoltări, 
banca Medici, cea mai importantă din 
Europa vremii, nu avea decât 7 filiale și 
65 de funcționari, mai puțini decât Bardi 
și Peruzzi. Întemeietorul dinastiei Medici 
lăsase fiului său Cosimo de Medici o 
moștenire de 180.000 de florini de aur. 
Cât timp a condus destinele Florenței, 
acesta,  supranumit il Vecchio, dar și Pater 
Patriae, cheltuiește circa 400.000 de 
florini pentru opere de binefacere și 
înfrumusețare a orașului său, făcându-l 
unul dintre cele mai vestite din lume. A 
construit biserici, drumuri, monumente, a 
contribuit substanțial la construirea 
Cupolei catedralei orașului, vestita Santa 
Maria del Fiore. Vilele sale construite de 

cei mai buni aehitecți ai vremii erau 
adevărate bijuterii arhitecturale și 
artistice: Caffaggiolo, Careggi, Trebbio, 
Palazzo Medici. În acesta din urmă, 
pictorul Benozzo Gozzoli creează pe la 
1459 capela faniliei împodobită cu 
frescele  capodoperei sale „Il Viaggio dei 
Magiˮ, ca semn al magnificenței vestitei 
familii. Cosimo mărește de 4 ori 
moștenirea lăsată de tatăl său și 
perfecționează sistemul bancar după 
modelul holding-ului. Capii filialelor din 
teritoriu erau cu grijă aleși de Cosimo 
dintre familiile de vază, bogate, credin-

cioase seniorului: Portinari, Martelli, 
Sassetti, Rucellai, Ginori. 

 
           

 III. BANUL- IZVORUL A TOATE (ȘI 
AL RENAȘTERII) 
 

a conducerea destinelor Republi-
cii Florența se afla un nucleu 
format din circa 140 de familii, 

care acumulaseră o bogăție uriașă și 
spectaculoasă. Pentru evidențierea forței 
financiare a acestor familii este relevant 
documentul numit Il Catasto, ce intră în 
vigoare la 22 mai 1427 și precizează: 
bunurile imobile și mobile ale fiecărui cap 
de familie, veniturile și împrumuturile, 
sumele datorate statului ca impozite. La 
un venit de până la 100 de florini 
impozitul era de 3%, iar la venituri între 
100-1000 de florini impozitul era de 5%, 

taxa crescând apoi direct 
proporțional pentru sumele 
mai mari de 1000 care nu 
erau puține. În felul acesta, 
rezultatul imediat a fost 
colectarea a 25.500 florini 
pentru oraș, folosiți mai ales 
pentru susținerea războiului 
cu Milano. Cele 60 de mii de 
familii luate în evidență prin 
declarații fiscale evidențiază 
informații despre circa 265 
de mii de oameni din 

Florența, Pisa, Pistoia, Prato, Arezzo, 
Volterra,Cortona San Miniato, dar și din 
contado (zona rurală), adică din toată 
Toscana. S-au întocmit 4 registre mari, 
câte unul pentru fiecare cartier, iar până 
la 1480 s-au mai făcut încă 8 
recensăminte. „Pentru cel mai bogat 
cetățean, Palla Strozzi, au fost necesar 33 
de pagini pentru a face lista celor 30 de 
case și palate, 45 de moșii, 94 de mii de 
florini învestiți în Muntele de Pietateˮ48.  
 

                                                 
48 Arnold Esch, LʼItalia alla fine del Medioevo, 
Firenze University Press, 2006, p.73. 

L 
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Întreprizătorii au dus o politică 
agresivă și inovativă. Francesco Datini  
după 1385 controla  317 muncitori 
filatori la Prato și mai bine de 453 
împrăștiați în  95 de sate toscane. Datele 
din Cadastru sunt impresionane și 
lămuritoare.49 140 de persoane capi de 
familie aveau un venit mai mare de 10 mii 
de florini fiecare, o sumă considerabilă, 
dacă nu foarte mare. Primii 10 
contributori aveau un venit mai mare de 
40 de mii de florini, astfel: Palla di Nofri 
Strozzi cu 161.900, un Francesco di 
Simone Tornabuoni cu 110 mii, un 
Giovanni di Bicci de’ Medici cu 91 de mii, 
urmat de Giovanni și Bartolomeo 
Panciatichi cu respectiv 81 și 70 mii 
florini, Alessandro di Filippo Borromei 
cu 57 mii, Niccolò di Donato Barbadori 
cu 52 mii, Niccolò di Giovanni Da Uzzano 
cu 51 mii, de Bernardo Lamberteschi cu 

                                                 
49 David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber (trad. 
ital.), I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul 
catasto fiorentino del 1427, Bologna, Il Mulino, 
1988. 
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48 mii și Francesco di Francesco 
Dellaluna cu 39.700. Considerând 
mărimea sumelor și numărul ramurilor 
de familie, vom afla pe primul loc Strozzi, 
care cu 2 ramuri totalizau 171 mii de 
florini de aur. Îi urmează Panciatichi cu 2 
ramuri și suma de  151 mii, vin apoi 
Medici cu 143 mii și 4 ramuri, 
Tornabuoni cu 110 mii și o singură  
ramură, Barbadori cu 83.400 și două 
ramuri, Borromei cu 78 mii și 2 ramuri, 
Alberti cu 73 mii și trei ramuri, Da 
Uzzano cu 70 mii și două  ramuri, Bardi 
cu 66 mii și 4 ramuri,  Pazzi cu circa 64 
mii și trei ramuri. În poziția unsprezecea 
îi găsim pe Quaratesi cu circa 55 mii și 
trei ramuri, urmați de Bischeri cu 54 mii 
și două ramuri, Guicciardi cu 51 mii și 
trei ramuri, Lamberteschi cu 48 mii și o 
ramură, Rinuccini cu 48 mii și trei 
ramuri, Ardinghelli cu 47 mii și două 
ramuri, Serragli cu 41 mii și două ramuri 
și, în sfârșit, Dellaluna cu 39.700 și o 
ramură, ceea ce înseamnă că acestea erau 
primele 18 familii capitaliste cele mai 
bogate din Florența. Următoarele 15 
familii aveau un venit superior sumei de 
20 de mii de florini. Dacă luăm act că 
primele 140 de personaje reprezentau de-
abia 1,4% din totalul contributorilor 
republicii și că venitul mediu pe cap de 
locuitor se ridica la aproximativ 5 mii de 
florini, devine evident că Florența 
dispunea de o avere incredibilă. 

 Cercetătorul american Richard A. 
Goldthwaite precizează câteva aspecte 
concluzive în urma studiului său ce ia în 
discuție 3 secole de istorie economică 
florentină (XIII-XVI): „Florența a fost timp 
de trei secole inima pulsantă a 
economiei europene și principalul 
centru de dezvoltare a capitalismului 
[…] Bunăstarea a fost reciclată și învestită 
în capital uman, transformată în 
patrimoniu al arhitecturii urbane, al artei 
și al unei tradiții artizanale niciodată 

egalate de vreun alt orașˮ50 (s.n.,  
I.Gănguț). 

 

Între Duecento și Cinquecento italiana 
a fost limba oficială a afacerilor și a 
comerțului în Europa și în lumea 
cunoscută. În măsura în care marile 
companii bancare Bardi și Peruzzi numite 
de Villani „coloanele creștinismuluiˮ și-au 
folosit averea pentru înfrumusețarea 
orașului, pentru opere de mecenat, de 
civilizare, ele au contribuit la dezvoltarea 
credinței, dar și a artelor. Casa Bardi a 
închis bilanțul anului 1318 cu o cifră de 
afaceri de 873.638 de florini de aur, 
echivalentă cu 3.089 kg. de aur, valoare 
superioară celor 250.000 florini cu care 
Florența a achiziționat în 1341 orașul 
Lucca, vestit pentru manufacturile de 
mătase, pentru ca mai apoi, în 1421, să 
cumpere portul Livorno cu circa 100.000 
de florini,  pentru a căpăta ieșire la mare. 

                                                 
50 Richard A.Goldthwaite, Lʼeconomia della Firenze 
rinascimentale, il Mulino, Bologna, 2013, p. 856. 



Iarna 2020  | Contact international 181 

 

Un fapt interesant intrat în tradiția acelei 
vremi și consemnat în cărțile contabile 
este un cont separat, nu în sumă mare, 
dar pe care îl respectau toți, dedicat lui 
„Messer Domineddioˮ (Domnului 
Dumnezeu), care era donat săracilor, 
orfanilor, celor cu beteșuguri, 
așezămintelor religioase, sume de bani 
care îi permiteau negustorului sau 
bancherului să înfrunte cu mai puțină 
teamă justiția divină pentru câștigurile 
ilicite. 

La sfârșitul secolului, către 1490, 
puterea și influența breslelor erau la 
apusul lor. Nu mai întâlnim comenzi 
venite din partea breslelor, iar inițiativa a 
fost preluată de marile familii 
conducătoare, adică Medici și aliații lor. 
Astfel, s-a trecut de la comenzile colective 
la comenzile individuale ale marilor 
familii. 

Lorenzo de Medici folosește valul de 
dezvoltare artistică în scop personal de 
propagandă pentru propriul prestigiu și 
pentru faima Florenței. În ultimele două 
decenii ale secolului, papa Sixt al IV-lea 
solicită prin apelul la Lorenzo Magnificul 
ca  un grup masiv de artiști să vină la 
Roma pentru realizarea frescelor Capelei 
Sixtine: Botticelli, Ghirlandaio, Perugino, 
Cosimo Rosselli. Tot la inițiativa 
Magnificului, în aceeași ani, Leonardo 
vine la curtea milaneză a  lui Ludovico 
Sforza cu daruri și hotărât să lucreze 
pentru acesta. Verocchio merge la 
Veneția, iar Benedetto și Giuliano da 
Maiano iau drumul regatului Napoli 
pentru a-și oferi prețioasele servicii. 
Lorenzo încurajează acest exod al 
artiștilor, îl folosește în favoarea sa, 
prezentându-i ca pe adevărați 
ambasadori ai culturii florentine, cea care 
câștigase primatul în Peninsulă și în 
Europa, alături de economie și finanțe.  

După marea Ciumă, când anumite 
așezări au pierdut chiar și 75% din 
populație, Toscana număra puțin mai 
mult de 400 de mii, iar în Cadastrul din 
1427 apăreau doar 37 de mii de suflete în 
Florența, iar  împreună cu zonele rurale 
din jur, circa 104 mii de oameni. Către 
mijlocul secolului al XIV-lea și ptimul sfert 
din următorul, Florența își impune 
hegemonia pe cel puțin 2/3 din Toscana: 
Prato și Pistoia în 1351, Volterra în 1361, 
San Miniato în 1370, Arezzo în 1384, Pisa 
în 1406, Cortona în 1411 și Livorno în 
1421. Singure Lucca și Siena rămâneau în 
afara dominației florentine. 

Producția manufacturieră a întregii 
zone a căpătat o conformație dictată de 
capitală. Pe când mare parte a civilizației 
urbane a suferit o recesiune economică 
evidentă, Florența a ieșit întărită din criza 
cauzată de Ciumă. Într-o perioadă de 150 
de ani (1350-1500), capitala Toscanei a 
adăugat noi realizări pe tărâm bancar, 
comercial și manufacturier, consemnând 
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vârful dezvoltării industriei lânii și a 
mătăsii, într-un teritoriu cu mână de lucru 
ieftină, dar calificată. 

 

În primele două decenii ale secolului 
al XV-lea, Florența numără 72 de 
companii bancare, își mărește teritoriile 
ajungând la 12  mii de metri pătrați, 
inclusiv orașul de coastă Livorno, 
cumpărat  de la genovezi cu 100 de mii de 
florini (circa 350 de tone de aur fin) 
pentru ieșirea la mare.  Astfel, Florența și 
regiunile rurale înconjurătoare (Contado) 
se constituie într-o mare piață integrată, 
dirijată de economia monetară care 
realizează convergența prețurilor în 
întregul teritoriu. O dovadă elocventă a 
relațiilor comerciale dintre capitală și 
zonele rurale înconjurătoare o aflăm în 

documentele financiare  ale Spitalului 
Santa Maria Nuova, un număr de 1795 
furnizori de mărfuri participând la 
alimentarea și îngrijirea bolnavilor și 
nevoiașilor internați aici. 

 

În felul acesta, în circa 100 de ani 
(1350-1450), dominația florentină se 
extinde de la un teritoriu de 3900 de km 
pătrați la circa 12 mii. Este o trecere 
decisivă de la orașul-stat la statul 
teritorial, Republica Florența, cu o 
capitală ce își trage seva, puterea 
economică, meșteșugărească și financiară 
de la întreg teritoriul toscan, pregătind-o 
pentru declanșarea minunii care a fost 
Renașterea. 
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IV. REVERBERAȚIILE 
RENAȘTERII 
 

S-au scris mii de pagini despre 
vocația republicană a Florenței, despre 
dorința de libertate a cetățenilor săi. 
Lucrurile trebuie privite mai nuanțat. 
Odată cu preluarea puterii de către 
Cosimo Medici il Vecchio (Pater Patriae), 
democrația dispare ca substanță, în 
realitate fiind vorba despre dictatura 
neoficială a familiei Medici, pitită după 
formele impersonale ale unei aparente 
republici. 

Nu este mai puțin adevărat că 
această familie de mari bancheri, iluștri 
oameni politici sau talentați poeți și 
scriitori, a ilustrat în cel mai înalt grad 
vocația mecenatismului. Unii cercetători 
au estimat contribuția totală a familiei 
Medici în opere de artă, de cultură și 
civilizație, la peste 1 miliard de dolari 
americani. 

Renașterea s-a propagat către 
întreaga Europă, mai apoi către întreaga 
lume, ca o epocă de grație a frumosului și 
a creativității umane. „După antichitatea 

clasică greco-romană, Quattrocento 
reprezintă prima epocă ce oferă din nou o 
producție relevantă de artă profană.ˮ51 
Ni se pare a fi un gest de omagiu 
nemărginit adus lui Michelangelo 
Buonarroti de a-l lăsa să  transmită prin 
capodopera sa David întregul mesaj al 
Renașterii către cei de astăzi. Pentru 
prima dată după antichitatea greacă și cea 
romană, un bărbat nud de 5 ori mai mare 
decât un om obișnuit a devenit centrul 
elaborării artistice și o matrice a 
imaginarului. Giorgio Vasari afirmă că 
Michelangelo, cu David al său, i-a învins 
pe antici, transformând cu genialitate 
valori spirituale specifice  doar Omului în 
reprezentări artistice. Astfel, David, o 
statuie unică și irepetabilă „a devenit o 
icoană a armoniei cosmiceˮ52. Este un 
mesaj peste veacuri despre libertatea, 
demnitatea, frumusețea și măreția 
omului.53 

                                                 
51 Arnold Hauser,  Storia sociale dell’arte , vol.II,, 
trad. it. Anna Bovero, Einaudi, Torino, 1995, p. 44.. 
52 Adele Colli Franzone Bonzanin i, Economia 
Aziendale Online Vol. 6, 3/2015: pp. 115-140. 
53 Imaginile au fost preluate de pe Wikipedia.it.iar 
paginile miniate sunt din Bibbia di Borso dʼEste. 
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The 39th WORLD CONGRESS 
OF POETS 

2- 6 October 2019 
 

xperiența India poate fi trăită 
parcurgând pagini de cărți sau 
visând la ea, simțind-o pulsând în 

venele sufletului sau respirând-o cu 
proprii ochi. Am avut această din urmă 
șansă.  

Mai mult chiar, rațiunea parcurgerii 
unor distanțe planetare a fost poezia, un 
alt spațiu magic, unde nu poți ajunge 
decât dacă inima îți este larg deschisă. 

Al 39-lea Congres Internațional al 
Poeților (World Congress of Poets - WCP) 
s-a desfășurat în acest an, 2019, în 
Bhubaneswar, capitala unui stat bogat în 
artă, cultură și tradiții - Odisha, situat în 
sud-estul Indiei, țară care a găzduit 
pentru a treia oară (1986 și 2007) acest 
prestigios eveniment cultural. Înființat în 
anul 1969, Congresul Internațional al 
Poeților - afiliat la Academia Mondială a 
Artelor și Culturii (World Academy of Arts 
and Culture – WAAC), este o prestigioasă 
organizație, cu mii de membri din toată 
lumea.  

Obiectivul primordial al Congresului 
este de a promova în lume pacea și 
confreria întru poezie. Un țel care poate 
părea derizoriu sau chiar aberant, dar 
care este atât de necesar lumii 
dezorientate în care trăim, într-un și mai 
descumpănit secol 21. 

Orașul-templu Bhubaneswar a fost 
ales fiindcă are o veche și bogată tradiție a 
poeziei. Iar când însuși primul ministru al 
statului Odisha, Shri Naveen Patnaik este 
scriitor și un bun cunoscător de artă, 
atunci e de înțeles de ce aici era cel mai 
potrivit loc pentru o nouă întâlnire 
mondială a poeților. 

La ceas aniversar – 50 de ani de la 
înființare – această ultimă ediție a WCP a 
fost un bun prilej de a marca și un alt 
moment important în istoria țării gazdă: 
150 de ani de la nașterea lui Mohandas 
Gandhi, creatorul Indiei moderne. 
Părintele Indiei, pe care Rabindranat 
Tagore - un alt nume de marcă al 
subcontinentului indian - l-a supranumit 

E 
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Mahatma (în sanscrită:  maha - „Mare” și 
atma – „Suflet”, de altfel numele sub care 
e universal recunoscut) este admirat 
pentru doctrina sa de protest prin 
nonviolență în a realiza orice progres 
social, pentru bunătatea și viața simplă pe 
care a dus-o, mereu sărind în sprijinul 
celor nevoiași, mereu exemplu de urmat.  

Nu hainele scumpe și aroganța celor 
cu venituri importante fac lumea mai 
bună sau o ajută să evolueze, ci spiritele 
simple, pregătite să ajute fără condiții, 
oferind modele ușor de continuat. 

Și, cum din fericire uneori istoria se 
repetă în lucrurile ei bune (sau în sfârșit 
înțelegem de ce se repetă), iată, pe 
aceleași tărâmuri de legendă, există un 
om pentru care simplul fapt de a întinde o 
mână în ajutor este un comportament 
obișnuit. Numele lui este Achyuta 
Samanta, pentru care dictonul vieții este 
arta de a dărui: „Live to give, give to live”. 
Al 39-lea Congres Internațional al Poeților 
s-a desfășurat în incinta Kalinga Institute 
of Industrial Technology (KIIT), cu statul 
de Universitate, una dintre cele mai 
promițătoare și apreciate instituții de 
învățământ din întreaga țară și KISS, 
Kalinga Institute of Social Sciences (prima 
universitate din lume deschisă populației 
tribale), ambele școli fiind create de către 
același Achyuta Samanta, membru ales în 
Parlamentul Indiei.  

Toată lumea care l-a cunoscut, fără 
nicio excepție, îl consideră pe prof. A. 
Samanta un exemplu viu pentru orice 
locuitor al planetei Pământ. KISS nu este 
doar o școală, ci un loc unde tot ce este 
necesar unui trai decent e asigurat în mod 
gratuit populației celei mai sărace, cea 
tribală - mâncare, acoperiș, costuri 
medicale, dar mai ales educație – de la 
anii copilăriei, până la maturitate. Totul, 
ca o mare îmbrățișare și un „sărut” trimis 
din inima mare a unui spirit ce a urmat 
exemplul predecesorului căruia i s-au 
sărbătorit 150 de ani. Pare o utopie și 
totuși este o realitate pentru care toți 

participanții Congresului Mondial al 
Poeților din acest an am subscris -  a-l 
nominaliza pe Achyuta Samanta la 
Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe 
care o merită cu prisosință. 

De altfel, în incinta KIIT/KISS a fost 
dezvelită statuia din bronz acelui 
aniversat și venerat, Mahatma Gandhi, 
reprezentându-l în timpul faimosului 
Dandi March, cum s-a păstrat în istorie  
acel act de nesupunere neviolentă în 
perioada Indiei coloniale, iar locul a fost 
rebotezat „Gandhi Square”. În aceleași 
clădiri ale KIIT și în aceeași zi de 
deschidere a Congresului - 2 octombrie, 
ziua de naștere a celui sărbătorit - au fost 
inaugurate și trei Biblioteci publice. 
Numele părintelui Indiei, „Karamchad”, va 
fi purtat de una dintre ele. Întregul spațiu 
este dedicat cărților și publicațiilor 
referitoare la filosofia și viziune lui 
Gandhi. Pe unul din pereți este scris, cu 
litere mari, unul dintre cele mai cunoscute 
mesaje ale părintelui Indiei moderne -  
You must be the change you want to see in 
the world, îndemnând la a face chiar noi 
primii pași spre a vedea la ceilalți și în 
jurul nostru schimbarea dorită. Îndemn 
universal valabil, de altfel. 

Celelalte două Biblioteci („Kaavya” și 
„Kamyaa”) sunt dedicate poeziei și 
cărților de ficțiune. Am donat exemplare 
din volumul de traduceri în limba engleză 
– în dreptul plăcuței pe care scria 
România și pe raftul ce anunța S.U.A., 
țările mele de suflet - unde m-am născut 
și unde trăiesc. 

Alături de mine și ceilalți participanţi 
la această specială ediție a WCP, poetul 
Mircea Ștefan (trăitor în Cleveland, Ohio, 
S.U.A.), academician poet Liviu 
Pendefunda și director al revistei Contact 
international (Iași România), ziaristul, 
poetul și directorul revistei „Destine 
Literare”, Alexandru Cetățeanu (Montreal, 
Canada), ziarista și poeta Lucreția 
Berzintu, secretar al Asociației 
Jurnaliștilor Români de Pretutindeni  - 
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AZPR (Iași, România) au lăsat câte un 
semn (sub forma unei cărți) pe rafturile 
noii biblioteci. Iar eu m-am bucurat să-i 
am alături pe acești oameni de mare 
talent și caracter. 

În 2019, tema care a unit poeți din 
toată lumea: Compassion through Poetry 
și-a propus să demonstreze că impactul 
puterii poeziei și dorința de a crea o lume 
a înțelegerii între oameni prin această 
artă sunt motive care ar trebui nu doar să 
provoace la meditație, dar să împingă 
spiritele să găsească soluții de aplicare a 
lor în viața cotidiană. 

Puterea fiecăruia dintre noi se 
măsoară în compasiunea și înțelegerea pe 
care o avem față de cei slabi, în 
înțelepciunea de a acționa cu bunătate 
față de cei care nu pot avea grijă de ei 
înșiși. Poezia este un sfătuitor care ne 
arată cum să apreciem lumea care ne 
înconjoară, schimbând ura în dragoste și 
violența în milă. 

„I will give you a talisman. 
Wheneveryou are in doubt, or when the self 
becomes too much with you,apply the 
following test. Recall the face of the 
poorest and the weakest man /woman 
whom you may have seen, and ask yourself 
if the step you contemplate is going to be of 
any use to him/her. Will he/she gain 
anything by it? Will it restore him/her to a 
control over his/her own life and destiny? 
In other words, will it lead to swaraj 
(freedom) for the hungry and spiritually 
starving millions? 

Then you will find your doubts and 
your self melt away.” 

(Mahatma Gandhi („Last Phase”, vol. II 
(1958), p. 65) 

Numărul participanților a depășit 
1.000 - poeți din India și alte 82 de țări, 
incluzând laureați ai premiului Nobel, dar 
și, pentru a-i încuraja, tineri scriitori - 500 
de mânuitori ai condeiului doar din 
Odisha, unul dintre cele 28 de state ale 

țării, cel cunoscut ca fiind India’s best kept 
secrets – seninătate, sublim, spectacular.  

Pe lângă decernările de premii și 
distincții (România a fost onorată prin 
diploma de Honorary Doctor of  
Literature decernată distinsului Liviu 
Pendefunda de către World Academy of 
Arts and Culture), cele mai importante 
activități ale WCP au fost, însă, sesiunile 
de Poetry Reading. Acestea s-au 
desfășurat în limbile engleză, spaniolă, 
chineză, hindi și limbile regionale din 
India. Spre încântarea auditoriului, nu au 
lipsit lecturile bilingve, care au făcut ca 
melodia versurilor să se acordeze perfect 
cu aceea a unor limbi neînțelese, devenite 
astfel familiare. De multe ori poemele, mai 
ales ale autorilor indieni, au fost cântate, 
în timp ce altele au beneficiat de 
instrumente cu sonorități speciale, 
precum hawaiianul ukulele, transformând 
banalele, uneori, lecturi în adevărate mini 
spectacole. Cu așurință puteai crede că te 
afli în Evul Mediu al trubadurilor, dar 
telefoanele mobile de pe care se citeau 
textele te readuceau în controversatul 
secol al XXI-lea. 

Apoi spectacolele ce ne-au bucurat 
ochii și auzul susținute de membrii Mayur 
Art Center și de minunații copii găzduiți 
de KIIS - muzică și dans tradiționale: Bihu, 
Nataraj Gosthi sau Chhau. 

Pe întreaga durată a Congresului, 
fiecare dintre noi ne-am bucurat de o 
atenție deosebită, simțindu-ne fericiți că 
statutul nostru de poeți nu e considerat 
derizoriu. Întreaga atmosferă era 
subscrisă ideii dragi nouă, că lumea nu 
poate exista fără noi sau că, în mod cert, 
dacă nu am exista, oamenii ar fi cu 
desăvârșire singuri. De altfel, aici poezia 
era la ea acasă. „O societate nu poate 
avansa fără creatori” și „Poezia e cel mai 
puternic instrument într-o societate 
sănătoasă” și „Avem nevoie de poeți, cum 
avem nevoie de doctori și de oameni de 
știință”. Toate aceste afirmații au fost 
făcute la închiderea Congresului, e către 
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însuși vicepreședintele Indiei, Shri M. 
Venkaiah Naidu. Congresul a beneficiat nu 
doar de atenția, dar și de susținerea 
întregii conduceri a Indiei, pornind de la 
președintele Republicii, Shri Ram Nath 
Kovind și primul ministru, Shri Narendra 
Modi care au trimis mesaje scrise, alături 
de miniștri federali, printre care s-a 
numărat Ministrul de Stat pentru Cultură 
și Turism, Shri Prahlad Singh Patel, dar și, 
firește, din partea statului Odisha, 
guvernatorul, prof. Ganeshi Lal și, așa cum 
am menționat deja, Shri Naveen Patnaik, 
primul ministru, care au participat atât la 
ceremonia de deschidere, cât și la cea de 
închidere a WCP. Mass media națională a 
avut grijă să fie prezentă în fiecare zi, 
astfel încât evenimentul a fost mediatizat 
pe măsura importanței lui. Organizarea a 
fost desăvârșită până în cele mai mici 
detalii, lucru pe care l-am spus, de altfel 
eu însămi într-un interviu ce mi-a fost 
solicitat după ce am citit din volumul meu 
de traduceri, „Pandora once Again”. 

Timpul Cogresului Internațional de 
Poezie este unul ieșit din tiparele cu care 
ne-am obișnuit să simţim acest cuvânt – el 
devine unul în care spiritul e liber, în care 
nu există obstacole în a lega prietenii, în 
care poți să dai mâna și să vorbești cu 
personalități ale lumii culturale mondiale 
fără a exista niciun prag al orgoliului, al 
distanței unei falsități și superiorități 
afișate dinspre partea lor. Ceea ce ne 
leagă este poezia. Idealurile ei nu sunt 
decât luminoase. De altfel, pe întreaga 
durată a Congresului, în partea dreaptă a 
scenei din sala de spectacole unde s-au 
desfășurat cele mai multe evenimente, 
exista un loc anume pregătit, un mic 
templu aș spune cu ochiul meu profan, 
unde, la începutul fiecărei întâmplări 
culturale, erau aprinse lămpile cu ulei, 
Diyas, un ritual ce aparține Hinduismului, 
prin care se aduce Lumina nu doar în acel 
spațiu, ci și în mintea și în sufletul celor 
prezenți, pentru a fi buni, îngăduitori, 

frumoși. Iar mie îmi aminteau de 
candelele creștinismului meu Ortodox, 
astfel încât mă simțeam și mai acasă și 
mai ocrotită de orice spirit potrivnic.  

În paginile revistei noastre, veți regăsi 
aceleași sentimente de liniște și bucurie, 
în mărturisirile câtorva dintre 
participanți, cărora le-am solicitat 
interviuri sau doar părerea despre WCP, 
numărul 39.  

Sigurul lucru pe care îl regret este că, 
din pricina programului prea strâns, nu a 
fost posibil să ajungem să fim în preajma 
decât a unui singur templu din cele multe 
ale Odishei. E drept, am atins pietrele 
celui mai renumit, cel dedicat zeului 
Soare, Surya, localizat în Golful Bengal, ce 
datează din secolul al XIII-lea. Și-apoi, 
doar gândul că am fost pe același 
continent cu cel mai înalt sistem muntos 
de pe Pământ, Himalaya, că m-am aflat 
într-un avion care zbura la o înălțime de 
11000 de metri, iar cu 3000 de metri mai 
jos se afla Everestul și poezia începea să 
se simtă acasă. 

A mai fost un muzeu traversat în mare 
viteză, din păcate (Odisha Crafts 
Museum), unde măiestria artizanilor din 
cele mai vechi tipuri uimește și încântă 
ochiul și sufletul. Lipsa de timp nu a putut 
decât să amăgească dorința mea de a 
vedea cât mai multe din acele incredibile 
creații în realitatea lor tridimensională, 
iar nu din paginile vreunui album. 

Am părăsit India având în suflet 
dorința de a ne întoarce, pentru a vizita, 
așa cum ni s-a și dorit de cei care ne-au 
înconjurat cu atâta căldură și grijă. 

Cum neștiute, dar minunate sunt căile 
Domnului, sper să am șansa să trăiesc și 
această viitoare experiență. Cea de acum a 
întredeschis doar o ușă ce mă aștepta de 
prea multă vreme. 

Dana OPRIȚĂ 
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Dana OPRIȚĂ 
 

Who Needs Poetry? 
 

Poetry? What is it? 
It's like a housewife who 
does nothing – 
just cooking, laundry, cleaning... 
You see, nothing. 
 
Poetry is like a wave 
crashing and receding on the beach, 
without screaming it’s so important                             
that life couldn't exist without it 
(or, maybe, it couldn't, who knows?!) 
 
Poetry is like a smile 
on the face of your lover, 
whom you can never be sure is true. 
 
Poetry is... 
 
Hey! Wait a second! 
Who needs poetry, anyway?! 

 
 
 

In the Jungle of Illusion 
 

Alone in the jungle of illusion – 
in front of a fire almost extinguished, with a rusted blade, 
with a necklace made of fangs of words chasing the darkness- 
watching from behind the fragile curtains of hazard 
a word 
a glance that’s coming down on me too 
trying to decipher a stone,       
                                             a whisper, 
                                                                a story, 
to leaf through the letters of some unknown alphabet. 
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Only me in the jungle of that illusion, 
the last survivor of some far away constellations 
                   (with no space and no time – like a carved idol 
                                                                 without eyes without mouth) 
trying to invent a different beginning 
I was getting ready for the great encounter. 
  
Rolling words, alphabets in ruins: 
sure signs of a vanished continent 
on the grain-of-sand map. 
The disfigured bodies of memories, half gestures, 
shards of voices – the only traces of life 
on the shore of illusion, 
in its jungle full of signs and messages in bottles 
thrown to the shore by waves... 
  
Only somewhere far, in the future of some morning, 
the light was detonating its explosions of dandelion 
like some meaningless words, 
strained through the iron teeth of memory.  

 
 
 

Like an Unwelcome Winter 
 

The snowflakes were falling on earth 
like flowers from a bride’s bouquet, 
abandoned in a vase. 
What frozen time 
drips on winter, 
what never-ending space 
falls silent under its breath? 
Virginity of snow disheveled by wind, 
white leaf on which bare words run or maybe 
             the clouds of lost emotions. 
And what else one can say about 
a season tardy and confused 
meaninglessly abandoned between us? 
 
                        I live and love 
                like an unwelcome winter. 



Iarna 2020  | Contact international 191 

 

Ramakanta DAS 
 
       Dr.  Ramakanta Das has done his Masters in 
English literature from the famed Ravenshaw College, 
Cuttack, Odisha.  Starting his professional career as a 
Lecturer in English, he joined Parliament of India as 
an officer. He was a Joint Secretary in Rajya Sabha, the 
Upper House of Indian Parliament. New Delhi. 
      He has extensive knowledge of parliamentary 
practices and procedures of Indian Parliament. He has 
also got an opportunity to study and get trained on 
the parliamentary practices of British Parliament in 
London. He has also got an invaluable training on an 
exchange programme in European Parliament, 
Brussels, Belgium. 
       Apart from taking professional interest in the study of the functioning of the parliaments of 
the world he has also a passion for creative writing.  He is very passionate about poetry as a 
form of literature.  He is a widely published Indian poet writing in English.  He has seven 
volumes of English poetry collections to his credit. He has also edited an anthology titled … And 
the Rhythm Endures of fifty five poets of his native state writing in English.  
1.He is a recipient of ‘’Kalinga Literary Award’’ for Literature and Culture. 
2. He is a recipient of the prestigious ‘’ Poet Laureate ‘’ award from World Academy of Arts and 
Culture USA 
3. He is a recipient of ‘’Excellence in English Poetry’’ award. 
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IN RETROSPECT 
39th world congress of poets 
Held from 2nd to 6th October 2019 in KIIT and KISS deemed to be 
university, Bhubaneswar, Odisha, India. 

 
t gives me immense happiness to 
write a few words about the just-
concluded 39th World Congress of 

Poets held from 2nd to 6th October, 
2019 in the campuses of famous KIIT and 
KISS Deemed to be University, 
Bhubaneswar, Odisha, India. 

World Academy of Arts and Culture, 
USA, organised this Poets Congress in 
collaboration with KIIT and KISS 
University on its golden jubilee year. 
World Academy of Arts and Culture 
nominated the Founder of these two 
Deemed to be Universities,  Dr. Achyuta 
Samanta as the President of this Congress. 

I cannot resist the temptation of 
saying a few words about the personality 
called Dr. Samanta, the Worthy President 
and Esteemed Host of this Congress. My 
introduction will not be adequate to 
describe the unique personality called Dr. 
Samanta. Dr Samanta is a man of science. 
He is a Ph.D. degree holder in Chemistry 
from one of the famed universities of 
India. In spite of being a man of Science he 
is out and out creative at heart. He does 
not miss any single opportunity to 
promote art, literature and culture in his 
own ways. Dr. Samanta is the illustrious 
Founder of KISS University, a university 
of its kind in the whole world. The said 
University imparts free residential 
education [hold your breath] to 30000 
[thirty thousands] indigenous children 
from KG to PG classes under a single roof. 
It is difficult to believe the existence of 
this unique University where 60% of 
these 30000 students are girls. The 

students hail from the poorest of the poor 
tribal communities. The students are 
selected from among 62 native tribes of 
Odisha and neighbouring states. 

Dr Samanta is a man of destiny. He 
was destined to bring smiles on the faces 
of the poor students by the grace of God. 

It is in this contest I strongly feel that 
the theme compassion through poetry  of 
the 39th world Congress of poets is fully 
justified. 

 It was a five days festival of poetry on 
the theme of ‘’compassion through 
poetry’’, poets from 82 countries 
including India gathered at the venue and 
showcased the best of poetry in multi 
languages. 

We had poetry readings in English, 
Chinese, Spanish and Indian languages 
like Hindi, Odia, Assamese and Bengali 
spreading all the five days. Elaborate 
arrangements were made by the 
honourable President of the Congress to 
have the readings in separate Conference 
Halls having sophisticated sound system 
and seating arrangements for the 
convenience of the participating poets. 

On the third day of the festival all the 
poets went on a visit to the world famous 
Konark temple, the black pagoda of 
Odisha. 

It was a wonderful combination of 
tourism and poetry. The poets gathered at 
a famous resort {Tosali] and had a day 
long poetry recitation together with a 
lecture of the history of Konark Temple 
by an authority of the subject.The poets 

I 
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were awed by the grandeur and 
architectural marvel of the Sun temple of 
Odisha namely Konark. 

On the fourth day the poets visited the 
holy city of Puri famous for the Jagannath 
Temple located on the sea shore of Bay of 
Bengal, the poets were booked on a five 
star hotel and showcased the best of their 
spiritual poetry. There was a lecture given 
by Dr Dilip Naik on the subject “what does 
poetry make’’ it was an enlightening 
lecture which was appreciated by all the 
poets. 

The five days festival was graced by 
dignitaries like the honourable Vice 
President of India Shri M. Venkaiyah 
Naidu, the honourable Governor of 
Odisha, Prof Ganeshi Lal, the Chief 
Minister of Odisha Shri Naveen Patnaik 
and other dignitaries. The poets gathered 
on the occasion both on inaugural and 
valedictory days were impressed by the 
scholarly address by the honourable 
Guests on the subject of poetry, art, 
culture and creativity of India. 

A Souvenir and a voluminous 
Anthology of multilingual poetry were 
launched on the occasion by the Chief 
Minister Shri Naveen Patnaik and Vice 
President of India Shri Venkaiah Naidu 
respectively .  

Many books were launched during the 
festival, a new library was inaugurated 
exclusively dedicated to poetry and 
fiction. 

 The best part of the festival was that 
this festival coincided with the 150th birth 
anniversary of Mahatma Gandhi. The 
President paid tributes to the Mahatma by 
unveiling a bronze statue of Gandhiji and 
also dedicated a new library named after 
Gandhiji {Karamchand} . 

The highest award of WAAC namely 
Golden Gable award was conferred on Dr 
Samanta for this inclusive contribution 
for the promotion of art, literature, 
science and  culture. 

World Academy of Arts and Culture 
has a tradition on conferring Honorary 
Doctorates namely D. Litt, Diploma to 
great persons in diverse fields during the 
congress. This year it was conferred to 
five people. The Romanian poet and 
neurologist, Acad. Liviu Pendefunda, an 
ardent lover of poetry and a poet par 
excellence, was one of them. It is the most 
befitting award to a versatile and prolific 
poet by an important international 
platform.  

Prizes were given to winners of a 
poetry contest and awards were given on 
excellence in poetry writing. World 
Academy of Arts and Culture revived their 
Poet Laureate Award on its Golden Jubilee 
year. This award was conferred on poet 
Dr Ramakanta Das, the most important 
poet in India, who, glorifying the 
greatness of the award, does his job of 
promoting, protecting and preserving the 
most valuable wealth of humanity and 
civilization, culture and literature. 

I will fail in my duty if I do not 
mention the invaluable contribution of Dr 
Issac Jacob, the esteemed Life Member of 
WAAC right from the beginning when a 
thought came to his mind to have 2019 
Congress in India. Myself and my friend, 
Shri Subrat Biswal also contributed in our 
ways in bringing the Congress to India. 
The efforts and presevarance and hard 
work done by a dedicated team of 
wonderful professionals under the able 
leadership of Ms Nikita deserves all 
appreciation for making the festival 
wonderfully successful in every way. 

I, on behalf of Dr Samamta take this 
opportunity to express our heart felt 
thankfulness and gratitude to the 
esteemed President,  Sr Vice President, 
Vice President and General Secrtary Mr 
Maurus Young, Dr Earnesto Kahan, Mr 
Istavan and Ms Maru respectively for 
their kind gesture to agree to have the 
Congress in India. 
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The Last Supper 
 

 
 
Don’t know why of all, 
we chose a weekend 
to crucify Venus, the goddess of love 
on a tea trolley at a city-restaurant 
over our last supper ! 
 
We were perhaps very anxious 
and were in a tearing hurry 
to finish the deed  
and drop the curtain. 
 
I could see the face of Judas 
on our faces reflecting on the wall-mirror 
of the restaurant, 
successfully concealing our deadly design. 
 
The Indian cuisine served to us with élan 
was emitting blood  
and the smell of bread and wine  
of the ‘last supper’. 
 
We took extra glasses of wine  
and butchered the goddess in cold blood 
with forks and knives. 
 
Later, we shed some calculated tears 
over the dead body of the departed. 
 
An unwarranted fear, mysteriously 
invaded like a gush of stale wind 
through the closed doors and windows 
of the restaurant and left us 
in a pool of cold sweat. 
 
I asked her indulgently… 
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‘Will you wipe the knife and fork  
of the stains of blood  
with a white tissue paper 
and hide them under the velvet carpet?’ 
 
For the first time, 
she said an emphatic ‘No’  
to me and instead wiped 
her tears with the hanky 
and hid it in her handbag. 
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A few drops of dew 
 

 
Bound by my earth and sky, 
in the space of an unfathomable vacuum, 
the thin clouds of fertile dew-drops 
assembled in ones and twos 
over my semi-bald head, 
promising a heavy downpour 
on the pale leaves of grass at my feet, 
during an autumnal twilight. 
 
I was amused to perceive 
how these mere dew-drops 
could regenerate 
so much greenery 
here, there, everywhere 
and even on my bald- head! 
 
I was really marvelled 
at the sight of those dew-drops 
of such multiple colours 
creating a cascading effect 
in their beauty and significance. 
 
On the dark boughs 
of a parched gulmohar tree 
at my distant horizon, 
red petals appeared 
and singing birds perched 
merely at the feel of those  
moist dew droplets. 
 
And surprisingly I could also hold  
the fragrance of thin hairs 
grown around your nape 
with a solid passion and, 
singing nursery-rhymes 
to my utmost perfection. 
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In the empty corridors of my ribs 
broken desires and disabled opportunities 
raised their wrinkled scalps 
for a few drops of dew. 
 
But, alas!  i didn’t know 
such ethereal dew-drops 
could feel so insecure 
at the mere sight 
of a pregnant eastern sky. 

 
 
 
 

The grass-flower 
 

 
For years i have been walking  
on the familiar  
and not-so-familiar  
paths of the city. 
 
The hissing of the automobiles, 
the rustle of the brisk feet  
on the cemented pavements, 
the whispers of walkers and  
the whistles of the traffic police 
independent of the honking of 
speeding vehicles pierce my ears. 
   
And the extra-redness of the gulmohar  
from the side-walks hits my eyes. 
 
Over the years  
perhaps i have not cared  
to discover you,  
my pretty grass-flower,  
I now suddenly behold  
you, in full-bloom  
at a season-less time  
at my backyard. 
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As time changes its shade, 
dusty and sweaty days  
get fossilized into  
unidentified pages of history  
and starry and lonely nights  
evaporate together  
with the morning dew-drops. 
 
But, you, my tiny grass-flower  
metamorphose yourself before my eyes  
into the significant dimension  
of Krishna’s cosmic image,  
full of ethereal magnificence  
and earthly fragrance. 
 
Ah, you pervade the vastness  
of my world, my sky, my dream 
in a helpless moment. 
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Alexandru CETĂȚEANU 
 
 

1300 de poeți din 82 de țări (!) 
și 5 continente ! 

 
reu de crezut, dar nu exagerez cu 
nimic. Dacă nu aş fi fost prezent 
la acest magnific eveniment - 

Congresul Mondial al Poeţilor, ediţia 39-a, 
care s-a ţinut în  mai puţin cunoscutul 
oraş Bhubaneswar, statul Odisha (în ciuda 
celebrităţii acestei aşezări în lumea 
asiatică şi a vârstei sale milenare! – mai 
este supranumit şi Oraşul Templu), nici 
eu nu aş fi crezut. Sau... cum a spus 
apostolul Ioan, cel mai tânăr dintre cei 12 
apostoli (tradus în engleză) : Seeing is 
believing. If I can’t see it, I don’t believe it 
exists.  ( A vedea, e a crede. Dacă nu pot să 
văd, nu cred că există). Pentru mine, acest 
eveniment de excepţie a început pe 20 
decembrie 2018,  când am fost prezent la 
conferinţa de presă despre viitorul 
Congres Mondial al Poeţilor, ţinută la Casa 
Presei din capitala Indiei ; am fost 
impresionat de numărul mare de 
reprezentanţi mass-media , în jur de 300. 
Probabil, au venit în număr aşa de mare 
datorită renumelui organizatorului 
principal (Dr. Samanta) şi al poeţilor care 
l-au însoţit, aşa am gândit. Vedeţi aspecte 
de la acea conferinţă mai jos :  

Dr. Samanta, asaltat de reporteri. 

 

 
De la stânga la dreapta : prof. Dr. Achyuta Samanta (la microfon), Dr. B.N. 
Nanda, secretar în Ministerul Muncii, poet Dr. Jacob Isaak  și poet Dr. R.K. Das, 
secretar în Parlamentul Indiei (Rajya Sabha).  

 
Fără discuţie, eroul acestui eveniment 

a fost reformatorul social (Social 
Reformer), prof. Dr. Achyuta Samanta, 
care a dezvoltat  o filosofie de viaţă de 
promovare a păcii şi fericirii în societate,  
rezumată în devizele – Arta de a dărui 
(Art of Giving) sau Trăieşte pentru a 
dărui, dăruieşte pentru a trăi (Live to 
give, give to live).   Recent a fost reales cu 
o impresionantă majoritate ca membru  în 
Parlamentul - Lok Sabha, Kandhamal. El a 
fost preşedintele Congresului poeţilor şi  
a coordonat totul într-un mod ireproşabil. 
Excelentă organizare! Am scris despre 
renumitul dr. Samanta în ultimele două 
numere ale Destinelor Literare, dar nu 
cred că am scris suficient. Când i-am spus 
unui prieten părerea mea, că acest 
„extraterestru” (care nu trăieşte pentru el 
ci pentru a ajuta pe cei nevoiaşi) -   a făcut 
adevărate „minuni” pentru India, cât „10 
Maica Tereza”, am fost contrazis – 
„probabil cât 100 de Maica Tereza” m-a 
corectat el, şi cred că avea dreptate – 
vedeţi (dacă veţi găsi timp) aceste trei 

G 
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site-uri şi veţi înţelege de unde vine 
entuziasmul meu pentru aşa 
personalitate, cum eu nu am mai întâlnit : 
www.achyutasamanta.com ,  
www.kiss.ac.in şi www.kiit.ac.in  . 

 Nu întâmplătoare a fost şi ziua când 
„s-a dat startul” întâlnirii poeţilor, 
respectiv 2 octombrie, la 150 de ani de la 
naşterea „Părintelui naţiunii” Mahatma 
Gandhi. Este recunoscută relaţia 
deosebită care a existat între renumitul 
poet indian Rabindranath Tagore (laureat 
al Premiului Nobel pentru literatură în 
anul 1913) şi Mohandas Karamachad 
Gandhi, care s-a materializat în 
supranumele pe care poetul l-a dat 
tânărului Gandhi în anul 1915, respectiv 
Mahatma (din sanskrită – maha înseamnă 
mare şi atman – suflet, spirit), rămas pe 
vecie, fiind şi mai uşor de ţinut minte de 
un ne-indian. 

Comitetul Executiv  al World Congress 
of Poets (W.C.P.) - afiliat la World 
Academy of Arts and Culture, recunoscută 
de UNESCO, este compus din mai mulţi 
poeţi din diferite ţări, în frunte cu 
preşedintele Dr. Maurus Young din Franţa 
( alături de fiul său, Albert Young, secretar 
general adjunct) , prof. Ernesto Kahan din 
Israel – prim vicepreşedinte şi Laureat al 
Premiului Nobel, Dr. Maria Eugenia 
Soberanis – secretar general, alţi 
vicepreşedinţi, secretari adjuncţi şi 
distinşi membri precum prof. Dr. Georges 
Chapouthier (fost profesor la renumita 
Scoală Normală Superioară din Paris – 
doctor în filosofie şi biologie, Director 
Emerit la Centrul Naţional de Cercetare 
Ştiinţifică din Paris şi evident - Poet, cu 
„pen numele” Georges Friedenkraft), dr. 
Jacob Isaak (prietenul meu drag) şi alţii – 
îmi cer scuze că nu îi menţionez pe toţi, 
însă recomand site-ul de mai jos, pentru a 
vă convinge de legitimitatea şi valoarea  
acestei asociaţii a poeţilor, pe această 
planetă tulburată, numită...Pământ:  

https://www.worldacademyofartsandcul
ture.com/english/index.html  ).  

Tot la acest site se pot găsi şi alte 
informaţii utile (pentru cine este interesat 
de fraternitatea poeţilor planetei), 
precum localităţile unde au fost ţinute 
cele 38 de congrese anterioare, în 
aproape fiecare an şi în ţări diferite, cu 
teme diferite etc. Să nu uit...cu această 
ocazie, am sărbătorit şi cei 50 de ani de 
existenţă a WCP – care a fost fondat în 
anul 1969 de  4 poeţi din SUA, India, 
Filipine şi Taiwan printre care şi inimosul 
poet Amado M. Yuson din Filipine.  

Acest Congres, despre care am 
onoarea să „raportez” distinşilor mei 
stăpâni - cititorii, a avut în fiecare zi alte 
devize, precum - Compassion Poetry 
(Poezia de compasiune), Wisdom Poetry 
(Poezia de înţelepciune), Tourism Poetry 
(Poezia de călătorie), Spiritual Poetry 
(Poezia spirituală) şi Reflection Poetry 
(Poezia de gândire/reflexie).  Scopul 
principal însă, a fost, ca în fiecare an, de a 
promova fraternitatea şi pacea prin 
poezie – aceasta este în fond deviza WCP, 
scopul pentru care există de 50 de ani. 
Este cert că poeţii pot contribui 
substanţial la înţelegere, la armonie şi 
pace pe Terra; să nu mai vorbim de faptul 
că marea parte a poeţilor sunt şi ziarişti 
şi/sau publicişti (precum şi noi, cei 5 
poeţi români care „am luat drumul” Indiei 
), formatori de opinii în ţările din care 
provin – deci... quot erat demonstrandum... 

Nu am plecat spre îndepărtata Indie 
cu mâna goală – fiecare dintre noi am 
pregătit o carte de poezii, dedicată 
Congresului şi Indiei, la ceas aniversar. 
Academician Prof. Dr. Liviu Pendefunda a 
scos o minunată carte de versuri  bilingvă, 
copertată, cu o superbă grafica concepută 
de talentata artistă Elleny Pendefunda, 
numită  – Din adâncul meu/ From my 
Depths (ISBN 978-0-9948134-9-7 – 
Destine Literare/Montreal şi traducerea 
din română în engleza de Muguraș-Maria 
Vnuck şi David Paul Vnuck) pentru care a 
primit titlul de doctor honoris causa în 
literatură, prilej de bucurie pentru noi 
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toți; Dana Oprită a scos de sub tipar 
cartea PANDORA once AGAIN (traducere 
din română în engleza de Maria Bugariu şi 
Irina Popescu) ISBN 978-1-9992081-0-3- 
Destine Literare/Montreal; eu, Alexandru 
Cetăţeanu  și poetul Mircea Ştefan am dus 
în bagaje cartea noastră bilingvă 
PARALLEL DESTINIES/DESTINE 
PARALELE, ISBN 978-1-9992981-1-0, 
Destine Literare/Canada, cu o copertă 
semnată de Elleny Pendefunda 

Noi, nord-americanii de origine 
română,  am plecat spre Bhubaneswar din 
SUA (eu am condus vreo 1000 de 
kilometri din Montreal până la „Casa 
poetului din pădure” a lui  Mircea Ştefan - 
din apropiere de Cleveland). Am făcut 
acest ocol pentru a merge împreună, prin 
aeroportul  Newark (unde urma să o 
întâlnim pe poeta Dana Oprită din 
Carolina de Nord – dar acest plan a eşuat 
din motive dincolo de dorința noastră, și 
totul este bine, când se sfârșeste cu bine - 
ne-am întâlnit la destinație). Din Newark 
am zburat peste 15 ore până la aeroportul 
Indira Gandhi din New Delhi unde am 
făcut o escală de vreo 9 ore.  Acest 
aeroport modern, curat şi cu 
impresionante opere de artă, clasificat Nr. 
1 în Asia, place călătorului şi merită să-l 
menţionez; ambianţa plăcută face ca 
aşteptarea să nu plictisească prea mult – 
vedeţi două imagini mai jos:   

 

 
Poetul Mircea Stefan în aeroport, cu elefanții 

 

 
În aeroport -Sculptură instructivă- Suria Namaskar- 12 poziții de yoga. 

 
Cei din România au explorat alte 

aeroporturi, printer care și cel din Dubai, 
care a constituit adăpost pentru o noapte 
de tranzit în drumul cu patru avioane 
spre Bhubaneswar. Dar a meritat: 

 
 

 
Aeroportul din Dubai, un adevărat Mall de terminale și aglomerație 
babiloniană 

 Cum să fac „the long story, short” 
(povestea lungă, scurtă) cum se spune în 
lumea anglofonă...   şi să redau totuşi cât 
mai mult din ce am văzut şi simţit în India 
?  Grea misiune mi-am propus! Ar fi multe 
de spus despre acest remarcabil şi unic 
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eveniment care va intra cu siguranţă în 
Cartea Recordurilor ca cea mai mare 
întâlnire de poeţi din toate timpurile! 
Deci...la drum!  După încă aproape 3 ore 
de zbor, am aterizat pe Aeroportul 
Internaţional Biju Patnaik (biju nu vine 
din franţuzescul bijou – bijuterie, chiar 
dacă este o „bijuterie” de aeroport). M-am 
interesat - Biju Patnaik (1916-1997) a 
fost un aviator şi  un apreciat prim-
ministru al statului Odisha – trebuie să fi 
fost un  foarte bun politician pentru statul 
sau, deoarece mai multe instituţii şi 
organizaţii îi poartă numele.  Dar ce 
surpriză credeţi că ne aștepta? În 
aeroport era organizat un stand de 
primirea a poeţilor lumii, unde eram 
primiți de localnici voluntari cu ghirlande 
(coroane) imense de flori  de bun venit. În 
cultura indiană florile denotă forţă, 
puritate şi grijă pentru alţii (selflessness). 

Am fost cazați la un superb hotel 5 
stele numit Trident, unde eram asteptați 
cu niște mape special făcute pentru 
congres, pline cu fel de fel de broșuri cu 
informatii, programele zilnice, meniurile 
zilnice etc. Ne-am bucurat de o organizare 
impecabilă (repet), totul funcționând 
perfect! 

 

Pe 1 octombrie, în ciuda oboselii şi a 
diferenţei de fus orar de 9 ore şi jumătate, 
am mers cu o parte a poeţilor să vizităm 

puţin campul KISS. Încă de anul trecut, 
când l-am vizitat pentru prima oară, m-
am întrebat cum sunt hrăniţi cei 27 de mii 
de elevi şi studenti care studiază acolo. 
După ce am văzut o sală de sport unde 
elevii făceau yoga (Eliade a scris chiar o 
carte impresionantă despre yoga), am fost 
primiţi în bucătăria imensă a campului, 
unde în marmote speciale (am înţeles că  
au capacitatea de 1000Kg fiecare) tocmai 
se fiersese orezul. Interesant, – vedeţi 
poza ataşată. De asemenea, câţiva poeţi, 
cu preşedintele WCP în frunte,  au făcut 
poze cu un grup de studente de la KISS. Se 
poate vedea bucuria copiilor la vederea 
unor oaspeţi, „fețe palide” ca noi, veniţi 
din lumea largă… 

 

 

În prima zi a Congresului (2 
octombrie), cu deviza „Compassion 
Poetry”, surprizele s-au ţinut lanţ. În 
primul rând, ne-a impresionat primirea ce 
ni s-a făcut – pe covor roşu – câteva sute 
de metri de la intrarea în campus, până la 
Piaţa KIIT, devenită sub ochii noștri Piața 
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Gandhi. De o parte şi de alta a covorului 
roșu, se aflau dansatori şi dansatoare în 
costume tradiţionale indiene, acrobaţi 
(unii pe picioroange!), formaţii muzicale 
tradiţionale, trompete, surle… – o veselie 
molipsitoare, greu de imaginat. În piaţă 
(unde erau puse scaune si se aducea apa 
pentru a se  suporta mai ușor căldura 
înăbușitoare), după cuvântările de 
rigoare, într-un vacarm total cu „surle și 
trâmbițe”, s-a tras vălul care acoperea 
noua statuie a lui Gandhi (anul trecut am 
văzut alta - mai există una sub un fel de 
acoperiş, cu alte statui). Apoi, nu departe, 
am fost martorii unei adevărate 
ceremonii dedicate lui Gandhi, la cei 150 
de ani de la naştere; am stat pe o scenă 
acoperită  (cred că erau peste 35 de grade 
Celsius!), în faţa unui stadion cu aprox. 
27.000 de participanţi ! Cum rezistau pe 
aşa soare, fără nimic pe cap, este greu de 
înţeles.   

 

A urmat  inaugurarea  unei biblioteci, 
care a fost numită – cum altfel ? Gandhi 
Libraray, unde am lăsat cărţi. Apoi, a 
vorbit foarte frumos un scriitor cunoscut 
în India pe nume Ruskin Bond, s-a 
prezentat un film despre KIIT şi Achyuta 
Samanta, a vorbit Shri Akhilesh Mishra, 
directorul general al Consiliului Indian 
pentru Relaţii Culturale şi primul ministru 
al statului Odisha, Shri Naveen Patnaik.  În 
partea dreaptă a scenei din  amfiteatrul 
imens al KIIT, unde s-au desfăşurat aceste 
acţiuni, ne-au vegheat în permanenţă, cu 
ochi blânzi, parcă miraţi, divinităţile 

Brahma, Shiva şi Vishnu, unde un călugăr 
hindi aprindea un fel de lumânări, să ne 
protejeze, să ne meargă bine…şi ne-a 
mers. 

 

 

În ziua a doua, s-au lansat cărţi – mai 
exact am apărut cu cărţile în mâna pe o 
scenă, lângă personalităţi marcante din 
lirica mondială în fața poeţilor din 82 de 
ţări. Au urmat sesiuni de citire de poezii, 
în patru săli diferite, în engleză, chineză 
(mandarin), spaniolă şi limbi regionale, 
predominând limba odia. Mai spre seară, 
ne-a vorbit onorabilul (cum zic indienii 
foarte des) ministru de stat al Indiei - al 
turismului şi culturii, Shri Prahlad Singh 
Patel, urmând o sesiune de citit poezii şi o 
expunere despre poezia pentru tineri, 
ţinuta de Rita Malhotra, preşedinta 
asociaţiei Poezia printre culturi. Seara s-a 
încheiat cu un superb program de dansuri 
tradiţionale indiene (cred că pozele de 
mai sus sunt concludente).  

În ziua a treia dedicată pentru  
„Turism Poetry” , după citiri de poezii în 
numai 3 săli pentru 3 limbi (engleza, 
mandarin şi spaniolă) , am fost duşi la 
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celebrul Konark Sun Temple, care merită 
văzut în viaţa unui om. La sfârşitul zilei 
am vizitat Muzeul Odisha Crafts – Kala 
Bhoomi, care ne-a  fermecat cu operele de 
artă populară expuse. Chiar dacă a fost 
ţinut deschis pentru noi vreo oră după 
program, tot am fi vrut să mai stăm, să 
admirăm lucrările – foarte incitante 
pentru simțurile  noastre europene. 

 
Moment de pauză Alexandru Cetățeanu și Liviu Pendefunda 

În ziua a patra, dedicată poeziei 
spirituale, au continuat sesiunile de citit 
poezii în cele trei limbi şi am ascultat 
anumite expuneri - nimic special. Eu am 
citit o parodie (cred că singura parodie 
care s-a citit la Congres) numită Rugă la 
extratereştri (Prayer to Extraterestrials) 
şi am avut impresia că a plăcut. Poeta 
Dana Opriță a citit cateva poeme din 
volumul pe care l-am mentionat mai sus, 
iar Liviu Pendefunda a impresionat 
gazdele cu înalta spiritualitate a 
versurilor sale esoterice. 

 
Lecturile poeților pe secțiuni 

În ultima zi, după o interesantă 
expunere a prof. medic şi poet Ernesto 
Kahan referitoare la poezia hispano-
americană, a sosit Hon’ble (onorabilul) 
vicepreşedinte al Indiei, Shri M. Venkaiah 
Naidu, însoţit de alte personalităţi 
politice, care ne-a ţinut un discurs ce a 
mers la sufletul poeţilor, considerând 
poezia esențială pentru societatea 
indiană. S-au înmânat diplome şi titluri 
onorifice; mândria noastră, a românilor a 
fost gradul academic de Honorary Doctor 
of Litterature oferit Academicianului 
Liviu Pendefunda din România.  
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Interesul massmediei indiene pentru Congresului Poeților, se poate deduce 
ușor din această poză – și mai erau mulți alți reporteri, necuprinși în acest 
cadru. 

Foarte pe scurt (şi aşa m-am „întins” 
prea mult) sper că am reuşit să redau cât 
de cât atmosfera de la acesta remarcabilă 
întâlnire  a poeţilor lumii. 

 
Prietenele Bela Clara Ventura și Dana Opriță, la Konark Sun Temple 

 

 
 

    Dr. Samanta cu Alexandru Cetățeanu (în stanga imaginii)  
 

S-ar putea scrie enorm despre acest 
eveniment de excepţie, la care au fost 
prezente personalităţi politice şi culturale 
de vază şi care a fost în centrul atenţiei 
ţării cu peste un miliard trei sute de 
milioane de locuitori. S-a vorbit despre 
Congres și în China (de unde au participat 
peste 60 de poeţi!) şi în multe alte ţări; cu 
siguranţă, voi descrie mai pe larg ce s-a 
întâmplat în India, cu altă ocazie - poate 
se va înţelege şi în România câte ceva.  

  

Antologia care a fost tipărită cu 
ocazia Congresului, va uni pe viaţă poeţii 
din 82 de țări, va face posibilă 
comunicarea între ei (sunt trecute 
adresele de email ale fiecăruia), va 
contribui la cimentarea prieteniilor care 
s-au închegat în acest stat Odisa- statul 
„misterelor bine păstrate”.  
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Where I come from and 
where I'm going  
(A biography) 
 

I am an Oltean1. Born in Amarasti2,  
A village hidden somewhere among the hills  
Between Anton Pann’s3 Valcea2  
And the legendary Dragasani2  
Where Gib Mihaescu4  
Saw the first light of day.  
So far seemed to me  
These two towns  
Where the rich  
Owned homes and gardens !  
Peseana5 was my Danube  
The hills were my Alps  
The forests were full of mystery  
The church was for us  
The one and only temple,  
Greater than the one in Angkor!  
People from Amarasti,  
Some were communists  
The others victims,  
Struggled year by year  
Between poverty and drought  
When the earth’s lips cracked  
Longing for moisture,  
And my mother strived  
To raise me!  
Shoeless I left for Craiova2 :  
Walking the stone road to Dragasani2  
And from there by train  
To Banie6,  
Where with the pennies from my mom  
I bought a pair a blue sports shoes.  
In Craiova I stayed  
Just enough time to gather some cash,  
A hundred lei7 to buy new shoes  
And then I took off  
For Bucharest.   
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I was amazed to have made it so far!  
Communism drove me from my country  
I left Amarasti behind,  
And Valcea and Dragasani  
The mountains and the waters  
And the Old World altogether. 
Now how can I leave this Canadian land  
Where fate gave me  
Home and window?  
Back to where I came from,  
Where the hills run,  
Where people are people,  
Between Valcea and Dragasani.  
Back to where my soul was lost  
Still shoeless, shoeless still!  
 

 
 
 

Mircea ȘTEFAN 
 
 

poem writen in the angels 
lanquage 
 
 
 
 

I lighted the fire in fight with the night 
and grey bonfire I pick up 
in my blood is coming a late winter 
powerless I surch 
 
only you are close to me 
you are warming my dream 
 
with my hand I am trying to cover your face 
the dawn is far away of the shore 
the gray stones from water embrance the glow of the light 
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leave 
 
 
leave your balancing act 
Lord 
strand us 
in the evening 
we would join you 
in the deep waters 
clearer 
more beautiful 
inspired 
 
twilight 
rough spindrift of waves relentless 
from September 
recall 
red sky 
shadows and shoreline 
filled us 
I would ride divine winds 
desperate to forget 
brilliance of our moments 
the night is mute 
John  
I am gone  
but we are friends 
joined forever in these lines 
 
 

autumn by the 
Cris River 

 
 
watch the night  
falling to the blood of flowers 
 
whirlwind September vanished 
we await another solstice 

an exalted September 
 
we are the best of friends  
lost in another realm 
 
face to face 
 
how long until September 
 
 
you ask… 
 
and…time will not return 
 
you say… 
 
the flow of time 
is made of stone 
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Lucreția BERZINTU                                                                                                                

 
 

Love of people (I) 
  

Lord, you are great, infinitely great!  

We live through you, we exist through you, 

Better, not that well..., 

or „equal” with You 

May God still tolerate us, 

Now, and tomorrow and after tomorrow, 

Our reviewing  in silence 

Painstakingly woven in purpose by You, 

Loving us, loving you. 

 

Love of people (II) 
 

Help us, Lord, 
Turn Your face towards us!  
Only You have  given us deity,  
You have given your heart and love, 
The love for beautiful, of dream and freedom,  
The love from the one close.  
The close one  
That... 
What a paradox!  
Sometimes it is inversely proportional to the distance!  
 
The one nearby us, the neighbor ...  
Is far, far, far  away ...  
Lost in nothingness, in space, among stars. 
 Lord,  
please, answer me Lord !,  
What kind of love can be that 
Coming from the one lost in the nothingness, in space, 
That is far, far, far  away,  
for She, the one that is close? 
 Becouse we know that You exist 
 for us  
on this Earth! 

 

 

 
Lucreția Berzintu & Ernesto Kahan, Nobel Peace Prize winner 
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Georges FRIEDENKRAFT 
 
 
 

Comment j’ai vécu  
le Congrès Mondial  
des Poètes en Inde 

 
e Congrès Mondial des Poètes (World Congress of Poets –WCP) se réunit, on 
le sait, chaque année dans un pays différent. Cette année, il fut accueilli à 
Bhubaneswar, en Inde, par le KITT (Kalinga Institute of Industrial 

Technology) et son président et fondateur, le professeur Achyuta Samanta.  
Comme j’ai eu la chance de participer, dans le passé, à de nombreux congrès de ce 

type, j’aimerais souligner ce qui a fait pour moi l’originalité du présent. L’Inde et le 
KITT sont, à mon avis, deux des raisons essentielles de l’originalité de la rencontre de 
cette année. 

L’Inde d’abord, sa chaleur écrasante, ses fleurs et ses papillons partout, ses vaches 
qui se promènent librement dans les rues, ses embouteillages vespéraux de voitures, 
ses aliments épicés, ses temples aux sculptures érotiques, la gentillesse spontanée de 
ses habitants, une très riche et ancienne culture, qui s’est manifestée notamment 
dans les spectacles de chants et de danses qui furent proposés aux congressistes. 
Tout cela a donné un « visage indien » très marqué à la rencontre annuelle des 
poètes du monde  

Le KITT ensuite, et ses structures associées, puisqu’il s’agit d’une entreprise 
éducative humanitaire visant à la promouvoir les enfants pauvres de l’Inde. Le thème 
du congrès était cette année « la compassion » et le contact avec ces milliers de 
jeunes filles et de jeunes garçons du KITT donnait une réalité tangible à cette 
ouverture poétique sur la compassion. Dans le contact avec ces jeunes souriants, le 
poète pouvait ressentir une forme de rédemption à laquelle la spiritualité poétique 
l’avait sans doute préparé.  

Selon la méthode traditionnelle japonaise du haïboun, il ne saurait être question 
de terminer un tel compte-rendu poétique sans une touche de poésie. Voici donc, 
pour terminer, deux haïkus (haïkous) qui visent à saisir l’atmosphère très 
particulière de ce congrès : 

 

L'Inde magnifique -- 

un paradis pour les vaches 

quand Brahma sourit 

 

La chaleur torride -- 

j'ai pu mélanger mon âme 

aux parfums des fleurs 

L 
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Jacob ISAAC  

M.A., Lit. D. (Honorary) 
Kalimadathil, Chettikulangara,  
Mavelikara, Kerala, India 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acob Isaac is an award-winning and internationally acclaimed English poet. Born in 
Mavelikara, Kerala (India), he is the founder of the Saint Thomas Education Project in 
South Africa (STEPSA) and the founder, owner and Chief Executive Officer (CEO) of the 

Good Shepherd Model High School in Marble Hall, South Africa. 

Although he is an entrepreneur and CEO of a business enterprise and an educator, his 
passion in portraying the powerful feelings and thoughts through poetry supersedes all his 
other interests. By using imagery and metaphors, he creates meaning and beauty to the feelings 
and thoughts and to the inexplicable enigmatic and existential situations. By using rhythm and 
language, he communicates psychological perspectives from the hidden and invisible world of 
human consciousness through his poetic expressions. His distinctive poetics and persona create 
a unique style for his poetry, which evoked much attention from many corners of the world.  

Isaac’s widely recognized book of poetry, Sense of Enigma (published in 2012), was 
translated into the Spanish language and published in America in 2015 with the Spanish title 
Sense of Enigma: Sentido de enigma by Luis Alberto Ambroggio, the famous scholar and writer of 
the North-American Academy of the Spanish Language. The Sense of Enigma is currently being 
translated into French and Uzbek languages. His seminal poetic work, Sense of Enigma, has 
received numerous international, national and state level awards for excellence in poetry. A few 
of the highly acclaimed awards Isaac received are as follows: 

 
 Mystic Kalinga Literary Award of 2017, Bhubaneswar, India 
 Award for Excellence in Poetry (2017), Ramoji Film City, Hyderabad, India 
 Sahithya Ratna Award of 2013, awarded by the Inter-Continental Cultural 

Association, Chandigarh, India. 
 Michael Madhusudan Award of 2013, Calcutta, India 
 Ambassador of Peace Through Poetry and Education in South Africa, awarded by 

the Third Universal Congress of Hispanic-American Poetry (CUPHI 111), Los Angeles, USA. 
 Honorable English Poet Award (2014), awarded by the World Academy of Arts 

and Culture (WAAC) at the 34th World Congress of Poets (WCP), Peru, South America. 

J 
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 Poetry Prize for Excellence (2014) by the 23rd World Congress of Poets, Osaka, 
Japan. 

 Best Poet of the World Award (2013), awarded in commemoration of Uzbek 
Language Founder, Sultan of Ghazad, Uzbekistan. 

 Excellence in Poetry Award (2011), awarded by the United Poets Laureate 
International at the 22nd World Congress of Poets, Larissa, Greece. 

 Isaac was conferred the honorary degree of Doctor of Literature (Lit. D.) in 
recognition for his literary contributions by the World Academy of Arts and Culture 
(recognized by UNESCO) at the 34th World Congress of Poets held in Peru from November 
10 to 14, 2014. Dr. Maurus Young President of the World Academy of Arts and Culture and 
the World Congress of Poets said that the honorary degree of Doctor of Literature was 
conferred to him not only for his significant literary contributions, but also for promoting 
“the sacred movement of world brotherhood and peace through poetry." 
 
Isaac’s second book of poetry titled, Suggestion, was published in 2015 along with a 

compilation of the poems of Dr. Ernesto Kahan, the famous poet, medical professor and scientist 
from Israel. Dr. Susana Roberts, Vice Director of IFLAC Latin America and the World Academy of 
Arts and Culture said, "This great book of two eminent contemporary writers - Prof. Ernesto 
Kahan from Israel and Jacob Isaac from India - is valuable not only for its originality, but with 
the depth and fullness they communicate internal and external human states, full of 
existentialism, immerse in situations that somebody surely suffered or maybe we cannot realize 
and they are or have been latent in every circumstance of life. Here the verb comes into 
communication with the other."  

As a bilingual poet and scholar, Isaac has been proficient in depicting his powerful feelings 
and contemporaneous thoughts streaming through his consciousness in both the English and 
Malayalam languages while living in the Indian and South African cultures. He has published 
numerous poems in Malayalam language of which two are prosodic and rhythmic mini epic 
poems: “Natya Graham” and “Vakkai Jwalikkuka.” In these two mini epic poems, Isaac went 
beyond our common understanding of Malayalam poetic sensibilities and created a new 
prosodic poetic style through its simplicity in narration and poetic style. The first Malayalam 
book he co-authored with Dr. Babu Cherian, titled Jnananikshepam Patavum Patanavum (the 
English translation of this book title is The Roots of Modern Journalism in Kerala), won the 
“Thayatt Award of 2003,” which is a prestigious state level award for a Malayalam language 
non-fiction book. This is currently a prescribed book for the undergraduate students in Kerala 
University. 

As the founder, owner, and the CEO of the prestigious Good Shepherd Model High School in 
Johannesburg, South Africa, he has taken a leading role in providing a better education for the 
black community who fell behind due to the historically debilitating social effects of the now 
defunct apartheid which created an unequal system of education. Isaac is currently making 
significant contributions in educating and shaping the minds of the young men and women in 
the post-apartheid South Africa as an educational entrepreneur.  

In addition to his hectic schedule and responsibilities as the CEO of a major educational 
enterprise, he is also actively involved in Kerala’s literary culture and movement. He serves as 
the Managing Editor of the Malayalam Research Journal in Kottayam, Kerala. For his overall 
literary contributions, he was awarded the prestigious “2017 Mystic Kalinga Literary Award” 
offered for eminent Indian writers in Bhubaneswar, India. 

Jacob Isaac holds a Bachelor of Arts (B.A.) degree in English from Bhopal University and a 
Master of Arts (M.A.) degree in English Language and Literature from Sri Venkateswara 
University.  
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Ageing creation 
 

 

Denouncing we merging the process of gap 

Free model prevailing the process of space 

Targeting shape in the label of fortune  

Attaining arches of ample dear world 

Flag of fearless image of the visuals 

Touring the smartness of tracing alertness 

Aging the logo emerging the witness  

Liberty  of logic averting the signals 

Human attaining we then pretending  

Young age of action ring age of action  

Spinning timid age hurting emotions 

Accept my station of photo rhythm map 

Depress real mind of course adopting  

Tempting your news of youngness might world   

Aiming we aging towering creation  

Power rolling hands are creating the shadows 

Power rolling hands are creating the shadows 

 

 

 
 
 

Walk to you 
 
 

Talk to me you graceful man  
Back to me with faithful mind  
Let us unlock the safe secrets 
Let me listen, and be risen  
Should we hold tremendous fold 
Should we nod irrationals 
Talk to you! And talk others 
Tap the best achieve your way 
Trust other you dress others 
Feeling lonely feel away  
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You seal and shield  
Your stressful deed  
 
Talk under the shady tree 
And back under the caring hand 
Talk to me release your stress 
Walk to you and talk to you  
Court of conscience alert you well 
Chart of labels not part from you 
 
 
 

 
 

Plural stability  
 

 
 
Dwelling the pressure of your presence 
Peeping the legacy of  
Hearing the prophecy of  
Nearing the procession of  
Forcing images of shout 
I edit your primitive impulses  
And timely alerting tics 
And defence of your detention  
Reversal freight of your  
Limping legacy connecting  
The mutual dividend of our hands 
Detaching the diminishing days 
Of our fountain of hope  
Tickling the proximity of filthy expressions. 
My mind trying to snub your heritage 
And your aiming shelters of individuality  
More your times spend for noises 
Dating your prevailing patches  
Travelling the nostalgic rehearsal  
Of route and range  
Announcing the taming station  
Of plural Stability. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

Upon receiving the degree of 
Honorary Doctor of 
Literature 
 
 
Your Excellency, Shri M. Venkaiah Naidu, Vice-president of India 
Your Excellency, Shri Naveen Patnaik, Hon'ble Chief Minister of Odisha 
Your Right Honorable Professor Achyuta Samanta, president of the XXXIXth World 
Congress of Poets 
Your Honorable President of World Academy of Arts and Culture, Dr. Yu Shi Patron 
Wonderfull members of World Academy of  Arts and Culture 
Ladies and Gentlemen,  
Brothers and Sisters in Poetry 
  
 

'm overwhelmed of the importance of this World Congress of Poets, loaded with 
natural emotion, I am honored to be invited to this ceremony and the fact that the 
World Academy of Arts and Culture appreciated to give me a title of such value. I 

was pleasantly surprised, and why not admit, flattered, that the merits of a life-long 
effort to promote, protect and preserve art, culture and literature, the weapons dear to 
me in understanding, tolerance and friendship among the people of the planet, will be 
rewarded through this prestigious and unique award. 
 

Man belongs to infinite spaces and to the eternal worlds. The only one who can 
decide to morph into a philosophical stone, in light or in the dark, for better or worse, is 
he, to the same extent fulfilling the mission promised by the Divinity. The possibility of 
living in harmony or disharmony is an enclave within divine grace. Recalling the factors 
that could prevent or limit it from being realized, can only admit the superiority of man 
over this world. Getting to know yourself means just making this library you read while 
being an author. As a divine reflection and representation, our essence is individualized 
as a note, a letter, an image of the great sacred poem. But that is why each of us, 
receiving the grace of the Holy Spirit, have different wavelengths in the reflection and 
refraction of light in the athanor and through the diamond of the soul. The more 
knowledge is accompanied by wisdom, man becomes deeper, more spiritual, 
differentiating it from others. 

 

I 
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Poetry places the images that the soul in the author's subconscious lines is in precise 
states of thought and creation. This is the miracle that is burdened with time and 
obligations, life experiences that are beneficial to the writer on the other hand. God is 
everywhere in us, as we are in the places of suffering, mockery and obscurity, or modest 
in the places of Mystery. In our hearts lies the magician, poetry. Here is the form by 
which we can travel to divinity. Poets, astral travelers, have passed through places of 
suffering or mystery, in which secret harmonies combine with subtlety and tenderness, 
in decency and purity, in the most beautiful combinations of beautiful and ugly, good 
and bad, explicit and absolutely encrypted. We reach in our travels, paradoxically, that 
beyond, without space and time by placing it in lyrics.  

 
Whoever has lived in the world of the gods for a moment understands the meaning 

of this world purpose. But for all this, peace is needed. And peace can be obtained 
through the Word. Rows, rows, our words come together and convey atmospheres of 
the mind, fragments of spirit in the passing world. The poet's saying is to find a way of 
understanding for the salvation of the soul and the mind of those who listen and read it, 
because what we were presenting, the writers, in the Great Journey, too high for anyone 
to think that a moment was missing from the creative workshop, is also a magical, 
encoded, encrypted, encrypted palace of human greatness. The writer, therefore, cannot 
remain indifferent to the abuses of powers in a state, he takes an attitude in favor of 
those around him, orphaned and impoverished with good science in order to control 
them. It is not good, it was not and will not be for licks, acolytes and profiteers. In fact, 
our inner worlds are hiding in verses. This is where the subconscious, the true nature of 
the poet, intervenes. If we live in the midst of climate change, a political world being in a 
third virtual and exponential war at the same time, with politicians destroying their 
own countries and peoples, how could poetry be? As always: a war diary written by 
those in the fire or in an ivory tower. This was and remains poetry. 
and a poet expresses himself best in lyrics: 

 

I’ve taken from the universe a grain of light, 
the one which can create in us 
that multitude of words and lines 
amalgamated in a jar where they deeply throb 
in all that was, will be, and is in skies, in foggy mists: 
infinite spheres, crystals, pyramids, icosahedra. 
There is in us that great reflection, 
as one can see in the stray snakes at dawn, 
the nowhere darkness is everywhere, 
fed up with so much walking 
adorned with wings in birth and death, unreal life 
which once was incarnated in heavenly aureoles, 
the gilded stars 
led by their errant rays whose chills they’ll give us. 
And I can feel, the I – the Word, mourned like a rain 
with no beginnings and no endings of non-existent wings; 
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and I can feel the journey in uncontrolled shadowy games 
and I can feel the way we’re born and die, this vivid burning 
which offers love in hour glasses through sphinxes’eyes 
or through the unicorns incensing this huge sky breathing waves, 
the light in which for us the written message is worthy of laying down 
buds and falling leaves just like those stars that people 
fly with their blooming staffs 
colors and harmonies to catch in copper chalices. 
 
And I shall take a seat to let my scented body rest. Bees, 
butterflies, thousands of birds swarm to me to quench their thirst. 
Petals laugh, silence sings. A splendor in infinite wings, 
while you breathe and enjoy tasting from me touches of light, 
that rolled spiral conceived on division of waters. 
You fly and I raise the earth in a high-pitched symphony, 
a sound coming from the four cardinal points 
and eternally called by the infinite eye 
which was, yet now remained only a mere boat waiting for me 
and where I shall get lost under your empty solace 
 
and on this altar which once enchanted us, a shallow speechless  

world. 
Listen to this grain of light created from darkness. 
inhale it as from the Spirit you got in the beginning 
the breeze which brought oblivion in a flesh coat 
which in a different bell beyond it showed you the way to the well 
through azure and divine gift, an ascension to the unseen temple. 
Between my wings I carry the written Word. But who doesn’t have it? 
And if you have forgotten it, any of us can read and utter it... 

(Imaginary angels’ wings 
Translated by Muguraș Maria & David Paul Vnuck) 

 
It is difficult to understand how the primordial Word, the informational matrix of 

the creation of this cosmos, transmitted through music and verse to all peoples, has not 
always succeeded in bringing peace, freedom and fraternity to the standards necessary 
for our humanity. I have tried this all my life and I will continue to do so with my whole 
being. Receiving the honorable distinction in such a World Congress of Poetry, which 
will celebrate its golden jubilee year in this edition, determines me to be truly proud, 
both for the connection created between India and Romania and as a representative of 
poets from the Earth and the community of bards, all who carry in their blood the love 
for Poetry. 

Thanks to my parents which are no more in this world, to my wife, Julieta and to you 
all.   Divinity bless us! 
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Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei Regale a României a aprins luminile Crăciunului 

 
Iași, Capitala istorică a  României – Liviu Pendefunda împreună cu Majestatea Sa, Margareta, 

Alteța Sa, Prințul Radu și Alteța Sa Prințesa Sofia la recepția din Palatul Roznovanu 

 
Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a acordat titlul de Cetățeni de Onoare ai Orașului Regal 

Iași Majestății Sale, Margareta și Alteței Sale, Prințul Radu de România la 1 Decembrie 2019 

 
Un vechi prieten, Ovidiu Lipan împărtășind cu Liviu Pendefunda vechile armonii ale anilor ’60 - 

’70 interpretate de Roșu și Negru și Phoenix, dar și păstrarea tradițiilor cântului aromân  
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