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Elleny Pendefunda şi Roxana Ichim, cele două pictoriţe adolescente din România care au deschis expoziţii 
personale la Washington DC, sub protecţia părintească a celui mai celebru pictor român din ultimele decenii, Dan 

Cumpătă, aflat în evidenţa marilor galerii de artă şi a muzeelor, printre care al Vaticanului şi Academiei Navale a 
Statelor Unite ale Americii. 
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5. Utopia                             
de Liviu Pendefunda 
 

Dimineaţă. Se făcea simţită căldura ce avea să 
vină peste zi pe minunatele plaiuri ale 
vechilor munţi ce se ridicaseră semeţi din 
apele sarmatice...                                           
 

9. Amintiri din rai… 
versuri de  Emil Brumaru 
 

11. Viaţa după viaţă 
de Magda Ursache 
Pe coperta cărţii lui, Istorie, etnocid, genocid, 
zorelele se împletesc pe-o sârmă ghimpată. 
Constant albastre, ca ochii Bătrânului. Este, 
mă gândesc acum, o ilustrare perfectă a vieţii 
lui pământene. 
 

15. SSllooww  MMoottiioonn 
de Catia Maxim 
În avion, în drum spre Nisa, Smara rescrie 
revederea cu Jean Paul. Una din bizareriile 
relaţiei lor e că fiecare întâlnire deţine o temă, 
un simbol, mereu altul. Acum, zborul la Nisa, 
apoi la Marrakech conţin culorile lui Chagall. 
 

29. Amor intellectualis 
sau memoria la timpul 
prezent 
de Constantin Coroiu 
 

Citind romanul autobiografic “Amor 
intellectualis”, al lui Ion Vianu, mi-am 
reamintit sfatul profesorului de Gramatică 
comparată de la Universitatea din Iaşi, 
Theofil Simenschy... 
 

31. (De)constructorul de 
brownograme 
de Mihai Cimpoi 
 

Citind primele rânduri ale CV-ului lui 
Cassian Maria Spiridon, aflăm că e născut în 
dulcele târg al Iaşiului... 
 

35. Un pământ numit Aiud 
de Magda Ursache 
 

Realitatea o ia razna în Republica Populară 
Română pe un pămînt numit Aiud: în curtea 
penitenciarului, se ivesc, triadic, în 18 
noiembrie ’60, apoi în 19 şi-n 22, urme 
nefireşti de bocanci: apar de cu noapte, altfel 
spus, după crucea nopţii, pe zăpada 
proaspătă... 
 

38. Exerciţii de re-citire/ 
777 de cuvinte 
de Constantin Dram 
 

Un text din Caragiale cu titlul de mai sus 
ridică o problemă ce azi mai că s-a uitat, mă 

tem. Era vorba de împărţirea bunurilor de la 
începuturi. „Luaţi-vă lumea! A strigat 
Domnul; luaţi-o, oamenilor! A voastră să fie 
ca moştenire în vecii vecilor! Şi frăţeşte v-o 
împărţiţi!” 
 

39. Emoţie şi veneraţie 
pentru un stâlpnic al 
istoriei românilor 
de Livia Ciupercă 
 

Amintirea lui Nicolae Iorga (1871-1940) este 
arzândă şi după 73 de ani de la moartea-i 
năpraznică... 
 

41. Magia katharismului 
şi întoarcerea la cântecul 
primordial  
de Daniel Corbu 
 
Începând cu La Baaad, carte care dezvoltă 
extraordinare şi originale energii lirice, care l-
a impus total în poezia română, şi până la 
Doina, Rosarium şi Sutrele muţeniei, Cezar 
Ivănescu ni se înfăţişează ca unul dintre cei 
mai muri poeţi tragici ai secolului european 
douăzeci... 
 

4433..  EEttaappee  şşii  tteerriittoorriiii  
lliitteerraarree  
de Ioan Holban 
 

Într-o mărturisire de la începutul volumului 
Pasărea de cenuşă (1986), Radu Cârneci 
dezvăluie proiectul liric în orizontul căruia şi-
a reunit, atunci, poemele edite din Cântarea 
cântărilor (1973) şi Sonete (1983), alături de 
cele inedite ce alcătuiau Pasărea de cenuşă...“. 
 

46. Jurământul/Le serment 
versuri de Radu Cârneci 
 

56. De la stânga la 
dreapta - Existenţă şi 
semnificaţie 
de Cătălin Mocanu 
 

Prozator consacrat, Gheorghe Andrei Neagu 
este astăzi un reper sigur şi durabil al 
literaturii române contemporane, nu doar 
prin creaţia literară de mari dimensiuni, cât şi 
prin eforturile, uneori disperate, de susţinere 
a culturii vrâncene şi naţionale... 
 

58. Un sorescian moldav 
de Theodor Codreanu 
 

Mulţi se tem că după noi, cei încercaţi de ani, 
se arată pustiul literar, într-o vreme în care 
literatura însăşi a ajuns la marginea lumii... 
 
 

61. Mitologia măştii şi 
dimensiunea tragică a 
fiinţei  
de Daniel Corbu 
 

Dintre scriitorii români care au imigrat în 
Occident în anii premergători lui 1989, doar 
Matei Vişniec{ XE "Vişniec, Matei" } a dovedit, 
o spunem fără a oripila notorietatea unor 
excelenţi scriitori români împrumutaţi de noi 
culturii franceze (Dumitru Ţepeneag{ XE 
"Ţepeneag, Dumitru " }, Paul Goma{ XE 
"Goma, Paul " } sau George Astaloş{ XE 
"Astaloş, George " }), o celebritate literară... 

 

63. Zahăr pudră au fost 
semnele mele de 
punctuaţie 
versuri de Matei Vişniec 
 

67. Ion Ciurea Weidner, 
poet al meditaţiei  
 de Catinca Agache 
 

Volumul  Frunzele anotimpurilor,  apărut la 
Editu-ra Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, 
este a şaptea  carte de poezii a profesorului 
universitar, jurnalistului şi scriitorului Ion 
Ciurea Weidner, personalitate marcantă a 
exilului geman... 
 

71. Plecând de la 
clasic(işt)i de Emanuela Ilie 
La începuturile învăţământu-lui superior 
romănesc, ideea ca un tănăr interesat de 
filologie să nu îşi înceapă ori funda-menteze 
educaţia prin studierea cla-sicilor greco-latini 
era de neconce-put. 

73. Paul Miron – 
Nesfârşitele călătorii 
de Cornel Ungureanu 
 

În Vatra Blajinilor, recentul volum de 
memorialistică  a lui Ion Druţă (Editura 
Academiei, 2013) descopăr o neobişnuită 
evocare a unei călătorii alături de Paul Miron. 

76. Lacrimi şi stele 
versuri de Valeriu Matei 
 

81. Ecaterina Ajder – 
disponibilităţi creative 
plurale 
de Valentin Ciucă 
 

În spaţiul de creativitate al Republicii 
Moldova, artele vizuale au o dimensiune 
stenică şi deschisă către toate orizonturile 
artei contemporane... 
 

http://www.hobbitul.ro/amintiri-din-rai/


4 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

 

 

85. Dansul cu cartea  
versuri de Florin Mugur 
 

89. Let There Be Light! 
de Liliana Scărlătescu şi versuri de 
Edward Estlin Cummings 

93. Il tempo, l’amore 
versuri de Angelo Mundula 

în traducerea lui Geo Vasile 

96. Tratatul despre fluturi 
de Gheorghe Tomozei 
 

Se împlinesc 30 de ani de când doi poeţi îşi 
făceau schimb de cărţi care nu erau tipărite ci 
scrise de mână şi multiplicate în exemplare 
dăruite apropiaţilor lor în iarna ce urma 
trecerii în eternitate a prietenului lor, Nichita 
Stănescu... 

98. Tus ojos  
versuri de Octavio Paz 
tălmăcite de Mario Castro Navarrete 

101. Mihai Ursachi – un fel de 
legendă 
de Ioan Holban 
 

Mihai Ursachi e un fel de „legendă“, unde se 
adună într-un „ce“ misterios, poezia şi viaţa sa… 

si versuri de Mihai Ursachi 

107. Jurnalul unui pui de 
găină 
de Gheorghe Andrei Neagu 
 

Nu ştiu ce m-a apucat, de mi-a venit să dau 
cu ciocul. Am simţit cum pârâie ceva. Apoi 
am zărit ceva luminos, care-mi săgeta dureros 
pupilele… 

113. Billionaires, Poets, 
and Vice Versa 
versuri de Nail Chiodo 
 

115. Ritorno dal reame 
misterioso 
versuri de Gabriel Chifu 

în traducerea lui Geo Vasile 
 

121. Înscris din cartea 
misterului 
versuri de Liviu Pendefunda 

125. Constantin  Marinete 
un stejar al pământului românesc 
de Ioan Florin Stoenescu 
 

Dacă Brâncuşi a eliberat sculptura de rolul 
său de mimetism al naturii, refuzând 
reprezentarea figurativă şi căutând esenţele 
sacre ale spiritului interior sensibil, 
Constantin Marinete... 

128. Remember 
versuri de Paul Verlaine, Otilia 
Cazimir, Ilarie Voronca, Edgar Alan 

Poe, Michelangelo Buonarroti, 
Erich Kastner, Taras Sevcenko, 
Alexandru Macedonski, Victor 
eftimiu, Sully Prudhomme, Robert 
Burns 

134. Galileo Galilei şi 
Lucifer 
de Carmen Pallada 
 

Oare unde se găseşte Infernul dantesc?, se 
întrebau membrii Academiei din Florenţa. O 
asemenea dilemă amplificată de multe altele, 
reprezentând dimensiunile, adâncimea şi 
natura acestuia frământa de un secol lumea 
academică… 

135. Fotogramă cu 
Grigore Ilisei   
de Daniel Corbu 
 

Unul din oamenii Iaşiului de azi în faţa căruia 
trebuie să scoţi fără sfială şi strângeri de suflet 
pălăria este Grigore Ilisei, o personalitate care 
prin tot ceea ce a făptuit a contribuit la 
păstrarea gloriei Iaşului cultural... 

139. Emoţii cromatice 
de Elena Cristina Potop 
 

Arta nu evoluează, arta se suprapune! Nu 
putem spune ca un curent este mai bun decât 
altul! Asta auzeam cândva la unul dintre 
cursurile pe care le frecventam în cadrul 
facultăţii. 

142. Dosoftei - Poetul, 
mitropolitul, cărturarul 
de Daniel Corbu 
Tot mai des privesc portretul de schimnic al 
Mitropolitului Dosoftei, aşa cum din ce în ce 
mai des deschid spre delectare cu vechea 
limbă Psaltirea pre versuri tocmită, adevărată 
corabie cu aromitoare arhaisme 

153. Simeze înzăpezite 
de Elleny Pendefunda 
 

Mă rătăcesc din nou printre simeze. E iarnă 
afară. Melancolia troienelor apăsând pietrele 
străzilor coboară dintre ramele tablourilor 
unui pictor îndrăgostit de colţurile cele mai 
pitoreşti ale oraşului... 

156. Contele  
de Cătălin G. Rădulescu 
 

Liderul protipendadei bucureştene, Gheorghe 
Brătinescu, a fost luat oarecum prin 
surprindere când, un curier îi vesti 
descinderea la Hanul lui Manuc a insolitului 
personaj care ceruse să vorbească cu 
reprezentantul nobilimii valahe din 
Bucureşti...______________________________ 

169. Slujirea Cuvântului 
pe altarul luminii 
versuri de Dan Hudescu, Elena 
Armenescu, Viorel Savin, Boris 
Marian Mehr, Viorica Mocanu, Ion 
Maria, Petrache Plopeanu, Emilian 
Mirea, Elleny Pendefunda, 
Cristinel C. Popa, Iulia Ralia, 

Marian Benga, Titina Nica Tene, 
Maria Sârbu, Petru Solonaru 
203. Echinocţiul de 
toamnă în poezia artei 
de Mihaela Popescu 
 

Saloanele Calderon din Bucureşti au găzduit 
pe 23 septembrie un frumos eveniment literar 
artistic generat de poeta Elena Armenescu şi 
artistul vizual  Florin Ioan Stoenescu... 

208 Societatea actuală şi 
nihilismul 
de Mario Castro Navarrete 
 

Marxismul? Da, dar fără revoluţie; Sauna? 
Da, dar fără a asuda prea mult;  Vă rog doriţi  
jambon ? da, dar să fie fără grăsime. A fi 
moderat este ceea ce a înlocuit tot ceea ce este 
grandios, frumos sau periculos... 

210. Renaşterea Societăţii 
Secrete “Carpaţii” 
de Bogdan Constantin Dogaru 
 

...De regulă se face referire la respectiva 
asociaţie în contextul analizei împrejurărilor 
în care a murit marele nostru poet naţional 
Mihai Eminescu... 
 

214. Vasile V. Balş în 
triplă ipostază:  
francmason, iluminat şi membru al 
Asociaţiei Secrete Patriotice 
 

Boierul moldovean Vasile V. Balş s-a născut la 
1756 într-o familie cu tradiţie masonică. Tatăl 
său, Vasile Balş figurează în documente1 
printre membrii primei Loji din Iaşi... 

219. Valul de pământ, 
face şi acuma ... valuri 
de Mircea Slănină 
 

Între sistemele de valori ale culturilor 
sedentare şi cele ale culturilor nomade a fost 
şi va rămâne o prăpastie uriaşă... 

226. Sfântul Andrei 
de Daniel Lucea  
Fratele de sânge al Sf. Petru, Sfântul Andrei 
este sărbătorit ca patro al câtorva ţări creştine. 

227. Sfântul Ioan 
Botezătorul 
de Liviu Pendefunda 
Succesiv, în timpul primului mileniu, 
Ierusalim a fost ocupat de diferite naţiuni care 
nu s-au atins însă de locurile sfinte... 

244. Avatarurile 
afectivităţii 

de Bogdan Mihai Mandache 
 

Cu siguranţă cuplul de categorii cel mai 
fecund din cîmpul culturii greceşti este hubris 
- dike, regăsindu-se în textele mitologice, 
cosmologice, ontologice, etice sau politice.... 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Utopia 
Eu, lumina, am venit în lume 

(In 12,46) 
 
 

imineaţă. Se făcea simţită căldura ce avea să 
vină peste zi pe minunatele plaiuri ale vechilor 
munţi ce se ridicaseră semeţi din apele 

sarmatice. Sosiţi aici, din mările vulcanilor veşnici, pe 
drumul lui Rama, înţelepţii au descoperit Arcadia 
(Άρκαδία).  Poate că ceea ce eu întâlnesc la fiecare pas, la 
poporul acesta de păstori, nu e decât dorinţa mea idilică 
de armonie cu elementele primordiale ale Geei. 
Versurile, în cuante de lumină, plutesc ca’n prima zi a 
Creaţiei în fiecare clipă a splendorii care mă’nconjoară. 
Dacă nu aş fi trecut râurile repezi ce aleargă spre Pont aş 
fi crezut că timpul mitologic al Arcadiei mă împresoară 
şi templele de dincolo de istm ale Megarei sunt un vis, o 
fantastică morgană a utopiei. Tradiţia îmi arată aici un 
tărâm imposibil de atins pentru cei ce nu pot depăşi 
gândul. Şi numai mintea legată prin numeroasele sale 
arcuri reflexe poate acceda în clopote succesive spre un 
concept aparent straniu, aparent străin de natura umană, 
de intangibil pentru edenicele forme de viaţă existente 
intuitiv în sămânţa dorinţelor pe care le credeam utopice. 
Ştiam, aici, că e o veritabilă vârstă de aur transpusă 
adesea în litera poemelor străvechi. Sălbăticia naturii, 
departe de viciile civilizaţiei care ni se suprapune , este 
în conexiune permanentă cu spiritul nobil al lumii 
divine. Virtuţile sunt legea adevărului. 

Chiar dacă domeniul zeului Pan e asemenea acestor 
locuri, casă a zeilor, versiune a Raiului, loc în care 
driadele, nimfele, silfidele, salamandrele şi gnomii există 
pentru cine are ochi să’i vadă. Entităţi telurice, spirite 
celeste, mă înconjoară dîndu’mi bineţe şi 
binecuvântându’mi începutul zilei. Pe un altar, într’o 
poiană sunt scrise în limba începuturilor versurile lui 
Virgiliu din Bucolice1. Cu o deosebită supleţe abundenţa 

                                                 
1 Bucolica sau egloga este un scurt poem pastoral ,  realizat printr’un 
dialog ce descrie lumea păstorilor, şi viaţa lor de zi cu zi., ea fiind 
utilizată prima oară de poetul elen Theocritus (310–250 î. C), şi dusă la 
apogeu de Virgilius  (70–19 Î.C.) .Mai târziu poemele sunt întâlnite şi la 
Dante, Petrarca, Boccaccio şi Battista Spagnoli (Mantuana). Edmund 
Spenser scrie şi el 12 bucolice în The Shepheards Calender (1579) în lirica 
engleză, urmat de Richard Lovelace, Robert Herrick, şi Andrew 

impresiilor sensoriale e folosită încât să creeze atmosfera 
nedeformată a vremii fără timp. Atemporalitatea lumii 
edenice, printre oamenii preocupaţi de grâne, vii, păduri, 
măslini, cirezi şi stupărit mă face să fiu aici, acolo, în 
lumi paralele. Un murmur blând se întoarce dintre 
ierburi. Iar eu, un bătrân fericit, adulmec un cântec de 
păsări în mijlocul codrului secular. Iar versurile aduc şi o 
undă de melancolie, tristeţe fără seamăn. În jur e o altă 
lume pe care şi poetul n’a dorit nicicând s’o ascundă. 

 
Precum lujerul sardonic eu să fiu şi mai amar 
Mai sălbatic ca un brustur, fără niciun preţ să par 
Ca o algă aruncată peste ţărmuri de talazuri 
Dacă an nu socotirăm ziua asta de necazuri. 
(Bucolice VII) 
 
Oare cum să mă desprind de lumea prin care vin în 

paradis ? Nici Virgiliu, nici Teocrit, nici Dante nimeni n’a 
reuşit să fugă de timpul său. Şi totuşi utopia (nu mă refer 
la Thomas Morus) încearcă să ne determine a înţelege că 
mai avem o şansă, prin dragoste, speranţă şi acţiune să 
nu mai fim corupţi de civilizaţia al cărei sens nu mai este 
normal.  

Mă trezesc în mijlocul unei săli. E o sală de muzeu. 
Pe perete scrie Et in Arcadia ego lângă un tablou de 
Nicholas Poussin. Pătrund în el cu mintea şi simţurile o 
iau razna. Nu pentru că pictorul ar fi fratele meu, nu 
pentru că amândoi am citit şi studiat textele gnostice 
prin lumina rosicruciană, ci doar pentru că pe acea 
fereastră se intră într’un alt cer.  Lumea întreagă e un 
poem, asemenea celui scris în 1502 de Jacopo Sannazaro. 

                                                                                      
Marvell. (the Death of her Fawn -1681) , iar în dialect aromân, Marcu 
Beza sau Ioan Cutova 

D 
 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/539941/The-Shepheardes-Calender
http://en.wikipedia.org/wiki/Et_in_Arcadia_ego
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Poussin
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Sannazaro
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Dar el, credea şi el, că acea lume e pierdută. Apoi, 
dominat de icoana Renaşterii, Sir Philip Sidney se 
întoarce, în vremile din care am apărut şi eu. Countess of 
Pembroke's Arcadia, scrisă de el, distrage cititorilor atenţia 
de la timpul pe care’l trăiesc. Plăcerea de a fi în acest loc 
transportă în sine recompensa suficientă oricărui timp pierdut 
în el, sau înafară de orice pericol ... Nu vezi cum totul conspiră 
împreună pentru a face acest loc o locuinţă celestă ? Nu vezi 
iarba, modul în care culoarea se transformă΄n smaralde ...? Nu 
sunt oare aceşti copaci impunători ce par a-şi menţine vârsta 
înfloritoare prin fericirea de a exista în acest loc,  pentru că 
nici o frumuseţe nuar trebui să se estompeze vreodată aici ? 
Nu-cumva aerul respiră sănătatea în care păsările (atât de 
încântătoare pentru auz şi văz) îşi oficiază zilnic acordul dulce 
al vocilor? Nu este oare fiecare ecou de aici o muzică perfectă ? 
... Desigur, aici se află zeiţa ce aparţine locului, care este 
sufletul acestui pământ, căci nu este nimic  decât o zeiţă 
demnă de a fi altar într-o grămadă a fericirii, nimic  decât o 
zeiţă ce-ar fi făcut această lume perfectă, un model al 
locuinţelor cereşti. 

 

 
Thomas Cole Dream of Arcadia 

E o dimineaţă veşnică. E începutul !  
Vârsta de aur se remarcă prin simplitatea plăcerii de 

a trăi. Nu e America. Nici Europa nu-i. Ioan Cutova2 
scria că: timpul care se coace în părul meu e frate cu 
Dumnezeu. El afirmă că aşa au îmbătrânit vorbe şi voci ⁄ pe 
umărul acesta al timpului⁄  Sunt un urcior ⁄ de vise 
neplânse,⁄ochi de toamnă⁄... Clipa de lemn mă cheamă⁄  şi ea să 
o aduc,⁄  de la margine,⁄ ca un semn, să o adun,⁄  să o arunc⁄  
peste oase. Poesia rămâne pentru eternitate reflectarea 
Cuvântului prin care s΄a conceput universul. 

Nu sunt orb. Nu sunt profet. Dar în poiană, pe 
altarul înconjurat de coloane sunt scrise cu litere irizante 
textele luminii. O, Tu, Cel Nenumit, acesta e înscrisul 
preotului-rege, atlantul Thoth3 ce-a hotărât ridicarea pe 

                                                 
2 Ioan Cutova (1919-1992), scriitor aromân, promotor al doinelor sud-
dunărene, al visurilor distruse de politic şi disensiuni interetnice 
3  Vreme de aproape 16 000 de ani el a condus stravechea rasă a 
Egiptului, intre 52 000 i.C. până in 36 000 i.C. La acea vreme, străvechea 
rasă aşa-zisă barbară din care făceau parte el şi adepţii lui, se ridicase la 
un înalt grad de civilizaţie. 

planeta noastră a numeroase piramide în care să rămână 
înţelepciunea continentului dispărut, a lumii Mu.  

Thoth era nemuritor deoarece învinsese moartea, 
trecând în celelalte planuri de existenţă la dorinţă, prin 
dematerializare. Intelepciunea lui imensă l-a făcut 
conducător peste diferite colonii atlante, inclusiv peste 
cele din America de Sud şi Centrală. 

Când a sosit timpul să părăsească Egiptul, a ridicat 
Marea Piramidă deasupra Marii Săli din Amenti. Acolo a 
depozitat documentele şi a desemnat pe cei mai de 
încredere oameni ai săi să le păzească.  Mai târziu, 
descendenţii acelor paznici au devenit preoţii Piramidei, 
cei care l-au zeificat pe Toth declarându-l Zeul 
Înţelepciunii. Conform legendei, Sala din Amenti a 
devenit "lumea de dincolo", sala zeilor, pe unde trecea 
sufletul pentru judecata de după moarte.  În ultimele 
milenii, spiritul lui Thoth s-a încarnat de trei ori, ultima 
oară fiind cunoscut ca HERMES - de trei ori (întreit) 
născutul. Toate acestea le ştiam. Dar să reîntâlnesc aceste 
documente înscrise cu lumina pe care întunericul n΄a 
reuşit nicicând s΄o cuprindă4 era prea mult şi pentru 
mine, bietul călător, mesager al lumilor, umilul 
ascultător al glasului pe care îl aştept s΄anunţe trecerea 
mea într΄alt plan, în clopotul de dincolo de fântâna prin 
care, în spirală coborâsem cele treizeci şi trei trepte. 
Coborârea e Marea Înălţare şi întunericul peşterii e 
Marea Iluminare. Aşa cei înălţaţi vor fi umiliţi, iar cei 
umili vor fi înălţaţi.5 E oare moartea simbolică ? E 
mormântul imaginar al Marii Treceri ? 

Citesc, deşi am credinţa că elementele transmise îmi 
vin printr΄un alt mod decât prin simţuri. Nu΄i nici din 
Nous. De aceea cred că e o altă legătură, alta decât cel 
trei arcuri reflexe cunoscute de mine. E al patrulea sau al 
cincilea ? Nu ştiu dar ascult (n΄am alt cuvânt să descriu 
ce mi se întâmplă). E mult mai mult decât Tabliţele de 
Smarald, studiate de ocultişti privind enigmele lumii 
antice. 

 

 
Thomas Cole, An evening in Arcadia 

                                                 
4 Cu referire la Evanghelia lui Ioan din Noul Testament 
5 cu referire la Evanghelia lui Luca  

http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Sidney
http://en.wikipedia.org/wiki/Countess_of_Pembroke%27s_Arcadia
http://en.wikipedia.org/wiki/Countess_of_Pembroke%27s_Arcadia
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Douăsprezece coloane cuprind zarea poenii 
şi΄nţelepciunea a zece tăbliţe stau înscrise în aer cu raze. 
Le citesc. Ele ar trebui citite nu o dată ci de o sută de ori 
pentru că doar aşa ar putea fi dezvăluit adevăratul lor 
înţeles. O citire superficială ar oferi câteva sclipiri din 
frumuseţea lor, dar un studiu aprofundat va deschide, cu 
siguranţă, căile inţelepciunii oricui doreşte să le caute. 
Informaţia cuprinsă în tabliţe îşi poate găsi un ecou 
numai în cei care deţin Lumina în interiorul lor. Nu eram 
purtătorul acestor comori. Dar simt că am acum ştiinţa 
dezvăluirii lor. Grupul de preoţi care detineau tabliţele 
în vechiul Khem6 au emigrat in toată lumea şi au ascuns 
Înţelepciunea sub altarele templelor solare. Eu asta 
răstălmăcesc acum. Am fost şi eu în Marea Piramidă, 
celebrul templu de iniţiere. Cât am stat ? Nu ştiu, pentru 
că eram în transă. Ce ştiu e că acolo fuseseră şi Isus, 
Solomon, Moise, Apolonius, Pitagora şi mulţi alţii. Dacă, 
eufemizând, aş spune că nu ştiu ce s΄a întâmplat cu mine 
acolo, puţini m΄ar crede. Dar de atunci sunt conştient de 
tainele lui Akenathon. Aici, în poiană, e altceva. Am 
descoperit lumea primordială.  

Eu, THOTH, atlantul, maestrul secretelor, paznicul 
documentelor, atotputernic rege, magician, trăind din 
generaţie în generaţie, pregătindu-mă să cobor în sălile din 
Amenti, am scris spre a-i îndruma pe cei care vor veni după 
mine, aceste documente ale atotputernicei înţelepciuni a Marii 
Atlantide. În marele oraş din KEOR, pe insula UNDAL, într-
un timp foarte îndepartat, am început această încarnare. 

                                                 
6 Nume străvechi dat Egiptului 

Însemnele gravate reacţioneaza la undele cerebrale 
emise de creierul celui ce le citeşte, eliberând vibraţia 
mentală asociată în mintea cititorului. Tabliţele de 
smarald îmi apar în faţă, deşi numai fizic. Ele nu există, 
sau nu se pot vedea în mod obişnuit, sunt prinse intre ele 
cu inele făcute dintr-un aliaj de culoarea aurului, 
suspendate de o tijă din acelaşi material.  

 
 - Citeşte! Crezi sau nu, citeşte, iar vibraţia tăbliţelor 

va trezi în tine ceea ce îţi doreai pentru a fi într΄o nouă 
lume spirituală !  Pe înţelepciunea conţinută în aceste 
tabliţe se bazează misterele străvechi. Pentru cel ce 
citeşte cu mintea şi ochii deschişi, înţelepciunea 
personală se va multiplica de sute de ori. Din eon in eon, 
oamenii din timpurile străvechi şi-au reînnoit viaţa în 
Sălile din Amenti unde râul vieţii curge etern. Tot de 
sute de ori câte zece am coborat pe întunecatul drum ce 
duce spre lumină, şi de tot atâtea ori am urcat din 
întuneric spre lumină cu forţe şi puteri reînnoite. Tot 
ceea ce ţi se dezvăluie sunt enigme puţin cunoscute chiar 
de către slujitorii adevărului. Căutarea omului în dorinţa 
de a înţelege legile care-i guvernează viaţa este 
nesfârşită. Cu toate acestea el nu a reuşit să treacă de 
vălul (numit al lui Isis) care apără planurile superioare 
de viziunea lui materiala asupra vieţii şi adevărului. 
Adevărul este gata să fie asimilat de către cei care-şi 
lărgesc propria viziune întorcându-se către ei înşişi şi nu 

 
Thomas Cole, Course of  Empire Arcadia 



8 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

căutând în afara lor adevărul.7 Aşa îmi veneau în minte 
vorbele bătrânului Thoth. 

 
Atunci când vă povestesc aceste lucruri simt că mă 

includeţi printre cei care fac parte dintre adepţii 
fantasticului, paranoermalului, magiei. Dar eu nu sunt 
decât un biet adept, la începutul unui nou ciclu din 
spirala unui alt clopot decât al vostru. În liniştea 
simţurilor materiale se găseşte cheia înţelepciunii. Cel ce 
Vorbeşte nu ştie; cel ce ştie nu vorbeşte ! Legile supreme 
nu pot fi rostite. Ele există ca o entitate pe căile care 
transced toate simbolurile sau cuvintele din lumea 
materială. Simbolurile nu sunt decât nişte Chei cu care se 
deschid uşi ce conduc spre adevăruri. E un adevăr 
stipulat de mine în multe din prelegerile anterioare. De 
multe ori uşa nu poate fi deschisă deoarece cheia pare 
atât de măreaţă încât lucrurile care se află în spatele ei nu 
pot fi văzute. Dacă reuşim să înţelegem că toate cheile, 
toate simbolurile materiale sunt manifestări, prelungiri 
ale unei Legi Supreme şi a Adevărului, vom avea o 
viziune ce ne va permite să trecem dincolo, în alte şi alte 
clopote, adică ceruri. 

 

 
Thomas Cole, The Arcadian or Pastoral State 

 

Toate lucrurile din toate Universurile se mişcă 
conform unei legi care guvernează mişcarea planetelor, 
la fel de imuabilă precum cea care îndriduieşte 
manifestarea omului în această lume. Ce este interesant 
este cum s΄a format omul ca fiinţă materială şi dacă 
aceasta nu este un real handicap pentru fiinţa noastră. 
Măreţul scop al şcolilor iniţiatice din toate timpurile a 
fost să dezvăluie funcţionalităţile legăturii omului 
material de cel spiritual, adică omul intelectual capabil să 
înţeleagă arcurile reflexe prin care se întrepătrunde între 
spirit, suflet şi trup cu noosul cosmic şi cu Arhitectul. Cel 
care aspiră la cunoştinţe elevate trebuie să acceadă la 
cunoaşterea căilor prin care să ajungă la planurile pe care 
şi doreşte. 

                                                 
7 Text adaptat după Tăbliţele de smarald ale lui Thoth (text apocrif aflat 
în biblioteca secretă) 

 
Nicolas Poussin, Et in Arcadia Ego 
 

Marea căutare a Luminii, a Vieţii şi a Iubirii începe în 
primul rând din planul material. Condus către alte 
planuri, scopul ei final este fuziunea completă cu 
Conştiinţa Universală. Ca la orice construcţie şi acest 
templu trebuie să se bazeze pe un fundament solid. 
Aşezarea fundaţiei în planul material este primul pas. 
Abia apoi vine scopul suprem al realizării spirituale. 
Învăţăturile rosicruciene cuprind întreaga înţelepciune 
adunată în creuzetul cunoaşterii, în sensuri ascunse care 
nu transpar la suprafaţă cu uşurinţă, dar care, pentru a fi 
înţelept şi a trezi în tine, cititorule, lumina, eu ţi le aşez în 
faţă în această carte deschisă. Dacă am trezit în tine 
înţelegerea înseamnă că posezi o calitate innăscută a 
sufletului. Printre rânduri îţi voi povesti adevărurile 
străvechi din textele revelate în poiana iniţiatică, a doua 
mea piramidă. Cu toate acestea, trebuie să fiu cinstit, 
conţinutul ultimelor două texte nu le pot dezvălui, deşi 
le ştiu, deşi le văd şi acum înscrise cu raze de lumină 
irizate în jurul meu, într΄un clopot nou.  

 
E dimineaţă. A câta dimineaţă? Se făcea simţită 

căldura ce avea să vină peste zi pe minunatele plaiuri ale 
vechilor munţi ce se ridicaseră semeţi din apele 
sarmatice. La altarul nevăzut se îngrămădesc învăţaţii 
sosiţi prin fântâna timpului. Au descoperit împreună cu 
mine Arcadia, utopia unei amăgiri pentru cei care se zbat 
între lumi precum poeţii ? Sau e drumul spre Megara8 ? 

Privesc siderat. În poiană nu e nicio fântână. 
Sunt doar eu. Citesc şi scriu. 

                                                 
8 Μέγαρα, vechi oraş grecesc dependent iniţial de Corint apoi de Atena, 
aflat în documente încă înainte de 667 î.C. Byzas, fondatorul Bizanţului, 
poetul Theognis sunt dintre cei care s΄au născut în Megara, dar Euclid 
este cel care a înfiinţat Şcoala de Filosofie în care logica şi dialectica au 
înfrumuseţat spiritual templele oraşului. Copii învăţau poesia, drama, 
retorica, citirea, scrierea, ştiinţa, flautul, lira şi matematica 
 
Fotografiile sunt reproduse după site-uri accesate în Wikipedia. 
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Emil  BRUMARU 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Amintiri din rai… 
  

Nu-ţi cer nimic. Vreau numai să asculţi 
Cum trec prin iarbă îngerii desculţi 
  
Tot căutînd s-ajungă unde, pîlpîind, 
Stau curcubeiele cu talpa pe pămînt. 
  
Să-şi scoat-aoreolele şi să se-adape 
Ca o cireadă sfîntă-n clare ape 
  
De vechi izvoare izbucnite pe cînd eu 
Umblam cu tine lela, teleleu, 
  
Neluînd în seama că eşti goală-puşcă, 
Dînd, buni prieteni, roua grea de-o duşcă 
  
Şi pipăind ba sînii tăi, ba un copt fruct 
Pe care pîn’ la urmă tu l-ai rupt 
  
De pe o ramură şi l-ai muşcat; 
La fel eu ţîţele în dinţi ţi-am luat, 
  
Rostogolindu-mă în văile mătăsii… 

  

 

http://www.hobbitul.ro/amintiri-din-rai/
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De dezvoltat… 
 
Aveam în mine ceva sfînt 
Cum numai îngerii sînt pe pămînt, 
  
Neapăraţi decît de-aoreola lor 
În preajma caselor, fîntînilor… 
  
M-apropiam de oameni şi-i priveam 
Cît se iubesc de mult, ca printr-un geam 
  
În care răsuflarea li se-oprea 
Făcînd dulci falduri grele de perdea 
  
Ca să nu văd, şi să nu înţeleg 
Că fericirea nu-i un fluture întreg… 
  
  

Mi-e sufletul 
curat ca un 
pahar… 

  
Mi-e sufletul curat ca un pahar 
Nemurdărit de buze. Cînd respiri 
Se abureşte fin de amintiri 
De care tu, acum, nici n-ai habar. 
Oh, ele te vor face să roşeşti: 
Căci vei afla ce şolduri tandre ai 

(Dacă te uiţi la hergheliile de cai!) 
Şi-ncerci cu mine să le-obişnuieşti 
Să-şi unduiască-n talia lor fină 
Fesele mari care de ea atîrnă 
Încît mai-mai să cazi pe spate, plină 
De năbădăi în clipa ce îţi scurmă 
          Sînii din faţă, şi ei prea umflaţi 
          De pofta îngerilor făr’ de saţ! 
 
 

Catren 
 
Paharul de cristal cînd cade jos 
Ştie să moară-n ţăndări lungi, frumos, 
Împrăştiind tăioase curcubeie pe covor. 
Vai, numai eu nu mă pricep să mor… 
 
 

Vorba lui 
Sienkiewicz… 
 
“Cineva a spus că un bărbat, cînd se înşeală, 
poate declara că doi şi cu doi fac cinci – şi 
greşeala poate fi îndreptată; femeia însă, cînd 
greşeşte, susţine că doi şi cu doi fac o lampă şi 
atunci poţi să te dai şi cu capul de pereţi.” 
 

http://www.hobbitul.ro

 

 

http://www.hobbitul.ro/de-dezvoltat-6/
http://www.hobbitul.ro/mi-e-sufletul-curat-ca-un-pahar/
http://www.hobbitul.ro/mi-e-sufletul-curat-ca-un-pahar/
http://www.hobbitul.ro/mi-e-sufletul-curat-ca-un-pahar/
http://www.hobbitul.ro/catren-2/
http://www.hobbitul.ro/vorba-lui-sienkiewicz/
http://www.hobbitul.ro/vorba-lui-sienkiewicz/


 Iarna 2014  | Contact international 11 

 

Magda URSACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viaţa  după viaţă 
 

 „Şi nu ştiţi ce vă aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră?  
Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.” 

Iacov 4.13-14 
  

„Nu există decât o suferinţă, aceea de a fi singur.” 
Paul Evdokimov 

 
  

e coperta cărţii lui, Istorie, etnocid, genocid, zorelele 
se împletesc pe-o sârmă ghimpată. Constant 
albastre, ca ochii Bătrânului. Este, mă gândesc 
acum, o ilustrare perfectă a vieţii lui pământene. 

Pentru el, clinica a fost închisoare deghizată. Terapia 
intensivă – celula de tortură. Era prins în tuburi, după 
cearşaful acela în chip de paravan, ca după gratii, luptând 
să se ţină în viaţă. O atitudine psihică de invidiat. Frică şi 
nesiguranţă? N-a avut! De-ar fi avut! Ferească Dumnezeu 
să-ţi iasă în cale Netrebuitu, zice (după Artur Gorovei) 
Marele Anonim, atât de drag lui Petru. „Că-i omul 
neştiutor”, aşa cum scrie la Etnosofia.  
 

* 
Status quo. Gândul ucigător la culpa medicală. I-au 

scurtat timpul de „coborâş” doctorii.  
O fi presimţit calvarul când şefa clinicii l-a împins în 

sala de intervenţie cu o replică dură? „Vă e frică? Nu sunteţi 
bărbat!” Aşa am auzit că s-a întâmplat. Nu i s-a dat de ales. 

A urmat supliciul. Şi-mi amintesc de o conferinţă a unui 
eminent cardiolog ieşean: „Cu blândeţe trebuie tratat 
bolnavul, trataţi bolnavul cu blândeţe, domnilor doctori.” 
N-am fost iatrofobă, sper că nu devin. 

L-am asigurat pe Petru că o să scape din infernul 
Terapiei intensive şi m-a crezut. Cum să nu mă creadă? M-
am ferit de gândul că-l pot pierde şi nici el nu s-a gândit la 
plecare. Îi citeam Psalmii de vindecare, corijându-i: săream 
peste cuvântul moarte. Zâmbea, ştia ce fac. Optimistă 
nătângă mai eram, dar măcar nu m-a văzut speriată. Nu 

putea 
mânca (la intubare, s-a ales cu o rană în gât), îşi hrănea cu 
greu trupul, cel din lut plămădit. Râul morţii l-a trecut 
numai sufletul lui, însă a luptat pentru trup, a vrut să-şi ţină 
sufletul în trup. 

– Sunt slăbit, dar postul nu-mi face rău, e sub control, 
nu fi îngrijorată din cauza asta. 

– Ba eşti din ce în ce mai costeliv, ca un sfântuleţ. Cel cu 
ochii de mercur din romanul lui Alui. 

– Când vine Adrian? 
– Vine când ieşi de aici. 
N-a mai ieşit decât prin pământ, pe sub pământ, cum se 

iese din închisoarea Aiudului în Urma lui Adrian Alui 
Gheorghe.  

A intrat în spital ca mielul, de bunăvoie, prea lesne 
crezător în doctori. „Un’ te duci tu, mielule? La tăiere, 
domnule.” O vamă pregătind trecerea dincolo? Grea şi 
nemeritată vamă, şi pentru el, şi pentru mine.  

Vreau să cred că e în grija Domnului. Busola lui? Biblia. 
A fost om plăcut lui Dumnezeu, cum zice Hrisostomul, mi-a 
aprins deja lumina dincolo, nu eu lui, aici. Văd din ce mai 
bine moartea ca pe o fiinţă gata să mă sprijine în dorinţa de 
a-l regăsi pe Petru. „Te simt că îţi pregăteşti bagajele să 
pleci, mi-a spus, înregistrându-mi corect starea, Margareta 
Popica, prietena mea din liceul hasdeian. Să nu-ţi faci rău, 
asta ţi-ar zice şi Bătrânul tău.” 

* 
Încep să colecţionez tipuri de disperare: de dimineaţa 

devreme, de două noaptea, de roşu de asfinţit, de ploaie şi 

P 
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de soare, de sfârşit de lună şi de anotimp… Sunt disperări 
care îţi blochează respiraţia sau îţi sfâşie inima. Ţi se taie o 
mână şi-o mai simţi după ce ţi-au tăiat-o, dar jumătate din 
suflet? Lui îi sângera gura, mie îmi sângerează inima. 

 
* 

Ignor că mă îndrept spre boală, spre depresie. Mi-e din 
ce în ce mai dificil să încep altă zi, altă săptămână, toamnă, 
iarnă. Alt an? Durerea mai asurzeşte nu ştiu cum, ca să 
revină tot mai puternică. Exact cât îţi spui că ai mai scăpat, 
urmează cumplita înţelegere că nu mai vine, că Petru nu 
mai vine de nicăieri. Nici la unu şi jumătate, nici la şase, nici 
la opt seara. Era atent să nu întârzie la bibliotecă peste orele 
hotărâte, ca să nu mă neliniştesc. Mi-au spus infirmierele, 
care l-au ajutat şi l-au iubit, că se străduia să-mi dea telefon, 
fix la ceas stabilit: „Nu mănânc acum, întâi o sun pe Magda. 
Dacă întârzii cinci minute intră la grijă.” 

Le-am simţit compasiunea, mila. „Mai puteţi?” „Dacă 
poate el, pot şi eu.” Pe Doamna Lăcrămioara am auzit-o 
rugându-se după al doilea stop cardio-respirator: „Doamne, 
de n-ar muri Profesorul pe tura mea.” Cum să moară Petru? 
mi-am zis atunci. Aiurează fata asta. Altcineva mi-a spus că 
a fost cel mai blând şi mai politicos bolnav al ei: „Numai o 
dată l-am văzut supărat. Când i-am vărsat, din greşeală, apă 
peste foile pe care le scrisese.” 

* 
Trăiesc o viaţă după viaţă. Viul meu drag cu moarta de 

mine. Mă prefac doar că pot continua; scriu, citesc, forţez, 
mimez că-i supravieţuiesc, că aş fi o femeie „bărbăţoaie”, 
dar nu ştiu cine îmi întoarce privirea din oglindă. 

„Mi-a părut întotdeauna ciudat că oamenii găsesc 
puterea să-şi continue viaţa. Dar aici e puterea lui 
Dumnezeu! Trebuie să o respectăm şi să ne minunăm de ea. 
Ni se dau puteri multe, atunci când avem nevoie de ele”, 
mi-a scris Carmelia Leonte. Îi răspund poetei de o distincţie 
rară: nu supravieţuim, e altceva, e viaţă după viaţă. „Dacă 
moare nevasta mea, spune ţăranul anonim, se duce lumea 
jumătate, dacă mor şi eu se isprăveşte lumea de tot.” 

* 
Am un fel de scut amărât contra halului de disperare. 

Dacă drumul lui s-a rupt (şi câte mai avea de scris! moartea 
asta e şi oarbă şi proastă!), i-a fost rupt de o intervenţie 
chirurgicală nefericită, n-o să-l las să intre în uitare, ca o altă 
moarte. O să am în grijă, cât mai pot, destinul lui postum; 
pe văduvele abuzive le urăsc. Nu abdic, nu renunţ, nu 
abandonez proiectul de a-l ţine aproape de cititori. 

Datoria profesională a primat pentru el. N-a fost imun 
la doctori, dar a fost imun la intoxicări ideologice. Cum? 
Prin ştiinţă temeinică, prin bibliografie consistentă, atent 
aleasă. Îl laud? Regret enorm că nu l-am lăudat cât trăia, dar 
m-ar fi ironizat subţire: „Modestia e nobilă, Magda, dacă nu 
ştii.” 

Compensaţia la recunoaştere socială (fără premii 
socialiste, fără indemnizaţie de merit ca atâţia activişti-
scriitori, ca atâtea nulităţi literare; şi nu tac măcar, îşi arată 
cu deştul victimele, ca Liviu Leonte pe mine, în „Cronica 
veche”) au fost cărţile. Cărţile au dat vieţii lui şi durată, şi 
cuprins, şi sens. Trebuia să le vadă tipărite pe ultimele. N-a 

fost cetăţean de onoare al Iaşului, dar e cetăţean al cerului, 
cu siguranţă. 

Nu merita Bătrânul meu să fie marginalizat continuu, 
cu norma cârpită din cursuri opţionale, la secţii paralele. 
Dar barierele politrucilor l-au ajutat: a văzut interdisciplinar 
predând discipline separate, de graniţă; din aruncarea de 
colo-colo, de la Folcloristică la Estetică, de la Teoria la 
Istoria literaturii, răspunsul lui, concretizat în cărţi de 
referinţă, a fost interdisciplinaritate comparatistică. Dintr-
un curs opţional – curajos – despre Mircea Eliade, a ieşit 
Camera Sambô. 

 Şiret ca un raton, Vasile Adăscăliţei, comentatorul 
haiduciei în teatrul popular şi al Pluguşorului cu motor, un 
fals folcloric penibil în onorul colectivizării, nu i-a permis, 
ca activist greu ce era, să aibă ore în domeniul familiar lui, 
în care îşi susţinuse doctoratul la Universitatea Bucureşti, cu 
Mihai Pop. N-a avut curs de Folcloristică, aşa se numea 
disciplina, dar Poetică folclorică ( Ed. Junimea, 1976) e Cursul 
de literatură populară ţinut (când Activiţei era plecat în 
Franţa), pe criterii poetico-estetice. Ovidiu Bârlea l-a plagiat: 
i-a luat fără păs titlul, scoţând la Univers, în ’79, tot Poetică 
folclorică. „Se vede că i-a plăcut titlul meu”, l-a râs Bătrânu. 

* 
Petru Ursache a vieţuit după modelul biblic, atât de 

comentat în Etnosofia: „Iar orice pom care nu face roadă 
bună se taie şi se aruncă în foc.” (Matei, 7-19). A trăit cu 
răspunderea faptei sale. În ’73 a publicat primul curs de 
estetică, la Iaşi, după război şi după proletcult, de 294 de 
pagini. Fără trimiteri la marxişti şi la Congrese PCR. 
Analizat în Consiliul facultăţii şi litografiat. Un coleg de 
catedră, care îl asista la examen, i-a reproşat: „Da’ unde-i 
biletul cu subiectul despre Marx? Cum, n-avem Marx?” El 
nu l-a scos pe Marx din sumar după ’89, ca Gabriel 
Liiceanu. Limita a forţat-o mereu: şi înainte, şi după acel 
Decembrie. Curajul opiniei îl aprecia cel mai mult. M-a 
învăţat şi pe mine să forţez limita, iar sfatul lui îl port la gât 
acum ca pe un colier scump, o bijuterie virtuală. „Ai avut 
noroc, Magda, că te-au dat afară din presă. Nu te-au 
schilodit moral. N-ai scris editoriale pe linie, n-ai promovat 
scribălăi ca Felecan, ajuns, ce ruşine, în «Cronica» pe pagina 
întâi.” 

I-a schimbat destinul lipsa de adeziune: n-a aplaudat, 
n-a dat „raport comunist” în şedinţă, a refuzat să conducă 
penibilul Învăţământ ideologic în ultimul an al 
Ceauşescului. A acceptat sarcina Noemi Bomher. Hotărât, 
n-a fost dispus niciodată să negocieze ce gândea. Nu s-a 
lăsat silit, dirijat, influenţat. N-a lunecat în noroiul moral 
unde se bălăcea cioporul de informatori din MAI Cuza.  

„Ora et labora”, îndemnul de la Sfinţii Părinţi, l-a urmat 
întocmai Petru. „Roagă-te şi munceşte.” E ce-mi repetă 
Aura Christi: „Roagă-te şi scrie. Scrie.” Prietenii, în mesajele 
de august, de septembrie, de octombrie, spun că „remediul 
la disperare e scrisul”, e alternativa la viaţă. Aura, însă, e de 
altă părere: „Scrisul e însăşi viaţa, scumpa noastră, viaţa 
pentru milioane de vieţi şi tu ştii asta.” „Da, Magda, scrie! 
Nu ai salvare mai frumoasă”, crede şi Viorel Savin, 
autoexilatul la Luncani, la masa de scris/citit. 

Ecaterina şi Vladimir Udrescu m-au încurajat să scriu în 
continuare despre „dalbul de pribeag”: „Emoţionant, 
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iradiant, serafic, eclatant, nuclear mesajul postat pe 
internet” (de Vasile Gogea, nota mea, Magda U.). 

Goma a găsit textul „sfâşietor” şi continuă să ne scrie 
„amândurora”. Carmelia foloseşte acelaşi cuvânt, sfâşietor: 
„De asta trebuie să continuaţi, chiar şi aşa cumplit de greu 
cum este. Într-un fel sau altul cu toţii ne canonim. Eu, de 
când mă ştiu.” 

Lucian Vasiliu: „Tulburător text”. Şi Theodor 
Codreanu: „Dragă Magda Ursache, text extraordinar! Nu l-
am putut citi fără lacrimi.” Alexandru Ovidiu Vintilă: 
„Trebuie să scrieţi. Trebuie să duceţi proiectele Profesorului 
mai departe. Şi, evident, pe ale Dvs. în paralel.” 

Şi scriu. Numele mi l-am scris deja pe mormânt. 
 

* 
Îşi revenise la mintea lui de cărturar, de cărţar. Avea 

forţa şi capacitatea de a-şi termina cărţile propuse. Aducea 
un plus lumii cu proiectele lui, mai avea ceva de făcut. Din 
cauza capacităţii de a se autoînşela (o am şi eu), a devenit 
uşor victimă a „procedurii” medicale care i-a întrerupt 
planurile, i-a stricat proiectele. Să dau timpul înapoi c-o 
vară care n-a fost vară? Titlul meu de roman, Astă vară n-a 
fost vară..., l-a decupat el din folclorul basarabean („...numai 
un potop şi-o pară”) şi mi l-a dăruit. Avea har de ticlier. Am 
şocat cu titlul dat de Petru, Universitatea care ucide, dar asta 
era soluţia. O să tipăresc, dacă o să mai apuc, şi Universitatea 
care se sinucide. Cine ar fi crezut că impostorii se vor înmulţi, 
la fel lingăii, că turnătorii dovediţi vor ajunge în posturi 
cheie, iar celor buni cu adevărat, după o tehnică preluată 
din comunism în postcomunism, li se va pune în circulaţie 
iarăşi negativul? 

* 
Cu un strop de viaţă în el, pe cale să se strămute în cer 

de pe patul de tortură. L-ai adormit în chinuri, Doamne? 
Când am întrebat-o dacă-l doare, Doamna Doctor Gabriela 
Omete mi-a spus că da, îl doare. Ştiu acuma: suferinţa 
agonică a fost atroce. De vineri dimineaţă, 1 august, până-n 
7, a trecut prin săptămâna patimilor. Distihuri decupate de 
Petru din lirica orală: „Ziua şi noaptea îmi roagă moartea; 
Treci zi, treci noapte, apropie-te, moarte.” 

De ce nu m-am trezit la două? Ce forţă m-a ţinut în 
somn greu şi rău, de-a ieşit singur din lumea celor vii? 
Singur cu moartea care se apropia să-l înhaţe la două de 
noapte. Deşi m-au asigurat că nu se va întâmpla nimic până 
dimineaţă, s-a întâmplat. I-am frecţionat picioarele umflate 
cu ulei de eucalipt („Ce frumos miroase aici, e ca-n 
biserică!”, mi-a spus o infirmieră), i-am umezit buzele şi am 
plecat acasă, repetându-mi obstinat: trecem noi împreună şi 
peste necazul ăsta, Petru. O să fim împreună totdeauna noi. 
Fii sănătos, te rog.” 

Numai el a lăsat viaţa în spate, iar eu am lăsat asta să se 
întâmple. Măcar atâta să fi făcut, să mă simtă acolo în spital. 
Singurând, însingurând... 

„Ia-o încet, nu te învinui, Magda scumpă, în toate este 
mâna Bunului Dumnezeu. Te îmbrăţişez, Aura.” 

 
* 

Silvia Chiţimia, draga mea dragă, îmi repetă noapte de 
noapte că Bătrânu are drumul lui, să nu-l tulbur, să nu-l 

întorc. „Să n-ai regrete, remuşcări, e otravă şi pentru 
sufletul tău şi pentru al lui”, nu oboseşte Silvia să mă 
îndemne. Fără ea, nu s-ar fi scurs atâtea nopţi de august, de 
septembrie, de octombrie.... 

Nu plânge, lacrimile îl ard, tot aud. „Ridică fruntea, îmi 
scrie Niculae Gheran, marele păgubos, şi gândeşte-te că 
sufletul celui îndrăgit trebuie despovărat de tristeţe, pe care, 
fără voie, o lasă în urmă.” 

Lacrima mi-a rămas, le răspund, nu mi-o luaţi. Altfel nu 
pot îndura despărţirea, e prea dureroasă încercarea asta. 
„Albul sânge care e lacrima” e metafora lui José Saramago. 
Petru o să mă ierte dacă îl supăr plângând. Am aflat, în una 
din genţile lui, un teanc de şerveţele. Parcă mi le-ar fi 
pregătit. A fost, este omul bun al vieţii mele. Într-o viaţă, 
există o singură persoană de neînlocuit. În el am pierdut tot: 
soţ, prieten, frate, mamă (ştiu ce spun: legătura cu Bătrânu a 
fost mai strânsă decât cu mama mea), bunic, Profesor... În 
necaz, ne-am simţit mai uniţi. Din 13 iulie, când a ieşit din 
coma indusă, până joi, 3 august (diagnostic: cardio stabil), a 
fost ca o lună de miere. Ne înţelegeam mai bine ca oricând 
în ultimele lui săptămâni pământene. „Da”, îmi spunea, 
atât, ridicând spre mine ochii constant albaştri. Adică: 
„Mâine o să fie bine.” „Da.” Şi eu îi răspundeam „Da. 
Mâine o să fie bine.” Nu mai suport să aud acest cuvânt, 
„Da”, încerc să-l evit. Pe urmă, a strigat moartea la fereastră. 

Am două verighete. O privesc pe a lui, o ating, 
controlez mereu dacă nu am pierdut-o (mi-e largă şi pe 
degetul mijlociu). Acum, suntem şi aici împreună, în 
apartamentul mic de la 6, şi dincolo, la Eternitate, unde 
avem altă casă; cu două nivele, duplex. 

 
* 

A murit vara, iar eu am fost condamnată la toamnă. Şi-l 
parafrazez pe Vasile Andru: „Vara mea, fiara mea.” Cu 
Mihaela Rameder la Ciric, într-o zi însorită de toamnă, 
blândă ca el, hrănim lebedele rămase desperecheate: două 
negre şi una albă. Nu pot să nu mă gândesc că n-o să mai 
vadă zborul iute al rândunelelor peste lac, tufele roşii de 
cerceii doamnei, nici n-o să simtă boarea mierie de 
septembrie pe insula lui Mihai Ursachi, unde creşte şi acum 
un pâlc de flori mov. A fost un om al Luminii mierii de 
septembrie Bătrânu meu, domoală, caldă, benefică. Aşa 
este, o veşnicie să stai alături de omul iubit şi ai impresia că 
a durat o clipă: 50 de ani a fost durată scurtă pentru noi, 
prea scurtă. 

* 
Îl mângâiam pe fruntea rece: şi atunci m-a ocrotit, din 

sicriu, era o căldură terifiantă în biserică, în 9 august, dar 
mie mi-era răcoare. Îi vedeam ochii ca zorelele, chiar dacă 
erau închişi. Nu-i mai putea deschide, dar ştiu cum s-ar fi 
uitat la mine: cu mixtura  de blândeţe şi de înţelegere. Când 
a murit tata, mi-a fost frică de încremenirea aceea a lui. Abia 
l-am atins, strecurându-i o iconiţă în buzunarul de la inimă. 
Cu Petru, nu, deloc, n-avea nimic înfricoşător, dimpotrivă. 
Era înăbuşitor de cald, el – răcoritor ca menta pe care o 
agrea atâta. Cu mâna pe fruntea lui îmi era aproape bine. 
Mă ocrotea de căldura terifiantă, putea s-o facă. A luat cu el, 
în colţul stâng al buzei, sărutul meu vechi de 50 de ani. 
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* 
Poate presimţea că-i rămăsese puţin timp pentru scris. 

Era, în ultima vreme, mereu grăbit, foamea de timp literar 
se accentuase. Scria şi scria pe rupte. Ceasul biologic îi 
spunea să se grăbească? În spital, până-n intervenţia 
ucigaşă, a scris două articole, deci era în cea mai bună formă 
intelectuală. A plecat înainte de vreme. Avea de încheiat 
Etnoistoria, de pus la punct Eros şi dor, Istoria Universităţii 
Cuza, aşa cum a fost. Joi, la 12, 24 octombrie, la Casa cu 
absidă, sediul filialei USR, se lansează prima Etno din serie, 
Etnosofia, ediţie revizuită şi augmentată de autor.  

Lucia Negoiţă îmi scrie că e o biruinţă a Luminii şi-mi 
doreşte puterea de a mă afla „în ochiul razei”. Încerc şi acest 
salt în gol, fără plasă dedesubt. 

C. Stănescu mă încurajează în „Cultura”: „Magda 
Ursache merge mai departe...” 

* 
Petru a suportat eroic chinul recuperării. Făcea paşi 

mici spre vindecare. Spitalul i-a produs hemoragie internă, 
de unde anemia, infecţie urinară, şi, la sfârşit, bacteria cu 
nume sonor, Clepsiela, prin instalaţia de aer condiţionat. Şi-
a recăpătat mintea lui clară, organizată. Întins pe pat ca pe-o 
cruce, avea în gând Crucea Caraimanului. Se dorea la 
Sinaia, în garsoniera împrumutată, vară de vară, de un 
prieten. Se ruga la Dumnezeul cărţarilor pentru scris/citit. 
Dar carte rima cu moarte. 

În plicul cu fişe scrise în Salonul 7, am găsit un decupaj 
din Cartea cu anluminură de Paul Aretzu: 

„eram martor la luarea vieţii prin citit , 
la înălţarea la cer prin citit, 
la încolţirea ochiului, 
la a doua venire a vederii. Amin.” (p. 32) 
Sper să nu fie deosebiri de esenţă între „cerul de sus” şi 

„cerul de jos”. Doamne, lasă-l pe Petru să facă şi acolo, în 
Raiul cărţarilor unde este, ce-a făcut aici, pe pământ. Poetul 
spune că îngerii au cărţi în mâini. Îl cred pe Poet. 

 
* 

„După ce mă vindec eu, te vindec şi pe tine de durerile 
astea de spate. Du-te acasă, e târziu.” Înţelesese că murea 
cineva în patul de alături, nu voia s-o ştiu. Dacă nici asta 
nu-i dragoste... 

În zilele analizelor, ne întâlneam la parter, în faţa 
liftului; mi-era frică de maşinăria de inox. Mi-a arătat, peste 
culoar, o uşă. „Ştii ce-i acolo? Morga! Dimineaţă, au intrat 3 
fete frumoase.” După intervenţie, se ridica, uitând că-i legat 
de monitor. „Ţie ţi-e frică de lift, te conduc.” 

 
* 

Petru a fost îngăduitor cu firea mea repede! I-am 
întristat sufletul cu o vorbă aruncată, îi trecea greu 
mâhnirea. I-am făcut rău şi nu mai pot îndrepta nimic. 
„Ascultă, e ceva important: trebuie să ştii că mă rog pentru 
tine şi când sunt supărat pe tine (supărat? era vorba de 
controversele pe tema cărţilor noastre). Spun rugăciunea 
inimii în fiecare seară: «Doamne, Iisuse Hristoase, fiul lui 
Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul; Doamne, 
Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieşte-o pe ea, 

păcătoasa; Doamne, Iisuse Hristoase, fiul lui Dumnezeu, 
miluieşte-ne pe noi, păcătoşii.»” 

Complementaritatea a fost atuul căsniciei noastre. Firea 
mea aprigă, faţă cu bunătatea, calmul lui. Procreaţie? Ba 
creaţie. Am scris împreună, ne-am citit reciproc şi comentat 
rând cu rând. Ne-am lăsat, fiecare, prinşi de textele noastre 
din drag de a le citi celuilalt. Ce bucurie când încheiam un 
eseu! „În seara asta îmi citeşti?” „Hai să-ţi citesc.” Îi plăcea 
să-i citesc cu voce tare. Am dialogat 50 de ani, dar, repet, a 
fost durată scurtă. Şi cât îmi lipsesc cuvintele lui de 
înţelepciune, curajul lui şi îndemnul de a fi curajoasă: „Scrie 
cu toată îndrăzneala, Magda!” 

* 
Şi Daniel Rameder ştie că Bătrânu a trăit cum se cuvine: 

„Ce fericire v-a dăruit Dumnezeu să fiţi alături de un 
asemenea om... Să-i mulţumiţi în fiecare zi.” Prietenii au 
construit o sferă de cuvinte ca să mă protejeze: „Cu 
neputincioasă tristeţe”, Viorel Savin: „mare pierdere pentru 
tine, dar şi pentru mediul nostru cultural.” „Cu 
stupefacţie”, Constantin Arcu; Nae Constantinescu mi-a 
scris „cu tristeţe şi surprindere”, Isidor Chicet, „împietrit de 
durere”: „Petru Ursache, fără de care cultura română ar fi 
fost mult mai săracă.” Alexandru Ovidiu Vintilă: „Trebuie 
să fiţi tare. Nici nu ştiu ce să vă spun. Sunt mut. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace pentru că şi-a făcut cu asupra de 
măsură datoria pe pământ.” 

Constantin Coroiu şi Dana Diaconu mi-au fost alături 
„la plecarea în cealaltă lume a Profesorului Petru Ursache, 
Savant şi Umanist dintr-o stirpe din ce în ce mai rară,” cum 
au scris cuvânt de laudă în „Evenimentul” din 7 august, 
2013. 

„Domnul Profesor va rămâne totdeauna în memoria 
mea drept una dintre cele mai  probe şi mai elegante fiinţe 
pe care le-am întâlnit. Sunt mândru că am avut privilegiul 
să stau câteodată în preajma lui şi-mi pare rău că nu i-am 
mărturisit-o niciodată (din teama de a nu crede că sunt 
patetic).” Şi Vasile Spiridon îmi doreşte „curaj, mult curaj” 
şi „zile şi nopţi mai uşoare.” 

Adrian G. Romila îl vede „în Raiul lui luminos” şi tot 
acolo, Lucia Dărămuş: „Să nu fii tristă, Bătrânul tău trăieşte 
cu Iisus Christos. Acolo s-a dus, pentru că Bătrânul a avut 
credinţă multă.” Silvia Cotorcea l-a citit bine: „Să se 
odihnească cu drepţii, pentru că a fost unul dintre drepţii 
acestui pământ.” 

La judecartea de pe urmă, Domnul l-a aşezat printre 
drepţi, nu printre cei de stânga, sunt sigură. Din Spaţiu, timp 
şi cauzalitate la poporul român a ales pentru Etnosofia, dintr-un 
dialog al lui Ernest Bernea cu un ţăran: „Dreapta-i mai bună 
şi mai de cinste. Ştii cum se zice la Scriptură: şi s-a suit la 
ceruri şi stă de-a dreapta Tatălui.”  

 
* 

Nu ştiu cum o fi în altă parte, dar pe pământ nu-i bine 
de când s-a dus, de când nu mai trăieşte. A ieşit din el, 
murind, suferinţa şi a intrat în mine toată. 

Vers de Nichita Stănescu: „Dacă timpul ar avea frunze, 
/ ce toamnă! 

Iaşi, octombrie 2013

” 
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Catia MAXIM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motor! Acţiune! 
Clachetă: 
Bucureşti, Nisa, Marakech 10- 25 ianuarie 2005 

- fragment din romanul Slow motion- 
 
n avion, în drum spre Nisa, Smara rescrie revederea 
cu Jean Paul. Una din bizareriile relaţiei lor e că 
fiecare întâlnire deţine o temă, un simbol, mereu 

altul. Acum, zborul la Nisa, apoi la Marrakech conţin 
culorile lui Chagall. Reface drumul spre repere ce-i 
încălzesc inima şi-i oferă bucuria că lângă ea, uneori, 
poposeşte prietenia. Până acum, străbătuse distanţe, se 
strecurase printre prejudecăţi, doar-doar o pricepe că 
pentru femeie hotărăsc experienţe ce conduc la un 
rafinament subtil, dar şi porţia de nebunie cu care să se 
beţivească sufletul. Vacanţă sau răgaz, zece zile vor fi 
puntea de la ea spre ea, aidoma cu dimineţi asimilate 
altor începuturi. Conştientă că vorbele irosesc, se simte 
pregătită să stocheze imagini, să se gândească la 
Chagall, cum i-a sugerat Jean Paul, în mesaj:“ Ca să ne 
întâlnim la Marrakech, trebuie să vizitezi mai întâi 
Muzeul Chagall din Nisa.” Îi pusese în cont bani de 
muzeu, adăugând cu aceeaşi neobosită eleganţă:”Asta, 
pentru că n-am cum să ajung la Nisa, să-l vizităm 
împreună. Singur, l-am vizitat de mai multe ori, dar mi-
ar fi plăcut să-l vizitez şi cu tine. Însă nu îmi e greu să-mi 
închipui.” Coincidenţă sau întâmplare provocată, înainte 
de plecare, găsise în biblioteca personală o carte 
cumpărată, mai demult, într-o benzinărie din Franţa, 
Chagall et la femme, semnată Sylvie Forestier, un album, 
editat în excelente condiţii grafice, cu explicaţii 
referitoare la istoria picturilor, litografiilor (colecţia 
Sorlier) şi gravurilor chagalliene, cu o analiză a 

originilor, mediului şi evenimentelor prin care a 
trecut Chagall. Pe prima pagină, inserat poemul Ma 
fiancée blanche, semnat de pictor. Citise, pe nerăsuflate, 
despre femeile din viaţa lui: mama, Bella Rosenfeld- 
prima nevastă moartă în urma unei infecţii- fiica sa, Ida 
,Virginia Mc Neil, Valentina Brodski. „Pictate”, ca şi cum 
ar fi scris o poezie onirică, extrasă din folclorul iudaic 
sau rusesc, albumul conţine fotografii cu picturi, cu 
experienţe pictate de viaţă, înnobilate de ficţiune. Citise 
şi crezul lui artistic. Imaginar, aşadar se familiarizase cu 
o parte a călătoriei în universul chagallian şi lecturase 
avant la lettre despre un moment posibil şi similar dintr-o 
viitoare întâmplare, într-o carte doldora de bogăţii 
vizuale şi afective, strecurate în micuţa ei valiză, evadată 
împreună cu ea din nonculoare. 

Alte dimensiuni îşi picură esenţele în inima ei 
transformată într-o mare, diafan de albastră şi dureros 
de reală, singura pe care contează. Cât durează zborul 
până la Nisa, se bazează pe două repere sigure: Hotel 
Azur Riviera, unde va locui şi strada Docteur Ménard, 
unde se află Muzeul Marc Chagall. 

Nici dacă mi-aş regiza eu însămi viaţa, detalii, peisage, 
stări n-ar fi la fel de bine puse la punct, ca în starea de acum, 
rod al expresiei auzite prima oară la el:“laisser-toi frotter, mon 
amie !”  

Cu o identitate minimală- eventual cea din buletin- 
fără putinţa sau dorinţa de a privi în urmă, fără bănuiala 
unui presupus truc, exersând pe viu diverse ipostaze ale 

Î 
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capricioasei firi omeneşti, reuşeşte ca, din clipa în care 
coboară din avion şi ajunge la hotel, să privească locuri, 
de altfel cunoscute, cu aceeaşi curiozitate şi plăcere ca şi 
cum le-ar vedea pentru prima oară, deşi mai fusese de 
câteva ori la Nisa. Pentru două secunde totuşi, în 
autobuz, de la aeroport la Gara SNCF, simte o înţepătură 
în stomac şi, brusc, îi vin în minte cuvintele inutile, prin 
care şi-a justificat plecarea:”Mariana m-a invitat, să 
mergem într-o excursie oferită de un pacient de-al ei, în 
Maroc. Nu mă costă nimic. Pacientul marocan i-a oferit două 
locuri.” Culmea, s-a simţit datoare să încheie cu un 
simulacru de glumiţă:”Bine e să fii stomatolog! Ai pacienţi 
marocani săraci, îi păsuieşti cu banii iar ei, când au prilej, ştiu 
să se revanşeze!” Adrian a privit-o fără să scoată o vorbă, 
ea a răsuflat uşurată, apoi a continuat să viseze la caii 
verzi proiectaţi pe pereţi. Până când a condus-o la 
aeroport şi până nu şi-au spus la revedere, Smara a 
refuzat să se gândească la Jean Paul. Singură însă, pe 
aeroport, nu a mai uimit-o brusca ei transformare 
rapidă, când o stranie efervescenţă i-a invadat trupul. 
Respectiva stare a pus-o pe seama foamei de necunoscut, 
a plenitudinii provocate de o nouă aventură, încât nici 
de data asta nu se simţea vinovată. Rostirea unui 
asemenea gând, cu meandrele lui, se produce atât de 
rapid în autobuzul ce o aduce la numai trei minute de 
hotel, încât senzaţia că trăieşte prezentul cum i se oferă e 
de ajuns să reajusteze femeia cu chip luminat, bucuroasă 
de singurătate şi departe de casă. Straniu sau nu, faptul 
că o să-l revadă pe Jean Paul peste trei zile, mai mult o 
bucură decât să o facă nerăbdătoare. Brusc, se 
înduioşează la gândul că un bărbat cu care nu va împărţi 
casă şi masă este capabil s-o priceapă şi să-i arate, din 
doi în doi ani, accesul spre femeia care îşi doreşte să fie. 
Într-un fel, întâlnirea programată, peste trei zile, pe 
aeroportul Menara, va fi încă o săritură în gol, la fel ca şi 
celelalte, apoi fiecare îşi va monitoriza paraşuta, 
aterizarea se va face pe cont propriu, spectaculoasă sau 
banală, oricum fără efecte secundare. 

Pentru prima oară, se află la Nisa, în plină iarnă, la 
mijlocul unui ianuarie geros ce bântuie  Bucureştiul 
presărat cu munţi de zăpadă maronie. În schimb, aici, la 
Nisa, iarna cu zăpadă pare mai degrabă o himeră şi 
nimic din ce ştie despre iarnă nu se potriveşte. Deşi nu s-
a întunecat, luminile se grăbesc să se aprindă. Un suflu 
uşor are plăcuta inspiraţia să se îngâne a joacă şi să 
deseneze volute imaginare pe luciul Mediteranei. Marea 
susură nestingherită de bruiajul elegant de avioane, 
autobuze şi maşini, chemări inconfundabile. Traficul 
blând are darul să-i potolească emoţiile şi să o aducă şi 
mai aproape de hotarul subţire dintre vis şi realitate. În 
nici o jumătate de oră ajunge la hotel, se cazează în 
singla rezervată de Jean Paul. Nu are chef să 
despacheteze, nici să se schimbe şi, imediat ce scapă de 
bagaj, revine la recepţie, lasă cheie, apoi iese, grăbită, pe 
Prom, să urmărească zumzetul străzii, marea de chipuri 
necunoscute şi, uneori, să se mai oprească să vadă 

marea, de fapt să-i simtă răcoarea sau să-i audă şoaptele 
la ceas de seară. Între timp, s-a întunecat de-a binelea iar 
luminile au scăpărat într-o veselie cosmică. Cu toate că 
nu a luat la ea harta, nu are grijă că s-ar putea rătăci. 
Străbate drumul de-a lungul mării. De câte ori a 
străbătut acelaşi drum, a avut alte percepţii, îmbogăţite 
de noi amănunte. Oameni cu sau fără vârstă, cu gustul 
alergării în gene, numeroase exemplare feminine trecute 
de cincizeci de ani, îmbrăcate în negru sportiv, execută  
parcă dintotdeauna, riguros şi elegant, mişcări de 
topless, la malul mării, într-un spectacol ce-i aduce 
aminte de cluburi aristocrate, unde încă mai vezi femei 
fără vârstă pe post de dansatoare striptease şi, de ce nu, 
ca animatoare. Perechi elegante, îmbrăcate în costum de 
seară se duc lejer să ia cina la unul din restaurantele din 
centrul vechi. Fără sfială, printre bogaţii colţuroşi se 
perindă familii numeroase de musulmani, cu liota de 
îngeri după ei, gălăgioşi şi pofticioşi la tot felul de 
kebab-uri şi la floricele sărate sau dulci. De-a lungul 
falezei, pe bulevard, autoturisme, scutere, motociclete şi 
autobuze îşi urmează traseul cuminte, liniştit şi fără 
vociferări. După o vreme, îşi adună haina în jurul 
trupului, căci vântul muşcă mai hotărât. Înalţă privirea. 
Instantaneu, i se umple de stele tremurătoare. Rămâne 
pe loc. Respiră mai bine marea şi chiar coboară la mal. 
Brusc, i se pare că stelele se înghesuie speriate unele în 
altele, să facă loc unui avion ce tocmai aterizează la 
mustaţa mării. Zâmbeşte. Aşa ceva se întâmplă, cel mai 
adesea, în imaginaţia călătorilor impresionaţi de 
aterizările spectaculoase de pe aeroportul Nice Cote 
d’Azur. Fără să-şi dezlipească privirea de pe luciul 
misterios al Mediteranei, peste care lumini şi umbre 
foşnesc într-o stranie şi greu de priceput chemare, simte 
că a sosit vremea să se depărteze rapid şi să reia înapoi 
înfrigurată drumul spre hotel. Cât s-o fi făcut ceasul? Ar 
fi trebuit să şi-l potrivească, când a părăsit aeroportul. 
Or ea găsise de cuviinţă să-l scoată de la mână, să-l vâre 
în nu mai ştie ce buzunar al poşetei sale încăpătoare. 
Părăseşte platforma ce muşcă din mare şi se îndreaptă 
spre faleză. Din pricina neatenţiei, în dreptul scărilor 
înrudite cu o gheretă metalică pe care scrie cu roşu Poste 
de Secours, riscă să se împiedice şi să cadă însă, graţie 
unui instinct sănătos, reuşeşte să evite, la timp, căzătura. 
Clatină capul, uşor enervată, de lipsa de îndemânare iar, 
după câteva secunde se află din nou în mijlocul mulţimii 
vesele, dornice să-şi petreacă agreabil noaptea. Între 
timp, luminile Nisei par să fi ţâşnit cu viteza avalanşelor 
stârnite nestăvilit, capabile să înghită felii uriaşe din 
viaţă, apoi să le hăpăie fără grijă. Hotel Negresco palpită 
în dreptul Rotondei: în faţa uşilor, larg deschise, de la 
Chantecler, se strecoară blănuri, însoţite de fracuri negre 
şi lucioase. Nu zăreşte nici un chip. Deodată, se simte 
ostenită : gândul o duce la sacul ei de dormit, mătăsos şi 
cald. Restul de drum, cât mai rămâne până la hotel, îl 
străbate într-o atavică muţenie de gânduri, impresii şi 
senzaţii. Fără identitate, fără amintiri. Să ajungă, rapid, 
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în camera de hotel, să se trântească pe patul îngust şi să 
doarmă buştean până a doua zi, fără vise, fără insomnii. 
Aproape de hotel, pe Voie Pierre Mathis, valuri uriaşe 
de tăcere, împinse cel mai probabil de freamătul din 
centrul vechi al oraşului, îndulcesc ritmul susţinut. 
Noaptea târzie îşi fluieră somnul fără vise. 

 
Câţiva ani duraseră lucrările la tramvaiul din Nisa. 

A doua  zi dimineaţa, Smara are de gând să străbată cu 
el Riviera: un euro cât costă o călătorie, indiferent de 
distanţă, nu e un cap de ţară. După un mic dejun 
continental, alcătuit din croissant şi o cafea neagră 
aromată, începe peregrinarea programată: o promenadă 
cu tramvaiul, masa de prânz în Place Massena, iar  

           după-amiază vizita la muzeu. 
Mai întâi, salută însă marea. La primele ore ale 

dimineţii, lumina se curăţă de resturile de întuneric. În 
plină iarnă, soarele se încăpăţânează să sfideze 
calendarul, răspândind aur curat, fără să rateze totuşi să-
şi arate, când şi când, dinţii, într-un du-te-vino de lumini 
şi umbre. La malul mării, nedumeriri succesive îi 
alertează năstruşnice interjecţii şi onomatopee, în timp 
ce privirile riscă să rămână, literalmente, lipite de luciul 
albastru-turcoaz. Constată, cu veneraţie, că nici un 
anotimp nu e în stare să schimbe culoarea Mediteranei. 
Strigătul unui pescăruş o trezeşte din rugăciunea, fără 
vorbe, de la malul mării şi-i mulţumeşte în gând, pentru 
că o pune în mişcare, altfel cine ştie cât ar fi rămas, 
nemişcată, ameţită de culoare. 

Călătoria cu tramvaiul, deşi un experiment 
interesant o plictiseşte totuşi şi asta din cauza vechii ei 
pasiuni de a merge pe jos, de a străbate străzi, cartiere, 
luându-şi răgazul ca, la anume intervale să se oprească 
fie în faţa unui copac, fie în dreptul unei case, să 
fotografieze amănunte ce trec, neobservate, din maşină 
sau din tramvai. La prânz, coboară în Place Massena, 
unde revede Fontaine du Soleil cu cinci statui de bronz 
pe margine, zgribulite sub jetul de apă. Deşi cunoaşte 
locul, scrutează atent şi îndelung construcţii neoclasice 
cu faţade roşii. În apropiere, Jardin Albert, Opera de 
Nice, puţin mai departe Catedrala Sfânta Reparate. 
Preferă totuşi să treacă vremea prânzului în partea veche 
a oraşului, cu o generoasă porţie de fructe de mare şi un 
pahar cu vin în faţă.  

 
La orele amiezii, cerul îşi schimbă culoarea, devine 

mai sumbru. Soarele, sâcâit de toanele lui, îşi adună, 
grijuliu, raze ferfeniţite de nori consistenţi, veniţi cam 
aproape de suparafaţa mării. Val după val aduce din 
adâncuri sunete lipsite de armonie, ce lovesc, bezmetic, 
timpanul. 

Iniţial, şi-a propus să nu treacă pe la hotel, ci să se 
ducă direct la muzeu, vremea capricioasă însă o 
determină să se grăbească, să ajungă în camera ei şi să se 
echipeze cu bocancii îmblăniţi pe dinăuntru, bluza cea 
mai groasă peste aceeaşi pereche de blugi şi haina lungă 

de ploaie. Distanţa până la strada Docteur Ménard nu e 
mare, aşa că se încumetă, deşi vântul suflă mai tare, să 
meargă pe jos, deoarece nu vrea să se lipsească de 
plăcerea de a studia case şi străzi, copaci dezgoliţi de 
frunze, chipuri, năucitor de diferite, de oameni. Un astfel 
de spectacol nu are cum s-o lase indiferentă, mai ales 
acum, când îşi evaluează disponibilitatea faţă de 
aventură.  

Muzeul Chagall se află într-un cartier cu vile 
cochete, unele construite în perioada la belle époque. Pe 
Avenue Docteur Ménard la numărul 36, dincolo de 
gardul solid din beton, se desfăşoară un domeniu 
generos, presărat ici-colo de copaci. Mai în adâncime, 
zăreşte clădirea muzeului. Cu  aspect modern, muzeul 
atrage privirea turistului ancorat în prezentul apropiat. 
Muzeul Naţional al Mesajului Biblic Marc Chagal 
adăposteşte pânze inspirate din Cartea Genezei, 
Exodului şi Cântarea Cântărilor. Fără grabă, Smara 
zăboveşte în dreptul fiecărei lucrări. Atenţia ei e dublată 
de îndemnul lui Jean Paul. Străbate muzeul, cu pasul şi 
privirea, în căutarea impresiei sugerate de prietenul ei. 
Fiecare pânză deţine şi exprimă, dincolo de linii şi culori, 
diverse amănunte despre copilăria pictorului, la Vitebsk, 
idilică şi vie în culori. Arborii vieţii, cocoşii fertilităţii, 
lăutarii... După primele pânze, nu e sigură că ar exprima 
fericire sau compasiune. Pline de sentiment, i se par, mai 
degrabă, niste poeme melancolice, izvorâte din sufletul 
de evreu cu spirit rus al pictorului.  Bine ar fi să admire 
pânzele lui Chagall fără să se gândească la Jean Paul şi, 
implicit, la simbolurile apropiatei revederi. Însă, oricât 
se străduie să menţină disciplina unei astfel de intenţii, 
după primele secunde în dreptul unei pânze, femeia 
eşuează în gândul la el, curioasă: 

De ce oare mi-a scris în mesaj că săptămâna petrecută în 
Maroc va fi bine asimilată şi înţeleasă just numai dacă vizitez 
înainte muzeul? 

 Faţă în faţă cu pânzele, încearcă să-l desluşească pe 
Chagall. Şi pe Jean Paul. I se par de-a dreptul hilare 
prejudecăţi referitoare la cât de complicate ar fi femeile, 
pentru că despică firele în patru zări infinite. Pânzele 
chagalliene şi gândul la Jean Paul îi provoacă o senzaţie 
rudimentară poate şi o face să rostească: 

Dificile, nebănuite şi încâlcite mai sunt căile bărbatului!  
Formularea o face să zâmbească. Bine că, s-a nimerit 

să fie singura vizitatoare  din muzeu, în după-amiaza 
ploioasă de ianuarie. 

 
                                                             ** 
                                                             
Gata să aţipească, Adrian nu se bucură  prea mult de 

linişte, că mobilul sună, strident,  indiferent. Se grăbeşte 
să răspundă. Speră, fără logică, într-o altă realitate decât 
cea pe care e silit  s-o accepte. Poate Smara s-a răzgândit 
şi-l anunţă că face cale-întoarsă, poate bizara ei călătorie 
reprezintă o glumă nereuşită, o răzbunare infantilă , din 
cauza deja plictisitoarei lui istorii. Verifică ecranul. Nu e 



18 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

Smara! Oftează. Înalţă privirea. Îşi drege glasul. Nu 
cumva să-şi trădeze plictisul: 

 -  Da, Corina, sunt singur. Abia m-am întors de la 
aeroport şi aş vrea să dorm puţin. 

Îndepărtează telefonul de la ureche. Pe chipul lui, 
aceeaşi plictiseala. Iar, dacă glasul l-ar trăda, are 
convingerea că iubita lui tot n-ar accepta să renunţe. 
Vremea, când, derulată într-o minimă clandestinitate, 
povestea lor provocase adrenalină şi atracţie, trecuse. 
Dar, după ce Corina,  iubita născută din spumele 
internetului, a manifestat delicata grija ca Smara să afle, 
cu lux de amănunte, despre relaţia lor, toată frumuseţea 
s-a dus de râpă. Lăsat de Smara de capul şi în banii lui, 
fără crize de isterie sau gelozie, a sfârşit prin a se simţi 
rătăcit în atâta libertate, încât nu mai ştia ce să facă. 
Singura fericită, Corina a profitat că Smara i l-a oferit pe 
tavă şi a reuşit să intre, şi mai adânc, în viaţa lui. 
Nesăbuit de infantilă, Smara se mulţumise să-i atragă 
atenţia, la telefon, rivalei că el e încă însurat. Fusese de 
faţă la acea convorbire telefonică. S-a îngrozit.  Corina a 
zâmbit sarcastic, apoi brusc s-a înfuriat şi i-a strigat 
Smarei:” Pleacă dracului din viaţa noastră!”  

 Am tăcut ca un prost, să nu iasă şi mai mare 
scandal...Din ziua aceea, am început să mă îndepărtez de 
Corina... 

 Numai că Smara şi-a continuat viaţa, separat, sub 
acelaşi acoperiş cu el. Îşi reprimă un căscat. Se străduie 
să fie atent. O roşeaţă nefirească îi acoperă chipul. Simte 
că nu are aer, Se ridică, rapid, din pat. Se duce la 
fereastră şi o deschide. Frigul de afară îi strânge inima. 
Cu greu, reuşeşte să îngaime cuvintele: 

-Bine, Corina! Mă îmbrac şi vin, de urgenţă. Trebuie 
să vorbim. Serios. Noi doi, am avut o înţelegere. În 
regulă, linişteşte-te. Nu mai ţipa. Te aud. Pricep! Vin, cât 
pot de repede. Eşti singură? Cum? Ai chemat-o pe 
maică-ta? A, încă n-a ajuns? Să mă duc s-o iau de la 
gară? 

Nu mai poate continua. De urgenţă, trebuie să 
scurteze convorbirea.  

Femeia asta mă omoară cu zile.  
Închide. Se duce la baie, să-şi dea cu apă pe faţă: 

parcă i-a luat foc. Fără intenţie, îşi priveşte chipul în 
oglindă. Nu-l recunoaşte: descompus, până la disperare. 
Se pipăie, înspăimântat să vadă dacă e viu şi, deodată, 
are revelaţia unui cap de mort. Părăseşte baia. Se 
îmbracă la repezeală. Iese şi trânteşte cu putere uşa. Nu-i 
pasă! N-are cine să-l audă în casa pustie. Învârte cheia o 
singură dată în uşă şi o vâră în borsetă. Îşi verifică 
ceasul: mai are puţin timp ca să ajungă la gară. Mama 
Corinei soseşte cu Rapidul de Cluj. Bine că distanţa până 
la gară nu e mare şi, chiar şi pe un trafic aglomerat, mai 
mult de cincisprezece- douăzeci de minute nu face. Pe 
drum, încearcă să se golească de gânduri: de câţiva ani, 
viaţa lui cuminte a luat-o la sănătoasa, iar în ultimele 
luni, îi e din ce în ce mai greu să ţină pasul cu 
evenimentele. O vreme, s-a minţit că e capabil să aibă un 

control rezonabil asupra lor. Realitatea  însă nu omite să-
i dea câte un bobârnac, uneori atât de puternic, încât 
rămâne, năuc, nemaifiind capabil să se redreseze prea 
uşor. Dacă la început, relaţia dintre el şi Corina îl 
propulsase în al nouălea cer, încetul cu încetul, femeia 
care îi vorbise, cu evlavie, despre libertate, aventură şi 
hulise convenienţe şi reguli, devenise posesivă şi 
pasionată de reguli. La început, îl stârnise cu felul ei de a 
fi şi reuşise să-l scoată din cuminţenia cotidiană, cu 
enunţuri de felul:“ Eu, când iubesc, iubesc total” sau “ 
Detest să fiu nevastă. ”Azi, asemenea formulări  au 
devenit istorie. Corina lui vrea să se aşeze şi face tot ce-i 
stă în putinţă, să-l integreze în viaţa ei de familie, ajutată 
şi de lipsa lui de reacţie, de atitudinea tăcută şi distantă a 
Smarei, care îi lasă în banii lor. Brusc, gândul se 
răzvrăteşte aspru şi radical: 

Dacă Smara m-ar iubi, s-ar bate pentru mine. În schimb, 
ea ce face? Se retrage în lumea  ei, aşteaptă şi visează la cai 
verzi pe pereţi.  

Mai are puţin şi ajunge. Numai să găsească loc de 
parcare. Abia când coboară din maşină şi e pe punctul să 
intre în gară se întreabă: ce caută mama Corinei la 
Bucureşti ? O stare nelămurită de îngrijorare pune 
stăpânire pe el. Supărătoarea zumzăială a gării face loc 
panicii, soră cu fuga. Faţă în faţă cu panoul de la 
informaţii, respiră şi îşi reia mina de bărbat stăpân pe 
situaţie. Adevărul îl ştie numai el: nu îi e deloc la 
îndemână situaţia în care se află. Glasul anemic al 
salariatei de la informaţii anunţă că Rapidul de Cluj 
soseşte la linia nouă, aflată la câţiva paşi de panoul de 
sosiri şi plecări. Hotărăşte să o aştepte la capătul liniei, 
ca să nu se rateze unul pe altul. Alege un loc strategic, 
ferit din calea valului de călători, revărsat din trenul abia 
sosit. Mai multe minute, zeci de chipuri necunoscute se 
rostogolesc spre capătul peronului, către ieşirea din 
gară, în ritmuri diferite, necunoscute şi stranii pentru o 
fire atât de introvertită ca a lui. Genul ăsta de exuberanţă 
involuntară a peronului îi provoacă un mare disconfort. 
Se vrea, cât mai repede, plecat din asemenea loc. Cineva 
îi atinge braţul stâng. În faţa lui, zâmbitoare, mama 
Corinei îl îmbrăţişează, cu gesturi penibil de materne. 

 -Servus, dragule! Nu te-am făcut să mă aştepţi mult, 
nu?  

- Nu, am sosit de câteva minute. 
Priveşte, derutat, în jur. Întreabă: 
-Aveţi bagaje? 
Înaltă, peste medie, cu un trup ciolănos şi slab, 

mama Corinei aduce a bărbat. Mamă a trei fete, chiar 
dacă nu gemene, femeia le-a transmis aspectul ei viril, 
iar fetele ei nu se deosebesc aproape deloc una de alta. 
Cu trăsături masculine, s-ar putea încadra în categoria 
femeilor urâte, totuşi chipul ei se remarcă printr-o 
expresie de subtilă viclenie, luminată de un zâmbet 
plăcut, cu faţa însă abundent ridată. La câţiva centimetri 
de el, femeia îl sfredeleşte cu privirea. Cuvintele ei, deşi 
amabile, calme, emit sunete puternice ca de drujbă: 
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-Nu te osteni! Am geanta de mână. Am venit pe 
nepusă masă: numai de călătoria asta, nu stăteam, când 
am atâtea pe cap. Fata cea mare, Ioana, abia a terminat 
divorţul.  

Se opreşte, oarecum ruşinată, de debitul ei verbal, în 
prezenţa bărbatului care a întors pe dos viaţa familiei ei. 
Îi aruncă o privire fugară. Ca un făcut, vede pe degetul 
lui, verigheta cum îi străluceşte în lumina cu dinţi a 
iernii. Sprâncenele femeii se încreţesc îndărătul lentilelor 
groase de ochelari. Un rictus îi brăzdează figura. Nu 
pricepe şi basta de ce mai poartă verigheta... 

Adrian observă. Înalţă, obosit, din umeri, apoi îi face 
loc să o ia înainte. Nu are chef să dialogheze despre 
problemele lui, aşa că până la maşină şi cât durează 
drumul până la Piaţa Norilor, nimeni nu scoate un 
cuvânt. Ca să nu se lase cu supărare, înainte de a porni 
maşina, alege un cd cu muzica anilor şaptezeci, bună 
pentru toate vârstele. Într-o muţenie desăvârşită, atent la 
trafic, reuşeşte să-şi golească capul de gânduri şi, mai 
ales, de întrebări la care nu are răspuns. Ca şi cum ar fi 
singur, reuşeşte s-o ignore pe mama Corinei. 
 

 
 

În faţa blocului, Corina îi aşteaptă, emoţionată şi 
nerăbdătoare. Ca la examen. În logica ei de fier, îi stau 
pe limbă expresiile neaoşe: acum ori niciodată sau acum e 
acum . Când Adrian şi mama ei coboară, din doi paşi, e 
lângă ei. Lui, nu-i trebuie mult, să-şi dea seama că ceva 
despre care nu are habar se petrece. Intrigat şi nu prea, 
le însoţeşte, la doi paşi mai în spate. De aceeaşi înălţime, 
cu o conformaţie asemănătoare, mamă şi fiică par două 
surori. Singura deosebire ar fi că fiica e blondă, mama, 
grizonată. Altminteri, amândouă, la fel de ciolănoase şi 
de lipsite de graţie. Înainte să intre, Adrian simte nevoia 
să respire, din nou, profund. Inima îl înţeapă. În 
buzunarul de la cămaşă, mobilul anunţă un sms. Grăbit, 
ceea ce nu-i stă în obicei, se opreşte lângă uşa de la 
intrare, ca să-l citească: Smara îl anunţă că a ajuns, cu 
bine, şi s-a cazat. Uitase de ea, ca şi cum ar fi dispărut în 
altă dimensiune, la care el nu are acces. 

De câţiva ani, Corina închiriase un apartament cu 
două camere, la ultimul etaj al unui bloc situat pe Aleea 
Trestiana. Un spaţiu împarţit cu propietara, o tânără fără 
ocupaţie. Amândouă dormeau în singurul pat din 
dormitor. Înţelegerea era ca, în calitate de chiriaşă, 
Corina să plătească facturile, întreţinerea şi să cumpere 
de mâncare, în loc de chirie. Ciudăţenia unui astfel de 
contract se risipea de îndată ce, socoteala făcută, cînd se 
trăgea bară, Corina constata cu senină superbie că era 
cam tandea pe mandea, dac-ar fi plătit chiria şi ar fi stat 
singură de apartament. Aşa avea însă  avantajul să-şi 
probeze valoarea umană, graţie unei astfel de înţelegere 
şi era clar că îi făcea bine asemenea ascendent moral 
asupra proprietarei, pe care o ajuta să supravieţuiască. 
Se obişnuise şi îi convenea. Când i-a dat mâna a 
cumpărat frigider, aragaz şi maşină de spălat şi a utilat 
apartamentul cu strictul necesar. 

În faţa uşii, Adrian are o scurtă tresărire: se întreabă 
dacă o fi şi Gabi- prietena Corinei- acasă. Ghicindu-i 
gândul, Corina, pregătită să deschidă uşa, numai zâmbet 
îl anunţă: 

-Nu-i acasă! A plecat câteva zile, cât stă mama la 
mine, la o vară de-a ei, din provincie. 

Adrian tace, fără să-şi dorească să ghicească despre 
ce e vorba. De când a început relaţia lor, a cunoscut şi a 
experimentat fel de fel de situaţii, până a ostenit şi s-a 
lecuit de curiozităţi. Preferă să aştepte. 

În apartament, o singură privire este suficientă, să-şi 
dea seama că ordinea şi mirosul proaspăt de curăţenie 
indică premeditarea unei astfel de întâlniri. Tăcut, se 
aşază pe singurul fotoliu din camera de zi, pentru a nu fi 
nevoit să stea pe canapea lângă Corina  sau şi mai rău, la 
mijloc, între mamă şi fiică. Fotografiază încăperea 
cunoscută, locul unde s-a desfăşurat povestea lor . 
Fiecare detaliu, ştiut pe dinafară, i se pare, acum, 
straniu. Un sentiment de înstrăinare îl ţintuieşte între 
regrete şi amintiri, prizoniere sub lacăt şi lanţ. Categoric, 
nu se simte în largul lui. Are măcar voinţa de a se 
sustrage dintr-o astfel de stare şi să aştepte răbdător, cât 
Corina şi mama ei dispar în bucătaria minusculă, de 
unde, peste puţin, revin, fiecare cu o tavă: Corina cu 
ceşti şi ibricul plin de cafea, maică-sa, cu un platou cu 
prăjituri de casă aduse de la Cluj. Cât cafeaua e turnată 
în ceşti, nimeni nu scoate o vorbă, apoi mamă şi fiică se 
aşază pe canapea, cu ceştile pline aşezate pe măsuţa din 
faţa canapelei. Tuşesc. În acelaşi timp. 

Adrian o priveşte, uimit, pe Corina. Nu i se pare 
deloc grăbită să-şi aprindă ţigara. Ce se întâmplă? Începe 
să se enerveze. Din cafea nu poate bea, că e prea 
fierbinte, aşa că pune picior peste picior şi, fără să mai 
ceară permisiunea, îşi aprinde o ţigară. Savurează câteva 
fumuri. Cele două, nu scot o vorbă. După primele 
fumuri, se simte în stare să aştepte cât o fi cazul. În fond, 
nu are ce să le comunice. O atmosferă penibilă pluteşte 
printre rotocoalele zburătăcite până la tavan. Continuă 
să o privească pe Corina, curios să constate efectul 
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imaginii lui arogante: picior peste picior, trăgând, 
tacticos, din ţigară, cu o mină indiferentă. Pe chipul ei, 
citeşte spaima că nu îşi găseşte vorbele. În schimb, 
maică-sa, furioasă, îşi pierde răbdarea şi i se adresează 
direct: 

-Las la o parte că te-ai legat de fata mea şi nu ţi-ai 
scos, nici până azi, verigheta. Ai stat, la noi, la Cluj, ne-ai 
cunoscut rudele. Ştii că de ruşine, nici nu mai scot capul 
pe fereastră? Spune domne’ ce treabă e să zici, mereu, că 
eşti însurat, dar să nu-i dai pace fetei mele? 

El o priveşte, oarecum amuzat de schimbare: 
învăţătoarea calmă, politicoasă şi mototoală, 
transformată într-o mamă ofuscată şi războinică, dornică 
să-şi apere fata de un imoral şi un mutulică . În schimb, 
nătânga de Corina speră să fie cu el.  

Dac-ar fi după mine, ca mamă, l-aş lua la palme, nu alta.  
Pentru că Adrian continuă să tacă, zâmbind la dude, 

femeia simte că ia foc şi, fără să stea pe gânduri, decide 
să dea cărţile pe faţă: 

-Una şi cu una fac două. Dacă toanta de fii-mea n-a 
îndrăznit să-ţi spună, îndrăznesc eu. Îţi spun verde-n 
faţă că fata mea a rămas gravidă. Domnul meu, vei fi 
tată. Că doar, chelului tichia de mărgăritar îi lipseşte! 

O aşa veste, transmisă simplu şi direct, îl năuceşte.  
-Cui să-i treacă prin minte ? Corina m-a asigurat că, 

la vârsta şi problemele ei, nici vorbă să rămână gravidă.  
Un sentiment penibil şi inutil îl îmboldeşte să se 

foiască pe fotoliu. Şi-ar dori să dispară. Să nu le mai 
vadă. Continuă să se întrebe ce o fi fost în mintea ei, de a 
chemat-o pe maică-sa? Ce să discute maică-sa cu el? 
Pentru că reacţia lui întârzie, tăcerea nu poate fi decât 
interpretabilă: 

-Să iau tăcerea ta îndemnul explicit ca fata mea să 
avorteze? Ca să-ţi fie ţie bine! 

Adrian se străduie să nu o ia în seamă. Evită să o 
privească şi i se adresează Corinei: 

-Nu era mai firesc să vorbim noi doi? Ce rost are 
venirea mamei tale? 

Atmosfera tinde să devină încărcată.  
Corina, cu privirea pironită în ceaşcă, nu scoate un 

sunet. În schimb, maică-sa sare arsă: 
-Cum să nu vin, când copilul meu trece prin aşa 

ceva? 
Adrian se ridică de pe fotoliu. Se duce la fereastră. O 

deschide la perete. Gerul pătrunde în încăpere. Se 
întoarce spre ele. Le priveşte: una lângă alta, mamă şi 
fiică alcătuiesc un tablou suprarealist: dizarmonia în 
întreaga ei splendoare amorfă şi asimetrică. 

-Prin ce anume trece ? 
Uimirea lui exprimă, pe de-a-ntregul, conţinutul 

expresiei picat din lună. Asta vede mama Corinei la el şi, 
dacă n-ar fi vorba de fata ei, ar bufni-o râsul. Realizează 
totuşi că, de fapt, el nu ştie nimic. Acum, dacă tot i-a dat 
o aşa veste, nu strică să-i ofere şi alte amănunte. 

 - Nu-mi dau seama cât de atent ai fost la cum îi 
merge fetei mele, de când te-a cunoscut. Pentru tine, 

posibil să nu conteze, însă pe mine nimic din ce i se 
întâmplă nu mă lasă indiferentă. Te întreb sau ia-o ca pe 
o nefericită retorică: crezi că puţin e ca unei femei 
îndrăgostite de un bărbat cu fundul în două luntrii, să-i 
treacă prin cap, să se sinucidă? Nu o dată, de două ori...? 

Înţelesul vorbelor, rostite calm, anevoios, se 
desluşeşte. În orice caz, nu naşte reacţii imediate. Adrian 
afişează, în continuare, un chip de înger şifonat. În sinea 
lui, se întreabă însă cum şi când a încercat Corina  să se 
sinucidă şi din ce cauză? În picioare, lângă fereastra 
deschisă, are senzaţia dezagreabilă că se mişcă de pe un 
picior pe altul. Se străduie, zadarnic, să o scoată din 
decor pe mama Corinei şi să rămână doar el şi Corina. 

- Vorba una şi cu una fac două, văd că acum fac 
trei... Mai e cazul să reamintesc că n-am minţit? Nu văd 
de ce să fiu răspunzător că fata dumitale nu a vrut să 
priceapă decât ce i-a plăcut sau i-a convenit. Am spus, 
vreodată, că sunt singur? De ce mă urecheaţi că nu mi-
am dat jos de pe deget verigheta? Ar fi trebuit? 
Recunosc, am fost suficient de prost să nu rănesc cu 
refuzuri. Mi se pare, de-a dreptul aberant, când vă 
închipuiţi că eu am fost cel care şi-a dorit să vă viziteze 
sau să vă cunoască familia. Ce naibii, zău aşa! Ce interes 
aş fi avut? De la început, n-am ascuns că sunt însurat şi 
nu am motiv să divorţez.  Nu ştiaţi că bărbaţii sunt 
poligami? Mai nou, şi femeile... Sincer, n-am chef de 
astfel de conversaţii... 

Pe măsură ce continuă, simte că se înfurie, iar glasul 
lui capătă inflexiuni metalice. Nu le va oferi totuşi 
satisfacţia unui scandal stupid. Respiră, gerul de dincolo 
de fereastră. Revine la fotoliu. Se aşază. Le priveşte. 
Acelaşi tablou. Dacă ar avea cea mai mică aplecare spre 
credinţă, şi-ar face o cruce însă, la fel de potrivită i se 
pare şi ridicarea din umeri, dublată de neaoşa lehamite: 
ce vietăţi ciudate,  femeile! Se calmează. Continuă: 

 - Acum, vă las să vorbiţi liniştite... 
Se uită la Corina , apoi continuă netulburat: 
-Dacă vrei să vorbim, fă-o fără arbitri, please! Nu-i 

nevoie să mă conduci, cunosc drumul. 
Se îndreaptă spre uşă. Merge ca orbul, ajutat de 

bastonul obişnuinţei. Când să iasă, clanţa o zbugheşte 
din mâna lui cu un strigăt de fiară. Liniştea din bloc e 
tulburată de un zăngănit de lanţuri mişcate parcă de 
osândiţii la galere.  

Exclus, povestea mea nu are asemenea epilog.  
Părăseşte clădirea, trântind uşa liftului şi uşa de la 

intrare. În maşină, durerea de cap, ţinută la distanţă, de 
câteva zile, îi dă târcoale.  

Cum o să ies la liman? Întâi, să mă lămuresc ce vrea 
Corina, numai să plece maică-sa! Trăsnită chestie s-o cheme la 
Bucureşti!  

Porneşte motorul.  
Unde mă duc? Ziua asta, oricum, e dată peste cap. Bine 

că nu e acasă Smara. Asta ar mai fi lipsit: să îndur şi prezenţei 
ei.  

Demarează într-o direcţie necunoscută. Indiferentă. 
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Seara, acasă, în baie, în faţa oglinzii, i se face milă de 

chipul lui palid. Tras şi încercănat, Adrian se apleacă 
peste chiuvetă. Îl ia cu ameţeală. În afară de cafeaua de 
dimineaţă şi sandvişul de la prânz, nu mâncase altceva. 
Plecase de la Corina şi toată ziua muncise pe rupte, ca 
un robot. Seara, grăbit să ajungă acasă, vroia să profite 
de singurătate şi linişte, bucuros  să nu audă glas de 
femeie, tânără sau bătrână, frumoasă sau urâtă, 
deşteaptă sau proastă. Dacă nu s-ar simţi rău, ar râde 
amuzat de proaspăta lui alergie la femei. Situaţia e 
destul de gravă, ca să mai facă şi el haz de necaz. Câteva 
secunde lasă să curgă apa de la robinet, apoi îşi umple 
cu ea căuşul palmelor şi dă pe faţă. Senzaţia răcoroasă şi 
proaspătă îl aduce pe linia de plutire. Alături, pe maşina 
de spălat, mobilul intonează o melodie anemică. N-
apucase să-l dea pe silent. Îi priveşte ecranul: Corina.  

N-are chef să răspundă: precis, maică-sa nu a apucat 
să plece. Gândul să poarte un dialog în prezenţa ei, are 
darul să-l irite. Îşi ia halatul din cuier. Priveşte: în jur, 
dezordine cu duiumul. Cu halatul deschis şi fără papuci 
se duce la bucătărie, deschide frigiderul, de unde îşi ia o 
o doză de bere, deşi nu a apucat să se răcească. 

La masă, în faţa paharului cu bere, simte că îi e 
foame şi trebuie să-şi pregătească masa de seară: o să 
cureţe doi cartofi şi să-i prăjească alături de o bucată de 
carne. Încet-încet, osteneala începe să se risipească, iar 
fiecare operaţiune seamănă cu un slalom printre gânduri 
spre o ţintă nedefinită. 

 Îmi doresc sau nu un copil? Smara a ratat de două ori şi 
a renunţat, mai degrabă speriată. Nimeni şi nimic nu a putut 
s-o convingă că accidentele fuseseră pricinuite de nişte 
conjuncturi nefericite. Dacă timpul i-a mai vindecat sau nu 
din traume, de unde să ştiu eu? Niciodată  n- am vorbit despre 
asta. Dacă s-a întâmplat, pesemne aşa trebuie să rămână. Ce 
mai tura-vura, cum să am un copil, când am de gând să 
termin cu relaţia asta?  

După aproape o oră, o cină apetisantă finalizează ce 
începuse berea iar buna-dispoziţie şi încrederea că o va 
scoate la capăt îl conving că, după câteva ore bune de 
somn, dimineaţa va fi capabil să înfrunte realitatea. 

 
*** 

Adevărata călătorie nu constă în a căuta noi peisaje, ci în 
a le privi cu alţi ochi. Nu eu am spus-o, ci Marcel Proust. De 
câte ori reuşesc să plec, scap de strania senzaţie că, acelaşi loc- 
fie şi acasă- se învârte în cerc, până îmi ţiuie sau îmi pocnesc 
urechile. Fiecare plecare aduce pauza binevenită în bizara 
rotire şi, poate de aceea, de câte ori zbor cu avionul, bucuria 
mă face să cred că, din umeri, se ivesc două aripi puternice, 
dornice şi ele de zbor.  

Smara,de treizeci de minute, zboară cu avionul spre 
Marrakech.De când a părăsit Bucureştiul, o singură dată 
a deschis telefonul, să-l anunţe pe Adrian că a ajuns cu 
bine, după care l-a închis şi nu a mai ştiut de el. Jean 
Paul să facă bine s-o aştepte la Menara! După gluma că 

s-ar putea să nu ajungă la timp, devenise totuşi serios şi 
îi explicase că, iniţial, programase să străbată drumul 
din Franţa până în Maroc, pe motocicletă. Însă, pentru că 
distanţa mare i-ar creea posibile întârzieri, hotărâse să ia 
şi el avionul, chiar dacă nu agrează călătoria by plane. 
Smarei i se păruse ciudat amănuntul. De fapt, nu 
pricepea cum unui zburător cu deltaplanul nu-i place 
avionul? Neştiutoare în ale deltaplanului, nu insistase, 
aşa cum făcea cu Adrian când, dacă nu înţelegea ceva, îl 
bombarda cu întrebările şi aştepta să i se explice.  

Zborul de la Nisa la Menara, i se pare mai 
confortabil decât cel de la Bucureşti la Nisa. Călătorii şi 
personalul sunt diferiţi. În mare parte, marocani, puţini 
francezi şi deloc estici, are rara ocazie să studieze atent, 
dar discret, chipuri, comportamente, altele decât cele cu 
care se obişnuise. Nu doar tenul, măsliniu spre 
ciocolatiu, dar şi zâmbetul, gesturile şi mai ales limba 
necunoscută, o introduc pas cu pas într-o altă lume. Se 
aşază pe scaun, mai bine spus, se îndeasă în el şi, ochi şi 
urechi, gata să înregistreze sunete, tonalităţi, inflexiuni. 
Pluşul confortabil al scaunului o alintă. Când şi când, 
golurile de aer o leagănă spre amuzamentul ei şi 
temerile explicite al tovarăşilor de zbor. Bine-ar fi să 
doarmă niţel iar, la coborârea din avion să fie numai 
zâmbet şi prospeţime. Cum somnul nu vine, gândul la 
Jean Paul i se înşurubează în inimă. Şapte zile cu el, i se 
par o veşnicie. Începe să-i fie teamă, mai ales că de data 
asta, întâlnirea nu are loc în Franţa, ci în Marocul a o mie 
şi una de mistere, cu arome necunoscute. Simte o 
sudoare rece pe frunte. Scoate un şerveţel umed din 
geantă. Îşi şterge fruntea şi obrajii. Stuardeza tocmai 
trece pe lângă ea. Atentă la ce se petrece, se întoarce, se 
apleacă şi îi şopteşte, într-o franceză impecabilă: 

-E în regulă? Vă simţiţi bine? 
Uşor descumpănită, Smara răspunde: 
-Bineînţeles. De ce ? 
-Sunteţi cam palidă. Aveţi nevoie de ceva? 
-Nu, mulţumesc! Mi-a fost un pic cald, dar a trecut... 
Stuardeza se îndepărtează surâzătoare. Se alătură 

colegelor, pregătite să ofere pasagerilor  mâncarea 
frugală şi ceva de băut.  

Atmosfera se însufleţeşte: o rumoare se instalează 
printre pasageri, semn că, ori de câte ori, vine vorba de 
mâncat şi de băut, pe orice meridian s-ar afla, oamenii se 
binedispun. Oftează, uşurată şi mulţumită. Nu apucase 
să mănânce cine ştie cât şi, între timp, i se făcuse foame. 
Până una-alta, apasă butonul monitorului de deasupra 
scaunului din faţă, să vadă pe unde se află. Câteva 
secunde, urmăreşte fascinată zborul prin Pirinei, 
Madrid, Cordoba, Sevillia. În curând, avionul va 
mângâia hotarele Portugaliei, apoi se va oglindi în 
albastrul, cu irizaţii argintii, ale uriaşului Atlantic, va 
străbate Marocul pe la Tanger, Rabat, Casablanca, până 
la Marrakesh. Citise că aeroportul Menara  are două 
terminale şi nu e din cale-afară de mare. Speră să se 
descurce, deşi nu poate scăpa de emoţie. Îşi aminteşte 
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cum s-a simţit prima oară pe aeroportul Charles de 
Gaulle şi ce frică i-a fost să nu se piardă. Admiră, 
entuziastă şi uimită, bucăţi de cer, răsfăţat de 
nemaivăzute nuanţe albăstrii, nori pufoşi, buni de 
mângâiat, forme de chipuri sau desene bizare, desprinse 
din cele mai frumoase şi scumpe cărţi cu poveşti. 
Gândul că, la nici o aruncătură de băţ, ar putea să dea 
nas în nas cu Micul Prinţ sau poate el însuşi a răsfirat pe 
cărările cerului desene netălmăcite, face ca emoţia să fie 
şi mai mare. Revine însă la realitate. Stuardezele 
înmânează fiecărui pasager un formular de completat cu 
datele de pe paşaport, motivul vizitei în Maroc, numărul 
de zile şi locul de cazare. Surprinsă neplăcut, 
completează fiecare rubrică, înspăimântată de gândul că 
ar putea avea neplăceri la vamă. I se atrăsese atenţia că 
marocanii nu-i prea agreează pe occidentali, cu care ar 
putea fi asimilată. Aşa ceva i se pare totuşi imposibil 
chiar şi pentru un marocan nedus prin lume. Mai bine să 
rămână la convingerea  că vameşul va nutri aceeaşi 
curiozitate ca şi occidentalul pentru turistul din Est, 
exotic şi bizar în felul lui... 

Secunde, minute, zeci de minute înghit mii, sute, 
zeci de kilometrii, iar timpul asemenea unui balon 
pocneşte la orele prânzului când, pe aeroportul Menara, 
avionul companiei Royal Air Maroc aterizează 
regulamentar, faţă în faţă aeroportul. Nu e nevoie să-şi 
schimbe ora de la ceas, deoarece pe timpul iernii, ora 
Marocului coincide cu ora de-acasă. Se grăbeşte să-şi 
deschidă mobilul, să afle dacă Jean Paul a ajuns sau nu. 
Când să iasă din avion, îi adresează stuardezei un 
zâmbet de mulţumire. Înzestrată cu un fel de profeţie 
naivă, stuardeza marocană răspunde, cu o înclinare din 
cap şi îi şopteşte: 

-Zile fierbinţi la Marrakesh! 
Surprinsă de urare, Smara nu apucă să-i mai 

răspundă, împinsă de pasagerii grăbiţi să coboare şi să 
părăsească, în grabă, avionul. 

 
Ar fi prea simplu ca şi de data asta să n-am parte de o cât 

de mică emoţie...  
În faţa ofiţerului de la ghişeul vămii, după secunde 

bune de cercetare, cu marea masă de călători din spate, o 
stare de greaţă şi spaimă nedefinită o fac să transpire. 
Chipul impenetrabil, lipsit de surâs, al vameşului îi 
aminteşte de vremuri deloc îndepărtate când, cetăţenii 
din Est n-aveau dreptul să pătrundă în Vest decât după 
prealabile şi umilitoare cercetări obligatorii ca posesori 
de vize, de cele mai multe ori, imposibil de obţinut. De 
astă dată, situaţia  i se pare oarecum răsturnată: constată 
că este cercetată cu neâncredere, pentru că vine dintr-o 
posibilă lume civilizată. Se vede treaba că răspunsuri din 
formular nu sunt suficiente vigilentului vameş, de 
vreme ce recurge la un veritabil interogatoriu la care ea 
trebuie să răspundă. Întrebările şi expresia lui rece, 
posomorâtă, îi provoacă o nerăbdare nervoasă. Începe să 
se mişte de pe un picior  pe altul. Gata să se înfurie. Dacă 

l-ar repezi, ar fi însă mai grav. Mai bine să-i zâmbească şi 
să afişeze o expresie inocentă şi tâmpă. Până la urmă, 
sunt în joc şapte zile de vacanţă. Priveşte furiş în spate, 
curioasă de reacţia pasagerilor aliniaţi în rândul fără 
capăt. Indiferenţi, tăcuţi, nici un pasager nu dă semne de 
nerăbdare sau nervozitate, obişnuiţi- se pare- cu 
asemenea situaţii. Ar vrea să-şi sprijine ambele coate de 
marginea îngustă, uşor ieşită în afară a ghişeului. Se 
străduie să-l privească mai cu indulgenţă pe 
funcţionarul de la ghişeu. Minutele scurse la câţiva paşi, 
o ajută să-i descifreze, corect, expresia de plictiseală şi 
oboseală, când îi adresează urarea, într-o franceză 
aproximativă: 

-Bun venit, în Maroc! Şedere plăcută! 
Smara înalţă, plictisită, din umeri. Îi răspunde totuşi, 

pe un ton neutru, în limba română: 
-Mulţumesc! 
Şi se îndepărtează, rapid, de ghişeu. Urmează 

traiectoria săgeţilor indicatoare spre locul de unde îşi ia 
bagajul. Comite însă prima eroare, când se opreşte în 
dreptul primei bande rulante de bagaje, în dreptul căreia 
stă şi stă, până se plictiseşte. Speriată că nu apare valiza, 
întreabă de unde se pot lua bagajele pe o femeie de 
serviciu care curăţă cu un aspirator podeaua de gresie. 
În felul ăsta,află că nu aşteaptă la banda destinată 
zborului Nisa-Marrakech. Grăbită şi ruşinată de 
ignoranţa ei, îi mulţumeşte femeii, apoi îi urmează 
indicaţiile, iar după un sfert de oră, cu bagajul şi chipul 
surâzător, pătrunde în sala de aşteptare şi se avântă spre 
oceanul de călători. De fiecare dată, spaţiul unui 
aeroport, ticsit cu sute de călători, adunaţi de diverse 
linii aeriene, impregnat de zumzete continue, mişcări 
du-te-vino, savoare de sandviş şi cafea, servite la botu’ 
calului, i se pare că reprezintă inconfundabila stare de 
graţie a libertăţii. La fel şi pe aeroportul Menara, are 
privilegiul, în minutele de singurătate, să simtă gustul 
dulce-acrişor, uşor înţepător, al libertăţii. Fără identitate, 
fără trecut. Aşa se simte. La anumite răstimpuri, sufletul 
ei tânjeşte după o astfel de stare. Începe să cerceteze, să 
scruteze masa de oameni zâmbitori, îngânduraţi, 
grăbită, curioasă să-l recunoască. Câţiva paşi, apoi se dă 
de-o parte din dreptul uşilor rabatabile, pregătită 
răbdătoare să caute printre zecile sau poate sutele de 
chipuri necunoscute, în masa vie de chipuri europene şi, 
mai cu seamă, expresiile musulmane ale unei populaţii 
pe care arde de nerăbdare să o cunoască. O dată, de 
două ori, cutreieră cu privire marea de oameni, totuşi 
fără prea mari şanse să-l zărească. Se află la un pas de 
marea spaimă: dacă Jean Paul nu a reuşit să ajungă? Să 
nu intre în panică. Măcar atâta să fi învăţat de la bizarul 
ei prieten. Îşi pipăie buzunarul. Verifică dacă mobilul se 
află la locul lui. Se retrage într-un colţ strategic, de unde 
să cuprindă, cu privirea, un mai mare perimetru al sălii 
de sosiri. Bună ar fi o ţigară! Numai o ţigară face casă 
bună cu aşteptatul. Iată cum se întâmplă- acum de 
exemplu- să regrete că s-a lăsat de fumat. Ţigarea ar fi 
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nu numai potrivită dar, ar şi ascunde marea ei nelinişte. 
O secundă, încearcă spaima că picioarele n-o susţin 
suficient. Involuntar, caută cu privirea un loc, pe care să 
se aşeze. Undeva, spre ieşire, zăreşte un şir de scaune 
rabatabile, faţă în faţă cu o cafenea şi o ceainărie. După 
un moment de reflecţie,- să se aşeze pe un scaun sau la o 
masă, ca să comande o cafea- alege a doua variantă. 
Dacă Jean Paul nu apare, va avea o serioasă problemă, 
căci va trebui să se cazeze şi să facă rost de bani. Îşi 
aminteşte că are în portofel câteva firfirici: posibil să-i 
ajungă pentru o cafea mică. În timp ce va bea cafeaua, se 
va gândi. Respiră, inspiră. Un exerciţiu disciplinat şi 
ordonat. Ca de fiecare dată, când se ivesc probleme. Se 
îndreaptă spre cafenea. La câţiva paşi mai încolo îl 
zăreşte. Într-un joc fascinant de culori. Tulburătoarea 
stare opalescentă o cuprinde, provocându-i lacrimi. Cu 
adidaşi în picioare, cu blugi şi maieu albastru, Jean Paul 
ţine cu ambele mâini o hârtie scrisă cu majuscule: “Qui 
veut, se voit”. Deasupra, numele ei. Se opreşte în faţa lui. 
Fără cuvinte, îl adulmecă, într-o ipostază prea puţin 
cuviincioasă. Bărbatul râde încetişor, uşor zgândărit de 
priviri, apoi îi înmânează hârtia pe care ea are grijă s-o 
bage în geantă, avidă să păstreze tot ce vine de la el. Nu 
se satură să-l privească. El îşi dă jos ochelarii, vădit 
stânjenit de privirile ei. Ştie însă că nu are cum să evite 
astfel de momente, conştient de ce anume îi datorează 
femeii din faţa lui. Se apleacă să-i ia bagajul, o prinde de 
după umeri şi o sărută, delicat, pe gât. Degetele lui 
plutesc pe nevăzute clape şi intonează melodia hoţilor 
de vise. Aproape că-i vine să-şi mărturisească şi ea 
fericirea: de ce să nu strige, în gura mare, bucuria că s-au 
revăzut? Oricum, pe cei din jur îi doare în cot. Face 
câţiva paşi laterali, să-l privească, şi din profil: îi 
fotografiază jumătate de zâmbet, mândru, satisfăcut. În 
cazul ăsta, nu-i rămâne decât să-l avertizeze, onest: 

-Băiete, descurcă-te cum poţi! 
Se prind de mână. Într-o paranteză agreată de logica 

feminină, îşi aminteşte cum reuşise- prima oară- să-l dea 
pe brazdă, să accepte să se ţină de mână. Se întâmplase 
la Paris, la prima lor întâlnire. La acea vreme, îi 
displăcea felul lui alandala de a merge: cu paşi mari şi 
mai repezi în comparaţie cu ea. Drept pentru care se 
simţea aiurea, dar nu a dorit să-şi schimbe ritmul de 
mers. Îşi aminteşte că s-a oprit şi i-a zis de-a dreptul: 
“Ţine-mă de mână, dacă nu vrei să mă pierzi!” Apoi a 
râs cu poftă. El a privit-o, cu uimire, dar s-a străduit să 
nu fie dur, aşa că a ales sinceritatea disperată:” N-am 
mai ţinut o femeie de mână. Nu mă pricep.” Nu era 
ironic. Părea serios. La rândul ei, uimită, a prelungit  
zâmbetul:“ Nu-i nimic! Toate au un început. Nu păţeşti 
nimic!” L-a prins de mână şi, astfel, l-a silit să meargă 
alături de ea. 

Afară, în faţa aeroportului, la capătul terminalului, 
se zăresc şiruri de taxiuri: majoritatea,  Dacii hârbuite 
mai mult sau mai puţin, aşteaptă clienţii grăbiţi să 
străbată cei şase kilometri ce-i despart de Marrakech. 

Privirea ei scrutează, curioasă şi atentă, atmosferă, 
nuanţe şi oameni.  

Se opresc în dreptul unui taxi mai retras. Şoferul, un  
marocan, în jur de cincizeci de ani, mic de statură, slab şi 
negricios, le zâmbeşte, prietenos, şi le adresează un salut 
mut. Lui Jean Paul, îi strânge mâna. Par să se cunoască, 
poate sunt chiar prieteni. Bănuiala ei devine certitudine, 
în maşină, când cei doi vorbesc despre întâmplări 
petrecute mai demult...   

Pe bancheta din spate, alături de Jean Paul, Smara 
trece în revistă, curioasă şi lacomă, locurile parcurse cu 
viteza redusă a bătrânei Dacii. Cercetarea se întrerupe 
destul de brusc, când Jean Paul îi atinge, uşor, mâna, şi 
se adresează şoferului: 

-Jamal, am senzaţia că o cunoşti pe prietena mea, nu-
i aşa? 

Smara, interzisă, priveşte spre oglinda retrovizoare, 
curioasă reacţia taximetristului: ochii lui par să râdă, dar 
continuă să tacă. Intrigată, ea îl fixează pe Jean Paul care, 
amuzat, face eforturi să nu izbucnească în râs. Curioasă, 
are răbdare şi aşteaptă să continue, fără să-l zgândăre.  

Văzând-o că tace, chiar dacă un pic dezamăgit, nu 
mai puţin încântat totuşi, Jean Paul îi aminteşte: 

-Acum, câţiva ani, am făcut şi eu o nevinovată  farsă 
şi te-am sunat să-ţi spun cum, într-un internet café din 
Marrakech, mi se furase borseta cu paşaport, bani şi 
telefon. Te rugam, în caz de forţă majoră, dacă ai să poţi 
să mă ajuţi să-mi trimiţi nişte bani. Am vorbit de pe 
telefonul lui Jamal şi ţi-am spus că te anunţ, dacă nu mă 
descurc. A doua zi, l-ai şi sunat pe Jamal, să-l întrebi ce 
se întâmplă cu mine. Făcusei rost de nişte bani. I-ai zis 
că, dacă am nevoie, mi-i trimiţi la o adresă indicată. 
Jamal, picat din lună, habar n-avea cine eşti şi despre ce 
vorbeşti. Atunci, am realizat că era cazul să-ncetez şi te-
am sunat de pe telefonul meu, să-ţi spun că totul fusese 
o glumă. 

 

 
 

Straniu sau nu, asemenea glumiţe, cum le numeşte 
bizarul ei prieten, nu o îndeamnă să facă nici un 
comentariu, dar continuă să cerceteze, zâmbitoare, prin 
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geamul maşinii peisajul desfăşurat pe fundalul de maro 
şi roşu al zidurilor.  Prima impresie vine de la clădiri: 
mută de admiraţie, graţie alchimiei andaluze, sahariane, 
vest africane, otomane, ici-colo, şi anglicane, nu 
conteneşte să tot privească.  Peste puţin, taxiul pătrunde 
în partea veche a oraşului, în Medina şi staţionează în 
faţa hotelului Riad Bahia Salam. Este momentul când, ei 
i se deschide o mai veche poartă spre tărâmul celor o 
mie şi una de nopţi, care se vor răsfira în săptămâna 
dăruită de Jean Paul. Priveşte mai întâi mânerul 
strălucitor. Împinge. Pătrunde într-un univers din afara 
timpului. După ce poarta cu încrustaţii pierdute în 
carnea metalică se închide în urma ei, cu armonii altiste, 
în mintea Smarei se ivesc nuanţe chagalliene. Străbate 
un coridor răcoros şi cam întunecat, luminat de nişte 
vechi felinare atârnate de un tavan în formă de cupolă, 
sprijinit pe arcuri de bolţi. Simte prima ei mare tresărire 
în riadul locuit, pe vremuri, de familia unor evrei 
marocani. Nu vrea totuşi să se lase pradă emoţiei şi îl 
trage de mânecă pe Jean Paul. Surâzător, el se opreşte 
sub bolta unui zid şi aşteaptă prima întrebare: 

 - De ce se numeşte Bahia Salam? Ce înseamnă? 
         Bucuros că are cine să-i asculte poveştile, el se 
apropie, o priveşte, o prinde de umeri şi îi şopteşte: 
         - Suntem oaspeţi într-un riad berber. Eu mai fost de 
câteva ori, singur însă. Bahia s-ar putea traduce în 
exotica ta limbă prin  frumuseţe, iar salam, prin pace. 

 O ia de mână şi o obligă să ţină pasul cu el. Cortina 
se ridică. Peneluri nevăzute răspândesc nuanţe calde, 
apropiate de mierea topită în frunzele toamnei, 
mărginite de minuscule fire albe şi albastre. Curtea 
interioară îşi dezvăluie surprize una după alta: înaltă şi 
închisă din toate părţile de construcţia propriu-zisă, 
comunică perfect cu soarele şi stelele printr-un uriaş 
luminator din sticlă albastră. În timpul nopţii, un glob 
felinar, atârnat în centrul luminatorului, răsfiră lumina 
pe ziduri, pe Bhou- un alcov salon, încălzit de un 
şemineu- şi pe străvechea fântână arteziană din centrul 
curţii. Apa murmură ritmic, sus, jos într-o superbie de 
eleganţă generoasă: picături sărută sau hârjonesc petale 
şi flori împărătese răspândite în ghivece, pe lângă pereţi.  

Cât străbate cu privirea şi pasul alcovuri, cotloane, 
timpul îşi pierde din continuitate. În faţa ochilor, se 
derulează spaţii ale căror obiecte cuprind istorii, 
întâmplări, armonii lăsate de călătorii ocazionali sau de 
profesie. Seara nu se lasă aşteptată. Întunericul începe să 
răspândească magie peste riad. Simultan, se aprind 
felinare. I se pare sau nu, Smara are impresia că-l aude 
pe Jean Paul cum rosteşte, impecabil:“ laisser-toi, frotter, 
mon amie! “ 

Nuanţe blânde îi mângâie privirea, în camera de la 
primul nivel, unde sunt cazaţi. Mobilier din lemn de 
tuia, sculptat, un pat dublu, protejat de o pătură de 
mătase vişinie, flancat de două noptiere şi o comodă 
lipită de peretele opus. Cel mai mult îi place baia. O 
fascinează. Fără faianţă şi gresie, meşteşugită cu 

tadelakt, pereţii încântă cu suprafaţa lor, vag ondulată, 
cu un luciu mătăsos, cu nuanţe ciocolatii, aurii, în funcţie 
de lumină.  

Jean Paul grăbeşte acomodarea:  
-Chérie, să scăpăm mai repede de bagaje. Aş vrea să-

mi liniştesc şi să-mi bucur oasele bătrâne şi reumatice şi, 
ca să-mi păcălesc insomnia, mă duc la hamam. Ţie nu ţi-
ar strica un masaj cu ulei de argan.  

În mijlocul camerei, ameţită, Smara nu scoate o 
vorbă. Seamănă cu un copil lăsat de capul lui în ţinutul 
minunilor şi pare să nu priceapă nimic.  

Amuzat şi nu prea, impacientat că secundele nu sunt 
reversibile, Jean Paul îi reaminteşte: 

-Şapte zile sunt al tău! Profită... 
 Glasul lui, asemeni unui gong îndeamnă bididii 

aurii, dornici şi nu prea să o ia la goană, îmblânziţi de o 
posibilă nirvană, lipsită însă de contemplaţie şi asceză. 
Contactul cu realitatea îşi face, imediat, efectul, iar ea 
oftează şi se scutură de uimire. Chiar dacă i se par 
puţine şapte zile, primeşte provocarea cu setea 
multânsetatului, juruit de Dumnezeu să savureze 
picături de apă sau rouă descoperite în oaze din deşert. 
Fără repere, fără certitudini, se lasă în voia sunetelor , a 
miresmelor exotice capabile să rupă zăgazul intuiţiei şi 
să o facă să plutească într-o stare de transcendenţă sau 
nebunie.  

Epiderma se răsfaţă, înfloreşte pe valuri succesive de 
catifea, cu mişcări când plutitoare, când avântate, graţie 
uleiului de argan. Maseuza magrebiană, tăcută şi 
zâmbitoare, execută în jurul trupului, acoperit pe 
jumătate, cu un prosop moale, alb, un soi de dans, pe 
ritmuri schimbătoare de la un pas la altul. 

Cu ochii închişi, Smara îi permite trupului să 
urmeze cântarea, miresmele, stările provocate de masaj. 
La sfârşit, ridicarea cam bruscă o ameţeşte însă. Rămâne 
câteva secunde pe marginea mesei de masaj, apoi se 
înfăşoară cu halatul, îşi vâră picioarele în papuci, îi 
surâde maseuzei, care îi urează: 

-Merveilleuse nuit dans le riad! 
Satisfacţia, mulţumirea şi zâmbetul Smarei sunt mai 

degrabă smerite. Timide.  
Îmi e teamă, să nu-mi fie şterpelită bucuria  de cine ştie ce 

fatalitate urzită în posibilele dezordini universale.  
Cam anevoie, reface drumul spre cameră, urmărită 

de alcovuri şi cotloane. În dreptul uşii, un dram de 
neatenţie şi, mai să se împiedice de prag, dar reuşeşte să-
şi menţină echilibrul. Nu scapă totuşi de o julitură la 
degetul mare, din pricina papucului, aruncat cât colo.  

Întins pe pat, înfăşurat şi el într-un prosop, Jean Paul 
pare adormit de-a binelea. 

Smara închide uşa. Cu grijă. Îşi recuperează 
papucul, străduindu-se  să ignore durerea ascuţită de la 
deget. De nu şi l-ar fi scrântit! Câteva secunde, spre un 
minut, rămâne nemişcată. Inexplicabil, ezită să se 
apropie de pat. Îi e teamă să respire, să nu-i audă 
respiraţia. Îl priveşte. Zile şi nopţi şi l-a închipuit, exact 
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ca acum, întins şi relaxat, cu ochii închişi în ipostaza 
firească şi naturală a seninătăţii. Lipsit de cuvinte, 
gânduri, dorinţe sau intenţii, Jean Paul pare zămislit de 
Morgana într-un palat înălţat pe creasta unui val. La nici 
un metru distanţă , Smara nu îndrăzneşte să se apropie, 
de teamă că s-ar risipi în mii de bobiţe infime. Iar, dacă 
făptura lui s-ar evapora, n-ar fi capabilă să-i reconstituie 
făptura. Să stea pe loc, se se apropie? Dilema ei nu are 
sorţi să-i dea un imbold, fie el şi firav. Îşi mai acordă 
răgazul unor secunde. Îl priveşte. Din acelaşi loc. 
Probabil ca privirea ei arde, deoarece Jean Paul schiţează 
o mişcare, de parcă l-ar fi împuns un intrus. Conştientă 
că riscă să devină caraghioasă în muta ei admiraţie, 
nepotrivită cu tot mai evidenta manifestare erotică, gata 
să atingă cota de avarie a dorinţei atât de reprimate, 
Smara execută primul ei gest: se apropie de pat, se aşază, 
alături, cu grijă, să nu-l trezească. Închide ochii, îşi 
potriveşte capul pe pernă. Emoţii, acumulate în ultimele 
ore, riscă să o împingă într-un somn fără vise. Plăcuta 
senzaţie de plutire îi ţese pânza de păianjen, plasa în 
care se lasă prinsă iar oboseala  unei vieţi irosite, cu 
multe măşti uzate şi prăfuite, o împinge în oceanul 
somnului. Adoarme, nu înainte de a rosti un gând 
apropiat de rugăciune:”fie ca somnul alături de el să nu 
devină un drog.”  

 

 
 

Dintre toate visele mele despre zbor, cel mai mult mă 
atrage zborul de fluture. Oricât de tăcut şi lin, stârneşte, 
imperceptibil, aerul. În timp, prin repetare, mişcări de aripi 
pot să-l schimbe şi, aşa, tornada se năpusteşte sau nu.  

În carnea somnului, vegheată de un înger confuz, 
Smarei i se arată în vis un fluture albastru, care preferă 
să-şi zdrobească aripile de un zid, altfel, uşor de depăşit. 
Dar el preferă să se facă ţăndări, ca şi cum ar fi orb.  

Strivită de braţele lui, se delectează în tripla 
voluptate a somnului, a visului şi a zborului. Prosopul  
în care se înfăşurase Jean Paul şi halatul Smarei, execută 
zboruri scurte, planate spre uşa de la baie, finalizate într-
o simplă înghesuială, în colţul dintre noptieră şi uşă. 
Degetele şi palmele bărbatului decojesc timpul, secundă 
cu secundă, în efortul de a-i dărui femeii ceea ce distanţa 

şi destinul au găsit de cuviinţă că nu e cazul să le ofere. 
Într-un frugal moment de graţie, amândoi admit că se 
iubesc. După doi ani de absenţă, redesenează împreună 
harta trupului, cu frenezia timpului scurt, pe care îl au la 
dispoziţie. Numai că amintirile despre un trup iubit, din 
doi în doi ani, se leagă şi revin mai lent, pentru că au 
nevoie să se acomodeze cu inerente schimbări. 

 Dacă m-aş lipsi de astfel de flash-uri, n-aş mai fi eu. Cum 
să mă prefac sau să nu observ?  

Smara zâmbeşte. Deschide ochii. Vrea să vadă, să 
fotografieze. Deşi Jean Paul rămâne cu ochii închişi, 
răspunde, prompt, dorinţei ei: întinde mâna şi aprinde 
veioza de pe noptieră. O secundă rămâne cu mâna 
întinsă spre veioză. Cu faţa la el, îi desenează, avidă, 
chipul, să-l poată duce cu ea, oriunde s-ar afla: pe 
fruntea lui, bobiţe fine strălucesc în şanţul fin al unui rid 
de expresie, săpat mai demult, iar gura senzuală etalează 
un zâmbet satisfăcut, aşa cum, arareori, i-a fost dat să 
vadă la un bărbat. Nu persistă în răsfăţul de a-i studia 
chipul, căci el deschide ochii, iar privirile lui verzi-
albastre o ard. Necruţător. Instinctul de apărare o 
îndeamnă să-şi lipească fruntea de umărul lui. Ameţeşte! 
Miresme de trabuc, de ghimbir, bergamot, mandarină, 
mentă, cu iz de lavandă, iasomie şi trandafir dezvăluie 
alchimia de fond: amestec de santal, lichen, ambră, 
presărat cu boabe de tonka. De unde vin asemenea 
senzaţii şi stări? Numai el îi stârneşte percepţii rafinate, 
plăceri subtile, accentuându-i latura ei gurmandă.  Jean 
Paul o aduce mai aproape, într-o îmbrăţişare care 
exprimă bucuria regăsirii.  

-Ma belle, mi-a fost dor... 
Îi face cu ochiul. 
Smara se străduie să nu râdă, măgulită că el a 

memorat cuvântul dor  şi l-a rostit în limba română. Îl 
priveşte cu drag. Mai bine să tacă. Deocamdată.  

Jean Paul o apucă de umeri şi o îndepărtează, puţin, 
ca s-o privească atent. 

-Am atâtea să-ţi spun! Însă cum, sănătos gândeşti, 
mai bine, după...  

Râsul îi răpune pe amândoi. Printre hohote, 
trupurile lor fac o pauză, apoi îşi regăsesc, rapid, ritmul, 
melodia preferată pe portativul relaţiei cu zeci de puncte 
de suspensie. Fără să ezite, cu imaginaţie, intuiţie şi 
bucurie, alcătuiesc o frumoasă pereche, într-un univers 
infim, adăpostit  în universuri infinite. Gesturi, atingeri, 
săruturi, mângâieri, murmure, şoapte, zâmbete, paşi în 
doi,  tangourile voluptăţii îi însoţesc până la hotarul 
satisfacţiei totale. Transpiraţi, osteniţi, nu se îndură să se 
desprindă din armonie, de vreme ce timpul îşi scutură 
peste amândoi petalele. Încă ameţiţi, reuşesc să 
articuleze, simultan, primele cuvinte: 

-Că bine, fu... 
Se cuibăre la pieptul lui. Închide ochii. Îşi pune o 

dorinţă: 
Împlinirea de acum să-mi rămână scrisă în sânge şi 

memoria să stocheze for ever preţuirea lui, mai valoroasă decât  



26 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

fireasca şi efemera noastră atracţie fizică. Potrivită  ar fi 
rostirea unei rugăciuni de mulţumire. Pentru că ne-am 
întâlnit. Chiar dacă în viaţa asta nu vom fi împreună, decât în 
felul ăsta.  

Caută cu privirea halatul, să se ridice şi să facă un 
duş. Îl întreabă: 

-Chéri, cin’ se duce la baie?  
Jean Paul rosteşte cu lene: 
-Tu. Eu vreau să dorm puţin.  
Din nou, o apropie şi o sărută, apoi se vâră sub 

cearşaf şi adoarme. Instantaneu.  
-Întrebat ce îl defineşte mai bine, orice marocan din 

Marrakech răspunde, invariabil, emoţionat, fără să stea 
pe gânduri: Djemaa el Fna, o piaţă care pompează viaţa 
în trupul Medinei. Cu o înfăţişare schimbătoare: 
dimineaţa şi la amiază, sub cerul larg, e înţesată de 
tarabe cu stofe viu colorate, sucuri de portocale, ouă de 
struţ, tot felul de obiecte, într-o dezordine orientală şi 
exotică. Printre diversele obiecte, ai să vezi prăjituri cu 
migdale, susan şi miere, stropite cu apă din flori de 
portocal. 

Smara îl completează: 
- Ca la taica Lazăr... 
- Pardon?! 
Ea îi explică, surâzătoare, în timp ce el o duce de 

mână, ca pe un copil istoria magazinului din centrul 
vechi al Bucureştiului.  

La rândul lui, bucuros să-i măsoare uimirea şi 
curiozitatea, Jean Paul se străduie să n-o privească 
insistent. Entuziasmul ei debordant îl determină însă să 
se oprească din mers. Un gând nebun îl convinge, ca 
într-un  viitor zbor cu deltaplanul, s-o ia şi pe ea. E 
prima oară când îşi doreşte să zboare împreună şi s-o 
înveţe cum să stăpânească deltaplanul, apoi să-l 
însoţească în călătorii, să colinde alături cărări ale 
pământului şi ale cerului, să-i arate locuri descoperite, s-
o ducă la Capejuby iar, când ostenesc, el să-i povestească 
despre stele şi sori, la popasul Micului Prinţ. 

Uimită că nu vede nici urmă de tarabe, Smara îl 
priveşte întrebătoare. Explicaţia nu întârzie:  
        - Seara, tarabele dispar. În locul lor, apar mesele cu 
mâncăruri tradiţionale. 

După câţiva paşi, papilele ei gustative îi ameţesc, cu 
repeziciune, olfacţia cu miresme de kebab, coriandru, 
chimen, marjoram, ceapă aurită, ulei de măsline, mentă, 
trandafiri şi floare de portocal.  Mulţimea de localnici 
amestecaţi cu turiştii, ieşiţi la plimbare, îi împinge spre 
mesele acoperite de vase cu mâncăruri, de unde chemări 
nemaiauzite ademenesc cu invitaţii la supe de melci şi 
calamari făcute sub ochii trecătorilor.  

-Ai gustat, vreodată, supă de melci cu chimen? 
Ea n-apucă să-i răspundă că o şi trage grăbit după el, 

lângă o masă înaltă, străjuită de scaune, ocupate de 
clienţii care aşteaptă supa comandată. În mijlocul mesei, 
pe o tavă uriaşă, zăreşte un munte de melci albi. 
Vânzătorul are grijă să-i umezească, din când în când, cu 

supa pregătită pe loc. Atent la clienţi,- cărora li se 
adresează într-o marocană amestecată cu o franceză 
aproximativă- vânzătorul spală, tot timpul, câte un bol 
sau o lingură într-un lighean cu apă de o culoare cam 
bizară. Simte c-o ia ameţeala, dar nu vrea să-i strice 
plăcerea, de vreme ce expresia lui semnifică nerăbdarea 
de a gusta, rapid, supa de melci. Preferă să-i zâmbească 
şi să-l anunţe că se duce, alături, să-şi cumpere un pahar 
de suc de portocale. Puţin contrariat, că nu-şi dă seama 
ce pierde, Jean Paul îi şopteşte dezamăgit: 

-Comme tu préfères! 
Sucul din portocale, proaspăt stoarse, se dovedeşte 

cea mai bună alegere pentru un stomac atât de sensibil 
ca al ei. Când revine, Jean Paul, preocupat de plăcerea 
lui gastronomică, îi dă senzaţia că nici nu a observat că 
ea se află, din nou, lângă el. Ei nu-i displace însă, 
deoarece, în felul ăsta, are prilejul să cerceteze, să 
stabilească repere în fascinantul perimetru al pieţii. În 
faţa ultimului strop de supă, Jean Paul pare să-i 
reamarce prezenţa dar, când îşi priveşte degetele, o 
întreabă preocupat : 

-Ai cumva un şerveţel? 
Ea îi întinde o batistă umedă, apoi una uscată. Dacă 

ar fi după ea, n-ar mai zăbovi lângă masă. Jean Paul 
observă şi încearcă s-o tachineze: 

-Nu-ţi dai seama ce-ai pierdut! 
Din dorinţa de a nu-l contraria, Smara îi răspunde: 
-Poate, mâine seară! 
Între timp, întunericul stăpâneşte piaţa. Firme 

luminoase şi toate luminile Medinei se aprind într-o 
ţâşnire ameţitoare de viaţă şi bucurie. Pas lângă pas, 
urcă împreună nişte trepte până la o terasă. Smarei i se 
pare că duc la cer. Sus, mai multe mese înghesuite pe 
lângă ziduri, sunt ocupate de americani gălăgioşi.  
Vorbesc fără întrerupere. Cu greu reuşesc să găsească şi 
ei o masă, cu două scaune libere. Lumini, proiectate pe 
mulţime desenează forme stranii şi mişcătoare. Grupuri 
de cântăreţi de stradă se iau la întrecere în a dărui unui 
auditoriu plin de viaţă sunete şi ritmuri dumnezeieşti de 
oud. La un moment dat, din difuzoare se revarsă o 
melodie gravă, intonată de un muezin, care îşi rosteşte 
rugăciunea de seară. Cântăreţii ambulanţi îşi curmă, 
brusc, cântările. Jean Paul întinde mâna peste masă şi-i 
mângâie degetele: 

-Aici, o să bem cel mai bun ceai de mentă. Apoi, o să 
ne plimbăm până ameţim. 

O memorare fidelă, fără riscul omiterii niciunui 
detaliu, oricât de insignifiant, o îndeamnă să-şi ascută 
auz şi privire. Şoapte, murmure când înalte, când joase, 
alcătuiesc melodia interpretată de muezin. Între cuvinte 
şi priviri, Smara preferă să scruteze depărtarea. În faţă, 
numai clădiri a căror faţadă diluează roşul în nuanţe de 
galben şi alb. 
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Constantin COROIU 
 
 
 
 
 
 

Amor 
intellectualis 
sau memoria la 
timpul prezent 
 

itind romanul autobiografic 
“Amor intellectualis”, al lui 
Ion Vianu, mi-am reamintit 

sfatul profesorului de Gramatică 
comparată de la Universitatea din 
Iaşi, Theofil Simenschy (1892-1968), 
reputat sanscritolog, autorul unui 
monumental “Dicţionar al înţelep-
ciunii” (1100 de pagini), cuprinzând 
şase mii de cugetări în original şi în 
traducere românească, grupate 
tematic sub 780 de titluri şi selectate 
din 680 de opere de pe toată 
întinderea culturii universale în 
timp şi spaţiu. Cărturarul, spirit 
enciclopedic dintr-o spiţă dispărută, 
îi sfătuia pe studenţi: “Nu citiţi 
niciodată cărţi bune, căci dacă aţi 
avea trei existenţe tot nu aveţi timp 
să le citiţi pe toate cele foarte bune”. 
Cu alte cuvinte, viaţa e atât de 
scurtă, încât e păcat să ne pierdem 
timpul ce ni s-a dat fie şi cu cărţi 
bune, darmite cu cele proaste. Cu 
atât mai mult trebuie luat în 
considerare sfatul, cu cât în vremea 
noastră producţia de carte proastă, 
de maculatură este enormă. Iar dacă 
e vorba de roman, tebuie să mărtu-
risesc că sunt întrutotul de acord cu 
Richard Millet, care denunţă - cum 
aflu din eseul lui Eugen Simion 

intitulat “Postliteratura” şi publicat 
în “Cultura” - “creşterea obscenă a 
producţiei romaneşti”. Criticul ro-
mân apreciază că “L’Enfen du 
roman” al francezului este “un 
pamflet care se îndreaptă, în esenţă, 
împotriva romanului de tip consu-
mist american”. 
    Poate că “obscenă” este un cuvânt 
prea dur chiar şi într-un pamflet, 
chiar şi referitor la romanul consu-
mist american, dar e incontestabil că 
producţia romanescă, şi nu numai 
de acest tip, a crescut şi creşte în 
progresie geometrică, inclusiv în 
Europa, inclusiv în cea de Est. 
    Eseul lui Eugen Simion apărea 
tocmai când mai aveam de parcurs 
câteva zeci de pagini din “romanul 
unei educaţii” al lui Ion Vianu, nu 
fără un sentiment de părere de rău 
că se termină. Întâmplarea făcea 
aşadar să am cel mai proaspăt în 
minte şi sub ochi un roman lite-
ralmente anticonsumist. Entuzias-
mat de lectura captivantă a lui şi 
având în vedere şi consideraţiile 
privind medicina pe care le conţine, 
am încercat să-i împărtăşesc impre-
siile unei cunoştinţe, medic încă 
tânăr, altminteri un bun profesionist, 
îndemnându-l să citească romanul. 

A trebuit să renunţ oarecum jenat şi 
să îndrept discuţia în altă direcţie, 
fiindcă interlocutorul meu nu avea 
aproape nici un reper invocat în 
treacăt de mine. Ce, cum şi când să-i 
explic, de pildă, cine au fost - şi sunt 
prin discipolii şi opera lor - Tudor 
Vianu, Edgar Papu, Ion Negoiţescu 
sau Monseniorul Ghika?! 
     “Amor intellectualis” e o carte 
gravă, solicitantă în mai multe 
sensuri, iar, pentru “cunoscători” 
îndeosebi, adică pentru cei cu un 
anumit orizont cultural, lectura ei e 
pasionantă.Asta şi pentru că Ion 
Vianu este un prozator veritabil 
care, înainte de toate, ştie să 
povestească, să evoce şi să schiţeze 
portrete vii, memorabile: “Un bărbat 
mic, cu o privire intensă, ieşind de 
sub arcade proeminente, care ar fi 
dat oricui altcuiva, dar lui nu, din 
cauza acelei priviri arzătoare, o 
impresie de om primitiv. O privire 
candidă apărea din ochii de culoarea 
cafelei. Costumul pe care-l purta 
(totdeauna aveam să am aceeaşi 
impresie despre hainele lui) era 
dintr-o stofă modestă, fără lustru. 
Însă presupunerea că ar fi fost un 
om <<modest>>, cum se spunea la 
noi, cădea, fiindcă graseia puternic, 

C 

 



 Iarna 2014  | Contact international 29 

 

ca un aristocrat, iar ce spunea, 
vorbele lui, emana o preţiozitate 
plăcută. Era ceva copilăros în natura 
lui, din pricina asta îl simţeam 
aproape, ca şi cum el ar fi fost un 
copil./ Se numea domnul Papu, 
Edgar Papu”. 
    Este imaginea lui Edgar Papu care 
i se înfăţişa copilului Ion Vianu. Alte 
linii la portretul candidului perso-
naj, tobă de carte, vor fi adăugate în 
timp. În timpul trăit şi în cel acum 
scris, mărturisit. 
    Oricâte teorii ar inventa criticii şi 
naratologii, până la urmă proza, fie 
ea fiction ori nonfiction, înseamnă 
povestire şi personaj. Ar fi cel puţin 
riscant să încerc s-o fac eu pe 
psihanalistul vorbind despre un 
profesionist în materie, dar pot 
spune, cred, că după consumarea 
unor experienţe atât de întemeie-
toare în plan intelectual, social, 
moral, afectiv, pare că scriitorul Ion 
Vianu, care la vârsta marilor elanuri 
a virat de la limbile clasice şi de la 
umanioare spre medicină, neur-
mând calea regală a ilustrului său 
părinte, prin romanele sale, străbă-
tute de un fior liric şi dramatic, îşi ia 
aşa-zicând revanşa. Îi dă Cezarului 
ce-i al Cezarului. 
    “Romanul unei educaţii”, cum 
subtitrează prozatorul, al unei/unor 
iniţieri, e, din perspectiva cititorului, 
cu o formulă uzitată, şi o carte de 
învăţătură (docere cum delectare).  
Modelele lui Ion Vianu, care se află 
aici, în ţara Tatălui, cu o sintagmă ce 
s-a impus deja în istoria noastră 
literară contemporană, ţară din care 
nu a plecat spiritualmente niciodată, 
deşi la un moment dat examenul 
conştiinţei l-a determinat să se 
autoexileze, sunt şi ale noastre. 
Pentru unii, printre care mă număr, 
doar mijlocit, vreau să spun prin 
intermediul cărţii, altfel spus nişte 
modele “de hârtie”, dar nu mai 
puţin fecunde şi catalizatoare. 
     Fireşte, modelul suprem al auto-
rului, dominator fără să domine, 
este Tudor Vianu: “Aveam un 
învăţător şi un ghid sigur, pe T. 
Aşezaţi amândoi pe canapeaua 
verde din sufragerie, după cină, 

vorbeam. Cu memoria selectivă a 
oricărui copil care ascultă poveşti de 
la cineva apropiat, reţineam totul. 
Înregistram aproape mecanic, aşa 
cum pe o ceară moale se lasă 
imprimate vibraţiile unei melodii 
sau o formă sculpturală, spusele lui. 
Convorbirile noastre, începute ime-
diat după cină în prezenţa mamei, a 
Măriucăi, continuau, după ce ele, 
învinse de somn, se retrăgeau, şi 
după miezul nopţii. Eram un ascul-
tător atent şi activ. Puneam între-
bări, încercam să înţeleg. Discuţia 
era intelectuală, desprinsă de consi-
derentele imediate ale zilei”. 
    Cine se apucă să scrie o carte de o 
asmenea factură trebuie să-şi asume, 
iar Ion Vianu o face cu o graţie 
cuceritoare, riscul unei maxime sin-
ceritaţi, până la limita impudicităţii 
amintirii şi confesiunii. Orice “omi-
siune” generată de prejudecăţi, de 
convenţii sociale, aş zice burgheze, 
sau, şi mai grav, de teama de ridicol 
şubrezeşte ansamblul şi viciază flui-
dul ideatic şi emoţional ce se creează 
între narator şi cel căruia i se adre-
sează. Acesta din urmă, dacă este un 
cititor cât de cât experimentat, inte-
ligent şi sensibil, va simţi că i se 
ascunde ceva important. Autoficţiu-
nea umple golurile, potenţează, dar 
ocultarea faptelor falsifică.   
     În “Amor intellectualis”, scriito-
rul face un recurs fundamental, 
recursul la memoria copilăriei. Psi-
hologul şi psihiatrul pleacă de la 
constatarea că cei “fără memoria 
copilăriei au fobia amintirii”. O 
mare invaliditate, de vreme ce 
“reamintirea te spală de povara pe 
care a tras-o după ea”. Şi asta poate 
cu atât mai mult când amintirea 
copilăriei este “impregnată de dureri 
pudice, şoptite”. “Amor intellectua-
lis” ne dovedeşte încă o dată că în 
paradisul copilăriei se află originea a 
tot ce defineşte o personalitate şi 
traiectoria unui destin. El nu ne mai 
apare doar ca un paradis pierdut, ci 
şi ca unul care, de fapt, ne însoţeşte, 
trebuie să ne însoţească, până la 
capăt, de care nu putem scăpa, chiar 
dacă am vrea. Spălarea de povara pe 
care reamintirea o trage după ea 

este, în fond, o reconsiderare, o 
reluare în stăpânire a memoriei, o 
aducere în prezent a  incomparabilei 
ei “rezerve de energie” şi de melan-
colie vindecătoare.  
    O temă a romanului “Amor 
intellectualis” este Prietenia (cu 
mjusculă). Cartea este şi un tratat sui 
generis despre prietenie. Prietenia 
trăită la o intensitate maximă. 
Parafrazând o sintagmă celebră, Ion 
Vianu ar putea  să-şi revendice 
faptul că printre aşa-zicând univer-
sităţile sale se înscrie Prietenia, se 
înscriu prieteniile. Şi aş mai risca o 
parafrază, de această dată a unei 
vorbe celebre aparţinând lui 
Heraclit, care sper să nu pară forţată 
decât poate celor, din păcate nu 
puţini, care nu au vocaţia prieteniei. 
Aş zice, aşadar, prieteniile tale – 
destinul tău. Oricum, spune-mi ce 
prieteni ai, ca să-ţi spun cine eşti! 
     Pentru Ion Vianu, prietenia cu 
Matei Călinescu pare predestinată. 
Cei doi parcă sunt făcuţi unul 
pentru a-l completa, a-l întregi pe 
celălalt. O atestau şi memoriile lor în 
dialog apărute tot la Polirom, ca şi 
romanul la care mă refer. De altfel, 
reputatul critic literar şi teoretician 
al lecturii, dar şi prozator, pe care 
am avut ocazia să-l întâlnesc de 
câteva ori la Iaşi şi să-l cunosc şi 
direct, nu doar citindu-i cărţile, este 
considerat şi numit de prietenul său: 
Geamănul, mereu cu majusculă, 
“Geamănul meu electiv”. 
     Se vorbeşte şi s-a vorbit încă mult 
înainte de 89‘, iar după ruptura de 
atunci a devenit chiar un subiect 
monden, de prietenia dintre doi 
binecunoscuţi intelectuali şi eseişti. 
Odată, agasat de bătutul monedei, 
fie la modul encomiastic, fie ironic, 
pe acest subiect, am prelungit o 
săgeată a unei mari poete şi eseiste – 
Ileana Mălăncioiu – din cartea sa 
“Exerciţii de supravietuire”, în 
direcţia acestei prietenii. Nu făceam 
în definitiv decât să-mi exprim 
convingerea că, în istoria culturii şi 
în memoria colectivă românească, 
singura prietenie ce dăinuie şi va 
dăinui peste vreme şi vremuiri este 
cea dintre Eminescu şi Creangă, 
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fiindcă numai aceasta a căpătat şi 
capătă din ce în ce mai mult, pe 
măsură ce, ca să folosesc chiar o 
expresie a lui Matei Călinescu, 
înaintăm în golul timpului, o aură 
mitologică, a devenit de fapt un mit 
cultural naţional. Ca şi iubirea dintre 
Eminescu şi Veronica Micle, ca şi, 
observă pe bună dreptate Nicolae 
Manolescu în “Istoria critică…”, 
boala lui Eminescu, aşa cum a fost 
ea descrisă de Călinescu şi nu 
neapărat de nişte medici care au 
încercat s-o analizeze ştiinţific după 
un secol de la moartea Poetului. 
     Prietenia lui Ion Vianu cu Matei 
Călinescu a început sub semnul unui 
reciproc sentiment de respect şi de 
admiraţie privind preocupările, în 
primul rând lecturile lor. Când s-au 
cunoscut erau deja elevi şi aveau 
vreo 14 ani, povesteşte autorul. În 
ceea ce priveşte lecturile, ele aveau 
să fie făcute apoi şi împreună: “Am 
devenit însă coalescenţi (dicţionar: 
coalescenţă, <<aderare a unor părţi 
divizate în mod natural sau 
accidental; strângerea împreună a 
picăturilor sau a particulelor dintr-o 
suspensie>>)…Am făcut boli 
împreună (hepatită). Cu toate astea, 
eram diferiţi ca temperamente. El 
avea un scris superb, al meu era o 
mâzgăleală. Pe biroul lui era o 
ordine perfectă, al meu era un haos 
în care totul se pierdea. El era anxios 
şi agresiv, eu – melancolic şi 
arogant. El scria poezii mai multe şi 
mai bune ca mine. Ne îmbătam 
împreună, dar mie mi-era mai rău 
după beţie”. 
    Pasiunea comună majoră o 
constituia literatura, minunea de 
care îi vorbeşte autorului Mama sa: 
“minunea literaturii: frumuseţea 
stilului. Îţi luminează viaţa”. Cum să 
se plictisească un om inteligent faţă 
cu asemenea minune?! Şi aici tebuie 
să dau un citat mai lung, o pagină 
despre lectura adolescentă, cum o 
califică scriitorul, care mi-a amintit 
de alte câteva, antologice, de pildă 
cele ai căror eroi superbi sunt 
cititorii de mare performanţă 
Ibrăileanu şi Călinescu: 

     “Cel puţin eu, în anii aceia, am 
citit mai mult decât în restul vieţii. 
Cititul, câtă singurătate! Mult mai 
târziu, aproape  bătrâni fiind şi unul, 
şi altul, am vorbit cu Matei despre 
lectură, despre lectura noastră ca 
băieţi: este aşa de greu să creşti, să te 
confrunţi cu vitalitatea din tine. Cu 
sexualitatea, cu tentaţiile şi cu 
ororile vieţii. Când citeşti nu eşti o 
maşină care înregistrează cuvinte, 
sensuri. În capul tău se nasc felurite 
legături. La început, pur literare: te 
gândeşti la alte poeme, alte poveşti. 
Un cuvânt te opreşte din drum, e o 
perlă sau un excrement. Devii 
idolatru. Iubeşti-urăşti sunete, un 
sens al cuvântului te urmăreşte. 
Apoi, mintea evadează. Începe o 
aventură. Întotdeauna clandestină, 
adesea ruşinoasă. Ce ai făcut aseară?  
-Am citit. –Fals! Ai citit, dar ai făcut 
şi multe alte lucruri de care ar trebui 
să-ţi fie ruşine. În timp ce stăteai 
lungit în pat sau pe fotoliu, silindu-
te să nu aluneci pe covor, gândul tău 
s-a oprit în tot felul de cotloane, a 
căzut în mărăcinişuri. Lectura, ce 
chiul colosal, ce pretext grozav 
pentru visare! Egoistă, mintea ţi s-a 
priponit în amănuntele cele mai 
bizare. Gândul tău a luat-o razna, te-
au cuprins senzaţii, mai ales o 
excitaţie sexuală cât casa, pe care ai 
domolit-o cum ai putut. Tristeţi, 
bucurii nemotivate. Ce rămâneri în 
urmă, momente vagi cu ochii 
priponiţi în gol, auzi cum îţi bate 
inima, cum ţiuie liniştea…Eşti în 
Africa neagră, cu Joseph Conrad, 
dar ochiul interior nu se poate 
debarasa de un colţ de stradă din 
oraşul tău, alunecând mereu. Totuşi, 
chinuitor cum e, cu plăceri violente, 
dar de o clipă, călărind peste miile 
de obstacole ale părţilor întunecate 
ale minţii, cititul te învaţă lumea, 
cum e ea, frumoasă şi hidoasă, te 
învaţă şi ce e mai preţios sau de 
dispreţuit”. 
     La o vârstă când totul poate fi 
erotizat, până şi peisajul natural, 
ambianţa cosmică de la Zamora, 
unde familia Vianu avea o casă de 
vacanţă, nu mai puţin importante şi 

formative sunt fără îndoială expe-
rienţele erotice ale celor din grupul 
de adolescenţi Vianu, Matei et comp. 
– “obişnuita noastră bandă veselă”. 
Tinerii de astăzi ar numi-o poate cu 
nonşalanţă gaşcă. Numai că acea 
“gaşcă” a anilor ’50 din “Amor 
intellectualis” era de o cu totul altă 
factură, de un cu totul alt nivel 
intelectual şi moral. 
    Frapează diversitatea şi, oricât de 
surprinzător ar părea, tragismul 
acelei vesele şi efervescente lumi în 
miniatură, din care nimic esenţial nu 
lipseşte. Unul e un revoltat, altul e 
un ratat in nuce şi nu numai, alţii 
parcă sunt născuţi spre a fi nefericiţi, 
unul se sinucide, altul eşuează în 
alcoolism… Toţi însă trăiesc mai 
mult sau mai puţin sub zodia 
Frumosului artistic, a vrajei artei 
muzicale, a “glasului amintirii” care 
îi uneşte, oferindu-le un teritoriu de 
refugiu din atmosfera apăsătoare a 
epocii. De refugiu şi de rezistenţă 
prin cultură. Comportamentul, 
opiniile, opţiunile lor sunt diferite, 
dar fiecare dintre ei nu poate fi decât 
acolo. Fac parte organică din acel 
tablou. Sunt, în fine, personaje reale 
cu un mare potenţial epic, adevăraţi 
eroi de roman care dau samă de 
condiţia umană şi a căror imagine, al 
căror destin te urmăresc şi după ce 
ai închis cartea. Prin destinul său 
tragic, un personaj de mare roman 
este Mironi – “un far în viaţa mea 
(trebuie să spun: a nostră)”. Un altul 
este Tănuşa. De la un moment dat, 
mărturiseşte autorul – “nu mi-am 
mai putut-o închipui altfel pe 
Electra”. Tulburătoare, ea însăşi 
putând constitui substanţa unui 
roman, este iubirea imposibilă dintre 
Mironi şi Tănuşa. Din punctul meu 
de vedere, ei sunt cele mai memo-
rabile personaje ale romanului lui 
Ion Vianu. 
    Cartea are un sfârşit trist. Ea se 
încheie cu vizita pe care, după mulţi 
ani, autorul, acum un reputat 
psihiatru, i-o face Tănuşei, înaintea 
plecării sale în exil.  

●
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Cassian Maria 
Spiridon, 
(de)constructorul 
de brownograme 

 
itind primele rânduri ale CV-ului lui Cassian 
Maria Spiridon, aflăm că e născut în dulcele târg 
al Iaşiului (9 aprilie 1950), că este absolvent al 

Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din 
Bucureşti (1975) şi că „a lucrat până în decembrie 1989 ca 
inginer mecanic şi cercetător ştiinţific în diverse 
întreprinderi şi institute”. 

Încercăm, fireşte, dat fiind acest amănunt biografic 
surprinzător, căci pe poeţi îi naşte, în general, Facultatea 
de Filologie, să decriptăm impactul ineluctabil al 
ingineriei mecanice asupra ingineriei textualiste şi 
impactul se întrezăreşte la prima vedere: el vrea să 
cunoască, angajat chiar într-un proces de cunoaştere, 
rezemat chiar de Arborele Veşniciei (citeşte: Pomul 
Cunoştinţei), însuşi mecanismul Universului. Prin ce? Prin 
maşinăria lui demiurgică, prin extensiune (de 
dimensiuni, de Galactici) prin „îndepărtarea spaţiilor”, 
prin „fuga Constelaţiilor”, precum spune chiar poetul, 
prin „urechile Cerului / flămânde”, prin căderea spre 
roşu, când „ninge cu sânge pe întreaga planetă”? Prin 
„mecanismul rece” al textului care ascultă de 
îndemnurile raţiunii („sunt mecanismul rece / cu peniţa 
de sârmă pe creier / curăţ îndrept pliuri”; „semnalăm 
faptul că pauza spaţială e în text)? 

Nu, domină mecanismul viu al vieţii, poetul 
deschizându-şi toate celulele sonore (nervoase), dând 
dovadă de o adevărată sensibilitate viscerală. Senzaţiile 
vin cu acuitate, năboind prin „ghidul de sânge al 
memoriei”, prin mulţimea de fapte care se imprimă 
agresiv în creier, prin fantomele care îl străbat, prin 
„grămada de idei despre libertate şi dragoste” pe care o 
are în cap, prin „foşnetul greoi al timpului”, prin 

„corăbiile negre / vise / drumurile rupte ale morţii” care 
trec prin fiinţa poetului, din „scintilaţii”. 

Nervi angajaţi totalmente în provocări (ale lumii, ale 
timpului, ale spaţiului, ale umanului), nervi biciuiţi de o 
manieră bacoviană, la limita rezistenţei existenţiale. 
Suntem acaparaţi de „arderea de tot”, de „întreaga 
zbuciumare”, de „dorinţa de a plânge” când „învinge 
tristeţea / da nu pentru mult / cât sufletul să nu-ţi 
plesnească / cât cerul nu-i încă roşu / şi n-ai aflat cel mai 
iute şi aspru cuvânt”. 

Cassian Maria Spiridon impune, în contextul poeziei 
române de azi, o mitopo(i)etică a tensiunii nevralgice 
constând într-o valorizare originală a semnificaţiilor 
simbolice ale întunericului, al cărui „trup negru” îşi lasă 
toată greutatea şi generează „suferinţa materiei” şi din 
care ne naştem şi în care ne întoarcem, anihilând orice 
şansă de a înţelege „cauzele vieţii”. Întunericul e 
sinonimizat cu pustiul, cu nimicul, cu punctul zero 
negativ. „Toate câte le ştim şi cele care nu-i nevoie / sunt 
jaf şi foc / în noaptea omului”, se spune în Poem 
metafizic. În intrarea în Apocalipsă este imaginată o 
instalare neantizatoare a întunericului. Cităm poezia 
integral, ea fiind reprezentativă şi pentru maniera de a 
dispune spaţial versurile astfel ca ele să accentueze 
mişcarea sinusoidală a imaginarului: 

„La jur împrejur era întuneric 
deasupra era întuneric  
   mereu era întuneric 
întuneric păstos 
  îţi intră în gură / în urechi 
te lovea peste ochi 

C 
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nu ştiai în ce parte mai poţi 
   să te mişti 
un întuneric de fier 
   peste inimi şi minţi 
uneori ne găsim / dăm mâna 
   cu unul / cu altul 
dar ghilotina de frig 
  întrerupe 
acest început 
întuneric / mereu întuneric  
        atât 
peste tot 
în suflet / în minţi 
pe pământ 
(întuneric peste întuneric) 
 
   (intrarea în Apocalipsă) 
 

Întunericul stinge dorinţele (ca lumânările în 
cimitir), producând o stare de kenoză. Întunericului, 
imaginat şi ca „zodie a nopţii”, i se asociază frigul, „iarna 
permanentă”, ceaţa, umbra, frigul (galactic), pustiul şi – în 
plan existenţial nonfigurativ – nimicul şi moartea. 

E un sentiment terifiant al unei predestinări sugerată 
de linia vieţii înscrisă în sufletul şi trupul poetului: „linia 
vieţii / e scrisă de-a dreptul / pe pielea sufletului / cu 
drepturi şi raţiuni pe care / cu greu le-nţelege vocea 
interioară / orice cărare – oricât ne-am feri / oricâte 
ocolişuri am vrea născoci – / dă-n linia vieţii” (Linia vieţii 
sau exerciţii de orbire). Fuga prin labirintul vieţii 
(holografic) nu absolvă singurătatea, ne asigură poetul. 
Şi, bineînţeles, disperarea, suferinţa, tristeţea, 
singurătatea („tristeţea şi singurătatea lui unu”). Ritualul 
(„optimist”) al trezirii matinale presupune o vedere a 
limitelor şi genunchilor, o „revelaţie a nimicului” care 
„te ţine să nu răspunzi provocărilor – / pentru că cine? 
ce vor? (de la tine”) (Ceea ce ştiu). 

În înfruntarea cu aceste provocări poetul se 
proiectează aliterativ în „omul suspendat” şi „omul 
golit”, în Omul de mâine, în Omul Oarecare, în Omul 
real sau în Fiul Domnului, în Nimeni („numele meu nu 
se strigă / numele meu este Nimeni / strig, strig şi plâng 
/ strig şi răsucesc în suflet // cuţitele durerii / de 
moarte cu totul / salvându-mă moartea / pe moarte 
călcând / pe umerii mei / pe grumaz”) (Groapa comună). 

E sesizabilă o plăcere narcisiac-sisifică de a face ceea 
ce am putea numi brownograme, rezultate din 
contemplarea, colorată mereu de nelinişte, de tristeţe şi 
disperare, a mişcărilor sufletului, mereu în degringaladă, 
în derută, în incertitudine. Ordonarea lor fiind 
irealizabilă, sunt lăsate în voia lor, întru curente calami. 
Sufletul e echivalent cu nervii pe care-i generează banda 
rulantă pe care lunecăm „cu voluptate / înstrăinaţi de 
fiinţă şi raţiune”. Acuitatea e sugerată de frecvenţa 

referinţelor la cuţite, săbii, de ornicul ce sălăşluieşte în 
timpanele inimii, de burele sângeroase ale luminii, de 
„clopotul de sânge” pe care-l revarsă toamna. 

Se poate atesta o adevărată po(i)etică a compresiunii 
realului, concretului (infernal) asupra nervilor. (Soresciana 
„Există nervi!” se pretează, în cazul lui Spiridon, la o 
parafrază: „Există numai nervi!” 

Toate uşile şi ferestrele, toţi porii fiinţei, toate 
subteranele (ungherele, tainiţele) sunt deschise spre 
straneitatea (freudiană), din afara ei. Straneitatea ostilă, 
dar privită şi ca viaţă cu momente mirabile. 

Suntem, ca atare, în plin existenţialism, tradus în 
formule poematice. Poematicul, sub forme neosimboliste, 
expresioniste este obsedantă. 

Cu Arta nostalgiei (poeme cuantice), apărută în 1997 cu 
un motto din Rilke „Viaţa-i un lucru mai greu decât 
greutatea lucrurilor toate”. Cassian Maria Spiridon 
înregistrează un punct nevralgic. Fiinţa sa nervulată se 
sensibilizează la extrem, devenind neurostenizată. Este 
cultivată acum o mitocuantopo(i)etică ce surprinde o 
supraenergizare a simţurilor, o „flagelare a neuronilor cu 
idei metafizice”. 

Conştiinţa damnării se preschimbă, în fond, într-o 
conştiinţă a condamnării („sunt lungi şiruri de zile în care 
// duc viaţa condamnatului”), iar „reacţia / nu neapărat 
legitimă la faptele / vieţii” se acutizează, fiind o reacţie 
„la încleştarea cosmică dintre tot şi nimic”. Poetul 
trăieşte, cu o intensitate sporită, un timp cosmic deosebit 
de presant, care-l face să simtă „un nimic de pământ şi 
de frig” şi „o materie… care urlă la mine”, o senzaţie că 
nu este, „iar timpul e ca umbra ce îl poartă / dintre 
atâtea forme / cea mai dureroasă” şi una de „luptă 
contra morţii interioare” ce-i mijloceşte, la rândul său, o 
mai complicată reacţie „epidermică” – „scrumul 
zăpezilor d’antan / pe umerii dezechilibrului / dureros” 
(Timp cosmic). 

Asupra fiinţei se înstăpâneşte îndeosebi frigul 
(alături de haos) care apare ca „o aglomerare stelarii de 
frig”, poetul având „starea îngrozitoare a lupului / 
singur în imensitatea obositoare a zăpezii”. El are vocaţia 
indiscutabilă a supradimensionării (asociată unei dialectice 
subdimensionări). Lumea e văzută ca o adunare de fiinţe 
şi lucruri şi – la polul negativ ca o adunătură de făpturi şi 
elemente disparate (se vorbeşte chiar despre „adunături 
de lighioane”). Citadinizat în chip substanţial, universul 
e marcat de învălmăşeală, de supraaglomerare, de 
înghesuială, constituindu-se ca un theatrum mundi, ca un 
furnicar (eminescian). Se merge prin el fără a se şti „de 
unde venim şi unde ne ducem” „cu tarabe încărcate de 
gânduri / şi lumini sângerânde”, foamea şi dragostea 
mânându-ne „prin labirintul întunecos al întâmplărilor”. 
„Instinctele ne programează / în astă lume / parabolă 
devine / tot ce piere / mister şi transcendenţă”, mai 
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adaugă poetul. Dăm şi de un „noian al faptelor vieţii”, 
de un „noian de fapte inutile”, de un „noian de clipe” 
(de ani asemuiţi zăpezilor de munţi în avalanşă”), de un 
„noian de flori”, de „o şerpuire de unde şi corpusculi ce 
ne-nfăşoară”, şi de atâtea care „peste sufletul meu / au 
dat năvală” de baudleriana „pădure de simboluri”. În 
ţintirim stă neclintit Herr Tod, stăpân peste durerea şi 
întreaga suferinţă conţinute în acest „dormitor comun”: 
„înşiraţi de o parte şi alta / la diverse nivele // 
supraetajaţi / cuminţi // sforăitori / transpuşi / plini de 
miasme şi sudori / înstrăinaţi şi copleşiţi de spasme / 
suntem doar câte unul / în uriaşul dormitor comun / 
însoţiţi de drosaphile / melanogaster / şi viermii cei 
graşi // nu are omul / în forfota mulţimii / pe unde să 
treacă / dintr-o parte în alta a lumii / cumplită 
înghesuială / în toate ungherele / o paloare / metafizică 
/ îl cuprinde / nimic nu mai este în clar / ordonat / în 
dormitorul lacrimilor noastre” (Dormitorul comun). 

Cosmizat, universul întreg cunoaşte o cădere spre 
roşu, fapt care prilejuieşte o admirare a „micilor 
nebuloase / cosmic / universuri în scurtă expansiuni / 
sori în secunde numărate, / ce-şi ard planetele în 
strălucire / sunt constelaţii vii / pentru o clipă / în 
lunga noapte // asistăm la bătălia / dintre centaurii 
înstelaţi / ei luptă în roşie mantie” (Căderea spre roşu). 

O profundă viziune a copilăriei se construieşte pe un 
paradox: în apăsata / încruntata sa copilărie, când purta 
„povara nesfârşită a lumii” poetul „era bătrân”, în timp 
ce acum când această povară îi pare „mereu mai 
micşorată” „lumea a devenit părere” („Smerit / încerc să 
le-nţeleg pe toate”). 

Cassian Maria Spiridon excelează în modul de a 
atmosferiza prin infuzarea „melancoliei de toate zilele”, 
a senzaţiilor neosimboliste de prea târziu, de oboseală ce 
vine din primordii, de Lună plictisită de zădărnicie, de 
răcoare şi umiditate nocturnă (noaptea e cea în care 
începe Lumea de tristeţe autumnală, de rostogolire pe 
asfalt a „grăunţelor de frig” ce „cheamă siberiile toate”). 

Nu putem, evident, să-l aşezăm pe Cassian Maria 
Spiridon în rândul crepuscularilor, apocalipticilor, al 
celor care îl au ca pattern pe Jacques Melancolicul, al 
ontologilor vidului „Nimic mai tulburător ca viaţa” 
sugerează tocmai înclinarea spre degustarea 
spectacolului lionysiac al vieţii, a momentelor hedoniste 
legate de amintirea copilăriei şi mamei şi de trăirea „cu 
dulcea şi fireasca nepăsare a iubirii”. În imaginea 
complexă a Iubitei elementul terestru, carnal se amestecă 
cu cel zeiesc, ea reprezentând „O mater genetrix şi 
Beatrice”. 

Fidel principiului dreptei cumpene, „neclintita 
limbă” stă între Ars vivendi şi Ars moriendi. Eros şi Mors 
se întâlnesc sub semnul unităţii existenţiale, dar 

dragostea transcende nefiinţa printr-un adevărat carmen 
saeculare, sugerat într-un revelator madrigal: 

 

„ai ştiinţa întâlnirilor finale 
le împlineşti 
  / nu fără spaimă 
e-o ultimă vorbire 
pe această lume 
 
după 
ochii nu au să mai vadă 
şi gura-n veci va fi închisă 
mâna / înţepenită / va înceta să scrie 
lumea să mă uite va purcede 
 
şi totuşi 
 întreaga ta splendoare va continua să cânte 
şi prin aceste rânduri 
 
şi ochii tăi 
 / ca aurul din frunza toamnei / 
vor continua / în adumbrirea pleoapei 
   să contemple 
    (Rigor mortis) 
 

Poetul caută să menţină echilibrul şi între cunoaştere 
şi trăire, între ratio şi emotio topind constructele livreşti, şi 
filosofemele – învăţăturile morale (sutrele) carteziene – 
în formule emotive şi instantanee sentimentale: 

 

cât de simplu poate fi totul 
ca sunetele în contrapunct 
ca o tocată de Bach / în amurg 
 
şi floarea de salcâm 
  aşezată de iubită 
pe masă 
ca un răspuns la întrebări 
ce nu-şi deschid / în veci / porţile 
  spre a ilumina 
 
clopoţeii cei albi / cu parfumul lor sonor 
ca de orgă 
adunaţi pe o tijă verde 
   par a fi cheia 
    (Pastel) 
 

În cele mai noi poezii Cassian Maria Spiridon este 
din ce în ce mai angajat în „dialog cu roata Destinului”, 
dialog blagian despre Marea Trecere. 

Născut la 9 aprilie 1950 la Iaşi şi făcând studii 
politehnice, debutează cu Pornind de la zero în 1985, 
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continuă cu numeroase volume de versuri, printre care 
Zodia nopţii (1994), Iaşi, 14 decembrie 1989 (1994), Piatră de 
încercare (1995), De dragoste şi moarte (1996), Intrarea în 
apocalipsă (1997), Arta nostalgiei – poeme cuantice (1997), 
Întotdeauna ploaia spală eşafodul (1999), Clipa zboară c-un 
zâmbet ironic (1999), Dintr-o haltă părăsită (2001), Pornind 
de la zero (2000), Între două lumi (2000, 2001, 2006), Nimic 
nu tulbură ca viaţa (2004), Aries (2004), Noduri pe linia vieţii 
(2007), O săgeată îmbrăcată în roşu (2008), Cumpăna (2011), 
volume de eseuri şi interviuri, antologii bilingve şi 
polilingve, apărute în România şi în alte ţări. Desfăşoară 
o dinamică activitate culturală şi literară, fiind, între 

altele, redactor-şef al prestigioasei reviste Convorbiri 
literare.  

Eseistul este şi el „cartezian”, „cuantic”, „metafizic”, 
pornit programatic spre solide constructe, ce pun în 
echilibru realul şi posibilul. 

Brownogramele lui teoretice sunt bine contraba-
lansate. Pus în cumpăna evaluării critice propriu-zise, 
Cassian Maria Spiridon ne aduce dovada unui poet 
important din speţa rară a celor dedicaţi interogaţiei 
existenţiale, descifrării de sensuri transcendentale 
ascunse în contingentul infernal, a celor care cu greu „se 
regăsesc şi îşi află sinea”… 

 
 

PREMIILE  CONTACT  INTERNATIONAL  2013 
Galele Atelierului de Creaţie Athanor 

 

upă numeroasaele manifestări 
organizate în 2013 de Julieta 
Pendefunda în cadrul Biblio-

tecii Judeţene „Gh. Asachi“ Iaşi şi a 
Atelierului de Creaţie Athanor, după 
lansările de carte ale editurii Contact 
international, iată că la final de an, în 
ziua în care Nichita Stănescu împlinea 
30 de ani de eternitate, s-a anunţat o 
nouă seară memorabilă. Galele revistei 
Contact international, membră APLER, 
au devenit o tradiţie în cei 23 de ani de 
la prima sa apariţie, iar Atelierul de 
Creaţie Athanor şi-a sărbătorit patru 
decenii de la fondarea sa de către Liviu 
Pendefunda. În 2012, la sala Oglinzilor 
de la Uniunea Scriitorilor din Bucureşti, 
în prezenţa a numeroşi scriitori, s-au 
decernat premiile anuale ale revistei. 
De-a lungul timpului laureaţii au fost 
personalităţi ale culturii din întreaga 
lume, orientarea internaţională a revis-
tei nedesminţindu-se nici în această 
direcţie.  

Pe 13 decembrie 2013. galele s-au 
întors la Iaşi, multe alte oraşe din ţară 
găzduindu-le până acum. Manifestările 
s-au desfăşurat la Ateneul Tătăraşi şi au 
avut ca invitaţi, printre alţii pe Adrian 
Alui Gheorghe, Dumitru Brăneanu, Va-
lentin Ciucă, Theodor Codreanu, Grigo-
re Codrescu, Daniel Corbu, Constantin 
Coroiu, Calistrat Costin, Constantin 
Dram, Dan Cumpătă, Petru Frăsilă, Ioan 
Holban, Bogdan Mihai Mandache, 
Emilian Marcu, Valeriu Matei, Eugen 
Mircea, Viorica Mocanu,  Cristinel C. 
Popa, Ioan Prăjisteanu, Constantin 
Pricop, Cătălin C. Rădulescu, Cornelia 
Maria Savu, Liliana Scărlătescu, Horia 
Zilieru ş.a. Juriul care a nominalizat şi 
deliberat câştigătorii premiilor a fost 
format din Valentin Ciucă, Ioan Holban, 

Emanuela Ilie, Constantin Coroiu, 
Constantin Pricop şi Julieta Carmen 
Pendefunda. Aceatea sunt: 

 Premiul Athanor (pentru 
sublimarea liricii în athanor) - Horia 
Zilieru 

 Premiul Lapis Philosophorum 
(pentru căutarea Cuvântului 
primordial în Logos) – Cornelia 
Maria Savu 

 Premiul Johannes Kelpius (pentru 
slujirea Cuvântului pe altarul 
luminii)  -  Adrian Alui Gheorghe 

 Premiul Pitagora (pentru înflorirea 
în aludel a materiei prima) - Valeriu 
Matei 

 Premiul Mnemos (pentru 
interpretarea alchimică a literaturii) –  
Theodor Codreanu 

 Premiul Paracelsus (pentru 
excelenţă în redarea harului liric) - 
Daniel Corbu 

 Premiul Sophia (pentru şlefuirea 
pietrei filosofale) – Emilian Marcu 

 Premiul Arcadia (pentru excelenta 
metamorfoză a culorilor în cuvinte) - 
Eugen Mircea 

 Premiul Dimitrie Cantemir 
(pentru aşezarea erudiţiei în piatra 
unghiulară a templului culturii) – 
revista Plumb  

 Premiul Acta Neurologica 
Moldavica (pentru vibraţia luminii 
în arhitectura neuronală) – 
Alexandru Vlad Ciurea 

 Premiul Atma (pentru arderea în 
alambic a ştiinţei şi literaturii) – 
Petru Frăsilă 

 Premiul Aristotel (pentru 
înscrierea alchimică a luminii) – 
Marcel Cahniţă 

 Premiul Aurora (pentru metamorfoza 
catalizatorilor în literatură) – Liliana 
Scărlătescu 

 Premiul Călătorilor Astrali (pentru 
minunatele bătăi ale aripilor în 
poesie) - Viorica Mocanu 

 Premiul Robinson (pentru urcarea 
scării lui Iacob prin sublime 
încercări) - Cătălin C. Rădulescu 

 Premiul Hiram (pentru 
hermeneutica luminii din arta 
regală) – Bogdan Mihai Mandache 

 Premiul William Blake  (pentru 
ridicarea vălului lui Isis prin metoda 
pluralismului iniţiatic)  -  Dan 
Cumpătă    
 

Simposionul „Istoria alchimică a 
Athanorului“ i-a avut ca protago-nişti 
pe Liviu Pendefunda, Valentin Ciucă, 
Constantin Pricop, Constan-tin Coroiu, 
iar Masa rotundă cu tema „Lirica de-a 
lungul vremii. Tendinţe actuale“ i-a 
reunit în aprinse confruntări ideatice pe 
Constantin Dram, Emanuela Ilie, Adrian 
Alui Gheorghe, Theodor Codreanu şi 
Emilian Marcu. Din program mai 
amintim un recital de ghitară susţinut 
de Valentin Florin Dinu David, un 
recital din lirica lui Nichita Stănescu cu 
Elleny Pendefunda şi colegii ei de la 
Colegiul Naţional de Artă „Octav 
Băncilă“ şi o expoziţie de pictură 
semnată de Diana Ivanov şi Elleny 
Pendefunda.  

 

Octavian LAURENTIU

D 
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Magda URSACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Un pământ 
numit Aiud” 
(Titlul mi-a fost dăruit de Petru Ursache) 

 
ealitatea o ia razna în Republica Populară 
Română pe un pămînt numit Aiud: în curtea 
penitenciarului, se ivesc, triadic, în 18 noiembrie 

’60, apoi în 19 şi-n 22, urme nefireşti de bocanci: apar de 
cu noapte, altfel spus, după crucea nopţii, pe zăpada 
proaspătă. Bărbat, femeie, ce-o fi fost fiinţa aceea trece 
gardul zdravăn de beton, întărit cu două rînduri de 
sîrmă ghimpată, „bine ţesută”. Scapă de armele 
automate ale santinelelor din prepeleac, de planton, de 
corpul de gardă şi se îndreaptă spre Pavilionul Celular. 
Urme fără întors. 

„Vreun nebun? Că numai un nebun...” ar fi intrat cu 
voie în iadul închisorii „de politici”. La ce-ar fi intrat? Să 
fie mutilat fizic şi psihic, să se lase lovit în faţă pînă „îi dă 
borşul”, să ia cizme în vintre, să i se înfunde coastele de 
bătăi severe? Să doarmă pe gratii de fier, fără saltea şi 
pătură, să se supună programului raţional de hrană, cu 
delicatese ca mazărea cu gărgăriţe, arpacaşul cu nisip, 
carnea putredă? Să cunoască tortura camerei fără aer, 
lanţurile de 10 kilograme la picioare? Să-i joace gardianul 
Creţu zis Cocoţoi „bătuta Dej” pe spinare, aşa cum făcea 
la Piteşti sadicul Eugen Ţurcanu, pe care tortura îl 
desfăta? Şi ce-i mai plăcea să schingiuiască lui Creţu-
Cocoţoi! 

Drepturi? La foame, la sete, la stoparea 
medicamentelor vitale, dar mai ales dreptul de a fi 
înjurat (tuţ beseareca mă-ti, umbli cu mizticizme?), toate 
în numele urii de clasă socială. 

În principal, Aiudul era loc de detenţie pentru 
membrii Mişcării Legionare, pentru rezistenţii din munţi 
(cf. Radu Ciuceanu, Prea mult întuneric, Doamne!), pentru 
intelectuali, foşti ofiţeri, preoţi, magistraţi; la Gherla erau 
închişi ţărani şi sectanţi, la Piteşti, studenţi şi elevi. Scrie 
Adrian Alui Gheorghe (Urma, roman, Cartea 
Românească, 2013), despre Geangu, comandantul 

lagărului, cel care-şi motiva dezertarea din armată 
pentru că nu voise să poarte „război nejust cu uresese”: 
„Da, el trebuia să urască, ura era trecută în fişa postului”. 
De altfel, era ereditară: îl duşmănea pe Brâncuşi la fel ca 
tătînele care se străduia să dea jos Coloana Infinitului. Şi, 
culmea, sculptura celui „aciuiat” în Franţa rezistase. 
Oare ce pusese în ea „trădătorul de patrie”?  

Urmele pe zăpadă, de neexplicat, de neînţeles, îi fac 
pe toţi să înnebunească, de la gardieni în cap cu 
comandantul (care va sfîrşi cu judecata alterată, trecînd 
de la o „neputinţă vecină cu demenţa” la nebunie 
propriu-zisă) pînă sus, la centrul regional de Securitate, 
unde colonelul Şoavă manu forte conchide: „Aceste urme 
sînt o declaraţie de război”. A cui? A „bandiţilor” cu răul 
anticomunist încuibat în cap şi-n inimă. Contra cui? 
Contra partidului, regimului, orînduirii. „Dar aici e 
altceva: cel care face urmele nu vrea să fugă, el vrea să 
demonstreze că se joacă cu tine, cu noi, cu sistemul...! Ne 
sfi-dea-ză!”. 

Trupe antitero specializate în decimarea luptătorilor 
din munţi se întorc la bază fără a fi descifrat enigma: 
urmele continuă să încalce Regulamentul ori de cîte ori 
ninge. „Cîţi au crăpat la anchetă?” vrea să ştie colonelul 
Şoavă. Deţinuţi anchetaţi, aşadar trecuţi prin cazne? 
Atenţie la cifrele de pe un singur sector: „Au fost 
scuturaţi toţi, vorbiseră trei din treizeci şi şase; „cinci 
bucăţi refuzau orice discuţie”; „opt erau prea căzuţi, prea 
fără vlagă”. 

În penitenciarele dejiste, bătaia fără motiv intra în 
„normalul” vieţii de deţinut. Gardienii loveau cu 
ciomagul, dar şi cu sudalma. Supravegheaţi ca să nu 
poată piti nimic (un ac, o gămălie de chibrit, un capăt de 
creion, o busolă improvizată), „bandiţii” erau tocaţi, 
rupţi din lovituri dacă se aflau asupră-le o iconiţă, o 
cruce. Bătaia pentru a distruge credinţa era planificată. 

R 
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„Dacă Iisus ar fi trecut prin mînile istea... He, he, nu mai 
ajungea el Hristos! N-ar mai fi existat creştini, nici 
creştinism” (Paul Goma, Patimile după Piteşti). 

O foaie din Biblie găsită la percheziţionarea saltelei 
era considerată atentat la optica nouă, sănătoasă, şi 
atrăgea pedepse chiar capitale. Cartea, o repet, era 
duşman al poporului muncitor. În Urma lui Adrian Alui 
Gheorghe, o poezie de Eminescu era dovadă 
incriminatorie (azi, articolele politice!). La fel, un manual 
de germană (limbă nazistă!) ori legile elenistice de 2000 
de ani vechime. Prototipul tuturor torţionarilor români, 
profesionist al schingiuirii, Eugen Ţurcanu, fusese 
student la Drept, ceea ce nu l-a împiedicat să-l omoare 
personal pe colegul Bogdanovici, în Joia Mare a anului 
1950. Cu pumnii lui i-a rupt oasele, i-a zdrobit dinţii şi 
pancreasul, i-a provocat hemoragii interne, scriindu-i pe 
trup, ca un „posedat”, opera sadică, ideologia roşie. 
 

 
Eugen Mircea, Iarna medievală 
 

Agresaţi verbal, insultaţi de anchetatorii diabolici, 
înjuraţi de Hristoşii şi Dumnezeii mamelor lor, deţinuţii 
au, totuşi, în noaptea continuă, o fantă spre „lumina 
Sfintei Taine a Tatălui ceresc”. Înjurătura îi curăţă de 
mîndrie: devin smeriţi, de voie şi de nevoie. Omul-om 
cîştigă creştineşte înfruntarea cu neomul, cu „omnoul” 
(mulţumesc, Paul Goma!). 

Ca să scape de bătaia feroce, „banditul” Ţurel 
încearcă să încîlcească minţile anchetatorilor cu o 
fantasmagorie: că nevasta lui Udrea vine noaptea la 
bărbatul ei şi pleacă-n zbor. Ce dacă femeia se afla la 300 
de km distanţă şi divorţase? Udrea e trimis de Geangu la 

„izolare”, în sicriul vertical al carcerei, gol, ud, primind 
saramură în loc de apă. Şi n-are nici o şansă. Luat la 
întrebări de instinctualul Bălăeţ, cel cu „conştiinţa surdo-
mută”, alt „bandit”, fost preot, declară că urmele sînt ale 
Maicii Domnului. Un „bandit” firav, costeliv 
(portretistica prozatorului e admirabilă), „cu ochii mici 
ca două puncte de mercur care se zbăteau între nişte 
pleoape prea largi”, mărturiseşte că, prin rugă, se poate 
teleporta mental la Rădăuţi, în restaurantul pieţei, unde 
fiica lui e bucătăreasă: „am stat şi am mîncat nişte jumări 
trecute prin hrean, îmi era poftă”. Figură de bestiar, Leţ, 
a cărui vorbă favorită e „deţinutul pute a mort”, îi 
stoarce altui „bandit” o declaraţie, de bunăvoie şi nesilită 
decît prin puţină tortură, cum că urmele le-ar lăsa 
călugărul Daniil, decedat în închisoare de un an, dar 
venit să împărtăşească şi să închidă pleoapele celor care 
se sting în bolgia Aiudului. 

Călugăr, Maica Domnului, iubită-vrăjitoare, 
puşcăriaş mort în chin christic? Cum să creadă aşa ceva 
cei care torturau atroce, să nu fie deloc Dumnezeu în 
suflete, în pofida „urmei”? „Şi Dumnezeu, dacă e, 
trebuie să dea socoteală”, răcneşte colonelul Şoavă. 
Brutele lipsite de „văz spiritual”, de „gînd luminat”, cum 
ar spune Dionisie Pseudo-Areopagitul, care nu aveau 
decît văz fizic? Nimeni n-a observat că Iisus copilul din 
icoana Fecioarei cu pruncul, pictată de Părintele Arsenie 
Boca, purta zeghe. Asta nu-i minune, nu-i „urmă”? 

„Le stoarcem tot ce ştiu, le scoatem creierul din cap 
cu tot ce ascund, le deşirăm intestinele, le smulgem 
unghiile, dar măcar să ştim că rezolvăm cazul”, decide 
subalternul lui Geangu, „un ungur de treabă”, Hegheduş 
(consemnare parantetică: numele caraliilor au o 
rezonanţă aparte, Hegheduş miroase a cenzură socialistă, 
Creţu-Cocoţoi e informator Secu, exact ca omonimul 
iaşiot, fost şef de catedră la Litere; s-or fi căit vreodată 
turnătorii ale căror turnătoreli schimbau destinul, soarta, 
cariera unui coleg?). 

Ancheta se derulează în continuare, chit că un 
„bandit” îşi rupe venele de la mînă cu dinţii, apoi moare 
sufocîndu-se cu un cocoloş de cîrpe. Cîrpe? În închisorile 
comuniste se foloseau stihare preoţeşti la curăţat tinetele. 

Toţi gardienii, dar şi toţi şoavii de la Centru vorbeau 
limba de gherlă, subdialectul aiud. Şi mi-l amintesc, din 
literatura concentraţionară, pe prim-ministrul Nicolschi 
(Grünberg), venit în control îmbrăcat elegant în pardesiu 
alb şi ameninţînd, în pseudo-româna paraşutaţilor din 
URSS, cu împuşcarea: „Tu luptat clasa muncitoare. Tu, 
striliat! Tu, muncă”. Ţurcanu uza de altă retorică a 
discursului: „Banditule, eu pe legionarul din tine îl bat, 
n-am nimic personal cu tine, tu eşti contra clasei 
muncitoare şi eu te aduc pe calea cea bună”. Calea 
hotărîtă de PCR. 

Felul rudimentar cum articulează Geangu şi ai lui îi 
arată inşi din registrul subuman. „Bar-bar” e un individ 
cu vorbire bolborosită, needucată. Mutaţie morală la 
aceşti demoni ai răului? Niciuna. De la Sfinţii Părinţi 
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ştim că există „cuvinte bune de mîncat” în meniul agapei 
spirituale. Gîndul, cuvîntul pot intra în materialitate 
(cum scrie în Etnosofia lui Petru Ursache), iar „trupul de 
pămînt”, greu de tîrît, devine uşor ca fulgul dacă e 
însufleţit întru duh. E ce nu poate pricepe gardianul Leţ, 
turnătorul introdus în grupul Rugului aprins. 
„Neterminaţii” ăia de intelectuali credeau în salvarea 
României prin „mîntuire şi luminare”, că Rugul era 
alimentat de flacăra inimii, aşadar mistică? Baznă! 
 

 
Eugen Mircea, Umbrele cetîtii 

 
„Poet versat”, cum scrie Felix Nicolau, care 

„păcăleşte frumos”, Adrian Alui Gheorghe intră în rolul 
de prozator care „suferă glumind”. „Paradoxal, notează 
autorul pe coperta a patra, drama alunecă în comedie, 
rîsul amar încearcă să exorcizeze acea lume 
demonizată”. Eu cred că e vorba de funcţia 
transformatoare şi autotransformatoare a ludicului. 
Postmodernistul Alui ştie, la fel de bine ca mine, că 
există un mod subtil (fără moralizări acre) de a vorbi 
despre jertfă, despre sacrificiu pentru idealul creştin-
naţional. Personajul-cheie al naraţiunii nu-i homo ludens, 
ci homo religiosus, jocul lui (catafatic) fiind asociat cu 
răbdarea şi cu smerenia. Magicianul, clovnul, 
măscăriciul, cum vreţi să-i spuneţi, se opune în felul lui 
întunericiţilor. O instanţă supremă îi dă dezlegare să 
transforme apa bîhlită, dar nu în vin, ci în... vodkă; şi nu 
pîinile, ca-n parabolă, se înmulţesc, ci... macaroanele 
delicios vanilate, umplînd salteaua. Gardienii, figuri de 
paleolitic, văd minunea, dar nu vor s-o recunoască, li se 
pare un truc de scamator; au acces la revelaţie, dar o 
refuză tîmp. În euharistie, sîngele e vinul îndumnezeit. 
Dar vodka? E un fel de lapte negru (metafora lui Radu 
Ulmeanu) spurcat, probă că în marmitele nebăute tăria 
redevine apă urît mirositoare. Şi-i dau dreptate lui Dan 
C. Mihăilescu, piaristul cărţilor bune la Pro Tv. Urma 
poate fi pusă în scenă ca piesă de teatru. E un fel de 
teatru total, cu actorul magician, cu spectatorii-torţionari 
care se îmbată crunt. 

Ciudatul deţinut Gurii Lovin „îşi ascunde într-un 
ungher al minţii familia, cu toate problemele ei”. O 
familie fericită, cu doi copii, Grig violonistul şi Maria cea 
albă ca zăpada. Să vă mai spun că nu există decît în 
imaginaţia scamatorului? Mustea, altă bestie torţionară, 
fost colonel, degradat pentru viol de cumnată, pricepe că 
evadarea din realitate e periculoasă. Cum să scape 
„bandiţii” în libertatea visului sau a morţii? „Nu trebuie 
lăsaţi nici să doarmă, ca să nu fugă de realitate. Să le dăm 
realitate, să le-o băgăm pe nas, pe gură, pe fund...! Să o 
simtă, mama lor de tîlhari! Nici să moară nu trebuie 
lăsaţi, că şi asta e o fugă!”. Totuşi mureau pe capete, „tu-
le mama lor!”, şi erau aruncaţi în Rîpa robilor, în gropi 
cu var, ca să nu împută aerul clasei muncitoare de pe 
zonă. Ca-n lozinca apocrifă: „Trăiască moartea 
bandiţilor!”. 

Scos vinovat după numărul de magie, artistul 
iluzionist ajunge în Zarcă, în celula 199 (unde a stat, în 
realitate, eroul anticomunist Grigore Caraza, care a 
executat la Aiud 18 ani, dintre care 8 în Zarcă). Şi chiar 
dacă nu-i geam sau e „căptuşit cu scînduri groase”, Gurii 
vede Lumina. E calm, liniştit, ştiind că există o ieşire – 
singura – din „însîngeratul Aiud”: „oamenii pot ieşi din 
orice situaţie prin pămînt. Chiar din Aiud”. Eliberarea 
„prin pămînt” adică prin moarte, o întîmpină împăcat, 
„cu moartea pre moarte călcînd”. Pînă să-l împingă 
gardienii spre gard (ca să fie acuzat de evadare) şi să fie 
împuşcat, Gurii se apără de realitatea celulei intrînd într-
un alt fel de ludus: îşi preface batista într-o columbiţă 
albă, pe care o hrăneşte din coaja lui de pîine cît unghia. 
Se numeşte putere de jertfă. Şi nu ştiu dacă Gurii e un 
sfînt, dar martir este. 

Dan C-ul vorbeşte de „onirism-suprarealist”. Mie mi 
se pare că e vorba despre ceva absolut firesc: adevărul de 
credinţă care rămîne intact, de neatins în firea lui. Peste 
ziduri şi garduri de sîrmă ghimpată, peste lanţuri, peste 
zăvoare, peste suferinţă, apare urma: ajutorul magic al 
celor care au îndurat Patimile după Aiud, ca-n poemul 
lui Radu Gyr. „As’noapte Iisus mi-a intrat în celulă./ O, 
ce trist, ce înalt era Christ!/ Luna a intrat după El în 
celulă/ şi-l făcea mai înalt şi mai trist!”. 

Şi nu-i tragic faptul că, după atîta amar comunist, 
sfinţii închisorilor sînt iarăşi tăgăduiţi, că nu sîntem lăsaţi 
să ne exprimăm recunoştinţa faţă de martirii cunoscuţi? 
Că de cei necunoscuţi ştie Dumnezeu. 

După ce ancheta Securităţii s-a închis (vinovaţi: 
Geangu Ilie, care ar fi simulat boala psihică şi, fireşte, 
deţinuţii legionari), iar respectivul măscărici e împuşcat, 
situaţia insolită se repetă aidoma: „Aiud, 17 decembrie 
1960. Dimineaţa, la ora cinci fără cinci”. Înainte de 
schimbarea gărzilor, un gardian observă pe zăpada 
căzută peste noapte aceleaşi urme de bocanci fără întors. 

Sînt urme pe zăpada istoriei noastre. Depinde de noi 
să se păstreze. Iar cartea intitulată astfel, Urma, va lăsa, 
sînt sigură, un semn durabil în literatura română. 
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Constantin DRAM 
 

Partea poetului 
 

n text din Caragiale cu titlul de mai sus ridică o 
problemă ce azi mai că s-a uitat, mă tem. Era 
vorba de împărţirea bunurilor de la începuturi. 

„Luaţi-vă lumea! A strigat Domnul; luaţi-o, oamenilor! A 
voastră să fie ca moştenire în vecii vecilor! Şi frăţeşte v-o 
împărţiţi!” 

Spune naraţiunea că s-a îmbulzit poporul la marea 
împărţeală şi şi-au luat toţi, de toate, într-o viteză şi 
hărnicie  ce anticipau câteva dintre trăsăturile omului de 
mai târziu: plugarul cu cele ale câmpului, vânătorul cu 
cutreierarea pădurilor, podgorenii cu viile, stăpânitorii 
cu birurile şi cu celelalte; târziu de tot, după ce lumea se 
aşezase, a venit şi poetul, „cel mai supus copil” al 
Domnului. Dar, vai! Totul fusese împărţit, cel care se 
desfătase până atunci în lumea visurilor este trimis la 
plimbare, promiţându-i-se, e drept, lumea cerurilor.  

Pe Pământ, în dorinţa sa de a comunica, de a-i sfătui 
pe semenii săi, de a le transmite vorbele Domnului de 
Sus, poetul descoperă că aceştia, cu toţii, au treburi ce nu 
suferă nici o amânare şi un fel de stăruinţă de neînţeles 
de a-i vorbi de sus. De mai multe ori revine la Domnul şi 
la Sf. Petre, cu observaţiile sale amare asupra vieţii de pe 
Pământ. Cei doi, de Sus, hotărăsc să îi dea şi lui ceva, 
poate îl vor mai linişti. La toate ofertele lui Dumnezeu, 
Sf. Petre găseşte replică: slujba pentru poet nu e bună, 
deoarece e delicat, banii tot nu, deoarece e dezinteresat, 
decoraţie nu, că e supărăcios şi mândru. Dar…descoperă 
sfântul, ceva tot i s-ar nimeri: „o cutie cu peniţe, un 
clondir cu cerneală şi trei topuri mari de hârtie”. Mare 
bucurie pe bietul poet. În scurt timp le isprăveşte, de mai 
multe ori tot cere şi tot mai primeşte hârtie şi cerneală, 
până când Domnul îi va spune pe faţă: „…nu mai strica 
atâta, fă şi tu niţică iconomie…vezi ce scumpă e acum 
hârtia!” iar după plecare (senin mai era poetul neştiutor), 
Domnul observă, în marea sa bunătate că e cam 
„găgăuţă”, poetul, motiv pentru Sf. Petre să tragă 
necesara concluzie: „ fiecare cu partea lui!” Bietul poet! 
Şi cum ,ai încercase el să intre în discuţii cu pământenii! 
Îi saluta cu drag, ei îi spuneau nervoşi că nu au timp de 
fleacuri, s-a ales cu o halbă de bere pe cap, după ce i-a 
spus băutorului că berea multă tâmpeşte (iar insul, 
tâmpit deja, a procedat ca atare!), le comunica 
lucrătorilor pământului, obosiţi, asudaţi, cătând un strop 
de odihnă răcoroasă că natura patriei e sublimă, că e 
sublima mamă a noastră, a tuturor, făcându-l pe unul 
dintre agricultori să îl categorisească drept lovit cu leuca 

în cap iar după aceasta interpelare, legitim, cumva, 
poetul să se îndrepte, nedumerit ( a câta oară?) spre 
sfătuitorii săi divini. 

Aşa era poetul, aşa era partea sa şi parcă, iertată să-
mi fie uitătura, îmi mai vine să mă uit către poeţii mai 
din zilele noastre, având, cum nu, stări contradictorii. 
Uite, nici nu trebuie mult să te uiţi şi îl vezi pe poetul 
care a ajuns în dreapta (sau în stânga!) unui om 
important, din urbea natală, măcar, dacă nu chiar din 
majestuoasa capitală: poetul ştie să facă meşteşugite 
hârtii (la computer), să vorbească aşijderea, să aţină 
atenţia oamenilor, fără a se mai ruşina cumva, ba 
dimpotrivă. Nu mai are cum să îl lovească oarecine cu 
leuca în cap, el circulă cu maşina sa dotată cu mulţi cai 
putere sau cu maşina puternicilor zilei, neavând nicicum 
răgazul să mai vadă culorile cerului de altădată. Poetul 
nu mai doarme pe aiurea, în hanuri sau camere chinuite, 
un alt Dumnezeu, probabil, având grijă să îl cazeze în 
uriaşe apartamente de hoteluri sau, la vremea de odihnă 
mai lungă, în vile somptuoase, cu garduri prin care nu 
mai poţi vede nici cum iarba creşte, darmite să auzi aşa 
ceva. Poetul are nevastă, stafidită dar deloc smerită şi, 
pentru orice eventualitate, într-o succesiune aleatorie, 
una-două-trei secretare sau colaboratoare sau, pur şi 
simplu, amante, cuvânt mult mai uşor de accesat 
profitabil decât cel străvechi, de iubită, perimat astăzi, 
când lumea nu mai are timp să viseze la lună şi să vadă 
cât de frumoasă e natura, chiar şi în furoare! 

Desigur, poetul e un om important al naţiunii şi 
strămoşul său, criticat de bietul sfânt Petre că întrecuse 
măsura cu folosire unor topuri de hârtie şi a unor şipuri 
de cerneală, s-ar minuna grozav dacă i-ar vedea şi 
nenumăratele volume, groase, colorate, legate în piele de 
lux, cu titluri cogitative, cu prezentări făcute de oameni 
la fel de importanţi din fruntea bucatelor şi nu ar putea 
decât să se întrebe, nătâng: „Doamne, de ce altora le-ai 
dat atât de multă hârtie…! 

Exerciţii de re-citire/ 777 de cuvinte 

U 
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Livia CIUPERCĂ 
 

Emoţie şi 
veneraţie pentru 
un stâlpnic al 
istoriei românilor 

 

mintirea lui NICOLAE IORGA (1871-1940) este 
arzândă şi după 73 de ani de la moartea-i 
năpraznică. Au rămas mii de pagini care-l evocă 

şi care-l elogiază încă din timpul vieţii sale. Dintre 
numeroşii săi discipoli, merită a reţine, de această dată, 
doar un nume:  pe scriitorul creştin Alexandru Lascarov-
Moldovanu (1885-1971), cel care a avut un cult pentru 
marele nostru istoric. În volumul omagial, ce i-a fost 
dedicat, în 1921, la împlinirea vârstei de 50 de ani, Al. 
Lascarov-Moldovanu îi va dedica savantului român 
aceste versuri: „Uitat, umil şi’nsângerat / În zdrenţe negre 
îmbrăcat, / Şedea tăcut în calea lor/ Un cerşetor. // Şi ei 
treceau măreţi, sublimi, / Şi tresăreau în înălţimi;/ De-atâta 
slavă şi noroc/ Nu-şi găseau loc. // La cel din ţărnă, umilit, / 
Niciunul nu s’a fost oprit, / Şi nimeni nu l-a ridicat / Nici l-
a’ntrebat...// Şi sângele curgea mereu;/ Pe când Trufia cu pas 
greu / Prin bălţi de sânge înota / Şi dârz cânta. // Dar iată 
unul se opri / Spre cerşetor trufaş privi, / Şi printre dinţi 
aspru gemu:/ <Ce mai vrei tu?> // <Acum să mori ţi-a mai 
rămas, / De-a lungul vremilor popas;/ Ce mai aştepţi cu 
trudnic dor,/ Tu, cerşetor?>// Şi vru să dea..., dar se opri / Ca 
o săgeată-l ţintui / Fulger pornit din văgăuni / De ochi 
nebuni... // Şi greu – ca din adânc mormânt, / Ca snoave grele 
de pe vânt, / Se auzi: <Să mori vrei tu?! / Nu încă, nu!...>”  

Acest emoţionant poem, Nu încă..., devine o amplă 
rostuire, de un dramatism sfâşietor. O posibilă trăire 
premonitorie – gândind la marele istoric, gândind la 
destinul ţării, gândind la sine însuşi?! Posibil! 

Mai mult chiar, în 1929, Lascarov-Moldovanu va 
traduce din limba franceză, volumul lui N. Iorga: Istoria 

românilor şi a civilizaţiei lor. Un gest care dovedeşte nu 
doar plăcerea traducerii, ca act în sine (bineştiind că 
Lascarov, traducea cursiv şi din engleză, rusă sau 
germană), cât mai ales din veneraţie faţă de această 
proeminentă personalitate a ştiinţei şi culturii româneşti. 

Şi cum scriitorul creştin coordona, în acei ani o 
emisiune permanentă la Radio (director al programelor 

fiind Adrian Maniu), intitulată „Ora satului” (foarte 
populară şi îndrăgită), ideea de a iniţia un dialog între N. 
Iorga şi ascultătorii din întreaga ţară, părea o idee 
promiţătoare. Dar savantul refuză propunerea. Va fi 
nevoie de mult tact şi diplomaţie din partea lui Lascarov. 
La început, nici doamna Catinca Iorga nu părea 
optimistă, afirmând că: „Nicu nu vrea cu niciun chip să 
audă de aşa ceva”. Dar Lascarov nu disperă: „Am să-mi dau 
osteneala să-l conving”. Avea nevoie şi de susţinerea soţiei 
marelui istoric. Discuţiile au persistat până în toamna lui 
1930. Aflat în faţa lui Iorga, Lascarov nu-i dă timp de 
gândire: „Domnule profesor, sunteţi aşteptat la Radio”. I se 
propun doar zece conferinţe. „Închipuiţi-vă ce-ar fi...” 
Rostirea unui „trebuie” părea convingătoare. „Lipsa 
domniei-voastre de la Radio ar fi o adevărată abdicare de la 
rolul pe care-l aveţi de zeci de ani în cultura românească. O să 
vă obişnuiţi. Ştiu, vi se pare un non-sens să vorbiţi unui cub 
de piatră, singur, într-o cămăruţă. E o impresie penibilă, dar 
după prima vorbire... veţi vedea...” 

Scena are o solemnitate uşor amuzantă: „Iorga mă 
asculta în tăcere, balansând mereu piciorul şi protestând  uşor 
prin mişcarea umerilor. Îl simţeam că cedează”. Şi pentru a 
nu-i da prilejul să repete refuzul, Lascarov continuă: „Şi-
apoi, domnule profesor, îngrijesc eu ca totul să se petreacă în 
cea mai perfectă ordine. Nu veţi avea nicio neplăcere. 
Închipuiţi-vă, domnule profesor, ce răsunet vor avea cele zece 
conferinţe ale dvs. în întreaga ţară...” 

Zdrobitoare devine afirmaţia: „Lumea... vă aşteaptă, vă 
doreşte!” Tonul savantului pare uşor nesigur: „Ei, dragă, 
cum să vorbesc eu acolo aşa?!” Intervenţia doamnei, şi ea, 
încurajatoare: „Nicule dragă, are dreptate prietenul nostru. 
Trebuie să vorbeşti la Radio!” Dezarmantă replică: „Iaca, 
acuma şi Catinca!” Fireşte, „amândoi am asediat cu cele din 
urmă puteri..., silindu-l să se hotărască pe loc”, promiţând că 
în seara primei conferinţe, îl va conduce, personal, la 
Radio. Bineînţeles, marele savant va ceda: „Ei, dragă, am 
să fac şi asta!”  

A 
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 Din mărturiile lui Tudor Teodorescu-Branişte, 
înţelegem că marele savant se va prezenta conştiincios la 
Radio, dar fără a fi redactat vreun discurs. Avea în faţă 
doar un „petic de hârtie, de dimensiunea unei cărţi de vizită”, 
pe care se aflau notate câteva cuvinte, ca „punct de reper”. 
Când începea să vorbească, „întâi cuvintele veneau cu 
oarecare pauze... Îndată ce se încălzea, frazele se alcătuiau tot 
mai repezi, tot mai înaripate. Nu ridica niciodată glasul, ca la 
tribună. Păstra tonul unei discuţii amicale cu ascultătorii 
nevăzuţi”. Şi aceste „sfaturi pe întuneric” se vor derula în 
perioada 1931-1940 (fiind apoi, editate, o parte dintre ele, 
de însuşi Iorga). Important de reţinut este că aceste 
conferinţe, în totalitatea lor, vor fi reeditate, în 2001, 
inaugurându-se, cu acest prilej, seria „Magister”, din 
cadrul colecţiei „Biblioteca Radio”, dedicate valorilor 
autentice ale culturii radiofonice româneşti. („Cotidianul”, 
21.06.2001) 

În Bibliografie Radiofonică Românească, volumul I, 
putem cunoaşte care au fost prelecţiunile susţinute de 
marele savant la Radio, începând din mai 1930 şi până în 
august 1940. 

Cu vădită emoţie, Al. Lascarov-Moldoveanu 
notează: „Am ascultat cea dintâi vorbire a lui, cu sufletul 
cuprins de-o curată şi senină mulţumire”.  

„Şi de-atunci, până înainte de noiembrie 1940, glasul lui 
Iorga a plecat în atâtea dăţi din odăiţa microfonului, ca să ducă 
peste întreaga întindere a sufletului românesc...” „sfaturi pe 
întuneric” întru iluminarea românului... de pretutindeni. 

În toată viaţa noastră întâlnirea cu suferinţa pare 
inevitabilă. Ea poate lua forma unui hidos pisc muntos, 
crescând întru intensitate sau poate însuma 
contorsionate zări plane, întinse depărtări, cu o singură 
menire: să supună, răzvrătind, mutilând. Orbecărire 
întru schilodire. Alteori, orgoliile-şi revarsă zvâcnirile de 
jos înspre pisc. Ar fi interesant să-i ascultăm povestea. 
Aşa cum ne-o transmite Lascarov-Moldovanu:  

„Se zice că într-o zi, văile joase şi colinele îndoielnice, s-au 
înţeles de minune întru ponegrirea muntelui...”  

„ - Iată, zise valea, eu am întindere netedă şi mătăsoasă, 
trupul meu e lin şi nesupărător ochiului..., pe când muntele e 
abrupt, zgârie ochiul, ofensează proporţiile, şi par’că mereu se 
arată pe sine, desconsiderându-ne pe noi”. 

„ - Da, răspunse colina, de aceeaşi părere sunt şi eu, şi 
voi adăuga chiar, că pe lângă cele spuse de domnia ta, eu mai 
aflu şi alte multe defecte... ” 

Toate acuzele se revărsau, acuzator. Dar muntele a 
reacţionat? O, nu, el îşi „căuta de visul lui, dominator peste 
azuriile zări pierdute în abia simţitele depărtări...”  

În hăul atotcuprinzător, s-auzi vocea şopotindă a 
răului: 

„Eu vă cunosc pe toţi: munte, colină, vale... şi ştiu că 
Dumnezeu în marea lui înţelepciune, a orânduit pentru toţi 
un rost, care, poate fi mare, dacă fiecare şi-l face mare. Aşa că 
nu vă mai lăsaţi cuprinşi de invidie, care e de la Diavol...” 
(Povestea muntelui. Din volumul Schitul cu plopi) 

Dar răul va sfredeli, semănând răul: „Au fost tăind un 
brad bătrân / Fiindcă făcea prea multă umbră...” (N. Iorga) 

Înveşmântând trecutul în mantia iertării, n-avem, 
totuşi, a uita această rostire: „Moşneagul stând pe culme 
drept / A fost la drum o călăuză / Şi-n vremea aspră şi hursuză 
/ El cu furtunile-a dat piept”. (N. Iorga) 

Da, cu furtuni nedorite, care îndoliază Istoria 
Românilor. Aşa că, nostalgiile lui Alexandru Lascarov-
Moldovanu se revarsă, unduios, ca peste un timp de 
poveste: 

„Visez la o vreme când, în mijlocul unui parc plin de 
pomi de tot felul, cu brazde de flori, în minunata înflorire 
primăvăratecă, va sta sub lumina soarelui o măreaţă clădire, pe 
frontispiciul căreia se va putea citi <Institutul IORGA>...” 

Şi într-adevăr, visul lui Lascarov va deveni realitate: 
nu numai că se va realiza un bust al marelui istoric, ci şi 
un institut care să-i poarte numele. Şi, „de peste timp, din 
bronzul efigiei sale, Iorga pare că urmăreşte şi veghează 
perindarea nesfârşită a istoriei româneşti”. („Magazin 
istoric”, Anul XXX, nr. 3/martie 1996, p. 62-64. Nicolae 
Iorga la Radio) 

„Apostolul neamului”, aşa după cum a fost numit 
Iorga (neuitând că acesta era rostit, uneori, cu ironie) şi-a 
risipit energia în multele segmente ale vieţii ştiinţifice, 
culturale, sociale sau politice. Dacă facem referire la 
literatură, pentru N. Iorga, aceasta a avut „un rol social”, 
ţine să precizeze şi D. Murăraşu, în a sa Istorie a 

Literaturii Române (ediţia 1946). Pentru marele om de 
cultură, scriitorul „trebuie să stea cu luare aminte, ca unul ce 
ar aştepta să i se coboare o revelaţie, pentru a cuprinde în el 
sufletul celor din ţara, din neamul, din vremea lui şi, 
exprimându-l, să deştepte în inimă  frăţia adormită...” 

Dacă am dori să răspundem la o prezumptivă 
întrebare:  

– De ce Lascarov şi-a dorit materializarea proiectului 
său, ca marele istoric să se adreseze, şi de la tribuna 
radioului, sătenilor români, răspunsul ar putea fi acesta:  

 – La fel ca Mihai Eminescu, şi Nicolae Iorga credea, 
cu ardoare, că „poporul de jos e adevărata realitate 
naţională...”  

De aceea, el trebuia să se adreseze ţării. Cuvântul său 
avea un viu fundament creştinesc, moral şi istoric. 
Cuvântul său rămâne şi astăzi viu în inimile noastre, 
încrustat prin literă de carte. 

●
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Daniel  CORBU 

 
Magia 
katharismului şi 
întoarcerea la 
cântecul 
primordial 

 
ncepând cu La Baaad, carte care 
dezvoltă extraordinare şi 
originale energii lirice, care l-a 

impus total în poezia română, şi 
până la Doina, Rosarium şi Sutrele 
muţeniei, Cezar Ivănescu ni se 
înfăţişează ca unul dintre cei mai 
muri poeţi tragici ai secolului 
european douăzeci. Ca şi Bacovia 
sau Blaga, şi ca orice mare poet, el 
nu e încadrabil în nici o generaţie, 
dar, cum s-au exprimat şi alţi 
comentatori ai poeziei sale, prin tot 
ceea ce a scris Cezar Ivănescu e cel 
mai aproape de poezia lui Mihai 
Eminescu. 

Poezia sa, întoarsă la cântul 
primordial, are ca blazon tragicul. 
Totul e amestecat cu moarte, chiar 
naşterea e o moarte deghizată, o 
zadarnică zbatere. Spune poetul: 
„!voi ce mă priviţi la faţă/ îndrăgiţi-
mi faţa mea/ mai îngăduiţi-mi faţa 
fiindcă mult va sângera,/ mai 
îngăduiţi-mi faţa/ fiindcă mult va 
sângera!” Sau, în una dintre Doine: „! 
orice-ar spune gura/ jale mi-i urât / 
suflet, pentru cine/ te-ai mai 
coborât?// ! pizmă, nici mânie/ 
pentru voi nu simt/ nu mi-i rău nici 
bine, nu mi-i larg ori strâmt!” Şi 

versurile răsar în forţă precum 
gheizerile, într-o muzicalitate 
originală, apăsat ivănesciană: 
„!Merg şi scriu / şi scriu! -/ şi că te 
caut nu-ţi promit,/ iar compun 
mintal/ de când hârtia s-a scumpit,/ 
scriu pe creier/ cu negreala de pe 
suflet/ negru negru negru negru -/ 
şi negreala asta negreşit/ apele-or s-
o spele -/ când îmi va ploua direct 
pe creier -/ asta după ce-mi voi fi 
vândut calota/ fiindcă osu-i bun 
pentru hârtie -/ asta după ce mă vor 
fi otrăvit:/ zilnic iau şi beau otravă,/ 
zilnic beau otrava lor,/ mă omoară, 
ştiu, dar cu zăbavă,/ doamnelor şi 
domnilor!” (Doina - Oralităţi). 
Scrisul cu sfâşiere, cu sânge, cu 
carnea păcatului, oferă poemului 
aparenţa de veche melopee. Pentru 
Cezar Ivănescu, naşterea este o 
condamnare la moarte, ca în 
tulburătorul poem Copilăria lui Ario 
Paradis, care încheie cartea La Baaad: 
„! spune-mi, pe ce ai mai sfânt,/ ai 
văzut vreodată în copilărie,/ sexul 
mamei tale care te-a născut?/ spune-
mi, ai văzut decât el o altă/ mai 
pură făgăduinţă a morţii?”. 

În poezia lui Cezar Ivănescu, 
dragostea e amestecată cu suferinţă 

şi moarte, precum în marile tragedii 
ale lumii. Să cităm doar câteva 
versuri din Străina: „Jalba mea ca 
floarea de narcisă/ numai faţa ta mă 
lumina/ tu de-acum desăvârşit 
ucisă/ mai desăvârşit decât 
Moartea/ stai cu raza nelumită-
nchisă/ care numai mort o pot 
vedea”. Am putea cita la nesfârşit în 
sensul susţinerii acestei idei versuri 
de mare profunzime şi muzicalitate. 
Ne mărginim doar să reamintim 
primele versuri din poezia Amintirea 
paradisului, devenită de mult timp 
populară: „Când eram mai tânăr şi 
la trup curat/ Într-o noapte, floarea 
mea, eu te-am visat/ Înfloreai fără 
păcat, sub un pom adevărat/ Când 
eram mai tânăr şi la trup curat.// 
Nu ştiam că eşti femeie, eu, bărbat/ 
Lângă tine cu sfială m-am culcat/ Şi 
dormind eu am visat/ Sub un pom 
adevărat/ Când eram mai tânăr şi la 
trup curat// E pierdută noaptea 
aceea de acum/ Trupul nu mai ştie-
al ei parfum/ Poamele ce-n pom mai 
stau/ Gustul cărnii tale-l au/ Şi cad 
mâine toate putrede din ram”.  

Cum uşor se poate observa, 
poezia lui Cezar Ivănescu e o poezie 
nesofisticată, fără franjuri şi dantele, 

Î 
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o poezie a fondului ancestral, a 
cântecului primordial. Specialiştii în 
textul liric, criticii literari în speţă, ar 
putea urmări la Cezar Ivănescu 
muzica, revelaţia, ecoul. Cuvintele 
întrerupte, rostirea sugrumată în 
stilul vechilor incantaţii se 
dezlănţuie autentic, parcă sub forţa 
unei magii, a unui extaz. 
Rafinamentul lingvistic, construcţia 
originală şi spectacolul ideatic al 
poemului cuceresc lectorul din 
prima clipă.  Cezar Ivănescu e încă 
unul dintre poeţii pentru care a scrie 
fără inspiraţie e un păcat, o lipsă de 
bun simţ. 

Nu am putea încheia, însă, acest 
scurt portret al nostru, fără a spune 
că La Baaad, cartea apărută în 1979, 

impresionantă şi prin dimensiune 
(500 pagini, format academic) este 
un reper în poezia noastră 
postbelică, ca şi Moartea căprioarei de 
Labiş sau Necuvintele lui Nichita 
Stănescu. Temele sunt cele mari, 
ştiute de câteva mii de ani: naşterea, 
iubirea, înălţarea la ideal, păcatul, 
moartea. Aşa cum se poate observa 
în poemele devenite populare 
(Amintirea paradisului, Doina, M-a 
prins dorul de Moldova, Arlechinul, 
Efebul de la Marathon, Tatăl meu din 
Rusia etc.), dar şi din amplele poeme 
dramatice (La Baaad, Bocet şi Numitul 
G.B. – dramă întrei tablouri şi un 
epilog), pentru Cezar Ivănescu 
poemul e o sumă de mantre, care 
lucrează în cel ce le acceptă ca forţe 

ale katharsisului până la înălţarea în 
absolut sau până la distrugere. 

Unul din marii critici români de 
poezie, Gheorghe Grigurcu, spunea, 
pe bună dreptate, despre poezia lui 
Cezar Ivănescu, că e „abruptă ca o 
stâncă spre care nu există poteci”. 
Nimic mai revelator!  

Dacă intuiţia nu mă înşală, şi 
poezia va reveni curând la forma 
presocratică, de cântec primordial, îl 
putem considera pe Cezar Ivănescu 
un mare poet al viitorului. 

 
 

 
Elleny Pendefunda, Promenada 
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Radu Cârneci – 
Etape şi teritorii 
literare 
 

ntr-o mărturisire de la începutul volumului Pasărea 

de cenuşă (1986), Radu Cârneci dezvăluie proiectul 
liric în orizontul căruia şi-a reunit, atunci, poemele 
edite din Cântarea cântărilor (1973) şi Sonete 

(1983), alături de cele inedite ce alcătuiau Pasărea de 

cenuşă; urmărind o „autodefinire mai complexă“, poetul 
conturează această geografie a creaţiei sale prin ceea ce 
numea o triadă poetică, adică „dragostea ca putere, 
suferinţa ca necesitate, înţelepciunea ca ideal, pe drumul 
împlinirii artistice“. Materia poetică a acelor volume – 
repere importante ale poeziei lui Radu Cârneci – se 
subsuma, în fapt, erosului, în a cărui sferă semantică se 
includ celelalte elemente; erosului, incantaţiei şi cântului 
se circumscrie însă, lirica lui Radu Cârneci încă de la 
cărţile de început – Noi şi soarele (1963), Orgă şi iarbă 
(1966), Umbra femeii (1968), Iarba verde, de acasă 
(1968), Centaur îndrăgostit (1969), Grădina în formă de 

vis (1970), –, continuând cu Cântând dintr-un arbore 
(1971), Oracol deschis (1971), Banchetul (1973), Horă de 

vulturi (1974), Heraldica iubirii (1975), Nobila stirpe 
(1976) –, până la Temerile lui Orfeu (1978), Ca muntele-n 

amiază (1981), Timpul judecător (1982) şi, mai ales 
Pasărea de cenuşă, Sonete şi Cântarea cântărilor – aceste 
din urmă volume constituind placa turnantă a scrisului 
lui Radu Cârneci. 

În fond, aceste cărţi, definind etape şi teritorii literare 
ce par distincte, comunică prin câteva teme de rezistenţă, 
despărţindu-se doar în zona modului de tratare e 
materialului liric; incantaţia şi cântul – elegia, în fapt – 
sunt ale primei „etape“, structura esenţial dramatică e a 
Păsării de cenuşă: „plânsul“ şi „cântul“ de altădată sunt, 
aici, dialog şi scenariu atent regizat, în care se rostesc 
câteva „voci“ (poetul, criticul, orbul, mirele, mireasa, 
regele, corul bărbaţilor), plasate, adesea, în decoruri 
romantice; nu lipsesc nici indicaţiile de regie, care 
privesc modul rostirii (criticul este o „voce calmă, 
evident analitică“, în vreme ce poetul este una „caldă, 
interiorizată“), dirijând lectura spre fluxul unei 

comunicări transparente, de scenă, între doi „actori“, 
protagonişti ai unui unic poem dramatic în care ceea ce 
poetul simte, criticul trebuie să definească. Sigur că 
ponderea în discurs a acestor voci este diferită, replicile 
poetului şi criticului marcând un profil interior al celui care 
creează; „vorbirea“ criticului este monocordă, cu un ton 
uşor patetic, pe alocuri, chiar exaltat, folosind cu minime 
variaţiuni aceleaşi cuvinte pentru o definiţie deloc 
„analitică“ a poetului: „… mereu spre sine, limpezit de 
jale,/ cu tot ce-i sfânt în chinurile sale,/ Poetul e lumina 
din lumină,/ furtunii miez în miezul ei deplină/ şi, 
năzuind în vârf, supune-o cale/ mereu spre sine limpezit 
de jale,/ e cel ce-ascunde risipind ascunsul,/ El, cel 
pătruns de încă-ne-pătrunsul,/ pupilă e a Cosmosului 
mare:/ uimire-adâncă, stâlp de întrebare,/ e cel ce 
plânge şi, sculptându-şi plânsul,/ e cel ce-ascunde 
risipind ascunsul/ El e Cuvântul fiindcă El profet e şi-l 
mistuie-o nemistuită sete/ de adevăr cuvintele-i 
murmură/ şi-i de-ndrăzneală fragila-i făptură:/ 
mulţimile de zări vuiesc ascete –/ El e Cuvântul fiindcă 
El profet e…“. În replică, vocea poetului, „sieşi 
încurajatoare“, formulează un discurs liric în care nu 
transpare atât mistuirea căutării adevărului (a „luminii 
din lumină“) şi nici neliniştile vizionarului (ale 
„profetului“), cât invocarea, cu întreaga sa sferă de 
procedee şi semnificaţii: „… hai, să vorbim de flori şi de 
amoruri,/ de-o blândă despărţire între doruri/ ca 
trupurile să-şi adune forţa/ iar sufletele să-şi înalţe 
torţa/ ca într-o nălucire: albastre zboruri/ hai, să vorbim 
de flori şi de amoruri,/ să-mpodobim Pământul cu 
zvelteţea/ marelui imn sublim în dimineaţa/ în care s-au 
născut copii şi stele/ ca proaspete şi gingaşe drapele/ şi 
risipind cu ele-n aur ceaţa/ să-mpodobim Pământul cu 
zvelteaţa/ acelor visuri fără-de-prihană/ şi căutând la 
clipa veşnic vană/ să încercăm a-i preţui puţinul:/ stă-n 
ea, ca-n toate ne-ştiut Destinul/ ştiindu-ne şi dându-ne 
ca hrană/ acelor visuri fără-de-prihană…“. 

Î 
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Ca într-un alt joc al replicilor eminesciene, acestor 
voci din poezia anilor ’80 le răspunde, din trecut, Orfeu 
(mereu) îndrăgostit. Radu Cârneci a început printr-o 
revenire la chiar izvoarele lirismului, la Orfeu şi la 
Amphion: Orfeu – victima „perfectă“ a iubirii pentru că, 
iată, o pierde definitiv pe Euridice din prea plinul 
erosului – şi Amphion – prinţul teban care a clădit 
zidurile Troiei mişcând pietrele cu sunetele lirei dăruite 
de Hermes sau de Apollon – sunt figurile tutelare ale 
discursului liric în Orgă şi iarbă, Umbra femeii ori 
Centaur îndrăgostit. Lumea poeziei lui Radu Cârneci – un 
solar, un sudic, prin excelenţă – e tocmai lumea lui Orfeu 
şi Amphion: a centaurului (îndrăgostit), a tânărului zeu 
care aduce „un timp de sunete/ furat din pădurile verii“, 
a Athenei „coborând în mit“, fără lance şi armură, a râului 
Lethe, alături „pe prund“: centaurul, „Orfeu neistovit“ şi 
Euridice, „fructul oprit“ sunt figurile poetice cele mai 
frecvente în cărţile de început ale lui Radu Cârneci: din 
miturile „vechi“, în constelaţia simbolică a unei mitologii 
personale: „Edenul meu de mugure şi soare/ de lună şi 
izvoare jinduit/ şi undă dulce lung-legănătoare/ şi 
proaspăt duh, mereu neprihănit/ tu limpede de ochi 
bântuitoare/ durere-a lui Orfeu neistovit/ pe fruntea-i 
mândră aură-sudoare:/ Euridice, fructul meu oprit/ nu 
poate Hades cerul să-mi doboare/ din lacrimă drag – drag 
chipul tău ivit –/ şi te adun – odor între odoare!/ din 
mitul vechi în proaspătul meu mit:/ urmează-mă! – 
durerea mea aşteaptă/ frumoasă, dârză, înţeleaptă…“ 
(Edenul meu de mugur şi soare). Iar în mit propriu, 
esenţial rămâne, ca în povestea veche, ceremonialul 
erosului: „Iubito, să pătrundem în vasta catedrală/ ca sub 
înaltul toamnei blând-luminat de zei/ să-ngenunchem la 
tronul iubirii cu sfială/ şi să uităm de oameni: de buni şi 
de mişei./ Altarul vechi, de piatră, cu lacrimi nu se spală/ 
ci se-aureolează cu sfintele idei/ ce ne pătrund în carne, e-
o dulce-ncet sfârşeală/ prin porţile de suflet cu aurite 
chei./ Ci, spaimele din sânge şi tainele de duh/ vor 
îndrăzni sub frunte purificând chemarea:/ fii cerul meu, 
frumoaso, iar eu al tău văzduh/ spre-a stăpâni tăria şi 
muntele şi marea!/ O, să uităm de patimi şi să uităm de 
fală:/ iubito, să pătrundem în goala catedrală…“ (Iubito 

să pătrundem în vasta catedrală).  

Nu doar lumea cântului lui Orfeu (îndrăgostitul) şi 
Amphion (constructorul) e sursa mitologiei poetului, ci şi 
aceea – în unire cu prima – a lui Zamolxe şi Kogheon, a 
Mioriţei şi „jocului de-a dacii“ dintr-un volum precum 
Iarba verde, de acasă: poetul e, aici, Fiul lui Zamolxe: 
„…Superb, în vârf, cădelniţam arome/ vale de aer 
legănând sonor/ şi explodam în mine, policrome/ 
zăpezile din timpul trecător./ Înalt de ceruri cobora în 
creştet/ prin frunte veşnicii efluviind/ purificându-mi 
clipele de veşted/ şi tâmplele de tâmple de argint./ 
Cremene-n tălpi şi fulgere în palme/ întregul respira în 
mine: miez/ cu munţii demni, în imnurile calme/ 
desfăşurau şi-nfăşuram un crez./ Frumos de duh sta 

sângele-n amiază/ un arc era în nervi, iar peste nervi/ 
psalmodia stăpână buna piază:/ târziul cor al duşilor 
mei servi./ Oh, şl simţeam în mine nemurirea/ Cu 
Soarele dansând pe Kogheon/ în patru zări eram 
nemărginirea/ De la Zamolxe strălucind şi domn./ 
Fertilizam fecioarele şi glia,/ iar apele le-mbogăţeam cu 
vieţi/ şi izbucnea din stâncă poezia/ când coapsele-mi 
năşteau pe îndrăzneţi./ Era o vreme fără de prihană,/ 
din mine ondulând şi-n mine stând/ iar noaptea se 
topea-n săgeţi, strihană/ pierzându-se în văile de gând…/ 
Sublim, în pisc, oficiam de soare/ nemărginirea legănând 
cu dor/ în sus, în jos, minune domnitoare/ eu, veşnicul 
de viaţă dătător…“. Sudului orfic şi Nordului mioritic li 
se adaugă – iată triada poeziei lui Radu Cârneci – 
Orientul biblic din Cântarea cântărilor, Sonete şi 
Pasărea de cenuşă. Mitologia „personală“ a poetului se 
întemeiază pe această triadă, unde Orfeu, Zamolxe şi 
„blândul“ Solomon (căruia i se închină Cântarea 

cântărilor) comunică, (re)constituind „paradigma“ 
dragostei, „cântării“ şi iubirii de oameni, în toate formele 
şi conexiunile ei; totul e în lăuntrul fiinţei, în imaginarul 
său, al fiinţei care respiră prin cântec, cum se spune într-
un poem din volumul Nobila stirpe: sau altfel, ca în 
acest autoportret liric din Oracolul deschis, închinat lui 
Lucian Blaga: „Poetul! O, Poetul vorbeşte toate limbile,/ 
aude toate zborurile – ale ierburilor! –/ şi merge cu capul 
în cei mai înalţi nori/ – întrecându-se cu zeii, întrecându-
i! –/ Poetul! O, Poetul se aseamănă unui iris imens/ în 
care se oglindesc galaxiile!/ El este legat de pământul 
inimii sale/ şi naşte din cugetu-i o moarte frumoasă/ – 
deşi se teme de ea –/ şi plânge că n-a fost el primul om/ 
că n-a fost prima femeie – amândoi! –/ spre a locui într-
un paradis al iubirii,/ Poetul! O, Poetul! Voi credeţi că el/ 
se joacă, poate, cu vorbele, înfrumuseţându-le!/ El, nu! 
asemeni lui Scaevola el tinde braţul/ pe rug, apoi cu osul 
ars înseamnă/ trecerea vremii, trecerea astrelor/ trecerea 
noastră, a lui, veşnicia!/ Nu-l doare! El râde pentru voi şi 
plânge/ pentru toţi. Lacrimile lui nu sunt amare/ ci au o 
dulceaţă celestă, iar păsările/ i le ciugulesc de pe obraz şi 
din creier/ şi păsările devin frumoase şi înţelepte/ 
asemenea Poetului!/ Noaptea şi ziua Poetului sunt 
mileniile/ paşii lui stelele înseamnă, ivindu-le/ pe 
fruntea sa timpul stă-n albastru şi aur/ profet este el şi 
judecător – profeţind, judecând –/ hrana lui fericirea 
mulţimilor, taina din care/ puterea-şi aprinde!/ El nu 
este al sieşi! Viaţa lui este un cântec/ un plâns pe buzele 
fiecăruia:/ dăruindu-se el se multiplică la infinit/ şi intră în 
toate chipurile, în toate sufletele!/ Nu-l învăţaţi pe Poet pe 
dinafară/ El se află înlăuntrul vostru, ascultaţi-l! …“ 
(Despre poet). 

Poezia lui Radu Cârneci este una a stărilor pe care 
le dezvăluie scenariile succesive ale miturilor vechi şi noi 
din primele cărţi, precum şi cele ale dialogurilor, 
monologurilor şi ale invocării momentului Genezei din 
cărţile anilor ’80; de pildă, ideea de iubire, dintr-un poem 
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al volumului Pasărea de cenuşă nu reprezintă atât 
conceptul, cât starea pe care o provoacă întrezărirea 
esenţei ascunse în sentimentul erotic, după aceleaşi 
reguli ale „convieţuirii“ perlei cu scoica; poetul închipuie 
un spectacol fastuos al acestor stări, proiectate la scară 
cosmică, în acea zonă a „purgatoriului“ de dincolo de 
„infernul“ contingentului şi de dincoace de „paradisul“ 
ideilor; dialectica internă a acestui spectacol este 
afirmarea din negaţie, ivirea formei din inform, a viului 
din amorf, reperul mereu invocat fiind geneza erosului 
într-un univers al tuturor frăgezimilor: iată-l: „…de peste 
tot miresme ne-mpresoară/ cu voaluri dulci în aripă 
uşoară/ polenuri vii, ca nouri de plăcere,/ purtându-şi 
auria lor avere/ spre fecundări, – ca lumea să nu moară/ 
de peste tot miresme ne-mpresoară –/ din fragede-
alambicuri vegetale/ nectaruri strălucind – în osanale/ 
de-albine: imnuri aiurind văzduhuri –/ picură-n guri de 
bănuite duhuri/ alcooluri fine – ameţită vale! –/ din 
fragede-alambicuri vegetale“. În această lume a polenurilor, 
luminii, mugurilor, miresmelor, voalurilor, alcoolurilor 
fine şi imnurilor, moartea însăşi apare învăluită într-o 
aură de suavitate; atmosfera din „ameţita vale" nu are, 
însă, nimic dulceag, dar nici tensionat, stările definitorii 
fiind plutirea (dispariţia este asemuită unui „zbor în 
abisuri“), uimirea în faţa „ideii“ şi „legănarea imaterială“, 
conturând spaţiul şi durata genezei: elementele mereu 
relaţionate în versurile lui Radu Cârneci sunt ceaţa, 
„tăria fără de fiinţă“, taina, neantul şi fiinţa, tot ceea ce 
năzuieşte spre a fi. Modalitatea lirică a volumului îşi află 
corespondentul în pictura impresioniştilor (un poem 
dedicat lui Claude Monet, începe, semnificativ, cu versul 
„plutim plutind pe apele adânce“), poeziile celebrând 
lumina, explozia cromatică în tuşe „calde“, esenţele 
„sublimându-se-n esenţă“, împodobind cu frăgezimi 
ideea care structurează scenariul liric; versul, mereu atent 
cu „podoabele“ sale, este supunere (în monolog sau 
dialog), relevând jocul totdeauna înşelător, dar 
voluptuos, al stărilor, al aparenţelor cu esenţa ascunsă: 
chiar substantivele ortografiate cu majusculă – Frumosul, 
Durerea, Poetul, Steaua, Iubirea, Timpul, Risipitorul 
(Demiurgul), Cuvântul, Cerul, Universul, Arta, 
Libertatea –, îndreptând ochiul cititorului spre nucleele 
semnificative ale poeziei, nu definesc conceptul, ci re-
prezentările acestuia în replicile pe care le schimbă, în 
„Turnul de fildeş“, poetul şi criticul sau, pe „Vârful cu 
Dor“, poetul şi „orbul“. 

În această ordine, unul dintre poemele cele mai 
importante este Isis din Pasărea de cenuşă, subintitulat 
„poem între Pământ şi Cer“; pe un scenariu de această 
dată mitic, se invocă Osiris şi Isis, cuplul din idealitate, cel 
care se află în toate, izvodindu-le: ciclurile naturii, ivirea 
universului, dar şi fidelitatea, dragostea, devotamentul, 
sunt semnificaţiile care însoţesc căutarea şi „reîntruparea“ 
lui Osiris prin Isis, a lui „El“ prin „Ea“ simbolurile care 
coagulează materia lirică a tuturor cărţilor lui Radu 

Cârneci. Deşi într-o expresie mai elaborată, mai 
tensionată, deplasând accentele lirice de la imn spre 
elegie, sonetele din Arborele chinuit de miresme ca şi 
poemele din Cântarea cântărilor, provin dintr-o aceeaşi 
substanţă şi se constituie în orizontul aceleiaşi 
semnificaţii: erosul dobândeşte, aici, concreteţe, dialogul 
suav cu ideea devine comunicare cu un „personaj“, 
uimirea şi „legănarea imaterială“ se sublimează în ardere, 
vocile poetului, criticului şi orbului sunt înlocuite de cele 
ale mirelui, miresei, regelui şi de „corul bărbaţilor“: 
tonalitatea imnică, deşi încă prezentă, este dublată acum 
de aceea elegiacă, găsindu-şi un punct al maximei 
tensionări în Sonetul XCVI: „Împletit trupul meu din 
dureri./ Vântul mătură apele fluviului./ Apele fluviului 
se tânguie lung/ Deasupra pasărea cerului./ Împletit 
trupul meu din dureri/ Semnul trecerii. Înaltul căzând./ 
Pământ de plâns. Marea lacrimă./ Iată-mă, cel sacrificat./ 
Împletit trupul meu din dureri./ Trei cruci în ostrovul 
sărat./ Trei cruci din lemn blestemat./ Apropie-te! 
Mângâie-mi tălpile. Fruntea/ îmi sângerează cu veacul. 
Roagă-te pentru mine!/ Iată corabia mea topindu-se…“ 
Scenariul mitic (reluat din primele volume prin Orfeu şi 
Euridice şi în Cântarea cântărilor prin Solomon şi 
Sulamita, cele două cupluri descoperind mitul şi legenda 
erosului) reprezintă structura de profunzime a cărţilor, ca şi 
„mesajul“ lor, care se cuprinde în propoziţia mereu 
repetată „iubirea-i axul cerurilor toate“. 

Toate cărţile lui Radu Cârneci, de la Orgă şi iarbă la 
Pasărea de cenuşă, Sonete şi Cântarea cântărilor 

ilustrează una dintre cele mai importante direcţii de 
dezvoltare a liricii noastre contemporane, unde se 
regăsesc virtuţile versului „clasic“, recuzita acestuia, unde 
„podoabele“ (rima, ritmul, dedicaţiile, motto-urile, vocile, 
decorul, grafica etc.) joacă un rol important; Radu 
Cârneci explorează un mod de expresie „tradiţional“ în 
perspectiva orizontului pe care l-a deschis ceea ce am 
numit altădată neoromantismul literaturii noastre 
actuale. Fapt semnificativ, „poetica“ din Pasărea de 

cenuşă, de pildă, îşi dezvăluie specificitatea prin raportare 
la altă „poetică“, aceea a generaţiei ’80 într-un sonet ce se 
dedică Magdalenei Ghica; Sonetul XXVIII marchează 
acest transfer al generaţiilor, care înseamnă, înainte de 
toate, modificarea perspectivei asupra realului şi 
dinamitare a tuturor convenţiilor: ruptura este evidentă şi 
irevocabilă: „Cuvântul violent izbind în rele/ precum un 
bici cu pleaznă de-acuzare,/ gemând cuvântul, dens de-
atâta sare,/ dinamitând la ziduri şi zăbrele/ Desculţ 
cuvântul: pas şi întrebare,/ fără joben, cravată sau inele,/ 
din tâmpla-i scăpărând cuvinte grele/ la Secolul cu zilele 
amare!…/ (Cine eşti tu sosind fără podoabe,/ în mână 
doar cu sabia de aer/ şi vorbele făcându-ţi-le roabe/ 
Zideşti pe mlaştini un castel de rouă/ strângând în 
versu-ţi omenescul vaier/ şi desenând cu fruntea Luna 
Nouă!?…)“. 

●
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Radu CÂRNECI 
 
 

Jurământul 
Le  serment 
(se va citi pe o corală de Bach / 
A lire sur un choral de Bach) 

 
„… Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, 
Renaîtront-ils d’un gouffre interdit à nos sondes, 

Comme montent au ciel les soleils rajeunis 
Après s’être lavés au fond des mers profondes? 
– Ô serments! ô parfums! ô baisers infinis!…“ 

BAUDELAIRE – Le Balcon 

 
1 
Unde eşti?! 
Timpul mi te ascunde iar în acea depărtare 
ochii mei tac aşteptând 
şi numai degetele au memorie 
păstrându-te 
mângâind aerul trecerii 
zidindu-mi-te fără-de trup; 
peste Muntele statorniciei pasărea duhului 
dinspre tine arătându-mi-se 
lumină tragică în Cer şi pe Pământ 
şi Mielul fraged sângerând pentru 
iubirea aceasta 
spălându-mă de păcatul primordial. 
 
Cândva 
o să vină o zi a judecăţii promise; 
care pe care va judeca şi cum?, 
piatra mănâncă piatra, totul şi toate 
rostogolindu-se 
ah, fereşte-te de umbra umbrelor 
acolo monştrii nimicului rumegându-ţi 
privirile 
da, trimite-mi pasărea duhului tău: 
degetele mele au memorie 
şi te vor întrupa. 

1 
Ou es-tu? 
A nouveau le temps te cache au lointain 
et mes yeux se taisent en t’attendant; 
seuls mes doigts ont de la mémoire et 
caressent l’air passager 
ils te construisent toi, la-sans-corps; 
au-dessus du Mont de Constance l’oiseau 
de l’esprit 
venu de toi m’apparaît 
tragique lumière au Ciel et sur Terre 
et le tendre Agneau qui sanguine pour cet 
amour 
me lave du péché originel. 
 
Un beau jour 
il y aura le jugement promis; 
qui alors sera juge, qui et comment jugé?, 
la pierre ronge la pierre et tout va s’engloutir 
Ah, méfie-toi de l’ombre des ombres 
où les monstres du néant ruminent les 
regards 
envoiie-le moi, oui, l’oiseau de ton esprit : 
mes doigts qui ont de la mémoire 
sauront bien te donner un corps. 
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(Crede-mă 
niciodată apa n-a fost mai limpede în ură 
pământul mai bogat în blesteme 
iarba mai verde în otravă 
niciodată ca azi Timpul 
nu ne-a izbit cu nevăzutele-i arme; 
ne-ar trebui floarea albă 
palid privindu-ne 
pentru a plămădi o altă lume. 
 
 
Demult 
ploi şi rodiri în ceaţa moale ca visul: 
pluteau dealurile legănându-se 
rândunica oua în părul bunicului 
turmele se scăldau în laptele Lunii 
nunţile durau trei–patru veşnicii 
 
pomii erau din albine de aur 
fulgera şi tuna cu colinde în vară 
iar eu primeam sărutul mirului pe frunte 
binecuvântare 
şi dor 
şi-ndrăzneală 
iar împrejurul tâmplelor o cunună 
de sunete! 
acum…) 
 
 
Unde eşti? 
unde sunt eu cel fără-de-tine? 
Ah, ochii tac şi numai degetele au memorie 
păstrându-te; 
da, va veni iarna de care mă tem: 
lup hăituit pentru iubirea aceasta 
o împuşcătură 
şi văzduhul îngheţat prăbuşindu-se-n ţăndări 
iar pe zăpadă o floare roşie rotindu-se 
 
Unde eşti?… 
 
 
 
 
 
 

(Crois-moi 
jamais l’onde ne fut plus limpide de haine 
la terre plus riche en blasphèmes 
l’herbe plus verte de poison 
plus jamais le Temps 
ne nous frappa de ses armes insoupçonnées; 
il faudrait qu’une fleur blanche 
nous contemple pâlement. 
 
Longtemps déjà 
pluies et moissons flottaient dans les 
brumes du rêve : 
les côteaux mollement se blançaient 
l’hirondelle pondait dans les cheveux du 
grand-père 
les troupeaus se baignaient dans le lait de la 
Lune 
les noces n’en finissaient plus 
 
les arbres étaient faits d’abeilles d’or 
les Noëls résonnaient dans les orages d’été 
et mon front recevait le baiser du saint-chrême 
bénédiction 
désir 
audace 
tandis qu’un diadème de sons couronnait 
mes tempes! 
A présent …) 
 
Où es-tu? 
Où suis-je moi celui-qui-est-sans-toi? 
Ah, mes yeux se taisent et seuls mes doigts 
ont de la mémoire; il va venir, l’hiver, 
dont j’ai si peur; 
moi, loup traqué pour mon amour: 
un coup de feu 
l’air glacé de tomber en éclats 
et sur la neige une fleur rouge qui tournoie. 
 
Où es-tu?… 
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2 
Dacă nu ai fi fost de la începuturi 
te-aş fi creat: 
duhul meu plutind peste apele nevăzute 
ar fi poruncit să se facă lumină 
fixând cerul în cuiele stelelor, ar fi ivit 
munţi şi câmpii şi toate vieţuitoarele 
iar în a şasea zi aş fi împodobit 
 
firea cu tine 
tu de atunci şi pururea prima 
şi fără-de-asemănare, apoi 
din coasta ta m-aş fi zidit 
întrupându-mă 
spre a mă închina ţie matrice 
a bucuriei 
şi a durerii. 
 
Niciodată mai lucid în adoraţie! 
Niciodată mai puternic în virtute! 
fiindcă ce-i oare mai înalt decât Iubirea 
mai adânc şi mai cuprinzător? 
(Înţeleptul melc aleargă spre ea 
ciocârlia face dragoste-n zbor 
păstrăvul spre extazul acesta 
se-azvârle-n susul 
prăpastiei 
iar insecta călugăriţă îşi devoră 
partenerul intrând în sublim – 
da, niciodată mai statornic şi mai îndurerat 
pentru iubirea care mă treieră 
 
Aici 
peste pădurile mohorâte 
peste izvoarele adormite trece Timpul 
duhul fără-de margini; 
 
prinzându-l în definiţii şi cifre 
i-am iritat orgoliul 
şi nemăsurata-i putere 
când toate i se supun 
până şi zeii. 
 
 
 

 
2 
Si tu n’existais pas de tout temps, je 
t’aurais créée: 
flottant sur les eaux invisibles, mon esprit 
aurait ordonné que la lumière soit 
par des étoiles clouant le ciel, il aurait suscité 
plaines et montagnes et tout ce qui vit 
puis le sixième jour je t’aurais créée pour 
parer de toi 
 
la création depuis lors à jamais la première 
la sans-pareille 
ensuite de ta côte me formant 
je me ferais corps 
pour me vouer à toi encore et encore matrice 
de la joie 
et de la douleur. 
 
Jamais plus lucide en adoration ! 
Jamais plus fort en vertu ! 
En est-il rien de plus noble que l’Amour 
de plus profond, de plus illimité ? 
(C’est lui que le sage limaçon poursuit 
l’alouette fait l’amour en plein vol 
la truite dans son extase bondit 
au plus haut de l’abime 
et au seuil du sublime la mante-religieuse 
dévore son partenaire.) 
Oui, jamais ne serai – le plus constant 
ni plus malhereux 
qu’en cet Amour qui me parcourt. 
 
Et là 
plus haut que les tristes forêts 
plus haut que les sources endormies passe le 
Temps 
 
dont j’ai réduit l’esprit infini 
en l’enfermant en définitions et chiffres 
tout en irritant son orgueil 
et son pouvoir illimité 
quand tout ce qui est,même les dieux 
lui obéissent soumis. 
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Da, de la începutul lumii doar tu 
Femeie Absolută trecută prin stea 
şi prin lacrimă 
iar eu mereu zidindu-te celulă cu celulă 
piramidă şi fagure 
lăsându-mă judecat 
biciuit 
răstignit 
pentru tine Ceamaifrumoasă 
putere a puterii mele 
suspin de mir picurându-te peste rănile-mi 
niciodată vindecate 
 
3 
Dar cine eşti tu 
cu ce mă împodobeşti pentru slava 
cu care te înconjur? cine eşti tu 
egalul meu de zbor? oare sămânţa mea 
fertilizându-te 
nu tot pe mine mă proiectează în veşnicie? 
oare nu tot eu sunt: al doilea chip 
găsindu-mă-n tine oglindă de puritate? 
 
Cine eşti tu 
somn al meu şi nesomn: 
bâjbâind prin cutele nopţii răsuflarea 
ţi-o aud 
o vreau 
o sorb ca pe un vin întremător 
din ether izvorând în cupa fiinţei tale 
şi mi te dărui 
înfricoşându-te de fără-de-corp 
intrând în mine ca într-un azil 
de lumină 
 
(ah, unul după altul mereu alungaţi 
din Palatul Nenăscuţilor 
căutându-ne prin veşnicii 
rar aflându-ne în 
Cartea cu şapte peceţi 
sfinţind cetăţile cu petrecerea noastră 
aprinzând steaua 
stingând-o 
mereu sperând 
întru nemurire) 
 

Oui, depuis le commencement du monde 
tu es là Femme Absolue passée par les étoiles 
et les larmes 
moi te bâtissant toujours cellule par cellule 
pyramide et rayon de miel 
et me laissant être jugé 
fustigé 
crucifié 
pour toi la Belle-des-Belles 
puissance de ma puissance, soupir de 
saintes huiles s’écoulant goutte á goutte 
sur mes blessures 
jamais cicatrisées. 
 
3 
Mais qui es-tu donc ? 
De quoi me pares-tu pour la gloire 
dont je t’entoure ? qui es-tu 
compagne de mes envols ? Est-ce 
moi-même 
qui te fécondant se projette dans l’éternité ? 
Ne suis-je pas aussi mon second visage 
que je retrouve en toi, miroir de pureté ? 
 
Qui es-tu 
toi, mon sommeil et ma veille?! 
ton souffle errant dans les replis de la nuit 
je l’entends 
je le veux 
je l’absorbe comme un vin de vie 
jaillissant de l’éther dans la coupe de ton être 
tu t’abandonnes à moi 
le sans-corps te fait peur 
et tu entres en moi comme dans un asile 
de lumière 
 
(Ô! un par un sans cesse bannis 
Palais des Non nés 
nous recherchant à travers les éternités 
pour nous retrouver par hasard dans le 
Livre-aux-sept-sceaux 
nous sanctifions les cités par nos fêtes 
allumant l’êtoile 
l’éteignant ensuite 
dans l’espoir indompté 
d’immortalité) 
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Cine eşti tu 
cine sunt eu 
oare sunt tu 
oare eşti eu? arbore bisexuat 
de carne şi suflet 
luminosul meu păcat al răzvrătirii 
ca pe un steag purtându-l 
Cine eşti tu?… 
 
 
4 
Da, de câte ori ne-am propus Infinitul 
de atâtea ori l-am cuprins 
– în acele momente eram al tău 
ca un clopot deasupra lumii 
iar împrejur Neantul tăcând – 
da, zburam iar şoaptele tale: 
„ah, nu-mi ajunge cerul fără de tine“ 
mă îmbărbătau; 
zburam intram în Marele Tot: două 
transparenţe 
de pământescul nostru ne lepădasem zburam 
pătrundeam în acel dincolo de dincolo 
adulmecându-ne esenţele viitoare 
 
(da, zburam dar nu fără de amintiri: 
genunchii tăi mă adorau cuprinzându-mă 
tainei 
sânii ca nişte campanule mă absorbeau 
gâtul fraged palpitând în miresme 
sărutului se dăruia iar acolo adânc 
în miezul de facere ciudata măreţie 
a sângelui prăbuşindu-se iadului 
fierbintea capcană) 
 
Zburam! 
eram aproape de marginea Infinitului 
totul ne aparţinea: imensa grădină 
a stelelor 
marile spaţii de duh 
ochii abstracţi ai puterilor; 
liniştea celestă ne învăluia 
fără-de-trup fiinţa noastră în Marele Tot 
împlinindu-i nemărginirea 
 
 

Qui es-tu 
qui suis-je moi 
serais-je toi 
serais-tu moi ? arbre bissexué 
de chair et d’âme 
de la révolte lumineux péché 
brandi comme un drapeau 
Qui es-tu, toi ? Ô si je savais… 
 
 
 
4 
Oui, toutes les fois que notre but était l’Infini 
nous l’avions aussi englobé 
–à ces moments-là j’étais à toi 
comme une cloche suspendue sur le monde 
avec, tout autour, le Néant muet-oui, 
nous volions et ton murmure à peine perçu : 
<ah, le ciel sans toi ne m’est rien> 
me donnait du courage ; ainsi volant 
nous entrions dans le Grand Tout : 
double transparence 
rejetant notre corps terrestre nous volions 
nous pénétrions dans l’au-delà-de-l’au-delà 
en quête de nos futures essences 
 
(oui, nous volions mais non sans souvenirs : 
tes genoux m’adoraient – verroux de mystère 
tels des campanules tes seins m’absorbaient 
ton cou fragile palpitant aux parfums 
au baiser se livrant et tout au fond, là-bas 
au coeur de la création – mystère étrange – 
le sang s’écroulant aux enfers 
– plège brùlant) 
 
Nous volions 
Nous frôlions le bord de l’infini 
tout nous appartenait : l’immense jardin 
des étoiles, 
les grandes landes de l’esprit 
les yeux abstraits des pouvoirs ; 
la paix céleste recouvrant 
notre être-sans-corps dans le Grand Tout 
lui donnant goùt d’espaces infinis. 
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(ştiu îmi vei spune: „pentru tine 
adevărul stă-n vis, realitatea în irealitatea-i 
adâncă 
şi mai ştiu că zburând ne zidim 
în puritate ca într-o catedrală de aer“ 
iar eu îţi voi răspunde: „mistica mea 
slujeşte Iubirii 
prin ea depăşindu-ne intrăm în sublim 
ca într-o scăldătoare 
de cer; 
ah, ajută-mă să mă bucur de această 
esenţializare 
ca de o nouă naştere: 
râvna mea-i spre această clipă eternă“ 
 
Zburam! 
un sens pur cosmic sufletelor noastre 
plutire în absolut 
singurătate în doi 
gând întru gând şi în acel vuiet auriu în 
albastru 
îţi puneam pe degete inele de veşnicie: 
unul două trei…şapte... Zburam 
spre Clipa eternă… 
 

(je le sais me diras-tu : <selon toi 
la vérité siège le rêve, le réel dans sa 
profonde irréalité 
je sais aussi que tout en volant, nous nous 

bâtissons 
en pureté comme dans une cathédrale d’air>. 
Et moi de te répondre : <ma mystique 
est au service de l’Amour, par lui nous nous 
dépassons toujours, nous entrons dans 
le sublime comme dans un bain d’azur ; 
ah ! donne-moi la force de me réjouir de ce 
ressourcement 
comme d’une nouvelle naissance : 
je rêve depuis longtemps de cet éternel 
instant>) 
 
Nous volions ! 
sens purement cosmique pour nos âmes : 
flottement dans l’absolu – 
solitude à deux – pensées entrelacées 
et au creux de cette rumeur toute d’or dans le 

bleu 
je passais à tes doigts des anneaux d’éternité : 
un, deux, trois… sept… Nous volions 
vers l ‘Éternel Instant… 

Elleny Pendefunda, Planete în delir     



52 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

 
 
5 
Deci trebuia să îmi lipseşti spre-a fi 
pe jumătate numai în fiinţă 
spre-a mă simţi fără-de-mine apoi: 
ne-mărginind lumina cu-ntuneric 
în care taine ard arzând idei 
către idei 
mereu în aşteptare 
 
(Tu unde eşti şi unde-i visul ce 
din sine izvora o lume-ntreagă 
ne-mai-văzută-n forme şi-armonii 
ce ochi de duh privindu-te m-alungă 
din preajma ta în Insula Tristeţii 
acolo unde 
totul se destramă?) 
 
Spectacol fascinant mereu durerea 
născând infernuri dărâmând ades 
palate-n cuget şi zidind incendii 
surâs bătrân în piatră aşteptând: 
eu mă privesc şi-n iezerul de lacrimi 
s-azvârle-un şarpe 
otrăvind adânc 
 
(Tu unde eşti şi unde-i glasul ce 
mari coruri îngereşti ivea-n azururi 
fanfare-n frunze viscol peste munţi 
chemări în seve amintind seminţe 
spre fabuloase germinări apoi 
păduri vuind 
Pământului spre Ceruri!) 
 
 
Izbânzile sunt cele ce înving 
pe-nvingători: o jale ca o ceaţă 
s-aşează-n firea lor tălăzuind 
amarul, disperarea şi-amintirea: 
eroii urcă în statui murind – 
plâng armele-mi 
şi ruginind se sting 
 
 
 

 
 
5 
A fallait bien que tu me manques pour n’être 
que la moitié de mon être 
pour me sentir après sans moi : 
incapable de limiter la lumière des ténèbres 
où le mystère brùle en brùlant les idées 
vers d’autres idées 
toujours en attente 
 
(Où es-tu toi et le rêve 
d’où jaillisait tout un monde 
de formes et d’harmonies inouďes ; 
quels yeux de l’esprit te regardant me 
banissent 
loin de toi dans l’Ile de la Tristesse, là où 
tout se dissipe ?) 
 
La douleur, spectacle fascinant 
qui enfante des enfers, démolissant souvent 
palais imaginaires et bàtissant incendies : 
sourire vieilli qui dans les pierres ronge : 
je me regarde tandis que dans l’étang des 
larmes 
plonge un serpent et empoisonne le fond. 
 
(Où es-tu toi où la voix dont naissaient 
dans l’azur de grands choeurs angéliques 
frondaisons des fanfares, tempètes dans les 
montagnes 
appels des sèves rappelant les semences 
rêvant de fabuleuses germinations 
puis des forêts hurlant, poussant 
la Terre vers les Cieux !) 
 
Les vraies victories sont celles que l’on 

remporte 
sur les vainqueurs : une détresse telle la brume 
s’empare, de leur nature soulevant en délire 
amertume, désespoir et souvenir : mourant 
les héros se transforment en statues 
mes armes se mettent à pleurer 
et s’éteignent rouillées. 
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(Tu unde eşti şi unde-i pasul ce 
reînflorea pustiurile lumii: 
belşug de adevăr şi bucurii 
largi legănări în dansuri de răcoare: 
cum coborau atunci rotiri de păsări 
şi-n aripile-ţi 
se topeau de vis!) 
 
E Timpul cel ce ne împovărează 
şi depărtarea adunând averi 
uitând de lupte, sângerări şi imnuri 
de zborurile-n cosmice-aventuri 
şi doar mândria de-a fi fost perechea 
rămâne-n noi: 
o drojdie de preţ 
 
6 
Înţelepciunea mea se va alege: 
al lumii gust fără de tine, nu 
sihastru-n adâncimile sihastre 
o singură icoană-n suflet: tu 
îţi jur! 
 
Şi voi cunoaşte’naltul prin cădere 
şi-n uscăciunea pietrei voi rodi 
ca vulturul, cu şarpele de-o seamă 
visând la zboruri mă voi umili 
îţi jur! 
 
La noua ta venire voi veghea 
pe marginea neantului statuie 
destinului supus cel Nesupus 
ca Omu-acela sângerând în cuie 
îţi jur! 
 
Plăcerile căzute-s sub zăvoare 
– imensă voluptate ucigând – 
doar amintirea seninându-mi fruntea 
la strălucirea Morţii pure: gând 
îţi jur! 
 
Mai mult decât pe mine te iubesc 
tânjind mă subţiez în adorare 
spre chipul tău de aer năzuind 
şi fericit în răul cel mai mare 
îţi jur! 

(Où es-tu toi et où le pas 
qui faisait refleurir tous les déserts du monde 
richesse de vérité et de bonheur 
larges bercements de danses de fraîcheur ; 
%, les volées d’oiseaux qui tournoyaient 
pour se dissoudre dans 
tes ailes de rêve !) 
Le Temps, comme un fardeau, courbe nos 

epaules; 
l’éspace aussi: pour amasser fortune 
nous oublions combats sanglants 
vols, hymnes, cosmiques exploits ; 
il ne nous reste que l’orgueil divin 
d’avoir formé un couple: 
précieux levain… 
 
6 
A la fin ma sagesse choisira : 
le goùt du monde sans toi, non; 
plut%t ermite aux plus sombres ermitages 
et dans l’âme une seule image: toi 
je te jure! 
 
Je connaîtrai les cieux par la chute 
je germerai dans la sécheresse de la pierre 
égal à l’aigle et au serpent 
rêvant d’envols je m’humilierai 
je te jure! 
 
Je veillerai à ton prochain avènement 
comme une statue au bord du néant 
insoumis soumis à sa destinée 
comme cet Homme-là sous les clous saignant 
je te jure! 
 
Les plaisirs sont mis sous les verroux 
– immense volupté meurtrière – 
a l’éclat de la Mort claire 
seul le souvenir vient dérider mon front, 
je te jure! 
 
Plus que moi-même je t’aime oh combien 
m’étiolant à force d’adoration 
je ne rêve que de toi, de ton visage d’air, 
heureux au coeur du mal le plus profond 
je te jure! 
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7 
Nu-i Marea în alin să mă adune 
ea doar abisuri îmi oferă, dar 
pe care eu oricând i-l pot întoarce 
mult însutit 
amarul său e-nveninată dungă 
iar zările-i deschise vânturi ţes 
uitări în lene 
adormire lungă 
 
(Tu unde eşti?) 
E Muntele puterea mea de soartă 
statornic pisc 
la care mă adun spre-a te sculpta 
mister în aşteptare 
spre-a te chema la marele festin 
al mândrei toamne care se petrece 
înfiorând prelung păduri târzii 
şi gândurile-mi cu suflarea-i rece 
 
Tu unde eşti? 
 
 
Departe-n văi în murumur omenirea 
cu răbufniri în patime de veac 
aici doar eu 
la chipul tău de aer 
arzând cântări-miresme-n blândul ceas 
o fumegare 
lin-liniştitoare 
ca un oftat al Firii în popas 
 
Tu unde eşti? 
 
 
Am semne dinspre Moarte: 
se desrobesc nălucile-n văzduh 
ca steaguri largi 
desfăşurate ceţuri 
şi Timpul-gâde îmi culege clipa 
– când toate-s vii 
şi sângele-i sonor – 
ci nefiinţa-şi mugureşte aripa 
 
 

 
7 
Non ! la Mer ne peut pas me caresser sereine, 
ce n’est que l’abîme qu-elle puisse m’offrir 
l’abîme qu’à mon tour je pourrais lui rendre 
mille fois agrandi 
son amertume est une rate venimeuse 
et à ses horizons ouverts les vents 
tissent de paresse les oublis, 
longs sommeils. 
 
Où es-tu ? 
Le force de mon destin c’est la Montagne 
c’est la cime fidèle 
d’où je puise des formes pour te sculpter 
mystère en attente 
pour te convier ensuite au grand festin 
du bel automme qui passe sans arrêt 
tandis que sous sa froide haleine 
frissonnent mes pensées et les bois oubliés. 
 
Toi, où es-tu ? 
 
 
Au loin dans les vallèes c’est la rumeur du 
monde 
avec ses lourds éclats de passions 
ici moi seul 
devant ta chère image d’éther 
je brùle incessamment 
du dous parfum des chants 
douyce fumée reponsante 
soupir de la Nature, silence qui hante. 
 
Toi, où es-tu ? 
 
La mort me donne de ses signes : 
les revenants inondent l’immensité 
les brumes déploient leurs larges voiles 
comme des drapeaux 
le Temps-bourreau cueille mon instant 
– quand tout est à la vie 
et le sang chante 
mais l’aile de la mort fait germer ses boutons. 
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Ah, unde eşti? 
Şi degetele mele 
îndrăgostite neuitând nimic 
te-nalţă-n grabă: 
stânca se mlădie 
un dans–idee început de zbor 
amurg de pofte 
cerul îşi deschide: 
apocalips frumos izbânditor 
 
(Lup hăituit pentru iubirea-aceasta 
– zăpezile pământul au sfinţit – 
şi e târziu 
şi paşii vin din ceruri 
şi e târziu 
şi paşii s-au oprit: 
o-mpuşcătură-dor şi-o umbră naltă 
rotindu-se 
şi intru-n asfinţit) 
.......................................................... 
Tu unde eşti?!… 
 
 
 

Ah, toi, où es-tu ? 
En voici mes doigts toujours épris 
qui n’ont rien oublié 
t’élévant vite aux nues ; 
le rocher s’assouplit 
une danse-idée, ébauche d’envol 
le ciel êtale 
crépuscule de désirs : 
l’apocalypse, beau triomphateur. 
 
(Loup pourchassé pour cet amour suis-je 
sur cette terre que j’ai sacrée 
il se fait tard 
les pas arrivent des cieux 
il se fait tard 
les pas se sont arrêtés : 
un coup de feu – désir : une ombre haute 
tourne sur elle-même 
et j’entre dans le Couchant !…) 
.......................................................... 
Où es-tu, toi ! ?… 
 

Neptun-Mangalia, august/ aoùt 1987 
 

 
 Elleny Pendefunda, Separarea apelor 
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Cătălin MOCANU 
 
Gheorghe Andrei Neagu,  

De la stânga la dreapta 
Existenţă şi semnificaţie 
 

rozator consacrat, Gheorghe 
Andrei Neagu este astăzi un 
reper sigur şi durabil al 

literaturii române contemporane, nu 
doar prin creaţia literară de mari 
dimensiuni, cât şi prin eforturile, 
uneori disperate, de susţinere a 
culturii vrâncene şi naţionale. Revista 
„Oglinda literară“, condusă de Gh. 
A. Neagu, este mărturia palpabilă că 
slujirea unei cauze nobile înfrânge 
cele mai grele obstacole – indiferenţa 
şi prejudecăţile. 

De curând, Editura Tipo Moldova 
din Iaşi, în colecţia „Opera Omnia“ a 
realizat o excelentă antologie de pro-
ză scurtă din creaţia lui Gh.A. Neagu, 
intitulată De la stânga la dreapta, care 
ne pune, din nou, în faţa unui 
prozator deplin conturat, dispunând 
de o bogată paletă a mijloacelor de 
expresie şi cu o operă care poate 
rezista oricărui exerciţiu critic. 

Ab initio, titlul antologiei ar putea 
contraria prin impresia de banal, dar 
simbolistica celor două direcţii este 
una demnă de a fi luată în seamă. 
Cele două laturi formează un sistem 
dual, în care, adesea, dreapta este 
considerată pozitivă. Linia dreaptă 
simbolizează drumul parcurs de la 
cauză la efect, de la increat la creat, 
mai curând ca acţiune şi trecere de 
influxuri de la unul la celălalt, decât 
ca structură a lumii. În al său Tratat 
de istorie a religiilor, M. Eliade arată 
că, în unele comentarii rabinice, 
primul om, Adam, era nu numai 
androgin, ci bărbat pe partea dreaptă 
şi femeie pe cea stângă. Dumnezeu l-
a despicat în două atunci când a creat 
bărbatul şi femeia. La Judecata de 
Apoi (Ziua Domnului), cei buni stau 
în dreapta şi merg în Paradis, iar cei 

răi stau în stânga şi merg în Infern. 
Christos cel înviat stă „la dreapta 
Tatălui“. În aceeaşi ordine de idei, în 
tradiţia Kabbalei, dualitatea mâinilor 
Domnului, care în acest caz nu are 
nicio conotaţie negativă, este expri-
mată prin faptul că dreapta sa (mâna 
cu care binecuvântează) simbolizează 
milostenia, iar stânga („mâna rege-
lui“) simbolizează dreptatea. În cazul 
maestrului Neagu, „de la stânga la 
dreapta“ nu reprezintă o pendulare, ci 
un drum ireversibil de la întuneric la 
lumină, de la ne-cunoaştere la 
revelaţie. 

Cele 36 de proze ale antologiei 
sunt ancorate într-un „realism“ 

existenţial, în care conştiinţa şi 
sensibilitatea autorului transcend 
realitatea uneori adsurdă, alteori 
monstruoasă în care gravitează eroii 
prozelor lui Gh. A. Neagu. 

Temele schiţelor şi nuvelelor din 
volum privesc problematici diverse, 
precum absurdul, suferinţa, viaţa 
cotidiană în regimul comunist şi în 
anii'90, inadaptarea, fantasticul ş. a. 
În cazul prozelor lui Gh. A. Neagu se 
poate vorbi despre o autentică tema-
tologie. Temele şi motivele au o in-
fluenţă decisivă asupra reţelei de 
relaţii textuale interne. Ele coordo-
nează şi integrează câmpul textual. 

La o atentă lectură a celor 36 de 
proze antologate se observă că 
existenţa umană este expusă în 
esenţiale coordonate ale sale. Fără 
îndoială că, nu întâmplător, sunt 
adunate 36 de proze, întrucât, în nu-
merologie, 36 este „numărul solida-
rităţii cosmice“, al întâlnirii elemen-
telor şi „evoluţiilor ciclice“. 36 este 
numărul Cerului, iar derivatele sale 
ocultează relaţiile triadei Cer-

Pământ-Om: 72, dublul său, este 
numărul Pământului, iar triplul, 108, 
numărul Omului. 

Câteva reflecţii asupra prozei lui 
Gh. A. Neagu se impun. Spre 
deosebire de exprimarea lirică, 
asumată direct de ego-ul care se 
autoprezintă în însuşi procesul 
autoscopic, în proză se identifică un 
tip de discurs a cărui trăsătură 
esenţială este absenţa aproape totală a 
oricărei referiri la autor. Ştergerea 
sau estomparea referinţelor la instan-
ţa enunţării conferă prozelor din 
volum o tranzitivitate aproape abso-
lută. Aceste observaţii se referă la 
relatarea strict narativă. Naraţiunea, 
în cazul prozelor noastre, constituie o 
modalitate „originară“ de autoreflec-
tare a ego-ului creator pe parcursul 
reprezentării evenimentelor, cu aju-
torul limbajului. Este o modalitate 
formal-obiectivă de comunicare, pen-
tru că ego-ul se retrage în spatele 
evenimentelor, relatându-le ca şi cum 
le-ar privi de la distanţă. De fapt, el 
se autoreflectă, indirect, prin aceste 
evenimente (ca suite de întâmplări şi 
personaje). 

Evenimentele în care sunt 
implicate personajele prozelor lui Gh. 
A. Neagu sunt tot atâtea „ecrane“ 
prin care se proiectează ego-ul proza-
torului, ca parte identică, în substan-
ţa sa, cu subiectivităţile personajelor, 
ca ipostaze epic modelate. Prin ur-
mare, în esenţa sa ultimă, textuali-
zarea narativă implică, incontestabil, 
atitudinea subiectivă, ca, de altfel, 
întreaga literatură.  

P 
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Tema primei proze a volumului, 
Jurnalul unui pui de găină, este 
fantasticul simbolic, în fapt, o ale-
gorie a înstrăinării fiinţei într-o lume 
ostilă, incomprehensibilă, neasumată 
lăuntric. Imaginea este împinsă spre 
o funcţionare simbolică, puiul este 
aici simbolul existenţei pure care este 
aruncată în contingenţă. Valoarea 
literară a prozei constă în inovaţie, în 
posibilitatea textului de a evita 
clişeul.  

Muntele este simbolul larg 
răspândit al apropierii de Divinitate, 
exprimând conceptele de stabilitate, 
imuabilitate şi puritate. Tema nuvelei 
Spinarea de piatră a Făgăraşului o 
reprezintă sacrificiul neasumat, 
involuntar, dar pe deplin justificat de 
încercarea omului de cucerire a 
muntelui – simbolul trancendenţei. 
Într-un plan limitat, asistăm la 
experienţa muncii brutale a unor 
militari în termen pe şantierul militar 
al Transfăgărăşanului, nuvela putând 
fi, tale quale, încadrabilă într-un 
proletcultism târziu. Dar, într-un 
plan superior, nuvela se „citeşte“ 
prin intermediul bogatului simbo-
lism al muntelui, care ţine de ideile 
de înălţime şi de Axis Mundi. Ca 
centru al hierofaniilor atmosferice şi 
al unor teofanii, muntele se înscrie în 
simbolismul manifestării Increatului 
prin creaţii. Muntele este punctul de 
întâlnire al cerului cu pământul, sălaş 
al zeilor şi capăt al ascensiunii 
omului. Militarii în termen repre-
zintă tocmai fermentul dizolvant care 
periclitează Kosmos-ul arhetipal. 
Prin această ultimă calitate, jertfa 
celor care schimbă ordinea apare ca 
firească.  

În prozele Decoraţia şi Pricopsiţii 
decoraţiei, autorul îşi exersează 
umorul fin şi sarcasmul, pornind de 
la întâmplări aparent banale. Arta 
prozatorică a lui Gh. A. Neagu constă 
tocmai în precizia cu care bazaltul 
personajelor sale este prelucrat. Cele 
două proze sunt episoade desprinse 
din realitatea socială anterioară şi 
imediat după evenimentele din 1989. 
Eroului îi este hărăzit să trăiască, 
kafkian, într-un univers fără sens. 

Păpuşa şi Pepita sunt două proze 
care atestă sensibilitatea prozatorului 
şi care îl smulg pe cititor din 
cotidianul naraţiunilor lui Gh. A. 
Neagu. O calitate de mare prozator a 
autorului este predilecţia pentru 
scoaterea din anonimat a întâmplă-
rilor obişnuite. Autorul observă, con-
semnează, dar îi lasă cititorului totala 
libertate de a simţi, fără a-i influenţa 
şi conduce emoţia. 

În Moartea şobolanului se supra-
pun două planuri care ţin de aceeaşi 
problematică a destrucţiei univer-
surilor complementare. Ulcerul şi 
şobolanul sunt cele două elemente 
care periclitează orizonturile interior 
şi exterior. Uciderea şobolanului 
prilejuieşte manifestarea violentă a 
ulcerului de care suferă eroul schiţei, 
dar şi un transfer de acţiune, semni-
ficând posibila vindecare: „Şobolanul 
din mine murise. Şobolanul murise... 
Şobolanul murise...“. Autorul recur-
ge la trei motive care au făcut carieră 
în literatura contemporană: şobolanul 
ca agent al ciumei camusiene, greaţa 
lui Sartre şi foamea lui Knut Hamsun. 
Simbol chtonian, şobolanul este un 
animal încărcat de simboluri prepon-
derent negative. În studiul Omul cu 
şobolani (1909), S. Freud arată că acest 
animal care scormoneşte capătă o 
semnificaţie falică şi anală, legându-l 
de noţiunea de bani: „Şobolanii 
capătă semnificaţia «bani», raport 
care se manifesta prin asociaţia 
«rate» - «şobolani» (Rate – Ratten). În 
delirul său obsesional, pacientul îşi 
construise un veritabil etalon mone-
tar constituit din şobolani (Ratten-
währung); de exemplu, la începutul 
tratamentului, când i-am comunicat 
la cât se ridică onorariul pentru o 
şedinţă, el a răspuns într-un mod pe 
care nu l-am înţeles decât şase luni 
mai târziu: «Câţi guldeni, atâţia şobo-
lani!» («Soviel Gulden, soviel 
Ratten!»)“. În analiza freudiană, gra-
ţie fecundităţii şobolanilor, ei devin 
întruchipări ale copiilor: şi unii, şi 
ceilalţi sunt semne de prosperitate. 

Purtătorul de cruce, amintind prin 
titlu de jertfa christică, este o proză 
care necesită mai multă atenţie 

datorită celor două simboluri, 
nebunul şi crucea. Personajul naraţiu-
nii, Andrei, poartă cu tenacitate o 
cruce în care s-au adunat păcatele 
comunităţii, dar contextul epic în 
care gravitează aminteşte mai curând 
de Diogenes din Sinope sau de 
nebunul din Stiinţa voioasă a lui 
Nietzsche. Toţi trei au în comun 
căutarea: Diogenes căuta omul auten-
tic, nebunul lui Nietzsche – 
Dumnezeul metafizicii occidentale, 
Andrei caută lumea. Un bogat 
simbolism prezintă nebunul. Acesta 
este „lama 0“ a Arkanului Major din 
jocul de Tarot. Nebunul se află în 
afara raţiunii şi a normelor societăţii. 
În Evanghelie, înţelepciunea umană 
este nebunie în ochii lui Dumnezeu şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu nebunie 
în ochii oamenilor. Dintre toate 
imaginile Tarotului, Nebunul este 
cea mai misterioasă, mai fascinantă şi 
mai neliniştitoare. Nebunul nu este 
încadrat între cele 21 de Arkane 
Majore numerotate de la 1 
(Magicianul) la 21 (Lumea), deci nu 
are număr. Aşadar, este în afara 
jocului, în afara Cetăţii, extra muros. 
Alţi autori numerotează această lamă 
a Tarotului cu 22. 21 formând un 
ciclu complet, 22 înseamnă, de fapt, 
întoarcerea la 0. 0 sau 22, potrivit 
simbolisticii numerelor, înseamnă 
limita cuvântului, acel dincolo de 
sumă. Dar Nebunul nu este neantul, 
ci vacuitatea, fana-ul sufiţilor, când 
conştiinţa fiinţei devine cea a lumii, a 
totalităţii umane şi materiale de care 
s-a desprins pentru a merge mai 
departe.  

Evident, lectura prozei lui Gh. A. 
Neagu ne oferă farmecul descoperirii 
şi a altor simboluri. În registru ontic, 
omul este, în terminologie „existen-
ţialistă“ vorbind, un „aruncat-în 
lume“. Interesant este, în ultimă 
instanţă, că omul însuşi este perceput 
şi se percepe pe sine ca pe un simbol, 
un model în miniatură al 
Universului.  

 

Daniel CORBU 
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Theodor CODREANU 
 
 
 
 
 

 

Un sorescian 
moldav 

 
ulţi se tem că după noi, cei încercaţi de ani, se 
arată pustiul literar, într-o vreme în care 
literatura însăşi a ajuns la marginea lumii, 

aproape fără să se mai vadă din spatele fotbaliştilor, al 
oamenilor politici, al „vedetelor”, al maneliştilor, al 
comentatorilor „teleintelectuali” etc.…. Ce mai înseamnă 
azi, să zicem, un Paul Goma, marginalizat şi el undeva 
departe de ţară, în faţa lui Adrian Mutu, a lui Adrian  
Copilu’ Minune, a Nicoletei Luciu, a Monicăi Tatoiu şi a 
altor „celebrităţi”? Şi totuşi, în pofida tuturor obstaco-
lelor (sau poate tocmai de aceea), literatura română 
generează talente, poezia continuând să fie, în spaţiul 
european, un fenomen românesc încă departe de a se fi 
secătuit. Asistăm, în ultima vreme, la debuturi promiţă-
toare, unele atrăgând atenţia juriilor literare din toată 
ţara. Altele trec neobservate sau se bucură de prefeţe 
entuziaste din partea celor consacraţi. Un exemplu este şi 
cartea de debut a lui Cristinel C. Popa, În numele tatălui 
(Editura Junimea, Iaşi, 2013), cu ilustraţii de Dragoş 
Pătraşcu şi cu o generoasă prefaţă a lui Liviu 
Pendefunda („În numele tatălui” sau despre hermeneutica 
ocultă a mileniului). 

Titlul preia, desigur, prima sintagmă din gestica 
arhetipală a Sfintei Treimi a Crucii şi, mai mult de atât, 
cartea e construită triadic: Mărturie, Vânătoare de amintiri, 
În căutarea poetului, sugerându-se solidaritatea izomorfică 
dintre canonul literar laic şi canonul biblic, ligament 
pierdut de poezia postmodernistă a ultimelor promoţii 
literare: optzecişti, nouăzecişti, douămiişti, toate apleca-
te, secularizant şi desacralizant, asupra „concretului”, 
eşuându-se în naturalismul pornografic şi scatofilic, 
echivalentul morţii poeziei înseşi. Iată însă că, la orizont, 

apare o generaţie transmodernă, menită să scoată poezia 
dintr-o înfundătură sinucigaşă. Cred că autorul ieşean, 
pe care-l comentez, face parte dintr-o asemenea 
generaţie, răsturnând rosturile literaturii împotmolite în 
verbiajul steril al textualismului. Chiar şi prezenţa, în 
partea ultimă, a efortului de „regăsire” a persoanei poe-
tului (În căutarea poetului) sugerează o asemenea cotitură, 
ştiut fiind că, de regulă, „artele poetice” deschid, în 
modernitate, arhitectonica volumelor de poezie. Parcă 
ne-am întoarce la  „codul invers” (Constantin Barbu) al 
volumului Poesii, de Mihail Eminescu, de la finele anului 
1883, unde „artele poetice” Epigonii şi Criticilor mei 
încadrează, în partea finală, Scrisorile şi Luceafărul, cele 
mai înalte „argumente” ale geniului eminescian. Struc-
tura aceasta nu este opera lui Titu Maiorescu, precum s-a 
vehiculat până azi, ci a poetului însuşi (Nicolae 
Georgescu). Transmodernii „reabilitează” şi pe această 
cale poziţia lui Eminescu de centru iradiant al canonului 
literar românesc, poziţie care, prin Istoria critică… a lui 
Nicolae Manolescu, s-a crezut că poate fi demolată în 
favoarea postmodernistului Mircea Cărtărescu. 

Desigur, punerea în ecuaţie a noilor debutanţi cu 
întoarcerea la Eminescu nu este de ordin axiologic, 
deocamdată, ci doar prin urmarea unui model arhetipal 
de neegalat, care poate fi salvator. „Eminescianismul” lui 
Cristinel C. Popa, din fericire pentru el, s-a adaptat altui 
model, unul contemporan: Marin Sorescu, şi el admirator 
necondiţionat al lui Eminescu, autor al celebrei Trebuiau 
să poarte un nume, model9 care străbate cartea În numele 

                                                 
9 Marin Sorescu a avut geniul de a recunoaşte echivalenţa centrului 
iradiant al canonului laic occidental (Shakespeare, v. poezia Shakespeare) 

M 
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tatălui. Probabil, punerea în paralel a canonului laic cu 
cel biblic, concretizată în izomorfia ascunsă Eminescu/ 
Marin Sorescu, iar, mai departe, în cea dintre tatăl 
poetului/ Tatăl ceresc, l-a putut îndritui pe Liviu 
Pendefunda să vorbească, relativ la poetica lui Cristinel 
C. Popa, de „hermenutica ocultă a mileniului”, în sensul 
călătoriilor astrale ale iniţiaţilor prezenţi în poezia 
autorului prefeţei. 

Prezenţa intermediarului sorescian îi creează lui 
Cristinel C. Popa avantajul de a nu se fi rupt pe 
postmodernism, ieşind, transmodern, din acesta prin 
cultivarea ludicului şi parodicului optzecist, dimensiuni 
stilistice consonante, altminteri, cu metaparodiile lui 
Sorescu (Singur printre poeţi, 1964), cel care avusese 
precedent în Parodiile originale (1916) ale lui George 
Topîrceanu. Cristinel C. Popa convine de la bun început 
că Eminescu a spus tot10, poema care urmează imediat 
după Pregătiri pentru debut: 
Adio vorbe, clinchete de clopot, cântece şoptite, 
Ciripituri, ori susur de ape 
Tunete şi fulgere, adio! Nimeni nu trebuie să mai vorbească. 
Eminescu a spus tot ce trebuia spus, 
Nu vă mai urcaţi pe piedestaluri abrupte, nu vă mai înfoiaţi 

în haine prea largi, 
Trageţi-vă plapuma cât vă e măsura, 
Eminescu, doar el a avut ce trebuia de spus. 
Chiar şi acum, de dincolo de vise ar putea să ne trezească. 
El poate să se plângă, să ne dojenească 
Noi cel mult am putea cerşi cuvinte. 
Trebuie să tăcem, 
Marele poet a spus tot. 

Paradoxul e că a tăcea întru Eminescu este singurul 
mod de a-l continua, de a scrie poezie.  A juca table sau 
şah cu Marin Sorescu poate fi un nou început, deşi însuşi 
Sorescu este modelul impenetrabil, care-i dă mat (Table 
cu Sorescu): 

Ce şi-a găsit şi el! 
Să joace şah cu viaţa. 
Se potrivea mai bine o tablă. 
Românului puturos de mai ieri. 
Uite, îl provoc pe maestru. 
Mut şi eu o casă pe norul albastru. 
El face pe prostu. Îmi dărâmă eşafodajul. Trimite o vijelie 

din senin şi răstoarnă casa. 
Dar eu dau la timp din casă. Mut mobila, dimineaţa. 
Pe culoar, în faţa uşii vecinului Petre. 
El mută gunoiul în faţa uşii. 
Revine Sorescu. 
El mută o poezie în prima linie a avangardei. 
Eu mut câteva cifre pe răbojul vieţii noastre. 
El mută fatal, intrând în galeria maeştrilor poeziei. 

                                                                                      
cu a centrului iradiant al canonului literar românesc (Eminescu, v. Trebuiau 
să poarte un nume). Eminescu însuşi recunoscuse poziţia privilegiată a 
„divinului brit” în literatura lumii. 
10 A se vedea şi portretul eminescian din poema Cum arăta Eminescu. 

Eu nici n-am puterea să ridic o piesă. Mat. M-a topit de tot. 
Nu se vede nimic. Cerul e înnorat. Nicio speranţă…. 

Şi cum maestrul de „şah” recunoscuse deja demiur-
gia creatoare a lui Shakespeare şi a lui Eminescu, crede 
că lui i-a mai rămas alt demiurg, cel al zborului Coloanei 
fără sfârşit (Brâncuşi n-a existat): 

Brâncuşi n-a existat, 
A existat doar o poartă urâtă şi frumos scârţâitoare unde 

tinerii 
se logodeau, 
Aşa zisă a sărutului, 
n-avea nicio legătură cu unirea a două salive din guri 

diferite. 
Şi poarta aceea n-avea nici clanţă, nici lustruită nu era, 
păianjenii şi stelele de pe cer îşi făceau culcuş la fereastra ei. 
A mai existat şi o masă rotundă fără niciun fel de accesoriu, 
Nefolosită de oamenii de rând 
Doar Sfântul Petru şi Iisus au luat cina Cea de Taină în 

tăcere 
acolo unde Brâncuşi nu exista. 
Şi o Doamnă Pogany pe numele ei, cu nişte ochi mari 

expresivi şi un nas fin ca de primadonă. 
Capul, capul lunguieţ ca un om, Un adevărat Oblio în ţara 
capetelor pătrate 
Şi o coloană imensă a mai existat. 
Una fără cap şi fără coadă, începea în centrul pământului şi 

se termina în cealaltă galaxie, la capătul universului, deci 
fără nici o noimă. Etc. 
Ceea ce-l salvează pe Cristinel C. Popa de banala 

pastişă sau parodie facilă este naturaleţea şi impre-
vizibila aură kynică (în sensul dat cuvântului pe filosoful 
german Peter Sloterdijk) a frazării aparent prozaice, în 
care dozează ceva şi din jocul nichitastănescian. El 
deplânge, bunăoară, soarta cărţilor care au ajuns să nu 
mai fie bune de nimic, ci doar de astupat ungherele din 
pereţi împotriva frigului. Poetul ştie însă că trebuie 
păstrate „Pentru atunci când căzuţi la pământ să avem 
parte de a doua renaştere!” (Cărţile). Renaşterea transmo-
dernă! În care ştiinţa şi poezia nu mai sunt separate şi 
duşmane fie în numele „autonomiei esteticului”, fie în 
numele „adevărului” pe care numai raţionalismul 
cartezian l-ar deţine. Astfel, poetul poate scrie un poem 
cu un titlu ca acesta: Henri Coandă, cel mai mare poet, în 
care rolurile dintre poet şi savant se schimbă alchimic: 

L-am întrebat şi eu pe bătrânul Coandă care e secretul 
poeziei invenţiilor sale. 

Mi-a spus doar atât: iei cuvintele, le montezi aripi, le lipeşti 
elice de fuzelajul frazei şi le dai drumul să zboare. În zbor 
planat. 

De fapt el, Coandă e cel mai mare poet al României. 
Eu am luat premiul mondial pentru aeronautică. El a primit 
meritul poezesc în grad de mare colan. Ce ţi-e şi cu aviatorii 
aceştia poeţi! Unde ai mai văzut să construieşti poezii în 

avion şi să nu le dotezi cu elice. Şi Eminescu ar fi fost 
invidios! 
Aceste răsturnări alchimice, care vin şi ele tot din 

Eminescu, ar putea fi asimilate şi curentului paradoxist 
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propulsat de un scriitor matematician ca Florentin 
Smarandache sau de un poet ca Ion Pachia Tatomirescu, 
aflat în dispută mâniată cu primul. În orice caz, efectele 
sunt salutare. În vreme ce edilii „pragmatici” şi 
televiziunile se înspăimântă ori de câte ori peste ţară vin 
ninsori abundente, poetul poate adresa un protest 
hotărât împotriva maculării şi distrugerii albului 
zăpezilor, fiindcă atât ne-a mai rămas (Măcar să ne ningă, 
măcar atât): 

De ce cereţi deszăpezire? Of, acest cuvânt odios. Lăsaţi 
pământul aşa cum e el, alb, să ne intre în suflete! Să ne 
tulbure visele. 
Noi nu vrem pământ, ca la ‘907! Pământul gol nu mai e 

bun la nimic. Ţărâna golaşă nu arată prea bine. 
Nu ştiaţi că bolovanii cenuşii conţin câte o fărâmă din noi? 
Câte o coastă din tine, câte un suspin din noi toţi? Amintiri 
ale unor glorii apuse…Mihai, Traian. Cei de atunci. Trebuie 
să le fie şi lor foame şi frig... 
Şi e o regulă generală iarna ca pământul să respire doar sub 
mantia caldă a anotimpului. Plapuma de argint să ne ţină de 
cald, să ne potolească setea. Vreţi pământ gol? 
Ţărâna fără de culoare e menită doar să sune strident pe 
coşciuge imaginare. Nu vrem deszăpezire! 
Să plouă peste noi cu fulgi de zăpadă! 

„Vânătoarea de amintiri” din partea a doua augmen-
tează această nostalgie după „zăpezile de altădată” 
(François Villon), amintiri în numele tatălui/ Tatălui, rea-
mintindu-ne, pe urmele lui Nichifor Crainic, că orice act 
artistic veritabil dezvăluie ceva din nostalgia paradisului. 
Acum, se insinuează unda tragică de sub vălul jocului 
parodic, joc cu moartea, ca la Tudor Arghezi, cel din De-a 
v-aţi ascuns, însă şi de astă dată dintr-o perspectivă 
întoarsă, cea a fiului căutător al Tatălui. Fiul îşi dojeneşte 
tatăl somnolând pe catafalc şi ascuns sub cruce: 

Ce spui? 
Să merg să bat clopotele? 
Am nişte clopoţei de la ultimul an Nou. 
Mai ţii minte, ne-ai învăţat balada lui Terinte, şi a lui Jian, 
Ce să-ţi fac, se cunoaşte că eşti bătrân. 
Nu, nu mai e nevoie să mai aduci apă de la fântână, cu 

braţele tale sleite, 
Am adus canalizare în casă, ştii doar, că s-a discutat, 
Acum te faci că dormi! 
Şi centrala termică e în funcţiune de când te-ai pus şi tu 

acum la somn; ce naiba? 
Hai, scoală, vine iarna, nu mai trebuie aduşi oamenii la tăiat 
lemne, Nu te mai ascunde după crucea aceea lustruită. 

Poemele închinate Tatălui sunt dintre cele mai 
frumoase din literatura noastră. De obicei, poeţii au 
excelat în rememorarea fiinţei mamei, de la Eminescu 
până la Grigore Vieru. La Cristinel C. Popa s-ar putea 
specula pe marginea unui „complex al tatălui”, 
obsedant, antifreudian, în moartea nedreaptă a acestuia: 

Tatăl meu a dispărut fulgerător, într-o noapte. 
De atunci nu mai spun rugăciuni de necaz. 
Mi l-au luat aşa, deodată. 
Nu puteau să-l mai ţină o zi, ori o noapte, 

Să ne punem la punct socotelile cu viaţa. 
Barem lista de cumpărături să o aranjăm. 
Să-şi şteargă şi el ochelarii fumurii, să-şi potrivească ziarul 
îndoit în şoşonii prea largi. 
Obosit şi slab, n-a avut vreme să-şi dreagă nici glasul. Şi-a 
înghiţit mai întâi vorba. Apoi n-a mai putut să se mişte. 

Până când a murit printre aparatele de respiraţie. 
A plecat pe nepusă masă. Fără o leţcaie, fără pic de 

murături, 
nici măcar cu un colţ de pâine în braţe. Până şi lumânarea 

şi-a uitat-o în graba aceea prostească. 
Suprapunerea palimpsestică dintre tatăl pământesc 

şi Tatăl ceresc ia forma unei rugăciuni, în Tatăl meu, 
dojana, cu un final nechibzuit şi distonant, adresându-se, 
acum, Tatălui ceresc: 

Tatăl meu care te-ai dus la ceruri 
Miruiască-se renumele tău 
Vie familia ta ce te plânge, 
Facă-se gândul tău fără de prihană, 
Precum în cer, nu e pe pământ. 
Viaţa noastră cea fără de tine 
Îndulceşte-ne-o nouă, Doamne, astăzi şi mâine 
Că destul am plâns şi ne-am întristat că prea devreme ni L-

ai luat 
Precum în cer, nu e pe pământ (fără tata). 
Şi îţi iertam, Ţie, Doamne, gândul rău, că la ceas de seară ai 

vrut 
Ca el să moară 
Şi îţi iertăm şi noi greşelile Tale 
Precum şi Tu le ierţi pe ale noastre… Etc. 

Căutarea tatălui se confundă, în a treia parte a cărţii, 
cu În căutarea poetului, tenta raţionalist-cinică a 
paradoxismului apelând şi la relativitatea spaţio-
timpului einsteinian (Trecutul de după şi viitorul de 
dinainte de prezent). Poetul nu poate fi căutat şi găsit decât 
din prima zi de după înmormântare (În căutarea poetului). 
A căuta poetul înseamnă a căuta şi România de după 
catastrofala ei prăbuşire postdecembristă, o Românie a 
albului zăpezilor abundente, ca întoarcere a poeziei 
alungate din lume: 

Ei, Românie de azi! Lăsaţi să ne ningă până ne-om acoperi 
de tot! Până ce din urmele celei ce a fost odată va irumpe o 
nouă viaţă. 

Lăsaţi să ningă, nu deszăpeziţi nimic! În centru, maşinile 
fornăie înfundat, cu un sunet de moarte. Deszăpezire, ce 
cuvânt odios! De ce trebuie să ucidem în acest fel visele? 
Fulgii de zăpadă pot să acopere imaculat canalul de zgură 
al lui Becali. Stratul de nea va troieni înfrigurat poponeţul 
lui Boc. Fulgii mari, cât un bloc, se vor topi pe silicoanele 
Nicoletei Luciu! Alţii vor putea să acopere dosul 

zgrunţuros al Nikitei. Să facem o altă Românie pe zăpadă în 
jos! Să ne construim o ţară nouă din omăt! Aşa că, 
Domnule dragă, dă ordin, ceva!: să ningă în continuare 
până ne veţi acoperi pe toţi!... 

Iar apoi, mâine, puii păsării cu clonţ de zăpadă să descopere 
între troienele ruginii urmele ţării de vis, aşa cum ne-am 
dorit-o şi nu am reuşit să o avem… Haideţi să o 
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construim acum, mai întâi din zăpadă! Nu e timpul 
pierdut. 
După care urmează întoarcerea la modelul arhaic 

românesc, dincolo de aberaţiile „capitalismului de cume-
trie” şi al vedetelor de Dâmboviţa (Reţetar românesc): 

Reţetar românesc, 
Dalta de piatră a lui Brâncuşi, 
plus pana de aur a lui Eminescu, 
Peste care se adaugă: 
Iile, câmpiile şi munţii falnici, şi cântecele Maramureşului. 
Pe acestea le găsiţi fie vrac, la faţa locului, fie ascunse în 

noduri de platină în Rapsodiile lui Enescu. 
Scripca din poemele lui Porumbescu se amestecă încet cu 
poeziile lui Arghezi şi 
Schiţele lui Nenea Iancu. 
Peste toate se toarnă cernit din norii albaştri şi de pe limbile 

de zăpadă ale Fagăraşului 
Aluat mioritic, 

Se amestecă cu izvoare şi ciripit de păsări. 
Se gustă cu vârful minţii. 
Dacă e prea poetic se adaugă puţină comedie cu Birlic. 
Dacă e prea sărat, puneţi în practică formulele lui Procopiu 
Adăugaţi mirodenii vechi: din Racoviţă, Barbu Lăutaru, 

chiar Peneş Curcanul. 
Cale regală a unei posibile renaşteri spirituale, dar 

care rămâne de domeniul utopiei poetice în mentalitatea 
„pragmatică” a celor care ne fac istoria. 

Dacă există o primejdie în evoluţia stilistică a lui 
Cristinel C. Popa, aceasta se întrevede încă în volumul de 
debut. Cea dintâi este autopastişa, în lipsa resorturilor 
profunde ale creaţiei, şi în insuficienta elaborare estetică 
a unor texte. Pe de altă parte, reuşitele certe, semnalate 
atât aici, cât şi de către prefaţator, îl obligă enorm pentru 
viitoarele cărţi. Îmi place să cred că le va onora. Inclusiv 
să iasă definitiv de sub umbrela sorescianismului. 

 
Daniel CORBU 
 

Matei Vişniec. 
Mitologia măştii şi 
dimensiunea 
tragică a fiinţei 

 
 

intre scriitorii români care 
au imigrat în Occident în 
anii premergători lui 1989, 

doar Matei Vişniec a dovedit, o 
spunem fără a oripila notorietatea 
unor excelenţi scriitori români 
împrumutaţi de noi culturii franceze 
(Dumitru Ţepeneag, Paul Goma sau 
George Astaloş, o celebritate literară. 
Şi asta datorită pieselor de teatru, 
care au dobândit repede glorie 
internaţională după stabilirea auto-
rului la Paris. Pentru că Matei Vişniec 
este inventatorul unei formule 
originale de teatru absurd care 

cucereşte prin obsesiile torturante, 
inserţiile de poezie şi metaforism, 
lipsa didacticismului, parabola, 
sensurile transcendentale, prin umo-
rul tragic şi prin ceea ce exegeţii săi 
au numit deja intelectualizarea 
emoţiei. El are, acum, un loc al său în 
familia de spirite ce-i conţine pe 
Ionesco, Beckett, Kafka, Camus, 
Buzzati sau Arrabal. Teatrele din 
Franţa, Germania, S.U.A., Polonia, 
Canada, Rusia, Maroc, Iugoslavia, 
Finlanda, Italia, Olanda i-au făcut 
celebre piese ca Ultimul Godot, Caii 

la fereastră, Angajare de clovn, 

Groapa din tavan, Bine, mamă, da’ 
ăştia povestesc în actu’ doi ce se 
întâmplă-n actu’ întâi, Artur, 

osânditul, Ţara lui Gufi, Spectatorul 

condamnat a moarte. Câteva dintre 
aceste piese devenite clasice au fost 
scrise în ţară, înainte de autoexilul 
său din 1987, refuzate de cenzura din 
România. Când ne-am cunoscut, la 
întrunirile Cenaclului de luni, condus 
de profesorul Nicolae Manolescu, 
Matei Vişniec era participantul mut. 
Nimeni nu-şi aminteşte să-l fi auzit 
vorbind despre textele care se citeau, 
deşi participa cu regularitate. 

D 
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Coborât din mitica Bucovină, Matei 
Vişniec (n. 1956, la Rădăuţi), student 
la Facultatea de filozofie din 
Bucureşti, prieten afabil şi săritor la 
nevoie, se înţepenise în atitudinea de 
„privitor ca la teatru”. Între gălăgioşii 
lunedişti, unii poeţi adevăraţi, alţii 
îngroşând rândurile caracudei, Matei 
Vişniec tăcea şi scria. Volumul de 
debut al lui Matei Vişniec, La noapte 

va ninge (Ed. Albatros, 1980), trădau 
propensiunea poetului pentru 
poemul filozofic, inteligenţa textuală, 
fineţea lirică, gustul pentru parodie şi 
parabolă. Anecdoticul, prezent în 
multe dintre poemele lui Matei 
Vişniec, încearcă să ascundă o mare 
tristeţe existenţială, să camufleze un 
spirit neliniştit, de o extraordinară 
vervă iniţiatică în cunoaşterea lumii, 
ca în acest poem, intitulat Despre 

Seneca: „Lovesc şi eu, loveşte şi tata/ 
iată-ne trecuţi în primul rând de soldaţi/ 
lovesc şi eu şi loveşte şi tata/ soldaţii sunt 
din ce în ce mai eleganţi/ şi pe măsură ce 
înaintăm/ în adâncul coloanelor/ suntem 
serviţi cu lichioruri fine/ şi purtăm 
discuţii despre Seneca/ şi despre 
economia politică/ iată-ne ajunşi la capăt/ 
cu hainele sfâşiate, cu pumnii sângerând/ 
asemeni celor/ din primele rânduri”. 
Mare parte din textele acestei cărţi 
sunt poeme-parabolă, cu o atmosferă 
borgesiană, kafkiană, cu un limbaj 
familiar, persiflant: „Am aflat că nu 
prea vezi cu ochiul drept/ zise leul/ da, nu 
prea văd, zise păzitorul leului/ ce 
nenorocire, ce nenorocire, zise leul, şi nici 
cu urechea dreaptă/ nu prea auzi, nu-i 
aşa, nu prea, într-adevăr, nu prea, zise 
păzitorul leului/ ce nenorocire, ce 
nenorocire,/ zise leul// Dar tu, zise 
păzitorul leului/ ai labele paralizate, nu-i 
aşa, / aşa e, aşa e, zise leul/ rău, foarte 
rău, zise păzitorul leului/ şi nici mirosul 
tău şi nici colţii tăi/ nu mai sunt ca 
înainte/ aşa e, aşa e, zise leul,/ ce 
nenorocire, ce nenorocire,/ zise păzitorul 
leului” (Despre ochiul drept). 
Tehnica folosită de Matei Vişniec este 
aceea a augmentării, a ridicării 
faptului minor, a banalului, la 
dimensiuni spectaculoase, senzaţio-
nale, provocatoare de emoţii lirice: 
„De câteva zile sunt căutat/ prin toate 
muzeele planetei/ se zvoneşte că sunt pe 

cale să-mi distrug/ toate autoportretele/ 
se zvoneşte că toate cărţile/ au povestit de 
fapt, pe ascuns, viaţa mea/ şi că orice 
trecător/ care ţine mâinile în buzunare/ 
ar fi luat deja legătura/ cu mine. La toate 
ferestrele oraşelor/ stau înghesuiţi câţiva 
fotografi/ se bănuieşte că într-una din 
zile/ voi ieşi să-mi cumpăr/ un ziar sau 
un pachet de ţigări/ eu însumi am 
întrebat/ dacă nu m-am văzut pe mine 
însumi/ nu, răspund eu/ şi trec liniştit 
spre muzeu/ trăgând un turn după 
mine”. (Voi ieşi să-mi cumpăr un 

ziar).Cea de a doua carte, Oraşul cu 

un singur locuitor (Ed. Albatros, 
1982), nu schimbă registrul poetic, 
atmosfera parabolică, dar accentu-
ează caracteristicile poeziei din prima 
carte. „Faptele” acestei bizare poezii 
se petrec într-un oraş imaginar, 
Euforia, într-un timp spaţializat, 
dilatat la maximum, personajele cărţii 
fiind Poemul, Poetul, Makta, Câinele 
Leukodemos. În această carte, Matei 
Vişniec încearcă, aşa cum observa 
Petru Poantă, „întemeierea unei 
realităţi, concomitent cu discreditarea 
ei”11. Totul aici sugerează o 
singurătate totală a spiritului: „Pe 
străzile oraşului, câinele oraşului/ mă 
latră încet,/ de ce latri la mine, îl întreb,/ 
sunt singur, îmi răspunde/ şi mă 
cuprinde frica/…/ de ce strigi la mine, 
mă întreabă/ câinele oraşului aproape 
plângând,/de ce strigi aşa de urât la 
mine?/ sunt singur, îi răspund/ şi mă 
cuprinde frica” (Convorbiri cu câinele 

oraşului). Poetul se află într-o 
continuă luptă cu agresivitatea 
realului, a civilizaţiei, în poeme în 
care antonimiile, paradoxul, ironia, 
detaşarea cu care e rostit discursul 
poetic nu pot ascunde întru totul 
deziluzia, disperarea. Ultimul ciclu al 
cărţii, Descrierea poemului, e o 
originală artă poetică a lui Matei 
Vişniec, în care ritualul creaţiei 
înseamnă, de fapt, autodistrugerea 
fizică a poetului: „Cu fiecare cuvânt 
scris mâna devine/ mai neagră şi mai 
blestemată/ o mână de ucigaş, spune 
mama, trebuia/ să nu te fi născut/ 
trebuia/ să te fi lăsat mai departe să paşti 

                                                 
11 Petru Poantă., Radiografii, Ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 1985 

capre/ pe întinsele câmpii ale zeului 
Leukodemos,/ sărmanul, iertare”. 

Aceeaşi senzaţie de frig 
existenţial şi acelaşi frison surrealist, 
provenit din înălţarea faptului banal 
la valoare simbolică, întâlnim şi în 
Înţeleptul la ora de ceai (Ed. Cartea 
Românească, 1985), ultima carte de 
poeme publicată în ţară înainte de 
autoexilul său la Paris. Urmuziene, 
înscenările lirice din Înţeleptul, 
perfect susţinute tehnic, anticipează 
în Matei Vişniec pe excelentul 
dramaturg de mai târziu: „Regele îmi 
arăta visător instrumentele/ sale de 
tortură vai ce frumos vai/ ce pasionant 
trebuie să spunem eu/ ciorapii însă îmi 
alunecau din nou peste/ pantofi şi în 
timp ce mă aplecam/ regele spunea iată o 
sferă perfectă/ în ea nu încap mai mult de 
două buburuze/ una din ele cedează 
întotdeauna/ şi atunci aflăm o mulţime 
de lucruri/ despre senzaţii ele vin de 
departe din/ univers şi ne transformă 
încet” (Mai mult de două buburuze). 
Sau: „Hei, e cineva înăuntru? întreabă 
fluturele/ aşezându-se pe gura fierbinte a 
puştii/ Hei, e cineva-năuntru? Repetă 
ecoul/ alunecând de câteva ori în jos şi în 
sus/ prin ţeava înroşită/ Hei, e cineva-
năuntru? Repetă pădurea/ cu rădăcinile 
adânc înfipte în fuga animalelor/ E 
cineva ascuns/ în inima sărată a 
oceanului? Repetară şi ciclopii 
neliniştiţi// E cineva în miezul adormit al 
materiei/ şi are nevoie de ajutor?” 
(Despre materie).  

Volumul Poeme ulterioare (Ed. 
„Cartea Românească”, 2000) adună 
poeme scrise după 1987, texte de 
mare rafinament, pornite tot de la 
spectacolul cotidian, autorul părând 
a contrazice ideea că orice prozator/ 
dramaturg omoară în el un poet. 
Creator al unei formule lirice 
originale şi al unui univers poetic 
propriu, inconfundabil, de „marcă” 
Matei Vişniec, actualmente cel mai 
jucat dramaturg român în lume, dar 
şi un spectaculos poet şi prozator, 
onorează cu asupra de măsură 
galeria panteonică a literaturii 
române. 

●
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Matei VIŞNIEC 
 
 
 

Zahăr pudră au 
fost semnele 
mele de 
punctuaţie 
 
Ce poeme siropoase am putut scrie pînă azi 
doamne, mi-e ruşine de mine 
dulceţuri adevărate, magazine de dulciuri 
au fost poemele mele 
munţi de halva au fost frazele mele 
zahăr pudră au fost semnele mele de 
punctuaţie 
 
miere de albine cu bucăţi de faguri în ea 
au fost gîndurile mele 
 
chiar şi mîna care a scris 
n-a fost decît o dîră de gem 
prin simţurile mele au circulat 
cisterne pline cu compot iar din gura mea 
au ţîşnit numai cornuleţe cu nuci şi clătite 
umplute  
cu şerbet 
 
nu e de mirare deci că tot universul în jurul 
meu 
s-a zaharisit  
nimeni nu mai mişcă, timpul devine o 
bomboană tare care  
îţi rupe dinţii 
cuvintul dulce înnebunit de tristeţe 
s-a aruncat urlînd în gura cuvîntului solniţă 
 

 

Aşteptam 
învierea florilor 
 
 

Aşteptam în faţa cuvîntului floare 
cu un buchet de garoafe ofilite în mînă 
ştiam din sursă sigură că învierea florilor 
urma să se producă înurmătoarele 24 de ore 
 
în spatele meu întreaga florărie  
mirosea a mort, a putreziciune 
a petale călcate în picioare 
eram mii de oameni acolo 
aşteptînd învierea florilor 
 
ştiam din sursă sigură că florile 
urmau să învie în următoarele 48 de ore 
cu morţii nu era sigur, ei mai trebuiau să 

aştepte 
dar florile de pe mormintele lor 
urmau să învie în următoarele 3 zile 
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În timp ce 
făceam 
reverenţa 
 
 
Nu mă vorbiţi de rău 
n-am vrut să vă spun toate acestea 
am vrut să tac dar 
tăcerea s-a evaporat în ultima clipă 
 
am vrut să mai fac o ultimă reverenţă  
                         şi să mă retrag 
dar în ultima clipă, în timp ce făceam reverenţa 
pasul mi-a alunecat 
corpul meu imens s-a prăbuşit peste oraş 
a strivit bisericile, circul, clădirea 
                        administraţiei 
a lăsat o gaură imensă în piaţa centrală 
cînd am vrut să mă ridic  
                       era prea tîrziu 
cuvintele au ţîşnit singure 
speriate poate de atîta cădere 
 
 

Cuvântul om 
 
 
Du-te pînă la capătul cuvîntului somn 
intră înăuntru 
înăuntru cuvîntului somn 
ai să găseşti (chircit, zăpăcit) cuvîntul om 
 
ia-o invers apoi şi ai să dai 
de cuvîntul moarte 
cuvînt de neînţeles, încă misterios 
                                fără ieşire se pare 
                                fără iertare 
                                dar muritor 

 
cuvîntul moarte cînd moare 
lasă în urma sa trei ferestre deschise 
trei ferestre pentru trei cuvinte esenţiale 
pentru trecut prezent viitor 
trei ferestre deschise 
visate de om în somn 
 
 
 

Femeia care are 
amanţi 
 
 
Femeia care are amanţi 
umblă zi şi noapte goală pe stradă  
sau cel mult îmbrăcată într-o rochie făcută 
din palmele amanţilor ei 
care continuă să o mîngîie toţi în acelaşi timp 
de zece ori pe secundă 
 
femeia care are amanţi  
tace mult dar surîde în somn 
tu crezi că ea rămîne singură acasă 
dar în adîncul ei patul e făcut pentru bărbaţi 
misterioşi 
 
femeia care are amanţi trăieşte cu o veşnicie 
mai mult 
decît noi toţi, decît cuvîntul dragoste şi decît 
sărutul final 
cînd îţi spune adio, femeia care are amanţi 
nu te lasă niciodată singur 
cuvintele ei sunt tot atîtea urme de paşi 
dacă te iei după ele ajungi într-o casă pustie 
unde două ceşti de cafea stau neatinse pe masă 
 
vă spun, şi nu încercaţi să înţelegeţi acest lucru 
femeia care are amanţi 
nu-şi mai doreşte bufniţă 
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Ea trăieşte în 
corpul meu 
 
 
O singură dată s-a strecurat ea în pat la mine 
ca să doarmă, aşa, în pat la mine 
şi i-a plăcut 
şi de atunci trăieşte în corpul meu 
 
şi de cînd trăieşte ea în corpul meu 
o simt tot timpul 
cînd se trezeşte se trezeşte în corpul meu 
cînd se duce la duş se spală în corpul meu 
cînd îşi ia micul dejun din corpul meu îşi ia 
micul dejun 
 
nu ştiu cu ce se ocupă ea toată ziua 
dar în corpul meu se agită ea toată ziua 
şi chiar şi atunci cînd face dragoste cu un alt 
bărbat 
tot în corpul meu se iubeşte cu un alt bărbat 
ca şi cum corpul meu ar fi patul ei 
unicul pat în care îi place ei să fie 
 

Precum hainele 
devenite prea 
largi 
 
 
Sînt zile cînd cuvintele se scîrbesc  
                                      de om 
de creierul omului, de  
gura sa care muşcă în gol 
de chiar cuvîntul om care 
orice s-ar spune 
este sursa tuturor cuvintelor 

 
supărîndu-se pe propria lor sursă 
cuvintele devin astfel de nefolosit 
precum hainele devenite prea largi 
precum cuvîntul corp care 
                   devine inutil 
odată cu îngroparea corpului 
 
scîrbite de ceea ce sunt obligate să spună 
cuvintele se îngroapă toate în pămînt 
în pămîntul fierbinte, colcăitor 
din gura omului 
 

 
 
 

Undeva, 
cândva  
 
 
Undeva, cîndva da am trăit în deşert 
poate am fost şarpe poate am fost scorpion 
poate am fost o păsăre care s-a hrănit cu şoareci 
altfel nu-mi explic această plăcere de a vedea 
lumea 
                                            de sus 
 
nu că aş fi fost obosit dar soarele 
începe să mă transforme în nisip 
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eram un munte acum sunt o adunătură de 
pietre 
oamenii se agaţă de umerii mei 
ca să urce pe creştetul meu 
de acolo de sus se vede ceva 
dar ce ? 
 

 
 
 
 

Un vertij erotic 
 
 
Cuprins de un vertij erotic 
monstrul nu şi-a mai devorat victima 
să fim buni, să fim frumoşi 
a murmurat monstrul cu buzele umezite 
                                   cu ochii în lacrimi 
 
cei zece mii de participanţi 
la sacrificarea fecioarei 
au scos un urlet 
s-au repezit la picioarele monstrului 

şi i-au sărutat numeroşii genunchi 
i-au curăţat bucăţelele de carne putredă 
dintre dinţi 
l-au spălat, l-au stropit cu parfumuri 
 
toropit de plăcere monstrul a adormit 
cei zece mii de participanţi la  
                   sacrificarea fecioarei 
l-au păzit pe monstru de muşte 
timp de o sută de ani 
 
în ziua în care s-a trezit  
monstrul a simţit o foame cumplită 
 
 
 

Măcar  două 
mâini 
 
 
Cum să fii tu în acelaşi timp 
mare şi corabie, pasăre şi cer 
în această lume nu se poate aşa ceva 
n-ai decît să te întorci acolo 
înapoi în pîntecele de unde vii 
 
aici nu poţi să fi în acelaşi timp 
naştere şi născut 
auz şi ureche 
ochi şi văz 
poate la tine acolo, în mocirla 
de unde vii în cîntecul de unde ne auzi 
în orbirea din care ne vezi 
în mama unică în care te storci 
 
poate acolo să fie totul aşa cum vrei 
aici însă va trebui să înveţi să taci 
şi nici să nu atingi vreodată ceva 
pînă cînd n-or să-ţi crească 
măcar două mîini 
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Catinca AGACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ion Ciurea Weidner, 
poet al meditaţiei  
 

olumul  Frunzele anotimpurilor,  apărut la Editu-ra 
Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe, este a şaptea  
carte de poezii a profesorului universitar, 
jurnalistului şi scriitorului Ion Ciurea Weidner, 

perso-nalitate marcantă a exilului geman, redactor vreme de 
aproape 20 de ani la Postul de radio Deutsche Welle din 
Köln. El cuprinde o selecţie a versurilor scrise în ultimii 6-7 
ani, ce s-au scurs de la publicarea volumului Veşnicia trecerii 
- un vîrf valoric al creaţiei lirice a autorului. Căci cealaltă 
carte editată în acelaşi an 2013, Treceri, însu-mează poezii de 
dragoste închinate iubirii eterne, majori-tatea datând din 
anii tinereţii, păstrate în manuscris peste decenii, la care s-
au adăugat şi câteva inedite.  

Poemele din acest nou op sunt scrise  într-o perioadă de 
adânci frământări sufleteşti ce marchează un traseu 
biografic ce parcurge drumul dinspre lumina ce erupe spre 
un timp populat de umbre şi continue interogări. O vreme 
în care boala cumplită şi apoi dispariţia iubitei12 cauzează 
stări sufleteşti de gravă nelinişte şi aproape insurmontabilă 
durere, ce au dus, nu de puţine ori, la disperare şi voinţă de 
disipare în eter, de plecare definitivă o dată cu aceasta. 
Fiecare poem este datat şi localizat aşa încât poate fi uşor 
legat de metamorfozele stărilor sufleteşti, ale popoarelor de 
gânduri ce l-au urmărit pe poet prin diferitele spaţii 
gografice. Mare parte din aceste poeme sunt inspirate chiar 
de mirajul parcului ce înconjură locuinţa sa din Köln, 
situată în proximitatea Rinului - ambianţă ce l-a predispus 
la meditaţie şi sfredelitoare interogări pe marginea 
destinului lumii, tainelor  universului.  

 Titlul volumului este o metaforă ce sugerează nu atât 
curgerea caleidoscopică a anotimpurilor, cu accent pe cel 
mai drag inimii scriitorului, toamna, cât mai ales curgerea 
timpului, a timpului etern şi a celui biologic al eroului 
poetic ajuns în toamnă, când frunzele părăsesc încet-încet 
copacul. Căci aşa se simte el după pierderea femeii iubite, ca 
un copac desfrunzit, aflat în bătaia vântului, şuierîndu-şi 

                                                 
12 Este vorba de profesorul universitar, scriitoarea şi pictoriţa Rodica 

Weidner Ciurea 

durerea fără ca cineva s-o audă, fără ca cineva să-i poată 
aduce înapoi aura lui însorită de altădată, deoarece putere 
pentru reînmugurire nu pare să mai aibă. Acel Orfeu 
înflăcărat de altădată a dispărut odată cu frunzele ce i-au 
golit corola.  

Locul lui e luat de eul poetic îngândurat, solitar, fin 
observator, ce scruteză tot ce se petrece în jur şi reflectează 
pe marginea curgerii ireparabile a timpului, momentul 
revelării producându-se în faţa naturii aflată la capătul unui 
ciclu. Cu un fin substrat filosofic, volu-mul are ca idée 
fundamentală reproducerea perpetuă a lumii, căci totul e o 
trecere şi o petrecere. Ceea ce face natura de mii de secole, 
adică reluarea continuă de etape/anotimpuri - moartea, 
îngheţul şi apoi renaşterea, înflorirea şi rodul - este în 
microformat ceea ce se întâmplă în Univers la scară largă, 
totul fiind reluat ciclic, având un început, un sfârşit şi din 
nou un început, un microunivers după modelul din 
macrounivers, într-un echilibru perfect.  

 Subsumate aceleaşi paradigme poetice cu care ne-a 
obişnuit autorul din editările anterioare, versurile din acest 
volum par scrise de un Robinson Crusoe, părăsit pe o insulă 
(de fapt parcul casei sale), moment în care se produc 
revelările, în care intuiţia saltă liberă prin înde-părtate 
spaţii. Timpul său a trecut aproape nu ştie cât de repede şi 
acum se află în faţa unei noi răspântii. Rupt de Ţara limbii 
materne, departe de stilurile, curentele, modele literare ce 
au marcat evoluţia literaturii române în care a ales să se 
instaleze, departe de ochiul vigilent al criticii literare ce a 
înregistrat şi ea mutaţii, deplasări de accent, poetul, după 33 
de ani de autoexil, scrie aşa cum simte. Mai exact, cum 
inspiraţia, acea metaforică pasăre prévertiană, acumulările 
culturale, simţul înalt al limbii, concepţia sa despre poezie, 
bogata experienţă de viaţă şi înţelepciunea atinsă îi dictează: 
natural şi simplu, dar cu o răscolitoare substanţă 
problematică, prinsă în vers muzical şi plin de încărcătură 
emoţională. Avem de a face cu o poezie frumoasă şi 
profundă, plină de semni-ficaţii, delicată şi tandră, sensibilă 
şi uimitoare ca expresivitate lirică, meditativă, imaginativă 
şi picturală, cu accente grave, mai rar, ludice ori ironice. O 

V 
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poezie vizionară, a cărei farmec se descoperă la o lectură 
atentă. Contemplativ, cum se autodefineşte (,,spirit/ 
contempla-tor-revelator”), cu o rară  intuiţie cosmică şi 
capacitate de a vedea dincolo de prezent şi aparenţele 
acestei lumi, poetul este obsedat de marile întrebări 
existenţiale (,,marea întrebare/ a devenirii Lumii”), 
filosofice (,,cur-gerea timpului cosmic / prefacerea 
spaţiului” – Grădina-univers, Univerul-grădină), revenind 
mereu la armonia şi echilibrul naturii proiectată în 
cosmicitate.  

Universul poetic, înscris pe aceeaşi linie a preocu-
părilor lui dintotdeauna, este axat pe  câteva tematici 
majore, constante, perene în lirica sa, precum: raportul om-
Univers; raporul om-Dumnezeire; raportul om-Natură-
Timp; raportul om-civilizaţie; Natură-Cosmos; Iubire-Ţară 
(ţara eternă); Iubirea raportată la Timp; Iubirea (sentiment 
etern, universal şi înălţător al omenirii, cu miraculoasa ei 
forţă creatoare) şi Trecerea etc. Spaţiu şi Timp/Macrotimp, 
Infinit şi Finit, Material şi Imaterial, Viaţă şi Moarte, 
Trecerea şi Petrecerea, Univers - Multivers/ Multiunivers, 
Microunivers - Macrounivers, Facere şi Naştere/Renaştere, 
Etern şi Efemer , Religie-Ştiinţă sunt dimensiunile  
fundamentale, pilonii liricii poetului de stirpe 
ardeleanească. Din toate marile tematici abordate străbate 
îngrijorarea faţă de natura continuu agresată, faţă de soarta 
omenirii, de evoluţia societăţii în general şi a celei româneşti 
în particular, de mersul patriei istorice (cu extraordinare 
resurse materiale şi umane, furată şi umilită însă de noii 
ciocoi), a poporului din care se trage (înrobit şi manipulat 
de păpuşarii politici) şi a cărui neputinţă îl îndurerează 
profund până la revoltă.  

Cu un filon extras din nelinişti filosofice13(aparent 
speculative, izvorâte însă din intense trăiri şi îndrăzneţe 
cugetări) şi altul dintr-un sentiment de ataşament adânc 
înrădăcinat faţă de natură şi spaţiul mioritic14, cu un lirism 
curgând din melosul ardelenesc în care s-a format cât şi din 
strunele împreunate ale lui Goga - Cotruş, Blaga, fără nicio 
influenţă străină sesizabilă, cu un extra-ordinar dat al 
intuiţiei poetice, autorul aduce în spaţiul liric românesc o 
puternică notă de prospeţime, de  auten-ticitate. Ea se 
defineşte prin abordarea unor problematici general umane 
ce frământă omenirea de secole printr-o grilă proprie, 
originală, prin plonjarea în cosmicitate şi în fabulosul 
naturii văzute în conexiune, cât şi în contem-poraneitatea 
metisantă deloc liniştitoare, prin sinceri-tatea şi claritatea 
expresiei poetice, forţa mesajului înalt umanist, lumina şi 
speranţa pe care versurile sale le degajă.  

 Volumul se deschide cu un superb poem intitulat 
Perpetuum mobile, ce proiectează o viziune proprie despre 
cosmogonie, despre Facerea lumii, a universului, numit 
simbolic ,,multivers”, într-o succesiune de tablori vizuale de 

                                                 
13 nici nu se putea altfel, autorul fiind absolvent al Facutăţii de Istorie-

Filosofie a Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj.  
14 Explicabil şi prin apartenenţa sa la comunitatea românească din 

Covana. 

mare forţă plastică şi de sugestie. (,,Ne-am prefăcut, din duh, 
în devenie, / O taină sfântă, veşnic început,/ Rostire spiralată, 
intrinsecă,/ Dospind un multivers întreţesut.// Parte materie, 
parte energie, / Întrepătrunderi, fluxuri, reveniri,/ Ca-ntr-o-
nvârtită, feciorească, horă,/ Joc cosmic, reprodus din amintiri”). 
Tema centrală a acestuia este cea a reluării vieţii dintr-un 
punct, într-un veşnic proces început-sfârşit-început, a 
primenirii şi renaşterii continue a Lumii în dimensiunea 
Eternului, poate pe alte planete, în alte forme. Sunt 
succesiuni în infinitul Timp/Macrotimp ce se răstoarnă în 
noi faţete, născându-se şi renăscându-se din ,,Eternul  
Gând” (,,În veşnicia curgerii astrale, / Secvenţe din secvenţe 
renăscând,/ Sfârşitul este veşnic începutul/ Care devine din 
Eternul Gând”). Omul a fost în acel început al cărui ,,rost” e 
de nepătruns (,,Am fost la începutul lumii ,,martor”/ Şi nu doar 
,,Martor”- ,,parte” eu am fost,/ Cuprins în braţele Eternităţii/ Ce 
poartă-n sine Nepătrunsul Rost”). Crearea lui rămâne cel mai 
mare mister (,,marea taină a devenirii lumii”) în continuare 
(,,Înseminat în inima genunii/ Ca alţi genomi de vise plăsmuiţi,/ 
Purtam în noi o aprigă dorinţă:/ Să fim cândva cu viaţă dăruiţi”). 
Drama sa constă în chiar destinul, dorinţa de a ieşi din 
nebuloasa cosmogonică (,,cenuşiul cerului închis”), împlinită 
prin trimiterea în ,,aventura lumii-n devenire”, prefacerea 
din ,,duh” în ,,devenire”. Ideea fin sugerată e că pământul şi 
omul nu sunt singulari, în universul infinit existînd, aşa 
cum au mai existat şi vor mai exista,  alte forme de viaţă. 
Omul nu este quitesenţa, noi zicem că este alfa şi omega, 
dar nu ştim dacă e unica fiinţă superioară din acest 
univers/multivers. Nimic nu este întâmplător în cosmos: 
totul a mai fost şi se reia ciclic după legi interne, veşnice, ale 
acestuia. Numai ni se pare că ştim ce e în Cosmos, în fapt 
totul rămâne de nepătruns, iar Omul e o  mică fărâmă a 
acestuia (,,Ce e în Cosmos nu prea ştim,/ Doar intuim planuri 
înalte,/ Conexiuni şi întâmplări,/ Explozii şi extrapolări, / Iar 
Omul …între multe alte”- Omor). Universul are viaţă proprie, 
legi necunoscute deşi par cunoscute (,,În molecule şi atomi,/ 
Microbi bacterii şi genomi,/ Pulsează Univeru-n sine”). Un 
univers ieşit din bob de foc (,,spirală-n cer dospită”), dintr-
un punct,  devenind  multiunivers prin reluatele 
multiplicări de planuri cosmice. Totul a mai fost (,,Coloană 
infinită-n zbor,/ Spirală-cerc rotită,/ Dospind acelaşi cosmic praf,/ 
Plămadă-n veci menită.”- Gândind necuprinsul). Ochiul 
omului vede ,,doar zarea de ocean”, dar infinitatea n-are 
cum o percepe ci doar bănui (,,o mare şi mai mare”). Un alt 
memorabil poem, Big-bang, reia tema arhicunoscută a marii 
explozii ce a delanşat expansiunea universului, numai că 
poetul-cugetător, vizionar, o proiectează în alte posibile 
începuturi - regenerări ale acestuia pentru a se afla în 
continuu echilibru cosmic (,,Nimic n-a fost ce să nu fie/ Şi nu 
va fi ce n-a mai fost,/ În Multiversul-Devenire,/ Cu propriul, 
neînţelesul rost”). Universul e văzut astfel ca un animal 
fabulos, mitologic, ce naşte şi renaşte continuu, 
multiplicându-se (,,Renaşte multiversul-fiinţă,/ Pulsând big-
banguri paralele,/ Când undeva mor constelaţii,/ Altundeva, se 
nasc, iar, stele.”) la infinit, tablourile cosmice  în mişcare 
amintind întrucâtva de inegalabila descriere eminesciană a 
călătoriei prin spaţiul infinit a lui Hyperion (o călătorie însă 
spre începuturile lumii, spatiul primordial, spre Creatorul 
suprem-Demiurgul, cu ruga de a  schimba ordinea cosmică, 
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ceea ce se dovedeşte a fi imposibil). Sursa pornirii 
expansiunii cosmosului nu se cunoaşte, dar poetul lasă loc 
Dumnezeirii, libertăţii să crezi Facerea ca fiind acel Început, 
fiindcă acel ceva nu-l ştie nimeni (,,O piesă veşnic rejucat,/ Cu 
Regizor necunoscut”). Raportat la condiţia umană, limitată 
(,,Perpetuum mobile în ceruri,/ Nimicnicie pe pământ”), misterul 
se amplifică.  Acest nesfârşit al universului surprins 
magistral de Brâncuşi în Coloana infinitului este un nou 
pretext de reflecţie şi conexiuni neaşteptate, poetul văzând 
în acestă operă o uriaşă metaforă-parabolică a reluărilor 
succesive de ciclu (,,un perpetuum mobile,/ cu gâturi succesive,/ 
permanente,/ interminabile./ Gâturile:/ Big-bang-uri/şi ele 
reluări/ succe-sive”- Unicitate), a ordinii cosmic (,,Totul e 
Unul,/Unul e Totul”). În faţa deşertăciunii lumii, cauzată de 
neputinţa raportată la Eternitatea Timpului/ 
Macrotimpului, şansa Omenirii constă (în accepţiunea 
poetului) în ,,mozaicul generaţiilor”(Risc), ce asigură iluzia 
perpetuării la infinit a speciei. Un alt reprezentativ poem, 
Metamorfoză, surprinde marile transformări din micro şi 
macrocosmos, rotirea caleidoscopică a anotimpurilor 
precum succeda-rea începutului şi sfârşitului  lumii, pe care 
o cunoaştem, pe care n-o cunoaştem (,,În timp,/ o rugină se-
arată/… / vigoarea ameninţând/ căderea,/ decăderea din viaţă, 
anunţând,/ prefigurând ducerea spre altceva,/ altundeva,/ a 
mărului,/ a omului/…/ perpetuă trecere-petrecere/../ stingerea a 
toate cele,/ în pulberea dintre stele,/ misterioasa minune/ 
izvorând/ din aceeaşi/ genune”) 

 Poezia de dragoste, mai puţin prezentă în acest volum, 
este în general una meditativă, gravă. Chiar la fiinţa dragă 
se raportează din perspectiva contopirii în eternitatea 
timpului (,,Lumină Eşti, umbră-ntuneri,/…/ Trecut eşti prezent, 
viitor,/ Un fir în imensul fuior,/ Ce-şi toarce scadenţa tăcut / În 
curgerea dintru-nceput”- Lumină eşti). Trist şi însingurat 
după pierderea iubitei, eroul poetic se pregăteşte şi el 
pentru plecarea definitivă la marea întâlnire cu ea şi 
refacere a cercului iubirii de dincolo de viaţă şi de moarte 
(,,Plec,/ în curând, plec/ undeva,/ spre nicăieri,/ sau, poate,/ spre 
pretutindeni,/ acolo,/ altundeva/…/în nimicul pur, abisal”- Plec). 
Golit sufleteşte, el se simte fără viaţă (,,formă fără fond”), 
un eşuat (,,pe-o insulă de tot pustie”), o umbră  ce se plimbă 
printre mor-minte, nemaidorindu-şi decât trecerea Styxului 
(Spova-da). Melancolic, trece dintr-o dimensiune în alta a 
timpului apropiat, nerealizând măreţia curgerii orelor  (,,Mă 
culc în ieri/ şi mă trezesc în mâine,/ ziua de azi/ îmi pare că n-a 
fost,/ mă culc în zori/ şi mă trezesc în noapte,/ lumina zilei/ pare-
mi fără rost.”- Mărturisire).  

Poezia dedicată naturii e cuprinsă în pasteluri şi elegii 
de rară sensibilitate, în meditaţii filosofice. Natura este 
văzută ca miracol, loc mitic, metamorfozat, un microunivers 
necunoscut, ce repetă la scară redusă marile mişcări din 
Univers. Stările poetice cunosc deplasări rapide de accente, 
de la extaz la melancolie, fiind în consonanţă cu ciclicitatea 
naturii. Ideea pe care o sugerează e că nu numai frunzele 
toamnei târzii trec, ci el se trece, înaintea lor. Iar frunzele 
toamnei nu sunt decât iluzii spulberate (Frunze-stele). Eroul 
poetic însuşi se simte un copac fără frunze - cu braţe 
descărnate -, care se roagă Demiurgului ,,din cerul verii”. 

Ploaia de frunze, ca şi copacul din care cad, sugerează un 
ciclu, dar în alt plan, cel al trecerii spre o nouă dimensiune, 
eternă. Cele două planuri - pământ şi cosmos - devin una, 
poetul unindu-le prin metaforele ,,stele-frunze” sau 
,,frunze-stele”, cu stingerea cărora se îmbracă în cenuşiu şi 
visele sale. De altfel, toamnei îi sunt dedicate unele dintre 
cele mai sensibile versuri (,,S-aşterne, iar, covor de toamnă / În 
galben, vânăt, ruginiu” - Copacul meu), imaginea tristă a 
căderii frunzelor căpătând dimensiuni şi rosturi cosmice. 
Pământul ascunde marea taină a regenerării, a veşniciei 
Naturii (,,În care s-a-ntrupat misterul/ Primordialului Cuvânt“– 
Copacul meu). Livada, parcul, pline de viaţă, sunt un colţ 
din univers, un microunivers. Uimirile în faţa renaşterii 
naturii (,,Universul a descins în grădina mea”) alternează cu 
disperările în faţa morţii-dormitării acesteia (,,neputinţa de a 
opri/ curgerea-distrugerea, îmbătrâ-nirea şi moartea/ Căii Lactee” 
– Grădina-univers, Univerul-grădină). Pasteluri de neuitat, 
cu ecouri pillatiene (,,Din nou e toamnă arămi,/ Cu frunze 
căzătoare, rod în vii,” - Faţa) sau eminesciene, sunt însufleţite 
de prezenţa eroului poetic, un alter ego, veşnic şi neliniştit 
peregrin ce trece din anotimp în anotimp,  necruţătoarea 
curgere a timpului apropiindu-i chipul de cel al merelor 
zbârcite de frigul toamnei.  Peisajele toamnei 
(,,transhumantele”), întreg ,,decorul ei poleit”, se sting 
dureros (,,Joc gratuit plin de candoare” - O, toamnă!).Totul e o 
devenire conti-nuă, Trecerea fiind de fapt o petrecere (,,Mă-
nfrupt, din tine, bob de grâu,” - Trecere-petrecere), deplasare 
spre alte începuturi, o continuă metamorfoză (,,Perpetuă 
trecere-petrecere,/ precum o prescrie universal veşnicie:/ 
/misterioasa minune/ izvorând/ din aceeaşi/ genune” - 
Metamorfoză). În acest macrounivers, Omul e doar ,,un fir 
de fir,/ din nesfârşitul şir” (Perpetuum), o verigă minusculă 
dintr-un uriaş lanţ al evoluţiei. De unde şi sentimentul 
apăsător al limitei umane (,,Iar eu, spăşit,/ în zilnic mă 
împiedic”), în raport cu măreţia devenirii continue a lumii, 
golgota umană cotidiană fiind în fond o refacere a drumului 
de pierdere/ topire în ,,veşnica plămadă materială” 
(,,…nemurirea,/ ţesută-n mituri/ şi-n noaptea zborului/ spre 
ceruri”- Urcând Golgota). Este o imagistică superbă (,,Plouă 
cu frunzele toamnei”-  Plouă cu frunze), un spaţiu suspendat 
între pământ şi cer, prin care eroul elegiac păşeşete cu 
pioşenie (,,Spăşit mă închin umilit/ Stelei  ce-n viaţă mă ţine”). 
În acest univers magic, Demiurgul face şi reface contururi 
(,,penelul Creatorului se plimbă/  discret pe firmamentul incert,”- 
Dilema). Ochiul inimii este cel care vede minunile, 
fabulosul din natură, lumina Creatorului, ochiul minţii 
readuce la logică, trecând totul prin prisma rece a ştiinţei, 
anulând viziunile anterioare (,,Ochiul inimii,/ încântat,/ 
exaltat/…/ ochiul minţii,/ rece,scrutător,/../ misterul dispare/ 
bucuria moare/… /ochiul inimii:/ topire în înalturi,/ zbor, visare,/ 
ochiul minţii:/ constelaţii/ simetrii-asimetrii,/ formaţiuni 
astral,/siderale”) 

Tema inconştienţei distrugerii echilibrului perfect al 
naturii, al lumii, este una foarte acută în lirica poetului. 
Întrebările retorice (şirul de ,,dacă”) vizează zădărnicia 
efortului uman de a înscrie societatea umană pe linia 
ascendentă a progresului, din moment ce tot el, omul, 
răstoarnă şi perturbă echilibrul naturii,  taina, miracolul, 
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forţa internă a acesteia ca oglindă a macrocosmosului. 
Tocmai de aceea şi perspectiva este una întunecată: de 
revenire mai rapidă la hăul iniţial, punct din care se reia 
ciclul (,,Pare că tenebrele trecutului / rămân constante-n destinul 
/  omului, pământulu,/ ce înaintează fatal-curgere, / anulare  / a 
intrării în lume, / autodistrugere!”- Dacă).  

Un superb poem, ce ne readuce în memorie imaginarul 
poetic bacovian ( ,,Iar cu Bacovia în gând,/ Aud material 
plângând, “- Dor de Bacovia), este un pretext strălucit ales, 
nu atât de a reda melancolia toamnei dezbrăcată de haine 
(,,Şi-n parcul/ pustiit şi inundat/ de un lugubru/ policrom linţoli,/ 
copacii albi,/ copacii negri,/ de hibernare poleiţi,/ cu frunze albe,/ 
frunze negre,/ cu pene albe,/ pene negre,/ cu toţii fi-vor/ 
răstigniţi.”), cât de a sublinia fantastica ciclicitate a naturii şi 
de a proiecta totul în ccosmicitate, în infinit.   

Poetul operează cu simboluri de mare forţă de sugestie. 
Copacul este un simbol central în volumul în discuţie. El 
este copacul singuratic ca semn al veşniciei şi reluării de 
ciclu (,,Iar Tu - o frunză atârnândă / Pe ram de cosmos navigând 
- / Te treci cu fiecare toamnă,/ Purtându-ţi nemurirea-n gând.” - 
Copacul meu.). Este, prin extrapo-lare, eroul poetic însuşi 
(,,Copac bătrân,/ Cu scoarţă noduroasă/ cu frunze-n vânt/ ce greu 
pot înverzi” - Mărturisire; ,,Copac scorţos şi năpădit/ De noduri, 
crăpături o mie,”- Spovada), care trăieşte în relativitatea 
acestei lumi (,,Mă culc în ieri / Şi mă trezesc în mâine,/ Ziua de 
azi/  îmi pare că n-a fost,” - Mărturisire ), în accelerarea 
curgerii ei până la întoarcerea în nebuloasa unui alt început. 
Este chiar pomul vieţii (,,pomul-minune/ rânduit/  după un 
calendar anume: de Crăciun înfloreşte,/ de Paşti înfrunzeşte.“- 

Ignoranţă).  Măiastra este un alt simbol des întâlnit în lirica 
sa. Pasării miraculoase - sublimă metaforă a momentului 
divin al inspiraţiei creatoare - i se adresează poetul cu 
tandreţe (,,Tu, pasăre, ce-n frunze te dezmierzi/ Şi-ţi cauţi rost 
zburând din ram în ram,/ Mă porţi cu aripe muiate-n curcubeu,/ 
Spre zări de vis..”- Tu, pasăre), cu rugă (,,Mă poartă, dar, în 
descântarea ta”). Mierla, trilul nocturn al perechii acesteia,  
poartă în sine un cifru nedesluşit, misterul nerevelat la unei 
lumi tainice (,,Căci tainic ne rămâne/ misteriosul spaţiu/ în care 
laolată/ Miracolul trăim.”- Mesaj cifrat). Corbul poesc, cu 
dubla sa semnificaţie, aici e mesagerul ce pare să anunţe 
moartea unui anotimp până la reluarea de ciclu (,,Un 
croncănit / de corb îndoliat / mă curtează, măsoară,/ prevestindu-
mi, Corr! Corr!,/ o moarte”- Dor de Bacovia).  Tânărul straniu 
(,,un tânăr straniu, os,// fantoma-om”- Coşmar), uşa tainică 
(,,mesajul uşii-nchise”), pomul cunoaşterii (,,pomului minune/ 
rân-duit/ după un calendar anume:/ de  Crăciun înfloreşte,/ de 
Paşte înfrunzeşte”- Ignoranţă), paşii timpului (,,Paşii/ ce 
calea-mi măsoară”- Ignoranţă), raza-miracol (,,o rază 
strecurată/ şi miracolul/ îşi începe spectacolul”- Metamor-foză), 
Sfinxul (,,..doar iniţiaţii/ Sunt cei ce-ntrezăresc/  Adevăratul 
cifru/ Ce pune în mişcare/ Întreg resortul magic/ Cu har 
dumnezeiesc”- Mesaj cifrat), grădina biblică (,,unica grădină,/ 
cea a Raiului”- Dacă), ochiul (,,ochiul inimii”-,,ochiul minţii”) 
sunt alte asemnea simboluri ce conturează un univers plin 
de taine, o atmosferă de suspense în care neaşteptatul îşi 
face prezenţa. 

Autorul deţine arta de a construi noi cuvinte 
(,,multivers”), încărcându-le de semnificaţii (,,Renaşte 
multiversul fiinţă”), de a pune în mişcare verbe ce 
dinamizează curgerea versului, de a plăsmui viziuni şi 
pasteluri cosmice sau terestre, imagini memorabile, de a 
utiliza cu măietrie un limbaj metaforic,  într-o bătălie 
continuă cu atingerea acelui rafinament liric. Imaginarul 
poetic cuprinde o largă gamă de teme şi motive lirice, o 
adevărată salbă de metafore şi epitete metaforice, de 
simboluri (,,spirala dureroasei treceri”, ,,clepsidra veşnic 
rotitoare”, ,,multiversul ciclului perpetuu”, ,,pulberea stelară, 
primară”, ,,nisipurile lumii”, ,,copac bătrân”, ,,copacul meu”, 
,,cenuşa ce totu-ncunună”, ,,rotire spiralată, intrinsecă”, ,,joc 
cosmic”, ,,ochiul minţii”, ,,ochiul inimii”),  toposuri (,,malul 
mării”, ,,ape-nşelătoare”, ,,parcul/ pustiit şi inundat”), 
conexiuni neaşteptate de idei şi imagini (..întrevăd în 
conexiune./ un mare colţ din univers,/ iar în ninsele-prelinsele 
petale,/ Veşnicia Trecerii”), jocuri de cuvinte. (,,fereastra minţii 
mele/ deschisă spre lume”). Acesta este fixat pe dimensiuni 
reprezentative pentru lirica sa, scrise cu majuscule după 
canonul modern/postmodern: ,,Necu-prinsul”, ,,Veşnicia”, 
,,Depărtarea”, Timpul (,,ce mă ră-pune”)/ Cronos, Unul, 
Totul, Credinţă, Univers, Eter-nitate, Calea-Lactee, 
Grădina–Univers, Universul-Grădi-nă, Big-Bang, Frunze-
stele, Omul prometeic, Omul sisific ş.a.  

 În versuri cu ecouri de doină din ţinuturile ardelene, 
din melosul popular, poetul îşi scrie o emoţionantă 
autobiografie lirică (,,Zeci de ape curgătoare/ Dusu-m-au cu ele-
n cale,// Plăsmuitu-m-am tot/ În Valea Zânelor covăsnene”- 
Autobiografie acvatică), sau un mioritic epitaf (,,Când n-oi 
mai fi/ printre cei vii/ - ca vântul dus/ înspre apus-/ m-oi regăsi/ 
în fir de iarbă smuls/ de pe mormânt”-  Perpetuum), un poem 
sensibil (,,Te du, dor, şi vină, dor,/ Până când va fi să mor,/…/Cu 
dor am încărunţit,/ Doru-n moarte mi-i sortit…”- Dorul dor). 

Discurs liric ce pendulează între vers clasic şi cel 
modern, între  contemplaţie- meditaţie - revelaţie, joc de 
idei şi imagini memorabile, între concret, material şi 
abstract-cerebral, conceptual, între imaginarul univer-sului 
sensibil şi intuiţia celui cosmic ascuns vederii, intre concret 
şi plasticizare a abstracţiunilor, el reuşeşte să se înscrie 
într-o viziune artistică închegată, într-o formulă poetică cu 
un timbru de neconfundat. Dominanta acestuia rămâne 
meditaţia existenţială, căutarea obsesivă a unor orizonturi 
tainice, a semnelor şi semnalelor lumii. De la poezia de 
vaste proiecţii şi viziuni cosmice la cea de notaţie imagistică, 
descriptivă, de la lirica erotică la cea patriotică, poemele sale 
cuceresc prin sinceritate şi expresivitate. 

Volum de impresionantă sensibilitate artistică şi forţă 
ideatică, muzical şi imagistic, Frunzele anotimpurilor este 
un reper solid în lirica poetului şi reputatului jurnalist Ion 
Ciurea Weidner, o carte ce se încadrează distinct în poezia 
românească contemporană. 
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Emanuela ILIE 

 
Plecând de la 
clasic(işt)i 
 
 
 

a începuturile învăţământu-
lui superior romănesc, ideea 
ca un tănăr interesat de 

filologie să nu îşi înceapă ori funda-
menteze educaţia prin studierea cla-
sicilor greco-latini era de neconce-
put. Deloc întămplător, de altfel, 
Legea privind organizarea învăţă-
măntului superior, datată 1864, 
prevedea ca printre disciplinele cu 
statut obligatoriu de la Facultatea de 
Litere şi Filosofie a Universităţii 
ieşene să se regăsească studiul 
limbilor şi literaturilor clasice. 
Dovadă elocventă a faptului că în 
epocă se conştientiza  rolul esenţial 
al culturii clasice în procesul de 
formare a spiritului şi caracterului 
unui filolog autentic. La fel ca 
numeroase alte figuri legendare ale 
culturii noastre, Eminescu era căt se 
poate de tranşant în această privinţă: 
„Cultura clasică are calitatea deter-
minantă de a creşte, ea este în esenţă 
educativă..., e regulatorul statornic 
al inteligenţei şi al caracterului şi 
izvorul simţului istoric.” In linii 
mari, această perspectivă a continuat 
să funcţioneze aproape opt decenii. 
Mai concret, pănă pe la mijlocul 
anilor ’50, cănd filologia clasică 
ieşeană (reprezentată de nume 
strălucite în epocă, precum Cezar 
Papacostea, Constantin Balmuş sau 
Theofil Simenschy) şi-a văzut 
statutul ameninţat, din motive în 
primul rănd ideologice. Pentru 
următoarele căteva decenii, ea a fost 
nevoită să figureze nu ca secţie 
aparte, ci doar ca specialitate 

secundară – alături de limba 
romănă sau unele limbi 
romanice – în cadrul 
Facultăţii de Filologie. Nici 
după reînfiinţarea, în anii 
’90, a secţiei de Filologie cla-
sică (la început, ca speciali-
tate unică, apoi în combinaţie cu o 
limbă străină), perspectiva generală 
asupra studiilor clasice nu s-a 
modificat, din păcate, prea mult. 
Procesul Bologna şi contextul 
universitar actual (care presupune, 
între altele, micşorarea drastică a 
numărului de studenţi, scăderea 
vizibilă a interesului absolvenţilor 
de studii medii faţă de studiile 
clasiciste, orientarea pieţei de carte 
spre alţi vectori de interes public 
şcl.)  nu i-au făcut, în mod evident, 
niciun serviciu. La fel s-a întămplat, 
din căte ştiu, şi la Universitatea din 
Bucureşti, singura din ţară – în afară 
de Universitatea „Al. I. Cuza” din 
Iaşi –  unde încă se mai poate studia 
filologia clasică pe trei niveluri: 
licenţă, masterat şi doctorat.  

Din perspectiva celor interesaţi, 
totuşi, situaţia nu este atăt de 
dramatică pe căt se crede. Numărul 
relativ mic de studenţi care se 
avăntă în studierea filologiei clasice 
e compensat nu atăt de temeritate şi 
entuziasm, căt de buna lor pregătire: 
unii dintre ei sunt licenţiaţi în alte 
domenii, precum istorie, filosofie 
sau teologie. În plus, studenţii 
clasicişti au posibilitatea aprofun-
dării educaţiei de gen alături de 
specialişti de prim rang. Liviu 

Franga, Florica Bechet, Ioana Costa, 
Ana-Cristina Halichias, Maria-Luiza 
Oancea (Bucureşti), Traian Diaco-
nescu, Mihaela Paraschiv, Marius 
Alexianu, Claudia Tărnăuceanu, 
Magda Mircea (Iaşi) sunt nume a 
căror valoare este recunoscută nu 
numai pe plan naţional. Cărţi de 
autor precum: Poeţii latini şi poezia 
lor. De la Lucilius la Martialis, Clasic 
printre postmoderni şi Scrisori din mica 
mea latinitate (de Liviu Franga), 
Termeni latini de apreciere a valorii 
umane (Axiologicele totalizatoare), 
Introducere în dialectologia greacă şi 
Istoria limbii greceşti (de Florica 
Bechet), Mediaevalia et Neolatina, 
Studia mediaevalia şi Elemente de 
fonetică şi morfosintaxă latină (de Ana-
Cristina Halichias), Antichităţile 
noastre şi Papirus, pergament, hărtie: 
începuturile cărţii (de Ioana Costa), 
Mentalităţi şi instituţii mediteraneene şi 
indo-europene în scrierile eline (Maria 
Luiza-Oancea), Eminescu şi clasicis-
mul greco-latin, Metaforă şi univers 
saturnalic în comedia lui Plautus şi 
Poeţi latini postclasici (de Traian 
Diaconescu), Femeia în Roma antică şi 
Documentele latine de cancelarie din 
Moldova (sec. XIV-XVIII). Studiu 
lingvistic şi stylistic (de Mihaela 
Paraschiv) sau Limba latină în opera 
lui Dimitrie Cantemir. Vita Constantini 

L 
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Cantemyrii: studiu lingvistic şi literar 
(de Claudia Tărnăuceanu) nu ar 
trebui să lipsească din nicio 
bibliotecă de orientare decis clasică. 
Ca să nu mai vorbesc despre 
contribuţiile specialiştilor clasicişti la 
istorii colective ale limbilor şi 
literaturilor clasice, la dicţionare de 
anvergură sau la cărţi esenţiale 
precum Septuaginta, şi nici despre 
numeroasele traduceri din latină sau 
greacă semnate de absolut toţi 
autorii de mai sus (lista e atăt de 
generoasă încăt ar ocupa tot spaţiul 
articolului de faţă). 

Indiscutabil, însă, un rol esenţial 
în atragerea publicului larg către 
domeniul atăt de vitregit, ca şi în 
formarea viitorilor specialişti în 
filologia clasică, îl au ediţiile critice 
bilingve bine făcute. Ceea ce înseam-
nă, practic, restituirea unor texte 
fundamentale ale culturii europene, 
în original, dar şi într-o traducere 
expresivă, restituire însoţită de 
studii docte, extinse şi elocvente, 
care să faciliteze înţelegerea textelor 
de bază. Nu cred să mă înşel prea 
mult afirmănd că, de fapt, ediţia 
critică de calitate este proba de foc 
pe care trebuie să o treacă un 
clasicist de azi în faţa celorlalţi 
specialişti în domeniu. Deşi – har 
Domnului!, fiecare dintre autorii de 
mai sus se poate lăuda cu măcar un 
astfel de op –  nevoia de ediţii 
bilingve superior calitative este, 
astăzi, mai mare ca oricănd. Piaţa de 
carte este literalmente asfixiată de 
„ediţii” pseudocritice şi colecţii 
„Opera omnia” eufemistic spus 
îndoielnice, realizate de veleitari 
dornici de un căştig financiar 
imediat. Nu mai pun la socoteală 
inflaţia de „traduceri specializate” 
din/ în limbi de mare circulaţie, 
menite, chipurile, să pună în 
circulaţie valori autentice, dar care 
nu fac altceva decăt să dăuneze 
imaginii acestora din urmă. 

În acest context, mă grăbesc să 
semnalez cititorilor revistei „Contact 
Internaţional”cea mai nouă apariţie 
din colecţia Cicero propusă de 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi. Este vorba despre volumul 

Marcus Tullius Cicero. In L. 
Catilinam orationes quatuor/ Cele 
patru cuvântări împotriva lui L. 
Catilina [ediţie coordonată de 
Mihaela Paraschiv. Traducere de 
Claudia Tărnăuceanu (Catilinara I), 
Constantin Răchită (Catilinara a II-a), 
Constantin Ionuţ Mihai (Catilinara a 
III-a), Mihaela Paraschiv (Catilinara a 
IV-a). Indici de Claudia Tărnău-
ceanu, Studiu introductiv de 
Constantin Sălăvăstru]. În ceea ce 
mă priveşte,  un adevărat eveniment 
editorial, pe care nu numai 
clasiciştii, ci şi reprezentanţii altor 
ramuri ale filologiei s-ar cuveni să îl 
salute ca atare. Aceasta pentru că 
demersul colectiv cu pricina ne 
(re)descoperă profilul unei persona-
lităţi de excepţie a Antichităţii: 
strălucitul filosof şi om politic 
Marcus Tullius Cicero – cunoscut, 
ce-i drept, îndeosebi pentru Cele 
patru cuvântări (In L. Catilinam 
orationes quatuor) împotriva lui 
Lucius Sergius Catilina, pronunţate 
în faţa senatului (I, IV) sau 
poporului (II, III), la sfârşitul 
consulatului său (în anul 63 a.C., 
lunile noiembrie şi decembrie). Dar 
posteritatea ... de sorginte clasică îl 
reţine ca pe autorul unei opere de o 
reală complexitate şi posesorul unui 
sistem de găndire cu adevărat 
provocator. De a căror actualitate 
poate convinge fie şi numai lectura 
aprofundată a Celor patru cuvântări... 
din  cartea de faţă. În special datorită 
faptului că cei patru clasicişti ieşeni 
care s-au angajat în laboriosul 
demers al traducerii şi comentării 
celebrelor discursuri ciceroniene –  
Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnău-
ceanu, Constantin Răchită şi 
Constantin Ionuţ Mihai – au ştiut să 
confere produsului finit o înfăţişare 
sobră, dar finalmente atractivă. 
Fiecare cuvăntare este precedată de 
o căt se poate de utilă Notă istorică 
(în care se fixează Circumstanţele 
pronunţării discursului şi Structura 
ideatică a discursului) şi este urmată 
de alte Note şi comentarii de lungime 
variabilă, dar cu miză unitară. 
Anume, re-crearea contextului 
istoric, socio-politic şi mentalitar în 

care s-au petrecut evenimentele ce 
justifică discursurile ori sunt 
amintite, fie şi numai aluziv, în 
acestea. Ceea ce presupune, între 
altele: concentrarea unor evenimente 
relevante; fixarea monogramelor 
unor figuri istorice de prim rang sau 
de fundal; comentarea unor strategii 
discursive specifice etc.  

Cititorii specializaţi în studiul 
filologiei clasice vor aprecia, de bună 
seamă, acurateţea traducerii sau 
relevanţa bogatului sistem de note şi 
se vor contagia, mai mult ca sigur, 
măcar cu o parte din entuziasmul 
coordonatorului colecţiei, Constan-
tin Sălăvăstru: „Întălnirea cu 
Catilinarele este, întotdeauna şi peste 
tot, o plăcere a spiritului şi o fericire 
a sufletului... Avem, în faţa 
Catilinarelor, aceleaşi emoţii precum 
în faţa Giocondei lui Leonardo sau a 
Simfoniei a IX-a a lui Beethoven.” 
Ceilalţi vor fi cuceriţi cel puţin de 
atractivitatea comentariilor şi 
supleţea reflecţiei pe teme subsec-
vente de regulă politicului. Graţie 
cărora îşi vor aminti că una dintre 
lecţiile dureroase ale istoriei priveşte 
posibilitatea ca marile tragedii să se 
repete. 

Să o mai spun?! Lectura unei 
astfel de cărţi sapienţiale, scrise în 
vremurile de demult, îmi pare 
extrem de necesară şi astăzi. Fireşte, 
nu numai pentru că exclamaţii sau 
interogaţii ciceroniene mai mult sau 
mai puţin cunoscute precum O, 
tempora! O, mores!; O di immortales! 
Ubinam gentium sumus? In qua urbe 
vivimus? ori Quid vero? sunt, din 
nefericire, mai tulburătoare, căci mai 
actuale ca oricănd. Ci pentru toată 
bogăţia de învăţăminte – istorice, 
sociale, filosofice, culturale în sensul 
cel mai larg al termenului – cuprinse 
în această minunată lecţie de 
elocinţă şi rafinament ideatic. De 
bună seamă, plecănd de la clasi(cişt)i 
şi operele lor fundamentale, ne 
putem înţelege şi, de ce nu, ameliora 
prezentul... 
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Cornel UNGUREANU 

 
 
 

 

Paul Miron – 
Nesfârşitele 
călătorii 

 
1.  În Vatra Blajinilor, recentul volum de 

memorialistică  a lui Ion Druţă (Editura Academiei, 2013) 
descopăr o neobişnuită evocare a unei călătorii alături de 
Paul Miron. „Absolut întâmplător, cum se rânduiesc 
toate pe lumea  aceasta, în una din rarele mele vizite în 
România, pare-se la Uniunea  scriitorilor din Bucureşti, l-
am cunoscut pe domnul Paul Miron şi pe soţia sa, 
doamna Elsa Lueder, ambii profesori la Universitatea 
din Freiburg. Aflând că sunt venit pentru a mă 
documenta în vederea scrierii unui roman istoric, 
domnul Miron mă invită să călătorim împreună, dat 
fiind că şi ei intenţionau să colinde mânăstirile Moldovei, 
pregătindu-se pentru o nouă tălmăcire a Sfintei Scripturi. 
Primii cu bucurie invitaţia...”. E o călătorie neobişnuită, 
în care Paul Miron îşi poartă musafirii printr-o lume 
mirabilă în care există o stareţă frumoasă, energică, gata 
să înfrângă opreliştile unei lumi duşmane. Este, desigur, 
apropiata lui Paul Miron. Să ne amintim că  decenii de-a 
rândul Paul Miron şi-a întâmpinat oaspeţii cu o 
generozitate rarisimă şi i-a condus în lumile purificate de 
rău. Dar, mai notează Ion Druţă în această carte a 
amintirilor, 

„În toamna lui 1992 maica Evdochia, aşa tânără, 
zveltă şi frumoasă precum era, a luat calea veşniciei. Iar 
peste alţi câţiva ani ne-a părăsit şi Paul Miron”. 

 
2. Atunci când am scris despre „Poştalionul din 

vis”, roman al unei mirabile călătorii, mi-a făcut impresia 
– şi parcă aş fi vrut să înaintez pe această cale – că Paul 
Miron vrea să reabiliteze istoria pe care a traversat-o.  
Alexandru Papiu Ilarian, un cărturar pe care îl uităm 
prea des şi care ar putea fi unul dintre reperele 

înţelegerii secoluilui al XIX-lea al culturii române. Într-o 
scurtă prezentare, naufragiată pe coperta a patra  a cărţii, 
încercam să spun şi cine-i Paul Miron şi ce vrea  să fie, 
pentru cititorul  anului 2000, romanul.  „Savant ilustru, 
scriam, apropiat a lui Heidegger şi Ernst Robert Curtius, 
fixat de decenii la Freiburg, Paul Miron a publicat în  
ultimii ani un şir de volume de poezie, proză, teatru. 
Acum adaugă operei sale un fermecător roman epistolar. 
Care este un „roman comic”, parodiind literatura istorică 
a unei epoci sobre, somnolente emfatice”. Şi încercam să 
mă apropii (şi să-l apropii pe cititor de roman ) astfel: 

„Roman de aventuri (cu subiect din veacul trecut) 
Poştalionul din vis nu-i mai puţin „roman de călătorie”, 
roman didactic. Paul Miron nu se dezice....de calitatea de 
pro9fesor, de statutul de eminent lexicograf. Călătorul 
din Rostopăneşti, junele şi frumosul Enachi ...trăieşte 
într-un timp în care România modernă intră pe scena 
europeană De portrete memorabile au parte prinţul 
Carol (nu încă regele Carol I), Petre Carp, Cuza şi 
alţii.(...) Roman ironic şi poveste picarescă, 
Bildungsroman şi roman sentimental, Poştalionul din 

vis caligrafiază o nostalgie”. Nu mai era loc, în această 
succintă prezentare, de fraze despre poştalionul cu care 
cutreieră lumea Ion Ghica şi nici de Alexandru Papiu 
Ilarian, extraordinar bărbat al revoluţiilor; nici despre 
felul în care îşi dă doctoratul la Padova şi nici despre 
felul în care ajunge în Moldova, şi nici cum, între 1858-
1860 călătoreşte prin Europa cu copii moşierului Balş. 
Ministru de justiţie între 1963 (octombrie) şi 1964 
(ianuarie) institutorul copiilor lui Panaiot Balş, 
academicianul de mai târziu a putut fi, pentru 
romancier,  seismograful unor mutaţii rapide, în care 
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întoarcerile acasă sunt decisive. Poştalionul din vis este 
un jurnal de călătorie în care parte din istoria persnală a 
lui Paul Miron e „citită” prin oglinzile unor călători ai 
secolului  al XIX-lea. 

 

Mare parte a cărţilor lui Paul Miron sunt Jurnale de 

călătorie. Moldoveanul exilat se întoarce acasă cu 
bucuria de a regăsi Paradisul. Pe cine întâlneşte în 
Paradis – iată un argument al comediei.  În câteva din 
cărţile sale (Ochean I, II, maipuţincaperfectul etc) se 
ocupa de vedetele culturale din vremea lui Ceauşescu  
cu care era obligat să ia contact pentru a obţine burse, 
ajutoare , sprijin tinerilor. În Târgul şaradelor experienţa 
călătoriilor „amintirea călătoriilor” e mai largă, implicaţi 
fiind  eroi ai culturii, cărturari mai mult sau mai puţin 
importanţi ai ţinutului. Călătoriei în spaţiu i se adaugă 
una în timp. Într-un timp pe care l-a descoperit în 
bibliotecă, alături de cronicari, de cărturarii uitaţi ai 
secolelor al XVII-lea,  al XVIII (şi al XIX-lea, dacă ne 
amintim de Poştalionul din vis) alături de scriitorii de 
care puţini îşi mai amintesc. Scrisul lor şi experienţa lor 
nu sunt inutile – dimpotrivă, ele par a prefaţa 
experienţele de azi ale cărturarului. Cel bine aşezat între 
dicţionare traduce, încă o dată, paginile vechi. 

Itaca ironicului, tandrului umorist e Târgul 

şaradelor, loc în care trebuie dezlegate frazele  vechi din 
cărţile sfinte. "Dezlegările" recuperează scriitori, cărturari 
ai locului. Ne ajută, spune cu umor Paul Miron, să-i 
înţelegem. Ce se cumpără, ce se vinde, ce se negociază  în 
numitul tîrg? 

  

Capitolul XXXXIV din Tîrgul şaradelor se cheamă 
Grigore Ureche, învăţatul şi poartă moto din Ecleziast: 
"M-am uitat cu luare-aminte la toate lucrările care se fac 
sub soare  şi iată: totul este deşertăciune şi vânare de 
vânt." 

Iată un prezent risipit de-a lungul vremilor: 
"Sosirea iernii, zăpada abundentă, frigul şi foamea 

au schimbat feţele oamenilor; mai mult încă, le-au asprit 
cugetul şi le-au învârtoşat inima. Aşteptând şedinţa 
Junimii îmi petreceam timpul într-o cafenea  din astea 
noi. Astfel, am citit povestirile lui Ion Dragoslav, pe care 
voiam să-l compar într-un studiu  cu naşul său spiritual, 
Ion Creangă. Căutam apropierea de Grigore Ureche care 
mă învăţa ce înseamnă răbdare, demnitate, toleranţă. El 
era încântat de a fi cunoscut generaţia tânără a lui R.A. 
:"Stau încremeniţi ca ghioceii sub omăt. ..Îşi aşteaptă 
ceasul…..Revoluţia din 1989 a măturat straturi groase de 
nămeţi ai tiraniei, o adevărată schimbare la faţă nu s-a 
petrecut." Mai spunea că multe  din evenimente se 
aseamănă, se săvârşesc ca pe vremea lui. Şi ca să mă 
lămurească, se apucă să-mi citească din Cronică……" 

  Nu numai Grigore Ureche se prezintă la apel, ci şi 
Veniamin Costachi: 

"Vineri, după vecernie, am fost poftit de mitropolitul 
Veniamin Costachi la un ceai cu rom. Mitropolitul 
cărturar  m-a primit, de la început cu o dojană: "De ce 

lăsaţi locul meu de la Slatina în paragină?" "- In 
paragină? Eu? " Motivul învinuirii sale era foarte 
original; scrisesem  un articol despre locul de naştere al 
lui Labiş, fără să pomenesc de mormântul  
Mitropolitului din satul vecin." 

Scrisorile – se poate altfel exil fără "scrisori" – fără 
corespondenţa cu cei de acasă? încep lent, ca o rubrică 
permanentă în România literară; nimic nu pare a se 
adăuga unui proiect romanesc. Tânărul pleacă împreună 
cu ghidul său care e un farsor şi farsa iluminează  un 
timp al scrisului. 

 

 
 
 

 3.   După 1989 relaţii cu scriitorii exilului românesc 
s-au desfăşurat prost, deşi s-a scris mult despre scriitorii 
din exil, deşi tipăriturile exilaţilor au dominat, la un 
moment dat, piaţa de carte. Cu literatura lui Paul Miron 
intrăm într-un domeniu  puţin diferit: o parte dintre 
cărţile sale sunt scrise după  1989. Ele  oferă o 
perspectivă nouă privind "întoarcerea acasă" a exilatului. 
O perspectivă… mai puţin crispată. Memorialistica e vie, 
surâzătoare, sprijinită pe o exepţională artă a 
portretistului. Prozatorul nu e, cum se întâmpla, un 
hagiograf, e autorul unei epopei eroi-comico-satirice. 
Ţiganiada lui Paul Miron nu e desprinsă de dulcea 
vorbire moldovenească – de buna tradiţie a lui Neculce 
şi a urmaşilor săi. Ar trebui să scriem mai mult despre 
felul în care Paul Miron şi soţia sa, Elsa Lueder fixează, 
pentru  studenţii lor de la Freiburg, tărâmurile originare 
ale românescului, prin cărţi (manuale, antologii, 
traduceri), dar şi prin călătorii, mai întâi în Maramureş, 
ţinut definitoriu pentru geografia noastră literară, şi  
apoi la Vama Veche – un spaţiu al eternităţii româneşti. 

4) Şi regăsirea unui întreg cultural: de la dicţionarul 
lui Tiktin, de la „reabilitarea  cuvintelor” la cronicari şi 
de acolo la cei mari ai secolului al XIX-lea al scrisului 
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românesc.    Spuneam că proza lui Paul Miron reabilita şi 
reafirma o tradiţie: acea a lui Creangă – a acelui Creangă 
al umorului şi autoironiei suculente, fără îndoială 
sărbătoreşti. Descopăr că un extraordinar roman 
epistolar "îndreaptă" un roman epistolar al lui Slavici. Că 
poezia târgului moldovenesc regăseşte un Sadoveanu 
brevilocvent, capabil de a iubi locurile, unde iată, doar 
parcă nu se întâmplă nimic. 

 Importante sunt  piesele lui Paul Miron, şi regret că, 
director de teatru, n-am reuşit să realizez, în cadrul unui 
Studio, o integrală Paul Miron. Teatrul lui Paul Miron  se 
ocupă de personaje mari şi importante sau, măcar, 
sugerează evenimente capitale pentru viaţa lumii. Ca şi 
pentru Mircea Eliade, opera literară trebuie să 
completeze (corecteze) ceea ce opera ştiinţifică nu (prea) 
are dreptul.  Piesa, nuvela, uneori romanul ar putea 
şterge petele albe de pe harta unui timp. 

Dar spre deosebire  de Mircea Eliade, Paul Miron 
scrie comedia descoperirilor. El nu trăieşte, solemn, 
fericirea sanctificării sale ca om de ştiinţă. Nu a intrat în 
conclavurile savanţilor – ale înţelepţilor care decid istoria 
lumii. El este secundantul Maeştrilor, a Patriarhilor, a 
Miniştrilor care poartă secretele puterii. 

Procesul la care ne face părtaş naratorul, 
dramaturgul, ficţionarul este cel de dezeroizare – cel de 
abandonare a discursului pe care ni-l livrează marile 
istorii. Pe care ni-l livrează  Cei Mari. Personajele lui Paul 
Miron (cele reţinute de  istorie) nu trăiesc decât comedia 
evenimentului. Sunt oameni comuni, dintr-un "ev mediu 
etern". N-au ieşit în civilizaţie sau, dacă au ieşit, nu 
vorbesc în numele ei. 

 

 
 
 

Poate textul cel mai semnificativ în această privinţă 
ar putea fi O noapte la Tibiscus. Purtătorul de cuvânt al 
autorului, personajul cheie este cel care rosteşte (scrie) 
cuvintele magice este chiar Şincai. El, ne previne autorul, 
trebuie să rămână tot timpul pe scenă. El rosteşte textele 
cheie. El apare în carne şi oase , în deschiderea piesei. Şi 
zice: 

"Silentium! Şăd aici spre povăţuirea domniilor 
voastre. Şi de vă veţi învălui de vreo pricină oarecare, nu 
zăboviţi a mă întreba. În anul 86  de la naşterea 

Domnului, Decheval, craiul Dachiei-ceii-Vechi, carele şi 
Diurpaneu s-au fiind în lucrurile de oaste foarte 
priceput, isteţ la minte, la bătaie nepregetătoriu şi învăţat 
a năvăli sau a se trage îndărăpt, s-au sculat în anul acesta 
cu oaste asupra romanilor pre carii mai şesesprezece ani 
i-au năcăjit pentru necuvioasa purtarea împăratului 
Domitian, carele era nu numai nesuferitoriu de osteneli, 
ci şi fricos, slab de fire şi dat spre sburdările trupeşti nu 
numai cu muieri, ci şi cu prunci…." 

Sigur că Şincai e de partea  romanilor şi nu a dacilor. 
Sigur că marele personaj poate stârni, prin aşezarea lui 
pe scenă – zâmbete. E inactual. Am putea bănui e că 
piesa se petrece în mintea lui – el ar fi autorul acestei 
istorii posibile. Sigur că aceste fapte nu erau suficient de 
solemne pentru a merita (din partea lui) meritul unei 
aşezări pe hârtie. 

Creşterea şi descreşterea personajelor nu fac altceva 
decât să ilustreze vorbirea marelui dascăl. Ce zice Marele 
Dascăl rămâne - poate rămâne – literă de lege? Cine e 
Traian, cum arată romanii, cum Dacii? Personajele sunt 
din istoriile eroice,  din paginile tradiţionale consacrate 
de marele cărturar şi de tradiţia Şcolii ardelene; cine 
citeşte piesa  cu atenţie observă zâmbetul hâtru al 
autorului. Fiica lui Decebal, împăratul romanilor, 
preocupările sfetnicilor ţin de comediile puterii. Distanţa 
între cele scrise şi cele întâmplate e suficient de mare ca 
să observăm că tradiţia lui Durrenmatt (cel din Romulus 

cel Mare) e iubită şi de dramaturgul român. 
Mai există şi o altă  serie de personaje:  a celor care 

coboară din Olimp, din Paradis, din înaltele lor ceruri 
pentru a studia, la faţa locului, viaţa de pe pământ. Aci 
experienţa savantului care a ajuns în Ieşii savanţilor 
lingvişti sau în Bucureştii oficialilor, fie ei ai ortodoxisi 
sau ai politicii comuniste a avut neprevăzute consecinţe. 
Nu departe de Yggdrasill ar fi piesa care ar studia, la 
modul benign, adaptarea parcelor alungate din Olimp la 
viaţa pământeană.   

Din punctul de vedere al spectacolului, un interes 
mai mare îl poate stârni Magul, istorie extrasă de data 
aceasta din Cartea sfântă (Numerele, 21-23) Şi prelucrată 
de comediograf după legea lui. 

Magul e un mic farsor, un personaj duplicitar care se 
desfăşoară nu în regimul solemn reclamat de Cartea 
sfântă, ci în regimul unei lumi marcate de foame, de 
imaturitate, de prea apropiatele începuturi. Lumea nu şi-
a intrat în legea sa, triburile nu sunt formate din viteji, 
credulitatea face ravagii. Magia nu există, poate exista 
însă miracolul. Ar putea exista. 

Aici stă farmecul (profunzimea) teatrului lui Paul 
Miron: farsa lui nu e tragică precum la marii dramaturgi 
ai secolului al XX-lea, personajele sale nu sunt eroi ai 
absenţei. Sacrul rămâne, sfinţenia rămâne, magia ar 
putea exista.  Paul Miron e un mistic care îşi camuflează 
opţiunile cu înţelepciunea celui care a citit cu atenţie dar 
şi cu sfială cărţile sfinte. 
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55 de ani  
de la naşterea scriitorului 

 

Valeriu MATEI 
 
 
 
 
 

Lacrimi şi stele 
                                                             Poetului Cezar Ivănescu, in memoriam 
 

 
1. 
el a sporit cu suferinţele lui 
patimile Mântuitorului, 
 
rebel ca o furtună-n zi de vară – 
ne-a înseninat clipa cu viaţa-i amară, 
 
le-a dat negurilor tăişul luminii 
şi trandafirului, întru apărare, spinii, 
le-a dat doinelor şoptitul stingher 
să urce durerile până la cer 
şi a plecat spre stele neîmpăcat 
cu zgura lumii în suflet şi trupul curat 
 
2.  
port pe gene sarea pământului 
şi atunci când briza bucuruei bate-n vele 
mă las pradă azurului, văzduhului, vântului 
şi firele de sare se-adună-n şirag de stele, 
 
port pe pleoape sarea ţărânei 
iar când tristeţea stă să mă împresoare 
ca o umbră din magma genunii - 
sarea se face şir de lacrimi amare 
 
de-atâtea doruri, Doamne, 
    de-atâtea patimi 
plânsul bucuriei naşte  
    stelele din lacrimi 

 
2010 
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În templul 
poesiei 

Poetului Ioan Alexandru, in memoriam 
 

În templul poeziei e frig. Pe vechi tipsii 
ard tomuri răvăşite de mâinile indiferenţei.  
Singurătatea mă muşcă de inimă, mă aruncă 
în cuşca de fier a disperării. Cuvintele 
atârnă de-nţelesuri ca stalactitele de gheaţă 
de marginea unui cer polar. 
 
Cârtiţe neobosite  
sapă galerii la temelia coloanelor înalte, 
gaiţe negre 
sporovăiesc fără-ncetare în crângul desfrunzit. 
 
E frig în templul poeziei. Tânărul Eminescu  
a fost nevoit să înveţe-a muri. Preşedintele 

Baudelaire  
a fost asasinat de noii sacerdoţi ai urâtului.  
Izvorul îndrăgostit de stele se zbate 
în chingi de gheaţă. Dimineţile 
vin tot mai rar, aerul lor 
e aspru şi tăios de parcă 
zeii şi-au aruncat în lumea de aici 
lăncile grele ale sfârşitului. 

 
4 martie 2010 

 

 

 
 

Despre 
manuscrise şi 
cărţi 

Poetului Marin Sorescu, in memoriam 

 
 
 
trec pe strada Alexandrescu, prin faţa casei tale, 
ca pe lângă o biserică devastată 
aici durerea e clară, tăioasă 
ca un frig polar - neaveniţii au venit,  
au învins legea firii şi 
normele bunului simţ, 
 
manuscrisele, icoanele, cărţile, pânzele  
au dispărut ca-ntr-o gură de hău, 
 
cei care-au ajuns la spartul târgului 
le tot dau ghionturi primilor risipitori veniţi 
şi spuma nemulţumirii vălură 
ca o flamură barbară, 
oricum, împărţeala s-a terminat şi piaţa e-n 

criză, 
doar copiii observă uneori 
că la masa de scris a vărului Shakespeare 
poetul crează şi recrează mereu lumea 
scriind pe raze de soare 
 
iar pe la amiază 
se plimbă fără de griji, cu mâinile la spate,  
pe o cale ferată cerească şi nu e deranjat 
de trenul doldora de îngeri 
ce vine în iureş, amestecând glasul sirenelor 
cu sunetul clopotelor de la catedrală  

 
2 -3 aprilie 2010 
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Itinerar 

Academicianului Mihai Cimpoi 
la 70 de ani 

un copil şterge de pe geam 
lacrima învechită a iernii 
şi razele soarelui îi dansează pe chip 
întinerite, 
 
un tânăr şterge praful 
de pe file vechi, uitate 
şi razele privirii sale 
sporesc azurul cerului, 
 
un bărbat trece grăbit 
aruncând peste umăr 
zgura veacurilor 
şi zidurile care-l despart 
de semeni şi de înaintaşii  
care-au sfidat vremurile 
dau fisuri de-a lungul şi de-a latul, 
şi câinii de strajă urlă 
în păienjenişul nopţii 
până-şi asurzesc stăpânii, 
 
un om cărunt poartă pe braţe 
dimineaţa reînvierii speranţelor 
şi în urma-i se-aţin 
un copil care-a şters de pe geam 
lacrima învechită a iernii, 
un tânăr care-a scuturat praful 
de pe cronici bătrâne, 
un bărbat grăbit  
care aruncă peste umăr 
zgura veacurilor 
 
şi privirile noastre 
însetate de dragoste şi de libertate 

                                    
  29 august 2012 

 

O aripă de vânt 
Poetului Nichita Stănescu, in memoriam 

 
Când nu voi mai avea cuvânt 
mă voi ruga la Duhul Sfânt 
să dea o aripă de vânt 
să îmi atingă respirarea, 
în văz să-mi răstignească zarea 
şi-n sunet să-mblânzească marea. 
 
Prin unda celui vânt stingher 
s-ating o margine de cer 
cu aştri-n cercuri de mister, 
s-aud prin freamătul de vânt 
cum tandru murmură-un pământ 
când nu voi mai avea cuvânt 
ci numai haină de mormânt 
pe trupul meu de oase frânte 
şi doar aducerile-aminte 
în strai de dor şi necuvinte... 
 
Că trist e, Doamne, -n astă lume 
când peste cel ce doru-şi spune 
pogoară hăul şi-l desparte 
de logosul fără de moarte. 

       
16 februarie 2013 

 

 
Reproducerile de la pp.  74-80 sunt după lucrări semnate de Dan Hatmanu 
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Autoportret în 
ziua de naştere 

Poetului Vasile Toma, in memoriam 

 
Leii de piatră  
îşi privesc moartea de piatră, 
 
pomii uscaţi 
îşi leagănă moartea lor seacă, uscată, 
 
tihnitele ape-n zăgazuri 
îşi murmură moartea lor de zid 
nedistrus, 
 
flacăra zace în praful de puşcă 
aşteptându-şi moartea zgomotoasă 
 
şi eu, 
 adjudecat tristeţii, 
scrutez imaginea morţii asaltându-mă... 

       
 31 martie 2013 

 

Poemul iertării 
 
 

Ia-ţi fiii lângă tine, Tată, 
în lumea unui dincolo incert; 
sângele treacă-n rouă rourată 
şi-n rodul verii lutul cel inert. 
 
Cearnă-se viaţa ca făina bună – 
din fapte miezul trainic să se-aleagă: 
ei au purtat în viaţa lor cunună 
de stele-nalte şi de boltă neagră. 
 
Atâtea patimi le-au umbrit amiaza, 
atâtea griji le-au frământat amurgul – 
ei au visat din stele să ia raza 
dar deseori i-a frânt în tină jugul. 
 
Ia-ţi fiii iarăşi lângă tine, Tată, 
prea-poate lumea dincolo mai dreaptă-i 
şi nu închide porţile de-ndată – 
vin alţii pe un drum mai lung... 
Aşteaptă-i! 

 
     25 iunie 2013 
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Viaţa din 
pagini 

Actorului Nicolae Jelescu 

 
Când Dumnezeu ca un copil 
schiţa pe pânză această lume 
în miezul tainicei genune 
mii forme sufereau umil 
 
râvnind o grabnică-mplinire - 
prin mâina lui de meşter-faur – 
cu miez de foc şi nimb de aur 
şi semnele ascunse-n fire... 
 
Ci el, copilul, desena 
mari constelaţii şi flori zvelte, 
popoare dacice şi celte, 
şi-un rai ce-n haos atârna. 
 
Şi-n ziua a şaptea, dimineaţă,  
când pânza lumina în toată 
splendoarea ei nemăsurată, 
El porunci: - Să fie viaţă 
 
în universul fară margini,  
în forme mici şi-n forme mari,  
printre văpăi şi sub gheţari, 
şi-n cele scrise-n aste pagini... 
         să fie viaţă! 

15 iulie 2013 
 

 

Trenul morţii 
Artistului plastic Iurie Platon 

 
Trenul morţii a revenit în oraş 
înveşmântat în cămaşă de bronz 
şi, deodată, odraslele călăilor 
au început să transpire – 
 noaptea asudă la ceafă 
 din predispoziţii genetice, 
 ziua transpiră sub limbă 
 de injuriile ce le ţipă. 
 
În pauzele dintre două înjurături 
se vaicără bâlbâit cum că urmaşii 
celor aproape un milion de victime 
îşi cheltuiesc banii pentru monumente 
în timp ce lor nu le ajung 
pentru vodcă şi caviar, 
pentru bordeluri şi drapele roşii, însângerate. 
 
Bătrânii turnători şi odraslele lor 
au şi ei indigestii de când 
au dat nas în nas cu trenul de bronz, 
se tem să nu alunece sub roţi 
pe panta delaţiunilor. 
 
E mult mârâit şi muget în oraş 
de când, în haină de bronz, a revenit trenul 

morţii 
de parcă în toate hrubele Kominternului 
bolşevicii ilegalişti urlă în delir alcoolic… 
 
Doar către amurg din trenul înveşmântat 
în bronzul nemuririi 
izvorăşte,  sfidând infernul,  
un aer întremător – 
sunt sufletele celor ucişi în siberii, 
ele vin să vegheze 
somnul liniştit al copiilor,  
liniştea unui pământ  
plin de răni… 
 

     27 iulie 2013 
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Valentin CIUCĂ 
 
 

Ecaterina Ajder 
– disponibilităţi 
creative plurale 
 

n spaţiul de creativitate al Republicii Moldova, 
artele vizuale au o dimensiune stenică şi deschisă 
către toate orizonturile artei contemporane. Vizitele 

mele la Chişinău, întâlnirile profitabile cu colegii de 
breaslă au făcut ca această relaţie să cunoască 
dimensiunile fraternităţii. Prezenţa mea, a altor colegi, a 

Î 
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stimulat cristalizarea unor colaborări în interes reciproc. 
Între artiştii care şi-au deschis cu generozitate atelierul se 
numără şi Ecaterina Ajder, un creator cu o operă 
consacrată prin care se reconfirmă adagiul că gloria nu 
aşteaptă numărul anilor. Festivalurile Bienalei de la 
Chişinău, o veritabilă instituţie a Valorii, au consolidat 
legături statornice cu artiştii din România, mulţi dintre 
aceştia primind recunoaşterea unui public afin. Schimbul 
permanent de expoziţii arată inechivoc că este vorba de 
spirite afine, cu orizonturi spirituale deschise către 
identitate şi colaborare. 
 

Cu un prilej devenit memorabil am cunoscut-o mai 
bine pe Ecaterina Ajder, un artist plural în expresiile 
plastice şi un Om, demn de pus la rană… Cordialitatea ei 
spontană, generoasă s-a confirmat inechivoc cu fiecare 
prilej de întâlnire. Cu o astfel de ocazie am beneficiat de 
o invitaţie prietenească în atelierul artistei, unde am 
identificat nu numai sanctuarul unde oficiază, cât şi o 
gazdă generos deschisă spre confraţi. Acest atelier, 
încărcat cu opere ale artistei, dar şi cu bucuria unui artist 

sensibil şi stăpân pe tehnicile specifice artelor decorative. 
Discuţiile colocviale, schimbul de idei despre actualul 
moment artistic, au generat un veritabil colocviu despre 
arta momentului. Cu acest prilej am luat act de faptul că 
Ecaterina Ajder deţine un palmares convingător prin 
viziune şi soluţii. 

 

Astfel am aflat că Ecaterina Ajder, după studiile de 
artă la Colegiul Naţional şi cele academice de rigoare, a 
conturat profilul său intelectual prin absolvirea 
Institutului Suricov. Pentru valoarea sa profesională a 
fost permanent recompensată prin atribuirea premiilor 
breslei. În plus, i s-a acordat titlul de conferenţiar la 
catedra de Arte decorative şi, mai târziu, titlul de 
Conferenţiar la Catedra de arte decorative la Academia 
de Arte Ion Creangă. 

 

A debutat în anul 1983 la o expoziţie deschisă la 
Chişinău şi itinerată ulterior la Moscova. Pe acest traiect 
evolutiv, a înregistrat şi alte satisfacţii profesionale, între 
care acordarea Titlului de Maestru în Artă. O vreme a 

 



 Iarna 2014  | Contact international 83 

 

expus, simultan pictură şi tapiserie, convingând de 
fiecare dată publicul prin concepţiile ei personalizate, 
prin viziune şi stil. Această disponibilitate către 
originalitate a făcut ca fiecare compoziţie, fie că este 
pictură sau arte decorative să comunice convingător şi 
permanent. Se simte întotdeauna pulsaţia stenică a unui 
artist care comunică cu publicul şi îl respectă. Expoziţiile 
ei, atent pregătite fac ca publicul să-i achiziţioneze 
lucrările sale din nevoia de a-îi înfrumuseţa viaţa. 
Comunicarea ei prin artă ne duce cu gândul la 
mărturisirea unui artist celebru care spunea că: inspiraţia 
mea o văd toţi. Nu se cantonează în orizonturi absconse 
şi nu caută formule inutil sofisticate. 

 

 
 

Nu întâmplător, titlul onorific de Maestru în Artă 
reconfirmă potenţialul artistei, plasând-o în zona 
creatorilor îndrăgiţi de public. Aşezată convingător într-
o viziune personalizată, Ecaterina Ajder a deschis prima 
expoziţie de tapiserie şi pictură în anul 1994. Selectiv 
enumerăm câteva dintre cele mai izbutite expoziţii 
personale, şirul acestora fiind convingător. S-a întâlnit 
astfel cu numeroşi colecţionari care au văzut în arta ei 
valoare şi credibilitate. Disciplinată în gândire şi practică 
în demersurile artistice a expus la Bienalele de Artă 
decorativă de la Chişinău, dar şi la Istanbul, Piatra 
Neamţ, Bucureşti,, Braşov, Ambasada SUA, în China, la 
Galeriile Pallady-Iaşi, chiar în acest an. De la debut, 
traseul său de creaţie sugerează o fervoare imaginativă şi 
spirit practic convingător. Are lucrări generoase în idei şi 

convingătoare în expresie. Participările la Anuale, 
Bienale, Simpozioane şi Tabere de creaţie exprimă 
mobilitatea sa intelectuală, permiţându-i o parcurgere 
firească a discursului în plan estetic.  

 

 
 

Modernitatea sa nu provoacă privitorul, ci î-l 
convinge că existenţa unei opere de artă lucrează în 
planul vast al timpului mare. A expus permanent 
animată de nevoia dialogului cultural, de aşezare într-un 
parcurs unde inventivitatea face din fiecare operă o temă 
de reflecţie. Se simte în toate gesturile sale o fervoare 
care se împlineşte prin expresie. Temperamentul său lasă 
impresia unei permanente căutări a esenţelor, a 
descoperirii unui univers de viziune şi de exprimare. Nu 
ne miră că publicul şi specialiştii din artă i-au oferit 
Premiul Ministerului Culturii din România,Titlul de 
Maestru în Artă, Premiul acordat de Fundaţia George 
Apostu. 
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Accesibilitatea simbolurilor sale, îndeosebi, cele din 
tapiserie, recuperează vechi modele româneşti, dar 
aduce şi o viziune unde identifică sugestii din cultura 
tradiţională a Basarabiei. Recenta expoziţie de la Iaşi a 
reconfirmat harul unui artist care slujeşte în altarele 
frumosului. Prezenţa artistei la Iaşi a fost, neîndoielnic 

un eveniment, pe care ieşenii l-au tratat ca pe un dar 
simbolic adus spiritului ieşean şi valorilor lui. Am privit 
expoziţia cu încântarea unui copil căruia i se poate 
privi… sufletul. La Iaşi, Ecaterina Ajder a avut 
sentimentul că este, dintotdeauna acasă…   

 



 Iarna 2014  | Contact international 85 

 

Florin MUGUR 
 
 
 
 
 
 

“Pentru mine sunt două căi.  
Una, pe care merg vajnic,  

este sinuciderea spirituală prin somn  
provocat de droguri şi lecturi ieftine.  

Alta ar fi întoarcerea la cărţi şi-chiar aşa!  
- izolarea în turnul de fildeş” 

 

Dansul cu 
cartea 
Cum să fii scund şi caraghios 
şi cu barca ca un val de mireasă 
şi cu ochi albaştri 
 
şi cum să fii bătrân 
şi cu hainele ude de lacrimi 
şi cum să ţopăi totuşi fericit! 
 
Pe patul meu 
dansează beat bătrânul prinţ 
cu cartea-n braţe. 
 
Îi şiruie udă cămaşa pe umeri 
îi piuie nasturii veseli - 
el ţopăie plin de scântei şi de ţepi 
 
Şi ce e scris în cartea Bătrânului? Destinul 
meu obosit. Dansează lent. Spre seară 
ouă mici, străvezii, îi curg dulce din păr. 
 
De behăit, ce bâlbâiala de petale! 
Alunecă moale pe-o lacrimă. Uite, se ţine 
de cartea ce-i tremură leneşă-n braţe. 
 
Şi nu-mi mai e frică şi nu-mi mai e frică. 
Ce fraged e! Capul meu trist şi muncit 
îndrăzneşte să râdă.  
 
 

    
 

Sunt 23 de ani de când un om care ştia să fie mult deasupra ta, 
cărturar de excepţie te ajuta să te simţi îmţelept, plin de har şi te 
ajuta prin modestie să simţi că ajungi pe aceeaşi treaptă cu el. Pe 9 
februarie 1991 în vârstă de de 57 de ani abia împliniţi (7 februarie 
1934), scriitorul Florin Mugur a trecut în nefiinţă. Poetul, care a 
debutat la începutul deceniului al şaselea şi s-a realcătuit pe sine ca 
scriitor începând cu Mituri (1967), impune în literatura 
contemporană eul liric, conştiinţa verbalizată în actul creaţiei, cu o 
pregnanţă de-a dreptul obsedantă. Dacă s'ar scrie o istorie a 
manierismului în literatură, prinţul Florin Mugur recurge adesea la 
depersonalizarea eului, ajungând la o formulă de alteritate 
involuntară  opusă oglinzii, denumită travesti. Dacă oglinda 
marchează îndeosebi modul de revărsare exterioară, travestiul 
apare din dorinţa sondajului interior. Deci reflexia se transformă în 
refracţie ca o aventură spirituală, poetul raportându-se prin jocul 
cuvintelor la calambururi lirice. Florin Mugur a fost un poet rafinat, 
bun cunoscator al liricii moderne de pe toate meridianele si un 
editor de exceptie, care a excelat în munca cu autorii ce îşi 
încredinţau cărţile ochiului său lăuntric. Pe unul din pereţii casei 
sale de pe strada Ghica-Voda nr. 5 trona o lucrare pe care Liviu 
Pendefunda căruia îi îngrijise visus-ul (isusul, cum îi definea el 
calamburul ideatic !), fericit că scăpase de sistematizare şi de 
macaraua care lucrase lângă geamul său. Acum hălăduie încă pe 
Dealul Mitropoliei, însoţit de afectuosul său câine negru. Suferinţa 
misterioasă, umilinţa aproape metafizică a condiţiei umane aflată la 
marginea dramei lângă suflul înălţător al tragediei, speranţa şi 
amărăciunea eşecului, neîmplinirile şi realizările cu jumătîţi de 
măsură îl fac pe Florin Mugur să mediteze. Aceasta, treptat, tinde să 
găsească un echilibru desprins din filosofia senectuţii, părăsind 
oarecum ordinea sentimentală, ducând spre culmi lirice arta 
travestirii. 

Toate acestea îmi deschid o viziune legată de percepţie - prinţul 
bătrân dansează cu cartea, poetul deţinând muzica pe care o lume 
întreagă se defineşte afectiv, dar care treptat cedează locul unor 
umbre ale plăcerilor spirituale de odinioară, precum şi trupul care 
se metamorfozează prin timp în cenuşa sentimentelor. (JCP) 
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Interviu 
 
Şi despre poezie ce crezi 
mă-ntreabă cineva. Nu ştiu. Uite 
mânânc tot mai rar vişine 
urc anevoie scările – şi nici măcar 
nu-s alte scări. Nu-i nimic, spune 
tot ce atingi se face poezie. 
Da de unde ! Era aşa dinainte. 
Şi pentru că mi-ai adus aminte, uite e 
momentul să nu mai ating nimic – 
 
îmi ţin mâinile tremurătoare-n aer 
departe de mine 
de parc-ar fi bolnave de boala copiilor 
şi să nu-mi spui mie 
că aerul le sărută – 
nu le sărută nimeni 
 
nici măcar dracul cel frumos 
nu le mai sărută 
nici mama dracului, săraca.  
 
 
 

Melodie 
 
Cu pletele până-n pământ iscăliturile 
acelor timpuri vechi şi geniale – 
fiece nume ca o bătălie 
de oameni aurii şi de-animale – 
decizia ! onoarea ! răsucirile ! 
ce curbe-n dans ! ce blonde turbioane 
Biblia mea e plină de numele lor, plină 
de peri, de bucle aspre, de ciufuri grosolane 
sucindu-se pe tâmpla cuvintelor, suspine 
lăudăroase, tremolouri vagi – 
o, prea frumoşii grandomani ai viziunilor 
bunicii mei, profeţi inculţi şi magi. 

Şi cărţile se umflă de fală şi se-nfoaie 
mug turmele prelung, neîntrerupt 
nişte păstori bătrâni, cu capul palid 
scriu mane, tekel, fares pe cer – şi dedesubt 
se iscălesc şi vitele-i urmează 
pe drumul mult cotit, prin spinii suri 
măgari, berbeci, oi blonde, turme ample 
de bucle şi de ciufuri, de lungi iscălituri.  
 
 

Frumoaso 
 
mersul tău prin iarbă 
şi felul cum te uiţi în treacăt la mine 
şi iarba care s-a înălţat 
la un metru de pământ 
să te urmărească de-aproape 
zăpăcită de pofte 
 
aş vrea să scriu despre tine 
frumoaso 
dar hârtia alunecă 
de parcă-aş fi aşezat-o 
pe-o moviliţă de cireşe coapte  
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Instrument 
 
Nu vă faceţi iluzii - 
tremurul meu scutură pomii 
şi atinge cu un deget pătat toate fructele 
un mic semn de putreziciune, vedeţi? 
de parcă şi-ar face loc în carnea fiecăruia 
subminând totul, coruptă, o inimă 
de copil bolnav. 
 
 
Nu vă faceţi iluzii - 
tremurul meu nu va fi niciodată domesticit 
el e un curent cu gheare 
un cancer mobil, un cancer al electricităţii 
care geme prelung şi-i scapă printre dinţii-
ncleştaţi 
mici scântei otrăvite. 
 
Sigur, eu altceva sunt, asta ştiţi - 
un mic revolver cărunt 
o bibliotecă în formă de miel 
un sertar încâlcit cu câteva broşuri visătoare 
dar tremurul vine de dincolo 
dar tremurul m-a aflat gol 
dar tremurul m-a găsit epuizat 
şi trece prin mine 
ca printr-un dormitor de impotenţi 
puţin îi pasă. 
 
Şi acum? şi acum? 
Dacă încerc să râd, aerul plin de râie 
dacă ating fierul, iată-l tăiat 
de oglinzi purpurii şi de răni 
dacă-ţi pun mâinile pe sâni, sânii vibrează 
brutal 
se fac negri şi duri - şi acum? şi acum? 
 
Un cancer al electricităţii, un cancer mobil 
tremurul, tremurul.  
 
 

          
                                                                                Florin Mugur văzut de Nichita Stănescu 

Intrebări seara 
 
Şi la ce bun onoarea şi la ce bun se-nchide 
grădina pe curajul tău nebun 
la ce bun cerul scurt care ucide 
zărit deasupra glumei sfârşite – la ce bun 
 
şi la ce mâine şi la ce jivine 
la ce zbor de gândac lătrat de câini ? 
S-au şi urcat furnicile pe tine 
fierbinţi, cu lumânările în mâini. 
 
La ce dezordine, la ce distrugere bătrână 
pe care uluit încerci s-o spui 
ca şi cum prinţul cu o carte-n mână 
şi cartea arde şi nu-i pasă nimănui 
 
ca şi cum nu e ultima grădină 
sălbăticindu-se de-atâta fum 
ca şi cum pietrele din cer, ca şi cum vina 
de-a nu putea s-ar şterge, ca şi cum 
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dac-ai vorbi şi-ai spune te-ai mai putea salva 
ca şi cum înc-ar fi speranţe, ca şi cum 
i s-ar schimba culoarea sângelui cuiva 
când te-ar vedea pe moarte, ca şi cum 
 
rostind fragmente de făpturi divine 
strigând neghiob nume de stele şi de câini 
n-ai mai vedea cum urcă furnicile pe tine 
lucioase, negre, roşii, cu lumânări în mâini.  
 
 
 

Armata de 
cavalerie 
 
Hei, unde e Armata de cavalerie ? 
Unde-s sfinţişorii cu ochelari ? 
Gărzile albe ale adolescenţei 
pistolul fricos lângă pâine-n sertarele mari. 
 
S-au dus de-a dura veri şi toamne geniale 
în râpa micilor poeţi-denunţători. 
Adolescentul strigă ura şi părinţii 
îl pălmuiesc : o să te-mpuşte, o să mori. 
 
În sala micilor chermese şade furia 
cu ochii puri, se-mpart grenade pentru servi – 
cad temniţe şi temniţe se-nalţă 
în sfânta vale a crizelor de nervi. 
 
Furia albă ca zăpada de pe leşuri 
cocoşi zvâcnind cu gâtul retezat 
cocoşi, cocoşi, armata mea de cavalerie 
murind la curţile bătrânului gealat. 
 
Sub magazinele de scorţişoară 
stă praful brun de puşcă-n saci înalţi 
o bombă suplă ca o domnişoară 

în ceainăria cu miros de malţ. 
 
Nimic nu se mai vinde. Voiajorii 
se sting nedumeriţi în puşcării. 
Rozându-şi panglicile de meşină 
mor sughiţând de foame pe pod catârii gri. 
 
Ochii dulăilor alunecoşi ca apa 
privesc la nunta unui mort sărac. 
Caşmirul ? Olandina ? Crepdeşinul ? 
Mitraliera-ntr-un desiş de liliac. 
 
C-un glonţ în inimă, pe vechile fotolii 
zac zeii târgului, jegoşi, pârliţii lari. 
Hei, unde e Armata de cavalerie ? 
Hei, sfinţişorii ei cu ochelari ! 
 
Mai ţineţi minte vara genială ? 
Copilăria s-a sfârşit. Acum 
cineva strigă bâlbâit alt nume 
silabe negre, gloanţe mari Dum-Dum. 
 
Rânjeşte-ntre penumbre doamna Clio. 
Ce târg orgolios, pornit să moară. 
Prin curţi denunţătorii pregătindu-şi 
foi pentru muncile de primăvară. 
 
O criză veselă a libertăţii. 
Din biblie bătrânii cerşetori 
îşi vâră labele în somnul generalilor. 
(Eşti mic, o să te-mpuşte, o să mori.) 
 
Stă biblia pe-o biblie de javre 
plină de colţi, de bale dulci, de păr. 
Şi strigătul : vom scrie altă biblie 
împieliţată, dreaptă, în răspăr ! 
 
Eu îi credeam, îi cred şi azi cu milă 
trist, până-n gât sătul de întrebări 
cu ochii roşi de adevăruri ca de-o pilă 
cu ochii goi şi roşii de-atâta adevăr.  
 

                                     Ω
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Liliana SCĂRLĂTESCU 
 
 
 

 

Let There Be Light! 
 
 
“To be nobody-but -yourself – in a world, which is doing its best, night 
and day, to make you everybody else – means to fight the hardest battle 
which any human being can fight; and never stop fighting.”  

                                                         Edward Estlin Cummings 

 
unoscut publicului român 
mai ales ca poet, Edward 
Estlin Cummings (sau e. e. 

cummings, cum îi găsim uneori scris 
numele1) se dovedeşte, la o mai 
atentă cercetare, a fi un artist lipsit de 
inhibiţii, atât în aria tematică cât şi în 
cea a genului artistic adoptat: opera 
sa literară cuprinde, pe lângă versuri, 
o serie de proze avangardiste 
originale, eseuri extrem de pertinente 
pe tema artei moderniste, piese de 
teatru, dar şi basme şi un scenariu de 
balet; pe de altă parte, portretele, 
naturile moarte şi peisajele pe care le 
pictează de-a lungul vieţii se 
constituie într-un pandant perfect al 
operei literare. Îmbinând, într-un 
mod inedit, experimentele modernis-
te cu manifestările artistice polivalen-
te, de genul celor iniţiate de un 
Michelangelo şi continuate de 

                                                 
1 Scrierea fără majuscule a numelui poetului 
nu a fost, cum ne-ar place să credem, opţiunea 
sa, ci a editorilor săi, cărora, la un moment dat, 
li s-a părut potrivit să aplice şi aici „mazilirea” 
majusculelor iniţiată de versurile lui 
Cummings. Oricum, poetul nu a protestat, 
fiind probabil încântat de faptul că publicul 
începe să se folosească de artificiile impuse de 
el; dar s-a semnat  întotdeauna „E. E. 
Cummings”. 

William Blake ori de prerafaelitul 
Dante Gabriel Rossetti2 (toţi, poeţi şi 
artişti plastici deschizători de drum), 
Cummings încearcă să instituie o 
viziune artistică personală, realizată 
într-un mod cât se poate de „fără 
rest”, nu numai prin intermediul 
cuvintelor, ci şi al culorilor şi al 
formelor plastice. Oricât de surprin-
zătoare ar fi, la prima vedere, o atare 
filiaţie, nu trebuie să uităm că poetul 
ermeticei r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r, ori al 
diafanului hai-ku l(a3, este şi autorul 
unor sonete scrise în cel mai pur stil 
al genului. Cummings nu trebuie 
privit doar ca poet al „versului liber” 
odată ce, încă de la primele volume, 
experimentează liber pe suportul 
prozodiei tradiţionale engleze, apli-
când unor forme tradiţionale noi 
uzanţe mai curând decât inventând 
altele noi. Ilustrative, în această 
privinţă, sunt sonetele sale, care pot 

                                                 
2 Destul de timpuriu, Cummings devine foarte 
ataşat de sonetele prerafaelite, de 
Minnesängers şi de baladele vechi, în stilul 
cărora începe să compună versuri. 
3 Poeziile lui Cummings au foarte rar titluri, 
fiind de obicei numerotate ori identificate prin 
reproducerea primului vers de către editori ori 
comentatori; această din urmă variantă va fi şi 
alegerea noastră.   

fi perfecte, păstrând, în cele mai mici 
detalii, linia impusă de Petrarca ori 
Shakespeare, cum, la fel de bine, pot 
deveni de nerecunoscut: versuri frân-
te, nici urmă de pentametri iambici 
ori de fixare a versurilor în octet şi 
sextet, respectiv în trei catrene şi 
cuplet final, rima arhicunoscută: 
abbaabba cdecde ori abab cdcd efef gg - 
stâlcită, singurul indiciu că am avea 
de a face cu un sonet fiind „turnura” 
ultimelor versuri.  

Considerat, în epocă, de către 
critica mai „cuminte”, un adevărat 
bad boy of American poetry, un scriitor 
neortodox, ce caută cu tot dinadinsul 
să şocheze, silind limba să se muleze 
pe tiparele proprii (referirile cele mai 
frecvente se fac la punctuaţia sa 
„excentrică”, ori la „bizareriile” de 
formă şi aşezare în pagină), 
Cummings a fost încă de la debut 
îmbrăţişat, fără rezerve, de tânăra 
generaţie, care a recunoscut în opera 
sa literară propriile frustrări şi 
rezerve cu privire la imbecilitatea 
celor care fac războaie, ca şi la cea a 
majorităţii politicienilor – de peste tot 
din lume, din America democratică 

C 

 
Self-Portrait, Oil Painting. Cummings in the 1950s. Courtesy of 

Nancy T. Andrews 
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dar şi din Rusia sovietică4. Şi aceasta 
pentru că tinerii sunt cei care susţin 
în mod natural bătălia pentru păs-
trarea independenţei eului, pentru 
împiedicarea asimilării acestuia de 
către gloata nivelatoare5, criticând 
agresivitatea societăţii consumato-
riste, ce nu caută decât să înăbuşe 
spiritul, să robotizeze individul. John 
Dos Passos, prietenul de o viaţă al lui 
Cummings, face referire,  în cartea sa 
de amintiri despre anii de debut ai 
amândurora, Un jurnal informal: 

Cele mai bune timpuri, la critica mai 
întotdeauna refractară faţă de 
inovaţiile lui Cummings: „Atât de 
puţini oameni, în special dintre acei care 
îşi fac de lucru scriind despre scriitori, 
par să se gândească la scris ca la o 
îndeletnicire particulară, precum cea a 
pescarilor ori a fermierilor ori a chimiş-
tilor, încât nu trebuie să ne surprindă 
faptul că după douăzeci de ani ei încă 
mai vorbesc despre ciudăţeniile operei lui 
E. E. Cummings. Pentru cei din 
generaţia sa, care s-au ocupat cam cu 
aceleaşi lucruri ca şi el, tocmai talentul 
său e cel care a fost cu adevărat 
stimulant. […] Doar o minte deschisă e 
în stare să descopere ori să inventeze 
ceva. Din punctul meu de vedere, 
Cummings este, în ceea ce priveşte expri-
marea lirică a emoţiei personale, unul 
dintre inventatorii timpurilor noastre. 
Poeziile lui dovedesc o neaşteptată 
reaşezare a expresiei şi o delicateţe 
filigranată aplicată expresiei exacte, ce se 
dovedeşte o continuă provocare şi 
incitare pentru ceilalţi scriitori”6. 

Cummings era, în mod clar şi 
dureros, conştient de condescendenţa 
criticii faţă de stilul său, după cum ne 
demonstrează câteva versuri din I 
sing of Olaf glad and big / vă cânt 
despre Olaf vesel şi mare, balada 
dublului său rebel, ce refuză orice 
subordonare faţă de maşina nivela-

                                                 
4 Cea din urmă fiind prezentată în jurnalul său 
de călătorie din 1933, Eimi. 
5 Lui Cummings îi plăcea să declare că, în ceea 
ce îl priveşte, „poezia şi orice altă artă a fost şi va 
fi întotdeauna în mod strict şi distinct o chestiune 
de individualitate… Nimeni nu poate trăi în locul 
tău; cum nici tu nu poţi trăi în locul altcuiva.” 
6 John Dos Passos, An Informal Memoir: The 

Best Times, The New American Library, New 
York, 1966, p. 64. 

toare a războiului: „I will not kiss your 
fucking flag” („n-am să sărut porcăria 
voastră de steag”), „there is some shit  I 
will not eat” („e şi rahat pe care n-am să-
l înghit”). Olaf este imaginea tipică a 
eroului nonconformist, blamat pen-
tru o vină kafkiană, absurdă: este mai 
blond (!) decât marea masă a celor 
care acceptă orice li se impune de la 
„vârf”, gloata supuşilor, poreclită de 
către Cummings mostpeople  (majori-
tateaoamenilor): ”unless statistics lie 
he was / more brave than me:more blond 
than you” („dacă statisticile nu mint el a 
fost / mai viteaz decât mine:mai blond 
decât tine”). La rândul său, şi E. E. 
Cummings era, în opinia criticilor 
statiscieni, prea „blond” pentru con-
textul literar al epocii, ceea ce poate 
fi, să recunoaştem, o vină de neiertat! 

 

 
 

O altă temă a liricii 
cammingsiene, cu mare priză la 
cititorii tineri, pe lângă cea a satirei 
sociale, despre care tocmai am vorbit, 
este iubirea, care, deşi ilustrată în 
sonete, nu mai este doar sentimentul 
diafan cântat în versurile lui 
Michelangelo, Petrarca ori Rossetti, ci 
şi o continuare a jocului erotic din 
baladele populare englezeşti, a 
reproşului amar adus iubitei în unele 
din sonetele shakespeariene, ori a 
referirilor directe la sex, impuse de 
John Donne, cu mai bine de patru 

sute de ani în urmă, în sonetele şi 
elegiile sale7. 

 

 
4 

Cât priveşte poezia sa religioasă, 
transcendentalistul Cummings pare a 
fi unul dintre puţinii artişti care să-l 
fi întâlnit pe Dumnezeu, dacă nu „în 
carne şi oase”, ca în superba sa 
poezie no time ago / nu cu mult timp 

în urmă cel puţin în frumuseţea 
naturală, reprezentată de primăvară 
ori de iubită. Multe dintre versurile 
sale, scrise într-o perioadă în care 
astfel de confesiuni lirice erau 
considerate fanate, ieşite din modă, 
sunt psalmi închinaţi Dumnezeului 
biblic, alegorii ale creaţiei: i thank 

You God for most this amazing / 
mulţumescu-Ţi Ţie Doamne pentru 

prea această uimitoare; when god 

lets my body be / când dumnezeu 

va lăsa trupu-mi a [nu fi; when god 

decided to invent / când dumnezeu 

se hotărî a plăsmui, ori imnuri 
închinate unei divinităţi panteiste, 
dar nu în genul celei întâlnite la 
vechii greci, ci mai curând 
asemănătoare acelui Tot integrator 
din străvechile cărţi de înţelepciune 
chineze, care îmbină misticismul, 
reflecţia filosofică şi poezia, Tao Te 

Ching şi Chuang Tzu. Am putea 
spune că E. E. Cummings se află la o 
bifurcare de drumuri: unul pe care 

                                                 
7 După cum se ştie, Donne a fost primul 
scriitor care a folosit cuvântul „sex”,  în 
accepţia pe care o dăm astăzi cuvântului. 

http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/5291/olaf.html
http://www.geocities.com/SoHo/Lofts/5291/olaf.html
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au păşit poeţi clasici precum Donne, 
Petrarca, Shakespeare, Blake, Rosetti, 
figuri de marcă ale Marelui Text al 
omenirii, ce au contribuit masiv la 
stabilirea fundamentului poeziei, şi 
un al doilea drum, pe care păşesc 
contemporanii săi americani (Ezra 
Pound, T. S. Eliot ori Robert Frost) 
ori francezi (Apollinaire, Reverdy).  
Însă, spre deosebire de Robert Frost, 
care în poezia sa The Road Not 

Taken / Drumul neurmat8, alege 
calea mai puţin bătută, Cummings 
reuşeşte, cu succes am putea spune, 
să urmeze atât drumul bătătorit cât şi 
pe cel care abia se înrevede prin 
iarbă. Ori poate că, asemenea înţelep-
tului daoist, Cummings alege să nu 
urmeze nici una dintre căile bătute 
sau nu de către alţii – pentru simplu 
fapt că punctul final al destinaţiei se 
suprapune peste punctul din care ai 
plecat şi, amândouă sunt o altă faţă a 
Adevarului: ”the seeker of truth/ 
follows no path/ all paths lead where/ 
truth is here” („cel ce caută adevărul/ nu 

                                                 
8 Această poezie a lui Frost ar putea fi considerată 
un manifest al mişcării modeniste americane:  

”Two roads diverged in a yellow wood, /And 
sorry I could not travel both /And be one traveler, 
long I stood /And looked down one as far as I could 
/To where it bent in the undergrowth; /Then took 
the other, as just as fair, /And having perhaps the 
better claim, /Because it was grassy and wanted 
wear; /Though as for that the passing there /Had 
worn them really about the same, /And both that 
morning equally lay /In leaves no step had trodden 
black. /Oh, I kept the first for another day! /Yet 
knowing how way leads on to way, /I doubted if I 
should ever come back. /I shall be telling this with a 
sigh /Somewhere ages and ages hence: /Two roads 
diverged in a wood, And I- /I took the one less 
traveled by”   

( Două drumuri se bifurcau către-o pădure 
îngălbenită, / Şi-mi părea rău că nu puteam merge 
pe amândouă / Şi totuşi să  rămân un singur 
călător, am stat mult timp / Şi am privit în lungul 
celui dintâi cât de departe am putut / Până-n locul 
în care cotea  pe sub umbrar; / Şi-apoi am pornit-o 
pe-al doilea, fără gânduri ascunse, / Alegând 
probabil cel mai bun drum, / Căci era acoperit de 
iarbă şi-abia aştepta să fie bătut; / Deşi până-n locul 
în care ajunsesem / Cele două drumuri erau la fel 
de umblate, / Şi pe-amândouă le bătea lumina 
dimineţii /Care la fel lumina frunzele galbene 
neînegrite încă de paşi. / O, l-am pus pe primul 
deoparte, pentru o altă zi! / Ştiind totuşi cum un 
drum duce la un altul, / Mă îndoiam că mă voi 
întoarce vreodat. / Poate că voi ajunge să spun cu-n 
oftat / Ani şi ani de-acum: / Două drumuri se 
despărţeau într-o pădure. Şi eu - / Eu l-am ales pe 
cel mai puţin umblat). 

 

urmează nici o cale/ toate căile duc acolo 
unde/ adevărul este aici”). Cummings 
pare să aleagă amândouă căile des-
crise de Frost şi pe nici unul în mod 
particular, odată ce módele literare 
nu sunt, pentru acest poet bizar, 
altceva decât un alt subiect spumos 
pentru satirele sale, cum este cea din 
volumul Poeme, 1923-1954, pe care 
nu prea ştim cum să o luăm – acces 
de frondă, joc facil de cuvinte, în 
stilul dadaist, al scoaterii lor din 
pălărie, ori reacţie tipică a unui 
iconoclast ce refuză să se lase 
intimidat de idoli ori de idei impuse 
de alţii:  

 

 
 

In thy your ear:  
en Amérique on ne boit que de 

Jingyale.  
things are going rather kaka  
over there,other there.  
yet we scarcely fare much better -  
what’s become of which was Greece  
all the grandja  
that was dada?  
make me a child,stout 

hurdysturdygurdyman  
waiter,make me a child.So this is Paris.  
i will sit in the corner and drink thinks 

and think drinks,  
in memory of Grand and Old days:  
of Amy Sandburg  
of Algernon Carl Swinburned.  
Waiter a drink waiter two or three 

drinks  
what’s become of Maeterlinck  
now that April’s here?  
(ask the man who owns one  
ask Dad, He knows) 

 
 

(În a dumitale urechea ta./ en Amérique 
on ne boit que de Jingyale./ lucrurile 
merg mai degrabă kaka/ pe acolo,alt 
acolo. / şi totuşi noi de-abia dacă o ducem 
ceva mai bine -/ ce-a mai rămas din cea 
care a fost Grecia/ toată acea grandja/ 
care a fost dada?// fă-mă copil, puternic 
flaşsolidnetăbărbat/ chelner,fă-mă 
copil.Deci acesta este Parisul./ voi sta în 
colţ şi voi bea gânduri şi voi gândi 
băuturi,/ în amintirea Măreţelor vremuri 
de Odinioară:/ a lui Amy Sandburg/ a 
lui Algernon Carl Swinburned./ Ospătar 
o băutură ospătar două sau trei băuturi / 
ce-a mai rămas din Maeterlinck/ acum că 
a sosit April?/ (întreabă-l pe bărbatul 
care are unul/ întreabă-l pe Tati, El ştie ) 

Spre deosebire de mulţi dintre 
confraţii săi, care calchiau, fără prea 
mult discernământ, ideile efervescen-
tului Paris al anilor 1920, Cummings 
îşi refuză în permanenţă înregimen-
tarea într-un anumit curent, împru-
mutând însă, din fiecare, aspecte ce 
se potriveau personalităţii şi viziunii 
sale poetice. Existau şi teze cu care 
nu putea fi de acord. Agresivitatea 
futuristă, cu idolatrizarea vitezei şi a 
maşinii, a monstrului tehnologiei 
moderne, descris de Cummings în 
pity this busy monster,manunkind / 

not (să ai milă de acest agitat 

monstru, omenire/ nu), îi este cu 
totul antipatică, poetul american 
considerând progresul ca fiind nimic 

http://web.cetlink.net/~ealowry/Poetry/pitythis.html
http://web.cetlink.net/~ealowry/Poetry/pitythis.html


92 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

altceva decât „o boală confortabilă”, 
ce transformă omenirea într-un „caz 
fără speranţă”, într-un bolnav aflat în 
pragul morţii. În mod similar, 
Cummings respinge şi viziunea 
artistică a poetului francez Henry 
Michaux, pentru care toată arta este 
scriere (sunt celebre tablourile sale cu 
litere, ce vor fi, într-un alt context, 
continuate de grafiile colorate ale 
semiologului Roland Barthes), 
îmbrăţişând, în schimb, poezia 
cubistă a francezilor de la revista 
Nord-Sud, prieteni cu Picasso 
(Apollinaire, André Salmon, Max 
Jacob, Pierre Reverdy, Jean Cocteau) 
şi organizându-şi, dimpotrivă, plastic 
scriitura. Poezia cubistă, anunţată 
deja, după unii, de versurile lui 
Baudelaire ori ale lui Rimbaud, 
căuta, pe la începutul secolului XX, 
să aplice, pe foaia de hârtie, tehnicile 
pictorilor cubişti, care nu se mai 
mulţumeau să transpună pe pânză 
natura deformând-o, ci încercau să se 
elibereze definitiv de necesitatea de a 
imita un obiect oarecare. Pictorul 
cubist, şi poetul cubist o dată cu el, 
protestau vehement împotriva folo-
sirii abuzive, excesive şi tiranice a 
raţiunii, se revoltau împotriva viziu-
nii tradiţionale şi „normale” asupra 
realităţii, având certitudinea că omul 
e superior destinului său şi că 
universul e mai profund şi mai 
miraculos decât susţine bunul-simţ şi 
conştiinţa comună9. Toate acestea, şi 
în special ultima parte, se mulau 
perfect atât pe tipul de educaţie pe 
care Cummings o primise de la 
părinţii săi liberali, cât şi pe linia 
transcendentală de care poezia sa a 
fost, în permanenţă, pătrunsă.  

                                                 
9 Vezi şi Marcel Raymond, De la Baudelaire la 

suprarealism, Ed. Univers, Buc., 1970, pp. 285-
286. 

 
Edward Estlin CUMMINGS  
 
 

 

Let There Be Light!  
 

Brother, kneel before the altar, 
In silence grave. 

Show no weakness. Do not falter 
Like Cowan knave. 

Honest brethren stand around you, 
With heart and hand, 

Ready to encourage, aid you, 
A noble band. 

Here you need not fear deception -- 
All are true -- 

Every brother here assembled 
Knelt like you. 

With throbbing hearts they silent listen 
To your voice, 

As you tell in earnest whisper, 
Your free choice. 

Gently loose the new made brother 
From his cord, 

He is bound by stronger fetters, 
On God's Word. 

Hearken to the Master's language: 
"Pray for Light," 

Responsive voices chant the echo: 
"Let there be Light." 

Welcome, brother, to our household, 
You are Free; 

May it ever prove a blessing 
Unto thee.  

 
 

(The Voice of Masonry, 1894)  
 



 Iarna 2014  | Contact international 93 

 

 

Angelo MUNDULA  
(Sassari, 1934) 
 
 
    De profesie avocat, este considerat unul 
dintre cei mari poeţi metafizici din Italia. A 
debutat în 1969 cu volumul „Il colore della 
verità”. A scris până în prezent 11 cărţi de 
poezie. A colaborat la cele mai importante 
cotidiane şi reviste naţionale; de circa 20 de ani 
continuă să colaboreze la „Osservatore 
romano”. 
 
    Este prezent în câteva antologii italiene şi 
străine (S.U.A., Portugalia etc.). Este tradus în 
mai multe ţări şi limbi europene. 
 

Prezentare şi traducere de Geo VASILE 
 

Il tempo, 
l’amore 

           
Per quanto presto 
Arriveremo sempre troppo tardi 
Per quanto tardi 
Arriveremo sempre troppo presto. 
Il tempo calcolato sulle nostre agende 
È un tempo già perso  
Un numero cancellato 
In un altro albo che nemmeno  
Potremo controllare. 
Solo il tempo dell’amore è un tempo reale 
Coincidente col nostro. 
Sulle nostre coordinate 
Incontreremo un altro e il suo 
Volto, le nostre mani, il nostro sorriso 
E l’Amore si poserà subito 
Sulle palbebre stanche 
Sui nostri pcchi usurati 
Sul nostro cuore dolente 
Come un’onda d’estate si posa 
Improvvisamente sulla riva millenaria. 
 

Timpul, 
dragostea 

 
Oricât de devreme 
Vom sosi mereu prea târziu 
Oricât de târziu 
Vom sosi mereu prea devreme. 
Timpul potrivit agendelor noastre 
E un timp deja pierdut 
E un număr anulat  
Într-un alt album pe care nici măcar 
Nu-l vom putea răsfoi. 
Numai timpul iubirii e un timp real 
Pe măsura timpului nostru. 
Pe coordonatele noastre 
Vom afla un altul şi-al său 
Chip, mâinile sale, surâsul său 
Ne vor părea venite de pe-o lume 
Ce-a aşteptat-o îndelung  chipul 
Nostru, mâinile noastre, surâsul nostru 
Şi Iubirea ni se va aşterne grabnic 
Pe pleoapele ostenite 
Pe ochii noştri ruinaţi 
Pe-ndurerata noastră inimă 
Precum un val văratec cuprinde 
Pe neaşteptate  ţărmul milenar. 
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Andarmene 
           
Andarmene come un Pirandello 
Su un carro trainato da un solo cavallo 
Sotto lo sguardo di pochi amici. 
Andarmene così 
 
Indifferente al mondo 
Sognandone un altro 
Ove l’uomo ha un grande destino 
Sotto lo sguardo di Dio 
Essere al di là del tempo e dello spazio 
Non vedere mai più lo sfacelo e 
La dispersione 
Abitare il centro non più  
Questa miserevole periferia. 
Essere per un giorno e per l’eterno 
Un uomo che ha visto Dio. 
 
 
 

Il ritorno 
 
Ogni tanto ritorno al mio Cantiere 
A risentire le voci di un tempo 
A ritrovare ciò che s’è perso. 
Odo tutti enessuno mi ode. Mai 
Così tanto m’entrano nel cuore 
Gli antichi suoni e l’eterne cose del 
Mondo: piccoli rumori di un granchio 
Che scivola sullo scoglio, il sibilo 
Di un serpe, un brusio di vespe 
Improvvisamnte ridestata dal torpore, 
Un passo d’uomo...forse mio padre 
Venuto a salutarmi chissà da che parte 
E tutto quello splendore di mare e cielo. 
Nulla è mutato e tanto è diverso 
C’era tutto, c’è sempre, ma non c’è più, 
Non c’è più niente: e il cuore è svuotato 
Come quella conchiglia che raccolgo 
Sulla spiaggia e subito getto tra le onde. 
Chissà dov’è andato il suo misterioso 
abitatore. 
 
 
 

Să plec 
 
Să plec precum un Pirandello 
Într-o căruţă trasă de un singur cal 
Sub ochii unui stol de prieteni. 
Să plec aşa 
 
Nepăsător cu lumea 
Visând o alta 
În care omul are un destin magnific 
Sub privirile lui Dumnezeu. 
Să fiu dincolo de timp şi de spaţiu 
Să nu mai văd vreodată cangrena şi 
Împrăştierea  
Să locuiesc în centru şi nu 
În mahalaua mizerabilă. 
Să fiu pentru o zi şi pururea 
Un om ce l-a văzut pe Dumnezeu. 
 
                   
 

Revenirea 
 
 Când şi când revin la Şantierul meu 
Ca să aud din nou vocile de-odinioară 
Să regăsesc ce s-a pierdut. 
Aud tot fără să fiu auzit de nimeni. Nicicând 
Atât de tare nu-mi pătrund inima 
Stăvechile sunete şi-eternele lucruri 
De pe lume: abia simţita rumoare a unui rac 
Târându-se pe stâncă, şuierul 
Unui şarpe, zumzetul unei viespi 
Trezite brusc din toropire, 
Un pas de om...poate taică-meu 
Venit să mă salute cine ştie de pe ce tărâm 
Şi toată-acea splendoare de mare şi de cer. 
Nimic nu s-a schimbat şi totu-i diferit, 
Exista tot, există şi acum, nu mai există însă, 
Nimic nu mai există: iar inima-i golită 
Precum scoica pe care-o culeg 
Pe plajă şi repede-o arunc în valuri. 
Cine ştie-ncotro s-a pierdut locuitorul ei 
tainic. 
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L’attesa 
 
Io ti attenderò all’inizio del verso 
E tu verrai – se verrai - alla fine 
Del mio onesto lavoro. E ogni volta 
Il tuo volto sarà nuovo 
E le parole che dirai 
Le parole che dirò 
Nasceranno come fiori di 
Un campo a lungo dissodato 
Col mio semplice aratro 
Con la tua fertlile terra. 
Questo è il luogo su cui nessuno 
Scommetterebbe sebbene sia l’unico 
Che valga una scomessa 
Che nessuno ci farà perdere. 
Per la gloria di un giorno 
O di una notte e per l’eterno. 
 

                          

Aşteptarea 
 
 Am să te-aştept la începutul versului 
Şi tu o să vii – dac-o să vii – la sfârşitul 
Modestei mele lucrări. Şi de fiecare dată 
Chipul tău va fi nou 
Şi cuvintele ce-o să le spui 
Cuvintele ce-o să le spun 
Se vor naşte precum florile 
Unui câmp îndelung defrişat 
Cu plugul meu simplu 
Cu pământul tău rodnic. 
Acesta e locul pe care nimeni 
N-ar paria chiar dacă este singurul 
Care merită un pariu 
Câştigător pentru toată lumea. 
Pentru gloria unei zile 
 Sau a unei nopţi şi-n vecii vecilor.  
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Gheorghe TOMOZEI 
 
 
 

Tratatul despre 
fluturi  
 
 
 
1.  
... Fluture: parafa cu herbul  
 celui vândut pe treizeci  
de fluturi  
 
2.  
rană zburătoare  
 
3.  
(el se târăşte zburând)  
 
4.  
e uriaş înălţat  
pe potcoava de ceară  
şi e iepure  
zburând cu urechile  
 
5.  
e compus din pieile jupuite a 
două  
jumătăţi de boabă  
de rouă  
 
6.  
scoică plutind  
cu cheutorile în aur  
dezvelite  
 
7.  
aşa sărută el; bătând din aripi  
 

8.  
şi e chiar rumeguşul 
unui sărut  
 
9.  
e talaşul ondulându-se  
sculat din scândura  
sicriului  
 
10.  
dar e şi o moară a 
durerii  
 
11.  
( e chiar durerea  
şi uitarea şi singurătatea  
şi disperarea)  
 
12.  
e mirarea  
 
13.  
vitraliu de lapte-nchegat  
armură războinică a vinului  
lacrima pălmuită  
 
14.  
imponderabil rege al 
Insomniilor  
fără preţ  
fără greutate  

numai că atunci când se 
aşează  
peste piramidă  
piramida se-ngroapă în nisip  
preţ de un cap de om  
 
15.  
cu o mână de fluturi  
aruncaţi peste chip  
se ia o bună mască mortuară  
 
16.  
fluturele e  
oglinda pusă la gura iernii  
spre a se aburi de viaţă  
ori de moarte  
 

 
Ediţii bibliofile  
 
Se împlinesc 30 de ani de când doi poeţi îşi 
făceau schimb de cărţi care nu erau tipărite ci 
scrise de mână şi multiplicate în exemplare 
dăruite apropiaţilor lor în iarna ce urma 
trecerii în eternitate a prietenului lor, Nichita 
Stănescu. Faliile lui Liviu Pendefunda intrau 
în istorie beinecuvântate de Tratatul despre 
fluturi al lui Gheorghe Tomozei. 

Romeo BOTEZATU 
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17.  
Carte cu foi de aer  
 
18.  
monedă cu între avers şi 
revers  
un trup de vierme  
(ştiu şi un fluture  
fals)  
 
19.  
e neînsemnat rezid menajer  
la casa îngerilor  
dar e şi tutunul ce pâcâie  
în pipa lui Diavol.  
 
20.  
pâlpâie de spaime  
dar poate şi ţiglă pe acoperiş  
la cazarma gladiatorilor  
 
21.  
îmi calcă pleoape roase  
cu lungi trenuri de marfă  
 
22.  
nu ţine de sete  
dar unul singur  
bea Nilul  
 
23.  
nu ţine de foame  
dar unul singur  
devoră un cal uriaş  
cu cătană pe el şi cu  
sabie.  
 
24.  
nu poate pune coarne  
instalat confortabil pe buzele  
iubitei  
 
25.  
seamănă cu o pasăre  
care chiar e  
(la clinica fluturilor  

făcându-se disecţia unui cap 
de  
 mort  
s-a găsit în el  
un vultur contras) 
 

           
  
26.  
poate trece oceanul  
purtând în burtă maşinării 
felurite  
negustori de fildeş miniştri  
şi stewardese pulpoase  
 
27.  
când se ciocnesc doi fluturi  
la ecuator  
ninge  
 
28.  
îi iubesc  
dar mai ales urăsc urma lor  
şovăitoare rotundă  
ca glonţul înfipt  
în zidul condamnaţilor  
la moarte  
 
29.  
urăsc zăpada lor nechemată  
ce nu albeşte  
 
30.  
fânul lor care-mi umple patul  
 
31.  
le urăsc monstruoasele trupuri  
părelnice  
într-o lume (şi fără ei)  

fluidă  
şi în clătinare  
 
32.  
ei curg  
de pe obrazul mărului  
peste mărunta mea linişte  
şi-o dizolvă  
 
33.  
îi cert  
şi îi iert  
 
34.  
pe frânghia zborului lor  
evadez din viaţă în vers  
 
35.  
cu străveziul lor  
mă pot înveli  
 
36.  
până ca mâine  
să mă închid şi eu  
într-un biet fluture  
de lemn...  
 

Sinaia/ iarna 1980 
 
 

 

 
Dan Hudescu, In oglinda
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Octavio PAZ 
 (1914-1998) 

 
 
 
 

Tus ojos 
Tus ojos son la patria del relámpago y de la 

lágrima,  
silencio que habla,  

tempestades sin viento, mar sin olas,  
pájaros presos, doradas fieras adormecidas,  

topacios impíos como la verdad,  
o toño en un claro del bosque en donde la luz 
canta en el hombro de un árbol y son pájaros 

todas las hojas,  
playa que la mañana encuentra constelada de 

ojos,  
cesta de frutos de fuego,  

mentira que alimenta,  
espejos de este mundo, puertas del más allá,  

pulsación tranquila del mar a mediodía,  
absoluto que parpadea,  

páramo. 
 

Ochii tăi 
Ochii tăi sunt patria fulgerului și a lăcrimii, 

liniștea care vorbește, 
furtuna fără vînt, marea fără valuri, 

păsări încarcerați, fiare aurite adormite, 
pietre prețioase fără milă ca adevărul, 

toamnă într-o rază de soare din pădurea unde lumina cîntă pe umărul unui 
copac și unde sunt păsări toate frunzele,  

plaja pe care dimineața o găsește constelată de ochi, 
coșul de fructe cu focuri, 

minciună ce hrănește, 
oglinzi ai acestei lumi, porțile de dincolo,  

pulsația liniștită a mării la amiază, 
absolutul ce clipește, 

colină deșertică. 
 
 

    
laureat al Premiului Nobel  (1990)   
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Dos 
cuerpos 

 
Dos cuerpos frente a frente  

son a veces dos olas  
y la noche es océano.  

 
Dos cuerpos frente a frente  

son a veces dos piedras  
y la noche desierto.  

 
Dos cuerpos frente a frente  

son a veces raíces  
en la noche enlazadas.  

 
Dos cuerpos frente a frente  

son a veces navajas  
y la noche relámpago.  

 
Dos cuerpos frente a frente  

son dos astros que caen  
en un cielo vacío. 

 
 
 
 

Tu 
nombre 

 
Nace de mí, de mi sombra,  

amanece por mi piel,  
alba de luz somnolienta. 

Paloma brava tu nombre,  
tímida sobre mi hombro. 

 

Două 
trupuri 

 
Două trupuri fața în fața 
sunt uneori două valuri 
și noaptea este oceanul. 

 
Două trupuri față în față  
sînt uneori două pietre 
și noaptea deșertul. 

 
Două trupuri față în față 

sînt uneori rădăcini 
întregite  noptea. 

 
Două trupuri față în față 
sînt uneori lame de cuțite 

și noaptea fulger. 
 

Două trupuri față în față 
sînt două stele ce căd 

într-un cer gol.   
 
 
 
 

Numele 
tău 

 
Se naște în mine, din umbra 

mea, 
se trezește în pielea mea, 
lumina albă somnoroasă. 

Porumbelul viteaz e numele 
tău, 

timidă pe umărul meu. 
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Decir, 
hacer 

 
                    A Roman Jakobson 

 
Entre lo que veo y digo, 
Entre lo que digo y callo, 

Entre lo que callo y sueño, 
Entre lo que sueño y olvido 

La poesía. 
Se desliza entre el sí y el no: 

dice 
lo que callo, 

calla 
lo que digo, 

sueña 
lo que olvido. 

No es un decir: 
es un hacer. 
Es un hacer 

que es un decir. 
La poesía 

se dice y se oye: 
es real. 

Y apenas digo 
es real, 

se disipa. 
¿Así es más real? 

Idea palpable, 
palabra 

impalpable: 
la poesía 

va y viene 
entre lo que es 
y lo que no es. 

Teje reflejos 
y los desteje. 

La poesía 
siembra ojos en las páginas 

siembra palabras en los ojos. 
Los ojos hablan 

las palabras miran, 

las miradas piensan. 
Oír 

los pensamientos, 
ver 

lo que decimos 
tocar 

el cuerpo 
de la idea. 
Los ojos 

se cierran 
Las palabras se abren. 

 
 

 
Dan Hudescu, Ochii destinului in scorbura timpului 

 
 
 
 
 

A spune, 
a face 

                         
Lui Roman Jakobson 

 
Între ceea ce văd și spun,  
Între ceea ce spun și tac, 
Între ceea ce tac și visez,  
Între ceea ce visez și uit 

Poezia 
Se strecoară între un da și un 

nu: 

spune 
ceea ce tac,  

tace 
ceea ce spun, 

visează 
ceea ce uit. 

Nu este un doar a spune: 
este un a face. 
Este un a face 

ce este un a spune. 
Poezia  

se spune și se ascultă: 
este reală. 

și de abia spun 
este reală, 

se diluieză. 
Așa-i mai reală? 
Idea pipaibilă,  

Cuvîntul 
Nepipăit: 

Poezia 
pleacă și vine 

între ceea ce este 
și ceea ce nu-i. 
Țese reflexții 
și-i desface. 

Poezia 
semană ochii pe pagini, 
semană cuvinte în ochii. 

Ochii ce vorbesc 
Cuvintele privesc,  
Privirile gândesc. 

A asculta 
Gândurile,  

A vedea 
ceea ce spunem 

a atinge 
trupul 
ideii. 
Ochii 

se închid 
Cuvintele se deschid. 

 

 
Traducere de Mario 

CASTRO NAVARRETE 
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Ioan HOLBAN 
 
 
 
 
 

Mihai Ursachi - 
un fel de 
„legendă” 

 

ihai Ursachi e un fel de „legendă“, unde se 
adună într-un „ce“ misterios, poezia şi viaţa sa. 
Semnificativ mai cu seamă pentru relaţiile cu 

puterea ale lumii literaturii în timpul „revoluţiei 
culturale“ şi ilustrând tipul boemului în „echipa“ 
constituită în anii ’60, destinul lui Mihai Ursachi este 
exemplar pentru soarta scriitorului în regimuri totalitare: 
debutul i-a fost amânat de anii de închisoare până la 
sfârşitul deceniului şapte (debut în revista „Cronica“, în 
1968, apoi, cu volumul Inel cu enigmă, în 1970) şi atunci 
faptul a coincis cu „dezgheţul“ relaţiilor dintre putere şi 
câmpul cultural, pentru ca ultimei părţi, cu tot mai multe 
umbre decât lumini, să-i fie specific raportul tensional 
dintre o profesiune „liberală“ în esenţa sa şi structurile 
totalitare ale unei societăţi dirijate printr-o revoluţie 
culturală de inspiraţie asiatică. Mihai Ursachi a fost, 
asemeni lui Nichita Stănescu, un model pentru poeţii care 
au intrat în literatură după 1970; s-a mai afirmat aceasta, 
dar numai în legătură cu influenţa pe care a avut-o opera 
sa, mai ales în spaţiul ieşean: de la Liviu Antonesei la 
Lucian Vasiliu şi de la Dan Giosu la Dorin Spineanu, toţi 
vor fi trecut prin poezia şi prin „bojdeuca de căsuţă“ din 
Ţicăul lui Mihai Ursachi. În ce-i priveşte opera, criticii au 
căutat sârguincios tot felul de filiaţii şi pentru bunul 
motiv că atunci, în anii ’70, când puterea decidea 
„libertatea de expresie“ şi „diversitatea stilistică“ în faţa 
obştii literare stătea obiectivul recuperării tradiţiei, al 
conversiunii câmpului literar în estetic, al depăşirii 
ideologiei politice prin ideologie literară. Sfântă 
naivitate, dar asta a fost. Bucuria de a putea scrie, în 
sfârşit, altfel decât cereau canoanele „realismului 
socialist“ era prea mare pentru a se mai putea vedea/ ghici 
scenariile ce se pregăteau prin cabinetele tăcute; atunci 
puterea a avut nevoie de scriitori pentru a o credita în 
faţa lumii libere (cum, la fel, avusese nevoie de ei şi i-a 
folosit intens pentru a face frumos în faţa tătucului Stalin 
şi a culturnicilor săi, după 1948 şi cum va avea nevoie – 

amarnică fatalitate! – după 1989 pentru „a intra în 
Europa“). Şi ce putea atrage mai mult pe scriitorul 
român decât aerul tare al „libertăţii de exprimare“ 
promulgată în mai toate documentele de partid şi de stat 
ale epocii? Avusese şi Dej slăbiciunile lui (cum aflăm din 
„legenda“ Petru Dumitriu). Dar acum, puterea simula 
sentimente afectuoase pentru întregul câmp literar. În 
acest context Mihai Ursachi devenea un model al 
amintitei libertăţi de exprimare; tocmai el, care făcuse 
închisoare exact din pricina ei: Inel cu enigmă (1970), 
Missa solemnis (1971), Poezii (1972), Poemul de 

purpură şi alte poeme (1974), Diotima (1975), Marea 

înfăţişare (1977), Zidirea şi alte povestiri (1978), Arca 
(1979), erau cărţi de referinţă ale unui scriitor nu numai 
talentat, dar şi liber. După ce visele de libertate au început 
să se risipească repede (bătea un vânt năprasnic dinspre 
tezele maoiste ale revoluţiei culturale de la începutul 
deceniului opt), Mihai Ursachi a rămas pentru tinerii 
poeţi aspiranţi la gloria literară un model şi un simbol al 
felului cum poetul poate fi liber într-o societate ce se 
îndrepta în cadenţă spre dictatură; astfel, nu opera sa a 
influenţat pe aceşti poeţi spre finalul deceniului opt, când se 
pregăteau să debuteze în volum, ci viaţa şi legendele ei, 
boema. „Marii artişti creează dogme“, spune undeva 
Nichita Stănescu; există, putem spune, o dogmă Ursachi 
care înseamnă un fel de a scrie şi un fel de a fi: primul 
este modelul literar al anilor ’70, al doilea a influenţat 
categoric relaţia scriitorului cu puterea în anii ’80: în 
ambele momente, deşi cu totul altfel percepută, placa 
turnantă a fost libertatea. 

Boema nu a fost şi nu este (pentru că Mihai Ursachi 
nu s-a schimbat deloc în această privinţă) doar a vieţii; ea 
reprezintă una dintre temele majore ale poeziei. Regăsim 
în textele sale schiţa unei mitologii de „uz intern“, 
poeme în proză care frapează prin coerenţa interioară a 
limbajului şi imaginii, fără ca aceasta să ofere şi o 
coerenţă a semnificării, în ordinea înţelesului curent al 

M 
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sintagmei: „Ce melancolice goarne legănau universul în/ 
după-amiaza de toamnă în care străin/ şi stingher 
rătăceam printre turnuri şi case…/ Dar Gabriela Şerban 
nu ştia/ că cerul anume din goarnele sale sunase/ 
singura mea întâlnire cu ea./ Desigur că înainte de asta 
milenii/ s-au drămuit, chiar Napoleon a murit/ şi multă 
vreme la denii/ cu serile mele m-am dus fericit./ Dar 
Domnişoara – ochii ei faruri/ violacee în noapte – ca 
dintr-un somn m-a trezit,/ Domnişoara eternă, leită, 
nepăsătoare de multele ei avataruri./ Cauza straniei sale 
prezenţe, a întâmpinării, a fost şi acum doar ea,/ părea 
că o ştie prea bine, deşi nicidecum nu ştia/ şi deşi a 
durat doar o clipă, un neînsemnat amănunt,/ era hărăzit 
cu stricteţe să aflu că este, să ştie că sunt./ Lumile ei, 
vieţile ei, pentru dânsa erau suveniruri stinghere,/ cu 
pisicuţe angora şi jucării pe un iaht de plăcere/ în 
nebuloasele, de mine în veci nepătrunsele sfere;/ iar 
lumile mele erau labirinturi impure/ cu fumegânde făclii 
şi scule străvechi de tortură/ spre care-o striga în neştire 
o nostalgie obscură./ Acolo în sala cu nuduri profund 
suedeze,/ neruşinat încâlcite, vernil la culoare şi puţin 
cam obeze./ Domnişoara înaltă, frumoasă, avea ceva 
militar,/ de june cadet cartofor, ce anume, m-aş întreba 
în zadar,/ ceva citadin şi rural totodată, în fine, s-a oprit 
chiar la cel mai obscen/ dintre nuduri, l-a cercetat cu 
priviri delicate, experte/ în vreme ce sângele meu se 
urcase la ten,/ căci presimţeam că-n curând o voi 
pierde./ Am vrut să îngaim ca o scuză, ea mă fixa 
curioasă/ (era atât de frumoasă)/ apoi se îndreaptă 
amuzată către o carte/ cu iscălituri şi impresii, a scris ceva 
englezeşte şi-apoi/ s-a scufundat între viaţă şi moarte/ în 
frunzele care plouau peste noi./ Dar vouă de toată 
istoria asta nici că vă pasă“ (Poem despre domnişoara 
Gabriela Şerban şi despre unica noastră întâlnire la o 

expoziţie suedeză de pictură). Aceste poeme sunt nişte 
fragmente lirice-epice în care cititorul va fi acroşat de 
„unda de şoc“ a sentimentelor: toată disperarea, toate 
nostalgiile şi toată speranţa se strâng într-un spaţiu şi 
într-un şir de identităţi ce se cer (re)asumate: „Iar lângă 
zidul pustiu despre care/ povestea zicea că-i al Anei 
pornea/ un zăvoi fericit de o parte şi de alta a văii./ 
Acolo era frăgezimea de frunze şi iarba/ şi mii de 
gângănii roiau primăvara,/ chiar şi furnicilor viaţa li se 
lasă./ Mai în vale era şi un lac pe sub sălcii,/ linişte mare 
era şi salcâmii,/ pe urmă teii floarea lor şi-o trăiau/ cu 
împăcare./ Noaptea/ florile lor luminau cu lumina/ de 
miere a florilor lor./ Acolo venea autorul/ mânat de un 
dor peste fire/ s-asculte glasul de îngeri ce se părea/ aşa 
de aproape, aşa de aproape,/ de parcă ieri…“ (Despre 

zăvoiul de lângă Cetate). Toate poemele se structurează 
în jurul unui fir epic (oriunde regăsim o „poveste“). Şi al 
unui referent provenind din biografia sau din lecturile 
poetului; Mihai Ursachi are însă, printre foarte puţini aleşi, 
ştiinţa de a transforma în poezie pură un material extrem 
de divers din punctul de vedere al provenienţei sale. 

 

Din acest punct de vedere şi încă din altele, Mihai 
Ursachi este eminescian în anumite planuri ale imagisticii 
poemelor, în ceea ce se cheamă „viziune“ poetică. Alte-
ori, el reţine din Arghezi tonalitatea psalmului, fulgera-
rea imaginii între lut şi cosmicitate. Prezenţa acestor 
ecouri vine din convingerea poetului că realul e un 
teritoriu doldora de semn, un loc unde fiecare lucru sem-
nifică, se împlineşte într-un sens, într-un semn, apar co-
duri culturale a căror descifrare e la fel de pasionantă, la 
fel de productivă, pe cât va fi fost, într-o altă paradigmă 
literară, explorarea „naturii“. Pe acest fond neoromantic se 
altoieşte o concepţie modernă a poeziei şi vieţii poetului 
în orizontul ei. Îndrăgostită de propriul discurs, de 
propria-i logică internă, de jocul complicat al imaginilor 
fulgurante cu rafinamentul gândirii şi sclipirea de oţel a 
lucidităţii, poezia lui Mihai Ursachi creşte din ideea că 
orice gând dus până la capăt devine Putere; nu este 
aceasta decât un alt mod de a concepe poemul ca act 
demiurgic – alt element care conturează neoromantismul 
poetului: „Magia şi alcoolul viaţa-mi guvernează,/ pe 
care-am început-o studiind filosofia,/ anatomia, dreptul 
şi vai, teologia/ dar negăsind în ele nici linişte nici 
bază./ Sacrificai Venerei şi-am zis: oricum o fi ea/ 
sublimă ori sordidă, în trupu-i se ascunde/ misterul fără 
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nume şi coapsele-i fecunde/ în spasmul ca o moarte 
conferă veşnicia./ Imperialul spirit mă are-n a sa pază/ 
şi nici o cunoştinţă-i egală cu beţia/ şi tainica lucrare în 
nopţile-i de groază./ Tărâm fără-ndoială aflat-am şi 
cutează/ mereu rătăcitorul pe căile profunde:/ am aurum 
non vulgi, leonem, poezia“ (Magie şi alcool). Fie că înscrie 
cititorul în balansul ameţitor al unui carusel în care 
privirea nu mai descoperă nimic, ci înşeală, fie că 
plasează acelaşi cititor în scenarii mitologice sau în 
reţeaua unor referenţi biografici, textul poetic urmează 
aceeaşi strategie a dezvăluirii Clipei, a iluminării, a revela-
ţiei puterii demiurgice: „Fericită dragoste-i dragostea pen-
tru Rosalba;/ întortocheatele sale delicii, rătăcitoarele 
căi,/ o, fragedă moarte numită Rosalba…/ Cu stăpânire 
de sine şi înţelepciune,/ fără de grabă, dorinţa de dânsa 
e-un turn/ al durerii, scoborâtor în adâncuri./ Din zid 
suveranii defuncţi ai Siciliei caută/ cum încleştaţi noi ne 
smulgem cu dinţii/ şi le-azvârlim ca pe nişte petale – sân-
geratele unghii./ Rosalba are două andrele albastre/ pen-
tru retinele mele; cu graţia înflăcărată/ a virginităţii ea le-
afundă-n albastrele goluri/ pentru ca toată lumina fiinţei 
ei moarte/ să-mi intre prin ochi ca o sevă a morţii,/ a 
fragedei morţi ce se cheamă Rosalba./ Corul de paji 
cânta psalmi în romance,/ tânguitoarele plângeri a pati-
mii fără/ sfârşit, sub pământenele plângeri…/ Pe moza-
icul maur Rosalba dansează/ în cizme de Spania dansul 
ferice/ al tragerii mele pe roata eternă“ (Rosalba). 

Plasarea lui Mihai Ursachi între cei mai importanţi 
poeţi neoromantici de azi este întărită prin dimensiunea 
baladescă a liricii sale; aceasta dă specificitate poeziei lui 
Mihai Ursachi, aşezându-l cronologic, între Ştefan Aug. 
Doinaş şi Nichita Danilov: „Trei fraţi pătaţi/ s-au pornit 
la pădure:/ unul la lemne,/ unul la semne,/ celălalt să-
ndemne./ …Erau albăstrele pe ceruri şi-n lunci tămâioa-
ră/ la vremea cositului, zorile-n rouă,/ pe luna cea nouă/ 
fraţii pătaţi au plecat ca să moară./ …Vremea cositului, 
rouă bocitului…/ Unul şi-a luat o povară-n spinare,/ tot 
lemne uşoare,/ tot lemne în floare,/ tei cu frunza mare./ 
Să fie, a zis,/ pentru cei petrecuţi întru vis./ Unul stătu 
fulgerat sub altarele fagilor,/ cu cât învăţa cu atât se 
pleca spre pământ în genunchi/ şi când pricepu toate 
semnele, zise/ că a aflat de la cei mistuiţi în adâncuri/ 
un nume ciudat: Viola Tricolor./ …Erau viorele pe glie şi 
grâiele coapte/ şi pasărea nopţii cânta în tărie, la noapte, 
la noapte…/ — Noaptea s-a stins, grăi celălalt, şi viaţa/ 
aceea fu vie… Răsare Crai Nou/ Fraţi nepătaţi, s-a făcut 
dimineaţă./ Să trecem senini/ prin vadul bătrân,/ pe 
pod de mălin…/ Măicuţă bătrână/ tot spală la lână,/ 
tătuca bătrân/ tot strânge la fân…/ Văzut-ai albastră ca 
cerul, trecând peste veac,/ Barba împăratului,/ floare de 
leac?“ (Trei fraţi pătaţi). Acesta e vechiul şi mereu noul 
Ursachi; un poet care cultivă baladescul pentru că a 
„ratat“ timpul epopeii: iar Mihai Ursachi aici îşi desco-
peră teritoriul propriu: în lirismul faptei la marginea 
eroicului. Baladescului, parte componentă a fondului 
neoromantic, i se asociază tema medievală, unul dintre 

semnele cele mai clare ale postmodernismului în literatura 
noastră de azi; la Mihai Ursachi, ca şi la alţi scriitori 
(Ştefan Agopian, Liviu Pendefunda, Nichita Danilov), 
această temă nu trimite la „reconstituire“, ci este mai 
degrabă o stare de suflet, un alt fel de a transcrie realul 
printr-un filtru ce distilează esenţe ale viziunii poetice şi 
un farmec cu totul special ale unei lumi surpate de 
spaime, în mister şi mistic, într-o acroşantă arhaicitate: 
„Corăbii de aramă cu vele-nsângerate/ purtând pe ele 
semnul împărăţiei perse/ se leagănă pe sfera-mpărţită-n ju-
mătate./ – Aştept o veste clară din lumile inverse…/ Sub 
dafinii în floare şi bolţile de vie/ cântări crepusculare de 
liră şi de flaut./ Acum se împlineşte o tulbure vecie,/ pe 
nici un ţărm de-acuma eu n-am să te mai caut./ Curând 
voi fi o stană, şi vieţile trăite –/ simboluri încrustate, pe 
jumătate şterse./ Alături faraonii vor face piramide./ – 
Aştept o veste clară din lumile inverse…“ (Un trunchi de 

smalţ albastru stătea ca o stană). 
Baladesc este Mihai Ursachi şi într-una din părţile 

esenţiale ale volumelor sale; în poezia erotică. În cele mai 
multe poeme ale cărţii, Mihai Ursachi explorează tematica 
ştiută a erosului; esenţa „mesajului“ pe care fiecare 
cititor îl caută în poezie, la Mihai Ursachi, ca şi la Dan 
Laurenţiu, se poate rezuma într-un singur vers: un bărbat 
caută o femeie. Vechea şi atât de simpla poveste e, la Mihai 
Ursachi, un drum într-o sanie; „într-o sanie albă./ Într-o 
sanie albă şi mare cât o corabie./ În sania Annunciacion/ 
navighez către tine, iubito./ Tu eşti la pădurea de roze. 
Încoronată cu roze. Tu eşti într-o roză. Din roza Flori-
bunda, iubito/ cu ochii tu cauţi pe cer cum s-apropie/ 
majestuoasa, mult graţioasa coleopteră./ Şi iată, iubito, 
cum sania cerului/ s-a pogorât pe o roză/. Iată petalele, 
priveşte şi crede, cum o cuprind,/ 43 de petale, o roză/ 
îmbrăţişează, se strânge-mprejur, o ascunde/ iată, iubito, 
acesta-i bobocul de roză,/ în inima lui e o sabie,/ este 
sania-mi albă Annunciacion“ (Primeşte bobocul acesta 

de roză). În aceste poeme, versul fuge mereu din 
anecdotic în metafizic, de la privire la viziune, de la 
instinct la albastrul rece al ideii. În acest joc al 
întâmplărilor numite dragoste, viaţă şi moarte se află 
fiorul pierderii şi asumarea actului creator ca experienţă 
a întunericului, ca încercare de a exprima inexprimabilul; 
senzaţia neantului dar şi unda subtilă a autoironiei 
cultivate de un spirit de o mare fineţe intelectuală: „Vom 
mai străbate, iubito, vom mai străbate/ drumul acela de 
roze? De parcă ne-am aminti din uitatele/ vieţi, de 
uitatele drumuri…/ Fragedă frunza era, şi pădurea// 
drumul acela de roze? De parcă ne-am aminti din 
uitatele/ vieţi, de uitatele drumuri…/ Fragedă frunza 
era, şi pădurea/ de roze strălumina/ în adâncuri/ 
frunzişul virgin şi vibrând cu o/ fragedă febră ne vom 
îneca/ în pădurile fragede./ Boite adânci, voluptuoase 
arcane./ Umbrele noastre rămas-au de-a pururi/ sfioase şi 
palide, copilăreştile/ umbre…/ acolo, vei spune, se-ntin-
de o piaţă,/ vacarmul tronează pe dale de piatră/ de o 
mie de ani este piaţa acolo./ Iubito, nu e aievea, ascultă/ 
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tăcerea prea sfântă ce se pogoară;/ să mergem, îţi spun, 
pe cărarea de roze,/ prin bolţi răcoroase vom întâlni, sub 
arcanele sacre/ umbrele noastre îmbrăţişându-se,/ 
copilăreştile umbre…“ (Cărarea de roze). 

În destinul lui Mihai Ursachi se poate recunoaşte soarta 
însăşi a scriitorului român din secolul trecut: închisoarea 
comunistă, frumoşii ani ai debutului într-o vreme când 
lumea literaturii părea să-şi fi redobândit libertăţile, 
reculul în faţa rinocerilor, exilul, iar, acum în urmă, 
întoarcerea acasă (în casă, adică în literatură şi librărie). O 
istorie care se poate citi în aceste versuri din Poemul de 

purpură: un cântec al pierderii omului: „Iubito, hai să ne 
jucăm/ de-a Ildiko şi de-a Attila./ Acesta-i cortul meu de 
blăni/ în care te-am adus cu sila./ Dar jocul nu-i adevărat./ 

Vedem fantasme ca nebunii,/ a fost odată-un 
împărat…/ Nuntaşii-aceştia nu sunt hunii./ Iubite, oare 
pentru ce/ e-atât de roşu-acest fluviu?/ Şi numele lui 
care e?/ Iubito, acesta e Danubiu./ Iubite, oare fraţii 
mei/ dorm liniştiţi în roşii ape?/ Şi oare tata e cu ei?/ 
Iubito, vino mai aproape./ Iubite, toate au trecut,/ să-ţi 
spun un vis din multe vise:/ dar mai întâi să te sărut,/ 
căci toate uşile-s închise./ părea că-am fost copii cândva/ 
în verdele Septentrion/ şi doica noastră ne citea/ din 
cartea lui Marcel Brion./ Că ne jucam un straniu joc,/ un 
joc cu flăcări şi cu sânge;/ iubite, dă-mi, te rog/ 
pumnalul tău, ceva mă strânge./ Să ne jucăm un joc 
frumos,/ ce se va scrie în istorii./ …Deasupra pustei 
colbul gros,/ şi lung se tânguie cocorii. 

Araldica del giglio 
Nato nel distretto di Iasi nel 1941, si 

spegnerà a Iaşi ai soli 63 anni; un cancro 
polmonare aveva agito insidioso, 
riuscendo ad abbatterlo. Prima di 
laurearsi in filosofia presso l’Università 
delle città di Iasi, viene catturato mentre 
tenta di attraversare il Danubio a nuoto 
verso la sponda serba per lasciare la 
Romania comunista. È condannato a 4 
anni di carcere e imprigionato a Jilava  
(Fort 13) di Bucarest, e poi trasferito nel 
penitenziario di Craiova, una esperienza 
tremenda per il futuro poeta. Nel 1965 
torna definitavemente in un noto 
sobborgo di Iasi e s’iscrive alla facoltà di 
Filologia, dipartimento di germanistica.  

Il suo debutto editoriale è del 1970 
col volume Inel cu enigmă. Per esso il 
poeta e il cauto critico St. Augustin 
Doinaş si entusiasma: “Se io chiamo 
Mihai Ursachi – poeta fornito di un 
immaginario capace davvero a doppiare 
il reale – “prete di Ermete”, è perché 
nessun altro poeta d’oggi riesce come lui 
a dare un corpo tanto concreto, plastico 
all’enigma (...) a farci quasi palpare le 
articolazioni fisiche, a indurci almeno 
per un attimo la fiducia di poter 
raggiungere il muro completamente 
traslucido del nulla”.  

Seguono i volumi Missa solemnis 
(1971), Poezii (1972, malgrado il titolo 
proposto dal poeta Citadella 
putrefazione), Poemul de purpură şi alte 
poeme,1974 (Il poema di porpora e altri 
poemi), Diotima (1975), Marea înfăţişare 
1977 (La grande raffigurazione), premio 
dell’Unione degli Scrittori), Arca (1979, 
Premio dell’Accademia Romena). Nel 
1980 viene stampata presso l’editrice 
Junimea un’antologia tradotta in inglese 

da Donald Eulert e Cornelia Hâncu: 
Some Poems of Magister Ursachi... 
Approfitando dell’occasione di una 
borsa di studio offertagli negli Stati 
Uniti, lascia la Romania per l’Università 
dello Stato del Texas presso la quale 
prepara e sostiene un dottorato, “Poetry 
of the Being. From Hölderlin to Celan”. 
Si trasferisce in California dove sarà 
docente di un corso di filosofia del 
processo creativo. Svolgerà anche 
un’attività di dissidenza politica sulla 
stampa scritta e radiofonica.  

Torna dopo la caduta del regime di 
Ceausescu nel 1990 a Iasi; gli è assegnato 
il premio nazionale di poesia “Mihai 
Eminescu” per l’opera omnia. L’arte 
poetica di Mihai Ursachi è una scrittura 
rivelatrice di un artista colto, ispirato, 
attratto dalla zone diafane, edeniche e 
siderali della creazione e, al tempo 
stesso, da quelle del purgatorio e dell’ 
inferno. La sua poesia d’amore (ceri 
moniale, miracolo, idealità) mantiene lo 
stesso slancio dei vari  testi poetici ludici, 
ironici in forma di paradossi filosofici o 
ballate. L’aedo che, facendosi accom 
pagnare da “arpe sparse”, scandisce 
ineccepibili ritmi,  è una controfigura 
dell’istrione goliardico (“il mio animo 
goliardico”) in uno spettacolo barocco 
sotto i dettami dell’immaginario senza 
confini.  

L’ierofania del testo “Triptic pascal” 
che non poteva mancare dal repertorio 
di un autentico homo religiosus è in 
intensa armonia con l’emozione per la 
vita sentita come un fiocco di neve 
(effimero ed eterno), di cui contempla e 
celebra “le strutture in forma di croce/ 

ed esagono, fino agli assi stessi, e/ le 
fondazione del tempio cosmico”.  

Spesse volte Mihai Ursachi indaga 
la genesi e le mete della poesia (homo 
aesteticus), esprimendo ammirevoli 
postulati. Il filone surrealista del poema 
suddiviso in tre parti “Illusioni oniriche 
del signor R” lo avvicina all’altro grande 
Maestro, Gellu Naum,  e all’autore di 
“Guillaume poetul şi administratorul”, 
Virgil Mazilescu; si tratta di una tenera 
crudeltà, d’ilogicità e discontinuità 
intenzionali, di filamenti bruciati e 
frammenti esplosi. Non poteva mancare 
lo slancio parodico, come nei versi 
dedicati a Goethe, che va di pari passo 
con la poetica del giglio.  

Traspaiono talvolta anche dettagli 
autobiografici del Maestro-Coscienza 
Civica, esopiche allusioni al clima socio-
politico, geografico compreso, della 
Romania e dei paesi del suo esilio nelle 
tre meditazioni “del Golfo del Francese”.  

Mihai Ursachi fu un mago 
dell’immaginario e della prosodia, un 
poeta dalle molteplici maschere (dal 
buffone del re al re dei buffoni), al quale 
nulla di ciò che fu scritto, dalle tavolette 
ittite ai poeti classici o maudits tipo 
Baudelaire (con il suo eros-thanatos) fino 
a Eminescu, Bacovia, Ion Barbu o 
Nichita Stanescu, fu estraneo.  

La sua poesia compie uno 
straoraordinario percorso, dal pathos 
romantico al disinganno letale, 
dall’umiltà della flora spontanea al 
delirio della dotta o ludica cogitazione 
che fa trapelare, malgrado la sua 
socievolezza e il culto dell’amicizia, 
un’inguaribile solitudine. 

Prezentare şi traducere de Geo VASILE 
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Mihai URSACHI  
(1941- 2004) 
 

Benedictus 
 
Privighetoare de noapte,  
priveghiul din urma, cu ţipete jalnice,  
rotund privitori (mare veghe la turn),  
ochii cei galbeni ai privighetorii 
de noapte... 
 

– Vae vae cucu victis,  
Benedictus, Benedictus,  
toată moartea e un streap-tease 

                   * 
L’usignolo notturno, 
il mortorio ultimo, con lagni penosi, 
rondi scrutatori (gran veglia alla torre), 
gli occhi gialli dell’usignolo 
notturno... 
 

- Vae vae cu-cu victis, 
Benedictus, Benedictus, 
tutta la morte è uno strip-tease. 
 
 

Eli. Eli... 
 
Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi... 
Căci la picioarele sale nu au să plângă 
aducătoare de mir, 
şi nici un apostol nu-i va vesti mântuirea... 
În pânza eternă pe dânsul nu-l înfăşoară 
şi nimeni n-au ars pentru el mirodenii 
şi smirnă. 
Părintele său îşi întoarce privirea în nouri 
când el, dându-şi sufletul, roagă iertare... 
O, sângele său picurând în tărâna fierbinte, 
nu naşte altare de purpură şi nu se preface-n 
orgii de garoafe aprinse... Iar cele trei lacrimi 
nu s-au făcut mărgărint. 
Noapte de veci pentru cel răstignit în el însuşi. 

 
 
 

Eli, Eli... 
 
 
Notte eterna per il crocifisso in se stesso... 
Poiché ai suoi piedi non piangeranno 
le portatrici di olio santo, 
e nessun apostolo non annuncerà la sua 
redenzione... 
Nella tela eterna non verrà avvolto 
e nessuno bruciò per lui aromi 
e mirra. 
Il suo genitore volta lo sguardo alle nuvole 
nell’attimo che lui, spirando, implora 
perdono... 
O, il suo sangue che stilla nella polvere ardente, 
non fa nascere are di porpora e non si muta 
in orge di accesi garofani... E le tre lacrime 
non tramutarono in perle. 
Notte eterna per il crocifisso in se stesso. 
                
 

   
17 februarie 1941, Băile Struga -. 10 martie 2004 Iasi 

http://ro.wikipedia.org/wiki/17_februarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1941
http://ro.wikipedia.org/wiki/10_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2004
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Magie şi alcool 
 
 

Magia şi alcoolul viaţa-mi guvernează, 
pe care-am început-o studiind filosofia, 
anatomia, dreptul şi, vai, teologia, 
dar negăsind în ele nici linişte nici bază 
Sacrificai Venerei şi-am zis : oricum o fi ea, 
sublimă ori sordidă, in trupu-i se ascunde 
misterul fără nume şi coapsele-i fecunde 
în spasmul ca o moarte conferă veşnicia. 
Imperialul spirit mă are-n a sa pază 
şi nici o cunoştinţă-i egală cu beţia 
şi tainica lucrare în nopţile de groază 
Tărâm fără-ndoială aflat-am, şi cutează 
mereu rătăcitorul pe căile profunde: 
“Am aurum non vulgi, leonem, poezia.” 
 
 

Vedenie în 
burgul gotic 
 
 

Doamne, se porniseo ploaie, o vânată ploaie  
de seară si noapte 
în burgul acela carpatic... 
 
Pădurile putrede se înecaseră în neguri 
şi trăsnetul rău bântuia ca o groază. 
De la fereastra din turn mă uitam fără sine 
prin cetina neagră, zidirile negre,  
pierdusem cât mai e ceasul, cât mai e veacul... 
 
Şi la lumina lungă a unui fulger mut 
văzui, şi căzui leşinat subt icoană... 
 
...Pe caldarâmul albastru, de jad lucitor,  
goneau două umbre înalte, smintite din sufletul 
meu,  
siluete prelungi de călugari... 

Magia e alcol 
 
 

La magia e l’alcol sono della mia vita il perno, 
che ho iniziato con studi d filosofia, 
anatomia, legge e ahimè, teologia, 
senza però trovarvi né pace né un fondamento. 
Mi diedi alla Venere e dissi: comunque sia, 
sublime o squallida, nel suo corpo s’asconde 
l’innominato arcano con le feconde cosce 
lo spasmo come morte sa di eternità. 
L’imperiale spirito mi fa da guardiano 
e non c’è conoscenza uguale all’ebbrezza 
ed il travaglio occulto nelle tremende notti. 
Terra indubbia appresi, e vi ardisce 
l’eterno pellegrino sulla profonda via: 
“Ho aurum non vulgi, leonem, poesia.                  
 
 

Fantasma nel 
borgo gotico 
 
 

Mio Dio, si era scatenata una pioggia, una 
livida pioggia  
serale e notturna 
in quel borgo dei Carpazi. 
 
Le putride selve si erano annegate nelle nebbie 
e il malefici colpi di fulmine inorridivano. 
Dalla finestra della torre guardavo assente 
per il fogliame d’abeti, le nere muraglie, 
ignoravo che ore sono, che secolo è... 
 
E nella luce lunga di un fulmine muto 
vidi, e caddi  sotto l’icona svenuto... 
 
...Sul selciato azzurro di nitida giada, 
correvano due ombre alte, forsennate del mio 
animo, 
allungate sagome di monaci... 
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 
 
 

Jurnalul unui 
pui de găină 
(Partea I) 

 
Ziua întâia 
Nu ştiu ce m-a apucat, de mi-a venit să dau cu ciocul. 
Am simţit cum pârâie ceva. Apoi am zărit ceva luminos, 
care-mi săgeta dureros pupilele. Am simţit că-mi intră în 
nări ceva, care-mi făcea bine în coşul pieptului. Am mai 
lovit de câteva ori. Spărtura s-a lărgit. Un aer cald îmi 
învăluia trupul. Un aer rece mă primenea pe dinăuntru, 
înviorându-mă. Simţeam în trup dorinţe nemaiîntâlnite. 
Eram gata să-mi iau zborul. Prostii! Cum să zboare un 
pui de găină? Am mai ciugulit câteva fărâme din 
învelişul subţire, ce-mi fusese scut până atunci. Apoi 
chiar am mişcat aripile. Am început să-mi simt până şi 
picioarele mai puternice, gata să mă poarte în lumea 
necunoscută. Coaja s-a crăpat de tot, eliberându-mi 
trupul. Am păşit! Eram liber! Libeeer!  

 

Ziua a doua 
Nu ştiu când a trecut noaptea, dacă noapte se poate 
numi, ora de întuneric, ce a cuprins brusc încăperea în 
care mă aflam. Dar n-am avut ce face! Trebuia să-mi 
respect instinctele. Am adormit, epuizat de efortul ieşirii 
în lume. Mi-era foame. Eram chiar sleit de puteri. De 
aceea, când am privit spre găoacea din care abia ieşisem, 
am mai zărit ceva ce mi-ar fi putut astâmpăra foamea. 
Mi-am înmuiat pliscul de câteva ori. Lichidul avea un 
gust plăcut. Numai că s-a terminat! În jurul meu, o mare 
de fiinţe tălăzuia cu ciocurile deschise, ţipând spre 
văzduh de foame. Am început şi eu. Nu m-am mirat 
când am văzut cum se îndreaptă spre mine o fiinţă într-
un halat alb şi cu o bonetă pusă pe creştetul capului, 
pregătită să mă înhaţe. M-am lăsat cules de nişte mâini 
dibace. Era multă hotărâre în gesturile acelea gingaşe. 

Nu m-am mirat nici când am fost lăsat pe o bandă rece, 
să mă ducă spre un loc neştiut. Nu m-am mirat nici  când 
am trecut pe sub un jet de aer cald care-mi răsfira tot 
puful de pe trup uscându-mă. Eram auriu. Şi aşa am 
ajuns să mă prăbuşesc la capătul benzii, într-o mulţime 
de alţi fârtaţi la fel de gălăgioşi şi la fel de aurii ca mine, 
deşi sub picioarele noastre se zăreau nişte firimituri 
albicioase, care ar fi putut fi bune pentru a astâmpăra 
foamea. Am început să ciugulesc. Era brânză. Era 
gustoasă. 
 

Ziua a treia 
Astăzi îmi simt trupul mai greu de parcă n-aş fi putut 
dormi. Dar am dormit. Nici nu ştiu când a trecut 
întunericul. Şi iată-mă iar ciugulind nişte chestii gustoase 
care par a fi amestecate cu brânza de ieri, dar au alt gust. 
Cred că au tot felul de compuşi tocmai buni să-mi alunge 
oboseala, pentru că numai după câteva înghiţituri, am 
simţit cum energiile îmi cresc şi asta în vreme ce pe lângă 
mine unii fârtaţi nu mai mişcau. Aceeaşi siluetă cu 
boneta şi mănuşile albe îi culegea cu delicateţea-i 
cunoscută şi arunca neglijent ba chiar cu tristeţe într-o 
găleată de plastic peste ceilalţi. Erau destui. E curios cum 
de nu m-am lăsat impresionat într-un fel de dispariţia 
lor. Fiecare cu soarta lui. 
 

Ziua a patra 
Astăzi am avut mai puţină brânză înaintea mea. A 
trebuit să mă bat cu alţi fârtaţi, ca să apuc şi eu o fărâmă 
din biluţele albe.  Dar tot am apucat câte ceva cât să-mi 
astâmpăr foamea. N-am înţeles de ce-mi era mereu 
foame? Parcă de ce mâncam, de aia îmi era mai foame! 
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Am învăţat să beau apă de la un fel de ţumburuş nichelat 
pe care dacă-l apăsam cu ciocul, îmi dădea câte o 
picătură  pe limbă. Chiar mi-a plăcut joaca de-a picătura! 
Mai mult, puteam să mă văd în marginile lui. Străluceau 
ca oglinda. Mi-am văzut puful de pe creştetul capului. Se 
învârtoşase! Şi asta în vreme ce trupurile altor confraţi au 
rămas inerte. Mai puţine ca data trecută, dar tot au 
rămas. Iar m-am uitat la doamna cu boneta şi mănuşile 
ei. Mi-a părut rău că nu m-a privit în ochi. Aş fi fost 
curios să-i văd reacţia din priviri, atunci când îmi ducea 
fraţii în găleată şi apoi în malaxorul ce avea să-i facă 
pastă. Căci aşa se făceau lucrurile pe acolo! Nimic nu se 
pierdea. Toate trupurile rămase fără suflare, erau tocate, 
măcinate şi date înapoi în hrana noastră. Practic ne 
hrăneam trup din trupul fraţilor noştri! Brrr! 
 

Ziua a cincea 
Doamne, ăştia au înnebunit cu totul!  Când să trag şi eu 
un somn, m-au sculat! Ce-i drept e drept, nu puteam 
dormi de foame! Chiar dacă trebuia să îmi capăt 
energiile, era ora de întuneric ce mi-o planificaseră 
oamenii. Ei ne hotărau destinul. Sau mai bine zis – 
doctorul. El îi punea pe ceilalţi să-i execute ordinele. O 
oră de întuneric, atâtea grame de hrană, atâta apă 
îndulcită cu medicamente şi hormoni, etc. Şi astăzi au 
mai murit o grămadă de semeni. Nu-mi fac prieteni, n-
am timp de aşa ceva. Tot timpul mă ocup de ciugulit 
hrană. Curios este că fac foarte puţină murdărie. 
Găinaţul meu este repede strâns pe nişte coli de hârtie 
care se schimbă periodic sub noi, odată cu mâncarea.  
 

Ziua a şasea 
Ni s-a schimbat locul. Am fost mutaţi într-o nouă baterie. 
Ne-am despărţit de femeia cu gesturi tandre. Avem  o 
altă femeie care miroase ciudat. Am aflat că fumează. De 
aia pute! Ştiu asta de la un prieten, ca să spun aşa. E tot 
aşa de vânjos ca mine şi se pare la fel de inteligent. Ne-
am simţit bine unul lângă altul. Om fi avut acelaşi tată şi 
aceeaşi mamă! Dar parcă ce mai contează! Important este 
că ne simţim ca fraţii. Cred că asta e prietenia! Mergem 
împreună să ne privim cum ne creşte puful, bem apă de 
la acelaşi ţumburuş şi de multe ori ciugulim hrană din 
aceeaşi zonă. Nu ştiu ce mă face să cred că dacă unul 
dintre noi ar muri şi ar fi aruncat la găleata  morţii, 
celălalt ar muri! Dar poate că e de vină imaginaţia mea! 
 

Ziua a şaptea  
Doamne, ce mă mai dor oasele! La fel se plânge şi 
prietenul meu! Am început să piscuim mai puţin. De 
multe ori ne înţelegem doar din priviri. Ne-am propus să 
ne ajutăm unul pe celălalt. Trebuie să supravieţuim. Să 
nu ajungem în găleată. Ce-i drept, este şi că ne-am mai 
mărit la trup niţel şi că stăm cam înghesuiţi, încât ar fi 
bine să ne mai rărim. De parcă ne-ar fi ghicit gândurile, 

doamna care pute a ţigară, a venit şi a început să ne 
separe. Am stat lângă prietenul meu hotărâţi să mergem 
împreună. Şi aşa a fost, am nimerit într-un spaţiu mai 
larg, ne puteam dezvolta şi mişca mai în largul nostru! 
Mi-am mişcat puţin aripile şi am încercat şi aici să mă 
privesc în ceva lucitor. N-am mai găsit ţumburuşul 
nichelat. Nici alte locuri care să-mi oglindească chipul. 
Dar mă uitam la prietenul meu şi-mi dădeam seama că 
am crescut destul de mult, chiar surprinzător de mult. 
Păi, cum să nu cresc, cu foamea asta care îmi tot dădea 
mereu târcoale. De data asta mâncarea se afla într-un fel 
de tingire, atârnată de ceva, de unde curgea mereu,  un 
fel granulat, pe măsură ce noi o goleam.  
 

Ziua a opta 
Nu-mi ajungea durerea de oase, acum şi respiraţia a 
început să-mi fie tot mai grea, de parcă m-ar strânge 
cineva de gât! Chiar şi puful a început să-mi dispară, să 
fie înlocuit cu un fel de pene mici, ca nişte solzi. Mai 
mult, au început să-mi apară şi solzi pe picioare. 
Prietenul meu şi-a mai adus un prieten. Suntem acum 
trei. Putem reprezenta ceva. Chiar o gaşcă. Vai de penele 
ăluia care îndrăzneşte să ne supere cu ceva. Azi n-a mai 
venit fumătoarea. A venit un bărbat care, tot scuipa 
printre dinţi ceva ce nu ne plăcea. Câţiva fârtaţi curioşi s-
au apucat să-i ciugulească scuipatul. S-au lămurit destul 
de repede că nu era gustos.  
 

Ziua a noua 
Mare bucurie pe capul nostru! Ne-au schimbat hrana şi 
apa. Au mai murit câţiva. Cică ăia care ar fi ciugulit din 
scuipatul îngrijitorului ar fi prins o molimă. Noroc de noi 
că nu ne-am amestecat cu mulţimea, că am stat mai de o 
parte. Mulţi proşti aveau s-o apuce pe drumul găleţii. 
Oare şi pe ăştia avea să-i macine şi să-i bage în mâncare? 
Cică da! Îi sterilizau ca şi pe făina de peşte ce ne-o 
dădeau laolaltă cu alte ştifturi alimentare. recuperate de 
pe unde nici prin cap nu-ţi trecea. Era un fel de mizerie, 
un fel de reciclarea mizeriilor alimentare îmbunătăţită cu 
tot felul de chimicale şi hormoni pe care le înghiţeam cu 
disperarea unui individ supus  unei hămeseli tot mai 
atroce.  

 

Ziua a zecea  
Doamne, cum mai trece timpul! Ca ieri eram ca nişte 
bulgăraşi, aurii, iar acum când ne uităm unii la alţii, cum 
ne colorăm diferit, negri, maronii, roşcaţi, pestriţi, albi… 
Nici nu mai ştii ce ne mai poate apărea de la o zi la alta. 
Dar penele ne sunt tot rare. Noroc de becurile atârnate 
deasupra noastră care ne dau o căldură constantă. Ne 
este sete. Ne este foame. Înghiţim ca apucaţii tot ce ne 
dau alţii. Ba am început să ne batem între noi. Câteodată 
nu ştim de ce şi am crescut atât de mult, încât iar nu ne 
ajunge spaţiul. Gaşca s-a mai mărit cu doi membrii. 
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Suntem o bandă! Şi cu toate acestea nu toţi suntem la fel! 
Unii par a fi bărbătuşi, iar alţii par a fi altceva, ce n-am 
desluşit încă. 

 
Dan Hudescu, Metafora unui sărut 

 

Ziua a unsprezecea 
Am căzut doborât de oboseala mâncării şi a digestiei 
permanente. Imediat ce s-a stins lumina, am intrat într-
un somn letargic. Abia de m-am putut trezi după o oră 
când lumina s-a aprins din nou. Mai trecuse o zi. De fapt 
cu nopţi atât de scurte, noi trăim într-o zi permanentă. 
Habar n-am de-o fi bine sau rău! Hrana nu ne dispune şi 
la dezvoltarea creierului. Nu degeaba se spune că avem 
creier de găină. Poate că noi din gaşcă să avem ceva 
creier mai mult decât cei din preajmă, cel puţin eu aşa 
cred. De aia şi cei din gaşcă mă urmează. Se folosesc de 
mine ori de câte ori au prilejul, după care au pretenţia ba 
chiar şi spun că eu mă slujesc de ei. Nu ştiu când şi cum 
s-a instalat între noi oarece tensiune.  

 

Ziua a doisprezecea 
Am constat cu stupoare că unora începe să li se modifice 
puful. Apar tot felul de culori care se măresc fără nicio 
explicaţie. Uite, eu mi-am ridicat aripa şi am văzut că au 
început să se ivească nişte tuleie ce mă deranjează la 
mişcare. M-am uitat şi între picioare şi am văzut că şi 
acolo au început să-mi apară nişte chestii aspre, care mă 
ustură şi mă dor, iar ca mine se pare că sunt şi ceilalţi. E 
o chirăială enervantă şi pentru noi, nu numai pentru 
îngrijitori. 
 

Ziua a treisprezecea 
Azi au venit nişte unii cu nişte găleţi, pe care le-a umplut 
cu trupurile celor ce nu mai mişcau. Erau îngrijoraţi! 
Vorbeau ceva de fonduri europene. Apoi am simţit că 
gustul mâncării ni s-a schimbat. Probabil că ne-au pus 
ceva în ,mâncare, să nu mai murim. 

Ziua a paisprezecea 
Am început să-mi dau seama că zilele şi nopţile noastre 
sunt mai scurte decât zilele oamenilor. Am văzut că un 
om, că acelaşi om stă cu noi o zi şi o noapte. Apoi se 
schimbă. Nu ştiu ce-a făcut cu acela care mirosea a tutun, 
pentru că nu l-am mai văzut, şi nici mirosul nu l-am mai 
simţit.  
 

Ziua a cincisprezecea 
Trăiesc monoton. S-a schimbat şi gustul apei. Ba chiar şi 
culoarea. E un fel de moviliu spălăcit. Bem şi nu ne mai 
săturăm. Ciugulesc ceva mai mult nisip decât mai 
înainte. Am văzut că din cauza schimbării gustului apei 
şi a mâncării, am început să mă constip. Mi-am băgat 
pliscul printre picioare şi am încercat să-mi scot găinaţul 
cu forţa. N-am reuşit! Poate dacă înghit pietricele şi 
nisip, o să-mi fie mai bine. Am pipota tare.  

 

Ziua a şaisprezecea 
S-a ales praful din triumviratul nostru! Am rămas izolat. 
Nu mai am niciun fel de prietenii şi nu mă mai înţeleg cu 
nimeni. De fapt, ne purtăm cu toţii ca nişte apucaţi. Am 
bătut vreo doi, de i-a luat îngrijitorul cu găleata, nu mai 
mişcau, am vrut să-i învăţ minte, să nu mai vină să-mi 
fure nisipul de sub mine! Se pare că ceilalţi au înţeles că 
nu se pot pune cu mine. Am auzit că mai sunt câţiva 
caftangii, în cealaltă parte a spaţiului de îngrijire. Se pare 
că am convenit tacit, să ne evităm reciproc. Treaba lor! 
Câtă vreme ei nu vin la mine, nici eu nu mă duc la ei. 

 

Ziua a şaptesprezecea 
Astăzi a venit o tanti ce mirosea plăcut. Era o delicată. A 
pus ochii pe noi cocoşii în devenire. Ne lua pe câte unul 
şi cu un cleştişor fin ne îndepărta cu blândeţe ciocurile şi 
ghearele. Ce fel de bărbătuş mai eram eu fără cioc şi fără 
gheare? Mi-am mai potolit revolta la gândul că şi 
celorlalţi li se întâmplase acelaşi lucru. După ce a plecat, 
ne-am apropiat ca bezmeticii unii cu alţii. Ne-am privit 
în ochi cu tristeţe. Nu ne mai puteam lupta. Hâdoşenia 
capului lipsit de plisc ne-a făcut să râdem. Era un râs 
fals, sub care se ascundea tristeţea masculului mutilat. 

 

Ziua a optsprezecea  
N-am rămas prea mult timp împreună. Soarta nemiloasă 
ne-a făcut iar pocinoage. A venit iar blondina cea 
parfumată şi ne-a luat pe rând în palmă, ne-a privit şi 
apoi ne-a înţepat în pielea de sub aripă. Cam miroseam 
urât a medicamente. Dar ce puteam să fac? Nu eram cu 
igiena la nivelul dorit de mine. Trebuia să mă mulţumesc 
cu ce mi se dădea. Noroc că am scăpat de constipaţie. 
Dar scopul ei nu era să ne miroase ci să ne facă nu ştiu ce 
injecţii. Ce să fac? Cum să mă împotrivesc? Şi apoi era 
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atât de drăguţă încât puteam să şi mor în mâna ei ca un 
romantic blegoman ce sunt. 

 

Ziua a nouăsprezecea 
Nu m-am simţit prea bine după injecţia de ieri. Mi-a fost 
o sete cumplită. Am băut de-a apă colorată, până a dat 
diareea  peste mine. Noi nu facem pipi ca alte vietăţi, că 
n-avem cu ce. Dar găinaţul a devenit apos încât am 
murdărit nisipul şi tot ce era drept aşternut cu mult mai 
mult decât înainte de injecţie. 
 

Ziua a douăzecea 
Am început să tremur aşa, fără nicio explicaţie. M-am 
aşezat sub căldura unui bec, special construit pentru aşa 
ceva. Ne înghesuiam ca nătângii. Căldura ne făcea bine. 
Părăseam grupul cuprins de tremurături doar atât, cât să 
beau apă. Nici de mâncare nu-mi mai ardea. În plus, cu 
toată ruşinea am început să dăm drumul găinaţului chiar 
sub acel bec, până când aveam să ne murdărim. Nu peste 
mult timp, a venit iar blonda parfumată, însoţită de un 
bărbat solid care îi tot spunea ceva de fondurile 
europene. Avea ochii în lacrimi. Ne-a strâns pe toţi cei 
care aveam diaree în nişte lăzi şi ne-a mutat în celălalt 
capăt al halei. Cred că, greşise tratamentul. De undeva, 
se auzeau cuvintele muşcătoare ale bărbatului furios şi 
mai ales preocupat de fondurile europene. În absenţa lui, 
femeia plângea şi ne îmbia cu firmituri de brânză, 
stropite cu prafuri medicamentoase, ca să ne facă bine. 

 

Ziua a douăzeci şi una 
Nu ştiu ce s-a întâmplat, dar am început să ne simţim 
mai bine.. M-am privit în luciul nichelului de la 
adăpătoare şi am văzut că am un penaj destul de bogat. 
Nici ciocul nu mi se mai pare aşa de urât. E drept că nu 
mai apuc nisipul cu pliscul bont aşa cum apucam 
odinioară. Dar scot limba umedă şi înghit tot ce mi se 
pripeşte de ea. Oricum, mi-e din ce în ce mai bine. 
 

Ziua a douăzeci şi doua 
Am început să leg prietenii cu alţi fârtaţi de ai mei. Se 
pare că stă să se înfiripe o gaşcă pusă iar pe năzdrăvănii. 
Suntem semeţi, ce naiba ! nici nu de mai pasă de mirosul 
de tutun ale îngrijitorului ce ne mai vizitează mai mult 
pentru a râni găinaţul. Mamă, ce viaţă de huzur mai 
ducem? Am uitat că ieri au venit nişte străini care s-au 
uitat la noi îndelung şi au pus tot felul de întrebări 
domnului ăluia impozant care se răţoise la blonda ce ne 
făcuse injecţii. Din câte am înţeles fuseserăm aleşi să 
avem o altă soartă. Încă nu ştiu ce şi cum! 

i 

Ziua a douăzeci şi treia 
Azi a venit o cucoană sulemenită, plină de ifose însoţită 
de bărbatul pe care toată lumea îl denumeşte „şeful”. A 
arătat spre mine cu un deget şi şeful a încuviinţat 

imediat. Era şi îngrijitorul ce mirosea a ţigară. M-a luat 
din mijlocul a lor mei şi m-a dat cucoanei, care m-a şi pus 
într-o poşetă plăcut mirositoare. Doamne, şi nici n-am 
apucat să fac un găinaţ mai înainte! Ce-o să fac acum? 
 

Ziua a douăzeci şi patra 
Mi se închid ochii, ce bănuisem cândva, s-a dovedit 
aievea. Ziua în afară este de două ori mai mare decât 
înăuntru. Cucoana m-a scos din poşetă, după ce am mers 
vreo jumătate de oră în maşina ei. Dar degeaba! Făcusem 
găinaţul! Culmea e că nu s-a supărat. A aruncat poşeta ca 
şi cum nu i-ar fi trebuit. Mă plimb prin casă cu semeţie. 
Calc pe un covor gros de-mi vine să pic în nas. Semn că 
nu mi-au crescut ghearele! Dar nu mă las! 
 

 
Dan Hudescu, Enigma inefabilulu 

Ziua a douăzeci şi cincia 
Am fost luat înfăşurat în tot felul de cârpe care mai de 
care mai elegante, pufoase şi băgat în altă poşetă, la fel 
de parfumată. În maşină mi s-a făcut cald. Am scos capul 
prin deschizătura fermoarului şi mi-am deschis pliscul 
cât mai larg ca să mă răcoresc din lăuntru. Doamna m-a 
observa şi mi-a mângâiat cu palma într-o mănuşă găurită 
special creasta. Mi-a făcut plăcere. Am cârâit uşor. Ea s-a 
amuzat. Când am coborât din maşină am constatat că 
eram aşteptaţi. O mulţime îmbrăcată în tot felul de 
lucruri fistichii se găsea în interiorul unei săli în care 
luminile străfulgerau de unde nici măcar nu te aşteptai. 
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Închideam ochii de teama fulgerelor colorate. Muzica îmi 
străbătea pieliţa pleoapelor până când mi se înfiorau 
penele. Arătam şi surprins dar şi iritat.   

 

Ziua a douăzeci şi şasea 
Doamne ce zi extenuantă? Coconiţa asta n-avea 
astâmpăr. Mă arăta unora şi altora cu o nedisimulată 
mândrie. Era ca o cloşcă fără pene ce se îngrijea de mine, 
mai ceva ca în crescătorie. Un lucru nu înţelegea! Că 
aveam nevoie de nisip. Şi pentru că nu mai ciugulisem 
de multă vreme, m-am constipat. Aşa am ajuns să văd 
cum arată un doctor de animale. Erau acolo tot felul de 
cucoane, cu tot felul de orătănii. Una avea un porc, cu o 
piele rozalie şi parfumată. Din când în când îi freca 
şoriciul, cu şerveţele umede şi parfumate. Alta avea un 
papagal care vorbea tot felul de porcării, spre indignarea 
auditoriului. Dar se pare că doamna îi cultivase 
vocabularul porcos, pentru că o vedeam cum se înfiora la 
fiecare rostire papagalicească. Când am ajuns în faţa 
doctorului, mi-am amintit de blonda de la crescătorie. 
Numai că, blonda din cabinetul doctorului era doar 
asistenta lui. Bătrânel, cu chelie şi ţăcălie, omul mă 
cântări câteva clipe din priviri şi apoi decretă: 
- E constipat, stimată doamnă! Dacă nu aveţi curte, 
lăsaţi-l să se plimbe prin apartament şi puneţi-i într-un 
colţ, pietricele fine şi nisip alături de grăunţele cu care-l 
hrăniţi.! 
- Vai, dar eu nu-i dau grăunţe! Îi dau hrană de import, 
din Franţa! 
- Doamnă, faceţi cum v-am spus! Puneţi-i ce vreţi, în 
lădiţa cu grăunţe şi nisip! Lăsaţi-l să aleagă! Acu o să-i 
facă fata o clismă şi o să-l vi dau ca nou.  
Nu vă mai spun ce-am păţit. Am răsuflat uşurat şi m-am 
cuibărit în poşeta patroanei mele, după ce mi-a golit 
măruntaiele. 

 

Ziua a douăzeci şi şaptea 
Mă simt în largul meu. Umblu prin casă ţanţos. Şi-a 
crescut creasta, iar penele sunt mai lucioase, mai ales că 
mi le-a uns cu uleiuri parfumate. Mi-a venit să cânt de 
bucurie! Dar n-am scos decât un cucurugit subţire de 
cocoş imberb. Culmea! Cucoana s-a bucurat şi-a bătut 
din palme. 

 

Ziua a douăzeci şi opta 
Am fost la spectacol. Mi-a pus nişte pamperşi special din 
import, să nu cumva să-i umplu poşeta cu găinaţ, în 
timpul spectacolului. A cântat unul Salam şi unul Vijelie. 
Stăpâna mea era în delir! A plâns, a râs, a făcut ca toţi 
dracii când guriştii de pe scenă o făceau la simţire. S-a 
întors acasă tare fericită. Şi atunci când m-a scos din 
poşetă şi m-a lăsat să mă înviorez puţin, am dat drumul 
din nou glasului meu cocoşesc. Mi-a ieşit de data asta 
mai bine, spre fericirea deplină a stăpânei mele.    

 

Ziua a douăzeci şi noua 
Mi-e dor de locurile unde am văzut lumina zilei pentru 
prima dată! De fapt eu n-am văzut lumina zilei ci lumina 
becurilor ce luminau doar şase ore, că atâta era o zi în 
crescătorie. De aceea încă mă simt obosit după o zi 
adevărată şi cu lumina adevărată, naturală.  
 

Ziua a treizecia 
Azi mi-am văzut stăpâna fără haine pe ea! Avea nişte 
sâni frumoşi cu nişte sfârcuri puţin mai mari decât 
boabele mele de porumb. Stătea lungită pe sofa şi citea 
un roman de dragoste. M-am cocoţat lângă ea şi m-am 
lipit de trup. Era înfierbântat. La un moment dat a lăsat 
cartea. S-a uitat la mine şi m-a mângâiat pe creastă. N-o 
mai făcuse de mult. M-am simţit îndreptăţit să-i 
răspund. Şi i-am ciugulit puţin sfârcul sânului ce stătea 
deasupra capului meu. Am crezut că o să se supere. A 
râs. I-a făcut plăcere. Am mai ciugulit-o odată şi iar a râs. 
Iar eu iar şi iar... 

 

Ziua a treizeci şi una 
Nu ştiu ce-i veni cucoanei mele, de mă duse la aia cu 
papagalul! Se pare că sunt prietene. Au stat de vorbă o 
vreme. Papagalul se holba la mine. Nu mai zicea 
porcărele. Cucoanele bârfeau despre bărbaţi, soţi sau 
amanţi. Doamne cât îmi auzea urechile! Aşa am aflat că 
cocoanele au o mare problemă sexuală! Nici nu bănuiam 
că doamna cu papagal şi-a revărsat apetitul asupra 
păsării cu ciocul încovoiat şi penajul multicolor. M-a 
cuprins teama că voi cădea şi eu victimă insatisfacţiilor 
amoroase, de care se plângea stăpâna mea. 
 

Ziua a treizeci şi doua 
Cucoana a înnebunit. M-a purtat prin tot oraşul. Am 
ajuns acasă frânt.  
 Mi-a schimbat pamperşii, ba chiar mi-a făcut şi un fel de 
duş. Apoi m-a uscat cu feonul  şi m-a parfumat. M-a 
învelit într-un prosop şi m-a lăsat singur. Îmi era foame. 
Am ieşit din culcuşul călduros  şi am ciugulit câteva 
grăunţe. Auzeam duşul la baie , semn că şi ea se îmbăia. 
A venit udă leoarcă şi a început să se şteargă în faţa mea 
de apa care şiroia de-a lungul trupului. Era bine făcută. 
Ştiam ce aveam să urmeze. Trebuia s-o ciugulesc iar de 
sfârcuri.  

 

Ziua a treizeci şi treia 
Astăzi am simţit un plus de grijă faţă de mine. Eram 
obişnuit să mi se pună grăunţele alături de pietriş şi nisip 
şi să mi se ia găinaţul de pe hârtiile aşezate în straturi, tot 
în colţul unde mâncam. De data asta hârtiile pentru 
găinaţ au fost aşezate în celălalt colţ al camerei. Iar 
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farfuria de apă a fost înlocuită cu un castronel mai adânc 
mult mai potrivit pentru pliscul meu care aproape că 
redevenise la dimensiunile normale.  

 

Ziua a treizeci şi patra 
Azi am stat acasă. Madam avea musafiri. Nici măcar nu 
s-a uitat la mine. După ce-au plecat musafirii, a sunat 
telefonul. Am înţeles că urma să vină un bărbat, apoi l-
am văzut. Era un zdrahon tânăr, în putere, în faţa căruia 
cucoana s-a dezbrăcat. Se giugiuleau fără nicio jenă în 
faţa mea. Am văzut cum o apucase de ţâţe. O frământa 
cu multă ardoare, iar ea râdea. Îi plăcea. Când s-a 
prăbuşit peste ea, n-am mai putut suporta. M-am repezit 
pe spatele lui şi am început să-l ciugulesc cu putere. 
Surprins a ţipat, de parcă l-ar fi durut amarnic. S-a 
ridicat aşa întărât cum era şi mi-a dat o lovitură 
puternică. M-a izbit de perete. Am ameţit. S-a ridicat şi 
cucoana cu priviri rele, ameninţătoare. M-a luat de aripi 
şi m-a aruncat pe hol. Apoi a închis uşa. Era prea mult! 
Era peste puterile mele de înţelegere. 
 

Ziua a treizeci şi cincea 
Bărbatul a plecat abia azi dimineaţă. N-am putut dormi 
toată noaptea de chicotele şi icnetele lor. Am răbdat 
furios ciugulind aproape toate grăunţele. M-am umflat 
peste poate. Pipota stătea gata să-mi plesnească. Am 
făcut tot felul de lucruri mai mult sau mai puţin rizibile. 
Printre altele, am trântit nişte găinaţ, mai peste tot în hol. 
De aceea nu m-a mirat când bărbatul a călcat într-unul 
din el. m-a înjurat şi a ieşit trântind uşa. Mă înjurase el şi 
atunci când dis de dimineaţă mă apucasem de cucurugit. 
Dar n-a avut ce face. A trebuit să mă suporte. Şi eu îi 
suportasem toată noaptea văicărelile. 

 

Ziua a treizeci şi şasea 
Azi iar a sunat telefonul. Am înţeles că era bărbatul ce ne 
vizitase mai înainte. Ea l-a chemat cu glas îmbietor, 
curăţase toţi găinaţii mei, fără prea tragere de inimă. Din 
când în când îmi arunca câte o privire oţărâtă de parcă ar 
fi vrut să mă mustre pe tăcute. Bodogănise ceva fără 
sens. Bărbatul nu se lăsa înduplecat. Am auzit cum a 
reuşit să-i smulgă promisiunea că va scăpa de mine. Câtă 
vreme aveam să mai stau pe acolo, el nu mai dorea s-o 
viziteze. După ce a închis telefonul, o tăcere grea s-a lăsat 
de jur împrejurul meu. 

 

Ziua a treizeci şi şaptea 
Astăzi iar am fost în vizită. Eram arătat cu oarecare 
reţinere. Cel puţin aşa mi se părea. Şi cu toate că lumea 
se uita la mine cu interes, considerând-o pe doamnă o 
excentrică, am observat că nu mă mai aflam în graţiile ei. 
Seara nu m-a mai chemat să-i ciugulesc sfârcurile. M-am 
simţit umilit! 

 

Ziua a treizeci şi opta 
Am început să simt prigoana pe pielea mea. Am mâncare 
tot mai puţină. Tocmai acum când mai am puţin şi să 
devin un cocoş în toată firea. În plus, ori de câte ori 
deschid pliscul ca să cânt ceva, cucoana aruncă spre 
mine cu tot felul de perne, papuci şi ce mai are la-
ndemână. 

 

Ziua a treizeci şi noua 
Astăzi n-am făcut nimic. Madama a plecat în oraş fără 
mine. E clar, nu mă mai are la suflet.  

 

Ziua a patruzecia 
Aseară a venit un vecin şi i-a reproşat stăpânei mele că 
nu se poate odihni din cauza cântatului meu şi că sunt 
prea piţigăiat, enervant şi fals. Îmi venea să mă reped la 
el şi să-i arăt odihnă. 

 

Ziua a patruzeci şi una 
Azi cucoana m-a luat în braţe, m-a băgat în poşetă şi a 
pornit la drum. Mă bucura că iar suntem împreună. Nici 
prin cap nu mi-a trecut că avea să se oprească la ferma 
de unde mă luase. Am revăzut cu drag intrarea şi m-a 
izbit mirosul atâtor vietăţi trăite la comun cum s-ar zice. 
A întâmpinat-o acelaşi bărbat ce coordona întreaga 
activitate. M-a luat în mâinile sale, lăsându-i pamperşii 
curaţi în poşeta madamei. Am  înţeles. Mă părăsea. Vroia 
o puicuţă în locul meu. Îmi venea să râd şi să-i spun: 
astea-s atât de blege încât n-o să te ciugulească niciodată 
de sfârcuri! Dar n-am avut cum s-o fac să înţeleagă ce 
gândeam eu în sinea mea. Am plecat împreună spre hala 
unde aveam să-mi întâlnesc confraţii. Se pregăteau de 
marea schimbare. Aveau să intre în abatorul din faţa 
noastră. Zărisem printr-o crăpătură din perdeaua 
protectoare cum sute şi sute de trupuri golite de pene şi 
măruntaie atârnau în nişte cârlige oţeloase.  

 

Ziua a patruzeci şi doua 
Trăiesc clipe de groază. Mă uit la fârtaţii aşezaţi în spaţii 
bine delimitate mai înaintea mea. Li se face un fel de 
toaletă deşucheată, umilitoare. Le sunt tăiate penele până 
când li se văd oasele aripilor. Deocamdată eu stau într-
un lot care ar mai avea de trăit încă vreo zece zile. Sunt 
un pic mai mic decât ceilalţi, dar cu mult mai vânjos. Am 
văzut că pot evada şi o voi face…. 

 

       ◊ 
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Nail CHIODO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billionaires, 
Poets, and Vice 
Versa 
 
 

There are a lot of things a billionaire 
can say that a poet cannot, really. 
Like “Live for the opinions of others 
and you are dead,” as Slim said. 
 
Human contexts, of course, may differ 
(poets tend to be zillion-aires or nothing); 
their projects are like apples and pears; 
you can live on a rope or a shoestring. 
 
Poets tend to care more that you convene with them, 
but are nonpareil at not giving a dang. 
There's no doubt they'll have the last word. 
A dialogue is unimaginable, not least in verse. 
 
Spit into a billionaire's wide-open eye: 
it is unlikely even to notice it! 
You'll never say the same of a poet's orbs 
though they be almost closed to a slit. 
  
There are a lot of things a poet 
can buy that a billionaire cannot, really. 
Like the little cottage by the stream 
for all his books Peter got. 
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Human contexts, of course, may differ 
(billionaires tend to own mansions and van Goghs); 
their needs are like apples and pears; 
you can hang on a shoestring or a rope. 
 
Billionaires tend to care only for expensive things, 
but are constantly on the lookout for a bargain. 
There's no doubt they'll get what they want. 
A swapping is unimaginable, not least of stocks. 
 
Shit on a poet's rickety porch, 
the image will wind up on paper!                              
Dump some on a billionaire's terrace, 
it'll be on video and handled by waiters. 

 
                                      ©  Nail Chiodo 2013  

Miliardari, Poeţi şi Vice-Versa 
 
Există o mulţime de lucruri pe care un miliardar/ poate spune că un poet nu 
poate , într-adevăr ./ Cum ar fi " trăieşte pentru opiniile altora/ şi eşti mort ", 
aşa cum a spus Slim .// Contextele umane , desigur , pot diferi/ (poeţii tind să 
fie catralioane sau nimic) ;/ proiectele lor sunt ca merele şi perele ;/puteţi trăi pe 
o frânghie sau şireturi// Poeţii tind să aibă grijă mai mult decât o întâlnire cu ei 
,/ dar sunt capabili să dea un Dang./ Nu există nici o îndoială că vor avea 
ultimul cuvânt./ Un dialog este de neimaginat , în niciun caz în versuri.// 
Scuipă în ochiul larg deschis al unui miliardar:/ este puţin probabil chiar să-l 
observi !/ Niciodată nu vei spune la fel de globul unui poet/ deşi el ei aproape 
închis ca o fantă.// Există o mulţime de lucruri pe care un poet/ le poate 
cumpăra şi un miliardar nu poate, într-adevăr./ Cum ar fi o mică cabană lângă 
un pârâiaş/ cu banii obţiniuţi de Peter pentru toate cărţile lui.// Contextele 
umane, desigur, pot diferi/ (miliardarii au tendinţa spre vile proprii şi tablouri 
van Gogh);/ nevoile lor sunt ca merele şi perele ;/ poţi să le atârni de o frânghie 
sau de şireturi.// Miliardarii au tendinţa să aibă grijă doar de lucruri scumpe,/ 
dar sunt în mod constant în căutarea unui chilipir./ Nu există nici o îndoială că 
vor obţine ceea ce'şi doresc ./ O schimbare este de neimaginat, în niciun caz din 
rezerve.//Un rahat pe o verandă şubredă a unui poet,/ imaginea se va încheia 
pe o  hârtie !/ Aruncă-l pe terasa unui miliardar,/ va fi filmat şi luat de 
chelneri.(trad. L.P.) 
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Gabriel CHIFU  
(22 martie 1954) 

Ritorno dal 
reame 
misterioso 
                                                                                                                                                                          

er motivi che il lettore capirà, 
ci riferiamo soprattutto al più 
recente libro di Gabriel 
Chifu, Însemnări din ţinutul 

misterios, 2011 (Appunti da un reame 
misterioso), il nono, se non prendiamo 
in considerazione anche le due 
corpose antologie, la prima con 
prefazione del noto critico Dan Cristea 
(collana „Hyperion”, 2004), la seconda 
di Nicolae Manolescu („O sută de 
poezii”) 2006, uscita a trenta anni 
dall’esordio editoriale del poeta. Non 
possiamo non ricordare che Gabriel 
Chifu è anche autore di otto romanzi, 
opere che hanno goduto di prestigiosi 
premi di portata nazionale.  

Gabriel Chifu è sopravvissuto 
anni fa a un grave incidente di 
macchina. Echi delle inerenti 
sofferenze appaiono nel volume 
ricordato, prive di ogni tentazione 
melodrammatica o esibizionista tipo 
Imitatio Christi,  a cui sfuggiamo 
difficilmente quando trattasi della 
propria persona. Il miele della 
metafora addolcisce la lettura anche 
quando l’uomo mette a fuoco la 
decadenza del proprio corpo: ”Meglio 
forse dimenticarlo/ lasciar gli angeli a 
trovarlo/ quando vengono qui/ a 
riattaccare le parti rotte/ a chiodi 
d’argento/ ad aggiustarlo loro, ad 
aggiustarlo loro/ se ancora possibile”.  

La verità è che una segreta 
coscienza dell’equilibrio guida l’autore 
a oscillare tra la ricognizione del 
proprio io, divenuto di colpo un 
binomio antitetico, un confronto 
decisivo con il passato,”baccano 

assordante” e con un futuro ”ignoto 
silenzio” e poesie d’amore 
commoventi soprattutto per la loro 
vitalità, per l’intensità dei sentimenti 
tipo adorazione celestiale dell’amata,  
fino al disinganno, penitenza, virile 
negazione.  

Una prima soluzione sarebbe 
l’uscita dal labirinto: eroico distacco, 
vittoria in lacrime,  superamento di 
un’esperienza traumatica e 
drammatica che rende più umani dal 
punto di vista spirituale e degli 
stilemi:” È curioso quanti ponti 
impossibili riesce a gettare la 
sofferenza/ tra di noi, estranei,/ è 
curioso quante montagne di bontà, 
quante miniere d’argento/ troviamo 
dentro di noi/ quando risuonano nel 
corridoio i passi della morte”. 

Allo stesso tempo non possiamo 
ignorare la rassegnazione al 
quotidiano e  ”all’umile verso del mio 
cuore”, a una sorta di sapiente 
assennatezza sull’orlo del precipizio, 
nel desiderio di quiete, lontano da 
qualunque emozione negativa e 
situazione generatrice d’ansia e 
aggressività. Sarà lui stesso a scrivere:. 
” Per me il mondo si è trasferito 
dentro” e aggiunge nella stessa 
maniera di un lamento di Lucian 
Blaga:  ”Adesso il mio sangue/ 
appena cammina appoggiandosi al 
bastone/ adesso non rammenta/ 
adesso annovera a stento i suoi soldini 
e i giorni/ adesso appena si contiene a 
non disperdersi dall’otre del corpo/ 
incrinato in cento luoghi”.  

La maggior parte dei testi poetici 
di Gabriel Chifu conferma la nostra 
idea che la poesia  dovrà essere epico-
drammatica oppure rischierà di non 
farsi più parola. Incubi, affreschi da 
una apocalypsis con figuris, esorcismi e 
scongiuri della tomba che ci aspetta, 
coesistono in un raffinato 
contrappunto con preludi d’amore e 
fasi dell’innamoramento che contano 
più dell’amore propriamente detto; il 
linguaggio dei gesti è preferibile alle 
parole che in alcune sequenze causano 
dolore. 

Un petalo di rosa può essere 
messo senza alcun rischio sopra un 
bicchiere pieno zeppo d’elegia. C’è 
ancora posto per supplicare l’amata 
perduta (che ci ricorda Montale della 
celebre poesia „Personae separatae”), 
per autoritratti indaganti, per l’anelito 
alla riconciliazione con il proprio 
corpo, per cogliere i dettagli di vita dei 
diseredati, (homless, ad es.), per i 
momenti unici che eternano i suoi 
viaggi nelle grandi città europee, 
vedasi il testo diremmo pavesiano 
„Paris-palimpsest”. In fondo, gli 
appunti del reame misterioso delle 
nostre anime sprigionano una visione 
che fa le veci dell’arte poetica di 
Gabriel Chifu: „(Nessuna ubriachezza 
è più grande dell’ubriacarsi dei 
fantasmi!)/ Essendo ubriaco/ della 
mia veduta mi lascio penetrare fino in 
fondo/ e fino in fondo/ mi sto 
trascrivendo minuziosamente, 
appassionatamente, instancabile”. 

           

           Prezentare şi traducere de Geo VASILE  

P 

 

  60 de ani 
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Tu câştigai 
orice război  
 
Tu câştigai orice război fără să tragi 
niciun foc de armă.  
Cu simpla ta prezenţă.  
Erai frumoasă, misterioasă.  
Trupul tău emana melodii ca marea,  
bănuiesc că aveai ascunse sub piele clavire. 
 Erai provocatoare, răscolitoare,  
cum este ìn oraşul de provincie  
mirosul revărsat din teii în floare.  
Erai senzuală, neruşinată, lascivă şii fină  
ca petala albă de magnolie târzie.  
 
lar acum ai plecat. Unde eşti?  
Pe cine bandajezi cu mângâierile tale?  
Cu trupul tău, gradina cui o dezgheţi şi o-

nfloreşti?  
Şi patul cui îl faci sa zboare?  
Pe cine, pe cine duci până la stele? 
 În mintea cui te-ai gravat,  
cine se ìneacă In tine?  
 
Făra tine, m-am îmbolnăvit. 
Fără tine 
cred că diamantul însuşi se sparge 
iar cerul îşi pierde culoarea. 
 
 

Papirus  
 
Am făcut sul întreg peisajul:  
 
cerul cu nori şi câteva stele;  
 
apoi, văzduhul prin care tocmai  
trecea vântul, tocmai trecea  
mirosul liliacului inflorit,  
tocmai trecea o umbră;  

Tu vincevi ogni 
guerra 
 
Tu vincevi ogni guerra senza nemmeno                        
uno sparo. 
Con la tua semplice presenza. 
Eri bella, misteriosa. 
Il tuo corpo sprigionava melodie come il mare,  
sospettavo che avessi sotto la pelle 

clavicemballi. 
Eri provocante, sconvolgente, 
com’è nella città di provincia 
l’odore promanato dai tigli in fiore. 
Eri sensuale, svergonata, lasciva e fine, 
come il petalo bianco di tarda magnolia. 
 
E adesso te ne sei andata. Dove sei? 
Chi è colui che bendi con le tue carezze ? 
Col tuo corpo, il giardino di chi sciogli e fai 

fiorire?  
E il letto di chi fai volare? 
Chi  è colui che porti fino alle stelle? 
Nella mente di chi ti ritrovi incisa, 
chi in te si affoga? 
 
Senza di te sto male. 
Senza di te, 
credo che lo stesso diamante s’incrini 
e il cielo perda il suo colore. 
 

Papiro 
 
Ho arrotolato l’intero paesaggio: 
 
il cielo con le nuvole e qualche stella; 
 
altrettanto feci dell’aria proprio allora 
attraversata dal vento, attraversata 
dall’odore del lillà fiorito, 
attraversata da un’ombra; 
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apoi, strada cu biserica din apropiere  
şi casa mea (mă cuprindea şi pe mine,  
stând la masă  şi citind).  
 
Da, am strâns, am rulat  
tot universul meu, ca pe un papirus.  
 
lar papirusul astfel dobândit  
I-am legat cu o sfoară de cânepă şi  
I-am pus deoparte,  
la păstrat,  
pentru alte vremuri.  
 
 

Pat metalic cu 
aripi  
                     (un delir luminos)  
 
Nu mă pot mişca.  
Stau înţepenit Intr-un pat metalic, alb, pe rotile.  
Camera se tot micşorează In jurul meu,  
pereţii se apropie gata să mă prindă între ei  
ca tampoanele vagoanelor de marfă,  
nu mai am aer.  
Din răstimp în răstimp, aud  
căzând pe cimentul salonului  
nişte stropi luminoşi care  
mi se scurg din piept.  
Sunt picături de aur topit,  
puţinul aur adunat în inimă într-o viaţă   
se duce, se duce.  
 
Când orice speranţă-a pierit,  
brusc, fără nicio logică,  
zidurile se topesc, dispar.  
Patului meu metalic îi dau muguri,  
crenguţe verzi şi fiori mirositoare,  
pare un cais dintr-o livadă,  
apoi îi dau aripi, începe să zboare,  
apoi curge ca o apa şi eu curg cu el  
printr-o lume astrală, foarte vie,  
cerurile se deschid,  

altrettanto feci della via con la chiesa vicina 
e la casa (che includeva anche me, 
mentre stavo leggendo a tavolino).                               
 
Sì, ho raccolto, ho arrotolato 
tutto il mio universo, come un papiro. 
E il papiro così ottenuto 
l’ho legato con uno spago di canapa 
e l’ho messo da parte                                    
a tenerlo in serbo, 
per altri tempi. 
 

Letto metallico 
alato 
             (un delirio luminoso) 
 
Non posso muovermi. 
Crocefisso in un letto metallico bianco a rotelle. 
La stanza diventa sempre più 
stretta intorno a me, le pareti si avvicinano 
pronte ad attanagliarmi in mezzo come 
i tamponi dei vagoni merce, 
mi manca l’aria. 
Di quando in quando sento 
cadere sul cemento del salone 
alcune gocce luminose che 
scolano dal mio petto. 
Sono gocce d’oro fuso, 
quel po’ d’oro raccolto nel cuore durante una 

vita,  
se ne va, se ne va.  
 
Persa ogni speranza, 
d’un tratto, contro  ogni logica, 
i muri si sciolgono, scompaiono. 
Il letto metallico mette gemme, 
verdi ramoscelli  e fiori odorosi, 
sembra un albicocco in un frutteto, 
poi gli spuntano fuori le ali e spicca il volo                
poi scorre come acqua e anch’io scorro con lui  
attraverso un mondo astrale, vivissimo, 
i cieli si aprono, 
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ìn jur, aproape, vijelioase raze se nasc  
şi se ciocnesc cu ţipăt,  
iar eu curg printre ele cu patul meu metalic  

înaripat,  
curg ca o apă,  
un pârâiaş sunt  
ce şi-a găsit şi calea şi puterea,  
iar acum, acasă, înspre izvor, se-ntoarce.  
 
Dar, pe drum, dau cu ochii de o cunoştinţă din 

oraş.    
Ce e cu tine aici? o întreb contrariat.  
În loc de răspuns ìmi cere o ţigară.  
Nu ştii că nu fumez? mă mir încă o dată şi  
mă trezesc. Din nou, în patul din salon.  
 
 

Inima mea urcă 
muntele      
                      (un imn)  
 
 
 
Uit totul, încurc totul,  
şi mă apucă frica să n-ajung  
o legumă, un fel de  
geam fără memorie  
prin care lumina trece  
fără să se oprească.  
 
Nu, nu, n-ai de ce să te temi, 
 mă-ncurajează  
inima mea care bate şi bate şi bate.  
Ea este cămila neobosită  
ce traverseaza deşertul.  
Ea este asinul îndurător  
ce urcă muntele semeţ.  
Ea este o gigantica uzină atomică  
dintr-un film sf american, 
ce produce un curent electric  
         de origine necunoscutăl.  
. 

intorno, burrascosi raggi nascono 
e si scontrano gridando                                                        
mentre io scivolo tra di essi col mio letto 

metallico alato,  
scorro come acqua, 
sono un ruscello 
che trovò l’alveo nonché la forza, 
e adesso, a casa, alla sorgiva, torna. 
 
Ma cammin facendo, incontro un conoscente.           
Cosa fai di bello da queste parti? gli chiedo 

contrariato.. 
Invece di rispondermi, mi chiede una sigaretta.  
Non sai che io non fumo? Mi meraviglio ancora 

e  
mi sveglio. Di nuovo, nel letto del salone. 
 

Il mio cuore 
sale la 
montagna 
                     (un inno) 
 
Dimentico tutto, confondo tutto, 
e mi prende la paura di  diventare 
un paralitico, una sorta di 
vetro senza memoria 
per cui passa la luce 
senza fermarsi. 
 
No, no, non devi temere, 
m’ incoraggia 
il mio cuore che batte, batte forte. 
Esso è l’infaticabile cammello 
che attraversa il deserto. 
Esso è l’asino da strapazzo 
che sale l’impervia montagna. 
Esso è una gigantesca impresa atomica  
di un film s.f. americano, 
che genera una corrente elettrica 
d’origine ignota. 
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O, probabil da, aşa e, n-am de ce să mă tem:  
Ea este cocoşul moşului din poveste 
 ce strânge comori nemaiîntâlnite  
în poemul acesta genial  
care este fiecare zi trăită e cuprins  
şi versul mărunt al inimii mele.  
 
 
 
 

Ce s-a-ntâmplat 
cu noi doi  
 
 
Şi deodată  
totul s-a şters ìn jur,  
tot ce ne tulbura vietile.  
Ai rămas doar tu,  
te vedeai doar tu,  
luminai doar tu,  
trandafir roşu, parfumat,  
ìnflorit pe un câmp alb,  
acoperit cu zăpadă.  
 
 
Atunci m-am apropiat,  
am vrut să-ţi mărturisesc 
cum te zăreşte privirea mea,  
cât de bine te vede ea –  
trandafir roşu, parfumat,  
ivit pe un câmp imaculat, de zăpadă.  
 
 
Dar nu mi-am găsit cuvintele,  
mi le-am pierdut de emoţie şi adorare,  
te-am luat de mână 
şi te-am îmbrăţişat – atât. 
Şi brusc  
gândurile mele au curs în gândurile tale, 
sângele meu s-a rătăcit în sângele tău, 
iar inima mea a prins rădăcini în inima ta. 
 

Esso è il gallo del vecchione della fiaba  
che scopre e raccoglie inauditi tesori. 
 
O, forse ha ragione, perché dovrei temere: 
in questo poema geniale 
che è ogni nuovo giorno vissuto,  
viene compreso anche l’umile verso del mio 

cuore.   
 
 

Cos’è accaduto 
di noi due 
 
 
E all’improvviso 
tutto scomparve intorno 
tutto ciò che ci sconvolgeva le vite. 
Sei rimasta solo tu, 
eri visibile solo tu, 
lumeggiavi solo tu, 
rosa rossa, profumata, 
fiorita in un campo bianco, 
coperto di neve. 
 
 
Allora mi sono avvicinato, 
ho voluto confessarti 
come ti scorge il mio sguardo, 
quanto chiaramente ti vede – 
rosa rossa, profumata, 
sorta in un campo illibato, di neve. 
 
 
Ma non trovai le parole idonee, 
le avevo perdute per commozione e fervore, 
ti presi per mano 
e ti abbracciai – tutto qui. 
E all’improvviso 
i miei pensieri affluirono nei tuoi pensieri, 
il mio sangue si smarrì nel tuo sangue, 
e il mio cuore mise radici nel tuo cuore.  
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În noaptea de 1 
octombrie te-
am visat 
 
 
Eram la Alicante, pe malul Mediteranei 
Fără tine. Împreună cu câţiva poeţi ardeleni.  
Şi ei, şi eu: cu cât îmbătrânim cu atât  
devenim mai adolescenţi.  
 
 
În noaptea de 1 octombrie te-am visat.  
Erai atât de vie în mintea mea încât,  
fără să clipesc, mi-am lăsat lumea  
şi am pornit spre tine.  
Îmi dădeam seama că drumul acesta nu există,  
dar am păşit pe el cu credinţă.  
Apropierea mării şi căldura sudului  
îi fac pe oameni în Alicante  
sa petreacă noapte de noapte, sub vrajă, până-n 

zorì.  
Trezit, în camera de hotel de pe Rambla,  
în noaptea aceea  
le ascultam veselia  
şi “sufeream ca un câine”.  Păşeam,  
păşeam pe drumul deschis în vis, 
deşi ştiam că un drum care nu există 
nu mă poate duce la tine. 
 
 
O, şi strigam, 
strigam după tine, cum strig şi acum. 
 
 
În gând, neîncetat, strig. 
Măcar el, strigătul meu mut, sunt sigur  
că te găseşte. Nu se poate să nu-l auzi. 
Îţi sparge timpanele. 
 

 

La notte di 1 
ottobre ti 
sognai 
 
 
Ero ad Alicante, sulla sponda del 

Mediterraneo.  
Senza te. Insieme ad alcuni poeti transilvani. 
Pure loro, pure io: quanto più invecchiamo, 

tanto   
più diventiamo adolescenti. 
 
Nella notte di 1 ottobre ti sognai.  
Eri tanto vivida nella mia mente che,  
senza batter ciglio, ho lasciato il mio mondo 
e mi sono avviato verso te. 
Mi rendevo conto che non era questa la via                            
però non esitai a percorrerla. 
 
La prosssimità del mare e il calore del sud  
fanno sì che la gente di Alicante  
festeggi ogni notte, come incantata, fino 

all’alba. 
Svegliato, nella stanza d’albergo su Rambla, 
quella notte sentivo la loro gioia  
e “soffrivo come un cane”. Proseguivo,  
proseguivo la via apertasi nel sogno, 
anche se sapevo che una via non c’era                             
non poteva portarmi da te. 
 
O, e gridavo, gridavo  te,  
come faccio pure ora. 
 
Nel pensiero, senza posa, grido.  
Almeno, esso, il mio muto grido, sono certo  
che ti troverà. Non è possibile che tu non lo 

senta.   
Ti rompe i timpani. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Înscris din Cartea 
Misterului 
 
Însemnul pământului 
 
 

 
Am trecut printre stele ştiind mai mult chiar decât  

ar fi putut să ştie orişicine 
din neamul neînţeleselor cuvinte îndepărtate 
şi'n niciun mod răstălmăcite. Am fost iubit; am fost urât 

călătorind ades chiar şi prin mine 
până s'ajung să construiesc din curcubeu palate. 
 
 
În piramidă m'am născut a nu ştiu câta oară. 

Eram din cer; eram din lut? 
Din ce eram nu'mi amintesc, nici lumea'n care 
înfiripat-am un copil cu trup umbrit în prag de seară 

din picături de nor cernut, 
avid de tot ce ar putea să'l înconjoare. 
 
 
Acest copil eram tot eu, fiu de lumină în ape şi neant. 

Cu timpul templul devenise  
ne'ncăpător, căci m'ascultau spre vârf de zigurat, 
simţindu-mă'n înţelepciune un mare hierofant, 

pe drumul porţilor deschise, 
că pot să fiu profet în legea divinului Maat. 
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Dorind a înţelege cheia-înţelepciunii unui val  
aflat-am că ea se găseşte 

în liniştea şi pacea simţirilor din trupul material, 
şi că într’adevăr acela care simte şi vorbeşte 

nimic nu ştie, nimic real 
ci doar cel care ştie adevărul nu vorbeşte. 
 
 
Cine-ar piutea rosti în clopotul din urmă 

legile supreme 
care transced simboluri şi cuvinte ? 
de-ar fi să le cunoaştem muzical cum sună 

şi nu ne-am teme 
am şti ce sunt şi ne-am aduce-aminte   
 
 
că’s fermecate chei ce-ascund dincolo de ele 

lumile ce nu pot fi văzute 
nici de cei asemenea cu mine eliberaţi în spirit 
din planurile împletind în raze şi inele 

mişcarea lumilor oculte 
nici jos nici sus, nicicând, nici totul nici nimic. 
 
 
Departe, sub scoarţa vegetală-a lumii tale 

în infinit perfect şi armonie 
e lumea înstelată a clopotelor răsturnate 
unde primim lumină din focul sacrelor vestale 

cu care umple - hrană vie 
cubul aflat în piramida unei sfere sparte; 
 
 
căci perfecţiunea ei prelinge ambrozie şi miere 

în suflete reîncarnate, 
în existenţă însorită, conştiinţă’n dezvoltare, 
ducând cunoaşterea în frumuseţe şi putere, 

însemnele cristalizate 
cufere de legi, holografică avere. 
 
 
Fântâna ce-ai trecut-o e semn de ’nvăţătură, 

iar clopotul o frontieră 
dincolo de care ne întâlnim să’şi spun cuvântul 
acelui fără nume de-o uriaşă anvergură 

trecut din eră’n eră 
ce pare-a copleşi întreaga’ţi fire şi a’ţi tăia avântul. 
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Acesta ţi-e botezul, când afli’n tine harul 

pe care înger l-ai crezut, 
că aripi dăruieşte – însă tu le-aveai 
şi ai simţit că’n lacrimi ţi’a umplut paharul 

chiar de l-ai fi cunoscut 
ai fi’nţeles că dintotdeauna tu îngerul erai10. 
 
 
Cum tu deţii o parte din lumină şi-univers 
aşa şi eu sălăşluiesc în tine 
crescând, copilul adună’nvăţătura, 
strânge în timp călătorii din întuneric şi revers, 
acumulează’n spire  
fragmente de oglinzi, tot ce înseamnă în eon natura. 
 
 
De efemeră’i carnea eliberată din robie, 

de nu’i nimic ma sfânt 
ca vocea ce-o auzi şi’i scufundată în adânc 
dar nu’i decât înţelepciune, înscrisul care ştie 

tainic strecurat în gând, 
în vidul sufletului tău avid, flămând. 
 
 
Şi’n ziua’n care vedea-vei că nu sunt, 

că am plecat lumină 
undeva în spaţiu şi în timp aproape 
chiar de nu’mi ajunge sfera de pământ 

cea care acum alină 
privirile’mi în zbor, ideile şi toate 
 
 
momentele în care rupt-am lanţurile nopţii 

atunci tot ce te’nconjoară 
va recunoaşte’n tine maestrul fără moarte; 
iar viitorul carte deschisă fi-va sub zodiile sorţii, 

în fiecare vers comoară 
descoperi-vei citind şi având cheiade la carte. 
 
 
Eu stăpânit-am legea dintr’a noua dimensiune 

acolo unde ordinea rămâne 
iar fără timp şi spaţiu, vibraţiile variază, 

                                                 
10 referire la versurile de debut ale îngerului Elleny Pendefunda 
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doar Cel Neînceput mai ştie-a spune: 
mă’nchin, stăpâne, 

deasupra mea, mereu e-un altul care ne crează. 
 
 
Când vei pricepe umbrele din stele şi-a lor lege, 

devenind tu călătoria 
prin clopote şi poduri-curcubeie strălucind, 
fi-va momentul trecerii fântânii şi-a’nţelege 

cum arde în icosaedru permanent făclia 
şi una cu lumina prin viaţă hoinărind. 
 
 
Minunată fi-va lupta cu întunericul care renaşte. 

Şi bine-ar fi să ştii 
că nu doar tu eşti avatar al sufletului dintre stele 
călcând prin moarte mormintele de Paşte 

şi ocrotind copii 
ci bezna care se întoarce umbră celor vii în ele. 
 
 
Absurd e ca să crezi că cei măreţi au tot plecat. 

Ei ne veghează’n labirint, 
ademenind pe cei ce vor să îi citească 
să’ndrepte pururi aripile către al lor palat, 

templul din aur şi argint, 
cu treizeci şi trei de tronuri şi o rotundă masă. 
 
 
Tu eşti şi simţi, copil binecuvântat de zei. 

copil de om de înger locuit, 
născut în lumea mea din raza unui soare 
necunoscut de vechii fii ai văduvei, 

dar de lumină împlinit 
să dăruieşti în trandafir petale. 
 
 
De-aceea am trecut, ştiind mai mult chiar decât  

ar fi putut să ştie orişicine 
din neamul neînţeleselor cuvinte’ndepărtate, 
să te’ntâlnesc. Am fost iubit; am fost urât 

călătorind ades chiar şi prin mine 
să construiesc aici, pe-acest pământ, palate. 
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Ioan Florin STOENESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constantin  
Marinete 
un stejar al pământului românesc 
 

 
acă Brâncuşi a eliberat sculptura de rolul său de 
mimetism al naturii, refuzând reprezentarea 
figurativă şi căutând esenţele sacre ale spiritului 

interior sensibil, Constantin Marinete, şi el fiu al 
pămantului  romanesc- un stejar cu mâini de făurar, a  
cioplit şi şlefuit piatra de la 14 ani căutând frumosul 
estetic din sufletul lăuntric vibrând al materiei. 
 

 

Prin opera sa imensă, Constantin Marinete ne 
dovedeşte că a învăţat de la maestrul creator al 
,,Măiastrei,, esenţa căutărilor astrale şi universale ale 
ţăranului român. Lucrările sale degajă forţă, eleganţă, 
simplitate dar şi rafinament în căutarea dialogului 
vântului cu natura, a muzicii apelor şi a forţei focului 
purificator. 
 

Aşa cum spunea Brâncuşi – şi Constantin Marinete 
caută realitatea formei în ideea din spatele ei...în esenţa 
subtilă a palpabilului tridimensional. Reuşeşte să creeze 
ritm, căldură în formă şi să înalţe piatra în zborul sacru 
al mentalului, creând o mare bucurie atât ochiului cât şi 
spatiului.. El este un adevărat poet cioplitor al tradiţiilor 
creştine româneşti. 

 
Relaţia gol-plin, dialog al materiei cu divinul, 

compune între zenit şi nadir forme-simbol ce pleacă de la 
frământările străbunilor, trec prin cele brâncuşiene şi se 
deschid către post-modernismul mileniului III. 

 
Tema zborului, a soarelui, a crucii înjaripate, tema 

cascadei, trepte către cer sau cea a maternităţii, se 
regăsesc în lucrările sale- transpuneri subtile ale 
căutarilor personale dinlăuntru către privirile noastre 
folosind jocul de forme în dialogul dintre umbră 
penumbră şi lumină. 

 
Constantin Marinete lasă moştenire românilor o 

viaţă luminoasă criptată adânc în harta patriei. 
 

D 
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IANUARIE 

• EMIL BRUMARU  (1 ian.1939) 75 de ani de la naşterea poetului 
• LEO BUTNARU (5 ian.1949) - 65 de ani de la naşterea scriitorului 
• WILKIE W. COLLINS (8 ian.1824 – 23 sept.1889) - 190 de ani de la naşterea prozatorului englez 
• PAUL CÉZANNE (19 ian.1839 –  22 oct 1906) - 175 de la naşterea pictorului francez 
• EDGAR ALAN POE (19 ian.1809 – 7 oct.1849) - 205 de ani de la naşterea scriitorului 
• JULES RENARD (22 ian.1864 – 22 mai.1910) - 150 de ani de la naşterea scriitorului 
• EDVARD MUNCH (12 dec. 1863  -23 ian. 1944) 70 de ani de la moartea pictorului norvegian 
• VICTOR EFTIMIU (24 ian.1889 – 27 nov.1972) - 125 de ani de la naşterea scriitoruui 
• ROBERT BURNS (25 ian.1759 – 21 iul.1796) - 255 de ani de la nasterea poetului 
• DMITRIJ MENDELEEV (27 ian.1834- 2 feb.1907)- 180 de ani de la naşterea savantului 
 

FEBRUARIE 
• OTILIA CAZIMIR (12 feb.1894 – 8 iun.1967) - 120 de ani de la naşterea poetei 
• GALILEO GALILEI (15 feb.1564 – 8 ian.1642) - 450 de ani de la naşterea astronomului şi poetului 
• MICHELANGELO BUONARROTI (6 mar.1475 – 18 feb.1564) - 450 de ani de la trecerea 
în eternitate a sculptorului, pictorului, arhitectului şi poetului italian 
• ARTUR GOROVEI (19 feb.1864– 19 mart.1951) - 150de ani de la naşterea folcloristului şi etnografului 
• EUGEN BARBU (20 feb.1924 – 7 sept.1953) - 90 de ani de la naşterea cărturarului 
• ERICH KÄSTNER (23 feb.1899 – 29 iul.1974) - 115 de ani de la naşterea scriitorului german 
  

MARTIE 

• TARAS SEVCENKO (9 mar 1814 - 10 mart.1861) – 200 de ani de la naşterea poetului şi pictorului ucrainian 
• MIHAI URSACHI (17 feb.1941 – 10 mar.2004) – 10 de ani de la trecerea în eternitate a poetului 
• ALEXANDRU MACEDONSKI (14 mar.1854 – 24 nov.1920) - 160 de ani de la naştere 
• ALEXANDR BELÂEV (16 mar.1884 – 6 ian 1942) - 130 de ani de la naşterea scriitorului rus 
• SULLY PRUDHOMME (16 mar 1839 – 6 sewpt 1907) - 175 de ani de la naşterea poetului francez 
• ALECU RUSSO (17 mart.1819 – 5 feb.1859) - 195 de ani de la naşterea poetului 
• MODEST MUSORGSKI (21 mar.1839 – 28 mart.1881) - 175 de ani de la naşterea compozitorului rus 
• GABRIEL CHIFU (22 mart.1954) - 60 de ani de la naşterea poetului 
• PAUL MARIE VERLAINE (30 mar 1844- 8 ian 1896) - 170 de ani de la naşterea petului francez 

• OCTAVIO PAZ ( 31 mar 1914 – 19 apr 1998) - 100 de ani de la naşterea poetului mexican 
• VALERIU MATEI (31 mar 1959) - 55 de ani de la naşterea scriitorului 

REMEMBER 
 

Calendarul 
aniversărilor 
culturale  
în anul  
2014 
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Paul VERLAINE 
 

Clair de lune 
 
 

ste surprinzător, el ofensează ochii. Arată atât de 
feroce şi drăgălaş , sălbatic şi familiar . Un 
Socrate instinctiv , sau mai bine, un faun , un 

satir , o fiinţă jumătate crud, jumătate - zeu, care sperie 
ca o forţă naturală care nu este supusă nici unei legi 
cunoscute . Oh ! da , acesta este un rătăcitor , un 
vagabond de drumuri vechi şi suburbii ... 

Non certes, les Poèmes saturniens publiés en 1867, le jour 
même où François Coppée donnait son Reliquaire, 
n'annonçaient point le poète le plus singulier, le plus 
monstrueux et le plus mystique, le plus compliqué et le plus 
simple, le plus troublé, le plus fou, mais à coup sûr le plus 
inspiré et le plus vrai des poètes contemporains. Pourtant, à 
travers les morceaux de facture, et malgré le faire de l'école, on 
y devinait une espèce de génie étrange, malheureux et 
tourmenté. Les connaisseurs y avaient pris garde et M. Émile 
Zola se demandait, dit-on, lequel irait le plus loin de Paul 
Verlaine ou de François Coppée.  

Les Fêtes galantes parurent l'année qui suivit. Ce n'était 
qu'un mince cahier. Mais déjà Paul Verlaine s'y montrait 
dans son ingénuité troublante, avec je ne sais quoi de gauche et 
de grêle d'un charme inconcevable. Qu'est-ce donc que ces 
fêtes galantes ? Elles se donnent dans la Cythère de Watteau. 
Mais, si l'on va encore au bois par couples, le soir, les lauriers 
sont coupés, comme dit la chanson, et les herbes magiques qui 
ont poussé à la place exhalent une langueur mortelle.  

Verlaine, qui est de ces musiciens qui jouent faux par 
raffinement, a mis bien des discordances dans ces airs de 
menuet, et son violon grince parfois effroyablement, mais 
soudain tel coup d'archet vous déchire le cœur. L e méchant 
ménétrier vous a pris l'âme. Il vous la prend en jouant, par 
exemple, le Clair de lune que voici :  

 
« Votre âme est un paysage choisi 
Que vont charmant masques et bergamasques 
Jouant du luth et dansant et quasi 
Tristes sous leurs déguisements fantasques.  
 
Tout en chantant sur le mode mineur,  
L'amour vainqueur et la vie opportune,  
Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur,  
Et leur chanson se mêle au clair de lune,  
 
Au clair calme de lune triste et beau,  
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres 
Et sangloter d'extase les jets d'eau,  
Les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. »  
 

E nebun, veţi spune ? Sunt sigur. Şi dacă m'aş fi 
îndoit de aceasta, atunci voi rupe toate paginile pe care 
le-am scris. Cu certitudine e un nebun. Dar, atenţie că 
acest biet insensibil a creat o artă cu totul nouă şi sunt 
ceva şanse ca într'o zi să se spună de el ceea ce azi se 
afirmă în legătură cu François Villon cu care suntem 
nevoiţi a'l compara:  

- «C'était le meilleur poète de son temps ! »  

Anatole FRANCE 

E 

 
170 de ani de la naşterea poetului 
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Otilia CAZIMIR 
(12 februarie 1894, Cotu Vameş,  
judeţul Neamţ - 8 iunie 1967, Iaşi) 
 
 
 

tilia Cazimir este 
pseudonimul literar al 
poetei Alexandra 

Gavrilescu, ales de Mihail 
Sadoveanu şi de Garabet Ibrăileanu. 
Scriitoarei nu i-a plăcut noul 
nume: „Daţi-mi voie să vă mărturisesc, 
după atâta amar de ani, că numele 
acesta, pe care totuşi l-am purtat cu 
cinste, nu mi-a plăcut niciodată. N-am 
nimic în comun cu eroinele legendelor 
germane, iar cea dintâi <Otilie> pe care 
am întâlnit-o în viaţă - fetiţa cu care am 
stat în bancă în clasa primară - era 
proastă, grasă şi buboasă ...”. 
A fost cel de-al cincilea copil al 
învăţătorului Gheorghe Gavrilescu. 
Şi-a petrecut copilăria în satul natal 
şi a început să scrie poezii de când 
era mică. A urmat cursurile liceale şi 
universitare la Iaşi, oraş în care şi-a 
petrecut întreaga viaţă. A debutat în 
anul 1912 în revistă Viaţa românească, 
în care îşi va tipări majoritatea 
scrierilor. Între 1937-1947 a fost 
inspector al teatrelor din Moldova. 
Părinţii îi spuneau în copilărie 
Luchi. Din proza sa autobiografică A 
murit Luchi reiese că numele Luchi 
dispare odată cu intrarea în şcoală, 
când fetiţa a crescut şi a devenit 
elevă. Atunci când este strigată de 

învăţătoare pe numele ei 
adevărat, fetiţa nu 
răspunde, pentru că pe 
ea toată lumea o strigă 
Luchi. O colegă îi 
explică învăţătoarei că 
acasă i se spune„Luchi, 
ca la căţei!”. Mica poetă 
se simte ruşinată şi îşi 
spune în sinea ei: „Mi-e 
ruşine de numele meu, mi-
e ruşine de mine, mi-e 
ruşine de tot!”. În 
copilărie a simţit lipsa 
prietenilor de joacă: „Am 
fost o fetiţă tare cuminte. Toţi erau mai 
mari decât mine. Mă jucam singură. Mă 
sfiam de toţi. Uneori cântam. Alteori 
priveam gâzele, păsările, când se topeau 
zăpezile”. Poate de aceea Otilia 
Cazimir iubea copiii şi a început să 
realizeze creaţii literare pentru 
ei: „Gingăşia copiilor m-a cucerit 
dintotdeauna. M-am apropiat de ei 
văzând, scriindu-le poezii vesele cu o 
nuanţă uşoară de ironie”... „Am început 
prin a spune copiilor poveşti şi, abia mai 
târziu, am început să scriu pentru ei. 
Totul se datorează pasiunii mele precoce 
pentru astronomie. Când eram o 
<<mătuşică>> abia ieşită din şcoala 
primară, le povesteam nepoţilor mei, de 
care nu mă despărţeau decât câţiva ani, 

despre stele”. La revista Viaţa 
românească l-a cunoscut pe George 
Topîrceanu. Între ei s-a legat o 
strânsă prietenie şi o adevărată 
poveste de dragoste. În ultimii săi 
ani a întâlnit printre numeroşii copii 
care îi călcau pragul casei pline de 
pisici şi amintiri, pe un sfios şi cârn 
interesat să scrie poesie – Liviu, fiu 
al doctorului care o trata de o banală 
şi sâcâitoare paralizie facială, pe 
numele lui – Pendefunda. În 
dedicaţia cărţii pe care i-a dăruit-o 
atunci era mereu nemulţumită de 
vremuri, de confraţi şi timpul care 
trece fără întoarcere. (JCP) 

 
 
 

Ninge! 
 

Ssst!… Măicuţa gerului,  
Cu mânuţa ingheţată,  
Bate-n poarta cerului 
Şi întreabă supărată: 
 
 

- Unde-s stelele de sus? 
- Iaca, nu-s! 
Vântul rău le-a scuturat 
Şi le-mprăştie prin sat. 
 
Uite una: s-a desprins 
Dintr-o margine de nor 
Şi coboară-ncetişor… 
- Oare-a nins? 
 
 

 
E un fulg şi-i cel dintâi 
Şi aduce-n vânt ninsoare,  
Drumuri albe peste văi,  
Râs curat în ochii tăi,  
Sănioare,  
Zurgălăi… 

 

O 
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Vis Alb 
 

Aş vrea cu tine să mă duc departe,  
La Polul Nord, sub cerul de opal,  
Când gheaţa mării clare se desparte 
In blocuri plutitoare de cristal. 
Desfăşurând culorile-i spectrale,  
S-ar înalţa deasupra noastră ca un fald 
Dantela aurorii boreale,  
De purpură, de aur şi smarald. 
Banchiza albă ne-ar aşterne-n faţă 
Covoare de omăt imaculat. 
Şi-n adăpostul mic, scobit în gheaţă,  
Am arde-un foc de spirt denaturat. 
Din larga-mpărăţie de zăpadă,  
S-ar aduna fantasticul norod 
Al nopţilor polare, să ne vadă: 
Urşi albi, de vată foce mari, de glod… 
Iar când natura-n soare nou învie 
Şi când văzduhul nu mai e opac,  
Intr-un bazin de sticla argintie 
Ar licări oglinda unui lac.  
Acolo-n apa-i calma şi albastră 
M-aş duce-n zori de ziua să mă scald 
Şi cat ar fi de frig, iubirea noastră 
M-ar face să-mi închipui că mi-i cald! 

 

 

Poveste de 
Omăt 
 

Tu nu ştii… 
A fost odată 
O căsuţă fermecată 
Şi-n căsuţă-o fată mică,  
Un pisoi şi o bunică. 
 
Şi-ntr-o iarnă, intr-o seară,  
Fata s-a uitat afară 
Şi-a văzut cum prin perdea 
Stelele râdeau de ea… 
 
Dar pe drum cotit şi nins,  
Umbra sură s-a desprins: 
Un voinic abia de-o şchioapă 
Inota-n omăt ca-n apă. 
 
Şi proptinduse-n toiag,  
Un toiag mai nalt ca el,  
A-nceput să cânte-n prag,  
Tremurat şi subţirel… 
 
Dormi? 
Şi nici n-am prins de veste! 
 
Uşa s-a inchis cu cheia,  
Focu-şi pâlpâie scănteia,  
Şi povestea nu-i poveste: 
 
Eu eram fetiţa-aceea,  
Iar bunica - nu mai este… 

 
 

Poza Veche 
 
Sunt eu, fetiţa asta serioasă 
Ce stă pe-un scăuieş, cuminte,  
Strângând la piept, cu mâinile-amândouă 
Păpuşa nouă,  
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De care încă-mi mai aduc aminte? 
(Avea rochiţă albă, de mătasă.) 
 
Mi-e milă de mânuţa ei,  
De trupul mic, şi firav, şi puţin: 
Mi-e milă ca de-un copilaş străin 
Ce-ar fi murit, demult, sub ochii mei… 
 
 
Pe vremea ceea nu mă cunoşteam, - 
Oglinzile erau aşa de nalte! 
O dată doar, în luciul unui geam 
Am bănuit o clipă chipul meu,  
Am prins în ochi surâsul celeilalte 
Şi n-am ştiu că-s eu. 
 
Dar într-o zi am coborât din cui 
O cadră-n care nu era nimic – 
Decât o fată cu priviri căprui. 
Ca un pisoi prostuţ şi mic,  
Am cercetat pieziş, cu frică,  
Vedenia stângace. 
Am râs: - Săraca, tare-i mititică! 
A râs şi ea. – Ai şi mata cercei? 
De ce nu vrei să vii oleacă-ncoace?… 
Dar mâna care-o căuta pe-a ei 
A pipăit zadarnic sticla, rama,  
Şi-nspăimântată am fugit la mama… 
 
 
Azi, din fetiţa aceea nu mai este 
Decât o poză ştearsă şi-o poveste. 
Cu ochii mari, cu cerceluşii din ureche,  
Mi-a adormit – păpuşa veche 
Pe scauieşul din grădină – 
În suflet, printre cioburi de lumină. 
 
 
Dar de Crăciun, când fulgi subţiri de fum 
Coboară linişte pe suflet şi pe drum,  
Când bate-n geamuri cea dintâi colindă, - 
Din întunericul uitat în mine 
Eu simt, încetişor, cum vine 
Fetiţa din oglindă,  
Cum îşi deschide ochii calzi şi vii 
Şi-mi cere iarăşi râs şi jucării. 
 

 

 
Intruna din vizitele la Otila Cazimir 

 

Lumini şi 
umbre 
 

Ai ochii negri, mincinoşi şi răi 
Fântânile cu ape moarte- ascund 
Pupile negre licărind în fund,  
Ce mă atrag spre-adânc ca ochii tăi. 
 
Cînd vreau să plec, mă ţii în loc cu un 
cuvânt 
Aşa se zbat copacii în furtună; 
Ca pentru fugă crengile- şi adună,  
Dar rădăcina- i leagă de pământ. 
 
De azi încolo n- am să- l mai iubesc… 
Dar când îi văd privirile păgîne 
Şi zîmbetul copilăresc,  
Mă jur că n- am să-l mai iubesc- de mâine. 
 
Pe zi ce trece- ţi semăn tot mai mult; 
Aşa izvorul ce se- aruncă- n baltă,  
Se- nvăluie cu mâlul laolaltă 
Şi- n loc să- i spele apele verzui, îşi tulbură 
izvorul apa lui. 
 
Mă iscodeşti ca pasărea de pradă,  
Mă urmăreşti cu ochii reci şi răi,  
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Dar uiţi că dacă- s urme pe zăpadă,  
Noroiul e lăsat de paşii tăi. 
 
Mi- e faţa împietrită ca o mască 
Şi- n ochi lumina- i gata să se stângă 
Chiar diamantului ca să sclipească 
Îi trebuie o rază s- o răsfrângă. 
 
Iubirea ta nu creşte şi nu moare,  
Ci totdeauna- i rece şi egală 
E ca o floare artificială 
Pe- o pajişte cu maci arzând în soare. 
 
Cînd voi pleca, mă vei uita uşor 
Şi ştiu că nici nu s- ar putea altfel: 
Abia o clipă valul călător 
Păstrează chipul oglindit în el. 
 
Am vrut în ciuda zîmbetelor tale,  
Din ochii sterpi o lacrimă să storc 
Şi am plecat să nu mă mai întorc,  
Dar azi, din zori de zi îţi umblu- n cale. 
 

 
 
Ce demon oare mi te- a scos în drum?! 
De- ar vrea viaţa azi să mă dezlege 
Şi raiul ei să mi- l ofere- acum 
Tot iadul nostru dulce l- aş alege. 
 
Azi mi- a venit cu ochii calzi şi buni 
Şi nu l- am întrebat de unde vine 
Pe floarea de pe marginea de drum 
N- o- ntrebi de- i înflorită pentru tine. 
 
Te văd mereu ca- n clipa de pe urmă; 
Încremenit în capul scării 

Cu zâmbetul uitat în colţul gurii 
Şi- n ochi, tăişul crud al nepăsării. 
 

 
 

Eşti rău. Dar când aud c- o spune altul 
Mă uit în jos şi strâng din pumni şi tac. 
Că numai eu în toată lumea asta 
Am dreptul să te cert şi să te- mpac. 
 
Eu am să plec cu sufletu- mpăcat 
Că nu las nimănuia moştenire 
Un suflet greu de ură şi iubire 
Bănuitor şi trist şi- nfrigurat. 
 
M- am resemnat; atât a fost să fie. 
Mă uit cum cade soarele- n apus 
Şi- aştept răspunsuri care n- or să vie 
La întrebări pe care nu le- am pus. 
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Galileo Galilei 
şi Lucifer  
 

are unde se găseşte Infernul dantesc ?, se 
întrebau membrii Academiei din Florenţa. O 
asemenea dilemă amplificată de multe altele, 

reprezentând dimensiunile, adâncimea şi natura acestuia 
frîmânta de un secol lumea academică, oscilând între 
filosofie, teologie şi ştiinţele exacte. Ca om de ştiinţă, 
rosicrucian şi astrolog, Galileo a depăşit aprecierile lui 
Dante privind asemănarea dimensiunilor lui Nimrod cu 
aceea a catedralei Sfântului Petru din Roma şi a afirmat 
că Lucifer ar avea două mii de coţi, ceea ce în acele 
timpuri i-a adus oferta de a preda la celebra universitate 
din Pisa pentru trei ani.  

Dar care sunt meritele lui Galileo, care se oferă 
spiritual lui Aristotel ? Fără îndoială, mare astronom,  în 
domeniul mecanicii, şi în special a dinamicii, ştiinţă care 
se poate spune că îi dătorează existenţa. A descoperit 
pendulul, care teoretic a folosit după cincizeci de ani la 
construirea unui ceas astronomic. În 1588, un tratat 
privind centrul de greutate al solidelor i-a oferit titlul de 
Arhimede al timpului său. 

 

 În anii imediat următoare, profitând de turnul 
înclinat, el a pus bazele teoriei organismelor care a 
stârnit o adevărată furtună din contemporanilor. 
Urmează inventarea termometrului şi colaborarea cu 
tehnica de război, banii obţinuţi fiindu-i necesari pentru 
a-şi întreţine amanta şi cei trei copii (două fete şi un 
băiat).  

Apoi studiul magneţilor şi descoperirea telescopului 
reprezintă o revoluţie (1609) care îl situează în 
celebritate. A observat craterele de pe lună, erupţiile 
solare, fazele planetei Venus, inelele lui Saturn, planeta 
Neptun şi lunile lui Jupiter (Io, Ganymede, Europa şi 
Callisto). Opoziţia faţă de biserică îi atrage acuza de erzie 
în 1615 care în 1632 îi aduce condamnarea, Inchiziţia 
considerând-o anti scripturală (JCP). 

 

O 
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Fotogramă cu 
Grigore Ilisei la 

70 de ani 
 

nul din oamenii Iaşului de azi în faţa căruia 
trebuie să scoţi fără sfială şi strângeri de suflet 
pălăria este Grigore Ilisei, o personalitate care 

prin tot ceea ce a făptuit a contribuit la păstrarea gloriei 
Iaşului cultural. Cel care avea să devină marele prozator 
şi publicistul imbatabil Grigore Ilisei s-a născut în 
Mălinii labişieni acum şapte decenii. Tatăl său, preot cu 
mare har în zona Fălticenilor, l-a îndrumat spre şcoli 
umaniste. A absolvit celebrul liceu „Nicu Gane” din 
Fălticeni, apoi Facultatea de filologie ieşeană, după care 
s-a stabilit definitiv la Iaşi, schimbând mirificele locuri 
ale copilăriei cu cele încărcate de istorie ale Iaşului. Aici a 
fost, rînd pe rând, redactor la Radio Iaşi, redactor la 
revista „Convorbiri literare”, directorul studioului de 
radio şi întemeietor de televiziune la Iaşi după 1990, 
realizator de emisiuni T.V., preşedinte al Uniunii 
Scriitorilor – Filiala Iaşi, pe urmă diplomat în Tunisia o 
bună bucată de vreme. Dar pe oriunde a trecut, 
personalitatea sa şi spiritul său de ordine şi 
gospodărească administrare şi-au pus pecetea. 
Generozitatea şi cavalerismul căpătat prin buna creştere 
fac din Grigore Ilisei un model demn de urmat. 

Cu alura sa de conte moldav, magnetic, având 
darul să asculte şi să povăţuiască pe cei ce i-o cer, 
Grigore Ilisei a înţeles sensul continuităţii în cultura 
română. Cărţile Cu George Lesnea prin veac, Periplu moldav, 
Portrete în timp, Oleacă de taifas  stau mărturie. Cărţi de 
reper rămîn monografiile unor artişti ca Victor 
Mihăilescu Craiu, Iulia Hălăucescu, Călin Alupi, precum 
şi cărţile  de călătorie De la apa Iordanului la fiordurile 
norvegiene şi Repede privire asupra miracolului chinez.  Dar 
ce vor spune cititorii cărţilor sale de proză, iubitorii 
ficţiunilor şi ai unui univers original, captivant, ai 
construcţiei unor memorabile personaje, dacă n-aş numi 
în acest scurt portret al nostru macar o parte din 
romanele sale: Octavia (pentru care personal am o 
specială slăbiciune), Între linii, Ceasul oprit, Masa de 
biliard, Pasaj cu raţe sălbatice? 

La ceas aniversar, să-i urăm acestui farmazon 
moldav, ajuns la vîrsta seniorială, să rămînă la Iaşi 
aceeaşi statuară prezenţă, să-i urăm sănătate , bună 
inspiraţie şi alte cîteva cărţi esenţiale! 

Daniel CORBU 

 

 
 

Ilarie VORONCA  
110 ani de la naşterea poetului 
(Eduard Marcus, 31 decembrie 1903, Brăila - 8 
aprilie 1946, Paris), poet  român de avangardă, promotorul 
revistelor 75 HP şi Integral şi al mişcării integraliste.  
 

Pian 
Sângele a bătut ore în trecut,  
Plopii se ţin de mână proverbial,  
Ploaie elegantă în caiet englezesc,  
Până în gând anotimpul e de metal 
Orice pasăre un afiş ceresc. 
 
Cât de scump calendar compartiment 
În tub câmpul raguşit magistral 
Trenul politicos a jucat fotbal 
Aici oraşul s-a deschis ca un porte-
cigarettes. 
 
Pe trotuar târziu becuri îşi fac de cap 
Magnetic podul peste case înnodat 
Îngeri trec prin reumatism colorat 
Cheamă glasul în moloz VA URMA.  

U 

http://ro.wikipedia.org/wiki/31_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1903
http://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ila
http://ro.wikipedia.org/wiki/8_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/8_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1946
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/75_HP
http://ro.wikipedia.org/wiki/Integral
http://ro.wikipedia.org/wiki/Integralism
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Edgar Allan POE 
: 

 
Annabel Lee 

traducerea lui Marin SORESCU 
 
 

Trăia- câţi ani s-or fi scurs de atunci oare?- 
Lângă ţărmul acelei împărăţii, 
O fecioară trăia pe lume, pe care 
Numiţi-o pe nume: Annabel Lee. 
Şi mândra fecioară trăia de dragul 
De-a-mi fi mie dragă şi de-a mă-ndrăgi. 
Eu eram un copil şi ea o copilă, 
Lângă ţărmul acelei împărăţii, 
Ne-am iubit c-o iubire mai presus de iubire 
Eu şi a mea Annabel Lee. 
C-o iubire la care chiar îngerii-n ceruri, cu 
aripi, 
Începură cu jind a jindui. 
Şi-a fost chiar acesta motivul că-n grabă, 
Lângă ţărmul acelei împărăţii, 
Un vânt se pogoară din nori şi-o doboară 
Pe frumoasa Annabel Lee. 
Da, astfel nobila-i rudă din ceruri coboară 
Şi de lângă mine-o răpi 
Şi-o închise pe ea în mormântu-i, 
Lângă ţărmul acelei împărăţii. 
 

 

O, nu-s nici îngerii-n slavă atât de ferice 
Şi cu jind începură-a privi. 
A fost chiar motivul (o ştie o lume, 
Lângă ţărmul acelei împărăţii) 
C-o aripă se-ntinse din nouri, în noapte, 
Şi-o cuprinse, ucise pe Annabel Lee. 
C-o iubire mai presus ca iubirea 
Celor mai vârstinici ca noi – doi copii- 
Ne-am legat şi-am dorit a trăi, 
Că nici îngerii-n cer nu-s în stare 
Şi nici demonii de sub valuri pustii 
Să despartă-al meu suflet de-acela 
Al frumoasei Annabel Lee. 
Nici o rază de lună de-atunci nu străluce 
fără un vis a-mi aduce 
Cu frumoasa-mi Annabel Lee. 
Şi pe cer nu mai sunt stele, sunt doar 
genele-i grele 
Ale luminii Annabel Lee. 
Cât e noaptea de lungă şi grea zac alături de 
ea 
De-a mea scumpă- prea scumpă- mireasă, 
fiinţă a mea, 
În cavou, lângă marea cu ţărmuri pustii, 
Lângă ea, lângă ţărmul acelei împărăţii. 

 

 
205 ani de la naşterea scriitorului 

http://mirunab.wordpress.com/2009/10/18/o-poezie-pe-saptamana-x-edgar-allan-poe-annabel-lee/
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MICHELANGELO 
BUONARROTI 

 
 
 
 

Sonetto I 
 
 

NON ha l’ ottimo artista alcun concetto  
che un marmo solo in sé non circonscriva  
col suo soverchio; e solo a quello arriva  
la man che obbedisce all’ intelletto.  
Il mal ch’ io fuggo, e ’l ben ch’ io mi 
prometto,  
in te, donna leggiadra, altera e diva,  
tal si nasconde; e perch’ io più non viva  
contraria ho l’ arte al disïato effetto.  
   Amor dunque non ha, nè tua beltate,  
o fortuna, o durezza, o gran disdegno,  
del mio mal colpa, o mio destino o sorte;  
se dentro del tuo cor morte e pietate  
porti in un tempo, e che ’l mio basso ingegno  
non sappia, ardendo, trarne altro che morte. 
 
 
 

Sonetto II 
 

 

NON è sempre di colpe aspra e mortale  
d’ una immensa bellezza un fero ardore,  
se poi si lascia liquefatto il core,  
che ’n breve il pénetri un divino strale.  
Amore isveglia e desta e impenna l’ ale.  
né l’ alto vol prescrive al van furore;  
qual primo grado, ch’ al suo creatore,  
di quel non sazia, l’ alma ascende e sale.  
   L’ amore di quel ch’ io parlo in aspira;  
donna è dissimil troppo; e mal conviensi  
arder di quella al cor saggio e virile.  
L’ un tira al cielo, e l’ altro in terra tira;  
nell’ alma l’un, l’ algro abita ne’ sensi,  
e l’ arco tira a cose basse e vile. 

 
450 de ani de la trecerea în eternitate 

 
Născut la Caprese, sculptor, pictor, arhitect, inginer şi 
poet, a lucrat în casa lui Lorenzo de Medici, unde s'a 
întâlnit cu toţi oamenii importanţi din vremea lui. În 
1503 a plecat la Roma pentru a lucra la mausoleul 
Papei Iulius al II-lea;  în 1529 îl găsim guvernator al 
fortificaţiilor Florenţei, apoi pictând Judecata de Apoi 
din Capela Sixtină, a proiectat Biblioteca Laurentiana 
şi mormintele Medici din Florenţa, catedrala Sfântul 
Petru, dar în 1547 a murit la Roma, fiind 
înmormântat în Santa Croce. El a scris sonete, 
madrigale, stanze şi scrisori, dintre care multe le-a 
adresat Vittoriei Colonna, pe care a venerat-o. Arta a 
fost pentru el o problemă de afaceri iar pasiunea 
vieţii sale, poezia, relaxarea. Scrierile sale sunt 
caracterizate ca fiind de o virilitate deosebită, parând 
o sculptură în piatră durată întru eternitate. 
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Sonetto III 
 

FORSE perchè d’ altrui pietà mi vegna,  
perchè dell’ altrui colpe più non rida  
nel mio proprio valor, senz’ altra guida  
caduta è l’ alma che fu già si degna.  
Nè so qual militar sott’ altra insegna,  
non che da vincer, da campar più fida;  
e che al tumulto dell’ avverse strida  
non pera, ove ’l poter tuo non sostegna.  
   O carne, o sangue, o legno, o deglia strema,  
giusto per vo’ si facci mio peccato,  
di ch’ i’ pur nacqui, e tal fu ’padre mio.  
Tu sol se’ buon; la Tua pietà suprema  
soccorra al mio preditto iniquo stato;  
sì presso a morte, e sì lontan da Dio. 
 

Sonetto IV 
 

DAL ciel discese, e col mortal suo, poi  
che visto ebbe l’ inferno giusto e ’l pio,  
ritornò vivo a contemplare Dio,  

per dar di tutto il vero lume a noi;  
lucente stella, che co’ raggi suoi  
fe’ chiaro, a torto, el nido ove nacqu’ io;  
nè sare’ ’l premio tutto ’l mondo rio:  
tu sol, che la creasti, esser quel puoi.  
   Di Dante dico, che mal conosciute  
fur l’ opre sue da quel popolo ingrato,  
che solo a’ iusti manca di salute.  
Fuss’ io pur lui! ch’ a tal fortuna nato,  
per l’ aspro esilio suo, con la virtute  
dare’ del mondo il più felice stato. 

 
 

Sonetto V 
 

 

QUANTO dirne si de’ non si pué dire.  
chè troppo agli orbi il suo splendor s’ accese;  
biasmar si può più ’l popol che l’ offese,  
ch’ al suo men pregio ogni maggior salire.  
Questo discese a’ merti del fallire,  
per l’ util nostro, e poi a Dio ascese:  
e le porte che ’l ciel non gli contese,  
la patria chiuse al suo giusto desire  
   Ingrata, dico, e della sua fortuna  
a suo danno nutrice; ond’ è ben segno  
ch’ a’ più perfetti abbonda di più guai.  
Fra mille altre ragion sol ha quest’ una:  
se par non ebbe il suo esilio indegno,  
simil uom nè maggior non nacque mai. 
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Elena Cristina POTOP 

 
Emoţii cromatice 

 
rta nu evoluează, arta se 
suprapune! Nu putem spune ca 
un curent este mai bun decât 
altul! Asta auzeam cândva la 

unul dintre cursurile pe care le 
frecventam în cadrul facultăţii. 

Intr-adevăr, arta se suprapune. 
Fiecare nou curent artistic se suprapune 
celui precedent. Fiecare nou artist, cu 
stilul şi conceptele sale, se suprapune 
celui precedent. Acest lucru l-am 
observat cel mai bine, când am vizitat 
frumoasa Italie, ce adaposteşte în 
muzeele sale superbe, un amalgam de 
stiluri şi artişti. Aici, am avut prilejul de a 
sta în faţa unor tablouri ce aparţin 
artiştilor din perioada de început, ce te 
încântă cu grandoarea şi execuţia 
impecabilă a compoziţiilor dar nici 
lucrările contemporanilor nu m-au lăsat 
indiferentă. Spre exemplu, Giotto di 
Bondone (1267 - 8 ianuarie 1337) reuşeşte 
să îţi taie răsuflarea la propriu, prin 
moştenirea ce a lăsat-o italienilor la 
Padova şi anume  ,,Cappella degli 
Scrovegni”, dar nici Veneţia, oraşul 
minune, nu se lasă mai prejos (în afara 
muzeelor, împodobite de lucrări ale 
marilor artişti) cu ai săi bienalişti, 
găzduiţi şi în 2013, de prin toate colţurile 
lumii (inclusiv România). Oraşul-minune 
îţi oferă prilejul de a vedea, aproape în 
fiecare biserică sau muzeu câte un Tizian 
spre exemplu, dar acelaşi muzeu, îţi face 
cunoştinţă cu artiştii mileniului trei. 

La fel se intâmplă în majoritatea 
oreşelor italiene. Artiştii şi curentele 
artistice, îşi fac loc unul altuia sub acelaşi 
acoperiş al unui muzeu sau la cel mult o 
stradă distanţă. Domul din Milano, 
podoaba unică a arhitecturii gotice, 
tronează liniştit în Piaţa Centrală iar, 
puţin mai încolo, Palazzo Reale îi are ca 
musafiri pe ,,Pollock şi irascibilii” (David 
Smith, Helen Frankenthaler, Adolph 
Gottlieb, Barnett Newman, Robert 
Motherwell, Willem de Kooning, Hans 
Hofmann,  Mark Rothko). 

Ramasă in faţa unei pânze ce 
aparţine lui Jackson Pollock (28 ianuarie 
1912 – 11 august 1956), ascultând (in 

căştile pe care le primisem la intrarea 
in muzeu) analiza lucrării ce se 
deschidea parcă in faţa mea, facându-
mă să-l  cunosc altfel pe artist (nu cel 
pe care il cunoscusem din carti si 
spusele profesorilor) m-am intrebat 
cum de Italia poate oscila intre atâtea 
curente artistice, stiluri şi artişti. 
Această intrebare i-am adresat-o şi 
prietenului meu. Răspunsul său a fost 
unul prompt şi corect, cred eu : ,,Italia 
este un creuzet al culturii europene, 
cu o bogată experienţă artistică! 
Italienii pun preţ pe valoare şi nu sunt 
deranjaţi daca expun in cadrul aceleiaşi 
locaţii diferite tipuri de artă.”  

Intoarsa acasa dupa două săptămâni, 
cu un bagaj vizual bogat şi divers - spun 
acest lucru deoarece experienţa trăită in 
faţa picturilor originale, stârneşte un alt 
fel de emoţii  privitorului in raport cu 
reproducerile aflate in reviste sau 
manuale de istoria artei – am decis sa 
aştern pe hârtie câteva gânduri despre 
trei artişti preferaţi, ce au marcat decisiv 
arta, atât la nivel conceptual cât şi sub 
raportul tehnicilor folosite: Pollock, 
Munch, Klimt. 

Alături de figuri emblematice ale 
vremii precum James Dean şi al său 
,,Rebel fără cauză” sau Elvis Presley, 
Jackson Pollock a reuşit să transpună in 
artă sa puternicele contradicţii sociale şi 

intelectuale ce au divizat societatea 
americană după 1945. Temperament 
dificil şi capricios, Pollock era de părere 
ca auto-cunoaşterea poate fi atinsă doar 
prin exprimare artistic. Lucrările sale 
redau in oglindă, frământările interioare 
ale omului chinuit de dorinţa de a 
sfărâma bariere, de a se răscula impotriva 
tradiţionalului. Din aceste motive, 
recunoaşterea a venit mai târziu, insă “la 
momentul potrivit arta sa a inflorit pe 
podeaua unui hambar”. Artistul renunţa 
la şevalet deoarece acesta ii suprima 
dimensiunea pânzei, alegând să picteze 
intr-un mod mai rustic, direct pe podea. 
Astfel, pânzele sale sunt 
supradimensionate, Pollock având 
posibilitatea de a lucra in jurul lor, cu 
pensule uscate, beţe şi mistrii. Culoarea 
este picurată, intinsă, stropită şi trasată in 

A 

 

 
Jackson Pollock 
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gesturi delicate sau exuberante. 
Amalgamul cromatic astfel realizat prin 
colour-dropping, conferă tablourilor sale 
dinamism şi o eleganţă greu de reprodus. 

 

 
Gustav Klimt 
 

Intr-un cadru aproape similar, 
marcat de depresie si sentiment de 
revoltă, a luat naştere şi creeaţia artistica 
a lui Edward Munch (12 decembrie 1863 
– 23 ianuarie 1944). Fără doar şi poate, 
cea mai cunoscută operă a sa o reprezintă 
Strigătul (1893) – chintesenţa expresiei 
artistice a angoasei umane. Leit-motiv al 
operei kierkegaardiene, sentimentul de 
angoasa sta la baza acelui “OM revoltat” 
redat in opera eseistica a lui Albert 
Camus. ,,Strigatul” lui Munch, 
reprezinta, asa cum marturisea insuşi 
artistul ,,studiul sufletului uman, şi mai 
mult decat atât, al propriului suflet”.  

Liniile şerpuite de un roşu sângeriu 
ce predomină printre nuante de albastru 
şi orange, dau impresia unui sânge 
coagulat. Angoasa de care am amintit 
mai sus, este scoasă in evidenţă de 
perspectiva exagerată a drumului ce se 
indepartează dar şi de cele doua 
personaje reprezentate cu subtilitate, ca 

prin ceata, plimbandu-se nonsalante la 
capatul drumului, netulburate de 
emotiile personajului central. Stilizarea 
trasaturilor faciale ale acestuia denotă 
universalizarea şi uniformizarea conditiei 
umane, conferind o incărcătură 
emotionala si un dinamism aparte, 
lucrarii. 

Surprinsă apriori de către Munch, 
criza spiritului european va cunoaşte in 
prima jumătate a secolului XX o 
manifestare violentă, ce avea sa işi puna 
decisiv amprenta asupra unei intregi 
generaţii, făcându-l pe Valery sa afirme: ,, 
cat despre noi Civilizaţiile, acum ştim ca 
suntem muritoare”. 

In cadrul periplului prin muzeele 
veneţiene am avut fericita ocazie să 
descopar ,,Salomeea” (1909) lui Gustav 
Klimt (14 iulie 1862 - 6 februarie 1918). 
Achiziţionată de către muzeul Ca’Pesaro 
de la Bienala din 1914, aceasta este una 
dintre puţinele lucrari ale pictorului 

austriac, ce se afla pe teritoriul Italiei, 
alaturi de ,,Cele trei vârste ale femeii” de 
la Accademia di Belle Arti din Roma. 

Cunoscută şi sub numele de Judita 
II, pictura de la Muzeul de Arta Moderna 
din Veneţia reprezintă o interpretare 
modernă a unei scene biblice preluată de-
a lungul timpului de: Andrea Mantegna, 
Lucas Cranach,  Carravagio şi mulţi alţii.  

Tema recurentă a picturii lui Klimt 
este explorarea plasticităţii corpului 
feminin ceea ce conferă o tentă erotică 
lucrărilor sale. Pe fond orange cu 
arabescuri galbene, femeia este 
reprezentată cu ajutorul non-culorilor şi a 
tonurilor reci. Chipurile tratate diferit de 
fundal se remarcă cu uşurinţă. In 
modelul feminine se imbină 
voluptuozitatea si perversitatea, cel mai 
nimerit exemplu al ,,triumfului 
principiului erotic feminin asupra 
agresivităţii masculine”. Dovada in acest 
sens este si modul particular in care 

 
Edvard Munch (12 dec. 1863, Løten -23 ian. 1944, Oslo, Norvegia) 

70 de ani de la moartea pictorului 
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/14_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1862
http://ro.wikipedia.org/wiki/6_februarie
https://www.google.ro/search?sa=X&rlz=1T4ADFA_enRO432RO432&biw=1656&bih=812&q=oslo+norvegia&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzkHnxCHfq6-gVFecYESmGWaY2aiJZ-dbKVfkJpfkJOqn5KanJpYnJoSX5BaVJyfZ5WSmZrSxeoUU19Rpftfqn6BbNHu_xPzj-QAAA4eM0BUAAAA&ei=xqNrUqfjC8bdtAbpgoCYCg&ved=0CPEBEJsTKAIwEw
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personajul isi tine trofeul. Mainile albe 
firave, cu degete subtiri si alungite sunt 
inclestate in parul insangerat al 
nefericitului Holofen. Desi dragostea sa 
pentru femei a făcut ca acestea sa fie 
centrul lucrărilor sale, nu mulţi stiu ca 
Gustav Klimt a fost şi un bun peisagist. 
In acest fel el a reuşit să domine mediul 

artistic vienez de la inceputul secolului al 
XX-lea. 

Chiar daca cei trei pictori nu fac 
parte din acelaşi curent artistic, au reuşit 
să surprindă in lucrările lor diferite 
emoţii şi trăiri umane ce reuşesc să 
transmită acelaşi mesaj consumatorului 
de artă din ziua de astăzi. 

 

 

Erich KÄSTNER 
 

Orbul  

 

 
Fără jale, nici nădejde 
capu-şi ţine aplecat. 
Obosit stă şi gîndeşte 
obosit şi dezgustat. 
Un miracol nu-i posibil. 
Cată singur să te-ajuţi 
De nu vezi eşti invizibil 
Cei ce nu văd, nu-s văzuţi. 
 
Se pierd paşii în mulţime 
Merg cu toţii fără ţel. 
De ce nu se-opreşte nime? 
Eu sunt orb şi ei la fel. 
Nu au suflet şi nu-i doare. 
Asta e problemă tristă. 
Dacă n-ar avea picioare 
nici n-aş şti că mai există. 
 
Mai atenţi de-aţi fi la toate! 
Ochii-nchideţi-i puţin 
şi veţi înţelege, poate 
ce-i acest tărîm străin. 
Şi-acum, mergeţi înainte! 
N-aveţi vreme de pierdut. 
Dar un lucru tineţi minte: 
de nu vezi, nu eşti văzut. 

 

 

115 de ani de la naşterea scriitorului 
 

   

http://www.cerculpoetilor.net/Erich-Kastner.html
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Daniel CORBU 
 

Dosoftei - 
poetul, mitropolitul, 
cărturarul 

 
ot mai des privesc portretul de schimnic al 
Mitropolitului Dosoftei, aşa cum din ce în ce mai 
des deschid spre delectare cu vechea limbă 
Psaltirea pre versuri tocmită, adevărată corabie cu 

aromitoare arhaisme. Ce magnetic anahoret va fi fost, în 
făptura sa, marele cărturar moldav! Ce farmazon dedicat 
schimniciei cărturăreşti! 

E curios că despre cel considerat primul poet 
adevărat al literaturii române, „fondatorul poeziei române 
literare”, cum îl considera Haşdeu, născut la 26 octombrie 
1624 la Suceava, descins dintr-o familie de mazili, nu există 
nici o informaţie clară a formării sale ca mare cărturar. 
Cercetătorii vieţii şi operei Prea Înaltului Mitropolit al 
Moldovei presupun că ar fi studiat la vestita Şcoală a Frăţiei 
Stravropigiace din Lvov (fiind nepotul epitropului acestei 
importante frăţii), precum şi la Academia slavo-greco-latină 
de la Trei Ierarhi, înfiinţată la Iaşi în 1640. La maturitate 
Dosoftei uimea prin cunoştinţele de gramatică clasică, de 
teologie comparată, de poetică şi retorică. Şi nu putem 
escamonta portretul pe care i-l făcea, cu drag, în Letopiseţul 
Ţării Moldovei, Ion Neculce: „Acest Dosoftei mitropolit nu 
era om prostu (simplu, n.n) de felul lui! Şi era neam de 
mazâl. Prea învăţat, multe limbi ştia: elineşte, slavoneşte, şi 
altă adâncă carte şi-nvăţătură. Deplin călugăr şi cucernic, şi 
blând ca un miel. În ţara noastră, pe ceasta vreme nu este 
om ca acela”. Serenissimul cronicar ar fi trebuit să adauge 
ca limbi avute la purtător, greaca, latina, polona, ebraica şi 
ucraineana. Nu e greu să ne imaginăm, în atmosfera 
sfârşitului de secol al XVII-lea, primul cenaclu la Iaşi. Ca 
ierodiacon la Mitropolia ieşeană, era imposibil să nu-l fi 
cunoscut pe Varlaam, dar şi pe convivul său Miron Costin, 
autorul cronicii Moldovei, dar şi a poemului filosofic Viaţa 
lumii. Pe deasupra, cărturarul Nicolae Milescu Spătarul îi 
era prieten. 

Prima perioadă de schimnicie rodnică o petrece 
Dosoftei la mănăstirea Probota, între 1648-1653, când 
întreprinde primele traduceri de texte religioase şi laice: 
Istoriile lui Herodot, Hronograful împăraţilor de Matei Ciglas, 
scrierea morală Învăţăturile lui Vasile Macedoneanul către fiul 
său Leon. Tot din această perioadă datează un interesant 
comentariu în versuri la cartea Cuvinte de jele la robia 
Ierusalimului. 

La 34 de ani îl aflăm episcop al Huşiului, la 35 – 
episcop de Roman, iar între 1671-1673, mitropolit al 

Sucevei. Învins de turci în bătălia de la Hotin, domnitorul 
Moldovei, Ştefan Petriceicu, este nevoit să pribegească în 
Polonia, împreună cu camarila şi mitropolitul Moldovei. În 
cei trei ani de autoexil, Dosoftei reuşeşte să tipărească, la 
Uniev, Psaltirea pre versuri tocmită, „cu zâsa şi cu toată 
cheltuiala prealuminatului întru Iisus Hristos, Ioan Ştefan 
Petru Voievod, domnul Ţărâi Moldovei”, o carte „cu lungă 
osteneală în mulţi ani socotită şi cercată prin svintele cărţi, 
şi de-acia pre versuri tocmită în cinci ani foarte cu osârdie 
mare, de smeritul Dosoftei, mitropolitul de Ţara Moldovei”. 
Frumoasă şi magnetică frază! 

Timpurile erau vitrege. După o scurtă revenire în 
scaunul mitropolitan (1676), este obligat, după înfrângerea 
de către turci a armatei lui Jan Sobieski, într-o caleaşcă de 
bejenie, să ia drumul exilului în Polonia, unde, la Strij, 
regele leşilor îi punea la dispoziţie castelul regal, apoi la 
Zolkiew, unde, bătrân şi bolnav, devastat de dorul de ţară, 
trece la cele veşnice (13 decembrie 1693). 

Mai târziu, cei care au urmat i-au reliefat meritele ca 
mitropolit şi om de înaltă cultură. În calitate de mitropolit, 
Dosoftei a introdus limba română în oficierea ceremoniei 
religioase, „pentru  a ajunge la sufletul poporului”. Cu 
ajutorul Patriarhiei Rusiei, mijlocitor Nicolae Milescu 
Spătaru, a dotat tiparniţa domnească cu un teasc tipografic, 
cu forme şi litere, tipărind multe cărţi bisericeşti şi laice. 
Însă ceea ce ne interesează mai mult în acest sumar portret 
este activitatea de traducător şi prelucrător de text. Astfel, 
pe lângă Psaltirea sfântului proroc David pre versuri tocmită 
(1673) a publicat în tiparniţa din Palatul domnesc 
Dumnezeiasca liturghie (1676), Paremiile de preste an (1683), 
Viaţa şi petrecerea svinţilor (4 volume, între 1682-1686). La 
acestea, acribioşii cercetători adaugă Stihuri de laudă 
patriarhului Ioachim al Moscovei şi Cronologia domnilor 

T 
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Moldovei (1681), aceasta din urmă, o compoziţie de 136 de 
versuri alexandrine de 12 silabe. Însă entuziasmul, 
mărturisit şi de noi alături de exegeţi, priveşte Psaltirea pre 
versuri tocmită, în care, transpunând psalmii lui David, 
impune modalitatea expresiei lirice, vajnicul cărturar 
mitropolit fiind, cum spunea G. Mazilu, un „obsedat al 
versificaţiei”. Dosoftei valorifică tezaurul nostru folcloric, 
mizează pe armonia limbii române şi caută cele mai 
potrivite echivalenţe, compunând mai ales în distih, cu un 
metru variabil de la psalm la psalm: heptasilab, octosilab, 
trohaic de 14 silabe, dodecasilab. Lectura unor fragmente 
din opera poetului – mitropolit este o rară plăcere estetică. 
Iată: „Limbile să salte/ Cu cântece-nalte,/ Să strige-n tărie/ Glas 
de bucurie...” Sau: „Apele stă cu sânge-nchegate,/ Şi fântânele 
toate-ncruntate./ Le-au prăvălit izvoarele-n sânge,/ Să n-aib-a 
bea-n sete ce-i va strânge./ Muşte câineşti le-au trimis să-i pişce,/ 
Şi-ntr-aşternut broaşte să le mişce.../ Murii le-au bătutu-le cu 
brumă,/ Şi de dobitoc n-au rămas urmă”. Şi, mai ales: „La apa 
Vavilonului/ Jălind de ţara Domnului,/ Acolo şăzum şi plânsem/ 
La voroavă, ce ne strânsem./ Şi cu inima amară/ Aducându-ne 
aminte,/ Plângeam cu lacrimi fierbinte,/ Şi bucine ferecate/ Lăsam 
pren sălci aninate”. 

 

 
 

Nu ne rămâne decât reverenţa neviclenită în faţa 
icoanei poetului mitropolit care, îmbinând atât de armonios 
ascetismul cu munca de cărturar, a dat primele compoziţii 
liricii noastre culte, modulate pe sensibilitatea sufletului 
românesc, primul monument de limbă poeticească, bagaj şi 
punct de plecare pentru poeţii ce aveau să se ivească în 
peisajul gândirii şi simţirii româneşti. 

Dacă o astfel de tipăritură era acum mai bine de trei 
secole o mare victorie a duhului tiparnic, dar şi a spiritului 
limbii române, o nouă ediţie a Psaltirii pre versuri tocmită, 
încărcată cu misterul, măiestria, cu înălţimea şi 
sensibilitatea harului, nu poate fi decât adevărată 
sărbătoare. 

    
 

Taras  ŞEVCENKO 

Visam cum 
sălcii se plecară 

Visam cum sălcii se plecară 
Peste al apelor obraz. 

Era pe-aproape o căscioară 
Cu flori tăcute în privaz. 

Bunicul murmura în barbă. 
Îi adormea în braţe-un ţânc. 

Şi vântul mirosea a iarbă 
Şi răsărea o stea’n adânc 

Şi mama cobora duioasă 
Cu zâmbet bun, cu ţâţa dulce, 

Şi pruncul şi-l lua acasă 
Pe perne proaspete să-l culce. 

Oftând se închina moşneagul, 
Prin sălcii soarele-apunea. 
Şi-ncet târând cu el toiagul 
Spre vis bătrânul se ducea. 
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Alexandru  MACEDONSKI 
 

Noaptea de 
decembrie 
 
Pustie si albă e camera moartă... 
Si focul sub vatră se stinge scrumit...-- 
Poetul, ălături, trăsnit stă de soartă,  
Cu nici o schinteie în ochiu-adormit... 
Iar geniu-i mare e-aproape un mit... 
 
Si nici o schinteie în ochiu-adormit. 
 
Pustie si albă e-ntinsa câmpie... 
Sub viscolu-albastru ea geme cumplit... 
Sălbatică fiară, răstristea-l sfâsie 
Si luna priveste cu ochiu-otelit...--,  
E-n negura noptii un alb monolit... 
 
Si luna priveste cu ochiu-otelit. 
 
Nămetii de umbră în juru-i s-adună... 
Făptura de humă de mult a pierit 
Dar fruntea, tot mândră, rămâne în lună -- 
Chiar alba odaie în noapte-a murit...-- 
 
Făptura de humă de mult a pierit. 
 
E moartă odaia, si mort e poetul...-- 
În zare, lupi groaznici s-aud, răgusit,  
Cum latră, cum urlă, cum urcă, cu-ncetul,  
Un tremol sinistru de vânt-năbusit... 
Iar crivătul tipă... -- dar el ce-a gresit? 
 
Un haos urgia se face cu-ncetul. 
 
Urgia e mare si-n gându-i, si-afară,  
Si luna e rece în el, si pe cer... 
Si bezna lungeste o strasnică gheară,  
Si lumile umbrei chiar fruntea i-o cer...  
 
Si luna e rece în el, si pe cer. 

 
Dar scrumul sub vatră, deodată, clipeste... 
Pe ziduri, aleargă albastre năluci... 
O flacără vie pe cos izbucneste,  
Se urcă, palpită, trosneste, vorbeste... 
 
-- "Arhanghel de aur, cu tine ce-aduci?" 
 
Si flacăra spune: "Aduc inspirarea... 
Ascultă, si cântă, si tânăr refii...-- 
În slava-nvierei îneaca oftarea... 
Avut si puternic emir voi să fii". 
Si flacăra spune: "Aduc inspirarea" 
Si-n albă odaie aleargă vibrarea. 
 
Răstristea zăpezei de-afară dispare... 
Deasupră-i e aur, si aur e-n zare, -- 
Si iată-l emirul orasului rar... 
Palatele sale sunt albe fantasme,  
S-ascund printre frunze cu poame din 
basme,  
Privindu-se-n luciul pârâului clar. 
 
Bagdadul! Bagdadul! si el e emirul...-- 
Prin aer, petale de roze plutesc... 
Mătasea-nflorită mărită cu firul 
Nuante, ce-n umbră, încet, vestejesc...-- 
Havuzele cânta... -- voci limpezi soptesc... 
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Bagdadul! Bagdadul! si el e emirul. 
 
Si el e emirul, si are-n tezaur,  
Movile înalte de-argint si de aur,  
Si jaruri de pietre cu flăcări de sori; 
Hangare-n tot locul, oteluri cumplite -- 
În grajduri, cai repezi cu foc în copite,  
Si ochi împrejuru-i -- ori spuză, ori flori. 
 
Bagdadul! cer galben si roz ce palpită,  
Rai de-aripi de vise, si rai de grădini,  
Argint de izvoare, si zare-aurită -- 
Bagdadul, poiana de roze si crini -- 
Djamii -- minarete -- si cer ce palpită. 
 
Si el e emirul, si toate le are. 
E tânăr, e farmec, e trăsnet, e zeu,  
Dar zilnic se simte furat de-o visare... 
Spre Meka se duce cu gândul mereu,  
Si-n fata dorintei -- ce este -- dispare -- 
Iar el e emirul, si toate le are. 
 
Spre Meka-l răpeste credinta -- vointa,  
Cetatea preasfântă îl cheamă în ea,  
Îi cere simtirea, îi cere fiinta,  
Îi vrea frumusetea -- tot sufletu-i vrea -- 
Din tălpli până-n crestet îi cere fiinta. 
 
Dar Meka e-n zarea de flăcari -- departe -- 
De ea o pustie imensă-l desparte 
Si pradă pustiei câti oameni nu cad? 
Pustia e-o mare aprinsă de soare,  
Nici cântec de paseri, nici pomi, nici izvoare 
-- 
Si dulce eviata în rozul Bagdad. 
 
Si dulce e viata în săli de-alabastru,  
Sub bolti lucitoare de-argint si de-azur,  
În vie lumina tronând ca un astru,  
Cu albele forme de silfi împrejur,  
În ochi cu lumina din lotusu-albastru. 
 
Dar iată si ziua când robii si-armeaza... 
Cămile găteste, si negrii-armăsari,  
Convoiul se-nsira -- în zori schinteiaza,  
Porneste cu zgomot, -- multimea-l urmează 
Spre porti năpustita cu mici si cu mari. 
 

Si el ce e-n frunte pe-o albă cămilă,  
Jar viu de lumina sub rosu-oranisc,  
S-opreste, o clipa, pe verdele pisc,  
Privindu-si orasul în roza idilă... 
 
S-opreste, o clipa, pe verdele pisc... 
Din ochiul său mare o lacrimă pică,  
Pe când pe sub dealuri, al soarelui disc 
În gloria-i de-aur încet se ridică... 
 
Si lacrima, clară, luceste si pică... 
 
Din apa fântânei pe care o stie  
În urma, mai cere, o dată, să bea... 
Curmalii-o-nfasoară c-o umbră-albăstrie... 
Aceeasi e apa spre care venea 
Copil, să-si alinte blondetea în ea -- 
Si-ntreagă, fântâna, e tot cum o stie. 
 
E tot cum o stie, -- dar searbăd la fată,  
Sub magica-i umbră, un om se răsfată... 
Mai slut e ca iadul, zdrentăros, si pocit,  
Hoit jalnic de bube -- de drum prăfuit,  
Viclean la privire, si searbad la fata. 
 

 
 
De nume-l întreaba emirul, deodată,  
Si-acesta-i răspunde cu vocea ciudată: 
-- La Meka plecat-am a merge si eu... 
-- La Meka?... La Meka?... si vocea ciudată: 
-- La Meka! La Meka! răsuna mereu. 
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Si pleacă drumetul pe-un drum ce coteste... 
Pocit, schiop si searbăd, abia se târăste... 
Si drumu-ocoleste mai mult -- tot mai mult,  
Dar mica potecă sub pomi serpuieste,  
O tânără umbră de soare-l fereste,  
Auzu-i se umple de-un vesel tumult,  
Si drumu-ocoleste mai mult -- tot mai mult. 
 
Iar el, el emirul, de-asrmenea pleacă -- 
Pustia-l asteaptă în largu-i s-o treacă... 
Prin prafu-i se-nsiră cămile si cai,  
Se mistuie-n soare Bagdadul, si piere 
Mai sters decât rozul de flori efemere,  
Mai stins decât visul pierdutului rai. 
 
În largu-i, pustia, să treacă-l asteaptă... 
Si el naintează -- si calea e dreaptă -- 
E dreaptă -- tot dreaptă -- dar zilele curg,  
Si foc e în aer, în zori, si-n amurg -- 
Si el naintează -- dar zilele curg. 
 

 

 
Nici urmă de ierburi, nici pomi, nici 
izvoare... 
Si el naintează sub flăcări de soare... 
În ochi o năluca de sânge -- în gât 
Un chin fără margini de sete-arzătoare... 
Nesip, si deasupra, cer rosu -- si-atât. -- 
Si toti naintează sub flăcări de soare. 
Si tot fără margini pustia se-ntinde,  
Si tot nu s-arată orasul preasfânt -- 
Nimic n-o sfârseste în zori când s-aprinde,  
Si n-o-nviorează suflare de vânt -- 
Luceste, vibrează, si-ntruna se-ntinde. 
 
Abia ici si colo, găsesc, câteodată,  
Verdeată de oază cu dor asteptată... 
Săgeată, aleargă cal alb si cal murg,  
Cămilele-aleargă săgeată si ele,  
La cântecul apei se fac usurele... 
Izvor sau citerna în clipa le scurg -- 
Dar chinul reîncepe -- si zilele curg. 
 
Si tot nu s-arată năluca sublima... 
Si apa, în foale, descreste mereu... 
Când calul, când omul, s-abate victimă,  
Iar mersul se face din greu, si mai greu... 
Cu trei si cu patru, mor toti plini de zile,  
Dragi tineri, cai ageri, si mândre cămile. 
 
Si tot nu s-arată cetatea de vise... 
Merindele, zilnic, în trăisti se sfârsesc... 
Prădalnice zboruri de paseri sosesc... 
S-aruncă pe lesuri cu ciocuri deschise,  
Cămile, cai, oameni cad, pier, se răresc... 
Doar negrele paseri mereu se-nmultesc -- 
Si tot nu s-arată cetatea din vise. 
 
Cetatea din vise departe e încă,  
Si vine si ziua cumplită, când el,  
Rămas din toti singur, sub cer de otel,  
Pe minte isi simte o noapte adâncă... -- 
Când setea, când foamea --, grozave la fel. 
Pe piept, ori pe pântec, îi pun câte-o stâncă 
Prin aeru-n flăcări, sub cerul de-otel. 
 
Pierduti sunt toti robii, cu cai, cu cămile... 
Sub aeru-n flăcări, zac rosi movile. 
Nainte -- în laturi -- napoi -- peste tot.,  
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Oribil palpită aceeasi culoare... 
E-aprins chiar plămânul hrănit cu dogoare,  
Iar ochii se uită zadarnic, cât pot --  
Tot rosu de sânge zăresc peste tot 
Sub aeru-n flăcări al lungilor zile. 
 
Si foamea se face mai mare -- mai mare,  
Si zilnic, tot cerul s-aprinde mai tare... 
Bat tâmplele... -- ochii sunt demoni 
cumpliti... 
Cutremur e setea, s-a foamei simtire 
E sarpe, ducându-si a ei zvârcolire 
În pântec, în sânge, în nervii-ndârjiti... -- 
Bat tâmplele... -- ochii sunt demoni 
cumpliti. 
 

 
Constantin Marinete, lucrări expuse la Saloanele Calderon din Bucureşti  
sunt prezentate la pp. 49,51,53,56,65-67 

 

Abia păseste camila ce-l poarta... 
Speranta, chiar dânsa, e-n sufletu-i moartă... 
-- 
Dar iată... -- părere să fie, sau ea?... 
În zarea de flăcări, în zarea de sânge,  
Luceste... -- Emirul puterea si-o strânge...-- 
Chiar portile albe le poate vedea... 
E Meka! E Meka! s-aleargă spre ea. 
 
Spre albele ziduri, aleargă -- aleargă,  
Si albele ziduri, lucesc -- strălucesc, -- 
Dar Meka începe si dânsa să meargă 
Cu pasuri, ce-n fundul de zări o răpesc,  
Si albele ziduri, lucesc -- strălucesc! 
 

 
 
Ca gândul aleargă spre alba nălucă,  
Spre poamele de-aur din visu-i ceresc... 
Cămila, cât poate, grăbeste să-l ducă... 
Dar visu-i nu este un vis omenesc --  
Si poamele de-aur lucesc -- strălucesc -- 
Iar alba cetatea rămâne nălucă. 
 
Rămâne nălucă, dar tot o zareste 
Cu porti de topaze, cu turnuri de-argint,  
Si tot către ele s-ajungă zoreste,  
Cu toate că stie prea bine că-l mint 
Si porti de topaze, si turnuri de-argint. 
 
Rămâne nălucă în zarea pustiei 
Regina trufasă, regina magiei,  
Frumoasa lui Meka -- tot visul tintit,  
Si vede pe-o iazmă că-i trece sub poartă... 
Pe când sovăieste cămila ce-l poartă... 
Si-n Meka străbate drumetul pocit,  
Plecat schiop si searbăd pe drumul cotit -- 
Pe când sovăieste cămila ce-l poartă... 
 
Si moare emirul sub jarul pustiei --  
Si focu-n odaie se stinge si el,  
Iar lupii tot urlă pe-ntinsul câmpiei,  
Si frigul se face un brici de otel... 
Dar luna cea rece, s-acea dusmănie 
De lupi care urlă -- s-acea sărăcie 
Ce-alunecă zilnic spre ultima treaptă,  
Sunt toate pustia din calea cea dreaptă,  
S-acea izolare, s-acea dezolare,  
Sunt Meka cerească, sunt Meka cea mare.. 
 
Murit-a emirul sub jarul pustiei. 
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Victor EFTIMIU  
 

Departe, cine 
ştie... 
 

Departe, cine ştie în ce oraş ploios 
Cu tâmplele în palme vei fi gândind la mine,  
Privind spre cerul umed, tomnatec, somnoros – 
 
Departe ... cine ştie în ce oraş ploios ... 
 
Cu fruntea sprijinită pe degetele pale 
În ochii tăi, străino, aduni melancolie 
Răsfrângi tristeţi de toamnă în lacrimile tale – 
 
Cum stai aşa ... cu fruntea în degetele pale ... 
 
Afară plouă ... plouă ... şi vântul toamnei bate 
Cântând întristătoarea şi vaga-i melodie,  
În jurul meu s-aşterne pustiu ... singurătatea – 
 
Afară plouă ... plouă ... şi vântul toamnei bate ... 
 
Şi mă gândesc la tine, frumoaso de departe,  
La ochii-n cari se stinge un dor de mângâiere,  
La soarta nendurată ce calea ne-o desparte – 
 
Şi mă gândesc la tine, frumoaso de departe ... 
 
În sufletu-mi coboară tristeţi sfâşietoare 
Şi golul din odaie se-mprăştie în mine. 
Durerea ta, străino, pustiul tău mă doare – 
 
Şi-n sufletu-mi coboară tristeţi sfâşietoare ... 
 
Şi-acum, când cade seara din cerul somnoros,  
Când tot mai larg se-ntinde în jurul meu pustiul 
Te stingi şi tu, ca mine, urzind un vis frumos – 
 
Departe, cine ştie în ce oraş ploios !... 

 
115 ani de la naşterea scriitorului 
 
 
De origine megleno-română, născut pe 24 
ianuarie 1889, la Boboshticë, Albania , Victor 
Eftimiu a fost dramaturg, eseist, povestitor, 
poet şi traducător. Din 1948 a fost membru al 
Academiei Române şi Venerabil al Lojii 
bucureştene Meşterul Manole în perioada 
interbelică, având gradul 33 și ultim al Ritului 
Scoțian Antic și Acceptat. În piesele sale 
reproduce constant pasaje ale ritualurilor de 
iniţiere din francmasonerie (Meşterul Manole), 
el fiind autorul pieselor de teatru în versuri 
Înşir'te mărgărite, Omul care a văzut moartea, 
Cocoşul negru, Prometeu. Este remarcabil faptul 
că a introdus teatrul poetic în România după 
modelul lui Federico Garcia Lorca în literatura 
spaniolă. 
 
A fost un bun sfetnic pentru eliberarea 
României de sub ocupaţia sovietică după anii 
'50, Gheorghe Gheorghiu-Dej consultându-i 
experienţa iniţiatică şi protejându-i identitatea 
masonică. A murit pe 27 noiembrie 1972. 
 
În fotografie portretul scriitorului realizat de Magdalena 
Radulesku in tineretea sa şi aflat la muzeul de artă din 
Tirana 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Meglenorom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/24_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1889
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boboshtic%C3%AB
http://ro.wikipedia.org/wiki/Albania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Federico_Garcia_Lorca
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Sully PRUDHOMME 
 
 

175 de ani de la naşterea poetului  
 
Rene Francois Armand Prudhomme s-a născut la Paris pe 16 martie 
1839 într -o familie bogată . El a devenit inginer şi a lucrat  în Le 
Creusot, dar fiind dezamăgit de locul său de muncă, şi-a reluat 
studiile în drept şi filozofie, pentru ca mai târziu să se dedice 
literaturii . Prima sa carte, Stances et poèmes  (1865) i-a lansat cariera şi 
conţine un poem celebru, Le Vase brisé,  Multe alte minunate poeme 
se regăsesc în Les solitudes  (1869), Les destins (1872), ia cu Vaines 
tendresses  (1875) , el se reîntoarce la tonalitățile lirice şi melancolice 
de la începuturi. Este autorul multor eseuri despre estetica poesiei. El 
a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură în 1901 
 

Le Vase brisé,  
Le vase où meurt cette verveine 
D'un coup d'éventail fut fêlé ; 
Le coup dut l'effleurer à peine : 
Aucun bruit ne l'a révélé. 
 
Mais la légère meurtrissure, 
Mordant le cristal chaque jour, 
D'une marche invisible et sûre, 
En a fait lentement le tour. 
 
Son eau fraîche a fui goutte à goutte, 
Le suc des fleurs s'est épuisé ; 
Personne encore ne s'en doute, 
N'y touchez pas, il est brisé. 
 
Souvent aussi la main qu'on aime, 
Effleurant le cœur, le meurtrit ; 
Puis le cœur se fend de lui-même, 
La fleur de son amour périt ; 
 
Toujours intact aux yeux du monde, 
Il sent croître et pleurer tout bas 
Sa blessure fine et profonde ; 
Il est brisé, n'y touchez pas. 

Mais il y en a d’autres superbes : 

 

Le réveil. 
Si tu m'appartenais (faisons ce rêve étrange !),  
Je voudrais avant toi m'éveiller le matin  
Pour m'accouder longtemps près de ton sommeil  

d'ange,  
Egal et murmurant comme un ruisseau lointain. 
 
J'irais à pas discrets cueillir de l'églantine,  
Et, patient, rempli d'un silence joyeux,  
J'entr'ouvrirais tes mains, qui gardent ta poitrine,  
Pour y glisser mes fleurs en te baisant les yeux. 
 
Et tes yeux étonnés reconnaîtraient la terre  
Dans les choses où Dieu mit le plus de douceur,  
Puis tourneraient vers moi leur naissante lumière,  
Tout pleins de mon offrande et tout pleins de ton 
cœur. 
 
Oh ! Comprends ce qu'il souffre et sens bien comme  
           il aime,  
Celui qui poserait, au lever du soleil,  
Un bouquet, invisible encor, sur ton sein même,  

Pour placer ton bonheur plus près de ton réveil ! 
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Robert BURNS 

 
255 de ani de la naşterea poetului  

 

 

 

 

 

 

Adieu, a heart-warm, fond 
adieu 

 

Adieu, a heart warm, fond adieu, 
Dear brothers of the mystic tie! 
Ye favored, ye enlightened few, 
Companions of my social joy! 

Tho' I to foreign lands must hie, 
Pursuing fortune's slidd'ry ba',-- 

With melting heart and brimful eye, 
I'll mind you still, though far awa'.  

Oft have I met your social band, 
An' spent the cheerful, festive night; 

Oft, honored with supreme command, 
Presided o'er the sons of light; 

And by that Hieroglyphic bright, 
Which none but Craftsmen ever saw, 

Strong memory on my heart shall write 
Those happy scenes, when far awa'.  

May freedom, harmony and love 
Unite you in the grand design, 

Beneath th' omniscient Eye above, 
The glorious Architect divine; -- 

That you may keep the unerring line, 
Still rising by the plummet's law, 

Till order bright completely shine, 
Shall be my prayer when far awa'. 

 
And you farewell, whose merits claim 

Justly that highest badge to wear,-- 
Heaven bless your honored, noble name, 

To Masonry and Scotia dear! 
A last request, permit me here; 

When yearly ye assemble a', 
One round, -- I ask it with a tear 
To him, the Bard, that's far awa'.  

 

La 1 februarie 1787, Robert Burns, născut pe 25 ianuarie 1759, 
a devenit membru al Lojei Cannongate Kilwinning, No. 2, 

Edinburgh, care deţine cea mai veche încăpere cu destinaţie 
masonică din lume păstrată ca atare, Lojă care l-a investit cu 

titlul de Poet Laureat la 1 martie 1787, Burns adăugând 
cuvântul Bard semnăturii sale. Investitura sa ca poet laureat a 

fost imortalizată şi de Marea Lojă a Scoţiei, care posedă o 
pictura istorică, reprezentând scena, realizată de Stewart 
Watson. Poemele şi cântecele sale sunt scrise în scoţiană. 

Opera sa a influenţat cultura Marii Britanii, Canadei, Rusiei şi 
Statelor Unite ale Americii. Multe opere literare scrise de-a 

lungul vremii au avut modelul său (ex. Of Mice and Men al lui 
John Steinbeck). A murit pe 21 iulie 1796, ziua sa de naştere 

devenind a doua zi naţională a Scoţiei după cea a Sf. Andrei. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Of_Mice_and_Men
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
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The masters 
apron  

Ther's many a badge thats unco braw;  
Wi' ribbon, lace and tape on:  

Let Kings an' Princes wear them a'-  
Gie me the Masters apron!  

The honest craftsman's apron,  
The jolly Freemasons apron,  
Be he at hame, or roam afar,  

Before his touch fa's holt and bar  
The gates of fortune fly ajar'  
'Gin he but wears the apron.  

For wealth and honour, pride and power  
Are crumbling stanes to base on;  

Eternity suld rule the hour,  
And ilka worthy Mason.  

Each ancient crafted Mason.  
Then, brithers, let halesome sang  
Arise your friendly ranks alang!  

Guidwives and bairnies blithly string  
Thats is worn by the Master Mason.  

 

Masonic song  
Ye sons of old Killie, assembled by Willie,  

To follow the noble vocation;  
Your thrifty old mother has scarce such 

another  
To sit in that honoured station.  

I've little to say, but only to pray,  
As praying's the ton of your fashion;  

A prayer from the muse you will excuse,  
"Tis seldom her favorite passion.  

Ye powers who preside o'er wind and the 
tide,  

Who marked each element's border,  
Who formed this frame with beneficent aim  

Whose sovereign statute is order,  
Within this dear mansion may wayward 

contention,  
Or withered envy ne'er enter,  

May secrecy round be the mystic bound  
And Brotherly love be the centre  
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A 
Masonic 

Song 
 
 

It happened on a winter night,  
And early in the season.  

Some body said my bonny lad  
Was gone to be a Mason.  

Fal de ral, etc.  
 
 

I cryed and wailed, but nought availed,  
He put a forward face on.  

And did avow that he was now  
A Free Accepted Mason.  

 
 

Still doubting if the fact was true,  
He gave me demonstration;  

For out he drew before my view  
The Jewels of a Mason.  

 
 

The Jewels all, baith great and small,  
I viewed with admiration;  

When he set his swage and drew his gauge,  
I wondered at my Mason.  

 
 

So pleased was I to see him ply  
The tools of his vocation,  

I beg'd for once he would dispense  
And make a Maid a Mason.  

 
 

Then round and round in mystic ground  
He took the middle station,  

And with halting pace he reached the place  
Where I was made a Mason.  

His compass stride he laid it wide,  
I thought I guessed the reason.  

But his mallet shaft it put me daft;  
I longed to be a Mason.  

 
 

Good plummets strong he downward hung  
A noble jolly brace on;  

And off a slant his broacher sent  
And drove it like a Mason.  

 
 

Then more and more the light did pour  
With bright Illumination,  

But when the grip he did me slip  
I gloried in my Mason.  

 
 

But the tempered steel began to fail,  
Too soft for the occasion.  

It melted lean he drove so keen,  
My gallant noble Mason.  

 
 

What farther passed is here locked fast,  
I'm under obligation.  

But fill to him, up to the brim,  
Can make a Maid a Mason. 

 

 
Leonard da Vinci, Couronne laurier 
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 Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 
 

Pe simeze 
crâmpeie  
între Naştere  
şi Înviere  
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ă rătăcesc din nou printre simeze. E 
iarnă afară. Melancolia troienelor 
apăsând pietrele străzilor coboară 

dintre ramele tablourilor unui pictor 
îndrăgostit de colţurile cele mai pitoreşti ale 
oraşului – Romeo Ionescu. La Galeriile Cupola, 
apoi la Atrium – Palas, iarna se prelungeşte de-
a lungul anului surprinsă de penelul pictorului. 
Încerc şi eu să descopăr cu aparatul de 
fotografiat în mână locurile imortalizate de 
autorul peisajelor expuse. Unele îmi par 
cunoscute. Altele le găsesc mai greu, dar 
unghiurile din perspectiva pe care o folosise 
Romeo Ionescu îmi demonstrează cât de bine e 
să întâlneşti maeştrii, să le compari culorile 
folosite, tuşele, maniera tehnică utilizată şi nu 
în ultimul rând impresia pe care operele lor ţi 
le lasă în suflet. Peisajele care m-au impresionat 
atât de mult încât să le prezint în paginile 
revistei ţintesc exact spiritul păstrat în inima 

ieşenilor de sute de ani, acela de mândrie în 
faţa turlelor strecurate printre case, a vieţii care 
iarna se ascunde după ferestre şi uşi, iar 
primăvara explodează în mugurii renaşterii. Aş 
putea denumi expoziţia autorului de pe 
simezele ieşene ca fiind crâmpeiele dintre 
Naştere şi Înviere. 

.

M 
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Cătălin C. RĂDULESCU 

 

Contele 
- microroman- 

 

          Liderul protipendadei bucureştene, Gheorghe 
Brătinescu, a fost luat oarecum prin surprindere când, un 
curier îi vesti descinderea la Hanul lui Manuc a 
insolitului personaj care ceruse să vorbească cu 
reprezentantul nobilimii valahe din Bucureşti. 

          Se înserase de mult când vizitiul, cu un gest sigur, 
îşi îndemnase caii să intre pe poarta stabilimentului, 
oprindu-şi telegarii cu o cabrare scurtă. Din trăsură 
coborâse un personaj masiv şi cam hirsut, cu o figură 
ovală şi impozantă, încadrată de două favorite uriaşe, 
punctată de o mustaţă prodigioasă încărunţită. Fruntea 
înaltă şi bărbia voluntară, însoţite de privirea aspră şi 
neînduplecată anunţa un ins încăpăţânat şi ferm, 
obişnuit să comande. Orice dubiu în acest sens se risipi 
în momentul în care i se auzi pentru prima oară glasul ca 
de tunet, ce porunci valetului hanului să apuce unul din 
cuferele uriaşe cu care sosise, îndemnându-l cu bastonul 
gros cu măciulie de argint spre scara ce ducea la etaj, 
unde îşi comandase o cameră. Valetul personal luă cel 
de-al doilea cufăr identic cu primul, după ce în prealabil 
îngăimă un gâtuit ,, Oui, Monsieur’’. 

          Era aproape miezul nopţii când cel solicitat începu 
să urce fără grabă treptele hanului. După un prealabil 
ciocănit, intră după răspunsul autoritar de dincolo de 
uşă ce venise aproape instantaneu. Aruncă o privire 
repede omului din faţa sa, constatând într-o fractură de 
secundă că nu are de a face cu un autohton, acesta 
neprovenind nici măcar din zona balcanică sau a Europei 
de Est. Luă loc în singurul fotoliul al odăii în care  fusese 
poftit să se aşeze cu un gest scurt de  către insolitul 
personaj. 

          - Sunt contele Otto - Challes de Wersgalber, spuse 
el cu glasul ca o detunătută de tun.  

          Interlocutorul nu schiţă nici un gest. Spre marea 
mirare a contelui, care se aşteptase ca la auzul – credea el 
– sonorului nume, boierul valah să aibă mai mult decât o 
simplă tresărire a muşchilor feţei. 

          -  Cum, nu aveţi nimic de zis? întrebă el mirat. 

          Atitudinea boierului valah i se păru vecină cu 
insolenţa. Era aproape cu neputinţă ca acesta să continue 

a sta elegant picior peste picior privindu-l cu un zâmbet 
aproape imperceptibil în care se distingea o uşoară undă 
de milă. 

          -  Şi cam ce aţi dori să auziţi de la mine, domnule? 
rosti acesta într-o franceză impecabilă. 

          Contele continuă să-l privească intrigat. I se păruse 
de la sine înţeles că o dată ajuns în îndepărtatul 
Bucureşti, uşile saloanelor lumii bune i se vor deschide 
de la sine, ca unui personaj de seamă ce era venit de la 
atât de mare depărtare. Nu se aşteptase  la o primire atât 
de neutră. 

          - Domnule, vin de la o atât de mare depărtare 
izgonit din ţara mea de profundele mele convingeri 
politico – religioase ce par indezirabile actualilor 
guvernanţi de la Paris. Astfel, aceştia nu au agreat 
atitudinea mea din timpul războiului franco – prusac 
dintre 1870 – 1871, o atitudine care se baza pe încercarea 
de apropiere paşnică de Germania, singura în măsură, 
după aprecierea mea, să impună – chiar dacă la început 
prin forţa baionetelor -   pe o bază disciplinată, ordonată 
şi echitabilă o rânduială. Ce ar fi benefică Europei, şi 
poate chiar umanităţii. De asemenea, convingerile mele 
religioase, trecerea de la catolicismul dominant în Franţa 
la luteranismul ce pare a aduce mai multă dreptate 
socială – mi-au provocat mai multe neplăceri ce m-au 
determinat a-mi părăsi – sper nu pentru totdeauna – 
ţara, actualmente nerealist şi deficitar condusă. Cred, de 
aceea, că sunt îndreptăţit a avea pretenţia – pe baza 
legăturilor de clasă ce ne înrudesc – să vă rog a-mi 
acorda toată deferenţa cuvenită rangului meu, 
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introducându-mă în protipendada oraşului 
dumneavoastră care este capitala Ţării Româneşti… 

          - A Regatului României, Monsieur! îl corectă 
prompt celălalt. 

          - Cu atât mai mult! A Regatului României! În 
fruntea căruia se află, dacă nu mă înşel, un domnitor de 
origine germană… 

          - Un Rege, Excelenţă! 

          - … un rege, continuă uşor ofuscat că este atât de 
frecvent corectat, originar dintr-o ţară ce este liderul 
principal al Triplei Alianţe la care sunteţi şi 
dumneavoastră parte! 

          De abia acum, lui Gheorghe Brătinescu 
interlocutorul său îi căzu definitiv antipatic. Începu cu 
glas egal. 

          - Uitaţi, domnule, că în lumea în care trăim noi 
nimic nu este definitiv. O realitate valabilă în zilele 
noastre, ca şi pentru vremurile mai îndepărtate. Care se 
regăseşte perfect în deviza diplomaţiei britanice potrivit 
căreia  adversarul de astăzi s-ar putea să fie aliatul de 
mâine, după cum  inamicul de acum s-ar putea să devină 
în viitor prieten. O deviză pe care, vrând – nevrând o 
aplică ţara de unde veniţi care, în faţa tăvălugului teuton 
ce-o ameninţă de 24 de ani în fiece clipă şi-a uitat 
animozităţile grave cu Albionul, conflicte ce au 
însângerat o bună parte a Evului Mediu cu războaie 
devastatoare, culminând în istoria recentă cu Războaiele 
Napoleonene în care cel dintre Franţa şi Anglia a avut un 
rol principal şi decisiv. – Zâmbi enigmatic, privind într-o 
parte : - Când te gândeşti că numai cu o sută cincizeci de 
ani în urmă la Waterloo englezii v-au înfrânt graţie 
concursului dat de actualii dumneavostră inamici, 
germanii, pentru ca acum să încheie o alianţă cu Franţa 
încercând să contracareze puterea zdrobitoare a 
Imperiului German, nu poţi să nu te gândeşti că istoria 
nu este totuşi decât o anecdotă sângeroasă!…   

          - Nu am fi ajuns în situaţia asta, domnule, dacă ţara 
unde acum sunt repudiat ar fi dat dovadă de mai mult 
tact cu principalii săi vecini continentali  – izbucni 
celălalt  aproape cu violenţă. A fost motivul principal 
pentru care în 1870 - 1871 am refuzat să servesc unei 
cauze greşite, o părere pe care mi-o păstrez nealterată şi 
acum, în    1896! Repet, domnule, viitorul şi începutul de 
secol ce se apropie aparţin ordinii, disciplinii şi echităţii 
pe care apreciez că numai spiritul dur dar drept al 
Imperiului German îl poate impune! O atitudine pe care 
s-ar cuveni s-o îmbrăţişaţi, având în vedere că sunteţi 
entitate a unei alianţe din care sper că şi Imperiul 
Francez va face într-o zi parte! De aceea, pretind din 
partea dumneavoastră şi a celor pe care îi reprezentaţi 
un tratament identic cu un aliat aflat în dificultate, un 

aliat lângă care  într-o bună zi va trebui să luptaţi         
într-un război ce nu mai poate să întârzie! 

          Zâmbetul persiflant al lui Gheorghe Brătinescu se 
accentuă. Îşi privea uşor oblic interlocutorul, neputînd a 
se abţine să-şi facă nenumărate rezerve mintale.  

          - Domnule, reîncepu în franceza-i impecabilă, 
suntem în miez de noapte, moment când ar fi firesc a mă 
gândi să mă retrag. Nu am s-o fac deocamdată. De aceea, 
vă voi reaminti că vă aflaţi într-o ţară minoră ca putere 
militară şi economică, ce foarte rar a putut să-şi traseze 
singură şi conform propriilor interese liniile directoare 
ale politicii externe sau în materie de alianţe militare. Îmi 
permit totuşi a vă sugera, domnule conte că – şi fac asta  
chiar dacă cugetul mă avertizează că nu-mi veţi asculta 
recomandarea - în măsura în care doriţi să aveţi o 
oarecare trecere în familiile protipendadei dâmboviţene 
– să nu marşaţi pe ideea obligaţiilor pe care Regatul 
României le-ar avea faţă de Tripla Alianţă. Veţi deveni în 
scurt timp indezirabil. Nu cunoaşteţi istoria teritoriului 
pe care vă aflaţi. E firesc. România nu are interese 
comune cu cele două puteri principale ce alcătuiesc 
Tripla Alianţă din care Rusia e pe cale să se retragă. Nu 
aveţi de unde să ştiţi că pentru români, Ardealul aflat 
deocamdată în componenţa Imperiului Austro–Ungar 
este asemenea Alsaciei şi Lorenei pentru sufletul francez.  

          Contele tresări. Din una din acele provincii era 
originar. La sugestia agenţilor secreţi germani ce 
împânziseră districtele Franţei cu câţiva ani înaintea 
izbucnirii războiului, sabotase apărarea teritoriului ce, 
prin ereditate, îl avea în moştenire seculară. -  
Descendent al celor ce stăviliseră în urmă cu o mie de ani 
la Poitiers impetuoasa înaintare a arabilor -  nu crezuse 
că este necesar a-şi îndeplini funcţia cu care era dotat 
gradul său nobiliar împotriva unui popor cu care credea 
că ţara sa are prea multe interese în comun. Aşa că, 
precum o nefericită întâmplare, trupele lui dar şi a altor 
comandanţi militari influenţaţi de prodigioşii agenţi ai 
serviciilor secrete germane erau mai totdeauna în poziţii 
defensive defavorabile în raport cu un inamic impetuos 
şi bine dotat, serviciile de manutanţă funcţionau în cea 
mai mare parte a timpului neverosimil de defectuos – 
totul cu scopul temporizării şi încheierii unei păci cu un 
adversar a cărui prietenie era căutată cu orice preţ. O 
temporizare care în cele din urmă condusese spre 
dezastrul de la Sedan încheiat cu înfrângerea totală a 
Imperiului Francez şi căderea în prizonierat a 
împăratului Napoleon  al III–lea. 

          - Vă asigur, domnule, că oricât de onorabile par a fi 
fost intenţiile dumneavoastră ce v-au condus la o politică 
de capitulare în faţa unui inamic ce  v-a atacat ţara – 
aceasta nu va fi bine privită nici aici, după cum nu a fost 
primită bine nici acolo. În plus, vă repet, clasa politică 
românească nu simpatizaează cu Puterile Centrale, 
repetându-vă că o treime din teritoriul natural al 



158 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

regatului – Ardealul – se află în componenţa Austro – 
Ungariei. Vă propun deci, pentru a evita izolarea 
dumneavoastră iremediabilă, să încercăm a vă introduce 
în sânul elitei aborigene găsind un pretext onorabil 
stabilirii domniei – voastre aici.  – Nu sunteţi singurul 
cetăţean de origine franceză stabilit în Regatul României, 
dacă ar fi să-l numim numai pe Ullyse de Marsillac, 
strălucitul dumneavoastră compatriot, cotat ca un 
excelent gazetar – inclusiv pentru extravagantele sale 
scrieri futuriste ce prevăd un Bucureşti aproape complet 
demolat şi reconstruit din temelii. 

          - Şi cu ideile de ordine, disciplină, echitate şi 
eficienţă cum rămâne? întrebă celălalt învârtoşat. 

          - Ştiţi, domnule, noţiunile acestea sunt mai mult 
preţioase, decât aplicabile. – Ordinea, cui? Disciplina cui, 
aplicată pe pielea căror naţiuni?… Echitatea  atât de 
clamată pe cine va favoriza, în fapt, pentru cine va fi 
eficientă? Credeţi-mă, folosiţi argumente extrem de 
relative, pentru o zonă în  care popoarele au avut şi încă 
mai au suzerani extrem de capricioşi. Eu atât am avut de 
zis, vă las să vă odihniţi – noapte bună! 

          Rămas singur, cu fiica ce deja se culcase în cealaltă 
cămăruţă, servitorul ce făcuse acelaşi lucru în cameră cu 
stăpânul în pătuţul ca de proaspătă nubilă aflat sub unul 
din geamurile încăperii – contele medită profund la 
situaţia sa dar şi la motivele pentru care fusese nevoit să-
şi părăsească plaiurile natale, excluzând din procesul său 
mintal cu desăvârşire orice părere avută de 
interlocutorul cu care se întreţinuse până cu câteva 
momente în urmă. - ,, Niciodată – conchise el – un de 
Wersgalber nu va mai călca pământul Franţei până când 
actualii guvernanţi nu vor fi înlocuiţi cu genul de oameni 
ce vor înţelege de unde poate veni adevărata ordine şi 
disciplină!’’ 

* 

 

          Gheorghe Brătinescu nu se înşelase: în săptămânile 
şi lunile ce au urmat, contele nu a ţinut în nici o 
împrejurare cont de recomandările sale. Cu orice ocazie, 
la orice petrecere de orice gen ar fi fost ea, acesta nu-şi 

ascunse în nici o situaţie simpatiile             politico – 
militare privind scena europeană, ori opţiunile 
confesionale ale unui rit despre care clasa politică 
autohtonă nici măcar nu cunoştea prea mult. Rând pe 
rând uşile caselor familiior însemnate ale oraşului i s-au 
închis discret, astfel că originalul nobil a rămas izolat, 
după cum reliefase că are să se întâmple interlocutorul 
său din prima seară când sosise la Bucureşti. – Singurul 
care îi mai călca pragul modestului apartament din 
incinta Hanului era tot el, îndrăgostit de frumoasa fiică a 
contelui, dar şi cu interesul uman trezit de situaţia unui 
om care fără să-şi dea seama, era extrem de periclitat. 

          Teoriile contelui erau un melanj hibrid de concepţii 
social – religioase, ce la o analiză mai atentă se putea 
constata că se bat cap în cap. Descendent al acelei 
nobilimi ce-şi avea începuturile în vremurile Imperiului 
Caroligian ce marcase jumătatea Evului Mediu, nobilime 
ce avea ca scop apărarea militară în timp de război, 
guvernarea economică pe timp de pace – fiinţa 
insolitului personaj nu era deloc genetic pregătită pentru 
un rol pe care începuse să-l joace la început de bătrânţe: 
acela de reformator moderat, care vedea însă reformele 
preconizate printre nuielele cnutului pe care nu 
concepea să-l lase din mână.  

          Inegalităţile de comportament ale contelui 
consternaseră pe compatrioţii şi riveranii din regiunea în 
care trăia, trezind şi suspiciunile Siguranţei Franceze 
care, la aproape 25 de ani scurşi de la dezastrul de la 
Sedan, începuse – la sugestia factorilor politici – să 
investigheze discret dar meticulos împrejurările în care 
armata franceză fusese neverosimil de repede înfrântă de 
trupele lui Bismarck. Pentru  a nu scandaliza Europa şi 
pe proaspeţii aliaţi britanici cu eventuale dezvăluiri 
şocante, investigaţiile rămăseseră în zona clar – obscură a 
serviciilor secrete, urmând ca şi pedepsele aplicate 
eventualilor vinovaţi pentru dezastrul de atunci să se 
producă tot în surdină.  

          Secular obişnuiţi cu mâna forte a potentaţilor locali 
ce numai prin blândeţe nu se remarcaseră pe perioada 
zbuciumatei perioade medievale – ţăranii de pe 
latifundie veneau uşor îngrijoraţi seara să supeze la masă 
cu contele ce peste zi numai blând nu se purtase cu ei în 
timpul muncii pe domeniu. Nici unul nu îndrăznise să 
refuze vreodată favorul de a sta la masă cu teoreticul lor 
stăpân, trebuind chiar să-i zică tu – un alt capriciu 
egalitarist al potentatului. Plecând de acolo mult după 
miezul nopţii, se simţeau mai umiliţi, în noua situaţie 
dublă în care se aflau – de a se tutui la ordin cu cel în faţa 
căruia peste zi trebuiseră să stea cu capul plecat, pentru 
ca, peste câteva ore ce le mai rămăseseră până la răsăritul 
soarelui, să reia de la capăt ciclul existenţial umilitor. În 
regiune, vecinii de pe domeniile mai mult sau mai puţin 
depărtate şi nu numai îl numiseră în deriziune contele – 
supé, gândindu-se dacă nu ar fi bine să înştiinţeze 
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autorităţile vreunui spital psihiatric din Paris sau dintr-
un alt oraş mare al Franţei care ar fi posedat aşa ceva. Şi 
chiar o făcură, întâmpinaţi fiind de medici doar cu 
neputincioase ridicări din umeri după ce aceştia 
constatară că extravaganţa contelui nu era neapărat 
prevestitoarea vreunei boli psihice, nobilul având la 
urma urmelor voie să facă ce doreşte în casa sau pe 
proprietăţile sale atât timp cât nu punea în pericol 
liniştea publică, siguranţa celorlalţi cetăţeni ori nu 
scandaliza prin vreun act obscen societatea. În schimb, 
demersul atrase atenţia Siguranţei, dornică de a avea noi 
date în ancheta discretă ce o întreprindea cu privire la 
înfrângerea surprinzătoare şi rapidă pe care Imperiul o 
suferise în timpul războiului franco – prusac.  

 

          Nu mult după aceasta, existenţa contelui a început 
să fie pigmentată  cu o sumă de fapte stranii ce curând 
începură să-l pună pe gânduri: ca din întâmplare, cu o 
frecvenţă din ce în ce mai îngrijorătoare, îi ieşeau în 
scurtele drumuri ce le făcea în afara domeniului şi mai 
recent şi pe acesta – indivizi care la început se 
mulţumeau să-l privească semnificativ, mai apoi să-i 
rânjească sardonic – după care, prinzând curaj – să-i 
arunce în faţă cuvinte jignitoiare sau chiar de ameninţare 
: ,, Javră trădătoare, ai să vezi tu!’’ – îi fusese dat să audă 
într-o zi. -  ,, Vive La Republique!’’ -  exclamase un altul 
ce fu la un pas să se ciocnescă cu trăsura de trăsura sa. – 
Într-un rând, un ins pirpiriu îi făcuse semn cu pumnul, 
oprind brusc trăsura chiar în dreptul contelui, aflat în 
acel moment în inspecţie pe domeniile sale. Când sacoul 
celuilalt se dădu neglijent la o parte, Otto - Challes de 
Wersgalber văzu lucirea repede în soare a unui obiect 
metalic aflat la centură. Contele reacţionase rapid şi 
precis, scoţând cu un gest iute revolverul ce îl avea 
totdeauna la el – ucigându-şi ipoteticul adversar cu trei 
din cele şase cartuşe avute în butoiaşul armei. Ancheta 
ulterioară nu dezvăluise niciodată identitatea celui 
lichidat, dar cuţitul vânătoresc găsit asupra sa cât şi 
faptul că se afla pe un domeniu privat, precum şi 
declaraţia contelui – fură suficiente pentru a se constata 

postura de legitimă apărare a proprietarului domeniului. 
Cazul se închise repede, fără a se mai da alte amănunte 
publicităţii. 

          Pastorul Pharix, cel care îl convinsese a lăsa 
confesiunea romană în favoarea celei luterane – încetase 
cu desăvârşire vizitele înainte atât de dese pe care le 
făcea la castel.   

          ,, -Nu uitaţi, Monsieur Contes, că o sumă de 
strămoşi ai dumneavoastră poartă şi acum în faţa lui 
Dumnezeu greaua povară a silniciilor pe care le-au 
comis împotriva oamenilor nevinovaţi ai acestui 
pământ!’’  

          ,, - Şi ce credeţi că ar trebui să fac, domnule 
pastor?’’ întrebase cu glas scăzut într-un rând. 

          ,, - Deşi, evident, faptele lor nu vă sunt direct 
imputabile decât poate prin preceptul biblic ce vorbeşte 
de pedeapsa până la douăsprezecea generaţie – aţi putea 
să vă salvaţi sufletul părăsind o confesiune pe care noi o 
socotim vinovată de suferinţa provocată  milioanelor de 
oameni în ultimul mileniu – îmbrăţişând totodată 
adevărata credinţă, prin mijlocirea Bisericii ce o 
reprezint!’’ 

          ,, - E bine aşa?’’ întrebă cu altă ocazie semnând 
actul ce consfinţea trecerea la noul rit. 

          ,, - Oui, Monsieur Contes!’’ zise rar şi  satisfăcut 
celălalt,  privindu-l precum îşi priveşte un vânător 
vânatul proaspăt împuşcat. - ,, - Şi nu uitaţi, cine îşi 
cedează aici averea, va primi de la Dumnezeu cu altă 
ocazie însutit!’’ 

          ,, - Şi credeţi că orice bancă din lume îmi va restitui 
contravaloarea bunurilor eventual pierdute  aici, evident, 
după prealabila dumneavoastră intervemţie?’’ întrebă 
făcând dovada că nu a priceput sensul ultimei parabole 
enunţate de pastor, continuând să gândească la modul 
mercantil. 

          ,, - Oui, Monsieur Contes!’’ repetase maşinal şi 
pastorul pe care din acel moment nu-l mai interesa 
soarta celui pe care intenţionase  să-l momescă a ieşi de 
sub protecţia ultimei fortificaţii ce l-ar mai fi putut 
proteja. Tot restul timpului cât mai zăbovise la castel, 
continuase să-i arunce privirea de vânător biruitor, cu 
ochii neverosimil de albi deschişi la paroxism care 
exprimau o satisfacţie diavolescă, gura uşor 
întredeschisă şi nasul atât de coroiat încât părea să-i 
ajungă în cavitatea bucală. Zilele următoare nu a mai 
venit la castel, dar frecvent se oprea în drum privindu-l 
cu aceeaşi mută şi necurată satisfacţie, părând a-l sfida 
chiar şi aşa, fără să zică nimic – doar cu statura lui mică 
şi îndesată proţăpită în drumul prăfos şi acel  acum 
nerostit -  ,, - Oui, Monsieur Contes!’’ 

 



160 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

 

          Contele nu-şi schimbase nici acum atitudinea 
dobândită în urma unui ghiveci rezultat din atitudini 
medievale autoritare aliate cu fragmente de principii 
egalitarste marxiste incomplet digerate, continuând cu 
atitudinea de peste zi avută faţă de ţăranii aflaţi pe câmp 
şi supeurile sui – generis oferite generos prin rotaţie 
aceloraşi oameni cu care după apusul soarelui discuta ca 
de la egal la egal.   Într-o seară, lucru fără precedent, 
oferi lui Dominique inelul – sigiliu ce-l avea totdeauna 
pe mână, spre a pune la loc sigiliul de ceară aflat la uşa 
pivniţei cu vinuri fine ce se afla în vecinătatea 
depozitului de arme aflat în acelaşi subteran. După care 
sub privirile comesenilor stânjeniţi, începuse să-şi 
şteargă farfuria de resturile de piure de spanac, aşa cum 
făceau în mod obişnuit ceilalţi ţărani în intimitatea 
cocioabelor lor. - ,, Oui, oui, trebuie să ne gândim şi la 
faptul că lăsând farfuria cu cât mai puţină unsoare, 
uşurăm munca servitorului ce spală vasele. - Oui,  oui!..’’ 

          ,, - Dominique, ca semn de încredere îţi voi lăsa în 
noaptea aceasta nu numai sigiliul – ci şi cheia pivniţei, 
urmând ca mâine dimineaţă să mi le înapoiezi’’  îi spuse 
oaspetelui – ţăran când acesta se întorsese cu sticla de 
coniac cerută. - ,,  - Între stăpâni şi cei stăpâniţi vor trebui 
să apară cu timpul relaţii de încredere reciprocă, până la 
urmă chiar de egalitate. Oui,   oui!…’’  - încheie 
terminând preocupat de şters farfuria cu dumicatul de 
pâine pe care rapid îl băgă în gură, sub privirile  
ţăranilor ce se pregăteau a doua zi de beştelelile 
obişnuite. 

          Într-o seară, pe când se afla la masă cinând în 
tăcere cu obişnuiţii comeseni, fereastra dinspre vasta 
curte a castelului se ilumină brusc, ca la apariţia unui 
neaşteptat joc de artificii. Se aprinsese hambarul. Privi 
câteva secunde înmărmurit demoniacul foc ce devora cu 
poftă acareturile în care erau incluse potcovăria şi 
celelalte ateliere ale fierarului. Fără să aştepte vreo 
poruncă, comesenii se repeziră afară reluîndu-şi rolul de 
simpli ţărani, alăturându-se celorlalţi locuitori ai satului, 
împreună cu care luptară până la ziuă cu flăcările 

prodigioase. -  Ar fi crezut teza unui accident acreditată 
cu suspectă grabă de autorităţile ce anchetaseră cazul – 
dacă argatul Pierre, ce pe timp de noapte îndeplinea şi 
rolul de paznic al curţii, nu ar fi fost găsit într-un târziu 
cu beregata tăiată şi cadavrul pe jumătate ars, aruncat în 
grabă la marginea pălălăii de asasinii săi. 

          Din acea seară, bizarele supeuri ale contelui 
încetară. Tot mai frecvent se surprindea strângând 
nervos mânerul revolverului de acum încolo purtat 
totdeauna sub haină, verificând totodată cu frecvenţă 
sporită starea carabinelor pe care le plasase la îndemână 
pe la toate răspântiile interioare ale clădirii. Totodată, 
porunci grăjdarului să ţină în permanenţă cai legaţi la 
oiştea caleştii celei mari, ordonând de asemenea ca uşa 
tunelului secret de părăsire a castelului să fie în 
permanenţă ţinută deschisă, iar acesta să fie curăţat şi 
ţinut în cât mai bună stare.  

          Se plimba zilnic ca şi până atunci printre lucrătorii 
de pe moşie, arareori şi foarte cumpătat zicându-le în 
răstimpuri câte o vorbă. Se surprindea câteodată 
privindu-i bănuitor, în aceste scurte căutări încercând 
parcă să desluşească ce se ascundea sub frunţile înclinate 
ale oamenilor ce păreau a se limita doar să lucreze cu 
sârg pământul. Cei mai mulţi dintre ei erau doar fericiţi 
că încetaseră nefireştile cine îmbelşugate la care erau 
obligaţi să ia parte prin rotaţie în prezenţa stăpânului de 
peste zi, sărăcăcioasa zeamă de buruieni pe care şi-o 
sorbeau în pripă înainte de culcare lăsându-i să doarmă 
mult mai liniştiţi.  

          Premoniţia unui deznodământ apropiat îl făcu să 
fie mult mai îngăduitor cu slujitorii personali. Într-o zi, 
când slujnica deretica prin uriaşa sufragerie şi sparse din 
greşeală o foarte preţioasă vază egipteană, nu avu de 
spus decât cuvinte prevenitoare, pe un ton politicos şi 
scăzut :    ,, - Lasă, lasă – se mai întâmplă, se mai 
întâmplă… continuă-ţi fără grijă treaba, doar că ai să fi 
mai atentă pe viitor – n’est      pas?…’’  

          Dejunurile şi cinele şi le lua acum singur, doar în 
compania fiicei. În răstimpuri arunca priviri reflex scurte 
spre ferestra unde văzuse în acea noapte izbucnind 
flăcările. Slujitori tăcuţi intrau în răstimpuri servindu-le 
felurile de mâncare, după care dispăreau la fel de discret. 
Câteodată, privirile contelui se fixau de fereastră doar 
pentru a admira noaptea înstelată. 

          Pe uşă irupe Dominique. Se vedea că venise într-un 
suflet fugind, urcând nebuneşte dealul pe care era 
construit castelul. Sânii generoşi i se agită şi acum sub 
cămaşa grosolană de pânză, trădând supremul efort. 

          ,, - Domnişoară, stăpâne – fugiţi!… În mai puţin de 
un ceas vor ajunge aici să vă măcelărească!’’ 

          Contele simţi că inima îi este săgetată de un sloi de 
gheaţă. Reuşi să-şi stăpânească firea, afectă o bravadă 
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forţată, adresându-se cu cât mai multă solicitudine 
ţărăncii care îl privea îngrozită : 

          ,, - Linişteşte-te, Dominique! Cine să ne 
măcelărească?…’’ 

          Câteva clipe, femeia continuă să-l privească cu 
ochii larg deschişi a groază.  

          ,, - Ar fi trebuit poate să vă zic de azi dimineaţă… 
dar nu am priceput rostul celor auzite şi nu m-am 
încumetat… nişte furgoane cu soldaţi au ajuns încă din 
zori la câteva leghe de sat… ofiţerii arătau cu duşmănie 
spre castel, iar nişte domni în civil cu pălării mari îşi 
verificau tot timpul revolverele spunând că dacă vor 
acţiona rapid, totul se va termina fără tărăboi şi fără să 
fie nevoie să intervină armata… nimeni nu va ştii 
nicidată adevărul – aşa spuneau…trădătorul îşi va primi 
pedeapsa… Am înţeles totul acum, întâlnindu-mă cu ei 
pe drum, în timp ce veneam din satul vecin    Le d’ Arc, 
de la mătuşa mea… eu le-am văzut mersul tiptil în 
drumul ce duce aici, fără ca ei să mă vadă pe mine… - 
Fugiţi, domnule conte, pesemne că în momentul acesta 
nu sunt prea departe… Chiar dacă pe ei îi veţi putea 
dovedi, nu veţi putea face nimic în faţa tunurilor pe care 
le-a adus armata…’’ 

          Palid ca un mort, contelui nu-i mai trebuiră alte 
amănunte. Urmat de fiica sa începu să coboare scara ce 
ducea la subsolul cu staul, nu înainte de a arunca cu un 
gest reflex sfeşnicile de aur masiv într-un sac parcă 
anume pregătit lângă şemineu. Era urmat îndeaproape 
de copila care în cele din urmă nu mai putu să-şi biruie 
hohotele de plâns. 

 

          Drumul parcurs de caleaşcă prin tunelul luminat 
de făclii cu lumină tremurătoare păru a fi însăşi veşnicia 
unui mormânt din care urma să evadeze. În cele din 
urmă trăsura ieşi în noaptea înstelată şi plăcută de afară, 
părând a se fi smuls dintr-un vis rău. 

           O vreme, nu se auzi decât tropotul cadenţat al 
cailor. Deşi drumul era pustiu, contelui i se părea că 
vede nenumărate umbre fantomatice ce-şi întindeau 

braţele contorsionate spre caleaşcă. La un moment 
desluşi o umbră aparte ce îşi agita braţele paralel cu 
trupul. Era pastorul Pharix a cărui sutană părea să facă 
noaptea mai neagră. Cînd vehiculul trecu prin dreptul 
său, aruncă ambii bolovani spre trăsură. Unul din ei 
nimeri osia solidă, nereuşind însă s-o deterioreze. 
Celălalt trecu la câţiva centimetri de capul contelui, 
pierzându-se în lanul de porumb de dincolo. 

          ,, - Fugi, blestematule!… Viaţa pe care o vei duce 
de acum încolo va fi o pedeapsă mai mare decât glonţul 
de care ai scăpat!” 

          ,, - Opreşte!” porunci aspru vizitiului. Scoase  fără 
grabă revolverul şi ţinti cu grijă silueta înnegurată, ale 
cărei mâini se ridicaseră precum ale unui Crist pregătit a 
se lăsa răstignit din picioare. 

          ,, - De ce te-ai oprit, blestematule!? Continuă-ţi 
drumul!  Alles! Continuă-ţi drumul! Fii fără grijă, ţi-am 
mai spus - viaţa pe care o vei duce de acum încolo va fi o 
pedeapsă cu mult…’’ 

          Apăsă scurt de două ori pe trăgaci. Doi licurici 
părură a se înfige în pieptul arătării care lăsă moale 
braţele, prăbuşindu-se ca un sac în ţărână. 

          ,,  Oui, Monsieur Pharix!’’  reflectă contele în timp 
ce-şi înlocuia cartuşele în arma a cărei ţeavă încă fumega. 
- ,, Aşa se plăteşte batjocorirea unui  de Wersgalber. 
Acum vei avea ocazia să aprobi numai în faţa 
dumnezeirii care te aşteaptă. Tocmai ai avut răsplata 
cuvenită trădătorilor!’’ 

          Trădător! Această culpă părea să i se atribuie şi lui!  
Şi chiar aşa ar fi fost, dacă lucrurile erau scoase din 
context! Dar contele trăia pe mai departe cu ideea că în 
timpul războiului nu încercase decât să facă un mare 
serviciu Imperiului, alăturându-l, oarecum forţat şi – ce-i 
drept – după o înfrângere umilitoare  - Reichului lângă 
care îi vedea un drum strălucit. 

          La capătul drumului zări jarurile de ţigară ale 
militarilor şi altor câţiva civili cu pălării cu boruri mari. 
Luna argintie le lumina uniformele şi armele. Tunurile 
îndreptate cu ţevile spre castel reflectau puternic lumina 
albicioasă. Contele îşi duse din nou mâna sub haină, 
hotărât ca la nevoie să-şi vândă scump pielea. 

          ,, - Ai auzit focurile de armă, Rémi?” îl auzi clar pe 
unul din ofiţeri. -        ,, - Le-am auzit lămurit de undeva 
din laterala castelului. Imposibil să fi fost trase de 
inspectori. S-au auzit în plin câmp.” 

          ,, - O fi fost vreun braconier, cine ştie? Pofta de 
puţină carne l-o fi scos afară din casă.” 

          Tăcură, uitându-se nehotărâţi după caleaşca 
luxoasă. Dar în acel moment atenţia le fu distrasă de 
lumina puternică dinspre castel. Pesemne, agenţii 
ajunseseră şi dăduseră foc acareturilor. Era de presupus 
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că la ora asta contele, fiică-sa şi eventualii slujitori ce 
încercaseră să-l apere zăceau fără suflare. Şi ca o 
întâmpinare la ceea ce gândeau, în acel moment începură 
să se lumineze geamurile castelului tocmai incendiat. La 
un moment dat flăcările izbucniră pe geamurile don-jon-
ului, ghicindu-li-se parcă de aici troznetul ascuţit din 
momentul când se făcuseră ţăndări. 

          Flăcările mângâiau acum în totalitate clădirea. 
Când caleaşca se mai îndepărtă în galopul grăbit al 
cailor, contele îşi văzu fosta reşedinţă precum un 
paralelipiped minuscul de foc. 

* 

 

          După alte câteva ore, ajunse la prima destinaţie ce 
consta într-o primă şi minoră haltă de provincie, de unde 
avea să ia trenul spre capitală, singurul oraş de unde s-ar 
fi putut îmbarca pe o garnitură ce avea să-l ducă peste 
graniţă. Căci în Franţa, contele avea certitudinea că atât 
viaţa lui şi a fiicei sale erau în mare primejdie. 

          ,, - Rămâneţi cu bine, Monsieur!”  îi spuse vizitiul 
în faţa clădirii gării. 

          ,, - Dumnezeu să te aibă şi pe dumneata în pază, 
Rolland! Ce o să se întâmple cu tine acum?” 

          „ – Cu excepţia lui papá Pharix care la ora aceasta 
pesemne dialoghează cu îngerii – nu ne-a văzut nimeni 
în noaptea asta. – Am să-mi continui viaţa, domnule, ce 
să fac! La un alt stăpân, cel mai probabil! Întotdeauna 
există un  altul! În câteva zile lucrurile se vor linişti, iar 
viaţa îşi va relua cursul normal!” 

          ,, - De ce nu m-ai vândut, Rolland? Ai fi fost mult 
mai în câştig, luând probabil o sumă frumuşică pe post 
de recompensă!” 

          Omul îl privi o clipă cu o undă de ezitare în ochi şi 
după ce aruncă o privire oblică hainei celuilalt spuse 
repede : 

          ,, - Din loialitate, domnule! Rămâneţi cu bine! 
Grăbiţi-vă, vă vine trenul!”  arătă undeva în spate, de 
unde se auzi un şuierat prelung. 

          Peste câteva minute, contele se afla în vagonul său, 
neîndurându-se să-şi desprindă privirea de pe sticla 
ferestrei, mângâind cu o tandreţe necunoscută lui până 
atunci părul bălai al fetei ce-şi lăsase suspinând capul pe 
umărul său. 

* 

          Trecu prin centrul Parisului ca mulţi alţi oameni 
obişnuiţi, din fuga unei trăsuri. Nu avea de ce să se 
ascundă. Duşmanii săi nu aveau un mandat de arestare 
sau pentru un alt gest de represiune. Aşa că, periclitat ar 
fi fost mai degrabă în locurile retrase. Paradoxal, dar cel 
mai mult ar fi fost protejat în incinta vreunui comisariat 
de poliţie sau chiar în clădirea Consiliului de Stat. 

          În incinta Gării de Nord, a stat mai multe zeci de 
minute pe gânduri. – Unde să se ducă? Pe teritoriul 
Reichului ar fi fost continuu periclitat, ceva mai puţin 
decât dacă ar fi rămas pe teritoriul Franţei, ce-i drept. 
Oricând, însă, agenţii secreţi ai Siguranţei ar fi putut 
ajunge până la el, serviciile de pază germane fiind puţin 
probabil a fi fost dispuse să ia atâtea măsuri preventive 
cât să-i asigure pe deplin securitatea. – Dar dacă ar fi 
trecut Canalul Mânecii? Deşi cu afinităţi religioase 
asemănătoare Regatului Unit, din punct de vedere 
politic şi militar cele două Imperii aveau acum multe 
interese în comun, uitând în pripă divergenţele de 
veacuri ce le făcuseră să se duşmănească, pripita alianţă 
concretizată în Antanta înfiripându-se în faţa uliului 
german. – Ar fi rămas să emigreze în America, despre a 
cărei populaţie avea însă o părere foarte rezervată. Aşa 
că luă bilete la întâmplare spre o destinaţie estică, spre o 
ţară din regiunea balcanică al cărei nume îi părea uşor 
exotic: Bulgaria.  

          Ajuns acolo, contele se felicită pentru prezenţa de 
spirit de a fi luat şi sfeşnicele de aur masiv de pe 
şemineu. Acestea, împreună cu o parte din bijuteriile 
vândute şi transformate în bani peşin, îl ajutară la 
demararea unei afaceri cu o fabrică de sifoane, domeniu 
nou, ce ar fi urmat să deservească o mare parte din 
Europa estică, poate chiar şi părţi din Rusia. Afacerea  
căzu la nici o lună şi jumătate de la debut, partenerii de 
afaceri dovedindu-se a fi nişte impostori. Lucrările 
investiţiei rămaseră în stadiul incipient de fundaţie. 
Lucrătorii se risipiră. Contele scăpă de reclamaţiile unor 
investitori păgubiţi ca şi el, trecând într-o noapte 
Dunărea pe la Giurgiu. Îi rămăseseră destule bujuterii şi 
destui bani gheaţă ce l-ar fi ajutat să trăiască un timp 
onorabil, ba chiar să deschidă o mică afacere. 

          În capitala Regatului României contele se dovedi 
mult mai rezervat în relaţiile cu oamenii, încercând să ia 
contact numai cu vârfurile protipendadei. 
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Neînduplecarea în hotărârile luate nu l-a părăsit însă nici 
acum. După un an de şedere în noul teritoriu, într-o 
seară, după cină, spuse fetei sale, în timp ce Rudolph, 
slujitorul, strângea tăcut vesela : 

          ,, - A venit vremea să te măriţi, fata mea! Ai 
împlinit nouăsprezece    ani!” 

          Inima fetei începu să bată în galop. De câtăva 
vreme, neştiuţi de nimeni, între ea şi Gheorghe 
Brătinesu, singurul reprezentant al protipendadei 
bucureştene ce le mai călca pragul - se înfiripase o idilă 
pe cât de puternic fundamentată pe sentimente– pe atât 
de discretă. Aşa încât nimeni nu află de dragostea lor, 
opinia publică dar şi presa aborigenă fiind văduvită de 
un suculent subiect de can – can, nici chiar încruntatul 
nobil ce credea că-ţi cunoaşte fiica precum pe propriul 
buzunar, neştiind ce izvodeşte la un pas de dânsul. 

          ,, - Ştii bine, papá, cuvântul dumitale va fi lege 
pentru mine! Mai ales că ne iubim de mai demult!…” 
zise fata în concepţia căreia candidatul nu putea fi decât 
unul singur, acela ce se dovedise singurul om ce le mai 
călca pragul. 

          ,, - Vă iubiţi mai de demult!? Cum se poate?! Nici 
măcar nu-l cunoşti! De abia mâine îl avem invitat la cină! 
Este unul de-al nostru, fost subofiţer prusac în armata lui 
Kaiser Wilhelm, un om onest, disciplinat şi ordonat, 
alături de care nu se va putea să nu fi fericită!” 

          Albă ca varul, fata căzu moale pe acelaşi fotoliu 
unde şezuse şi alesul inimii ei în prima seară după 
sosirea lor la Bucureşti. Cuvântul patern era mai 
puternic decât orice. Idila rămase în veci de nimeni 
neştiută. Relaţiile franco–germane păreau a-şi lua din 
nou tributul. Nunta se oficie peste două luni, la singura 
Biserica Luternă o oraşului. Dorinţa părintească şi 
interesele superioare fuseseră mai puternice decât 
fireştile imbolduri ale firii.  

          Ginerele era, în fond, un om onest. Plecase din 
localitatea natală Cottbus, o suburbie a Berlinului, după 
ce în prealabil absolvise un curs al Charlottenburgului, 
celebra facultate berlineză. Acolo îşi desăvârşi 
cunoştinţele despre construirea şi depanarea motoarelor 
cu explozie, un domeniu încă nou. Fantasc şi capricios, 
cu mare trecere la femei, cu o puternică dorinţă de a trăi 
sigur şi bine – hotărî să plece în Regatul României, ţară 
preponderent agricolă, unde îndeletnicirea sa se dovedi 
a avea mare căutare. În acest fel puse distanţă între el şi 
familia care îi dezavua modul de viaţă. În cartierul sud-
vestic unde se stabili, era privit ca ceva cu adevărat 
exotic. Cu toate acestea, de fiecare Crăciun, casa îi era 
plină de oamenii din împrejurimi, veniţi anume să-şi ia 
tainul din porcul pe care namţu’  îl creştea anume pentru 
a-l împărţi oamenilor nevoiaşi. Asta nu-l împiedica să le 
facă câte un duş în amurgurile caniculare de vară când, 

tot ei, lucrători în parte la atelierele lui de utilaj agricol, îi 
urinau pe gardul grădinii. 

          ,, - Neamţ smintit!”ţipau ascuţit surprinşi de duşca 
rece a furtunului. 

          ,, - Aşa-ţi trebuie! De ce pişi tu gard la mine, du* 
porc la tine!?” 

          Oamenii plecau râzând, fără să se supere pe un 
patron totuşi onest până la absurd, în atelierele căruia 
erau departe de a muri de foame. 

          Omul păruse a fi urmărit de ghinion, căci acum se 
afla la a patra soţie, toate celelalte murindu-i secerate de 
boli incurabile. Spera ca în sfârşit acum, când se 
căsătorea cu o femeie atât de tânără, să se bucure de o 
linişte şi continuitate matrimonială ce nu şi-o găsise până 
atunci. Împreună cu fiica sa, contele părăsi modestul 
apartament de han, pentru a se instala în austera dar mai 
confortabilul domiciliu al ginerului, pe care acesta şi-l 
amenajase într-o casă aflată chiar lângă o porţiune din 
calea ferată de centură o oraşului, clădire despre care 
localnicii crezuseră că este bântuită noaptea de stafii. 

 

          Investirea unei mari părţi din banii pe care îi mai 
avea în afacerea destul de înfloritoare a ginerului aduse 
mari motive de satisfacţie contelui. În mai puţin de zece 
ani, îşi recuperă de câteva zeci de ori banii pierduţi în 
afacerea  cu sifoanele. Aşa, cu firea sa impersonală, 
ginerele său se dovedi de o corectitudine rece şi 
calculată, tipic germanică. Căci ginerele său ar fi fost în 
stare să cedeze din propriile economii sau profit, dar să 
nu întârzie nici măcar o zi cu plata lefurilor sau a altor 
obligaţii. Tăcut, în după - amiezile toride de vară, îşi 
privea din hamacul din curte cu nedisimulată simpatie 
ginerele care, mergând alene prin casă, era mai tot 
timpul în căutarea vreunui mărunt obiect personal. - 
,,Wo sind mein Brille?… Aber die Pfeife?… Hmm…*” – 

                                                 
*  Du ( germ. ) = tu 
* - Unde-mi sunt ochelarii ?… Dar pipa ?… 
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Până la urmă lucrurile se rezolvau rapid şi practic, căci 
de cele mai multe ori obiectele solicitate se aflau  chiar pe 
nas, respectiv în colţul gurii căutătorului… 

          Lucrurile au mers pe făgaşul lor idilic şi în 
următorii zece ani. Până în acea teribilă după-amiază de 
septembrie 1916, când destinul a lovit precum un 
trăsnet…   

* 

 

          De doi ani, câmpiile Europei îşi cereau stupidul 
tribut de sânge care a însemnat Primul Război Mondial. 
De la un capăt la altul continentul căpătase un aspect 
nefiresc, oferind o imagine apocaliptică cu satele şi 
oraşele davastator bombardate. Franţa a fost din nou 
umilitor îngenuncheată; Anglia s-a baricadat în insula sa, 
făcându-i până la urmă pe germani să priceapă că 
invadarea insulei ar fi o mare greşeală. 

          Una din puţinele ţări ce păreau că nu avea să ia 
parte la conflict era România. Neutralitatea ei a ţinut însă 
până în 15 august 1916 când, la presiunea guvernelor din 
Antanta care printre altele promiseseră statului român că 
după război Ardealul va fi restituit României - armata 
română îşi declanşă inopinata-i ofensivă, năucind 
apărarea austro-ungară care păstrase la graniţa cu 
regatul de peste Carpaţi doar o perdea subţire de trupe. 

          Bătrânul conte privea cu îngrijorare situaţia. Mult 
mai pacicfist o dată cu înaintarea în vârstă - speranţele 

sale ca teritoriul pe care se refugiase să nu fie bântuit de 
război păreau să se năruie. Într-o zi, unul din şefii de 
echipă din atelier i-a bătut precipitat la uşă : 

- Domnule conte, conul Christian – Martin a 
fost arestat! 
          -  Ce spui?!… Cum asta?… dar de ce…? murmură 
bătrânul buimac, trezit din somnul de după- amiază. – 
Stai să-mi pun un halat pe mine… 

          Fără să mai aştepte, interlocutorul intră şi începu să 
vorbească fără nici o introducere : 

           - Astăzi, conu’ Martin a plecat după nişte furnituri 
departe, la Bariera Vergului. Pe drumul de înapoiere, a 
fost arestat de o patrulă militară. Cică aşa vor păţi toţi 
etnicii germani din România, de vreme ce suntem în 
război cu friţii. – Am aflat că există un lagăr de aşa ceva 
dincolo de Ghencea, aproape de comuna Domneşti! 

          La câteva zile, fiica contelui a fost de asemenea 
arestată, chiar la gardul lagărului, în timpul vizitei ce o 
făcea aproape zilnic pentru a duce soţului ei rufe curate 
şi ceva alimente. – Chiar dacă nu era de etnie germană, 
era nevasta unui astfel de etnic. Aşa că, fără prea multe 
formalităţi, a fost internată în lagărul de femei, cu tot cu 
copilul ce-l avea în pântec în luna a doua de sarcină. 

          La câteva zile după aceasta, Maximiliam, fratele 
ginerelui, a fost reîntors de la graniţă. Venise din 
Germania spre a-şi petrece o parte din acea vară la 
rudele sale din România. Internat în acelaşi lagăr cu 
fratele său, scăpă ca prin urechile acului de pedeapsa 
capitală prin împuşcare, acuzaţiile de spionaj în favoarea 
serviciilor secrete germane dovedindu-se nefondate. A 
murit însă numai după câteva zile de lagăr căci, spre 
deosebire de fratele său mai frust, acesta era de o 
curăţenie şi ordine exemplară, neputînd să reziste 
condiţiilor de acolo. 

          Bătrânul conte a fost adus la realitate din gândurile 
ce-l măcinau  într-o zi când, din senin, se făcură auzite 
puternicele dueluri de artilerie folosită în luptele ce se 
dădeau acum la fruntrariile oraşului. Câteva proiectile 
scurmară în terenul viran ce se afla dincolo de calea 
ferată.  Apoi se aşternuse liniştea deplină. Fusese 
încheiat armistiţiul. 

          Apariţia parcă neaşteptată a uniformelor germane 
în oraş îl bulversară total, anihilându-i pentru câteva zile 
capacitatea de reacţie. Noii sosiţi păreau calmi, cu un 
zâmbet pe figuri ce exhiba aroganţă şi siguranţă de sine. 
Cu ordine guturale dădeau dispoziţii scurte vizând 
instalarea comandamentelor şi a locaţiilor ofiţerilor, 
instaurând treptat legile ocupaţiei asupra oraşului. Apoi 
începură să lipească afişe pe stâlpii felinarelor stradale 
chemând populaţia la calm şi ordine, anunţând pedepse 
aspre pentru cei ce vor impieta noua rânduială a 
lucrurilor. 
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          După alte două zile, cu inima cât un purice, 
bătrânul se aşternu la drum întovărăşit de doi dintre 
vecinii ce luară cu ei câte un sac cu merinde peste care 
puseseră şi ceva haine. Aveau să-l îndrume până acolo, 
urmând să vadă la faţa locului ce e de făcut. Pe un drum 
prăfos, au găsit de abia în mahalaua Ghencei o trăsură 
dispusă să-i ducă până la poarta lagărului, contra unei 
sume consistente. 

          - Halt! îi opri santinela ducând mâna la carabina pe 
care o purta în bandulieră. 

          Dincolo de o împrejmuire cu sârmă ghimpată acum 
pe jumătate prăbuşită, câţiva câini–lupi amuşinau zona 
din strâmtoarea leselor soldaţilor. Un tânăr locotenent 
observă apariţia bătrânului şi a însoţitorilor săi şi, 
apropiindu-se salută milităreşte, cu o înclinare scurtă a 
capului. 

          - Domnule? Ce căutaţi în această zonă? 

          Ofiţerul ascultă cu figură impasibilă cererea, doar 
ochii scânteindu-i semnificativ în răstimpuri. Zise: 

          - Domnule, regret – Wermacht-ul nu are pentru 
moment cum să vă ajute. Lagărul, care într-adevăr ar fi 
avut mare importanţă pentru noi – a fost strămutat în 
Moldova o dată cu autorităţile şi administraţia. Românii 
ştiau ce ştiau: deşi în lagăr s-au aflat destui care nu aveau 
nici o legătură cu războiul, printre aceştia erau şi câţiva 
pioni ai serviciilor noastre secrete de la care acum am fi 
putut avea informaţii de mare importanţă. – Acum, tot 
ceea ce s-ar fi putut face pentru eliberarea prizonierilor 
este tardiv. Deocamdată ne aflăm în armistiţiu cu 
autorităţile române retrase la Nord-Est, dincolo de 
trecătorile Carpaţilor. Dar nu trebuie să disperaţi: 
curând, probabil, ostilităţile vor fi reluate. Deci  şansele 
de a vă revedea rudele rămân semnificative. 
          Previziunile locotenentului se adeveriră după nu 
foarte multă vreme: peste aproape un an, în încercarea 
lor de  a traversa trecătorile Carpaţilor, armata germană 
provocă unele din cele mei cumplite lupte din întreaga 

desfăşurare a războiului. Vărsându-şi adesea plămânii 
sub norul de gaze toxice asmuţite asupra lor, trupele 
române care în sfârşit primiseră ajutoarele occidentale 
promise refăcându-se în iarna 1916-1917, nu pierdură 
aceste trecători, respingând cu pierderi grele furibundele 
atacuri germano-austro - ungare, provocând acestora 
pierderi înspăimântătoare. Speranţele spărgătorului de 
fronturi* de a ajunge în două săptămâni la Iaşi se 
năruiseră într-o baie de sânge. 
 

* 

 
 

          Obsedat de imaginea lagărului de la marginile 
Bucureştilor, contele continuă să revină aproape 
săptămânal în împrejurimile acestuia. Fusese cu 
desăvârşire părăsit, ca un teritoriu oarecare ce nu mai 
prezenta interes, doar crucile dintr-o margine scoţându-i 
în relief aerul sumbru. Încet – încet, reuşise să se 
împrietenească cu câţiva localnici din satul riveran. Într-
un rând intră în casa unei bătrâne al cărei fecior se afla 
departe, dincolo de Carpaţi, în Moldova unde trupele 
române continuau să reziste. Cu acea ocazie, bătrâna îi 
povesti despre tragedia unei frumoase doamne bălaie pe 
nume Margareta, ce părea a fi fost originară din ţara 
nemţească sau franţuzească. Aceasta murise la o lună şi 
jumătate în urma unei septicemii contractate după ce 
făcuse un chiuretaj cu mijloace primitive. Femeia murise 
în chinuri groaznice, nopţi la rând urletul ei de durere 
sfâşâind întunericul de catran. Când se găsi un doctor să 
intervină – era prea târziu. Tot ce se mai putuse face 
fusese presărarea de gheaţă peste rănile purulente şi urât 
mirositoare, în faţa cărora, dând dovadă de o neobişnuită 
rezistenţă, nu a cedat decât după două săptămâni.   
          Contele se făcu alb precum prima zăpadă care 
tocmai căzuse învăluind firea. 
          - Şi este înmormântată aici? întrebă cu glas stins.  

                                                 
*  Generalul german Von  Mackensen: ,, Domnilor, ne întâlnim peste 
două săptămâni la Iaşi !’’ 
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          Da, da – spuse femeia şi, văzând cât de impresionat 
era domnul din faţa sa de povestea auzită, se oferi să-l 
ducă la mormântul cu pricina, aflat în cimitirul 
improvizat al lagărului. 
          În faţa micului tumul în care era înfiptă o cruce 
înclinată improvizată din două crăci – contele căzu 
moale în genunchi, sărutând pierdut  pământul rece al 
mormântului, sub privirile nedumerite ale femeii. 
 

* 
          Focul mare aprins în şemineu îndată ce ajunse 
acasă nu mai reuşi să-i scoată niciodată frigul din oase. 
Îmbătrânit brusc parcă cu încă zece ani, se băgă în pat 
pentru a nu se mai scula niciodată. În zilele următoare 
nu înghiţi decât câteva linguri de lapte cald la stăruinţele 
credinciosului său servitor. 
          - Crezi că se va mai întoarce, vreodată, Rudolph? 
Crezi că se va mai întoarce?… întreba bătrânul livid 
peste al cărui obraz  palid crescuse un desiş aspru şi alb. 
          - Se va întoarce, Monsieur, se va întoarce… 
răspundea murmurând slujitorul cu glas tremurat, gata 
tot timpul să izbucneasă în plâns. 
          Într-un amurg ca de gheaţă, se auziră câteva 
ciocănituri energice. 
          - Deschide, papá, s-a întors omu’  nostru!  

          Erau mai toţi vecinii, fericiţi că li se întorsese 
patronul, acum dând buzna în casă. Cu nedisimulată 
bucurie îmbrăţişau pe omul acum slab ce din această 
pricină părea neverosimil de înalt, mângâindu-i pomeţii 
proeminenţi şi ţepoşi. 
          - Uite, conaşule, o ţuică din aia care îţi place ţie, să-
ţi încălzeşti sufletu’ înainte de masă! 
          Se făcu simţit mirosul de găină friptă. Gospodina 
din curtea de vizavi tocmai sacrificase o orătanie, o 
jumulise în pripă şi o pusese la foc. 
          - Ce ştiţi de Margareta mea? întrebă omul după ce 
primele efuziuni de bucurie se mai domoliră. Brusc 
potoliţi, oamenii lăsară ochii în podea. 
          Aruncă o privire circulară odăii, apropiindu-se de 
patul de unde bătrânul îl privea cu ochii săi inexpresivi 
de muribund. Se lăsă în genunchi şi, cuprinzându-i 
mâinile, îl sărută pe fruntea albă. 
          - Crezi că se va mai întoarce, Martin? Chiar crezi 
asta?… întrebă el răguşit, cu privirile licărind precum 
jarul unui trabuc. 
          Cu ochi arzători, bătrânul îl ţintui pentru 
totdeauna. Murise. Şi, prividu-i faţa de acum cadaverică 
de pe care speranţa nu pierise, oamenii îşi făcură tăcuţi 
Semnul Crucii. 

 

Comprimatorii 
 

          - Astăzi, 9 iunie 1952, în următoarele cinci minute 
comprimările se fac după cum urmează: cei din birourile 
de la dreapta mea rămân în servici, cei de de la stânga se 
comprimă…  
         Cu braţele întinse la 90 de grade, proţăpit chiar în 
mijlocul culoarului, tovarăşul părea asemenea unui stâlp 
dintre şinele de tramvai ce are ca rol susţinerea cablurilor 
electrice ale acestuia. Pe faţa ridată şi lată se oploşise un 
surâs tâmp, accentuat de ochii închişi complice într-un 
rictus ce se dorea zâmbet, dezvăluindu-i şiragul de dinţi 
artificiali proaspăt puşi.  
          Acţiunea lui corespundea, ca de obicei, necesităţii. 
O necesitate ce se manifesta o dată la 5-6 luni, cu un plus 
de cruzime, în măsura în care anunţarea reducerilor de 
personal se putea face prin metoda  clasică a 
înştiinţărilor bătute la maşină, mai ales că nimeni nu 
ceruse până atunci reducerea consumului de hârtie. Dar, 
dacă tot fusese însărcinat cu această acţiune, se gândise 
să o facă expeditiv şi inserând mici spirite de glumă, 
tonifiante – credea dânsul – pentru cei ce aveau să fie  
concediaţi. 
          Era unchiul tovarăşului Ţucleacu, lider al 
tineretului utemist din întreprindere. Nimeni nu ştia în 
calitate de  cimotie cine pe cine adusese în serviciu. 

Nimeni, însă, nu îndrăznea nici să întrebe, constatându-
li-se însă eficienţa, de coloratura erei staliniste din care 
era inspirată. 
          Indicaţia despre modul cum se fac comprimările în 
acea zi conţinea, ca totdeauna, o dilemă de geometrie în 
spaţiu căci, salariaţii aflaţi în birourile înşirate de o parte 
şi de alta a culoarului lung precum un coridor de 
puşcărie, puteau să interpreteze noţiunile stânga – 
dreapta  după cum erau în acel moment plasaţi în raport 
cu tartorul – în faţa sau în spatele acestuia. Şi, fiindcă din 
această pricină totul era în fapt aleatoriu, haotic şi 
samavolnic - câteva fătuci  extrem de vesele care după 
aspectul ce îl exhibau nu ar fi putut în              vecii-
vecilor să fie date afară – porniră cu paşi mărunţi şi 
repezi să parcurgă coridorul, chicotind ca de o năzbâtie  
reuşită, simulând că ar fi dorit să se refugieze pe furiş în 
birourile din dreapta selecţionerului. 
          - Nu, nu, voi eraţi oricum în direcţia bună! 
continuă el să zâmbească cu gura până la urechi, de data 
asta cu ochii uşor întredeschişi, făcând un  stânga-
împrejur. 
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          A fost rândul să îngălbenească pentru salariaţii ce 
se crezuseră până în urmă cu câteva clipe salvaţi, în timp 
ce de la cei din fosta parte stângă  se auziră câteva  ufffu- 
ri de uşurare. 
          - Ei, ce mai vestea-povestea?… Toată lumea e bine 
azi? 
          Era chiar tovarăşul Ţucleacu, ce apăruse pe 
neaşteptate din capătul scărilor. Îşi făcuse interogaţiile 
jovial, ca în fiecare dimineaţă, fără a fi aruncat o privire 
atentă culoarului pe care pornise. Când în sfârşit privi 
mai bine, se miră : 
          - Ce e cu ăştia p-aici de se forfotesc aşa? Că acum îi 
dau afară pe  toţi!… Ce, statu’ îi plăteşte ca să se 
vânzolească în timpul programului pe culoare?… 
          - Iar i-am comprimat!… spuse tovarăşul unchi, 
mixându-şi de data asta perfect zâmbetul  idiot cu cel 
complice. 
          - Aaaa!… 
           Mai zăbovi câteva clipe în mijlocul coridorului 
lângă ruda sa, aşteptând ca toate uşile birourilor să se 
închidă şi să se facă linişte. 
          - Astăzi tânăra generaţie are muncă de teren, spuse 
fără nici o altă introducere, reluîndu-şi cu mersu-i ferm 
drumul. – Vin de la Minister, aminti fără nici o legătură.  
– Tora şi ceilalţi din gaşcă au venit? mai întrebă, 
privindu-şi unchiul peste umăr. 
          -  Sunt în ultimul birou, la o partidă de ţintar. Te 
eşteaptă de o oră.  
          Pe neaşteptate, uşa unui birou i se deschise chiar în 
faţă. O  domnişoară ca o mimoză îl interpelă timid, în 
şoaptă : 
          - Tovarăşul Ţucleacu… 
          - Ce-i?… 
          - Tovarăşul Ţucleacu, vă rog, o secundă… 
          Intrară. 
          - Tovarăşul Ţucleacu, ştiţi, eu sunt nou-angajată… 
Pe post de dactilografă-practicant… ar trebui să fac şi 
şcoala… am aici o hârtie… 

          Cu o mână, fata îşi aranjă decolteul ca din 
întâmplare în deranj, cu cealaltă mână netezind 
formularul ce trebuia semnat. 
          - Ştiţi, luna viitoare mă căsătoresc… şi am nevoie 
de un serviciu stabil… e condiţia lui principală… 
          - Sigur, drăguţă, sigur… se face… 
          O cuprinse de mijloc, conducând-o spre măsuţa de 
lângă birou. Tot ce urmă având ca postulid  semnarea 
documentului cu pricina se termină în câteva minute 
chiar acolo,  tot pe măsuţă. 
          - Bună dimineaţa, tinereţe! strigă energic după ce 
intră vijelios în următorul birou. E, cum se distreză 
tineretul utemist astăzi?… 
          Ceilalţi îşi  ridicară privirile albe de pe tabla de joc, 
neoprindu-se din activitatea de până atunci. 
          - Astăzi, tinereţe, gaşca iese în oraş, decodă el 
ezotericul muncă de teren. – Are de rezolvat unele  
probleme, adăugă trântindu-şi puternic haina pe un 
scaun.  
          -  Tovarăşul Rudi ce are de zis? … Se opune 
cineva?… Nici o abţinere?… Propunerea se acceptă cu 
unanimitate de voturi!… 
          Era spiritul său preferat a-l asocia cu plenul Marii 
Adunări Naţionale pe Rudi cel cu charisma de actor 
american melancolic, pe ceilalţi – cu alţi membri din sală, 
pe sine, se înţelege – cu cel ce conducea sesiunea. 
          - Tora a venit?  
          Cea căutată se afla în cealaltă cameră, salonul de 
protocol. Prepara cafea   într-un ibric cam scorojit. 
          - Bună, iubirica, ce faci?… îşi turnă din lichidul 
fierbinte bând cu înghiţituri mici. 
          O sărută zgomotos şi demonstrativ pe gură. 
          - Mai e Rudi gelos, dragă? … 
           Rudi stătea pe scaunul său în continuare într-un 
aparent perfect imobilism. În urmă cu o săptămână, în 
gaşcă  se părea că se născuse un înălţător dar plăpând 
sentiment sovietic : Rudi se îndrăgostise de Tora. Sau cel 
puţin se simţea atras de ea. Şi se părea că nici Torei nu-i 
era indiferentă situaţia. Doar că din convingere sau nu, 
umbla sporadic şi cu tovarăşul Ţucleacu. Celălalt 
pretendent o surprinsese într-o postură licenţioasă cu 
liderul de grup, tocmai când se aflau în faza culminantă. 
Urmase o scenă de film, cu spate brusc întors, figură 
împietrită cu mandibulă zbătându-se nervos şi depărtare 
precipitată. - ,, Pot să-ţi explic… exhibase ea replica luată 
de-a gata din sala de cinematograf. Nu urmase însă şi 
răspunsul. Pentru simplul motiv că celălalt personaj nu 
şi-l amintise… 
          - Lasă, dragă, poate mă gândesc mai bine, şi vă 
trimit pe amândoi  în producţie, să nu vă despărţiţi… 
          Fata se făcu albă precum o bucată de faianţă.  – 
Adevărul este că tovaraşul Ţucleacu şi brava puţin, 
întrucât, cel puţin de data asta, hotărârea trimiterii în 
producţie a colegului de gaşcă nu-i aparţinea. Ea avea să 
se producă oricum datorită dosarului, neputînd să facă 
nimic în favoarea acestuia, deşi în secret încercase. 
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          - Astăzi gaşca are treabă în oraş, deci! reveni între 
ceilalţi absorbiţi tot de jocul de ţintar. - După cum a spus 
şi tovarăşul         vice-prim, muncă-muncă dar pentru 
tânăra generaţie urmaşă a exploataţilor de odinioară şi 
cât mai multă distracţie. Aşa ne scoatem pârleala pentru 
1907-1929-1933 – când părinţii şi bunicii noştri au suferit. 
Opt ore bătute pe muchie sunt făcute pentru urmaşii 
exploatatorilor de odinioară! Dar nu aici, ci în fabrică! 
zise dând peste ceafă o palmă prietenească amicului 
Rudi, care nu se mişcase de la locul lui. – Hai bă, nu fii 
supărat, am făcut ce am putut – ce să-ţi fac dacă nu ai 
fost cuminte la naştere şi ţi-ai şifonat dosaru’?… - Se 

aplecă spre el : - Meic uăr, not lav * -  cum zice 

americanii. Sau invers? … se întoarse întrebător spre 
gaşcă. 
          Ce-i drept, în ziua aceea aveau şi treburi serioase în 
târg, anume să meargă la tipografie unde într-un album 
dedicat prieteniei româno–sovietice, tovarăşul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej era anunţat în textul de sub poza de pe 
prima pagină ca Preşedinte al Comitetului de Sat. 
Incidentul iscase un scandal teribil în tipografie atunci 
când lucrarea ajunsese în fază de legătorie fără ca vreun 
corector să sesizeze eroarea, culpa denumită lipsă de 
vigilenţă revoluţionară fiind la un pas a se transforma în 
acuzaţie de sabotaj, o enormă Sabie a lui Damocles 
planând acum asupra întregului personal al imprimeriei, 
ameninţând chiar să depăşească graniţele acesteia. – Dar 
tovarăşii din redacţie unde au fost, că nu au 
supravegheat fluxul tehnologic pentru o lucrare atât de 
importantă?… Aşa că, în ziua aceea se părea că vor 
trebui să o rărească cu bericile şi scoaterea pârlelii pentru 
exploatarea de altădată, de data aceasta chiar trebuind 
să-şi facă munca de teren şi poate chiar mai mult decât 
atât. 
          Porniră. Într-un târziu, sosi şi un autobuz 34. Care 
avea să-i lase chiar în vecinătatea locului de destinaţie.  
          Când intrară în sala mare a tastărelor găsiră o 
forfotă de nedescris şi nenumărate discuţii iniţiate cu 
voce ridicată. Un ins scund şi chelbos cu faţa-i lătăreaţă 
roşie ca un rac, se agita de la un culegător la altul. Venise 
de la zeţărie unde nişte tipi obsceni confecţionaseră din 
plumb mici şi delicate organe ruşinoase bărbăteşti 
pentru 1 Martie viitor care avea să fie peste vreo nouă 
luni –  agăţându-le cu şnur     alb-roşu ca pentru un 
vernisaj de toate corpurile de iluminat găsite în cale. - Nu 
reuşise să găsească făptaşii, acum vărsându-şi focul pe 
culegătorii de la taster, după ce îi probozise şi pe cei de 
la linotip. Izbucni : 
          - Nu ţi-am spus ca partea de aici să o culegi cu 
nonparel? Ca să se încadreze totul în pagina asta? Ce, 
vrei să fie corpul – text cât titlul pe care îţi zisesem să-l 
culegi cu bold de 72 şi văd că nu ai ascultat?! 

                                                 
*- Make love, not war !  = Să facem dragoste, nu război ! →  Deviză a 
hyppyoţilor americani în anii ’50 – ’60 ca reacţie la războiul din 
Vietnam. 

          Practicanta, o fată tânără şi fină izbucni în plâns. 
Într-un târziu, tartorul se îndepărtă neînduioşat, 
necruţător cu aceia ce nu veneau de pe stradă cu meseria 
gata învăţată. 
          Un salariat se apropie precaut şi îi şopti ceva la 
ureche. 
          - Au venit ăia?!  se înroşi şi mai tare. – Acolo sunt? 
          Ajunse lângă ei ca un vârtej. 
          -  Dacă secretarul vostru de partid  este bătut în 
cap, aflaţi că eu nu sunt! răcni pe neaşteptate. – Unde aţi 
fost ieri de nu aţi venit să participaţi la ruperea primei 
pagini din tirajul albumului? - Statu’ nu vă plăteşte ca să 
staţi toată ziua cu ţuica în nas ori la vrăji cu singura 
doritoare din grup, în timp ce aici se strică lucrări de zeci 
de mii!… 
          - De mine aţi vorbit, tovarăşuuu?… 
          - Nu, de Manon Lescaut!… Ce, crezi că m-ai speriat 
că ai făcut botu’ ăsta lung?…  
          - O să vă reclam la Partiiid! 
          - Poţi să scrii şi la Poşta Emisiunii! – Ia ascultă, măi 
tovărăşele, ăl’ de faci pe şefu’ de haită, că nu mi-amintesc 
cum dracu’ te cheamă – Ţucu, Ţuchi – de săptămâna 
viitoare vii în producţie ! Erai angajat pe post de 
dactilograf, las’ că am angajat-o la voi pe fiică-mea – 
tovărăşiei tale n-o să-i stea rău nici ca necalificat! - De-
acu’ o să bei dimineaţa, la prânz şi seara doar lapte, din 
ăla nu te mahmureşti nici dacă fermentează! Şi curând o 
să-l iei după tine şi pe nea Titi-Duru –  unchiu-tău – să vă 
bateţi joc de lume şi p-aici – poate încasaţi o dată vreun 
pumn printre două coji de seminţe să v-ajungă! Na, ai 
aici Decizia, se întoarse pe neaşteptate pe călcâie grăbit 
să  ajungă înapoi la zeţărie, unde mai avea o vorbă. 
          Drumul înapoi l-au făcut în tăcere desăvârşită. Pe 
hol, unchiul era iarăşi proţăpit la mijlocul acestuia, 
probabil într-o ediţie revizuită a comprimărilor de azi-
dimineaţă. Ca şi atunci salariaţii erau în forfotă 
paroxistică pe culoar, încercând să salveze ce se mai 
putea salva în următoarele cinci minute. 
          - Ce faci, nepoate, aşa repede ai teminat munca de 
teren azi?… Altădată ţinea cel puţin până la două!… 
spuse când nepotul fu la un pas să-i intre cu ochiul în 
arătătorul mâinii stângi. 
          Braţele îi căzuseră pe lângă corp. Continua să-i 
privească întrebător. 
         - Tovarăşu’ Ţucleacu… pssst… tovarăşu’…  
          Îşi continuă drumul fără să se întoarcă.  
          - Cererea mi-a fost admisă… merg la şcoala de 
dactilografe… chiar dacă nici dosarul nu-l am prea 
bun… vă mulţumesc din tot sufletu’ meu!… ajunseră în 
fază apoteotică şoaptele. 
          Fără nici un cuvânt, intră în birou şi începu să-şi 
strângă tăcut lucrurile personale din sertare, alături de 
arhetipalul tovarăş Rudi. 
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Dan HUDESCU 
 
 

Nostalgie 
 

Tu omule, cu părul nins 
De vremuri bune sau ostile 
N-ai observat cum s-a prelins 
Pe lângă tine viaţa-n sine. 
Şi-acum cu teama de priveşti 
În luciul fluturat de ape  
Nu mai găseşti acelaşi ins 
Cu strălucirea din pleoape. 
 
C-un tremurat de teamă-n vis 
Mai retrăieşti clipe trecute 
Făr să observi ca spre abis 
Alunecai în salturi scurte. 
Ai vrea ca sufletul pribeag 
Să-ademenească eternitatea 
Şi să agăţi în colţ de stea 
Nolstalgic clipa ta de viaţă. 

 
 

Nu ştiu de ce sunt poetul?! 
 

Eu sunt cel ce aşterne timid şi înverşunat 
Cuvinte amestecate între idei nebune 
Beţie înmugurită pe unde de lumină  
Sau doar delirul sumbru al spaţiului ascuns 
 
De-ncerc să-mi schimb destinul  
din scurgerea de timp. 
Inconştient dau totul pe-o clipă de nimic 
Şi strig din neabisuri vremelnic conştiente 
Chemări înnebunite de profeţii bizare 
Idile nesperate din iureşul sălbatic  
Ce vor să se unească cu al meu timp singular. 
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Elena ARMENESCU 

 

Primordiale 
 

De ce totdeauna trebuie să fie 
O apă 
Un foc 

Cerul,  pământul 
Şi văzduhul acesta ameţit 

De neliniştea zborului? 
 

Cum să fie înţeleasă 
Povestea aceasta 

În care o melancolie aspră 
Îşi ţese văl din incertitudini, 
Somnambule deznădejdi? 

 
Neaşteptate amintiri 

Incendiază  
Arogante trădări 

 
Că urci sau cobori, 

La fiecare treaptă simţi 
Golul. 

Că realitatea 
Nu este ceea ce vedem 

Că viaţa noastră 
E întreţinută de cuvânt 

Ce e Adevărul? 
 

Adunătura plebee din Agora 
Înţelegea capcanele socratice 

“ştiu că nu ştiu nimic” 
 

Dar zilnic aud de ape 
De apele de sus, 
De apele de jos 

Tăişul sabiei verbului 
Luceşte scurt, ca un zâmbet. 

 

Cuvintele  
Înmuguresc pe buzele noastre 

Ivite  
                     Din apele tăcerii. 

Ele...din dragoste se încheagă! 
 

 

 

Duh în cercuri 
 

Duhul tău, în juru-mi 
În cercuri aleargă! 
Strunindu-mi fuga 

şi dintr-o dată 
Cred în întâmplare. 

 
Corpul meu se regăseşte ţărm 

Se regăseşte 
Mare 

Mareica mare 
Iar tu, rătăcită, rătăcită corabie 
Azvârlită de necruţător destin 

În naufragiu 
Scos din primejdia eşuării 

Scufundării, 
Posibilei dezintegrări 

În adâncuri pustii. 
 

Căutându-ne 
Găsindu-ne-n lume 

Urca-vom tulpina viţei de vie 
Până în cer. 

 
Duhul tău, în juru-mi 

Îîn cercuri aleargă! 
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Ochii 
amurgului 

 
 

 
Ochii amurgului 

Văd mai mult, ştiu mai mult 
Despre frumuseţe şi iubire 

 
Eu nu ştiu ce înseamnă doi 

 
Crânguri noi ivite 
Lăstărite-n strigăt 
Străbat alergând 

Scrijelindu-mi coapsele  
Cu zgârieturi, cu vânătăi 

 
Eu nu ştiu ce înseamnă doi! 

 
Iubitule! De ce nu mă laşi 
Să-ţi arăt vulturul rotitor 

Pe cer, berzele-n zbor 
Frânghia, cercul, roata , sfera  

De ce-mi strangulezi 
De ce-mi sângerezi  

vocalele 
chiar aici,  

Lângă geometria genunchiului? 
 

Ochii amurgului văd mai mult 
Ştiu mai mult 

Despre frumuseţe şi iubire 
Când lin, cercetător 

Cad  mângâietor 
Peste molizii tineri 

Crescuţi pe malul râului  
Unduios, şerpuitor. 

 
 
 

 

Implacabila 
întoarcere 

 
 

Totul e prestabilit 
Cerul, relieful apelor 

Mersul ineluctabil prin Labirint. 
 

Cum treci de-o  viaţă prin zile şi nopţi 
Prin lumină şi întuneric 

Fără să atingi pereţii 
De tine lovindu-te 

Nelovindu-te 
Aşa străbaţi 

nevăzut 
Colţurosul Labirint. 

 
În linie dreaptă sau zig -zag 

Cu porţi şi uşi secrete 
Ce dau în alte porţi, alte uşi 
Ferecate, cu sau fără vameşi 

Ori paznici 
Cu frauduloase, 

clandestine treceri 
Prin chei, prin trecători, 
Prin erori, printre erori 

Îl treci, îl petreci. 
 

Deschizi şi închizi perpetuu 
Fără voia ta, curgerea întâmplării 
Paradoxal trezindu-te în aventură. 

 
Îngăduit sau neîngăduit 

Înveţi să trăieşti 
Ca fiul rătăcitor 

Bucuria întoarcerii acasă 
Păstrând în tine bine ascuns 

Labirintul. 
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Viorel SAVIN 
 

 

Drumul întoarcerii 
 

urmez temător  
drumul întoarcerii în ierburi.  
 
trebuie să-mi uit adolescenţa  
ca să vă întâmpin  
cu braţele deschise / nu pot să explic 
de ce în mine există  

locuri închise de frică. 
aveţi atâta nevoie  
să credeţi  
că mor trist…  

însă eu  
vă dezamăgesc şi ridic  
cu infinită bucurie  
piatra ce mă loveşte! 
 

obligat să supravieţuiesc cât lumânarea  
încă aşteaptă pe noptieră  
să-mi lumineze ultimul drum  
îmi strig disperat adevărul!  
 
    inutil / vă interesează  
    doar modul în care  
    pot fi folosit. 
 
în încercarea vieţii   
în Univers  
de-a ancora pentru vecie 
verigă sunt / simplă  
în lanţul de oameni  
etern aruncat peste bord – 
destinu-mi este să ajut după moarte  
    la tragerea urmaşilor mei 
    în abis! 
 
contemporan al vostru  
nesupus  
am ajuns 
     să scriu poemul acesta 
     să-mi resuscitez  
       cu speranţă  
       clipele lăsate în urmă 
să strig iarăşi şi iarăşi  
       în van:  
       „aveţi milă”! 
să nu pot părăsi Bacăul  
       din pricina magnoliei ce înfloreşte  
       lângă o statuie de bronz! 
 
beat  
ca un matroz salvat de pe un vas  
eşuat recit ultimul meu soliloc  
şi îmi strig  
mirări vesperale  

 
Năstasă Forţu, Compoziţie 
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în scrisori către băcăuani derutaţi. 
  
    sufletul meu  
    ca să nu moară de sete 
    are nevoie de lacrimi. 
le-am căutat  
contrariat  
de proprii impulsuri m-am refugiat  
din dragoste de voi în funcţii înalte / am 
cerut audienţă   
iubirii voastre  
prin săli îmbâcsite de aşteptare  
dar voi   
din toate puterile m-aţi ajutat  
numai să plâng!  
 

acum  
trupul îmi geme  
tot mai stins  
spre apus…  
ziarele foşnesc  
în limba lor  
că Moartea dă roată…  
 
a trecut vremea  
să ne împăcăm  
cu poeme nescrise 

(aş vrea timpul să-l întorc!) 
dar vorbele mele  
au săpat  
mult prea adânc între noi – 

unica şansă de conciliere  
este să golesc lumea de mine. 
  
     rugu-vă ascultaţi  

foşnetul copacilor 
ca pe o rugăciune de noapte!... 
 

adevărat: 
am băut  
am călătorit  
din greu am lucrat  
am iubit ehei!...  
amintiri am sădit  
prin cârciumi  
prin sate  

prin cartiere rău famate  
în inimi de copile  
în inimi de doamne 
în minţi altruiste şi prin  
biblioteci.  
 
primejdiile hămesite mereu 
m-au pândit   
până şi din  
desişurile istoriei!  
 

peste tot  
cu credinţele mele am fost.  
făcut mincinos am cerut în genunchi  
să mi se explice ce se întâmplă  

cu mine  
cu voi  
cu viaţa vampirică de azi 
şi cu cea de apoi! 

 
zilele  
precum pietrele cu mâzgă sub ape   
mă obligă să înaintez  
tot mai nesigur - 
    simt cum cad  
    ajuns de cules 
    în gâtlejul timpului. 
  
tot mai puţin  
îmi rămâne de înfăptuit / cât invidiez  
fiinţele ce nu cuvântă!... 
 
    doar faptele confirmă înţelepciunea  
    iar eu  
    întârzii în lamentaţii netrebnice 
(dintotdeauna trufaşul  
a dorit  
să înţeleagă ce se întâmplă cu sine!)  
 
sufletul meu  
sfâşiat peste păduri 
aşteaptă să apăs pe trăgaci: 
    urmez supus  
    drumul întoarcerii 
în ierburi!  



 Iarna 2014  | Contact international 175 

 

Boris MARIAN MEHR 

 

 

Orbiţi de 
cărăbuşi din 
aur 

 
Orbiţi de cărăbuşi din aur, 
Cum traversăm, în abandon,  
E ora când Unicul Faur 
Ne-ndeamnă la un veşnic somn. 
Nici timpul nu este acelaşi, 
Cad şi cadranele de ceas,  
Auzi cum murmură, grilaje 
Se lasă peste răposaţi. 
Conturul sângelui, aminte 
Să ne aducem de părinţi,  
Orbiţi, noi mergem înainte,  
În urmă noi lăsăm dorinţi. 
Aş vrea să mă mai nasc o dată, 
Să-ntreb de ce şi cum şi ce, 
Să văd privirea ta mirată 
Din lumea care nu mai e. 

 
 

Cuvântul 
 
Eram păgân, aveam un munte, 
Urcam la el din piatră-n piatră 
Ajuns, eu îl rugam – Mă iartă, 
Străfulgera privirea cruntă. 

Mă iartă, îi spuneam, că minte 
Iubirea mea, că trufaş sunt, 
Că mă răzbun, am suflet crunt, 
Deşi am arme din cuvinte. 
Alb mă privea idolul, vântul 
Venea să-mi mângâie obrazul, 
Ca o fecioară fără nazuri, 
Dar muntele-ascundea Cuvântul.  
De multe ori caut alinare, 
Iar oamenii par munţi de piatră, 
Ei niciodată nu te iartă,  
Deşi sunt fraţi cu mândrul Soare. 
Deşi au stele-n jur, sunt duhuri 
Care şoptesc vechi basme, cânturi, 
Atunci eu mi-am ales Cuvântul 
Şi lui mă-mpărtăşesc, mă bucur 
Că El este mereu cu mine, 
Cum să-l numesc? În Carte scrie 
Că Dumnezeu cunoaşte mila, 
Ajunge să mai uiţi de tine. 
Iar muntele rămâne-n urmă,  
Cu tot ce am iubit zadarnic,  
Strălucitor, prezent şi harnic,  
Mă scoate Dumnezeu din junglă. 
 
 

 

http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/12/orbiti-de-carabusi-din-aur.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/12/orbiti-de-carabusi-din-aur.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/12/orbiti-de-carabusi-din-aur.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/12/cuvantul.html
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Durerea 
Imi este inima o aripă frântă, 
În frunte port o rană adâncă,  
Sapă suflarea în aerul dur,  
Trăiesc cu durerea în plin huzur, 
În sfera de sticlă e sufletul-jar, 
Doar întunericul n-are hotar, 
Pe roata norocului sunt schingiuit, 
De ce aştepţi, Doamne, să fii iubit? 
Sau nu mai aştepţi. 
................................................. 
Intreb Timpul, pentru ce trăim? 
Simplu, îmi răspunde Timpul, să suferim, 
Simplu, îmi răspunzi, tu, iubită de mult, 
Nu mai vreau să te văd, nu mai vreau să te 
ascult, 
Nu ţi-e teamă , iubita mea, nu ţi-e teamă 
defel 
Că vom fi pradă 
Viermelui mişel? 
Nu mi-e teamă, iubitule,  
Cu tine voi fi,  
Nu te-am iubit şi nici nu te-oi iubi. 
Atunci pentru ce, oare, ne-am născut? 
Timpu-mi răspunde- Eu sunt cel care am 
vrut 
Să vă pun la-ncercare iubirea, iar voi 
V-aţi crezut veşnici, jalnici eroi, 
In certuri mărunte şi de prisos 
M-aţi irosit.Eu rămân ce am fost, 
Iară voi, în altă viaţă venind 
Veţi trăi pur şi simplu, iubind, doar iubind. 
 
 

Profesorul 
Bastonul profesorului 
 

Eram propriul meu prizonier, 
De parcă din război mă întorsesem ieri, 
Povestea pe o bancă profesorul, blând,  

Creştem cu toţii din acelaşi pământ, 
Oriunde calci găseşti, chiar de nu vrei,  
Urma celui plecat printre zei, 
Ah, iartă-mi boala, voiam să spun Domnul, 
El , care singurul nu ştie somnul,  
Profesorul, iată, plecă, luă bastonul,  
Avea măciulie de fildeş, bon-tonul 
Îl obliga pe profesor să fie 
Cât mai aproape de ce va să fie,  
Lovea bastonul pe asfalt, din-din-don, 
Profesor reîncarnat în baston. 
 

Biblioteca profesorului 
 

De mult n-a mai scris un vers profesorul,  
Eheu, de mult, cu-ntâlnirea alesului, 
Acel victorios om al speranţei, 
Dar nu ştie nimeni ce moare-ntre stanţe, 
Un vers, o secundă, un om, o balenă, 
Aţi auzit de Homer, de Elena,  
De Paris, de Viena, de Bolintinu? 
Profesorul uită mereu buletinul,  
Numai bulina n-o uită, cutremur 
Va fi, ni se spune, ce vremuri,ce vremuri, 
Nu poţi fii sigur cu biblioteca,  
De se răstoarnă, de mai respiră 
Ca o balenă ori precum firul 
Alb, de nisip care demult 
A fost un mag în domeniul ocult. 
 
 

Tramvaiul trist 
Inainte de a muri sau de a pleca definitiv 
De la catedră, sufletul se îmbrăţişează  
cu trupul ca doi amanţi, şopti profesorul 
lângă Staţia Tramvaiului Trist. Ia-mi un bilet, 
te rog, spuse el, am avut şi eu o iubită,  
în numele ei te rog, ia-mi un bilet. 
Câte dimineţi de aer rece şi proaspăt 
Au trecut peste noi, de când oraşul Ur nu mai  
este,  
Îl întrebă pe profesor un cetăţean care nu ştia 
bine staţiile, 

http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/12/durere-imi-este-inima-o-aripa-franta-in.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/11/profesorul.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/11/tramvaiul-trist.html
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Nu le-am numărat, murmură el,  
Doamne, dar ce vorbiţi, parcă nu aţi fi 
Dumneavoastră,  
i-am scuturat braţul, el s-a lăsat moale 
şi atunci am observat că mâneca şi haina 
erau ale lui, restul, o simplă confuzie,  
profesorul alerga pe lângă Tramvaiul Trist 
şi nu putea să mai urce. 

 

Citesc versurile 
profesorului 

 
Citesc versurile profesorului 
 

Citesc versurile profesorului 
In întuneric,  
Ele strălucesc ca nişte ochi de pisică 
Sau ca ţigările unor puşti sub scară, 
Ca părul ielelor electrizat de ramuri, 
Ca nucleele sub microscop, 
Ca urechile doamnelor la teatru,  
Ca submarinele ieşite din adâncuri, 
Aprind lumina 
Şi totul se risipeşte, 
In faţa mea stă mut profesorul. 
 

Afina  
 

„Numai copacilor morţi le place focul”,  
Spunea profesorul privind îngrijorat 
Cerul, cineva se uită la fel şi deschise 
O umbrelă înflorată, „Un gând mărunt 
Poate fi grădinar pentru întreaga lume, 
Cine ar putea reteza norii?”, profesorul 
Luă o afină între dinţi şi o strivi încet, 
Auzeam geamătul mic al boabei, apoi 
eliberarea 
Din chinga circulară, sângele ei de pui 
De balaur năvălind printre dinţii puternici 
Ai profesorului, un fulger lovi, conform  

Celor spuse , un vârf de copac uscat 
Şi focul ne lumină ca pe nişte vase vechi 
De aramă. 

 

Cartea 
Părinţilor 
 
Elie Wiesel – „Celebrare hasidică” – Inainte 
eram un nimeni şi înţelegeam totul, acum sunt 
la loc de cinste şi nu înţeleg nimic. 
Dacă oamenii nu ar minţi, Mesia ar fi venit de 
mult. 
Din Pirkei Avot – Dobândeşte-ţi un învăţător, 
câştigă-ţi un prieten, judecă pe fiecare om după 
partea lui cea bună... Cel care aleargă după 
faimă, îşi pierde faima...Ceea ce trece drept 
Adevăr este adeseori doar o părere acceptată... 
Înlătură subordonarea, adevărata învăţătură nu 
cunoaşte ierarhii... 
 

 

Cartea Părinţilor 

 
Istoria este, uneori, ca o barcă 
Legănată pe ape negre, sângerii,  
Cineva ucide, ce găseşte, încarcă 
Obiecte de cult. Ochelari, jucării, 
Cineva părăseşte în larg naufragiaţii, 
Pe cei ce-şi salvează puţinul rămas, 
Ultimul coltuc, fărâma de viaţă. 
Ziua de azi este doar un popas? 
Ne trebuie, oare, o arcă a lui Noe? 
Laviathanul pare un blând caşalot, 
Cineva ucide, tăcerea-i dă voie. 
Mă aplec şi citesc Pirkei Avot. 
 

 



 

http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/11/citesc-versurile-profesorului.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/11/citesc-versurile-profesorului.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/11/cartea-parintilor.html
http://altepoemebmm.blogspot.ro/2009/11/cartea-parintilor.html
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Viorica MOCANU 

 
singur printre 
lucruri 
ochii închişi nu dorm...încă 
în mătăsuri de noapte 
perdeaua îşi doarme culoarea 
se tace 
în casă fiecare lucru pare 
un suveran stăpânindu-şi locul 
poduri peste viaţa mea 
aştept 
paharul prea plin 
îşi evaporă setea...în sare 
cearşafurile se sting curate 
lucrurile se părăsesc pe ele însele 
tabloul nepictat răspunde 
la neîntrebarea ta  
răspunsul este Da 
cărţile vorbesc cu îngerii lor 
despre fructele  care se  usucă pe masă 
ele mai ştiu câte ceva 
despre timpul negustat 
în hol papucii de casă 
mai ştiu şi ei câte ceva 
despre tandreţea tălpilor goale 
iar pernele... sunt...sunt la locul lor 
afară 
mă învăluie tandreţea nopţii 
şi aerul e gros ca mierea 
trebuie să fiu...trebuie să fiu... 
încep să adun rufele cu mişcări mecanice 
şi braţele se umplu de prospeţimea veşnică a 
pânzelor 
abia atinse, abia purtate 
mă îmbrăţişezi într- un vis...un vis plin, lumesc 
trupul meu  îţi absoarbe dulceaţa 
zâmbesc 
şi  lucrurile se risipesc în simplitatea luminii 
 

 

din inima 
timpului 
 

e noapte...ferestrele dorm 
pereţii se scufundă-n valuri de tăcere 
văd strălucirea coapsei tale 
şi umbre tremurânde ce coboară... 
mă pierd în tine 
în lumină 
îmbrăţişările tale 
şi fulgii de nea străbat  în fereastră 
se deschid dincolo... 
îmbrăţişările noastre 
simt  
şi muşc din inima timpului 
clipele-mi zvâcnesc pe buze... 
pe buzele tale adânci ca pârgul toamnei 
simt 
trupul nostru cu miros de clipă vie 
şi stele călătoare... 
a nins 
şi ne-am iubit 
la capătul lumii 
în noaptea aceea 
dincolo de fereastră 
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lumină măritată 
lumina lunii 
îmi părea măritată 
şi firele de iarbă 
purtau în vârf  inele 
rotunduri ce creşteau din noi 
am văzut apoi 
cum ai rupt o bucată din lumina lunii 
mi-ai prins-o în păr 
luna îţi săruta obrazul 
şi tu o îmbrăţişai în tine toată 
nu ştiu să-ţi spun alt adevăr 
decât că  am descoperit viaţa 
în noaptea aceea 
cu lună măritată 

 

oglinzi  
 
mi s-a întâmplat să uit că sunt vie 
mergeam pe un drum 
credeam ca era al meu 
pe drum o oglindă îmi răsărea mereu 
n-aveam chef să-mi văd mutra 
de om 
au început să mă doară picioarele 
de atâta mers 
şi durerea mi-a amintit că sunt vie 
mi-era sete 
eram aprinsă de sete 
atât de aprinsă că aş fi sorbit un izvor întreg 
cu toată curgerea lui prin lume 
şi cu pietrele toate 
aş fi băut izvorul până la vărsare 
şi-n mine ar fi răsărit oglinzi 
m-aş fi pus în faţa soarelui 
şi aş fi strălucit atât de tare 
că aş fi orbit pe oricine 
atât de sete mi-era 
dar tu ai schimbat lumina 
din mijlocul sufletului au început să-mi crească 
ochi adevăraţi şi teferi 
erai primul om întâlnit în mine 
şi nici o oglindă pe drum 

cealaltă lumină 
soarele ne privea 
prin fereastra de frunze 
ca nişte săbii de lumină 
pătrundea în carnea noastră 
şi ne amesteca cu amurgul 
un fel de aur viu se preschimba în sânge 
la poalele măgurei 
clopotele vecerniei ne chemau... 
ne chemau 
îngenunchiaţi şi desculţi 
ca oştenii ce se întorc 
pe câmpul de luptă 
unde au strivit oasele păgânilor 
apusul ne privea altfel 
eram amândoi 
întrupată acolo doar eu 
şi mirosul ruginiu al frunzelor 
se amesteca cu rostul rugăciunii 
înaintam zâmbind gândului 
că am păşit în ţara sfântă a dragostei... 
a dragostei noastre 
la capătul frunzelor 
sub castanii gri 
răsări o mireasă 
cu braţele albe şi reci 
încerca să imortalizeze obrazul toamnei 
după perdeaua înserării 
luna plină aştepta 
cealaltă lumină... 
acelaşi decor 
doar ochiul nostru mai bătrân cu o clipă 
 

 
Năstasă Forţu, 
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vorbeşte-mi 
toamna 
 
septembrie 
clipele sunt tot mai puţine 
şi paşii tac în trecerea lor 
mereu aceeaşi 
niciodată la fel... 
te rog, suflet al meu 
nu-mi vorbi despre moarte 
vorbeşte-mi despre frumuseţile toamnei 
niciodată nu sunt la fel 
 

şi totuşi poarta 
este deschisă 
 
difuz 
incomplet 
greu de cuprins în adânc de  cuvinte... 
un râu magnetic curge din ei 

artiştii izvor 
ce poartă libertatea în sânge 
în valuri de lumină 
sensibilitatea lor fără porţi 
deschide totuşi poarta 
către lume... 
ocazional 
difuz 
incomplet 
greu de cuprins în adânc de cuvinte... 
 

de toamnă 
 
cresc muguri de nerăbdare 
în regatul rădăcinilor adânci ... 
sub răsuflarea soarelui crud 
un fel de toamnă 
începe chiar de la picioarele noastre 
neclară...bizară...scurtă toamnă... 
prin măduva ei curge  marea...verde...bătrână 
sublunară... 
o femeie. o tânără cum sunt mii în toate oraşele 
lumii 
străbate cu ochii ei  depărtarea... 
frunzele simt 
câtă toamnă încape în oameni... 

 

 
Năstasă Forţu, 
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Ion MARIA 
 
 

 

 
aşteptând 
frigul 
 
 

toată noaptea am aşteptat 
frigul 
tu dormi dragostea mea 
când frunza îşi face somnul 
de frumuseţe 
nu ma vrei să ştii de mine 
chipul tău este pe o monedă  
veche 
al meu încă mai prinde contur 
(ceilalţi ne privesc miraţi 
şi noi nu ştim că viitorul lor 
este prezentul nostru) 
cei mari trag sfori pun 
piesa lumii în scenă 
dar şi lor (uneori) le explodează 
soarele în faţă 
şi ei aruncă cu banul 
meru cade numai chipul tău 
care este gravat 
pe ambele feţe 
tu dormi dragostea mea 
nu mai vrei să ştii de mine 
cum stau aici însingurat 
şi aştept frigul 
cei cu aripi (nu ştiu din ce specie) 
îmi şterg cuvintele 
le este frică de tot ce scriu 
tu dormi dragostea mea  
şi eu din visul lumii 
am dispărut 

 

 

 
ce bine joci în 
film 

pentru M 

 
ce bine joci în film 
eu îţi sorb fiecare privire 
fiecare zâmbet 
şi tu te faci că nu mă obsevi 
cum stau mut (ca şi în viaţă) 
de admiraţie 
 
ce bine joci în film dar nu-mi faci 
nici un semn discret (ca şi cum 
mi-ai face cu ochiul) 
filmul este o convenţie 
însă tu îţi iei rolul 
prea în serios 
atât de serios că m-ai uitat 
eşti îndrăgostită de personajul  
masculin din rolul principal 
şi nu de mine 
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ce bine joci în film 
te privesc mereu aştept 
să faci un semn (discret) 
pentru mine cel din faţa 
ecranului 
aştept să-ţi aminteşti 
că şi eu exist 
că şi eu te iubesc 
aşa cum te iubeşte  
bărbatul ce joacă  
rolul principal în film 
oare cum mă pot transforma 
în el? 

 
 

în vremea 
războiului 
gazului de şist 
 
 

în vremea războiului gazului 
de şist 
eu umblu prin lume 
ca un revoluţionar 
înconjurat în jurul sufletului 
cu un steag roşu 
ca sângele îngerilor 
e vremea războiului gazului  
de şist 
şi în new york times scrie  
depre mine 
se spune că te iubesc  
atât de mult încât în ţară 
este pericol de cutremur 
în secret (dar ştim şi noi) 
clubul bilderberg se întâlneşte 
la bucureşti 
vor să ia o măsură cu mine 
se tem de dragostea mea 
şi de steagul roşu înfăşurat 

în jurul sufletului 
pentru a reduce presiunea 
bank of america va arunca 
dolari şi acţiuni 
pe piaţă 
şi noii dolari vor avea chipul tău 
pe ei 
de dragul tău voi crea o societate  
secretă (un fel de masonerie) 
eu şi cărţile mele vom jura 
pe inimă 
că te vom iubi până la sfârşitul  
timpului 
până şi partidul comunist chinez 
se teme de mine şi de dragostea mea 
chiar dacă şi el are un steag roşu 
dragostea mea este atât de mare 
că pune în pericol toţi pământenii 
şi extratereştrii 

 

 
Năstasă Forţu, 
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Petrache PLOPEANU 
 

căpăstru de 
smirnă amară 
 
…Mi s-a pus un căpăstru de smirnă amară..., 
dulcelui gând ce-n buiestru juca, 
cineva dintr-o scoarţă de lume, 
planul uman săltând dejuca 
și spunea:  dorinţa ți-o ară, 
iar peste cap aruncă într-o doară, 
hamul tău cenușiu fără nume. 
 
Armăsarul  de ambră stingheră, 
tămâiat se-ntrema… 
 
Trecea la galop printre rânduri de spini, 
nu vedea mâna de sus cât o eră, 
n-auzea glasul  ce din hăis îl chema: 
spre dreapta, de-a dreapta, calule pag, 
doar acolo vei putea să suspini, 
doar atunci vei putea să te bucuri, 
de dorința gândului mag. 
 
…Și capul spre dreapta mi-e tras tot mai strâns, 
mai strâns mi-e grumazul în chinga de fum, 
ceara s-a dus și-au rămas numai mucuri; 
doar ele-au rămas privindu-mă-n ochi, un 
drum 
și un plâns… 
 

străjerul din 
capătul mâinii,  
 
Trupul fecioarei se vrea primenit 
cu priviri și dorințe,  
cu oftaturi și-nscrisuri aldine; 
este cetatea aceasta prea mult pentru mine? 

Îmi spun tot mai des: „prințe, măi prințe, 
cucerește clipa ce înc-a rămas, 
fi-nvingătorul mereu pomenit 
de ultimul cronic din ultim popas, 
acela ce vrea să te vadă în turn”. 
 
Istoria lui se-ncinge la soarele zilei, 
mulțimi de soldați citesc epopei de carton, 
când le spune trecând taciturn: 
„e pauză-n raiul femeii de mâine, 
a venit ora pâinii, 
luați și mâncați, trupul său  agaton”. 
 
…Doar la margini de munte rănit, 
străjerul din capătul mâinii,  
halebarda-și ascute și spre mine o’ndreaptă: 
„așteaptă, mesire, așteaptă, 
timpul tău n-a venit. 
 
…Din pulberi  
te spulberi, 
în aezi, 
te-ntrupezi 
și din ea, din fecioară la margini de munte, 
spre cetatea femeie, fă singură punte”. 
 

Gloria goală 
 
E-o vreme când multe se scurg de la tine, 
e-o vreme când toate pe fugă-s mereu, 
iar muza iubită fugită-i c-un zeu, 
departe, departe în lume, 
dar  îți spui, încă-i bine 
fârtate al meu, ai un nume 
și Gloria goală te-așteaptă la gard. 
 
Tropot, copita aruncă-n pământ, 
Calul legat e-un fulger de vară: 
„Stăpânul  miroase fumul de nard, 
Stăpânul adoarme pe lauri de vânt, 
Stăpânul visează mâna-n ostrețe, 
cum mângâie sânul celei ce-așteaptă afară, 
dincolo de drum, visate ospețe”… 
 
Colbul, pe alba ei piele, 
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sună a gong prelung defazat, 
este ea, una din iele: 
„te aștept de o eră, măritule scrib 
să te scot la mezat, 
să te cumpăr cu albii arginți, 
de l-al treișpelea trib, 
 
…Și-om pleca împreună prin trecutele ginți, 
și ne-om scurge iubirea în fugă înceată,  
tu vei scrie în mine înc’ o dată, 
eu voi strânge oboli-ntre dinți”. 
 

tărâmul din 
Romă 
 
De unde-am venit când alții plecau, 
soarele nopții mai știe să spună… 
Eu, gura mi-o-nchid cu alge și sare, 
cu solzi de sirenă din lună, 
n-o să spun că știau, 
cum să-i zică mării că-i mare, 
drumului, pânză țesută în casă. 
 
Nu știam de ce vin, 
de ce alții pleacă ca hoții în zori… 
Orașul aceasta mă lasă, 
tot mai lin, 
cântec să-i fiu, ca un bulgăr de seu, 
ca o albă piele din flori. 
 
…De atunci am rămas numai eu, 
între stânci de carton ondulat, 
patul meu s-anfrățit cu deșertul în comă, 
visul meu s-a trezit și-a aflat, 
că-s plecat în tărâmul din Romă, 
să aduc legiuni de cântare în dar, 
greutăți și măsuri, 
atlaz și mătăsuri. 
 
…Tot mai rar, 
tot mai des, 
înțeleg, ce nu e de-nțeles… 

aura ta s-a 
umplut de 
pământ 
 
Sapă, a spus Cineva și vei da iar de apă, 
de sânge și carne 
printre veșnice marne, 
printre soluri căzute din rai. 
Sfântul, Șef de echipă pe grind 
nu-ți va spune, mai stai. 
Aici nu-i agapă, 
petrecere-n care se prind 
cei fără pat în galbenul lut! 
 
Sapă, suflete, sapă. 
În groapă adâncă 
scapă de vântul cel slut, 
de aer și soare, 
topește-te-n apă 
și stâncă. 
Știu că te doare 
săparea aceasta în marea ce-a fost, 
în panta din dealul anost, 
munte-altădată cu vârful în îngeri. 
 
Sapă din nou între plângeri, 
printre dinți și coaste străpunse, 
colbul de oase și creier e-al tău; 
zău, suflete, zău, 
mult mai adânc poți săpa, 
chiar dacă aura ta, 
s-a umplut de pământ… 
Acum porțile tale sunt unse, 
nu se-aude geamăt de fier, 
nici bătaie de vânt, 
doar prin tine mai poți săpa… 
Tu suflet, băiete, de vrei, poți scăpa: 
cheamă Duhul Diriginte-n Șantier, 
demisia dă-i-o, să-și cate 
alt suflet calificat în păcate. 
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Emilian MIREA 
 
 
 
 
 
 
 

 

lagăr de 
concentrare  
 

blocul în care locuiesc e 
un lagăr de concentrare în care 
morţii se întorc zilnic   
să-şi recupereze coaja  
de pâine şi zeama de iarbă 
pe care nu au apucat să 
le mănânce pentru că au fost 
împuşcaţi înainte de  
masa de prânz  

  

spânzuratul 
 

în balcon se aflau  
mai multe lucruri: 
preşuleţ 
măsuţă cu două scaune 
(pentru stat la cafea 
dimineaţa) 
ghivece cu flori 
borcane cu murături 
şi altele 
 
spânzuratul din balcon 
însă 
trecea neobservat  
pentru că acele lucruri 
nu aveau nevoie de el  

 

 

singurătăţi 
 

ai spune că 
o singurătate unită 
cu o altă singurătate 
ar putea forma un cuplu 
 
e absolut greşit –  
ele formează 
doar 
două singurătăţi 

 
 

resemnare 
metafizică 
 

femeia din vitrină 
cu un mamelon înfundat 
e doar un manechin vechi 
pe care nu l-a iubit nimeni 
niciodată 
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am avut 
pentru o clipă 
iluzia că manechinul defect 
eşti tu 
într-un moment de revoltă 
a trupului împotriva  
spiritului şi de  
resemnare metafizică şi 
fără hormoni 

 
 

bluza 
 

o bluză neagră 
şi sinistră 
aşteaptă într-o vitrină  
să fie cumpărată de cineva 
 
după cum arată 
ar putea fi bluza pe care 
o poţi îmbrăca în 
ultima zi de viaţă 

   
 

suntem iarbă  
 

am aflat că 
după ce murim 
creierul ni se lichefiază 
şi devine un lichid verzui  
ca iarba 
 
acum îmi dau seama  
cât de simplu e totul: 
suntem iarbă  
păscută de vite  
apoi ne prefacem  
în lapte şi  
în copii  
şi tot aşa 
până când universul  

se va sătura de noi şi  
va scutura 
puternic 
preşul de la intrare  

 
 
 

tentativă de 
suicid 
 

mi-am dus 
de mai multe ori 
sufletul pe marginea prăpastiei 
şi am vrut să-i dau brânci  
dar 
de fiecare dată 
a plâns şi m-a implorat  
şi mi s-a agăţat cu disperare 
de trup 
să nu îl arunc 
 
la noapte 
târziu 
după o seară de beţie 
când va avea vigilenţa scăzută 
o să încerc din nou  

 
 

erotică 
 

o frumoasă blondă  
îmbrăcată în negru 
trece strada 
iar ochiurile de apă  
rămase în urma ploii 
lucioase şi perverse  
i se uită pe sub  
fustă 
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Raskolnikov 
 

în fiecare zi descopăr 
în mine 
un Raskolnikov 
gata oricând să comită 
o crimă 
 
noroc că ţin armele  
ascunse şi 
preventiv 
ca să-l descurajez 
m-am mutat lângă 
închisoare 

 
 

Sfânta Treime 
 

trei brăduţi păzesc intrarea 
în casa mea 
ca o Sfântă Treime care 
are grijă să nu intre răul 
 
curios este că pe tine 
care eşti întruchiparea păcatului 
nu numai că te lasă să intri 
dar îţi fac şi plecăciuni 
 

 

clădirile vechi 
 

clădirile vechi  
de pe strada mea 
parcă cer 
îndurare 
buldozerului care 
tocmai a apărut 
cu nu ştiu ce treabă 
prin cartier 

 

 
Năstasă Forţu, 

 
singurătatea 
Lui Dumnezeu 
 

 
animalele atacă atunci  
când simt frica 
 
oamenii 
însă  
devin imprevizibili 
atunci când se simt  
singuri şi 
părăsiţi 
 
iar singurătatea 
Lui Dumnezeu este 
infinită  
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dependenţă 
 

sunt dependent de  
locurile natale 
ca un narcoman de  
drogul lui 
 
am vrut  
odată 
să-mi schimb ţara 
să-mi mut domiciliul  
pe alte meleaguri 
dar am intrat în  
sevraj 
 
aşa că iată:  
sunt mai patriot decât 
mulţi care declară asta  
în gura mare 
 
pentru că 
pur şi simplu 
mă droghez zilnic 
cu aerul tare şi  
oltenesc  
al Craiovei 
şi sunt cea mai  
apropiată rudă  
a lui Păcală 

 
 

Esenin 
 

în viaţa anterioară 
purtam o căciulă mare 
cu urechi pentru că  
trăiam undeva unde  
era foarte frig 
 
eram un mujic trist şi sărac 
care muncea din greu 
pe pământurile Mamei Rusia şi 

aveam mâinile pline de 
bătături de la coarnele 
plugului 
 
cred că 
într-o zi 
de acolo 
din imensitatea glodului 
l-am zărit pe Esenin 
trecând 
ca un boier 
într-o trăsură 
însoţit de o doamnă 
frumoasă de care era 
îndrăgostit 
 
atât îmi amintesc  
din acea viaţă în care 
pentru o clipă 
eu – mujicul  
am invidiat Poetul 
care trecea privind  
peste noi 
aşa cum priveşti  
un lan de grâu 
peste spice 

 

metapoem 

 
cineva acum undeva 
scrie un poem  
despre mine 
deşi eu am murit 
 
altcineva scrie undeva 
un alt poem 
despre mine deşi 
eu sunt mort demult 
 
poate ca intr-o zi si tu 
cel care citeşti acum  
aceste rânduri o sa vrei 
sa scrii un poem despre mine
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 

Frunze şi cocori 
 
 
Frunzele se înfioară 
în adâncul sufletului meu 
şi îngerul îmi povesteşte. 
 
Vânturile bat 
în adâncul sufletului meu 
şi îngerul mă ocroteşte 
 
Ca şi cum aş fi 
eu însămi ceva nevăzut 
m-am întins între aripi 
între razele care vin, 
alunecând ca un peşte. 
 
Şi sufletul meu, catarg 
a unei corăbii care curge 
într-un ocean plin de lumină 
ascunde 
vocea care mă-nsoţeşte. 
 
Frunzele se înfioară 
în adâncul trupului meu 
şi îngerul mă ocroteşte. 
 
Valurile bat 
în adâncul trupului meu 
şi îngerul îmi povesteşte. 

 

 
 
 

Toiagul  
 
 

M-a atins cu bastonul un bătrân 
pe strada Armeană trecând; 
era sărman, scotea pe gură fum, 
m-a prins de braţ 
şi m-am speriat. 
 
Căci m-am văzut prinsă de-un laţ, 
târâtă peste drum... 
dar n-am simţit decât  
că-mi strânge delicat 
prin pardesiul fluturat de vânt  
braţul, rugându-mă să îl conduc. 
 
Abia atunci, făcând un salt 
l-am tras printre troiene 
pe cel atât de slab şi îngheţat 
şi i-am zărit în şovăială-un pas alene 
şi-n mână strâns toiagul alb.  
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Fulgi de 
primăvară 

 
 

Spuneţi-mi, fulgii mei 
secretul: 
unde şi cine v-a născut  
şi de ce 
îmi păreţi printre gene 
fulgi de porumbei?  
 
Spuneţi-mi să-nţeleg  
a voastră osteneală,  
corvoadă repetată  
an de an 
în închisoarea de pământ, 
căci de aici nu veţi pleca. 
 
E-n toate astea o menire, 
e-n toate un ceva şi-un rost. 
Dar voi veniţi, alene coborând  
ca Duhul Sfânt, 
înlănţuind sub viscol 
întreaga omenire. 
 
Vă-ntreb de ce aţi renunţat  
la cer? Şi simt cum încercaţi 

să vă-nălţaţi sub vânt... 
Dar până să-mi răspundeţi  
e totu-n jur o apă 
lucind într-a luminii fulgi 
 
de primăvară. 

 

 
 

* 
Domnul e domn 
Nimic nu-i vis 
Totu-i închis 
 
Somnul e somn 
Ceru-i deschis 
Şi totu-i vis 

 

 
Elleny Pendefunda, peisaje de iarn[ 
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Cristinel C. POPA 
 
 
 
 
 

Vagabondul stelar 
 

Sunt vagabondul stelar,  
Imnurile, odele, mi le cânt pe la porţile caselor de lut.  
Cânturile, bocetele-mi răsar dintre nori şi sub pleoape.   
Da, sunt vagabondul stelar,  
Nu ştiu să dorm pe-aşternuturi sidefate, 
pe aburi şi nori îmi atârnă creştetul şi coastele,  
Pe aripi de păsări, agăţat de un fulg, mă tot duc în zboruri şi eşecuri planate.   
Mă roade infernul unui prânz liniştitor.  
Între focuri şi trăsnete îmi choirăie mantrele. 
Sunt vagabondul stelar. 
Fac foamea între răsărituri de nori şi apusuri de ploi şi de ape.  
Sunt vagabondul stelar.  
Cel caroră furtunile nu-i deschid niciodată poarta.  
Visul literar şi setea de poezie mi-o potolesc  
tot cerşind de pe o stea pe alta.  
Sunt vagabondul stelar.  
Nu ştiu niciodată ce e viaţa reală sau cea de apoi. 
Mă încurc între vise şi premoniţii. Între real şi imaginar.  
Mă învelesc noapte de noapte cu praf stelar.  
Şi adorm după ce consum o cantitate apreciabilă de comete.  
De multe ori, pe drumul meu prăfuit, trec avioane şi rachete.  
Pe lângă patul meu princiar trec prinţi si cerşetori.  
Cenuşărese şi comete.  
Sf. Ilie mi-e cel mai bun prieten.  
Cu carul mare merg în Galaxia apropiată.  
Cu cel mic îmi satisfac poftele de joacă.  
Pentru că trebuie să ştiţi: sunt un quasar de un an şi o eternitate.  
Iar suflul meu literar abia a atins vigoarea unei furtuni, la doar 40 de ani.  
Sunt vagabondul stelar.  
Dacă suflu o dată, se răstoarnă Calea Lactee a cuvintelor meşteşugite.  
...Sunt vagabondul stelar.  

 

 



192 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

Dare de  
seamănă, cu o 
zi înainte de 
Chistinos 
 

Astăzii, 9 iunie 2013, o zi înainte de Chistinos. 
Trebuie să ştiţi, pe mine mă cheama Cristi şi 
ziua mea e pe 10 iunie. De aceea mi-am 
permis.  
Cum vă spuneam, în această zi am primit una 
bucată căţel născut la moartea lui Patrocle, 
Cora - Codruţa pe numele ei. Pe lângă asta 
bunul Dumnezeu mi-a trimis şi una bucată 
platou cu prăjituri. Trei bucăti stele 
sclipitoare, vizionabile la vreme de culcare.  
Două bucăţi cărţi vechi deşirate cumpărate 
din talcioc. Trei străzi lăbărţate pline de 
gropi.  
Şi alte 50.000 de bucăţi de vise deşarte. 
Aşadar, în prag de zi a lui Christinos, 10 iunie 
2013, bogăţie mare. Bogdaproste, Domnule al 
meu. Şi o viaţă luminată dacă mi-ai da, aş sta 
aprins pentru tine o eternitate. Multumescu-
ţi!  

 

Cea mai reuşită 
fotografie de 
profil (Sunt alb) 
 
Am îmbătrânit. Se vede şi din noua mea 
fotografie de profil. Părul, alb complet. Sunt 
palid, palid, am cearcăne străvezii. Genele şi 

sprâncenele sunt ca ale unui porumbel al păcii 
în zbor. Păna şi ochii au devenit de un alb 
imaculat. Mi-am îmbrăcat noul costum al păcii, 
cu cravata strânsă de un nor, cu reverul mânjit 
de un colţ de rai. Mi-au apus gândurile şi 
privirile după un hău, dincolo de munţii fiinţei 
mele. Astăzi şi mâine şi cine ştie până când 
sunt alb. Bine că nu m-am înroşit. Sau poate ar 
fi fost mai nimerit să fi înverzit. În roz bombon 
să-mi fi pălit obrazul încă subţire de boem.îmi 
place nespus de mult noua mea mutră de 
perete proaspăt văruit. Fiţi atenti, n-aţi 
remarcat zâmbetul larg, deloc rânjit. E alb. Un 
zâmbet alb, care spune sau nu spune nimic? Vă 
pup alb pe toţi prietenii mei de facebook. Acest 
text poate fi considerat cum doriţi: mesaj, 
poezie, proces verbal, proces de conştiinţă, 
lălăială, dare de seama, înjurătură. Ce doriţi! 
Numai să fie alb. Eu sunt alb, departe de roşul 
comunist, de Roşia Montană, de roşul comentat 
sau nu la vreme de revoluţie. înainte, soldaţi! 
 
 

Cântece de 
foame albastră 
 
Stam pe un gând şi fumam o idee cu prietenii 

mei 
În cârciuma albastră, unde sticlele ard 
Iar tavanul e foc 
Şi scaunele sunt rupte 
Rezistăm sub presiunea poftelor, al acţiunilor 

noastre, pe o margine de lună 
Bregovic cântă în surdină, dincolo, un vers de 

Cristian Popescu 
Compunem poezii din versuri oarbe, împletim 

şerveţele din idei ameţite  
Construim poduri spre neuitare.  
Afară e mult fum. Maşinile au ars, spargem 

pahar după pahar  
Peste drum de cârciuma arsă, lângă barul ştirb.  
Acolo se întâmplă toate astea.  
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Prietenii şi-au tatuat pe braţe un litru de alcool.  
Dimineţile, nopţile, nu le simţeam acolo, în 

insula noastră.  
Până când lipsa de inspiraţie ne-a readus cu 

picioarele pe pământ. Ederlezi, sfânto, ne-
am întors! Din beţie, sau mai degrabă din 
vis, din tot ce-ar fi fost…Am vomitat toată 
ziua cuvinte îngroşate, palpitând de 
inspiraţie…  

 

Sunt stâlp al 
memoriei şi al 
conştiinţei 
 
 

Sunt stâlp al memoriei şi al conştiinţei 
noastre,  

Astăzi am pus umărul la salvarea amintirilor 
comune,  

Corpul meu sobru, inima-mi, fibrele-mi de 
oţel trec prin deceniile arse 

Sprijină focul uitării, înteţeşte furtuna 
neînţelegerilor trecute 

Forţa de torsiune, rezultanta contrelor noastre 
sunt preluate din mers, suav, printr-o 
formulă de rezistenţă a sentimentelor.  

Sunt stâlp al conştiinţei noastre 
Minciunile şi ideile necinstite le străpung 

nemilos prin colţii educaţiei.  
Astăzi m-am întins în camera copilăriei mele. 

Să reazem biblioteca, să susţin mirosul 
primelor lecţii, a primei palme primite de 
la doamna învăţătoare.  

Dacă mi-ar părea rău ar cădea de la sine 
eşafodajul.  

Şi corpu-mi stâlp, oricât de bine strunit, s-ar 
distruge prin spoliere.  

De aceea, nu mă mai scrijeliţi cu poemele 
voastre, ori notele pentru mai târziu.  

Fără umerii mei întreaga istorie a noastră ar 
arde uşor.  

Ca giulgiul lui Iisus Hristos.  
S-ar şterge ca un praf.  
Ar dispărea ca o lumină stinsă într-o fracţiune 

de viaţă.  
Memoria şi conştiinţa noastră s-ar preface în 

vid.  
De aceea, preţuiţi-mi umerii, sărutaţi-mi 

braţele.  
Turnaţi-mi apă la rădacini, ungeţi-mă cu 

mirul bunăvoinţei voastre.  
Pentru că numai eu pot fi stâlp al memoriei şi 

conştiinţei noastre! Deocamdată… 
 
 

Noi unde eram 
când nu eram? 
 

Noi unde eram când nu eram?  
Când ne sărutam şi stârneam adevărate 

furtuîni solare, atunci unde eram? 
Când cerul se îndoia şi noi ne iubeam ca doi 

îngeri însângeraţi, tu unde erai, eu unde 
eram? 

Noi unde eram când nu eram? Atunci… 
Cănd luna zâmbea ştirbă şi mioapă şi tu mă 

înconjurai cu dragostea ta ce mă sufoca. 
Eu unde eram?  
Când cerul ardea şi caii fugeau scăpaţi printre 

dealuri verzi.  
Şi norii albi cerneau viziuni colorate.  
Tu unde erai?  
Şi viaţa curgea ca un soare sărat peste inimile 

noastre, tu unde erai, eu unde eram? 
Când munţii încolţiseră ca o flacară de 

nestins. Şi noi ne strângeam, şi tu tot 
plângeai.  

Şi toate ploile ţi se adunau sub pleoape.  
Şi razele de soare te împlineau. Pe sub nori 

râzând ca un cal de lut ce aleargă până la 
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sfârşitul lumii tu omorai neştiinţa noastră. 
A ceea ce sunt eu, a ceea ce tu erai...  

Atunci tu unde erai, eu unde eram? Pe când 
totul se prefăcea într-un vis fără noi. Cu 
multe focuri, şi iaduri, şi raiuri blestemate.  

Şi caii birjarului morţi-morţi, tot mureau. Şi 
noi ne iubeam. Chiar şi aşa neştiindu-ne 
niciodată. Unde eram eu? Unde erai tu.? De 
fapt cine eram noi? Atunci când nu eram. 
Sau poate mai degrabă. Noi suntem de fapt 
mai degrabă atunci când nu suntem. E un 
fel de a spune te iubesc.   

 
 

Cât de puţine 
ştiu eu din tata 
 
Tatii, ultima oară când i-am strâns mâna, am 
crezut că sărut un sfânt.  
Ca un cin îngeresc atârna sufletul său moale.  
Apoi l-am văzut lungit între nori şi stele.  
Cu bentiţa alba ridicată sub purpura de lemn şi 
de cuie.  
Tot mă privea din neochi mişcând starea acea 
stare fierbinte de nemişcare.  
Mult e de-atunci, doi ani şi 100 de păreri de 
rău.  
Da, mi-a părut rău că nu am fost mai atent la 
conturul palmei sale.  
Nici acum nu ştiu cât de moi erau arătătorul 
sau cât de lungi sau ovale unghiile. Pentru că 
nu le mai pot privi acum, mi-ar fi fost de folos 
să le revăd cu ochii minţii. În nopţile cu stele. 
Întunecate şi terne.  
Tot mă gândesc câte locuri neştiute de mine 
avea tata pe corp, ori în minte.  
De m-aş fi strecurat în buzunarul lui de costum 
aş fi ştiut cât de strâmbă îi era mâna dreaptă. Şi 
cât de bombat abdomenul.  
Aşa e, când nu-l mai avem, ni-l dorim atât de 
mult pe el, Neştiutul.  

De aceea, ieri, când m-am despărţit de mama în 
pragul spitalului am tresărit înfiorat. Ce 
netrebnic am putut să fiu. Nu i-am privit mai 
mult conturul mâinilor, albul ochilor. Linia 
dârză a umerilor. Mersul de felină. Braţele 
slabe şi pieptul supt.  
Dacă n-o să mai am timp? Deşi mi-a promis că 
nu se va ascunde de noi cel puţin un deceniu 
de aici încolo…Neştiutule, de ce mă chinui? Nu 
eşti tu infinitul, începutul din noi, cu voi toţi. 
De aceea, oameni care vă iubesc, întindeţi 
palmele să vă admir conturul 
inimilor….Ridicaţi privirele să vă privesc 
umbrele crucilor…Opriţi-vă respiraţia să vă 
ştiu aşa cum nu mai sunteţi. Umbre ale 
spiritului, cu contururi neştiute, cât de mult vă 
cunosc! Câte colţuri de suflet aveţi neumblate? 
Câte  inimi şi cruci, şi curcubee, şi umbre de rai 
aţi ratat până să nu vă uit? Omorâv-aş 
amintirea, să trăiţi cât să nu vă neuit niciodată!  
 
 

Corpul frumos, 
după 60 de ani 
 
Puţini sunt de acord că după 60 de ani corpul 
omenesc devine mult mai…simpatic.  
De nu, chiar funcţional, dacă nu chiar frumos.  
Tenul se transformă într-o arhivă ambulantă. 
Cutele adânci de pe faţă ascund de fapt 
frumoase sertare cu amintiri.   
Burta îşi măreşte suprafaţa de înmagazinare. 
Prima cută aduce aminte de prima petrecere 
pantagruelică. A doua, de un Revelion delicios 
petrecut pe vârf de munte de afectivitate… 
culinară.  
Braţele, braţele strâng pe lângă venele umflate 
frumoase strângeri de mână, pistrui singuratici, 
mirosuri de vechi, ale prietenilor de odată.  
Totul, totul e mult mai animat, mai vioi si chiar 
viu mirositor. Până şi hainele ne schimbă 
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corpul nostru peste 60 de ani. Ele capată un iz 
de anticariat, un damf bătrânesc uneori plăcut.  
Pantalonii bunicului aduc câteodată chiar un 
uşor şi de iertat iz de urină, deh, prostata, pe 
mai toţi ne lasă.  
Plus că şi înălţimea se schimbă puţin. 
Schimbam litera cu care ne plimbăm în spate . 
I-ul drept, de flăcău, ce îl purtam cândva pe 
stradă, se transformă într-un semn de întrebare 
gârbovit. Sub povârnişul aplecat al 
bătrânescului strângem amintiri, râsete, glume 
vechi, întâmplări stranii, care altfel, le-am fi 
uitat.  
Tălpile îngroşate strând sub celulele acoperite 
imnul pământului şi al vieţii. 
Zeci de trasee ale amintirilor plăcute, frumoase 
excursii spre femeile vieţii, ori amantele 
neuitate şi astăzi, natura, animalele, ferma 
bunicului, câte şi mai câte destinaţii!   
Plus părul ce rărindu-se se vede mult mai uşor, 
poartă amprenta mângâierilor iubitei, dansul 
de foc al unui concert metalic, ori cântecul de 
lebădă al unui vârtej informatic.  
De fapt ce nu e frumos la şaptezeci de ani. 
Glasul, vorba, cântul. Inima, valsul. Forţa, forţa 
bătrâneţii, a apropierii unui nou început, 
impresionează. Nu-i aşa, tineri de azi? O forţă 
care îi face pe voinicii bătrâni să ţină întregul 
glob pământesc pe vârful unui baston. Poate fi 
ceva mai grandios ca un astfel de număr de 
echilibristică? 
 
 

Plouă cu tine, 
am ploua si 
noi! 
 
Plouă, plouă de tot şi de toate,  
Se scurg tinereţile noastre, în pământ, pe sub 
aer, prin ape  

Plouă mărunt,  
Năzuinţele se strâng adunate în râuri şi ape 
fierbinţi 
Ne baricadăm tupilaţi după fricile noastre 
Ar putea să ne prindă un tunet prea lung,  
Ori un trăznet preaplin, în comodităţile 
noastre.  
Plouă sentimental, candele se sting în clipocit 
de vise.  
Norii se scurg 
Ritmul de fanfară funestă sfârâie sub ape,  
Fulgere animate colorează Universul.  
Tu alergi neoprită, cu părul tras în ape,  
Aşteptându-te, noi ne cufundăm înecaţi-n 
alcooluri,  
Tot ape!    
Ce e şi ploaia, un cuvânt aruncat în penumbră 
de un sentimental de serviciu, poetul. 
De fapt ce e ploaia, decât o atingere de materii.  
O comunicare, un dialog al cerului cu 
pământului.   
Cazi din cer! O să tremure şi scrisul, se va îneca 
şi pana artistului!  
Ori tu te scalzi în indeferenţă,  
Vino, iubito, odată cu ploaia. Tu eşti anotimpul 
meu fără nori!   
Curgi pe o schijă de strop,  
Fă-te soră cu lacrima!  
Ca o boabă de apă, curgi! Ca un izvor de 
inspiraţie.  
Să loveşti cu susurul tău versurile acestea, 
legănându-le ca pe o mare înspumată. Să 
inunzi toată cazna şi părerea de rău, pana 
poetului să plutească ca un ultim mesaj, o 
ultimă răbufnire a talentului.  
Am ploua şi noi cu tine, însă noi nu mai avem 
cerneală în nori.  
Ne înecăm în fumuri şi ospeţe boeme.  
Noi nu mai suntem demult decât biete picături 
de ploaie.  
În oceanul inspiraţiei…Ori tu, ploaie, eşti sora 
bună a iubitei noastre, melancolia…   
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Microumbre 
 
 
1 
Curcubeu senin 
cu pădurea  prinsă-n soare - 
Poetizare 
 
Arc-en-ciel  clair 
avec  forêt  jaunissant  - 
Poésie en air 
 
2 
Noaptea cu ger 
a uscat frunzele - 
şi ochii 
 
Dans la nuit gelée 
les feuilles ont seché - 
mes yeux , de même 
 
3 
Şopot de noapte - 
trandafir cuprins încet 
de fulgii d-intâi  
 
La nuit chuchotante - 
sur un bouton de rose 
les premiers flocons 
 
4 
Şi-acum e dulce 
visarea copilului - 

bocăncei cu dar 
 
Le rêve de l’enfant 
doucement se répète - 
souliers pleins  à la porte 
 
5 
Linişte-n casă   
pisica miroase fulgi  
lipiţi de geamuri 
 
 
Soirée tranquille 
le chat flaire des flocons 
contre le vitre 
 
6 
Legând noaptea 
cu ramuri din grădină - 
luna de martie 
 
Attachant  la nuit 
avec des branches du jardin - 
la lune de Mars 
 
7 
Buburuza-zuza - 
la stânga, la dreapta, apoi 
spre soare ? 
 

Coccinelle déroutée – 
à gauche, à droite ou 
vers le soleil ? 
 
8 
S-a-nnoit brandul : 
fiecare crenguţă 
cu horboţele 
 
Quelle marque nouvelle : 
chaque petite branche 
avec  dentelles 
 
9 
După furtună : 
păşind cu grijă lângă 
luna în tremur 
 
Après l’orage 
le pied  tout près  de la lune 
un peu  tremblante 
 
10 
Vara toridă - 
umbra dorinţei vibrând 
în orice detaliu 
 
Eté torride 
l’ombre du désir vibrant 
en  chaque  détail 
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Sinonim 
 
Chemarea ta, ca un ecou vibrează, 
Să mă împart aş vrea – dar nu am cum, 
Ca să aleg, nu ştiu, sunt mut, 
Din dragostea ce o aveam, doar rămăşiţe... 
 
Pe tine-n suflet veşnic te voi avea, 
Tu n-ai trădat nicicînd, niciunde, 
Iubită mare, curând vom fi iar doi – 
Să te ating cu trupul meu, să mă mângâi, 
Cu unda ta ce freamătă mereu... 
 
În amintiri mă pierd, călătoresc în timp, 
Cu sufletu, cu gândul, chiar cu trupul, 
Alături am pe cei dragi, visez frumos, 
O dată, demult, cândva pierdut în timp – 
Nici nu mai ştiu, nici nu mai simt, 
De ce, întreb mereu, de ce, de ce doar eu, 
Ce am făcut, câte păcate am  în plus – 
Nu vreau răspuns, pentru că nu există 

răspuns... 
 
Primesc doar ce vor alţii, nu mai mult, 
Atunci am spus şi eu, curând, voi ridica, 
Voi ridica acest blestem ce pare secular, 
Şi voi sfida tot ce-i mai rău, ce m-a rănit – 
Nici scrupul, nici păreri de rău, nimic – 
Doar ignoranţa ce mi-aţi dat, la greu... 
 

 
 

În timp, în 
spaţiu 
 
Ce nu pot vedea cu ochii simt, trăiesc, 
Adesea ochii mei sunt orbi, dar sufletul 

trăieşte, 
Momente unice ajung la apogeu, sunt vii, 
Reale doar pentru mine şi lumea mea, 
Nu le pot descrie, dar ele sunt eterne, 
În aceste momente mă detaşez de oricine şi 

orice, 
Nimic nu mai contează, sunt fascinat, plutesc, 
Aceasta este lumea mea, departe de rău, 
Departe de oamenii ce nu trăiesc, doar există, 
Şi atât: sunt pasageri în viaţă, simple fiinţe, 
Nu vor fi şi nu pot să fie altfel, fără complexe, 
Stau şi mă adun, încerc să trec în timp şi spaţiu, 
Vedenii-mi rătăcesc în minte, aievea fost-au 

cândva, 
Ceea ce mă înconjoară este uimitor de simplu, 
Vorbesc în gând, aducând cu sufletul ceva 

pierdut, 
Ceva demult trecut, dar nu uitat – regretul, 
Regretul unei pierderi fără rost de timp, de 

viaţă, 
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Acum, mult prea târziu, le definesc, conturând 
trecutul, 

Trecutul unei vieţi obosite de răul din jur, de 
oameni, 

Şi totuşi nu a fost în, am învăţat să iert, da, 
Să iert pentru a nu deveni ca ei, urâţi la suflet, 
O fiinţă tânără, umilită, târâtă în răul omenesc, 
Cu greu am reuşit să trec bariera vieţii, să 

rezist, 
Atunci, când totul era aproape peirdut pentru 

mine, 
Acum tot ce este rău alunecă pe lângă – 
Şi spun doar atât: TU AI TRĂIT DEGEABA! 
Fericit mă simt ignorând prezentul, 
Deplasarea mea în timp se apropie de final, 
Voi trece în timp, în viitor, aducând cu  mine 

visul, 
A ceea ce am fost cândva pe o palnetă mică – 
Numită Terra... 
 
 
 

Gustar  
 
Sfârşit de august, amurg călduş, melancolie, 
Adieri calde mângâie suflete rătăcite, pierdute, 
Nopţile sunt mai reci, dar aerul e pur, curat, 
Fumez o ţigară şi sunt cuprins de melancolie... 
 
Nările caută „mirosul verii” care trece, 
Ceva îmi spune că aerul nu s-a schimbat, 
Este acelaşi, eu nu mai simt ca înainte, 
Fiecare anotimp are mirosul său, aparte,  
Nu eşti o închipuire, aşa a fost mereu, 
Atunci aveam timp să „gust” fiecare clipă, 
Gândindu-mă mai departe observ cu  mintea, 
Locurile dragi, revin, totul, este trecător, 
Din tot ce-a fost frumos am „selectat” în taină, 
În minte am imagini ce vor rămâne pe veci, 
Păşind uşor să nu „trezesc” natura, 
Mi-e dragă, mereu mi-a fost, m-a alintat, 
Vântul zgribuleşte frunzele răzleţe, este călduţ, 

Un guguştiuc ăşi cheamă perechea, îi rspunde, 
La fel ca în copilărie, la fel, nu-mi vine să cred, 
Încep să simt totul ca atunci, 
Caut un loc cu multă linişte, un loc al meu, 
E greu de găsit, am puterea şi răbdarea, îl caut 

– 
Gândul meu zboară departe, la mama – o văd, 
Sunt puţin confuz, am aglomerat prea mult 

gândurile, 
Demult pierdute, regăsite acum, la maturitate, 
Precum liniştea ce mi-am dorit-o mereu, şi 

pacea sufletească. 
 
 
 

Noapte de 
toamnă 
 
Ploaia a-ncetat, aerul este proaspăt, tare 
Ici, colo, răzleţe, fulgerele mai brăzdează 

văzduhul, 
Concertul brotăceilor este la apogeu, 
Noaptea este adâncă, liniştită, totul doarme, 
Greierii tin isonul brotăceilor, dar pe altă cheie, 
Atmosfera este încărcată, picură uşor, 
Norii goliţi de stropi parca ar mai dori să 

vremuiască, 
Este un „relaş” apăsător, 
Depărtat latră un câine, 
O bufniţă planează spre un muride, 
Nicio şansă, micul rozător este bine ascuns, 
În cotlonul cel mai adânc... 
  
Cocoşii strigă a treia oară ca un preludiu al 

matinalului, 
Vestitorii unei zi frumoase ce îşi caută viaţa, 
Totul renaşte, se trezeşte la viaţă, 
Natura „de zi” îşi reintră în drepturi, 
Pe fondul unui rărsărit pal, meditativ... 
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Titina NICA ŢENE 

 
 
Am plecat în 
lume... 
  
Miroase a fum şi lămpile-s aprinse 
Fumul se îndoaie pe coşuri, în afară, 
Copacii par în floare cu crengile lor ninse 
Şi mă cuprinde iar un dor de primăvară. 
 
Mă cuprinde un dor de satul de departe 
Gândurile, stol, aleargă spre cei dragi 
Că am plecat în lume, ca să învăţ carte, 
Lăsând copilăria lângă păduri de fagi. 
 
 
 
 

Suflet rătăcit 
 
M-am întors acasă pe un drum de ţară 
şi-am stat de vorbă cu pădurea 
mi-a spus cum cucul cântă în fiecare vară 
de când eu am plecat aiurea 
 
Am croit cărare prin boabe de rouă 
şi m-au copleşit aducerile-aminte 
razele de soare au spart pădurea în două 
şi mi-am spus atunci:totu-i ca-nainte! 
Am trecut tăcută pe sub merii-n floare 
ce mi-au nins cărarea semn de bun venit 
ziua-ntreagă,parcă,era o-ntrebare: 
ai venit acasă suflet rătăcit? 
 
 

Copil de 
corcoduşe 
 

E iarnă, Doamne şi e frig 
Un vânt tăios mă biciuie pe faţă, 
Nu pot să cred şi nici să înţeleg 
Că acuma sunt la margine de viaţă. 
 
Nepoata mă tot trage înapoi 
Cu chipu-i blând şi fin ca de păpuşe 
Şi lângă ea îmi pare foarte rău 
Că nu mai sunt copil de corcoduşe. 
 
Să prind iar fluturii pe deal 
Şi mama să mă strige îmbufnată, 
Să ascult acelaş cântec din caval 
Redevenind copilul de altădată 
 
 

Mama 
 
Mi-e dor de tine mamă şi aş vrea 
să fii, acum, când plouă, lângă mine, 
s-alungi tristeţea de pe fruntea mea 
aşa cum o făceai, fiind cu tine. 
 
Să mergem după lemne amândouă, 
acolo, în pădurile umbroase, 
să culegem şi ciuperci şi flori 
şi să ne-ntoarcem, seara, bucuroase. 
 
S-aprindem focul din surcele-n tindă 
fierbând o mămăligă pentru lapte 
eu să alerg, voioasă-ntr-un picior 
pe lângă focul scânteind în noapte… 
 
Dar unde eşti? Te caut tot mereu, 
iar în grădină mai este câte o floare, 
fac un buchet, pornesc spre cimitir, 
să îţi aprind, cu lacrimi, lumânare. 
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Maria SÂRBU 
 
 
 

Rugă şi 
amintire 
 
 

Tu, minune cu chip blând şi zâmbet cald, 
Măsoară-ţi paşii cu ai mei 
Culege-mi stelele din privire 
Şi toarnă-mi liniştea în cupă 
Ca în atâtea alte dăţi. 
 
Strecoară fire de eternitate în părul meu, 
Şopteşte-i vântului  
Să-mi domolească tâmplele, 
Apropie-ţi inima de urechea mea 
Ca să ascult nemărginirea. 
 
Pasăre în zbor dacă aş fi, 
M-aş opri la chemarea ta mângâietoare 
Şi ţi-aş aduce stropi de cer în palme 
Şi fruntea ţi-aş încununa-o cu diamante de 

rouă, 
Minunea mea cu zâmbet blând şi chip senin. 

 

 
Florin Ioan Stoenescu 

 
 
Cădere 
 

O vorbă a spulberat toată speranţa, 
Toate visurile şi voia bună. 
A fost de-ajuns pentru a deschide 
O prăpastie parcă fără sfârşit. 
Am alunecat în ea şi cad în gol, 
Cad şi nu am nici un punct de sprijin – 
O ramură trainică, o creangă firavă – nimic.  
Imi trece prin faţa ochilor copilăria, 
Buchetele de margarete pentru premii, 
Prima zăpadă a unei ierni geroase, 
Un clin-d’oeil al unui trecător  grăbit, 
Furtuna de ieri şi zarva de dinaintea ei. 
 
Caut scăpare, mă zbat, aş vrea  
Ca braţele-mi să se transforme în aripi, 
Dar corpul coboară greoi, 
Adulmec neantul şi nu pot să strig, 
Şi ştiu că ar fi în zadar, 
Pentru că nu e nimeni 
Să îmi audă încordarea inutilă. 
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Iată, aş putea atinge caisul din faţa casei, 
Florile i se scutură şi acum 
Şi ploaia lor mă acoperă cu mantia ei. 
Dincolo sunt cumpăna fântânii şi banca de 

la poartă. 
Dar cad. Cad şi mai sunt câteva secunde 

poate  
Până ce gândurile mi se vor sfărâma. 
  Şi… mă trezesc. 

 
 

Din lumea 
poveştilor 
nemuritoare 
 
 

In fiecare dimineaţă îmi împletesc clipele şi 
dorul, 

Cosiţele de Ileană Cosânzeană,  
Şi degetele mi le răsfir prin umbra timpului. 
Dacă aş putea ţese o scară din părul meu, 
Ar urca pe el Feţi-Frumoşii zilelor apuse. 
 
Şi totuşi o ie din firele bălaie voi face. 
Mă voi înveşmânta cu ea  
Şi voi retrăi plecările pe furiş. 
Mă voi face nevăzută şi voi ajunge 
Pe tărâmurile mult visate. 
 
Calul meu alb îmi va fi tovarăş, 
Voi căuta tinereţe fără bătrâneţe 
Şi viaţă fără de moarte, 
Alungând teama şi 
Norii întunecaţi ai obişnuinţei. 
 
Inelul cu piatră bleumarin îl voi răsuci 
Şi voi lua chipul adierii înmiresmate 
Sau al apei curgătoare. 
Poate că astfel nu va exista 
Depărtare, tristeţe şi regret. 

 

Peisaje 
sufleteşti 
 
 
Imi zise: „Vino!” 
Şi pornirăm într-un vârtej de imagini şi culoare. 
Inimă curată, ochi de copil –  
Toate-mi păreau desprinse dintr-un basm: 
Dunărea albastră, castelele Bavariei, canalele 
Veneţiei. 
 
Oare de ce apoi toate au devenit atât de reci? 
Unde a dispărut bucuria mea şi ce au devenit 
promisiunile unui viitor luminos? 
Susurul izvorului nu mai îmbie la destăinuiri, 
Turnul Eiffel nu are nimic din splendoarea pe 
care i-o atribuiam, 
Cercul închis al gândurilor mele mă apasă. 
 
Am răspuns chemării sale în ciuda unor 
presimţiri înfiorate. 
Singura alinare e acum dispariţia lui „Ce-ar fi 
fost dacă?” 
Dar cât de mult se răsfrânge starea de spirit 
asupra peisajului! 
Intr-atât încât îl transfigurează până ce îl face 
de nerecunoscut! 
Şi ce păcat că închipuirea mea le-a învăluit 
mereu în mai mult farmec! 
 

 
Florin Ioan Stoenescu 
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Adagio 
 
Sunete diafane de orgă şi vioară străbat biserica 
veche. 
Punte între etape ale vieţii, 
Corzi nevăzute între doi necunoscuţi. 
An după an, soliştii repetă concertul, 
Spectatorii ascultă uimiţi. 
Doi dintre ei, tineri artişti ce vor să desluşească 
tainele muzicii, 
Nu ştiu că Albinoni îi va aduce împreună peste 
ani, 
Să cânte „Adagio” sub aceleaşi bolţi înalte. 
 
Stranie întorsătură a destinului.  
Ciudată întâmplare şi ironie a sorţii. 
Orga devine pasăre măiastră la atingerea 
mâinilor lui, 

Arcuşul mânuit de ea mângâie strunele, notele 
îşi iau avânt. 
E un moment la care visaseră amândoi fără să 
se cunoască, 
Trecând poate de zeci de ori unul pe lângă 
celălalt fără să se zărească. 
 
Ce sfori miraculoase i-au îndreptat în acelaşi 
loc într-o după-amiază caldă de primăvară? 
Ce imbold al sufletului i-a făcut să-şi 
mărturisească intensitatea 
Cu care o melodie le-a mistuit fiinţa în tot acest 
timp 
Şi să-şi promită că după alţi zece ani vor face să 
înflorească acelaşi cântec din nou? 
 
Calea misterioasă ce a condus-o pe ea spre el 
S-a frânt înainte de concertul lor mult aşteptat 
Iar urzeala care îi înlănţuia s-a destrămat 
Lăsând în urma ei o întrebare: 
Dorinţele pierdute mai pot ele renaşte oare? 
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Mihaela POPESCU 

EEcchhiinnooccţţiiuull  ddee  ttooaammnnăă  îînn  ppooeezziiaa  

aarrtteeii  
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Saloanele Calderon din 
Bucureşti au gazduit pe 23 
septembrie un frumos eveniment 
literar artistic generat de poeta 
Elena  Armenescu şi artistul vizual  
Florin Ioan Stoenescu. 

 

Talerele balanţei toamnei ţineau 
în echilibru ziua cu noaptea şi în 
ritmuri egale, soarele răspandea 
voaleta rochiei de mireasă înstelată 
peste nord estul capitalei. 

 

Cei prezenţi- mulţi poeţi , artişti, 
prozatori dar şi admiratori ai 
frumosului estetic - au păşit tainic 
printre florile sufletelor inspirate ce 
au recitat din propriile 
creaţii……………. 

În deschiderea evenimentului a 
fost prezentată expoziţia de pictură 
şi sculptură mică a domnului 
Stoenescu, poeta invitand asistenţa 
la o plimbare prin natura pastelată 
expusă de artist şi punctată pe 
alocuri discret de sculpturi ce trimit 
la mituri şi legende creatoare. 

 

Criticul de artă Mihai 
Plamadeală a ţinut să remarce stilul 
post impresionist al pictorului şi 
paleta  sa caldă , solară, vibraţia 
tuşelor de culoare , a ritmurilor cat şi 
a elementelor de limbaj 

plastic…Subiectele, de la marine la 
flori şi plaiuri mioritice împădurite, 
au creat  starea necesară serii pe un 
fond sonor  asigurat de balada lui 
Ciprian Porumbescu. Sculptura mică 
în piatră albă de Buzău sau 
marmură , crează contraste – un 
dialog între plin şi gol/ lumină-
umbră, punand în relaţie formele 
cioplite şi şlefuite cu sugestia 
subiectelor alese care trimit reflecţia 
privitorului spre teme filosofice ori 
ezoterice. O adevarată poemă a 
iubirii de natură gestionată de 
vibraţiile sufleteşti ale creatorului 
care se armonizează perfect cu seara 
sub semnul lui Poesis ce a urmat  si 
care împreună au reuşit să creeze un 
real echilibru aristic al echinocţiului 
de toamnă. 
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Petru SOLONARU 
 

 

Fluturele.... 
 

A bătut în noapte fluturele orb 
ca pustiu al sorţii joc din care-şi sorb 
demonii amintea, loru-le neant.... 
Un bocit amestec între viu şi morb 
 
poartă-înţelepciunea că nimicu-i doar 
arătat oglinzii cât aripi transpar 
piatră de'încercare peste vil noroc. 
Mângâind perdeaua cu otrăvi de var, 
 
sol nehotărârii ca cel înţelept, 
trece prin magie smeritor adept 
şi dezgust cenuşei către cine-a ars 
varga de maestru.... Cicerone drept, 

 
confundând splendoarea de sminteală-adins, 
este pleoapa-mi care ţinta şi-a atins: 
a închide cheia'în deluzoriu ţărm.... 
Vis de prinde viaţa'în timp ce-i morţii prins.... 
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Mario Castro NAVARRETE 
 

Societatea actuală şi 
nihilismul 
 

arxismul? Da, dar fără 
revoluţie; Sauna? Da, dar 
fără a asuda prea mult;  Vă 

rog doriţi  jambon ? da, dar să fie fără 
grăsime. A fi moderat este ceea ce a 
înlocuit tot ceea ce este grandios, 
frumos sau periculos... Nu-i aşa ? 
Dacă nu, este indeajuns să privim 
spre tehnologia ”genei silenţioasă” ce 
ne promite ceapa fără lăcrimi. Sau 
partidele de centru ce ne promit o 
politică fără lupta de clase. 

Dar ce este de rău în acest lucru? 
Cu toţi vrem să evităm extremele, mai 
ales pericolul... sau nu ? Fireşte, dar 
din păcăte problema este chiar dacă 
vrem cu tot dinadinsul să le evităm, 
conflictele, durerea şi pericolul sunt 
partea vieţii şi încăpăţinarea de a le 
recunoaşte ca atare ne duce la negarea 
lumii. La început nihilismul  a fost 
încercarea de a scapa de haosul şi 
sensul acestei lumi creînd o altă 
realitate transcendentă, o altă lume 
celestială în care suferinţa, războiul şi 
nesaturarea numai există. Cei mai 
mări producători de lumi iluzorii au 
fost religiile monoteiste.Dăca umblăm 
un pic la suprafaţă iudaismului, isla-
mismului sau creştinismului găsim 
nihilismul în interiorul lor. Azi nihi-
lismul a căpătat o viaţă proprie şi 
sfârşitul credinţelor religioase nu 
înseamnă sfârşitul nihilismului. 

Lumea contemporană ce începe 
cu modernismul inaugurează diviziu-
nea religioasă dintre nihilismul 
radical şi nihilismul pasiv, dintre 
logică negarii a acestei lumi că, dusă 
în extremis, duce prin anihilarea şi 
mulţumirea cu aceasta lume ce 
renunţa la aspectul său răutăcios,la 
pasiunea  şi valorile pe care le 
conţine. Adică, între valorile ce nu pot 
găsi o lume şi o lume fără valori. Între 

dorinţa neamtului şi anihilarea 
voinţei. Între sinuciderea teroristă şi 
chemarea la moderaţie. 

Distrugerea ca o ultimă experi-
enţă, neamtul care înlocuieşte realita-
tea, imersiunea în vidul este răspun-
sul că nimic se vrea cu pasivitatea şi 
tranchilizanţti pe care guvernele şi 
pieţiile ni le oferă. Este răspunsul 
radical al rătătului. Ştiirile televiziunii 
sînt pline de poveşti de necrezut. 
Salariatul care este dat afără şi care în 
ultimă zi, la loc de muncă, este 
înarmat  cu o pistolă cu care omoară 
pe şeful său şi pe oricine care sa se 
interpună în drumul său pentru a 
cădea în cîtevă minute sub focurile 
poliţiei. Adolescentul care întră la 
şcoală lui cu o puşcă tragând în 
dreaptă şi în stingă pentru a muri sub 
o ploaie de gloanţe. Sau tatăl divorţat 
ce omoară pe copii săi şi apoi îşi trage 
un gloante...  

Dar ce se întâmplă? De ce la toate 
aceste cazuri există dorinţa de a se 
auto răni? Invidia, egoismul şi frica 
duc la asasinarea negrilor, evreilor, 
ţigănilor, sau homosexualilor pentru a 
menţine omogeneitatea grupului. 
Sacrificiul ţapului ispaşitor este un act 
de afirmaţie şi purificarea  socială. 
Nemulţumirea şi resentimentul, în 
schimb, este situaţia opusă unde 
dorinţa de a distruge societatea în loc 
de a-o construi. Aici nimeni ramîne 
fără vină, cu toţi sîntem ameninţaţi în 
mod egal cu distrugerea. Rătătului nu 
acceptă că să-i se facă responsabil de 
eşecul lui şi vede ca o singură ieşire 
radicalizarea resentimentului în acte 
destructive. Fuzionarea distrugerii 
sau autodistrugerea este singurul 
punct unde ratătul reuşeşte să simtă 
experienţa puterii asupra celorlalţi şi 
asupra sa. 

Finalitatea destructivă a nihilis-
mului radical într-o societate de 
consum se leagă şi cu nihilismul 
pasiv. Şi chiar dacă pare ciudat, acest 
lucru nu este o cazualitate. Cînd 
politica consensului anihilează 
antagonismul social resentimentul  se 
transformă într-o politică destructivă 
şi impotenţa politică în pasivitatea 
somnolentă. Societatea de consum  
vede conflictul dintre aceste două 
forme de nihilism ca antagonismul 
fundamental al epocii noastre. 

Dar... Cum ar fi dacă acest 
antagonism fals şi cel cu adevărăt 
antagonism se întîlnesc în altă parte? 
Nu ar fi mai bine să considerăm 
nihilismul că o logică paradoxală care 
în mod simultan distruge şi 
construieşte socialul? 

Ultimul om, spune Nietzsche, 
preferă lipsă totală a voinţei faţă de 
voinţa neamtului. O viată retrogradă 
care alege fericirea în locul acţiunii, 
pasivitatea narcotică faţă de cea a 
căutării unui scop. O fiinţă apatetică, 
fară pasiune sau angajamente, fără 
visuri nici idealuri. Singura sa 
aspiraţie este de a-îşi cîştiga trăiul, a 
se simţi sătisfăcut şi să evite orice fel 
de sacrificiu. Fericirea este a consuma 
şi politica este conformismul pasiv. 
Nu este acesta, modelul ideal al 

M 
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societăţii occidentale ? Un conformist 
compulsiv supus manipulării infinite 
a pieţii, singur, total izolat de ceilalţi, 
fără a avea o consideraţie faţă de 
semenii săi al cărui singură 
autovalorare depinde  de cîte dorinţe 
poate să-şi îndeplinescă. Cu acest 
”acest ultimul om” nihilismul pasiv 
devine banalizarea nihilismului şi 
devaluarea valorilor se sfîrşeşte într-o 
lume fără valori.Cu economia banului 
diferenţa valorică tinde să dispară. 

Cînd banul reduce calitatea în 
cantitatea, diferenţele valorice se şterg 
şi valoarea distincţiei dintre lucruri şi 
lucruri pierde sens. Cu banii 
electronice, banul, devine o entitate 
spectrală, o schemă abstractă foarte 
violentă şi atotputernică care nu poate 
fi localizată, chiar dacă domină în 
totalitatea viaţă socială. Înfruntaţi cu 
această realitatea oamenii nu mai simt 
că au controlul asupra dezvoltării 
sociale şi o văd ca ceva asemănător cu 
ploiile şi cutremurele. 

Politica în aceste condiţii, rămînă 
redusă competivităţii dintre grupuri 
recunoscuţi ce se întrec şi negociază 
interese particulare şi stiluri de viaţă 
fără a sfida sau a schimba relaţiile 
egemonice, lipsit de proiecte dincolo 
de propria sa perpetuării. Un joc po-
litic fără a vea posibilitatea de a 
schimba jocul pentru că finalitatea sa 
este de a menţine la distanţă declan-
şării schimburilor radicale. Şi, în cazul 
că acest lucru eşuază, mai mereu va fi 
orişiunde ”The American Army”. 

În cealălta parte a nihilismului 
pasiv găsim cel fundamentalist ultra 
antagonic, violent şi terorist că nu 
vrea mai nimic cu lumea banala a 
capitalismului întîrziat unde valoriile 
supreme nu au loc. La această lumu 
imperfectă şi neadecvat nihilistul 
radical îi neagă autoritatea sa politică 
şi scopul său este cel de a-l înlătura în 
mod complet. Fanaticul iconoclast se 
vede ca o unealtă a unei autorităţi 
absolute care căută să distrugă orăşul 
pentru a crea orăşul lui Dumnezeu, 
pentru a obliga societatea să se 
alinieze valorilor sale. Şi pentru a 
reuşi în acest scop este dispus să-şi 
sacrifice viaţă pentru adevărul pe care 

îl iubeşte. Pentru nihilistul radical 
lumea pe care este nu ar trebui să fie 
şi lumea care ar trebui să fie nu este. 
Nu este interesat precum anarhistul 
sau revoluţionarul, la contradicţii 
interne ale sistemului. 

Nihilistul se separă de sistemul pe 
care îl urăşte şi ţinta sa este tocmai 
baza însăşi a societăţii. O strategie 
disperată împotrivă indiferenţei socia-
le. Ceea ce caracterizează atacul la 
New York ca nihilist este transforma-
rea de unul însuşi şi de  ceilalţi în 
unelte, absoluta indiferenţă faţă de 
victimile şi liniştea autorilor şi de 
autori intelectuali al atacului. Faţă de 
politica pozitivă şi de eliberare ce cere 
răspundere, violenţă nihilistă rămîne 
anonimă şi lipsită de proiecte. 

Diferenţa dintre teroare şi răz-
boiul împotrivă terorii este moartea. 
La sacrificarea proprie vieţi, lucrul cel 
mai de preţ pe care îl avem, teroristul 
sfidează pasivismul nihilist al socie-
tăţii de consum în care sacrificiul 
pentru o cauză socială este inimagina-
bil. Noul terorism, în pasiunea sa de a 
purifica întreagă lume, termină într-o 
distrugere toatală. Violenţa care se 
declanşează şi morţile pe care le 
originează întrece orice limită şi 
consideraţie pur omenească cînd în 
numele lui Dumnezeu sau a unui text 
sacru ce se ridică deasupra vieţii...”Sa 
crezi în Dumnezeul şi totul ţi se va 
permite”. Teroarea fundamentalistă 
moralizează politica şi conceptuali-
zează diferenţele ca un antagonism 
absolut între binele şi răul care duce 
la autodistrugerea totală. 

Cu politica de siguranţă dupa 
9/11 teroarea şi războiul împotrivă 
terorii devine un factor social care , in 
mod curios, în loc de a distruge 
”Business as usual”, îl susţine. Tero-
rismul nu mai este o calamitate de 
excepţie, ci că s-a transformat într-o 
tehnică de guvernamînt care impune 
conduite şi modele de normalitate 
care redefinesc relaţiile puterii şi 
anihilează principiile democratice de 
baza. Drepturile individuale rămân 
supuşi voinţei aparatelor de siguran-
ţa. Teroarea internă elimină dialectica 
excepţiei şi a normei. Acum statul de 

excepţie este norma şi democraţie, o 
iluzie hipocrită. 

Antagonismul fundamental, 
atunci, nu este dintre nihilismul 
radical şi nihilismul pasiv, dintre 
politică fără credinţă şi credinţa fără 
politica, ci dintre nihilism şi anti 
nihilismul, dintre munca moartă şi 
munca vie, cum spunea Marx. 

Si ce înseamnă a fi anti- nihilist? 
Nietszche spunea că este nevoie de un 
ciocan  pentru a distruge idolii nihi-
lişti că să se construiască valori noii. 
Ceea ce, într-un mod curios, înseamnă 
că anti-nihilismul este un perfect 
nihilism ce se intoarce împotrivă ta şi 
se auto distruge pentru a crea noii 
valori imanente. Idea este că valoriile 
se produc şi ceea azi ne trebuie este 
transvaluarea valoriilor existente 
pentru a crea altele noi bazate în forţa 
vieţii. Distrugerea activă care este 
necesară pentru convertirea voinţei 
neamtului în afirmaţie vitală nu 
înseamnă eliminarea de sine ori de 
ceilalţi. Dacă distrugerea este necesară 
este pentru a crea ceva diferit. Riscul, 
fireşte, este că distrugerea poate să fie 
într-o anihilarea nihilistă sau în 
reîntoarcerea valorilor transcendenţi. 
Problema permanentă a antinihilis-
mului este cel de a sesiza  în mod 
grijuliu diferenţa dintre distrugerea 
creativă şi distrugerea negativă. Din-
tre metafizica unei lumi de esenţe 
eterne şi materialismul acestei lumi. 
Din perspectivă acestei lumi, adică, al 
imanenţei, spunea Deleuze, nu există 
nimic altceva dincolo pentru că ima-
nenţa este imanentă doar pentru ea 
însăşi şi nu dă loc pentru ”dimensiuni 
suplimentare”. 

Valorile noastre sînt forma în care 
viaţa noastra se exprimă pe ea însăşi. 
Fără viaţă, desigur, nimic nu ar fi 
posibil şi o valoarea imanentă este o 
valoare ce a prins rădăcini în viaţă. 
Chestiunea, deci, nu este valoarea şi 
non valoarea, ci valoarea valorilor, 
legatura lor pozitivă sau negativă cu 
viaţa, adică, dacă gândirea şi acţiunea 
sînt orientate spre distrugerea sau 
reînoirea lumii. 

 
mario.castro.n@gmail.com 
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Bogdan Constantin DOGARU  
 
 

Renaşterea  
Societăţii Secrete  
Carpaţii  
Secţia din Iaşi (1884) 

 
n ultimii ani au apărut o serie de lucrări, studii şi 
articole ale unor istorici, scriitori sau ziarişti 
referitoare la Societatea Secretă „Carpaţii”. De 

regulă se face referire la respectiva asociaţie în contextul 
analizei împrejurărilor în care a murit marele nostru poet 
naţional Mihai Eminescu. Nu vom insista asupra acestei 
teme deoarece nu face obiectul demersului nostru în 
cazul de faţă. 

Trebuie să precizăm că Societatea „Carpaţii” a fost 
înfiinţată la 24 ianuarie 1882, la aniversarea Unirii 
Principatelor sub domnia lui Al. I. Cuza şi milita pentru 
unirea Transilvaniei, Banatului, Bucovinei şi Basarabiei 
cu România. În acest sens, aceasta urma să susţină orice 
întreprindere românească. 

Ducând o activitate conspirativă, societatea s-a aflat 
tot timpul atât sub lupa serviciilor secrete ale Austro-
Ungariei cât şi sub atenta supraveghere a agenţilor de 
poliţie din Vechiul Regat. 

Imperiul Habsburgic considera organizaţia 
iredentistă românescă ca pe o ameninţare foarte serioasă, 
căutând să impună guvernului de la Bucureşti 
desfiinţarea ei, condiţie stringentă a încheierii tratatului 
secret din 1883. 

La 6 iunie 1883 cu prilejul dezvelirii statuii lui Ştefan 
cel Mare la Iaşi, senatorul Petre Grădişteanu a ţinut un 
răsunător discurs prin care-l îndemna pe rege să-şi 
completeze coroana cu „diamantele” care-i lipseau - 
Ardealul, Bucovina şi Basarabia. În calitatea sa de om 
politic Grădişteanu „sfida” parcă tocmai tratativele 
secrete care se derulau cu Viena. De aici a pornit tot 
scandalul diplomatic care va culmina cu desfiinţarea 
Societăţii „Carpaţi” şi cu debarcarea lui Eminescu1. 

Conform unor documente2 depistate de arhivistul 
Dragoş Olaru de la Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi 

                                                 
1 Theodor Codreanu, Dubla sacrificare a lui Eminescu, Ediţia a II-a, Ed. 
Serafimus, Braşov, 1999, p. 83. 
2 http://wwwbloggercom-dragos.blogspot.ro/2013/02/poetul-fatain-
fata-cu-piticia.html (20.09.2013, h 7,30). 

(Ukraina), Societatea „Carpaţii” a cunoscut o dezvoltare 
rapidă, constituindu-şi filiale în multe oraşe din 
România. Într-o scrisoare din 25 iunie 1883 trimisă de 
Ministerul de Interne din Viena guvernatorului 
Bucovinei, Alesani se aduc precizări cu privire la 
activitatea conspirativă a organizaţiei: Din izvoare 
confidenţiale aflăm că în Bucureşti, Ploieşti, precum şi în alte 
oraşe mai mari ce sunt mai aproape de graniţele noastre se 
constituie filiale ale societăţii „Carpaţilor”. Membrii titulari în 
mare majoritate sunt foştii cetăţeni din teritoriile răsăritene 
ungare din Transilvania, din Banat şi din Bucovina.  

Cât priveşte societatea din Ploieşti, ea are peste tot în 
oraşele de frontieră Câmpina, Urlaţi, Mizil, Vălenii de Munte 
oamenii lor care contribuie la dezvoltarea societăţii. Aceşti 
agenţi vin de peste tot la Ploieşti, unde asistă la adunări, fac 
rapoarte, sacrificându-se orbeşte ideilor naţionale. Aceste 
întruniri se ţin în mare taină şi despre cele văzute acolo 
nu se vorbeşte nimic.  

Societatea dispune de bani, care se acumulează din 
teritoriile noastre, precum şi de la membrii societăţii care 
plătesc cotizaţii. 

Toată corespondenţa, exceptând poşta, se poartă 
numai la cererea membrilor de încerdere ai societăţii. 

Referindu-ne la ordonanţa din 26 mai a.c. nr. 2753/M.I., 
avem onoarea să vă trimitem lista celor mai activi membri 
ai societăţii, care trăiesc în principalul oraş al României, 
precum şi în oraşele din provincie. 

Viena, în 25 iunie 1883. 
Filiala din Iaşi era compusă, la acea dată, din  10 

membri: P. Suciu (rectorul Universităţii), I. Simionescu, 
M. Pompiliu, Emilian (profesor universitar), mme. 
Veronica Miclea, dr. S. Conya, I. Creangă, Grosa (maior 
în Galaţi) şi Ignat (maior în Giurgiu). 

De altfel, în toate oraşele importante activau 
intelectuali de marcă ca membri ai organizaţiei: poetul 

Mihai Eminescu la centrala din Bucureşti, scriitorul 

Ioan Slavici la filiala din Ploieşti, Dimitrie F. Caian 
(directorul Gimnaziului Unirea) la Focşani. 

Î 

 

http://wwwbloggercom-dragos.blogspot.ro/2013/02/poetul-fatain-fata-cu-piticia.html
http://wwwbloggercom-dragos.blogspot.ro/2013/02/poetul-fatain-fata-cu-piticia.html
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Corespondenţa lui Caian cu George Bariţiu din anii 
1882-1883 este edificatoare în ceea ce priveşte 
ataşamentul viitorului primar al urbei de pe Milcov faţă 
de idealul unităţii naţionale. 

Să nu uităm că, încă din 25 august 1880, viceconsulul 
austriac de la Focşani, Elias Zagorski, după un 
îndelungat contact cu realităţile româneşti, relata Vienei 
că refrenul politic al eliberării Transilvaniei, Banatului şi 
Bucovinei, stăpânea în egală măsură intelectualitatea şi 
masa poporului3. Obsesia statului unitar, scria 
viceconsulul, este cu adevărat aşa de adânc înrădăcinată în 
toate straturile populaţiei încât... a devenit de nezdruncinat, 
după cum ostilitatea faţă de Austro-Ungaria... se dovedeşte de 
nepotolit. 

 

 
Lista membrilor Filialei din Iaşi a Societăţii Secrete Carpaţii (1883) - document depistat şi 

publicat de arhivistul Dragoş Olaru - Arhiva de Stat a Regiunii Cernăuţi 

 
Urmare a intenselor presiuni diplomatice, venite din 

partea Austro-Ungariei, guvernul român a cedat, 
hotărând la 28 iunie 1883 să desfiinţeze Societatea 
Carpaţii. Mihai Eminescu, cel mai activ membru al 
organizaţiei, este imediat internat în spital, fiind 
considerat nebun. 

Nicolae Georgescu preciza că raţiuni superioare de 
stat au cerut, la 28 iunie 1883, desfiinţarea Societăţii 
„Carpaţii”, expulzarea directorului ziarului 

                                                 
3 Teodor Pavel, Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia 
Puterilor Centrale (1878-1895), vol. 1, Ed. Facla, Timişoara, 1979, p. 32. 

L`independence roumaine, vizita umilitoare, la Viena, 
pentru scuze a lui Petre Grădişteanu împreună cu 
ministrul de externe D.A. Sturdza, expulzarea lui Zamfir 
C. Arbore şi toate celelalte gesturi prin care axa politică a 
ţării a trebuit orientată către Puterile Centrale4. 

Dar lucrurile nu se opresc aici. În scurt timp 
organizaţia conspirativă românească este reactivată la 
Bucureşti, renăscând din propria cenuşă precum 
legendara pasăre Phoenix. Nu se ştie data certă a 
renaşterii asociaţiei în capitală, probabil începutul anului 
1884. 

La Biblioteca Naţională a României, în cadrul 
colecţiei de manuscrise, am depistat o serie de 
documente privind renaşterea Secţiei din Iaşi a 

Societăţii Secrete „Carpaţii”. În vara lui 1884, un grup 
de patrioţi din Iaşi, alcătuit din M. Pompiliu, I. P. 
Florantin, I. Popescu, A. Vântul, locotenent Bibescu 
Alexandru, Cap. Walter, V. Bută, N. Vancea, Ştef. 
Emilian, Nicolae Cosma, Mănăstireanu, Mănărăzanu, G. 
Paicu, au semnat următoarea declaraţie5: Subsemnaţii 
văzând că Societatea din Bucuresci „Carpaţii” a luat un avânt 
salutar, înfiinţându-se filiale în câteva oraşe din districte, 
declarăm prin aceasta că suntem hotărâţi a ne constitui şi a ne 
forma şi în Iaşi o secţiune a numitei societăţi. 

Prima variantă6 a declaraţiei fusese semnată doar de 
M. Pompiliu, Ant. Sc. Savul, Alexandru C. Cuza7, E. 
Pangrati.  

Pe verso-ul declaraţiei figurează şi o listă de 
persoane care pot fi membri activi ai Societăţii Carpaţii: 1. 
Groza, 2. Stoica (căpitan), 3. Mănăstireanu (judecător la 
Ocolul III), 4. Pompiliu (profesor) - Casele Alexandru, 5. 
Densuşeanu (profesor), 6. Suciu (profesor), 7. Emilian 
(profesor Universitate), 8. Burlă (profesor, directorul 
Liceului Naţional), 9. Popa Radu (impiegat la regie, 
casier), 10. G. Popescu (impiegat la gară), 11. Paicu 
(profesor, directorul Gimnaziului Ştefan cel Mare), 12. 
Savu (inginer la primărie), 13. Mănărăzanu (econom la 
Institutele Unite), 14. Ventu (profesor la Alexandru cel 
Bun), 15. Florentin (profesor, ad-tor Lyceu), 16. Cosma 
(comerciant, Str. Băncii), 17. Vancea (impiegat la gară, 
constructor la calea ferată Iaşi-Ungheni), 18. Bută 
(profesor, şcoala militară), 19. Botez (impiegat la Poştă), 
20. Ivanovici (şef la Poştă), 21. I. Popescu (subşef la gară), 
22. Grigorovici (la gară), 23. Bibescu (locotenent, şcoala 
militară).  

În afara celor 23, mai sunt adăugate la sfârşit, cu 
creionul, câteva nume: Stoica profesor, Dancescu, Tomşa, 
Petru Pop, Stoica profesor, Crişanu ?, Studenţii ? 

Lucrurile au evoluat rapid. La 16 iunie 1884 are loc o 
consfătuire în urma căreia se adoptă statutele şi se alege 
un comitet de conducere. Toate acestea au fost 

                                                 
4 Theodor Codreanu, Op. Cit., p. 78. 
5 Biblioteca Naţională a României - Serviciul Colecţii Speciale, Colecţia 
de Manuscrise, Mss. 4992. 
6  Ibidem, Mss. 4991, 
7  Numele lui Alexandru C. Cuza apare tăiat cu o linie orizontală. 
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consemnate în procesul-verbal de şedinţă8: Subsemnaţii 
întrunindu-ne astăzi pentru a ne consfătui şi a organiza şi în 
Iaşi o secţiune a Societăţii „Carpaţii”, după ce s-a ales ad-hoc 
preşedinte D. Petru Ioanovici şi secretar D. M. Pompiliu, şi 
după ce am luat cunoştinţă de statutele Societăţii Centrale 
„Carpaţii”, am procedat la alegerea comitetului secţiunii 
conform anexului din statute, alegându-se în unanimitate: 
preşedinte D. V. Burlă profesor şi director liceului din Iaşi, 
vicepreşedinte D. Dogaru, revizor liceului din Iaşi, secretari 
domnii Ioan Popescu şi Ant. Sc. Sasu, casier domn. Cosma, 
membri: domnii P. Paicu, I. P. Florantin, căpitanul Şt. Stoica, 
Bută şi M. Pompiliu.  

 

 
Biblioteca Naţională a României, Colecţia de Manuscrise - Mss. 4992.  

 
Printre cei care mai semnează în procesul-verbal 

consemnăm pe Grigorovici, N. Vancea, Mănărăţanu, D. 
Tomşa, Şerban, G. Spiderca. 

Câteva zile mai târziu, la 21 iunie, membrii 
comitetului se întrunesc în şedinţă discutând despre 
probleme organizatorice şi despre primirea membrilor în 
asociaţie9: Comitetul ales în întrunirea de sâmbătă 16 iunie 
a.c., după cum se constată în procesul-verbal nr. 1, este 
însărcinat de întrunirea de astăzi de a primi cererile de 
înscriere ca membri în Secţiunea din Iaşi a societăţii „Carpaţi” 

                                                 
8  Biblioteca Naţională a României - Serviciul Colecţii Speciale, Colecţia 
de Manuscrise, Mss. 4990. 
9  Ibidem, Mss. 4989. 

precum şi taxele prescrise în mod provisoriu până la o nouă 
întrunire, după trecerea vacanţieloru, pe care comitetul 
respectiv este îndatorat a o convoca cu scopu de a se organisa 
definitiv.  
 

 
Biblioteca Naţională a României, Colecţia de Manuscrise - Mss. 4990.  

 
În 1884 societatea a luat iniţiativa sărbătoririi 

centenarului răscoalei din 1784 şi a înfiinţat ziarul 
„Unitatea naţională” (6 decembrie 1884 - 11 iulie 1885). 

Programul Societăţii „Carpaţii”, ai cărei iniţiatori şi 
conducători au fost studenţii Gheorghe Secăşeanu şi 
Gheorghe Ocăşeanu, împreună cu ziariştii Nicolae şi Al. 
Ciurcu-tatăl şi fiul-şi cu negustorii I. Corneanu, I. 
Mihalcea şi I. Dronc-Dănciulescu, era înscris pe însuşi 
drapelul său arborat la 3/15 mai 1885 cu ocazia 
aniversării Revoluţiei de la 1848 din Transilvania. 

Printre mijloacele preconizate de membrii acestei 
societăţi pentru eliberarea provinciilor robite era şi 
organizarea unei revolte împotriva stăpânirii austro-
ungare. În acest sens au lansat la 18 august 1885 un 
îndrăzneţ apel, care a fost difuzat în satele şi oraşele 
transilvane în 100.000 de exemplare. În urma acestui 
apel, la intervenţia Austro-Ungariei, iniţiatorii societăţii 
au fost expulzaţi temporar în Franţa dar, sub conducerea 
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medicului I. Ţeţu, societatea şi-a continuat activitatea 
dăinuind până la 191810. 

 

 
Renaşterea Societăţii Secrete „Carpaţii” a creat reale 

dificultăţi guvernului român în ceea ce priveşte relaţiile 
cu Austro-Ungaria. Istoria asociaţiei conspirative din 
intervalul 1882 - 1918 a oscilat între perioade de 
activitate intensă şi restrângerea temporară a acţiunilor 
sale la presiunile autorităţilor. La 4/16 mai 1886, 
viceconsulul cezaro-crăiesc din Ploieşti, Pauli raporta 
baronului E. Mayr despre sărbătorirea în oraşul 
prahovean a zilei de 3/15 mai 1848 subliniind că 
Asociaţia „Carpaţi” de aici, care multă vreme nu dăduse vreun 
semn vizibil de existenţă, s-a trezit acum la o nouă viaţă11. 

Conflictul nedorit dar imposibil de evitat în care a 
intrat societatea „Carpaţii” cu guvernul român în 
perioada 1885 - 1887, când se plănuise inclusiv o revoltă 
armată în Transilvania, a făcut ca supravieţuirea 
organizaţiei conspirative la care ne referim să fie mai 
mult nominală. Asociaţia va reveni în forţă pe scena 
luptei pentru unire la începutul secolului XX. În mai 
1908, cu prilejul festivităţii de anivesare a 60 de ani de la 
declanşarea Revoluţiei de la 1848 în Transilvania, 
centrala din Bucureşti a decis reorganizarea societăţii, 
pregătindu-se pentru lupta finală împotriva monarhiei 
bicefale12. 

După cum se poate constata, activitatea Societăţii 
Secrete „Carpaţii” a continuat şi după internarea lui 
Eminescu în spital, luptând pentru înfăptuirea visului de 
veacuri al poporului român, cel al „Daciei Mari”. Însuşi 
Eminescu, dus forţat la nebuni, conspira la naşterea unei 
noi societăţi secrete, Societatea „Matei Basarab” având ca 

                                                 
10 Vasile Netea, Lupta emigraţiei transilvane pentru desăvârşirea unităţii de 
stat a României în „Studii”, Revistă de istorie, Ed. Academiei R.S.R., 
Bucureşti, nr. 6/1968, p. 1147-1148. 
11 *** Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1918 la români. Desăvârşirea 
unităţii naţional-statale a poporului român. Documente externe (1879-1916), 
vol. 1, Ed. Şiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 165. 
12 Teodor Pavel, Op. cit. (1894-1914), vol. 2, 1982, p. 27 şi 217. 

ţintă unirea tuturor românilor, emanciparea economică şi 
intelectuală a întregului popor românesc. 

Importanţa Ardealului pentru naţiunea română a 
fost magistral subliniată de Nicolae Filipescu la 
Congresul Ligii Culturale din 1915: „Ce este regatul 
român fără Ardeal? O absurditate geografică. O fâşie de 
pământ întortochiată şi frântă în semicerc. Arătaţi 
această figură schiloadă unui copil de şapte ani şi 
întrebaţi-l ce lipseşte României. El, cu mâna lui agiamie, 
va trage linia ce împlineşte cercul”. 

După dictatul de la Viena din august 1940, elita 
românească a înfiinţat Asociaţia Secretă „Ardealul” care 
lupta prin orice mijloace pentru readucerea Transilvaniei 
de N-V, răpită de Ungaria lui Horthy, la patria-mamă13. 

În lucrarea sa, Echilibru între antiteze, I. Heliade 
Rădulescu afirmase, pe bună dreptate, că societăţile de faţă 
şi secrete dată demult în ţeara noastră, d-odată cu începutul 
împilării; căci după cum s-au zis, unde este împilare, acolo şi 
protestaţie, unde este atac, acolo şi măsuri spre a se apăra.  

Istoria Societăţii Secrete Carpaţii este departe de a 
fi scrisă. 

 

 
Biblioteca Naţională a României, Colecţia de Manuscrise - Mss. 4989.  

                                                 
13 Liviu Petre Niţu, Reacţii ale elitei româneşti faţă de Dictatul de la Viena: 
Societatea „Ardealul” în *** Partidul, Securitatea şi Cultele (1945-1989), Ed. 
Nemira, Bucureşti, 2005, p. 9-16. 
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Boierul moldovean  
Vasile V. Balş  
(1756 - 1832) în triplă ipostază:  
francmason, iluminat şi membru 
al Asociaţiei Secrete Patriotice 

 
oierul moldovean Vasile V. Balş s-a născut la 
1756 într-o familie cu tradiţie masonică. Tatăl 
său, Vasile Balş figurează în documente14 

printre membrii primei Loji din Iaşi (1732) dar şi ca frate 
în Loja Augustia din capitala Moldovei, atelier constituit 
la 30 august 1742. Acesta va trece însă la Orientul Etern 
în 1760, lăsându-l pe cel mai mic fiu al său, Vasile, doar 
în grija mamei. Data naşterii lui Vasile V. Balş se ştie cu 
exactitate-14 mai 1756 dar în ceea ce priveşte locul în care 
a văzut lumina zilei, sursele istorice menţionează oraşul 
Iaşi, capitala Moldovei dar şi satul Rus din Bucovina. 

Cu toate că rămăsese orfan de mic, acesta a primit o 
educaţie deosebită, între altele ajungând să cunoască 5 
limbi străine: germană, franceză, italiană, latină şi greacă. 
La sfârşitul lui 1780 devine conţopist aulic (redactor) în 
administraţia militară a Bucovinei, pentru ca în 1783 să 
fie numit de împăratul Iosif al II-lea redactor la Consiliul 
Aulic de Război de la Viena pe probleme referitoare la 
Bucovina. În tot acest timp el a prezentat Curţii de la 
Viena peste 40 de referate şi memorii în care descrie 
situaţia din provincie, propunând o serie de reforme 
precum: emanciparea ţăranului român şi transformarea 
sa în proprietar deplin, dezvoltarea industriei şi 
agriculturii, instituirea controlului statului asupra 
averilor mănăstireşti. Multe din aceste propuneri s-au şi 
materializat, Balş devenind reprezentantul de facto în 
Bucovina al programului de reforme iluministe al lui 
Iosif al II-lea. S-a numărat printre primii organizatori ai 
învăţământului de stat în Bucovina, alături de Ioan 
Budai-Deleanu, difuzând în provincie 15 titluri de 
manuale şcolare, traduse în limba română din germană 
şi aproape 5000 de manuale şcolare în limba germană, 
limba oficială a imperiului. A militat pentru păstrarea 
autonomiei Bucovinei în cadrul Austriei15.  

A fost un partizan şi un susţinător al ideii unirii 
tuturor românilor într-un singur stat în cadrul 

                                                 
14 Bogdan Constantin Dogaru, Francmasoni și conspiratori în Orașul Unirii, 
Tipografia Atec, Focșani, 2012, p. 9-10. 
15 ***Familiile boierești din Moldova și Țara Românească (coordonator și 

coautor Mihai Dimitrie Sturdza), Ed. Simetria, București, 2004, vol. 1, p. 270. 

Imperiului Habsburgic, proiectul său fiind reluat un 
secol mai târziu de Aurel C. Popovici, autorul lucrării 
Statele Unite ale Austriei Mari şi de ceilalţi intelectuali 
români din cadrul Cercului de la Belvedere. 

Despre activitatea masonică a lui Vasile V. Balş 
găsim informaţii în lucrarea16 cu caracter monografic a 
istoricului Mihai-Ştefan Ceauşu. 

La 28 decembrie 1783, Vasile Balş a trimis o scrisoare 
prietenului său, profesorul universitar Heinrich Joseph 
Watteroth, pe care îl cunoştea din perioada şederii 
anterioare la Viena, rugându-l să îl ajute să intre în 
cadrul Ordinului Francmasonic. Convins de sinceritatea 
demersului lui Balş, profesorul Watteroth a trimis 
scrisoarea bucovineanului către loja vieneză Zur wahren 
Eintracht (La Adevărata Înţelegere sau, într-o traducere 
mai liberă, Adevărata Concordie). La recomandarea sa, 
în cea de-a 247-a şedinţă a lojei, din 26 ianuarie 1784, a 
avut loc analizarea cererii sale, primind răspuns pozitiv. 
La ceremonia de iniţiere masonică, naşii lui Balş au fost 
profesorul Watteroth, care făcuse propunerea de primire, 
şi celebrul reformator iosefinist, profesorul Joseph von 
Sonnenfels, unul din consilierii intimi ai împăratului 
Iosif al II-lea.  

Ceremonia propriu-zisă de primire a lui Vasile Balş 
în lojă drept cavaler francmason, ucenic şi frate a avut loc la 
6 februarie 1784, fraţii pronunţându-se prin vot secret cu 
bile. Zece zile mai târziu, acesta depunea la casieria lojii 
suma de 53 florini, percepută drept taxă de ucenic. La 
finele anului, mai avea de plătit încă 58 de florini pentru 
trecerea la gradul II şi 12 florini drept contribuţie lunară.  

Abilităţile sale personale au făcut ca Balş să aibă o 
ascensiune destul de rapidă în cadrul lojei Zur Wahren 
Eintracht, după mai puţin de o lună, la 20 martie 1784 
fiind promovat mason de gradul al II-lea pentru ca două 
luni mai târziu să treacă la gradul al III-lea. Cât a făcut 
parte din Francmasonerie, românul a participat la 

                                                 
16 Mihai-Ștefan Ceaușu, Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balș (1756-

1832), Ed. Junimea, Iași, 2007, p. 182-184. 
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aproape toate şedinţele şi manifestările acestei loji 
masonice vieneze. 

În ceea ce priveşte raporturile lui Balş cu Ordinul 
Iluminaţilor, amintim că Societatea Secretă a 
Illuminaţilor din Bavaria, fondată de Adam Weishaupt la 
1776, cunoaşte o puternică dezvoltare şi extindere în 
Europa Centrală în perioada 1782 - 1784. Le Forestier 
René în monumentala sa lucrare Les Illuminés de Bavière et 
la franc-maçonnerie allemande, apărută pentru prima dată 
la Paris în 1914 şi reeditată ulterior, mai precis în 
capitolul L`apogee (Apogeul)17, arată că numeroşi 
francmasoni din lojile vieneze au trecut la Illuminism: 7 
noi membri din loja Adevărata Concordie (din care făcea 
parte Vasile Balş), 2 din loja Speranţa Încoronată, 2 din 
loja Trei Vulturi şi 4 alţi noi adepţi. Dar lista nu cuprinde 
pe toţi illuminaţii vienezi. Se pare că o mare parte a 
fraţilor din atelierul Adevărata Concordie au trecut la 
Illuminism.  

La acea dată, Ignatius von Born (prieten apropiat al 
lui Horea pe care l-a introdus în înalta societate vieneză), 
maestru în scaun al lojii Zur Wahren Eintracht 
(Adevărata Concordie) a publicat în 1783 o satiră 
împotriva membrilor ordinelor monastice pe care îi 
considera a fi „o specie intermediară între maimuţă şi 
om”. Publicaţia, cu un puternic caracter anticlerical, a 
avut un enorm succes în epocă, fiind tradusă inclusiv în 
limbile engleză şi franceză. Von Born preciza că 
Iluminismul se îndreaptă, în primul rând împotriva 
partidei clericale pe care o considera dăunătoare 
intereselor societăţii. Loja în fruntea căreia se afla Born 
avea şi un alt scop, bine definit, de a reforma 
Francmasoneria făcând să dispară încetul cu încetul din 
alte loji vieneze „superstiţia şi misticismul eronat” în 
care, în opinia sa, alunecaseră şi să dea Francmasoneriei 
un caracter care să o facă, nu inofensivă, dar utilă în 
sensul cel mai riguros şi mai nobil al cuvântului.  

Este o certitudine faptul că, la acea dată, tot mai 
mulţi fraţi părăseau riturile de perfecţie (în special Rose-
Croix), dezamăgiţi de gradele superioare, trecând la 
Iluminism. Astfel, Ordinul Illuminaţilor din Bavaria a 
devenit nu un duşman dar un rival al Francmasoneriei. 

Analizând filiera prin care Balş a fost introdus în 
Ordinul Iluminaţilor din Bavaria, trebuie să subliniem şi 
faptul că unul din naşii săi masonici, şi anume 
Sonnenfels (având pseudonimul Fabius) este menţionat 
ca membru al lojii Adevărata Unire la 1782, atelier ce 
fusese întemeiat cu numai un an înainte de 5 masoni 
transfugi din Loja Speranţa, adepţi ai ideilor iluministe18. 
Acest evreu trecut la catolicism, Sonnenfels urma să 
conducă şi viitoarea Academie de Ştiinţe a Ordinului a 

                                                 
17 Le Forestier René,  Les Illuminés de Bavière et la franc-maçonnerie 

allemande, Geneva, Slatkin-Megariotis Reprints, 1974,  p. 398. 
18 Ibidem, p. 348-349. 

cărei înfiinţare fusese hotărâtă la o reuniune a 
Iluminaţilor din Viena19. De altfel, Sonnenfels era privit 
de mulţi drept liderul organizaţiei din Viena a Ordinului 
Iluminaţilor din Bavaria. 

Cât priveşte raporturile lui Iosif al II-lea cu 
Iluminaţii din Bavaria, la început acesta i-a sprijinit cu 
scopul de a asigura în interiorul acestei societăţi un 
curent austrofil (inclusive prin intermediul lui 
Sonnenfels) şi cu speranţa că Iluminaţii îl vor sprijini în 
politica sa de anexare a Bavariei. Chestiunea este 
menţionată de Forestier sub sintagma „trocul bavarez”20. 

Unele surse acreditează ideea că Frederic al II-lea, 
regele Prusiei, simţind pericolul anexării Bavariei de 
către Imperiul Habsburgic, ar fi încercat să diminueze 
curentul austrofil existent în sânul Societăţii Secrete a lui 
Weishaupt prin intermediul ministrului său Herzberg 
care ar fi intrat în Ordin şi ar fi devenit unul din liderii 
săi, imprimându-i totodată o atitudine prusofilă21.  

De altfel, într-un document din 1785 se menţiona că, 
în Bavaria, împăratul Iosif al II-lea îi abandonase pe 
Iluminaţi în mânile Iezuiţilor ca o recompensă pentru 
unele servicii pe care aceştia din urmă i le făcuseră în 
Rusia22. 

În august 1785, Electorul Bavariei a interzis cu 
desăvârşire activitatea acestora. Dar dacă prinţii Bisericii 
aveau un zel religios mai puţin vehement decât cel al 
Electorului, tentativele acestora de a imprima urmăririi 
penale un caracter religios au făcut ca investigaţiile şi 
anchetele să capete în ochii opiniei publice liberale din 
Bavaria un caracter reacţionar, de represiune împotriva 
Iluminaţilor. Astfel, Iluminaţii erau priviţi drept martiri 
ai libertăţii de gândire, calomniaţi de obscurantişti şi 
persecutaţi de un guvern fanatic.  

Represiunea declanşată împotriva Societăţii lui 
Weishaupt  în Bavaria a dat apă la moară adversarilor 
din Austria împiedicând transformarea completă a lojii 
masonice conduse de Ignatius von Born într-o lojă 
eclectică a Iluminaţilor. De altfel, dispariţia Illuminaţilor 
din Viena a fost grăbită de edictul publicat de Iosif al II-
lea la 11 decembrie 1785 care reglementa funcţionarea 
Francmasoneriei în Imperiul Habsburgic. Prinţul 
Dietrichstein l-a rugat pe împărat să intervină ca să 
protejeze Iluminaţii de presiunile exercitate de Cavalerii 
de Rose-Croix. Iosif al II-lea a intervenit însă dar în 
sensul de a asigura tutela Francmasoneriei. Caracterul 
autoritar al împăratului nu putea tolera o societate 
secretă pe care nu o putea controla dar nici nu putea 
proceda în mod brutal, ca în Bavaria, să persecute pe 
francmasoni, punând în pericol reputaţia sa de monarh 

                                                 
19 Ibidem, p. 398. 
20 Ibidem, p. 444. 
21 Ibidem, p. 649. 
22 Ibidem, p. 448. 
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liberal. S-a mulţumit, într-o primă fază, să pună astfel 
atelierele masonice sub o strictă supraveghere. Mai mult, 
Patenta de Reformă din 1786, permitea funcţionarea unei 
singure loji în fiecare reşedinţă de provincie. Toate 
celelalte loji sau adunări secrete erau interzise. A fost 
lovitura care a pus capăt definitiv activităţii Iluminaţilor 
în Austria23. 

 

 
 

Urmare a acestor evenimente, cele 3 loji existente în 
Viena la acea dată (Zu den drei Adlern, Zum Palmbaum 
şi Zur Wahren Eintracht) s-au contopit într-o singură 
lojă, Zur Wahrheit (Adevărul) care, pe 6 ianuarie 1786 a 
fost inaugurată în mod festiv. Balş a făcut parte în 
continuare, şi din această lojă masonică, la fel ca 
Watteroth, Sonnenfels sau Born. Probabil că s-a retras 
din acest atelier la începutul anului următor când 
majoritatea funcţionarilor de stat şi a ofiţerilor au părăsit 
loja, ce se va dizolva ulterior în 178924. 

Al treilea aspect, care face obiectul studiului de faţă, 
se referă la prezenţa lui Vasile Balş în cadrul Asociaţiei 
Secrete25. În 1790, profesorul Joseph Ernst Mayer de la 
Universitatea din Viena prezentase noului împărat 
Leopold al II-lea (fratele şi succesorul lui Iosif al II-lea), 
un referat demonstrând necesitatea înfiinţării unei 
Asociaţii Secrete-Die Geheime Assoziation care, pusă în 
serviciul exclusiv al suveranului, urma să supravegheze 
toată activitatea intelectuală şi politică a principalelor 
personalităţi ale statului. Nu erau prevăzute adunări, 
cotizaţii, ceremonii, jurăminte, singurele obligaţii a 
membrilor fiind acelea de a se ajuta reciproc şi fidelitatea 
faţă de suveran. Toate celelalte asociaţii secrete să fie 
denunţate autorităţilor şi, la nevoie, combătute prin publicaţii 
şi alte măsuri mai drastice. Leopold al II-lea a încuviinţat 
imediat proiectul care corespundea ideii sale de a folosi 

                                                 
23 Ibidem, p. 540. 
24 Mihai-Ștefan Ceaușu, Op. cit., p. 185. 
25 ***Familiile boierești din Moldova și Țara Românească (coordonator și 

coautor Mihai Dimitrie Sturdza), Ed. Simetria, București, 2004, vol. 1, p. 271-

274. 

metode conspirative, şi nu instituţiile existente, în scopul 
desăvârşirii centralizării statului şi slăbirii puterii 
aristocraţiei în general şi a celei maghiare în special. 

Aşadar în 1791 ia naştere Asociaţia Secretă, ale cărei 
baze au fost puse de Joseph E. Mayer, Leopold a 
Hoffmann şi Joseph H. Watteroth (naşul masonic al lui 
Vasile Balş)26. 

Pentru a se sublinia cât de nobil îi era scopul şi 
pentru a arăta că se deosebeşte de celelalte societăţi 
secrete, considerate a submina autoritatea statală, noua 
organizaţie a luat denumirea de Asociaţia Secretă 
Patriotică. Fiind dirijată în special împotriva autorităţilor 
maghiare, în fruntea ei a fost numit austriacul plebeu 
Franz Gotthardi. Masoneria a fost şi ea infiltrată, 
Gotthardi redactând, la ordinal împăratului, rapoarte 
despre activitatea şi personalitatea principalilor ei 
reprezentanţi. S-a urmărit recrutarea medicilor de curte 
ai principalelor state germane şi s-a hotărât înfiinţarea 
unor publicaţii speciale, precum Wiener Zeitschrift, 
aşezată sub direcţia unui fost membru al Ordinului 
Iluminaţilor din Bavaria, Joseph von Sonnenfels, evreu 
convertit la catolicism şi, după cum am văzut, naşul 
masonic al lui Vasile Balş. Fapt revoluţionar pentru acea 
vreme, se plănuia, ca reformă radicală, admiterea de 
delegaţi ai ţăranilor în Adunările de stări (Landtag). 

Ca măsură de precauţie faţă de oligarhiile 
aristocratice, cu solidarităţi bine constituite, s-a aplicat 
principiul recrutării unor elemente entice care nu 
proveneau din rândurile acesteia. Astfel, primul, şi, 
multă vreme, singurul membru al Asociaţiei Secrete la 
Cluj a fost un roman, profesorul Ioan Piuariu Molnar, 
înnobilat ca Molnar von Mullersheim. 

 Pentru Bucovina a fost propus şi recrutat un alt 
roman, Vasile Balş. Acceptarea sa se făcuse după citirea 
de către Gotthardi şi profesorul Mayer a nu mai puţin de 
20 de referate şi recomandări primite de la tot atâţia 
înalţi funcţionari şi informatori. 

Însuşi profesorul Joseph E. Mayer, care probabil îl 
cunoscuse pe boierul bucovinean din perioada studiilor 
sau a şederii anterioare în capitala imperiului, raporta că 
acesta fusese, la fel ca şi Watteroth, membru în două loji 
masonice vieneze (Adevărata Concordie şi Adevărul) şi 
că făcuse parte chiar şi din Ordinul Iluminaţilor din 
Bavaria (Illuminatenorden)27. 

 Numit în decembrie 1791 căpitan al Bucovinei, Balş 
se străduise să aplice acolo conceptele politice ale 
adepţilor iosefinismului, Leopold al II-lea dorind să 
continuie activitatea reformatoare, în acest sens, prin 
Asociaţia Secretă Patriotică.  

                                                 
26 Mihai-Ștefan Ceaușu, Op. cit., p. 229. 
27 Ibidem, p. 231. 
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Din păcate după moartea neaşteptată a împăratului 
Leopold al II-lea, fiul şi succesorul acestuia, Francisc al 
II-lea a dispus dizolvarea Asociaţiei Secrete Patriotice 
atacată din toate părţile de cler şi aristocraţie. Referitor la 
acest aspect trebuie să precizăm că printre intelectualii 
cooptaţi în conducerea Asociaţiei Secrete se număra şi 
profesorul Ignaz-Joseph von Martinovics, născut în 1755 
într-o familie sârbească, de curând înnobilată, 
catolicizată şi maghiarizată. În 1783 acesta fusese admis 
în loja masonică Zur Grossmut din Buda iar în anul 
următor în loja Pheonix a Mesei Rotunde activând 
totodată ca informator al Curţii Imperiale (Geheimagent) 
despre puţinii membri ai Ordinului Iluminaţilor din 
Bavaria care trăiau la Buda şi Lemberg. Mai mult, abatele 
Martinovici organizase o altă asociaţie secretă conspirată 
chiar în sânul Asociaţiei Secrete Patriotice care avea cu 
totul alte scopuri decât sprijinirea reformelor iniţiate de 
Iosif al II-lea şi Leopold al II-lea. Scopul noilor 
conspiratori se încadra întocmai în concepţiile pe care 
Gotthardi fusese însărcinat să le combată: independenţa 
Ungariei sub autoritatea formală a monarhiei 
habsburgice. Josefinismul reformator dăduse astfel 
naştere unui current ilegal, de import, inspirat din 
iacobinismul francez. Leopold al II-lea care visase la o 
revoluţie impusă de sus nu prevăzuse radicalizarea 
Asociaţiei Secrete Patriotice şi metamorfozarea ei într-o 
conspiraţie împotriva dinastiei însăşi. O conspiraţie care 
ştiuse să înnoade vechi legături cu unii din membrii 
Masoneriei şi a altor asociaţii secrete, în primul rând cu 
ceea ce rămăsese din Ordinul Iluminaţilor din Bavaria. 
De la aceştia preluase Martinovici, bineînţeles fără ştiinţa 
lui Gotthardi, sistemul de semne de taină, de strângeri 
de mână misterioase, de pseudonime inspirate de 
sistemele republicane ale Antichităţii greco-romane. 
 

 
 

Teroarea iacobină din Franţa, declaraţia de război 
adresată de Franţa revoluţionară monarhiei austriece au 
expus Asociaţia Secretă Patriotică gravei acuzaţii de 
subversiune a statului. Acuzatorii proveneau cu 
precădere din rândurile aristocraţiei, mai ales maghiare 

şi ale clerului, mai ales a celui iezuit. Deoarece 
autorităţile nu erau încă la curent cu amănuntele 
planului lui Martinovici şi în ce măsură membrii 
Asociaţiei Secrete Patriotice erau implicaţi în conspiraţia 
pusă la cale de acesta, împăratul Francisc al II-lea s-a 
lăsat uşor convins de pericolul reprezentat de Asociaţie în 
ansamblul ei. Motive erau destule: contactele de la Paris, 
în 1792, dintre baronul Riedl din partea Asociaţiei Secrete 
Patriotice cu un delegat al Iluminaţilor din Bavaria, 
teroarea iacobină din Franţa, decapitarea regelui Ludovic 
al XVI-lea şi a reginei Maria-Antoaneta (sora împăraţilor 
Iosif şi Leopold şi mătuşa lui Francisc al II-lea), 
proclamarea la Mainz a unei republici iacobine. 

În 1794, lumea intelectuală a Europei trăia într-o 
atmosferă de complot, de fantasme revoluţionare, de 
mituri contrarevoluţionare în frunte cu iacobinii care, 
după ce dezlănţuiseră Marea Teroare, vedeau peste tot 
contracomploturi ale reacţiunii. 

Locul imaginarului complot iezuit, născut în minţile 
enciclopediştilor şi liber-cugetătorilor din anii 1770-1780, 
a fost luat acum de complotul masonic, al cărui principal 
denunţător a fost propaganda Bisericii Catolice.  

Dornic să se răzbune împotriva lui Francisc al II-lea, 
care ordonase o anchetă asupra Asociaţiei Secrete, 
Martinovici a căutat un grup de opoziţie anti-imperială 
şi l-a găsit printre tradiţionaliştii unguri. Încă din 1792, el 
înfiinţase un Directoriu Secret, zis maghiar şi plănuise 
crearea a două organizaţii paralele, care nu trebuiau să 
ştie nimic una de alta: Societatea Reformatorilor, de 
inspiraţie iluministă, compusă din nobili şi din 
intelectuali şi Asociaţia Libertate-Egalitate, mai mult 
iacobină, ce ar fi fost compusă din ţărani şi din 
intelectuali. 

Deoarece nu a avut timp să dezvolte planurile sale a 
căzut victimă Curţii imperiale fiind catalogat drept 
agentul subversiunii maghiare.  

Represiunea pusă la cale la Berlin de consilierii 
regelui Prusiei, şi la Weimar de Goethe şi de ducele de 
Saxa-Weimar, a fost deosebit de dură la Viena unde s-a 
ordonat, la începutul anului 1794, arestarea a peste 60 de 
membri ai Asociaţiei Secrete Patriotice, în frunte cu 
Martinovici şi cu baronul Riedl, calificaţi acum cu toţii 
drept iacobini. Din cei 60, 18 au fost condamnaţi la 
moarte şi executaţi, 12 au fost eliberaţi din lipsă de 
probe, restul fiind întemniţaţi.  

O dovadă suplimentară că acest complot avea 
oricum şi un substrat revoluţionar-naţionalist maghiar a 
fost faptul că dintre cei 3 membri români ai Asociaţiei 
Secrete Patriotice, doi, doctorul Piuariu-Molnar şi Ioan 
Budai-Deleanu, nu au fost deloc anchetaţi. Alta a fost 
însă soarta lui Vasile Balş, exponent notoriu al 
programului de reforme din Bucovina, şi expus ca atare, 
personal, resentimentelor aristocraţiei din Galiţia. Poliţia 
austriacă a demarat o anchetă, fără a da de bănuit că 
urmărea să descopere eventualele legături ale boierului 
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moldovean cu complotiştii din sânul Asociaţiei Secrete al 
cărei membru fusese şi el.  

În 1797 s-a instituit împotriva lui Balş o anchetă 
disciplinară în urma căreia, printr-o decizie imperială 
din 30 iunie 1799, el a fost suspendat din funcţie. 
Cercetarea împotriva lui Balş s-a tărăgănat ani de zile 
deoarece nobilimea Galiţiei depunea mereu noi 
reclamaţii împotriva acuzatului, dintre care cele mai 
multe s-au dovedit a fi fără temei. Dar reclamanţii nu 
ştiau de ce anume erau interesate autorităţile de la Viena. 
Cele mai multe plângeri vorbeau despre un abuz de 
autoritate în favoarea ţăranilor sau de imoralitate (între 
altele Balş pierduse sume mari la jocurile de cărţi). Ori 
nu de aceste fapte erau interesate organele imperiale ce 
căutau în mod asiduu dovezi palpabile ale complotului. 
Budai-Deleanu, acum consilier juridic al guberniului din 
Lemberg, a fost şi el însărcinat să culeagă informaţii 
despre Vasile Balş, apoi să prezideze comisia de anchetă.  

Odinioară, la Viena, Vasile Balş îl luase drept 
colaborator pe Budai-Deleanu la traducerea diverselor 
lucrări necesare pentru bunul mers al lucrurilor în 
Bucovina iar, apoi, chiar l-a recomandat pentru ocuparea 
unui post la Tribunalul nobiliar din Lemberg. Cu toate că 
îi era îndatorat, atitudinea lui Ion Budai-Deleanu a fost 
destul de echivocă şi de sinuoasă în această anchetă, în 
care se ciocneau mari interese divergente locale, dar şi la 
nivel central, fiind o transpunere pe un anumit plan a 
luptei între iosefinism şi reacţiunea conservatoare 
postiosefinistă28. 
 

 
 

Cu toate acestea, atunci când în memoriul său din 
ianuarie 1803 Vasile Balş se plângea Curţii de la Viena de 
lipsa de obiectivitate a comisiei şi mai ales de 

                                                 
28  Ibidem, p. 274. 

imparţialitatea contelui Castiglione, comisarul Ioan 
Budai-Deleanu, fiind audiat în această problemă, a 
confirmat faptul că preşedintele comisiei de anchetă, 
Castiglione, nu a venit la Balş decât o singură dată, în 
momentul sosirii sale la Cernăuţi, evitând ulterior casa 
acestuia. În schimb, pe motivul întreţinerii unor relaţii 
sociale, anchetatorul şef a vizitat în repetate rânduri 
casele episcopului Vlahovici şi a contelui Logotheti, 
ambii acuzatori ai lui Balş , participând chiar la 
petrecerile şi ospeţele date de aceştia29. 

Hărţuit din toate părţile, şi înspăimântat de ideea că i 
se putea întâmpla şi lui ceea ce i se întâmplase lui 
Martinovici, adică condamnarea la moarte prin 
decapitare, Balş se apăra cum putea. Medicii din Viena îi 
eliberaseră un certificat medical din care reieşea că ar fi 
suferit de ipohondrie, crize reumatice şi violente accese de 
durere, în timp ce conaţionalul său, doctorul Piuariu-
Molnar (el însuşi francmason, iniţiat la 16 septembrie 
1781 în Loja St. Andreas din Sibiu30) căruia Balş îi ceruse 
ajutor la Cluj, îi semna un document medical din care 
rezulta că are o boală de ochi. 

Ancheta s-a derulat cu precădere în perioada 1799-
1802, continuând sporadic până la 22 decembrie 1808 
când comisia de anchetă prezidată de Budai-Deleanu şi-a 
pronunţat verdictul prin care baronul Balş a fost 
dezvinovăţit de orice acuzaţie, şi trecut definitiv în 
rezervă cu pensia întreagă de consilier aulic. Adversarii 
săi au fost obligaţi să plătească cheltuielile de judecată. 

Dar activitatea sa nu a încetat odată cu pensionarea. 
În perioada 1809-1812 el s-a ocupat de vânzarea moşiilor 
din Moldova deţinute de Fondul Religionar Greco-
Ortodox din Bucovina, obţinând însemnate beneficii 
financiare pentru statul austriac, fapt ce i-a atras din nou 
recunoaşterea imperială. În urma memoriului istoric şi 
genealogic privind familia Balş, scris chiar de el, întărit la 
1816 de domnul Moldovei Scarlat Callimachi, Vasile Balş 
va primi în 1818 titlul de şambelan cesaro-crăiesc, fiind 
primul boier moldovean care a ocupat această înaltă 
demnitate.  

Vasile Balş a petrecut ultimii săi ani de viaţă 
alternativ în Bucovina, Moldova şi la Viena unde a trecut 
la Orientul Etern la 3 februarie 1832, fiind înmormântat 
în cimitirul Sankt Marxer, locul de veci al creştinilor 
ortodocşi din capitala Imperiului Habsburgic. 
Mormântul său era vecin cu cel în care îşi dormea 
somnul de veci Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei 
ce ridicase în Moldova, la 1821, steagul libertăţii greceşti. 

 

                                                 
29 Ibidem, p. 278. 
30 Horia Nestorescu-Bălcești, Enciclopedia ilustrată a Francmasoneriei din 

România, vol. 3, Ed. Phobos, București, 2005, p. 61. 
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Mircea SLĂNINĂ 
 

Valul de pământ, face şi acuma 
... valuri 

Mai tânărului meu prieten, 
dr. ing. Adrian N. Stoica, 

cercetător ştiinţific principal la NASA,  

care a stimulat indirect apariţia acestui studiu. 

 
Nomazi şi sedentari 
 

Între sistemele de valori ale culturilor sedentare şi 
cele ale culturilor nomade a fost şi va rămâne o prăpastie 
uriaşă. (Diferenţa este importantă chiar şi la comparaţia 
dintre sedentari şi semi – nomazi.)31 Dacă s-ar analiza 
fenomenul cu atenţie, s-ar vedea că înfruntarea dintre 
acestea continuă de când e lumea32. În preistorie însă, 
contradicţia dintre sedentari şi nomazi era adesea şi mai 
ascuţită, revenind la o înfruntare între societăţi 
matriarhale şi societăţi patriarhale, aflate într-un conflict 
inevitabil. Societăţile agricole reprezentau de cele mai 
multe ori culturi vechi, matriarhale, deci paşnice, cu 
structură democratică, egalitaristă. Ele valorizau munca, 
cinstea, arta, stabilitatea în general. Societăţile pastorale 
erau aproape întotdeauna culturi mai tinere, în curs de 
afirmare, fiind în esenţă patriarhale, războinice şi deci 
organizate piramidal. Ele valorizau schimbarea (deseori 
şi  inovarea), forţa şi vitejia, nu rareori viclenia şi 
capacitatea de a trăi din jaf.  

Revoluţia neolitică – prin progresele tehnologiei 
agricole şi ale creşterii animalelor - a creat bogăţie la 
nivel de masă. În această lungă „epocă de aur” culturile 
sedentare s-au stabilizat în reţele de sate, ba chiar şi în 
oraşe mari. Pentru o mai raţională păstrare şi distribuire, 
rezervele de hrană erau deseori depozitate centralizat33. 
Cu cât aceste rezerve erau mai mari, cu atât reprezentau 
o tentaţie mai puternică pentru populaţiile nomade, mai 
sărace şi mai războinice. Ulterior, domesticirea calului şi 

                                                 
31 O primă versiune a prezentului articol a fost postată la 26 Oct. 2011 
pe blogul personal www.armoniasuprema.blogspot.com 
32 Paradoxal, peste milenii, în procesul modern şi complex de 
globalizare, înfruntarea aceasta a îmbrăcat o haină nouă, anume între 
grupuri în a căror filozofie de viaţă ataşamentul faţă de regiunea / 
naţiunea ce le-a dat naştere este puternic şi grupuri cu mentalitate 
globalist – corporatistă, care antipatizează spiritul naţional. Ele se 
întrepătrund într-o aceeaşi societate, după teoria „lumilor paralele”. 
33 Vezi, de exemplu, depozitele de grâne din ruinele palatului de la 
Cnossos, Creta. Asemenea depozite se întâlnesc pe multe alte şantiere 
arheologice, în special ale epocii neolitice. 

a cămilei au amplificat chemarea către răspândirea şi 
„profesionalizarea” nomadismului războinic. 
 

Valul de apărare 
 

Prosperitatea induce comoditate, aşa că un popor 
paşnic nu devine peste noapte războinic. Ca urmare, cu 
cât comunitatea era mai bogată, cu atât un sistem de 
apărare a aşezării devenea mai necesar. Cu cât atacurile 
venite din depărtări erau mai dese, cu atât sistemul său 
de apărare trebuia să fie mai eficient. Sistemul trebuia să 
reziste la asedii de durată, iar calităţile eventuale ale 
fortificaţiei să permită apărarea aşezării cu un număr 
relativ mic de oşteni. El trebuia să apere o populaţie 
sedentară numeroasă, ne-obişnuită cu mânuirea armelor. 
Sistemul mai trebuia să ofere protecţie la atacurile prin 
surprindere: se crea astfel răgazul ca populaţia 
lucrătoare să se adune de pe ogoare şi să opună 
rezistenţă, ajutîndu-i pe oştenii profesionişti.  

În perioada neolitică fortificarea aşezării printr-un 
val de pământ a apărut ca soluţia sigură şi la îndemână. 
Pământul aşezat în formă de val (în secţiune), deci cu 
pante inegale, evita surpriza atacului sau cel puţin 
întârzia progresul atacatorilor. Golul natural creat prin 
excavarea pământului punea în faţa valului un şanţ, care 
creştea dificultatea escaladării. Umplerea şanţului cu apă 
făcea cetatea astfel creată aproape inexpugnabilă şi, tot 
aşa, lanţul perfecţionărilor a urmat de-a-lungul istoriei. 
Prin urmare, valul de pământ a fost principalul 
instrument cu care popoarele sedentare au contracarat 
şocul unui atac în viteză din partea armatelor de călăreţi.  

A aduna şi a bătuci ţărâna era uşor de învăţat pentru 
lucrătorii pământului, căci mai făcuseră aşa ceva, pentru 
a se apăra de inundaţii. Iar uneltele necesare erau 
aproximativ tot cele folosite curent, ca agricultori. 
Evident că efortul fizic necesar era considerabil; de aceea 
valul de apărare s-a dezvoltat doar de către populaţiile 
numeroase şi mai ales în zonele temperate ale Europei. 
Pe creasta valului se adăuga mai totdeauna o palisadă 



220 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

din trunchiuri de copac: încă o explicaţie pentru ce valul 
de apărare a avut succes în zonele ceva mai reci ale 
continentului.  

Mai târziu, pe măsura progreselor metalurgiei, a 
apărut fierul, care a permis prelucrarea mai uşoară a 
pietrei. Chiar şi în zona temperată, fortificaţiile s-au făcut 
tot mai mult din piatră, mai rezistentă în timp; în plus, ea 
permitea înălţimi mai mari şi un „piept” aproape 
vertical. Foarte probabil, trecerea de la pământul bătut la 
zidul din piatră s-a făcut relativ lent34. Curiozitatea 
situaţiei este că, deşi perfecţionarea fortificaţiei a 
continuat, denumirea de val s-a păstrat la mai multe 
popoare din zona temperată, în ciuda transformării 
radicale a tehnologiei de execuţie şi a soluţiei 
constructive35. Asta dovedeşte îndelungata lui folosire, 
de unde ataşamentul faţă de ideea valului de apărare la 
respectivele civilizaţii avansate, dar paşnice.  

Suntem totodată convinşi că această construcţie de 
apărare a făcut o impresie extrem de puternică asupra 
celor nou-veniţi. Atacatorii au învăţat un cuvânt nou: val, 
desemnînd această fortificaţie impresionantă. Ei au 
preluat uneori nu doar termenul, ci şi tehnologia de la 
populaţiile sedentare care le inventaseră şi care se 
apărau în spatele valului de pământ.  

 

Mai întâi, cetăţile de pământ 
 

Cercetări moderne confirmă o ipoteză logică şi 
anume că în Europa cele mai mari şi mai vechi culturi 
neolitice s-au dezvoltat, firesc, pe valea Dunării mijlocii 
şi inferioare. Acel complex de culturi desfăşurate aici în 
timp şi spaţiu şi numite astăzi Vechea Cultură 
Europeană, aveau în comun caracterul agricol, 
matriarhal, democratic şi religia politeistă. Aici populaţia 
şi avuţia crescînd, unele sate au devenit oraşe, care 
trebuiau apărate. 

Această cultură bogată şi cu un nivel ridicat de 
civilizaţie a atras migratorii indo-europeni36, care, în 
invazii succesive, pe parcursul câtorva milenii, au 
covârşit-o prin forţa armelor lor de cupru, apoi de cupru 
cu arsenic şi, în final, de bronz (cupru cu staniu). Dar 
parte dintre migratori s-au „aşezat”, au devenit 
sedentari, s-au integrat în populaţia băştinaşă. Prin acest 
mecanism se năştea câte un nou popor, care se 
omogeniza treptat, pe măsura trecerii timpului. Procesul 

                                                 
34 Să nu uităm că în marile fortificaţii dacice de la Sarmisegetuza valul 
de pământ se regăsea între doi pereţi relativ verticali din piatră, legaţi 
între ei prin grinzi transversale de lemn. Acesta a reprezentat o 
inteligentă formulă de tranziţie de la simplul val de pământ la zidul 
integral din piatră. Doar că o asemenea soluţie nu se putea dezvolta 
decât într-o ţară cu păduri bogate. 
35 La strămoşii noştri, când fortificaţia a ajuns a fi zidită preponderent 
din piatră, sistemul de apărare nu s-a mai numit val. 
36 Ipoteză tot mai controversată astăzi. Orice denumire ar fi purtat însă 
aceste popoare, realitatea unor masive atacuri dinspre stepă nu poate fi 
tăgăduită. 

se repeta după aproape fiecare năvălire: o nouă cultură 
se consolida, păstrînd elemente specifice atât 
matriarhatului, cât şi patriarhatului, dar adaptate 
tradiţiilor locului.  

Regiunea aflată la frontiera vestică a actualei 
Românii şi parţial în Ungaria ne oferă exemple foarte 
puternice ale naşterii şi progreselor fortificaţiilor de tipul 
valului de pământ, începînd cu  epoca neolitică şi 
ajungînd până în epoca fierului. Pe măsura uscării 
fostului fund al Mării Panonice, păşuni uriaşe (şi slab 
locuite, la început) reprezentau un sălaş atrăgător pentru 
popoarele migratoare. Pentru aceştia, principala atracţie 
din vecinătate erau vechile şi tot mai bogatele aşezări ale 
populaţiei agricole, mai ales pe valea Mureşului şi, 
respectiv, a Someşului. Avînd „în spate” zăcămintele de 
metale neferoase ale Apusenilor – aurul, argintul şi mai 
ales cuprul -, aşezările de câmpie, împreună cu cele din 
subcarpaţi şi din zona montană, formau puternice 
complexe economice „agro-industriale”, aproape unice 
în Europa acelor vremuri. Iar invadatorii, cu trecerea 
timpului, nu se mulţumeau cu jaful localităţilor din 
câmpie, ci năzuiau spre interiorul arcului carpatic, spre 
ocnele de sare, atât de trebuincioase turmelor lor de 
animale.  

În consecinţă, populaţia din această vastă reţea de 
aşezări neolitice a inventat şi perfecţionat sistemul de 
apărare cu valuri de pământ. Pentru edificarea 
cititorului, amintim numărul foarte mare de fortificaţii 
din zona de vărsare a Mureşului. Cel mai convingător 
complex este compus din cetăţile de pământ de la 
Corneşti (Iarcuri), Munar (Wolfsberg / Dealul Lupului), 
Topolovăţul Mare (Joamba) şi Oroshaza (Nagytatarsanc), 
poziţionate aproximativ la 50 km în jurul Cetăţii Vechi 
de la Sântana. Într-o relaţie destul de certă cu acest 
complex mai funcţionau şi alte asemenea cetăţi37.  Mai în 
sus pe Mureş întâlnim cetăţile de pământ Teleac (Alba 
Iulia) şi mai ales uriaşa cetate Haţeg – Sub-cetate38. Pe 
valea Someşului, în jurul cetăţii Biharia, dotată cu un 
puternic val de pământ, funcţiona de asemenea un 
„arhipelag” de mici cetăţi de pământ. 

O minunată descriere a cetăţii vechi de la Sântana39 
evidenţiază atât progresele tehnologiei, cât şi sporul 
firesc al resurselor umane şi materiale de-a-lungul 
câtorva mii de ani. De exemplu, valul său de pământ, 
construit pe o fâşie de teren lată de circa 27 de metri, 
avea un miez tare, lat la bază de 14 m, ridicat pe un 

                                                 
37 Dudeştii Vechi (Movila lui Deciov), Hodmezövasarhely (Gorsza), 
Alios, Pecica, Periam, Semlac, etc 
38 Există unele păreri, după care aceasta ar fi fost adevărata capitală a 
regatului dac. (Conform acestor autori cetatea din munţii Orăştiei ar fi 
avut o destinaţie preponderent religioasă.) Cetatea aceasta de pământ, 
fiind o construcţie ceva mai târzie şi foarte importantă, are valul 
acoperit cu lentile de pământ ars: 
http://www.formula-as.ro/2011/980/lumea-romaneasca-24/prof-
gligor-hasa-deva-adevarata-sarmizegetusa-este-la-hateg-subcetate-
14031 
39 http://www.scribd.com/doc/52581850/Santana-Cetatea-Veche-text 

http://www.scribd.com/doc/52581850/Santana-Cetatea-Veche-text
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fundament complex din bârne de lemn şi piatră de 
carieră40 şi îmbrăcat într-o „cămaşă” din lut galben, 
pentru etanşare. Pe creastă, în loc de o simplă palisadă, 
era dispus un zid construit din bulgări de lut ars, 
solidarizaţi printr-o structură interioară din pari de lemn 
legaţi între ei, zid tencuit pe exterior de cinci ori, în 
istoria sa îndelungată, ca protecţie împotriva incendierii.  

O atenţie deosebită se acordase şanţului cu apă 
(lăţime de circa 10 m şi adâncime de circa 3 m) şi 
peretelui valului dinspre şanţ, construit din lentile de 
pământ bătătorit. Cetatea era formată din trei incinte 
fortificate asemănător - construite în timp şi închizînd 
succesiv 14 ha, 50 ha şi, respectiv, 80 ha -, pentru a 
proteja populaţii şi activităţi tot mai numeroase. 
Observăm că volumele de pământ deplasate şi 
consolidate sunt de-a-dreptul ciclopice41.  

 
 

Chiar dacă în acest complex nu este singura cetate cu 
mai multe incinte, cetatea de la Sântana nu este cea mai 
mare. Pentru acest gen de aşezare fortificată, cetatea de 
la Iarcuri (Corneşti) este pur şi simplu imensă, fiind în 
prezent considerată cea mai mare din Europa 
preistorică. Prin cele patru incinte din val de pământ ea 
protejează 72 ha, 213 ha, 504 ha şi, în final, 1722 ha !42  

În afara cetăţilor cu valuri de pământ circulare, a 
existat un număr mare de mici cetăţi de tipul „pinten 
retezat”, specific zonelor deluroase sau pre-montane43. 
Un „pinten” („picior de plai”?), înconjurat pe trei laturi 
de prăpăstii, era ales ca sălaş pentru o comunitate nu 
prea numeroasă. Pe direcţia legăturii cu dealul / 
muntele principal aşezarea era protejată printr-un val de 
pământ cu şanţ. De pe un asemenea amplasament, 
locatarii îşi puteau supraveghea, de la înălţime, turmele 
ce păşteau pe văile din preajmă. Tocmai de aceea este de 

                                                 
40 Se anticipează viitoarele materiale ale “murus dacicus”. 
41 Interesant că localnicii numesc şi astăzi o porţiune din incinta 
exterioară a acestei cetăţi, “trăianul” !! 
42 În nici un caz asemenea construcţii nu puteau fi realizate “din goana 
calului” de către popoarele migratoare. 
43 Dintre multele cetăţi de acest gen cercetate până acum pot fi citate, ca 
exemple, cetăţile de la Buneşti-Avereşti din jud. Vaslui, sau Şuşturogiu 
ori Almaşu Mic din jud. Bihor.  

presupus că ultimii cuceritori – de obicei mai puţin 
numeroşi decât cuceriţii - se instalau iniţial în spatele 
unor asemenea valuri scurte, ca etapă pe drumul 
însuşirii complete a tehnologiilor de apărare ale 
sedentarilor. 

Relatarea sumară de mai sus ne face o oarecare idee 
despre populaţiile numeroase care se înfruntau în 
perioada pre-istorică şi a istoriei antice, despre ciocnirea 
civilizaţiilor / tehnologiilor lor avansate şi, paradoxal, 
despre intensul schimb cultural produs cu ocazia acestor 
conflicte. 

 

Mai apoi, „murus dacicus” 
 

În perioada istorică a spaţiului carpato-danubiano-
pontic, cea mai cunoscută prin numeroasele sale urme 
materiale este cultura daco-geţilor, numită astfel după 
pătura conducătoare, impusă prin calitatea de ultimi 
cuceritori. Această cultură a interacţionat puternic cu 
grecii şi romanii, acum numai două mii de ani. Deveniţi 
sedentari şi conducători ai unei populaţii rurale, daco-
geţii asimilaţi au avut de apărat nu doar familii şi 
gospodării, ci şi bogăţiile acumulate pe seama minelor 
de aur ale Apusenilor. Cu fantezia proprie şi inspiraţi 
din contactele cu civilizaţiile pre - romane (mai ales cu 
celţii44), dacii au elaborat un sistem original de fortificaţii 
cum nu mai erau în Europa în acele vremuri. Nimeni, 
pare-se, n-a mai construit în munţi ziduri cu structură 
atât de rezistentă şi de bine adaptată la materialele 
locale, într-un interval de timp atât de scurt45.  

Spaţiul dintre două ziduri de piatră fasonată era 
completat cu o umplutură de pământ şi piatră. Pentru ca 
presiunea umpluturii să nu deformeze pereţii de piatră, 
aceştia erau legaţi din loc în loc cu grinzi transversale din 
lemn, fixate în feţele din piatră prin „cozi de 
rândunică”46. În condiţiile şantierelor montane, 
umplutura dintre cele două feţe de piatră folosea 
inteligent puţinul pământ disponibil acolo, dar mai 
încorpora prundiş, ca şi toate resturile rămase din 
profilarea pietrelor mari, din nivelarea terenului şi din 
ridicarea templelor sau a altor edificii. Lutul era folosit 
pentru etanşări. Pe măsura construirii, se foloseau toate 
trunchiurile rezultate din defrişarea pădurii sau cele 
folosite pentru transportul pietrelor mari. Dar 
imaginarea şi răspândirea unei asemenea construcţii 
hibride presupunea, obligatoriu, cunoaşterea prealabilă a 
comportării în timp a pământului, în construcţii de genul 
valului. Deci, fiind vorba de acelaşi popor, a existat o 

                                                 
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Murus_Gallicus 
45 Mare parte din fortificaţiile montane de tip „murus dacicus” au fost 
ridicate, sau cel puţin amplificate, în intervalul dintre primul şi cel de 
al doilea război dacic. 
46 Anthony Everitt, Hadrian and the Triumph of Rome, Random House, 
NY 2010, p. 104: „timber – reinforced rubble core. The wood made 
these defenses flexible, and they resisted battering rams.”  
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anume continuitate tehnologică între marile cetăţi cu val 
de pământ din câmpie şi construirea timpurie de cetăţi în 
munţi, cu tehnologia „murus dacicus”. 

Grecii, la rândul lor constructori de fortificaţii, au 
numit umplutura de piatră şi pământ a zidului 
„emplecton”. Credem că ar merita verificat dacă 
sonoritatea asemănătoare a termenului este doar o 
coincidenţă sau este rezultatul unui schimb cultural.  

Posibil ca romanii să fi recunoscut originalitatea 
fortificaţiilor ridicate de daci, căci de la romani a rămas 
expresia „murus dacicus”. Şi nu era deloc puţin lucru ca 
un popor barbar să-i impresioneze pe acei mari 
constructori ai antichităţii care au fost romanii47. Este 
logic că romanii – în lungile şi grelele campanii de 
cucerire a Daciei - au asaltat nu doar cetăţile din munţi, 
ci mai întâi numeroasele şi adesea uriaşele cetăţi de 
pământ dinspre provincia Pannonia. Ei şi-au însuşit 
avantajele unor asemenea construcţii şi credem că au 
perfecţionat tehnologiile de ridicare a valului. În buna 
tradiţie a romanilor, putem presupune că perfecţionările 
au fost orientate mai ales spre creşterea productivităţii 
muncii. Este ceea ce le-a permis romanilor să ridice 
ulterior lungi valuri de pământ, de-a-curmezişul unor 
teritorii vaste. „Programul” de construire extinsă a unor 
asemenea valuri de pământ şi-a arătat roadele mai ales 
sub împăraţii de după Traian. Totuşi, suntem convinşi că 
acest gen de „revoluţie tehnologică” a început chiar sub 
îndrumarea lui Traian şi chiar pe pământurile noastre, 
deoarece românii numesc şi astăzi mai toate aceste urme 
de fortificaţii „valul lui Traian”, iar uneori „troianul”48. 

În anexa la prezentul articol se schiţează o ipotetică 
evoluţie intelectuală la conceptorii amplelor fortificaţii 
din perioada imperială romană: de la valurile de pământ 
şi „murus dacicus” din Dacia, până la extinderea 
creatoare a aplicării lor la fortificarea limes-ului din zona 
nordică a imperiului, construcţie de dimensiuni 
planetare (şi încă insuficient studiată). 
 

Arheologie lingvistică: primul sens al 
cuvîntului val 
 

În contextul prezentat mai sus, amintim justificat că 
noi, românii - urmaşi ai celor ce au ridicat valurile lui 
Traian, iar în munţi faimoasele murus dacicus -, suntem 
pare-se singurul popor contemporan la care cuvântul val 
a păstrat, şi în zilele noastre, două sensuri. Primul este 
acela de „undă” pe suprafaţa unui lichid. Probabil, 

                                                 
47 Erau oare dacii nişte „barbari”, în sensul peiorativ al cuvântului ?! Să 
ne amintim doar numărul uriaş de statui de daci, ridicat în epoca lui 
Traian şi în cea următoare. În toate acestea luptătorii daci sunt înfăţişaţi 
într-o postură impresionantă şi în nici unul dintre cazuri nu sunt 
reprezentaţi ca sclavi:  
http://enciclopediagetodacilor.blogspot.com/2011/01/un-mister-
istoricstatuile-dacilor-din.html 
48 Mai putem observa similitudinea de formă a valului de pământ cu 
troienele de zăpadă. Să fie aceasta o simplă coincidenţă ? 

acesta a sugerat acum câteva zeci de mii de ani forma 
iniţială a valului de pământ49. Cel de al doilea sens este 
cel de val de apărare. Această constatare întăreşte ideea că 
valul de apărare a fost imaginat de popoare la care, 
pentru ambele sensuri, forma cuvântului este identică. 
Mai amintim că românescul vale are o sonoritate foarte 
apropiată de cuvântul val. Ca formă de relief, valea unui 
râu este şi ea un obstacol pentru călăreţi; ca urmare, valea 
putea să fie şi ea o sursă de inspiraţie pentru cel de al 
doilea sens, cel defensiv. 

Facem şi noi parte dintre autorii care cred cu tărie în 
străvechimea şi continuitatea neamului nostru pe aceste 
pământuri. Ca prelungire a acestei convingeri vine 
credinţa că Roma a fost întemeiată şi s-a dezvoltat printr-
o „roire” pornită de pe plaiurile noastre. Prin consecinţă, 
limba română ar fi matca limbii latine. Fără a argumenta 
aici opiniile ne-ortodoxe acum enunţate, vom atrage 
atenţia că în latină vallum înseamnă meterez ori pavăză. Iar 
vallis, care înseamnă vale, sună apropiat de vallum. Iar 
termenul latin pentru undă este complet diferit de cel 
românesc. Prin urmare, ni se pare evident că nu 
locuitorii din Latium au inventat valul de apărare ... 

 

Cel de al doilea sens, defensiv 
 

Am ţinut să scoatem în evidenţă acest detaliu din 
continuitatea noastră culturală, deoarece – absolut 
uimitor - popoare contemporane nouă, dar urmaşe ale 
vechilor migratori, au primit şi au păstrat în limba lor 
cuvântul val, totdeauna doar cu cel de al doilea sens. 
Pentru primul sens al cuvântului, aceştia folosesc cuvinte 
(uneori) cu sonoritate apropiată, dar destul de diferite. 

Primii care ne vin în minte sunt norvegienii şi 
suedezii, ca urmaşi ai goţilor sau vikingilor. Dintre 
strămoşii românilor şi strămoşii varegilor nu mai trebuie 
explicat care erau sedentari şi deci care aveau de apărat 
aşezări bogate în faţa năvălitorilor. Pentru vikingi a 
devenit atunci clar că fortificaţia în formă de val s-a 
născut ceva mai la sud, unde populaţia era mai densă şi 
mai bogată.  

Suedezii şi norvegienii folosesc şi astăzi cuvântul vall 
cu sensul de val sau zid de apărare. În Göteborg există şi 
acum strada Vallgatan (gatan însemnînd stradă), posibil 
construită pe locul unui fost val de apărare50. Iar goţii 
este evident că au fost primii ce s-au izbit de fortificaţiile 
din Dacia în epoca năvălirilor barbare şi şi-au însuşit 
cuvântul51. În suedeză cuvântul „undă” se numeşte våg, 
nu destul de apropiat de sonoritatea cuvântului vall.  

                                                 
49 Dacă mai era nevoie, acest exerciţiu de arheologie lingvistică ne 
confirmă drept urmaşi ai culturilor neolitice străvechi care au imaginat 
acest sistem de apărare a aşezărilor lor.  
50 Zona este, de altfel, înconjurată de un canal circular, alimentat din 
fluviul apropiat. 
51 Göteborg înseamnă exact „oraşul goţilor”. 
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De la varegi l-au preluat desigur ruşii din nord. În 
limba lor вал are şi astăzi exact şi exclusiv al doilea sens 
din limba română. Derivat din вал, cuvântul подвал are 
astăzi semnificaţia de subsol, eventual de pivniţă. 
Deoarece ruşii nu au tradiţie în construirea beciurilor, ni 
se pare logic că подвал a fost mai întâi o construcţie de 
trecere pe sub un zid de apărare. (Să nu uităm cât de 
mult slăveşte istoria ruşilor contribuţia săpătorilor de 
tuneluri la cucerirea cetăţii Kazan, apărate de tătarii 
Hoardei de aur în 1552.52) 

 

 
 

Cât priveşte pe slavii din sud, aceştia s-au 
„documentat la faţa locului”, în timpul migraţiilor. Poate 
că într-o perioadă ulterioară de convieţuire cu băştinaşii, 
ei au preluat şi difuzat sensul original al cuvântului val 
sub forma волна (undă), cu sonoritate relativ apropiată 
de cuvântul вал. Cu toate acestea, în limba rusă valea se 
numeşte долина, un import - aproape identic cu termenul 
danez dalen, cu aceeaşi semnificaţie. 

Cuvântul wall din anglo-saxonă este important pe 
mai multe planuri. El semnifică o construcţie făcută 
preponderent din piatră sau cărămidă. Pentru a explica 
sensul actual al termenului, amintim că locuitorii 
contemporani ai Britaniei au ajuns ei înşişi englezi după 
numeroase „încuscriri” cu tot felul de năvălitori.  

Chiar dacă locuitorii insulelor britanice au avut 
puţine contacte directe cu civilizaţiile dunărene neolitice, 
celţii britanici – deci locuitorii cei mai vechi ai insulelor - 
sunt numiţi welsh, iar ţara lor Wales. Această sonoritate 
ne face să bănuim că şi aceştia se apărau în spatele 
valurilor de pământ. În etapa următoare de formare a 
poporului englez sensul termenului şi al tehnologiilor de 
execuţie s-a corectat inevitabil, ca efect al ciocnirilor 
puternice cu romanii (vallum). Iar sensul de după 
perioada romanizării a mai fost corectat odată în 
perioada luptelor cu vikingii, care şi ei cunoşteau 
cuvântul vall. Atunci s-a petrecut probabil ultima 
actualizare a conţinutului său semantic, căci deja 

                                                 
52 http://army.armor.kiev.ua/hist/kazan.shtml Ю. Веремеев: Русские 
саперы при штурме Казани, 1552 год 
 

majoritatea zidurilor de apărare împotriva vikingilor se 
făceau preponderent din piatră sau cărămidă (castele, 
cetăţi şi similare). Acest al doilea sens modificat al 
cuvântului englezesc wall s-a păstrat până în zilele 
noastre. Engleza a mai păstrat pentru vale un cuvânt 
aproape identic cu cel românesc: valley. Cât priveşte 
sensul iniţial de undă de lichid al cuvântului val, el este 
desemnat cuvântul wave, foarte diferit de acesta. De aici 
calcul s-a propagat la la norvegieni, la care cuvântul 
„undă” este şi în ziua de azi wave. 

Limba neerlandeză (olandeză) se poate adăuga la 
lista limbilor ce folosesc cuvântul wal, cu sensul 
construcţiei defensive. Astfel, ghidul turistic al oraşului 
Amsterdam53 conţine textul: "... aici se găsesc originile 
Amsterdamului; oraşul a crescut pornind de la o fâşie de 
pământ de pe malul estic al râului Amstel, între Damrak 
şi Oudezijds Voorburgwal (care înseamnă «dincolo de 
zidul oraşului»)." 

După cum se vede, referirea se face la partea cea mai 
veche a unui oraş, situat cam pe linia limes-ului roman. 
Neerlandeza este o limbă germanică, dar în neerlandeză 
sensul cunoscut nouă al termenului wal este diferit de 
sensul de "pavăză" al termenului wall din limba germană 
(literară, cel puţin). 

 

Ipoteză extrem de curajoasă: vine 
„valah” de la „val” ? 
 

Majoritatea lingviştilor consideră cuvântul valah de 
origine germanică. Ciocnirea imensului val germanic cu 
popoarele sedentare ale sudului – iar apoi conflictele 
altor năvălitori ce le-au păşit pe urme -, a generat 
„porecle” precum vlach, walh, welsh, walsch, wallach, blach, 
voloh, valon, olah, olasz, aplicate diferitor popoare 
moderne. O a doua observaţie, întemeiată pe fapte: 
strămoşii popoarelor sedentare pre-istorice nu-şi dădeau 
lor înşişi niciodată numele de valahi sau alt nume 
înrudit. (Italienii nu se numesc pe sine nici welsh, nici 
olasz.) Ele erau popoare care se cunoşteau demult şi ştiau 
să se diferenţieze între ele. În schimb, toţi migratorii din 
perioadele istorice, a căror curgere a durat circa un 
mileniu, n-aveau timp şi motive să-i diferenţieze între ei 
pe apărătorii valurilor de pământ şi le-au dat nume 
asemănătoare, din familia pomenită mai sus.  

Totuşi, mulţi istorici continuă să considere că tinerele 
popoare năvălitoare au acordat numele wlach romanilor, 
ca şi popoarelor din interiorul limes-ului, mai recent 
romanizate. Dar celţii / galii britanici (welsh) nu se 
încadrau în această categorie, bine-cunoscuta lor ură 
împotriva romanilor (năvălitori ...), fiind puternică şi de 
durată.  

                                                 
53 Fiona Duncan & L. Glass: AMSTERDAM. Col. "Ghiduri turistice 
vizuale - Top 10", Ed. Litera, Bucureşti, trad. din limba neerlandeză, p. 
76. 
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Propunem deci o altă explicaţie: germanicii, iar mai 
apoi slavii, au numit astfel mai ales populaţiile 
sedentare şi abia în plan secundar pe cele vorbitoare de 
dialecte romanice.  

La atacarea aşezărilor mai importante ale localnicilor 
agricultori, migratorii / năvălitorii veniţi după pradă se 
izbeau de fortificaţia valului de pământ. Am pomenit 
mai sus impresia puternică a unei asemenea fortificaţii 
asupra unor neamuri obişnuite să se mişte slobod pe 
spaţii uriaşe. 

Este de asemenea foarte probabil că contactul 
prealabil dintre sedentari şi năvălitori fie nu avusese loc, 
fie fusese de scurtă durată (surpriza atacului). Cu alte 
cuvinte, atacatorii nu-i cunoşteau bine pe sedentari. Dar 
trebuiau să-i poreclească cumva, pentru a-i deosebi de ei 
înşişi. Cum de la primul contact impresia valului fusese 
cea mai puternică, ni se pare destul de logic să-i fi numit 
aproximativ „oamenii valului”. În consecinţă, nu cumva 
la origine cuvântul valah a însemnat tocmai „oamenii 
valului” ?! 

În ceea ce-i priveşte pe strămoşii românilor, aceştia 
locuiau pe acelaşi pământ de mii de ani. Tocmai de aceea 
nici nu simţeau nevoia să se diferenţieze de alţii printr-
un nume. Dacă era neapărată nevoie de o asemenea 
deosebire, se numeau – simplu şi fără echivoc – 
pământeni54, adică oameni ai acelui pământ55.  

 
Strămoşii noştri erau bine cunoscuţi de alţii drept cei ce 

ridicaseră marile valuri de pământ. 
Nu aveau nevoie de numele de vlah, căci nu-l 

considerau caracteristic lor, ca neam56. 
 
ÎNTOTDEAUNA acest nume a fost folosit de STRĂINI 

! 

 
NOTĂ Această analiză are limitele specifice unui amator 
într-ale istoriei. Dar nădăjduim că, cel puţin, va stârni la 
profesionişti un elan al căutărilor, pe măsura 
însemnătăţii subiectului. 

 
Iaşi, Octombrie 2013 

 

                                                 
54 Acest subiect a mai fost dezvoltat în articolul « Războiul imaginilor în 
oglinzi strâmbe », postat în Oct. 2012 pe blogul personal 
www.armoniasuprema.blogspot.com 
55 Mai degrabă s-au folosit de nume “geografice”, precum carpi, 
berladnici, iar mai apoi munteni, olteni, moldoveni, basarabeni. Când a 
venit timpul naţiunilor, s-au raliat toţi, cu repeziciune, în jurul numelui 
cu rezonanţă istorică – români. 
56 Cazul “vlahilor sud-dunăreni” se supune aceleaşi dinamici. Locuirea 
antică - relativ compactă - a acestora a fost “spartă” de energia 
reziduală a năvălitorilor antici şi apoi moderni. Împuţinaţi, 
supravieţuitorii - refugiaţi în munţi sau grupaţi zonal, iar mai târziu, 
emigraţi -, au adoptat nume « geografice ». Ca mai răspândită şi mai 
justificată, denumirea de armâni pare să aibe şanse la perenitate. 
(Nicolas Trifon: Aromânii: pretutindeni, nicăieri, Ed. Cartier – istoric, 
Chişinău, 2012, trad. din lb. franceză, p 12) 

Limes-ul roman era întrucâtva ... de 
inspiraţie dacică 

 
Hadrian, viitorul împărat, a luat parte la campaniile 

împăratului Traian din Parthia. Ni se pare normal să se fi 
documentat acolo privind “zidul Gorgan”, construit de 
şahii Persiei la Est de Marea Caspică, pentru a se apăra 
de năvălitorii din stepele nordice. Lung de aproape 200 
km, el este următorul ca lungime după Marele Zid 
Chinezesc, dar mai vechi decât acesta cu circa 1000 de 
ani. Construit din cărămizi mari, sistemul de castre şi 
forturi care însoţesc zidul Gorgan este asemănător 
zidului roman din Britania, deci probabil că l-a inspirat 
pe generalul roman. 

Acelaşi Hadrian, ca succesor al împăratului Traian, 
era conştient că imperiul nu mai poate fi extins, date 
fiind limitele mijloacelor de comunicare ale epocii. El a 
pus accentul pe consolidarea limes-ului şi a procedat la 
unele retrageri, care – în această viziune - au fost 
strategice. Astfel, în răsăritul Daciei romanii, pentru 
prima oară, s-au confruntat cu armate uriaşe de călăreţi, 
cum nu se întâlneau în vestul continentului. Este foarte 
probabil că ciocnindu-se, de exemplu, de călăreţii 
roxolani, Traian şi generalii săi – între care şi Hadrian -, 
s-au gândit la soluţia marilor valuri de pământ, abia 
întâlnite în vestul Daciei. Acestea erau oricum mai 

economice decât zidurile din cărămizi mari ! 
Pentru protecţia localităţilor romanii aveau alte 

tehnici de apărare. Cu „valurile lui Traian” ei au  protejat 
însă regiuni întregi împotriva călăreţilor din stepe, la 
noua limită estică a imperiului. În 117 - 118, în înţelegere 
cu guvernatorul provinciei Moesia, Hadrian a aplicat 
aici, în premieră57, o inteligentă soluţie combinată: o 
retragere parţială, dublată de păstrarea unui „cordon 
sanitar” la nordul Dunării (sub protecţia unor puternice 

valuri de pământ!) şi de transformarea regatului roxolan 
într-un stat clientelar.  

Nu cunoaştem alte teritorii cucerite unde romanii să 
fi construit atâtea valuri succesive de pământ, precum 
de-a-curmezişul Moldovei sudice şi a Dobrogei, canal 
predilect de pătrundere a năvălitorilor înspre Balcani. 
Chiar şi zona de câmpie (Muntenia de astăzi), este 
„tăiată” de asemenea fortificaţii, motivate probabil de 
unele retrageri ulterioare. Suntem deci convinşi că – în 
afară de priceperea şi munca legionarilor şi a sclavilor –, 
succesul amplu al acestor campanii constructive ar fi fost 
mult mai mic dacă nu se folosea experienţa prealabilă a 
băştinaşilor şi contribuţia lor prin muncă58.  

Pe baza experienţelor complexe din Dacia, Hadrian a 
pregătit o soluţie complexă pentru apărarea solidă a 

                                                 
57 Anthony Everitt, op. cit., p 177: “So he instructed Falco and his legions to 
withdraw from the lands of the Roxolani in eastern Dacia (leaving only a 
narrow cordon sanitaire north of the river …) 
58 Cu atât mai mult cu cât în Dacia clasică nu s-a practicat sclavia. 

http://www.armoniasuprema.blogspot.com/
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întregii frontiere nordice a imperiului59. În acest scop, 
după recunoaşterea traseului (prin vizitarea provinciilor 
apusene şi central–europene ale imperiului), în 122 el 
ordonă construirea „zidului lui Hadrian” de-a-
curmezişul Britaniei. Lung de 120 km, acesta a fost 
gândit desigur drept poligon experimental pentru o 
operă de dimensiuni continentale: protejarea limes-ului, 
pe toată lungimea sa, cu fortificaţii defensive grandioase, 
precum în Persia sau în China. Realizarea „modelului 
experimental” a necesitat şase ani de eforturi deosebite. 
În acest scop a fost aleasă o insulă mare: aici, unind 
ţărmul Mării Nordului cu cel al Mării Irlandei, zidul nu 
putea fi „ocolit”.  

Apoi, fiind suficient de lung, concluziile 
experimentului urmau să fie relevante pentru construcţia 
la scară continentală. Fiind în mare parte un zid 
(modelul „murus dacicus” simplificat) şi în parte un val, 
fortificaţia a comparat aceste două tipuri de construcţie, 
tehnologiile, deci costurile şi, respectiv, productivitatea. 
Aceeaşi poftă de inovare transpare şi din decizia (încă 
ne-explicată pe deplin) ca, în spate, zidul să fie dublat, pe 
mari porţiuni din lungimea sa, de două valuri de 
pământ, între care se intercalează un canal cu apă.  

Cu experienţa acumulată din fortificarea, în pre-
mieră, a „coridorului scit”, Hadrian l-a trimis în prealabil 
pe acelaşi Falco drept guvernator al Britaniei. (Decizia 
privitoare la fortificarea capătului vestic al limes-ului a 
fost luată cu circa doi ani înaintea vizitei împăratului. În 
acest scop, un prim segment din zidul experimental a 
fost pregătit special pentru vizita de analiză şi decizie.)  

Apoi, credem că nu întâmplător în Britania au mai 
fost trimise şi faimoasele cohors Dacorum. Cu alte cuvinte, 
aceşti daci n-au fost aduşi acolo doar pentru calităţile lor 
de luptători. Cred că ei au facilitat în parte unul dintre 
cele mai ample transferuri tehnologice ale antichităţii ... 

Pentru a ieftini şi grăbi construcţia, aceasta a fost la 
început doar un val de pământ amestecat cu piatră (în 
structura zidului nu s-au mai folosit deci grinzi trans-
versale din lemn), acest emplecton a fost legat prepon-
derent cu lut60, iar ulterior s-au aplicat feţele exterioare 
din piatră fasonată sumar, dar nivelată cu mortar (în care 
romanii erau mari specialişti). De remarcat că s-a cheltuit 
ceva în plus pentru a se tencui şi vărui faţa zidului 
dinspre atacatori. (Pe tencuială erau imprimate rosturi ce 
imitau piatra fasonată masivă; prin aceste ultime măsuri 
imaginea de la distanţă a construcţiei era impresionantă, 
chiar înfricoşătoare.) Turnuleţele pentru protejarea senti-
nelelor şi pentru semnalizări erau relativ dese, iar la 
fiecare câţiva kilometri se aflau adăposturi pentru trupe. 
Ulterior, funcţionarea experimentală a sistemului a per-
mis optimizarea distribuirii trupelor, prin concentrarea 

                                                 
59 După cum am justificat mai sus, valurile de pământ nu se puteau 
realiza în zonele calde, unde de altfel nici nu se întâlnesc. 
60 Deoarece pe durata de „exploatare experimentală” lutul miezului nu 
a dat peste tot satisfacţie, a fost înlocuit, în multe locuri, cu mortar. 

lor în câteva castre puternice, bine fortificate. Şi în 
această privinţă experimentul şi-a arătat eficienţa: în 
final fortificaţia era apărată de doar vreo 4.000 de soldaţi 
(şi aceştia numai din trupele auxiliare !), în locul celor 
trei legiuni complete şi a flotei, cu care s-a construit zidul 
/ valul.  

Urmarea a fost că limes-ul dinspre Nord a fost 
apărat de un sistem defensiv uriaş, comparabil ca 
lungime cu Marele Zid Chinezesc61. Experimentul 
britanic dăduse câştig soluţiei combinate, în care se 
îmbinau construcţii de gen „murus dacicus”, cu valuri de 
pământ şi palisade sau chiar simple garduri din bârne, în 
funcţie de cerinţele şi posibilităţile zonei şi ale 
momentului. Sistemul beneficia totodată de soluţii 
optimizate pentru semnalizare, drumuri de aprovizio-
nare, porţi pentru vămi, distribuţia trupelor, amplasa-
mentul aşezărilor civile, etc. Capătul său estic se sprijinea 
pe malurile Mării Negre, iar la capătul vestic se afla 
„zidul/ valul lui Hadrian”, din faţa Scoţiei62. Cu excepţia 
celui din urmă, nu cunoaştem perioadele precise în care 
pe mari porţiuni ale limes-ului au fost ridicate valurile 
de pământ. (Cercetările pentru depistarea amplasamen-
telor detaliate şi a altor caracteristici ale acestui sistem de 
apărare uriaş sunt în curs.) În ultima vreme apar totuşi 
autori care afirmă că această construcţie de dimensiuni 
continentale ar fi fost decisă de Hadrian şi realizată în 
mare măsură în epoca lui63. Pentru economia prezentei 
lucrări, ni se pare remarcabil că aceste valuri imense au 
urmat experienţa prealabilă a „valurilor lui Traian” din 
sudul Moldovei şi din Dobrogea64 şi au scos fortificaţia 
de tip val în calea viitorilor năvălitori de toate naţiile 
asupra imperiului roman târziu. 

● 
                                                 
61 Comoara regelui Decebal a contribuit desigur, parţial, la finanţarea 
acestor construcţii grandioase. 
62 În cinstea acestui mare împărat, romanii mai numeau acest zid 
Vallum Aelium. Structura sa a fost evident inspirată din murus dacicus  
(Anthony Everitt, op. cit, p. 221: “clay and rubble core”). 
63 Pe coperta a 4-a a lucrării deja citate a lui Anthony Everitt, un 
comentator afirmă că gloria lui Hadrian în istoria imperiului s-a 
constituit “by fortifying her boundaries (the many famed Walls of Hadrian)”. 
64 Armata romană acorda o decoraţie specială legionarului care, prin 
luptă, pătrundea primul într-o fortificaţie duşmană. Se atribuia anume 
una dintre decoraţiile: corona muralis, respectiv corona vallaris. Prima se 
acorda militarului care escala un zid, iar cea de a doua celui ce depăşea 
o palisadă. (Este evident vorba de palisadele construite pe creasta unui 
val de pământ.) Autori consacraţi, precum Valerie A. Maxfield: The 
Military Decorations of the Roman Army, Univ. of California Press, 1981, 
pp 79-80:  
http://books.google.ro/books?id=Nuex2PW7QR0C&pg=PA79&lpg=P
A79&dq=corona++vallaris&source=bl&ots=FJTxwsznII&sig=OaXji4il
HEjbTt85uCOSwiUCrBk&hl=ro&ei=WjyATv3iHo22hAfB8f0D&sa=X&
oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepa
ge&q=corona%20%20vallaris&f=false demonstrează cum corona vallaris s-a 

introdus mai târziu, în perioada imperială, când a devenit treptat prevalentă în 

raport cu corona muralis. Aparent paradoxal, istoria decoraţiilor militare romane 
confirmă astfel cucerirea marilor valuri de pământ tocmai în acea perioadă, când 
campaniile împăraţilor s-au îndreptat şi spre nord. Logica ar susţine deci şi ideea 
că acumularea acestei experienţe a impulsionat apărarea frontierelor romane prin 
valuri de pământ. 

http://books.google.ro/books?id=Nuex2PW7QR0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=corona++vallaris&source=bl&ots=FJTxwsznII&sig=OaXji4ilHEjbTt85uCOSwiUCrBk&hl=ro&ei=WjyATv3iHo22hAfB8f0D&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=corona%20%20vallaris&f=false
http://books.google.ro/books?id=Nuex2PW7QR0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=corona++vallaris&source=bl&ots=FJTxwsznII&sig=OaXji4ilHEjbTt85uCOSwiUCrBk&hl=ro&ei=WjyATv3iHo22hAfB8f0D&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=corona%20%20vallaris&f=false
http://books.google.ro/books?id=Nuex2PW7QR0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=corona++vallaris&source=bl&ots=FJTxwsznII&sig=OaXji4ilHEjbTt85uCOSwiUCrBk&hl=ro&ei=WjyATv3iHo22hAfB8f0D&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=corona%20%20vallaris&f=false
http://books.google.ro/books?id=Nuex2PW7QR0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=corona++vallaris&source=bl&ots=FJTxwsznII&sig=OaXji4ilHEjbTt85uCOSwiUCrBk&hl=ro&ei=WjyATv3iHo22hAfB8f0D&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=corona%20%20vallaris&f=false
http://books.google.ro/books?id=Nuex2PW7QR0C&pg=PA79&lpg=PA79&dq=corona++vallaris&source=bl&ots=FJTxwsznII&sig=OaXji4ilHEjbTt85uCOSwiUCrBk&hl=ro&ei=WjyATv3iHo22hAfB8f0D&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CFUQ6AEwBg#v=onepage&q=corona%20%20vallaris&f=false
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Daniel LUCEA 
 
 

Sfântul Andrei, 
patronul 
României şi al 
Marii Loji a 
Scoţiei 
 

ratele de sânge al Sfântului 
Petru, Sfântul Andrei este 
sărbătorit ca patron al 

câtorva ţări creştine, printre care 
România, Scoţia, Grecia şi Rusia. 
Volumul Legii Sacre ne spune că cei 
cei doi fraţi, Petru şi Andrei, sunt 
originari din Betsaida, localitate situ-
ată pe malul Lacului Genezaret, un-
de cei doi aveau o casă în 
Capernaum şi se dedicau pescuitu-
lui. Ucenic al lui Ioan Botezătorul, 
cel care i-ar fi recomandat apos-
tolului să-l urmeze pe Isus din 
Nazaret, Andrei este cel care l-ar fi 
dus pe fratele său Petru la Isus, 
spunându-i că l-a găsit pe Mesia, de 
aici provenind şi caracterizarea lui 
Andrei ca „cel dintâi chemat”. 

În jurul anului 350, Împăratul 
Constanţiu al II-lea (fiul lui 
Constantin cel Mare) a dus moaştele 
Sfântului Andrei la Constantinopol, 
în Biserica Apostolilor. Acestea s-au 
păstrat întregi până în jurul anului 
850, când Împăratul bizantin Vasile I 
Macedoneanul, la rugăminţile locui-
torilor din Patras, le-a dăruit capul 
Sfântului Andrei, pentru ca în anul 
1208, în timpul celei de-a IV-a 
Cruciade, relicvele lui să ajungă la 
Amalfi, în apropiere de Napoli, fiind 

păstrate în domul San Andrea. În 
1462 au fost transferate la Roma, 
unde Papa Pius al II-lea le-a aşezat 
catedrala Sfântul Petru. În anul 1964 
capul Sfântului Andrei a fost 
înapoiat bisericii din Patras. În 
prezent el este patron al Scoţiei, al 
României, al Spaniei, al Siciliei, al 
Greciei şi al Rusiei, al oraşelor 
Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, 
Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras 
etc. De ce anume România îl 
consideră fondator al creştinismului 
pe teritoriul vechii Dacii ? Pentru că 
legenda spune că acesta a fost trimis 
pe ”tărâmurile lupilor”, unde a fost 
însoţit şi călăuzit în teritoriile dacice 
de Marele Lup Alb.  În anii 1920, 
Jean Dinu a strâns o serie de legende 
despre Sfântul Andrei, în satul Ion 
Corvin din judeţul Constanţa, acolo 
unde este localizată peştera Sfân-
tului Andrei, astăzi loc de pelerinaj, 
de unde el i-a botezat pe credincioşii 
lui Zamolxe în cele nouă izvoare 
care se află în imediata vecinătate a 
peşterii. Mulţi istorici apreciază însă 
că asemmănarea dintre taina 
botezului dăruită de Sfântului 
Andrei şi iniţierea dacică a dus la o 
asimilare masivă a creştinismului de 
către daci, ceea ce explică toleranţa 

spirituală ce nu poate fi găsită la alte 
etnii de pe bătrânul continent. 

Fiind discipolul Sfântului Ioan 
Botezătorul, patronul Masoneriei 
Universale, Andrei a fost adoptat de 
masonerie şi anume de Ritul Scoţian 
Antic şi Acceptat şi Scoţia (Marea 
Lojă a Scoţiei). Ei organizează anual 
Festivalul Sfântului Andrei, Con-
ventul Anual al Marii Loji desfăşu-
rându-se în preziua Sfântului 
Andrei. În Ritul Scoţian Antic şi 
Acceptat, gradul 29 din masoneria 
filosofică este reprezentat de 
Cavalerii Sfântului Andrei, un grad 
care trebuie să inducă egalitatea, 
reprezentând cavalerul sărac, con-
ştient că a practica caracterul cavale-
resc înseamnă ocrotirea celor nevi-
novaţi şi lipsiţi de apărare, plini de 
virtuţi, răbdare şi hotărâre. Un 
Cavaler al Sfântului Andrei este un 
exponent al Adevărului, fără de 
teamă şi exemplu pentru ceilalţi. Nu 
în ultimul rând, Sfântul Andrei este 
venerat şi de alte ordine oculte, 
printre care Cavalerii Templieri. 

 

F 
 

http://jurnalmasonic.blogspot.ro/2012/11/sfantul-andrei-si-masoneria-patronul.html
http://jurnalmasonic.blogspot.ro/2012/11/sfantul-andrei-si-masoneria-patronul.html
http://jurnalmasonic.blogspot.ro/2012/11/sfantul-andrei-si-masoneria-patronul.html
http://jurnalmasonic.blogspot.ro/2012/11/sfantul-andrei-si-masoneria-patronul.html
http://jurnalmasonic.blogspot.ro/2012/11/sfantul-andrei-si-masoneria-patronul.html
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

 
Sfântul Ioan 
Botezătorul – 
patron al 
sacrului  
 
I. Ierusalim, oraşul botezului cu Duhul Sfânt 

şi cu foc 
 

uccesiv, în timpul primului mileniu, Oraşul 
Ierusalim a fost ocupat de diferite naţiuni care 
nu s-au atins însă de locurile sfinte, mulţumite şi 

de veniturile obţinute de pe urma pelerinilor sosiţi 
pentru a le vizita. A fost chiar autorizată şi construirea 
unei capele pe locul sfânt al Supliciului Domnului, 
denumită Sfânta Maria latină deservită de călugării de la 
Saint Benoît. În anul 600, Papa Grigore I a recomandat  
ravennezului Abbot Probus, care fusese anterior 
emisarul său la curtea Lombardiei, să construiască un 
spital în Ierusalim pentru a trata şi îngriji pelerinii 
creştini în Ţara Sfântă. În anul 800, Carol cel Mare, 
împăratul Sfântului Imperiu Roman, propune extinderea 
spitalului lui Probus şi a adaugat la acesta o bibliotecă. 
Această fundaţie este considerată a fi leagănul ordinului 
Sfântului Ioan. 

Aproximativ două sute de ani mai târziu, în 1005, 
califul Al Hakim a distrus spitalul împreună cu alte trei 
mii de clădiri din Ierusalim. Abia în 1023, negustori din 
Amalfi şi Salerno, Italia au obţinut permisiunea de la 
Califul Ali Az-Zahir al Egiptului să reconstruiască 
spitalul din Ierusalim pentru a îngriji săraci şi pelerini 
indiferent de rasă şi religie. Acesta a fost ridicat pe 
proprietatea mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul, loc drag 
pelerinilor creştini care călătoreau pentru a vizita sfintele 
lăcaşuri. Mănăstirea era deservită de călugări 
benedictini, devenind astfel Călugări Ospitalieri. 

 

 
II. Ioan Botezatorul - model al virtuţilor 

 
n fiecare an, pe 7 ianuarie, Sfântul Ioan Botezătorul 
(în ebraică יוחנן, Yoḥanan, uneori Yoḥanan ben 
Zaḫariya, Ioan fiul lui Zaharia) este sărbătorit de 

ortodocşi şi pe 27 decembrie de credincioşii catolici. El s-
a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia, 
Elisabeta, mama sa, fiind descendentă a seminţiei lui 
Aaron. Naşterea s-a petrecut cu sase luni inaintea 
naşterii lui Iisus. Nasterea sa a fost vestită de către 
îngerul Gabriel lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la 
templu. Pentru că nu a dat crezare celor vestite de 
Zaharia a rămas mut până la punerea numelui fiului său. 
Potrivit Evangheliilor Ioan Botezatorul a tresărit în 
pântecele mamei sale în momentul în care Elisabeta s-a 
întâlnit cu Fecioara Maria ea purtându-L in pântece pe 
Domnul. Părintele Dumitru Stăniloae, comentând acest 
episod, spune că Ioan "a simţit venind din Acela o 
lumină, sau de la Duhul Sfânt din El, care l-a făcut să 
salte de bucurie. Sunt cunoştinţe care apar în noi in chip 
tainic, fără niciun efort al nostru de a le câştiga”. 

Deci, Sfântul Ioan este una din figurile centrale ale 
creştinismului şi islamului; predicator şi botezător pe 
malurile râului Iordan; înainte-mergătorul, vestitorul şi 
botezătorul lui Isus; este numit de Isus „cel mai mare 
dintre cei născuţi dintre femei”, iar Biserica Creştină îl 
cinsteşte ca pe cel mai mare dintre sfinţi (având între trei 
şi cinci sărbători dedicate lui, după diferitele rituri 
creştine). Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice în 
al cincisprezecelea an al domniei Cezarului Tiberiu, pe 

S Î 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_ebraic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Zaharia_(rabin)
http://www.crestinortodox.ro/acatiste/acatistul-sfantului-ioan-botezatorul-67139.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cre%C8%99tinism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Islam
http://www.crestinortodox.ro/sarbatori/nasterea-sfantului-ioan-botezatorul/sfantul-ioan-botezatorul-iconografie-69747.html
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când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3, 1-2). El 
a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui 
Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut 
lui Israel. Mesajul principal pe care el il transmitea era: 
"Pocăiţi-vă, ca s-a apropiat împărăţia cerurilor!". El a 
avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui 
Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut 
lui Israel. Mesajul principal pe care el il transmitea era: 
"Pocăiţi-vă, ca s-a apropiat împărăţia cerurilor!". 

În condiţiile în care, omul căzut în păcat nu mai 
doreşte să se afirme decât pe sine, se vrea atotputernic şi 
suveran peste tot şi toate, Sfântul Ioan Botezatorul, cel 
care L-a botezat pe Christos, afirma despre sine: "Nu 
sunt vrednic, ca plecându-mă, să-I dezleg cureaua 
încălţămintei” (In 1, 27). Deşi afirma de două ori: "Iată 
Mielul lui Dumnezeu: Cel ce ridică păcatul lumii”, iar 
după botezul Domnului în Iordan: "Am văzut Duhul 
coborându-Se din cer ca un porumbel şi a rămas peste 
El", mărturiseşte: "Eu trebuie să mă micşorez, iar El 
trebuie să crească." Pare nefiresc ca un om să dorească să 
se micşoreze, cu scopul ca aproapele său să sporească. 
Firesc îi este omului căzut din har, să dorească a creşte şi 
a se îmbogăti pe seama şi în dauna celorlalţi. Semenii 
trebuie să existe pentru un om căzut în păcat, doar să-l 
admire şi să-i slujească. Ioan Botezătorul ne poate fi 
tuturor îndreptar spre a birui mândria. Trebuie să 
reţinem că avem capacitatea de a ieşi din noi şi a ne jertfi 
pentru aproapele nostru. Din Evanghelia dupa Marcu, 
aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbrăcat în haină 
din păr de cămilă, încins cu o curea de piele şi că se 
hrănea cu lacuste şi miere sălbatică. Cămila poate 
simboliza atât curăţia, cât şi necuraţia. Dacă în Vechiul 
Testament ea putea fi privită ca un animal curat pentru 
că era rumegător, ea putea fi văzută şi ca necurată, dacă 
ţinem seama că avea copita despicată. Dacă rămânem la 
prima semnificaţie, cea de animal curat, cămila 
simbolizează poporul ales, în timp ce necurăţia prefigura 
neamurile păgâne. Faptul ca Ioan purta o haină din păr 
de cămilă, semnifica chemarea evreilor şi a păgânilor la 
Christos. Cureaua, provenită de la un animal mort, 
semnifica prin încingerea cu ea, omorârea patimilor. Cât 
priveşte hrana sa, trebuie să ştim că albinele şi lăcustele 
erau considerate a fi curate în Vechiul Testament, semn 
că Ioan se hranea doar cu cele plăcute Domnului. Am 
preluat o asemenea hermeneutică pentru a putea înţelege 
modelul care trebuia de urmat pentru un adevărat 
apărător al credinţei, fie el mânuitor al sabiei sau al 
spiritului. Şi el a predicat pentru pocăinţă în deşertul 
Iudeii, în al 15-lea an de domnie a împăratului Tiberiu. 
La acea dată Ponţiu Pilat era procurator al Iudeii, Irod, 
tetrarh al Galileii, Filip, fratele lui, era cârmuitor al Ituriei 
iar arhierei erau Ana şi Caiafa. El îi îndemna pe oameni 
să-şi mărturisească păcatele, fiind botezaţi de el în râul 
Iordan. 

Văzând că mulţi din farisei şi saduchei vin să 
primească botezul lui, Ioan îi mustră şi îi avertizează că 

pocăinţa lor trebuie să fie adevărată, sinceră, zicându-le: 
Pui de năpîrci, cine v'a învăţat să fugiţi de mînia viitoare?/ 
Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră./ Şi să nu credeţi 
că puteţi zice în voi înşivă: ,Avem ca tată pe Avraam!` Căci vă 
spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui 
Avraam. / Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor: 
deci, orice pom, care nu face roadă bună, va fi tăiat şi aruncat 
în foc. / Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă; dar 
Cel ce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi eu nu 
sînt vrednic să-I duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul 
Sfînt şi cu foc. / Acela Îşi are lopata în mînă, Îşi va curăţi cu 
desăvîrşire aria, şi Îşi va strînge grîul în grînar; dar pleava o 
va arde într'un foc care nu se stinge.(Mat3.7-12). 
Caracterizat prin milă, corectitudine, auster şi dârz, el 
este un predicator, prooroc, sol care vesteşte pe Christos 
şi se defineşte ca prieten al mirelui. Se afirmă în 
evanghelii că Irod îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe 
ori stătea în cumpănă, neştiind ce să facă; şi îl asculta cu 
plăcere, dar n’a rezistat cererii Irodiadei, fetei sale de a-i 
da capul lui Ioan65. Faima lui Ioan Botezătorul era aşa de 
mare, relatează evangheliştii Matei şi Marcu, încât Irod 
ajunge să creadă că Iisus este, de fapt, Ioan Botezătorul 
înviat din morţi care face minuni. Credinţa era 
răspândită şi printre evrei, după cum se vede atunci 
când Iisus îi întreabă pe ucenici cine zic mulţimile că este 
el. Ioan Botezătorul a rămas în amintire şi este deci 
modelul de urmat de către călugărul – soldat, mulţi 
sperând că legenda şi sacrificiul să fie doar basm.66 Mulţi 
l’au evocat în decursul ultimelor două milenii în artele 
plastice, în muzică şi în literatură. Ultima operă 
importantă a lui Leonardo da Vinci, pictată cu trei ani 
înainte de moartea artistului, îl reprezintă pe Ioan 
Botezătorul. 

Numeroase Frăţii sunt astăzi închinate sfinţilor Ioan 
Botezătorul şi Ioan Evanghelistul. Ioan Botezătorul a fost 
şi patronul francmasoneriei după scrierile cele mai vechi 
ale frăţiei. De asemenea el a fost patronul multor altor 
organizaţii care au avut influenţe asupra formării 
gândirii societăţilor secrete de azi. Calităţile personale şi 
învăţăturile sfinţilor Ioan au consfinţit şi pus în valoare 
cu timpul virtuţile lor iniţiatice.  

Capricornul67 reprezintă despuierea, retragerea şi 
concentrarea iernii în severa ei grandoare. Asimilat cu 

                                                 
65 Trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susţinătorii săi în 
localitatea Sebastia (azi în Cisiordnia), unde ar fi fost îngropat. 
Împăratul roman anticreştin Iulian Apostatul (360-363) ar fi ars 
rămăşiţele lui Ioan Botezătorul, împrăştiindu-i cenuşa. Capul ar fi fost 
salvat şi dus la Alexandria (Egipt), apoi la Constantinopol (Turcia), de 
unde a fost dus în provincia Poitou (Franţa) de către regele francez 
Pippin al III-lea (715-768). Din trup ar mai fi rămas nearse numai un 
braţ şi un deget. 
66 În 2010, în podeaua unei biserici bulgare de pe insula Sf. Ivan (Sveti 
Ivan) au fost descoperite nişte oseminte care, după ce au fost datate cu 
carbon-14, s-au dovedit că aparţin primului secol A.D. Cercetătorii de 
la Universitatea Oxford au tras concluzia că acestea aparţin lui Ioan 
Botezătorul deşi nu pot dovedi cu certitudine acest lucru. 
67 Amaltheea, care l-a născut pe Pan prin uniunea sa cu Hermes, a fost 
transformată în Capricorn, constelaţie aflată astrologic la zenit în Ianua 
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miezul nopţii de Crăciun, culme a frigului şi obscurităţii, 
ora zero pentru seminţele cufundate în pământ în 
vederea unei îndepărtate recolte, noaptea solstiţiului se 
însoţeşte cu ideea de destinaţie, de scop sub influenţa lui 
Saturn, el însuşi asociat cu timpul care cristalizează în 
om supreme ambiţii, din care viaţa în beţia simplităţii, 
sobrietăţii şi estompării orgoliilor îl refugiază în 
adâncuri. Lenta urcare ce urmează îi permite să-şi afirme 
valoarea asigurându-i deplina stăpânire de sine. Ioan 
Botezătorul, cunoscut pentru integritatea virtuţilor sale 
ce l-au condus spre punerea mai presus de propria fiinţă 
în diverse ipostaze a lui Dumnezeu şi a confraţilor săi a 
dus o viaţă virtuoasă şi n'a abdicat în faţa nimănui de la 
predica adevărului. Aceste convingeri l-au costat chiar 
viaţa. Naşterea sa se asociază solstiţiului de vară, pe 21 
iunie când zilele încep să scadă după cea mai lungă zi, 
când sensibilitatea, tenacitatea reînvie întregul univers 
acvatic, începe al patrulea semn al zodiacului, cancerul – 
racul, care e un simbol al apelor originare trecând prin 
laptele matern şi prin seva vegetală. Totul se desfăşoară 
sub o carapace protectoare, prefigurând începuturile: 
germeni, ouă, muguri, fetuşi înconjuraţi de cochilii, 
matrice, scoarţe, lumea valorilor adăpostită în învelişul 
nutritiv, ca un semn lunar într-un murmur melodic 
capabil de imaginaţie, clarviziune şi profetism. Este 
pragul reîncarnării, trecerea de la zenit la nadir într-o 
putere secretă ce favorizează renaşterea, ceea ce la Ioan 
Botezătorul descoperim un sens metaforic legând 
nadirul de zenit prin coloanele templului. Această 
muzică a sferelor desăvârşite de iniţiere a definit notele 
muzicale: 

 
Utqueant laxis 
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancti Johannes 
 
Este deci foarte clar de ce el reprezintă învăţătura şi 

practica unui ordin ospitalier şi militar totodată. 
Anotimpurile au valori distincte în calendarul sacru, 
sărbătorile întorcând continuu prin ritual sursa divină a 
timpului. Similar, miturile şi ritualurile marchează 
universul într'atât încât se realizează contactul cu 
divinitatea. Consacrarea unui teritoriu prin ritual este 
egală cu stabilirea unui ordin cu promisiunea sfântă de 
stabilitate a vieţii. Consacrarea unui agent al universului 
spiritual, sfânt, rege, preot, mag, mare maestro are loc tot 
prin legarea sacră de puterea divină. Sacralizarea include 
reorganizarea experienţei umane în contextual normelor 

                                                                                      
Coeli, în Poarta raiului (amintită în baladele româneşti), situată 
antitetic cu constelaţia Racului, a ielelor din Ianua Inferni aflată în 
preajma Rusaliilor şi Sânzienelor. 

absolute şi în care sacrul poate fi văzut în dimensiunile 
istorice ale vieţii, estetice, în conştiinţă de sine şi reflecţie 
filosofică. Magia sacrului, aşa cum apare ea din 
simboluri şi ritualuri, este ades văzută ca o sursă de 
dispută hermeneutică între Kirstensen, Eliade şi Otto68 în 
direcţia fenomenologiei. O calitate universală a religiilor 
pare a fi această liberă cugetare a sacrului prin conştiinţa 
magiei ce nu poate fi limitată de structura doctrinară a 
dogmelor. 

 

 
 
III.   Hospitia sau Xenodochia – leagănul 

Ordinului Ospitalierilor 
 

şa încât nu ne mirăm de ce nu numai că patronul 
spiritual al ordinului a fost stabilit după numele 
mănăstirii care le-a înlesnit reconstruirea 

spitalului, că acesta a dat chiar numele unui Ordin. 
Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta, a cărui 
denumire completă este Suveranul Ordin Militar şi 
Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos şi de 
Malta a fost înfiinţat prin anul 1048, cu scopul de a 
administra spitalul pentru săracii şi pelerinii din Ţara 
Sfântă. Abia în 1113, Papa Pascal al II-lea a recunoscut 
Ordinul Suveran al Cavalerilor ca ordin religios prin 
Bulă Papală este adresată astfel: "Geraudo institutorii AC 
praeposito Hirosolimitani Xenodochii", impunând pe lângă 
obligaţiile obişnuite de ascultare, sărăcie şi castitate şi 
aceea de a primi, îngriji şi proteja pelerinii.  Ulterior, 
Ordinul a devenit şi militar pentru a-i apăra pe bolnavi, 
pelerini şi teritoriile creştine din Ţara Sfântă cu arma în 
mână. Denumirea sa era de Ordin al Ospitalierilor. 

Hospitia sau xenodochia au aparţinut diferitelor 
naţiuni. Sunt pomenite un ospiciu francez, unul maghiar 
în jurul anului 1000 construit de regele Sfântul Ştefan, 
dar cel mai faimos era cel italian realizat de negustorii 
vechii republici Amalfi (Italia de sud), care la acel 
moment a avut relaţii comerciale cu Ţara Sfântă. Este 
interesant că pentru început fusese adoptat ca patron 

                                                 
68 Rudolf Otto, The Idea of the Holy, 2nd ed. 1970 

A 
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Sfântul Ioan de Alexandria. Când însă a fost preluat de 
către benedictini el a luat patronajul mănăstirii care îi 
găzduia. Ca majoritatea caselor similare la acea vreme, 
hospice de Amalfi a fost doar o dependenţă de 
mănăstire, în timp ce fundaţia lui Gerard era autonomă 
de la început. Înainte de cruciade, spitalul italian era 
susţinut numai de pomana colectată în Italia, dar Gerard 
a profitat de prezenţa cruciaţilor şi de recunoştinţa 
acestora pentru ospitalitate obţinând teritorii şi venituri 
nu numai în Regatul nou al Ierusalimului, dar şi în 
Europa - în Sicilia, Italia şi Provence. După ce cruciaţii 
cuceresc Ierusalimul, în 1099, ducele de Lorena, 
Godefroy de Bouillon, face astfel de donaţii şi acordă 
privilegii importante comunităţii, îndemnându-i pe 
tovarăşii săi de arme nobili să se alăture călugărilor. În 
actele de donaţie care există în arhive nu există nici o 
menţiune a bolnavilor, ci doar a săracilor şi străinilor 
ajutaţi. În acest sens, epitaful său îi defineşte activitatea: 

 
Pauperibus Servus, Pius hospitibus. . . . 
Undique collegit pasceret Tier sous. 
 

Administratorul spitalului era un francez, Gérard 
Tenque, născut în Île de Martigues în Provence. Ajuns 
călugăr benedictin, el se dedică întrutotul spitalului 
Sfântului Ioan, iar în preajma primei cruciade decide să 
supună Ospitalierii regulilor Sf. Augustin, ceea ce 
transformă de fapt călugării simpli de până atunci în 
călugări – cavaleri (soldaţi). Guvernatorul musuman îl 
considerase suspect pe acest maestru al smereniei şi de 
aceea îl încarcerase înainte de cucerirea cetăţii de către 
cruciaţi. Exista şi o damă de origine nobiliară romană, 
numită Agnès, care guverna casa destinată persoanelor 
de sex feminin. Când Godefroy de Boillon a depăşit 
zidurile pe un turn de lemn cu care asediase Ierusalimul 
în paralel cu masacrul populaţiei se desfăşurau slujbe în 
toate lăcaşurile de cult. Prima vizită a fost efectuată de 
prinţ la casa ospitalieră Sfântul Ioan, unde piosul Gérard 
împreună cu fraţii şi surorile sale îngrijeau mulţi dintre 
asediatorii răniţi.  Mulţi dintre aceştia, după vindecare, 
au renunţat a se mai întoarce în ţara de origine şţi s-au 
alăturat cauzei nobile a Ospitalierilor. În paralel apare şi 
ordinul Cavalerilor Templieri, format în 1118, şi care s-a 
distins în luptele cu musulmanii. Soldaţii Ospitalierilor 
purtau o mantie neagră cu o cruce albă, abia în 1248 
papa Innocent al IV-lea (1243-1254) aprobând o uniformă 
standard militară pentru Ospitalieri ce urma să fie 
purtată în luptă. În loc de o pelerină închisă peste 
armura lor (care le limita mişcările) aceştia au purtat un 
scut roşu cu o cruce albă inscripţionată pe el.  

Pe la mijlocul secolului al 12-lea, ordinul a fost clar 
împărţit în frăţii militare şi ospitalieri (cei care au lucrat 
cu bolnavii). Fiind un ordin religios, a fost exceptat de la 
orice altă autoritate cu excepţia Papei, şi nu a plătit taxe, 
permiţându-i-se clădiri religioase proprii. Multe dintre 
fortificatiile mai substanţiale creştine din Ţara Sfântă au 

fost construite de Templieri şi Ospitalieri. În timpul 
Regatului Ierusalimului, Ospitalierii au avut şapte 
forturi mari şi 140 de alte proprietăţi. Cele mai mari au 
fost bazele lor din Regat şi din Principatul Antiohiei. 
Proprietatea Ordinului a fost împărţită în Priorate, 
împărţite în garnizoane, care, la rândul lor au fost 
împărţite în comanderii. Frederick Barbarossa, Sfântul 
Împărat Roman, a promis protecţia sa  Cavalerilor Sf. 
Ioan într-o cartă a privilegiilor acordate în 1185. 

 

 
 

Datorită resurselor acumulate de Gérard, care 
donase senioria Montboire cu toate dependinţele sale dn 
ţinutul Brabant, urmate de multe altele, succesorul său, 
Raymond de Provence (1120-1160), a realizat ridicarea de 
clădiri mai spaţioase în apropierea bisericii Sfântului 
Mormânt, şi astfel a devenit o infirmerie ce a servit 
Ordinului Ospitalierilor în sensul modern al cuvântului. 
Datorită acestor resurse, trase din Europa, ordinul a fost 
în măsură să supravieţuiască după căderea Regatului 
Ierusalimului, care a implicat pierderea tuturor 
posesiunilor sale în Asia. După capturarea Ierusalimului 
de către Saladin (1187), au fost păstrate numai bunurile 
lor în Principatul de la Tripoli, dar şi acestea au fost 
pierdute un secol mai târziu, prin căderea oraşului Acra 
(1291). Ei au fost obligaţi să se refugieze, în frunte cu 
Marele Maestru, Jean de Villiers, în Regatul Ciprului, 
regele Amaury atribuindu-le ca loc de reşedinţă oraşul 
Limassol. După ce au devenit insulari, Ordinul 
Ospitalierilor s-a simţit obligat să modifice strategia sa 
de război. Ei au echipat flota să lupte contra 
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musulmanilor pe mare şi să protejeze pelerinii, care nu a 
încetat să viziteze locurile sfinte. Dar principala realizare 
a fost cucerirea insulei Rhodos, eveniment care a dus la o 
transformare completă a Ordinului. 

 

 
Sf. Gerard 

Această introducere în arheologia ordinului nu se 
poate încheia fără a mai accentua asupra virtuţilor de 
excepţie a Fericitului Gérard, om sfânt care nu s-a limitat 
la a administra un aşezământ, ci a promovat un scop 
nobil, antrenând fraţii şi surorile sale într-o activitate de 
excepţie care să devină apoi normală. Veşmintele lor 
simple, robe negre pe care esra cusută în dreptul inimii 
crucea albă în opt puncte, modul de viaţă şi faptele au 
stat la baza confirmării tainei lor monastice. Scutirea de 
dări, acceptarea donaţiilor şi chiar dreptului autonom de 
alegere a unui nou superior la moartea fondatorului sunt 
avantaje acordate ca o apreciere a activităţii şi calităţilor 
membrilor confreriei. În Ierusalim rămăseseră doar două 
mii de infanterişti şi trei sute de cavaleri. Alţi pelerini 
veneau însă zilnic în pelerinaj găsind în casa Ordinului 
Sfântului Ioan un mediu agreabil şi sigur. Şi întorşi în 
Europa găseau resurse să trimită noi donaţii. Prin grija 
lui Gérard un nou templu spiritual se înălţa sub 
invocarea Sfântului Ioan Botezătorul. Şi acest lucru se 
realiza în locul în care se spunea că s-ar fi retras Zaharia, 
tatăl marelui sfânt. S-au construit lângă biserică diferite 
construcţii care serveau bolnavilor, săracilor, pelerinilor, 
trataţi în egală măsură, spălându-le picioarele precum 
Isus şi sfinţii părinţi le administrau sacramentele 
Bisericii. Zelul ospitalierilor era admirat până departe, în 
marginile vestice şi nordice ale Europei, prinţii fondând 
case asemănătoare după principiile de le Ierusalim, 
înfiinţând adevărate noi comanderii fiice, mai ales în 

zonele maritime mediteraneene care aveau rol în 
protecţia pelerinilor. Se dezvoltă un adevărat 
management al transporturilor ghizi şi escorte pe vasele 
care traversează marea, găsindu-se soluţii pentru 
îngrijirea răniţilor şi bolnavilor. Godefroy de Bouillon a 
murit în 1108 de o maladie contagioasă şi fratele său 
Baudouin, conte de Édesse îi urmează acceptând imediat 
şi titlul de rege, pe care Godefroy nu-l acceptase. În 1118 
îi succede Baudouin al II-lea dar este şi anul când 
ospitalierii îl pierd pe Gérard, părintele săracilor şi al 
pelerinilor. Succesorul său a fost prin voinţă unanimă, 
Raymond Dupuy din regiunea Dauphiné. Preafericitul 
Gérard a inspirat sentimente de caritate şi umilinţă 
demne de patronul spiritual al aşezământului. Ceea ce 
succesorul său a realizat a fost introducerea unui statut 
particular al învăţăturilor şi educaţiei religioase, întărind 
ideea de a se trece şi la educaţia mânuirii armelor pentru 
a proteja în plus locurile sfinte ca o cruciadă neîncetată la 
ordinele regelui Ierusalimului.  

 

 
 
IV.   Tâlcul relaţiilor simbolice 

 
Cel mai important dintre toate lucrurile   

este numărul 69 
 

nainte de a prezenta fenomenul prin care arheologia 
ordinului construit prin virtuţile de excepţie ale 
Fericitului Gérard, să înţelegem de ce acest om 

sfânt, care nu s-a limitat la a administra un aşezământ, a 
promovat un scop nobil, antrenând fraţii şi surorile sale 
într-o activitate de excepţie, îmbinând spiritul practic cu 
practica spirituală, fenomen recunoscut şi prezent şi în 
zilele noastre. Trebuie să recunoaştem că numai o 
aprofundare asiduă în lumea iniţierii esoterice a putut 
conduce la o hermeneutică descriptivă şi aplicativă a 
învăţăturilor cristice. Deci acest intermezzo nu poate 
decât să aducă unele lămuriri asupra moştenirii lăsate 
ordinului de sfântul părinte al săracilor şi pelerinilor. 

Pornind de la datele preliminare privind lumea 
simbolurilor în care ne învârtim, iniţiaţi şi neiniţiaţi, 
mulţi văzând şi puţini pricepând, trebuie să ne aplecăm 
asupra influenţei pe care acestea o au asupra noastră şi 
schimbările intervenite în decursul istoriei privind 
valoarea şi funcţiile lor. În principiu nu putem vorbi 
despre schimbări majore în înţelesul hermeneutic al lor, 
dar dispariţia unora sau apariţia altora noi poate fi 
discutată. De exemplu, o dispariţie notabilă este aceea a 
peştelui ca simbol primordial creştin. Triunghiul cu 
ochiul lui Dumnezeu a fost destul de recent introdus şi 
în simbolistica creştină. Structurile monarhice dispar din 
viaţa socială, dar simbolurile lor se păstrează în cadrul 

                                                 
69 Platon 

Î 
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diverselor religii sau ordine ale francmasoneriei. Toate 
schimbările sunt consecinţe ale transformărilor culturale, 
intelectuale, sociale şi economice. Felul în care se 
exprimă simbolurile, exclusive sau inclusive ţine de 
ideologia şi terminologia timpurilor; ca exemplu putem 
arăta că în misterele elene existau în complexă îmbinare 
simbolul vizual (deiknymenon – arătat şi văzut), de 
acţiune (dromenon – făcut) şi simbolul lingvistic 
(legomenon – spus) care include muzica şi alte sunete. 

Reprezentarea simbolurilor70 ca semne, abreviaţii, 
imagini, obiecte simplificate sau abstractizate, forme 
geometrice, culori, litere, sau numere se numeşte 
ideografică sau diagramatică71. Desenele "primitive" în linii 
drepte, cerc şi romb, elipsă şi dreptunghi din culturile 
continentelor Mu şi Atlantidei continuate prin cele din 
Egipt, Alaska, Noua Zeelandă, mayaşe ş.a. au diverse 
interpretări ce îşi demonstrează şi astăzi valabilitatea72. 
Crucea latină, cea grecească73, Tau, ankh, a Sfântului 
Andrei sau în furcă (Y)74 poate simboliza omul şi 
extremităţile sale. Jocul culorilor diferă de-a lungul 
timpului: albul alternând între festivism sau fericire până 
la moarte şi nenorocire, roşul între sacralitate şi sângele 
eroic al morţii, diferind între jocul anotimpurilor în 
creştinism, al gradelor iniţiatice în francmasonerie, al 
stadialităţii universului în budism. La mayaşi cele patru 
puncte cardinale  erau desemnate astfel: roşu-E, galben-
S, negru-V, alb-N, Să nu uităm şi de simbolistica 
culorilor pietrelor preţioase. Scara corespondenţelor pare 
infinită. Opus alchimicum descrie vulturul ca pasăre a lui 
Hermes lângă pelican şi Phoenix, simboluri ce le găsim 
pe scuturi, pe temple, pe drapele, pentru că au 
încărcătură horoscopică, adică sunt favorizate de forţe 
necunoscute, simboluri ale pietrei filosofale. Lebăda este 
o materie în ascensiune spre puritate, cocoşul este focul 
şi strigătul său este simbolizat prin flăcări, Păunul este o 
fiinţă de podoabă, încarnează transmutaţia materiei, 
trecerea prin culori infinite a pământului. Există şi o 
sporire de simboluri, un paralelism, o concurenţă, un fel 
de supralicitare. Şarpele alchimic are trei capete: 
mercurul, sulful şi sarea. Peştii au rolul de a fixa materia, 
iar dragonul e haos şi foc. Licorna în prezenţa unei 
virgine e mercurul şi toate sub semnul labirintului. 

                                                 
70 Ad de Vries, Dictionary of Symbols and Imagery, 3rd rev. ed., 1981 
71 Cercul, discul, rozeta, svastica simbolizează soarele sau o anume stea, 
universale; pătratul. Crucea reprezintă pământul sau cele patru puncte 
cardinale, labirintul şi spirala fiind printre cele care descriu scurgerea 
timpului, un discurs magic  
72 Harold Bayley, The Lost Language of Symbolism: An Inquiry into the 
Origin of Certain Letters, Words, Names, Fairy-Tales, Folklore, and 
Mythologies, 2 vol, 1968 
73 Elemental central din stema Mu, reprezintă imperiul soarelui, este 
frecvent întâlnită pe inscripţiile templelor din America de Sud, 
validând relaţia specială a alfabetului grecesc cu scrierea maya şi Mu. 
74 Confucius îl preia de la uiguri pe marele unu ce reprezintă treimea, e 
un triunghi cu vârful în jos, un clopot ce cuprinde învăţăturile oculte şi 
religia venită de la divinitate. 

Numerologia se ocupă de interpretarea simbolurilor 
reprezentate prin număr. Dar împreună cu ele literele 
variind de la alfabet la alfabet înglobează un simbolism 
conectat cu magia şi profeţia. Dacă în scrierea pictografică 
a sistemului hieroglific cuvintele - semne se apropiau de 
obiectele pe care le reprezentau, numerele şi literele din 
scrierea alfabetică interferează cu o valoare numerică, iar 
lumea zeilor este determinantă printrun sistem 
numeric75 ; şi aceasta se extinde la un întreg panteon. 
Simbolismul numeral a fost promovat în timpurile mai 
recente de sistemul esoteric dualistic elen, de gnosticism 
şi cel mistic esoteric din Kabbala76. Crucea însă rezistă ca 
simbol esenţial. 

 
Pitagora fundamentează esenţa prin studiul 

geometriei, muzicii şi astronomiei. Divinitatea lui 
Pitagora77 era monada sau Cel Singur, care este Tothul. 
El este mintea supremă distribuită în univers, cauza 
tuturor lucrurilor, inteligenţa şi puterea a toate câte 
există. Mişcarea Lui e circulară şi corpul Îi este alcătuit 
din substanţa Luminii iar natura Sa este compusă din 
substanţa Adevărului. Datorită Lui, celor cinci corpuri – 
tetraedrul, cubul, octoedrul, icosaedrul şi dodecaedrul – 
li se adaugă cele două sfere supraterestre. Drumul 
neofitului se încheie la bifurcaţia semnului Y. În dreapta 
este calea înţelepciunii divine reprezentate în ritualul de 
iniţiere egiptean printr-o femeie înveşmântată în alb, la 

                                                 
75 eneade – 9, triade – 3, diade, perechi - 2 
76 Tetragrama evreiască pentru Dumnezeu YHWH (Yahweh), latinescul 
IOM pentru Jupiter Optimus Maximus, grecescul IHS pentru Isus sau 
Α şi Ω, începutul şi sfârşitul pentru Mesia 
77 Iată versurile aurite sau Epitahriza ale lui Pitagora: "Zeilor după legi 
să le dai onorurile cuvenite,/Respectă jurământul, pe eroi şi pe 
înţelepţi, /Onorează'ţi părinţii, regii, binefăcătorii. /Alege'ţi ca amici 
dintre oamenii cei mai buni. /Fii îndurător şi bland, fii înţeegător în 
afaceri. /Nu'ţi urî prietenul pentru greşeli uşoare. /Serveşte din toată 
puterea ta cauza cea dreaptă /care face tot ceea ce poate şi tot ce e 
dator, /Dar să ştii să reprimi ca un stăpân sever Lăcomia, /Somnul, pe 
Venus şi Mânia…/Nu contraveni legilor onoarei, nici mult, nici puţin 
/Şi tu însuţi să fii pentru tine însuţi un martor neiertător. /Fii drept în 
acţiuni, nu în cuvinte. /Nu motiva răul prin pretexte neserioase, 
/Soarta ne-a îmbogăţit, ea poate să ne sărăcească, /dar, slabi sau 
puternici, toţi trebuie să murim. /Părţii tale de durere să nu'i fii 
refractar, /Acceptă remedial util şi hotărâtor /şi să ştii că totdeauna 
oamenii virtuoşi /dintre muritori care suferă sunt cel mai puţin 
nefericiţi. /La învinuirile nedrepte inima ta să se resemneze. /Lasă 
lumea să vorbească şi urmează'ţi totdeauna drumul tău, /Dar în 
special să nu faci nimic târât de un exemplu rău, /care să fie fără 
dreptate şi fără folos. /Înaintea ta să meargă sfatul care te-a luminat, 
/Pentru ca absurditatea să nu vină după el, /Prostia e totdeauna cea 
mai mare nenorocire. /Şi omulomul fără înţelepciune răspunde de 
greşelile sale. /Nu acţiona înainte de a şti cum, /Fii zelos pentru a 
învăţa. /Dedică studiului un timp pe care fericirea ţi'l va restitui. /Nu 
fi neglijent în îngrijirea sănătăţii tale, /Dar ia numai ce trebuie cu 
sobrietate. /Tot ceea ce nu ne vatămă e permis în viaţă. /Fii elegant şi 
curat, /fără a stârni invidia. /Respinge şi neglijenţa şi fastul insolent. 
/Luxul cel mai simplu e şi cel mai bun. /Nu acţiona înainte de a gândi 
ceea ce vei face /şi reflectează seara asupra întregii tale zile: /Ce-am 
făcut, ce-am auzit, ce trebuie să regret către virtutea, /Virtutea 
Dumnezeiască, numai aşa poţi să urci." (de la Cele Zece Porunci până 
la versurile lui Kipling, toată înţelepciunea omenească) 
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stânga este cea terestră, a falsei cunoaşteri reprezentată 
de o femeie împodobită cu toate comorile lumii şi o tavă 
plină cu struguri. Băţul Y prin care se caută în deşert apa 
ne dovedeşte înţelepciunea atât de elocvent susţinută în 
reprezentarea cărţii de tarot. 1 şi 2 nu sunt cifre. Ele 
aparţin celor două sfere supraterestre. 3 e triunghiul şi 4 
pătratul, 3 adăugat la 4 e 7, iar 1,2,3 şi 4 formează 
numărul 10 - arhetip al universului, matrice, sigiliu, un 
ADN specific reîncarnării fiecărei specii în parte. 

În urmă cu peste cincizeci de mii de ani, primele trei 
simboluri erau reprezentate de cerc, triunghi şi pătrat. 
Cercul era soarele care reprezenta simbolul divinităţii, la 
care se închinau strămoşii şi era ceea ce azi înseamnă 
crucea pentru un creştin. Simbolurile dispar, divinitatea 
însă nu. Triunghiul echilateral reprezenta trinitatea şi 
cerul. Mu avea trei insule separate, totuşi indivizibilă ca 
putere, sacralitatea treimei păstrându-se în diferite 
variante până azi. Cele patru colţuri ale pământului 
formează pătratul şi el încheie această triplă simbolistică 
tradiţională. Remarcăm că cu cât ne distanţăm de 
începuturi, simbolurile devin mai complexe şi mai 
încifrate. Nu numai în Egipt, Burma, sau India găsim 
aceste simboluri, ele apar şi în templul sacrelor mistere 
din Uxmal, Mexic. Mai multe dreptunghiuri legate în 
unghi drept unul faţă de celălalt sunt o pictogramă a 
cuvântului zidar78, ceea ce semnifică învăţăminte sacre 
despre marile forţe primare care au scos la iveală 
universul şi vietăţile sale. Acest simbol preferat de 
francmasonerie atestă vechimea preceptelor masonice şi 
este cunoscut şi ca Sigiliul lui Osiris79.  

Fiecare zeu - astru este legat de numere. Pentru 
numărul 7 pitagoreicii au dat numele de Minerva sau 
cubul Neptun,  denumiri asupra cărora nici Albert Pike 
nu îndrăzneşte să se pronunţe. Dacă unu e monada, tatăl, 
doi e mama şi trei triada ce dă naştere lumilor. Patru e 
rădăcina tuturor lucrurilor, fântână a naturii şi singurul 
număr perfect. Heptada rezultată din unirea ultimelor 
două, e numărul religiei, venerarea celor şapte spirite 
celeste de către om, număr al vieţii pentru cei născuţi 
prematur şi care pot supravieţui doar la şapte luni. 7 e 
Fecioara care nu avea copii deoarece se născuse nu dintr-o 
mamă ci din coroana sau capul tatălui ei. Cuvintele cheie 
ale heptadei sunt norocul, întâmplarea, grija, controlul, 
guvernarea, judecata, visurile, vocile, sunetele şi număr 
care conduce toate lucrurile la pieire. Aegis, Osiris, Marte 
şi Cleo erau zeităţi exprimate de numărul şapte.  

Numărul sacru este reprezentat şi de cei şapte zei ai 
evreilor antici, care erau cunoscuţi ca arhangelii ce 
guvernează planetele. Adăugaţi celor trei spirite ale 
soarelui reîntâlnim formarea numărului zece. Triada 

                                                 
78 Două plăci Nacaal (India şi Tibet) – maeştrii colonişti ai tradiţiei, 
afirmă că acest simbol exista şi acum 200.000 de ani în urmă (James 
Churchward – documente aflate în arhiva rosicrucienilor) 
79 În sala adevărului din Amenti, Osiris şade pe un tron din două 
dreptunghiuri legate în unghi drept şi judecă sufletele morţilor, la fel ca 
şi în tainele Abydossului. 

spirit – minte - suflet coboară în Tetrada universului şi se 
împlinesc împreună în Heptada ce reprezintă natura 
mistică a omului, în formele sale spirituale şi materiale 
simbolizate prin cubul cu şase suprafeţe (reprezentând 
direcţiile, pământ, aer, foc, apă, spirit şi materie). În 
mijlocul lui tronează omul spre care radiază cele şase 
piramide. El este centrul, stăpânul direcţiilor, al 
dimensiunilor, al distanţelor, împlinind cele şapte spirite 
de dinaintea tronului. 

Numărul şapte era asociat facerii lumii prin asociere 
cu un pătrat (pământ) şi un triunghi (cer), adică două 
figuri geometrice considerate perfecte. Probabil că din 
această cauză i se asociază perfecţiunea, norocul, armonia 
sau fericirea.  

 

 
 

"În scripturile marilor religii ale lumii – budistă,  
hindusă, creştină, tibetană, musulmană şi egipteană, ca şi 
în Societatea Teosofică - zona în care ajunge sufletul după 
despărţirea de corpul fizic este împărţită în şase planuri 
superioare (descrise în moduri diferite de către religii) 
care există dincolo de planul fizic,  eteric, astral, psihic, 
spiritual, cosmic, nirvanic. Astfel, cu totul sunt şapte 
diviziuni ale universului, începând cu cel fizic. Cel de al 
şaptelea din mitologia vestică îşi are originile în acest 
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concept. Personalităţi din timpul secolului XX, precum Sri 
Aurobindo, Osho Rajneech, Carl Jung, Geraldine 
Cummings. Gladys Osborne şi Leonard Martius sunt, de 
asemenea, famiarizaţi cu cele şapte planuri"80.   

 În Evanghelia după Ioan81, se descrie  un sistem 
holistic şi sinergetic în care referirile la numărul 7 stau la 
loc de cinste:  "Adevăr zic eu vouă, există şapte căi spre 
paradis şi fiecare trebuie parcursă de către corp, inimă şi 
spirit, într-o comuniune unică”. 

Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici82 
descrie numărul 7 ca fiind “dinamic lunar”. Motivul ar fi 
ciclul selenar format de 4x7=28 de zile, suma primelor 7 
numere fiind tot 28. Aceasta ar fi explicaţia faptului că 
şapte este numărul magic al farmecelor lunare nocturne şi 
al sabatului vrăjitoarelor, asociat cu simbolul cosmic al 
scurgerii timpului. 

În Kabbala între gnoză şi magie, acelaşi autor face 
referire la Zohar, sistem conform căruia atât lumea 
materială cât şi cea de dincolo sunt formate din câte şapte 
sfere concentrice. Cele 7 sfere din Cosmosul material se 
numesc Eretz, Adama, Ghe, Neschia, Tzia, Arqa şi 
Thebel.. La ultimul nivel ar fi plasaţi oamenii, celelalte 
şase fiind subterane. Cele 7 sfere ale lumii de dincolo ar fi 
populate cu fiinţe din lumea angelică. Fiecare sferă stă 
sub comanda unui Arhonte ajutat de căpetenii de grad 
mai mic. Legătura între sfere se face prin porţi în sus şi 
jos, numite “Magdaua” şi “Gabilon”. Sferele materiale 
sunt învelite în cele spirituale; locuitorii celor două lumi 
pot circula şi comunica prin anumite căi pe care se află 
porţi păzite de îngeri.  

Teologia aritmetică a fost un element constant al 
creştinismului primitiv iar sfântul Augustin o justifica 
astfel în Doctrina christiana: "a nu cunoaşte sensul 
numerelor înseamnă a risca să nu înţelegi o grămadă de 
lucruri consemnate în mod figurat în Scriptură. Un spirit 
elevat nu va admite să nu sesizeze motivul celor 40 de 
zile de post al lui Moise, ale lui Ilie şi ale Domnului 
Nostru însuşi. Soluţia cerută acestui mister nu se va putea 
obţine decât reflectând asupra numărului exprimat". În 
structura circulară de la Stonehenge (3000-1700 î.C.)83 
apar aşa numiţii triliţi, adică structuri formate din trei 
pietre, cam de 50 tone fiecare, două verticale şi una peste 
ele. O structură din 7 pietre este formată din patru pietre 
verticale şi trei peste ele (iată o nouă ilustrare a 
simbolisticii conform căreia 4 ar reprezenta materia iar 3 
spiritul), raza cercului fiind de 777 degete. Că diametrul 
exprimat în picioare are valoarea de 111 şi că aşa se 
reprezintă 7 în sistemul binar de numeraţie nu cred că 
depăşeşte nivelul unei simple speculaţii, ca şi cea legată 

                                                 
80 Ravindra Kumar şi Jytte Kumar Larsen, Kundalini DAO PSI  2006 
81 Edmond S. Bordeaux, L’evangile essenien, ed. Soleil, Geneva, 1988, 
82 Constantin Bălăceanu Stolnici - Dialoguri despre cele văzute şi cele 
nevăzute,. Ed. Harisma, 1995 
83 Semiotica matematică a artelor vizuale, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1982, -Stonehenge. Introducere la semantică 

de faptul că un cot faraonic are 7 palme84. Dar şi într-o 
relatare atribuită lui Tristan Tzara85, se vorbeşte despre 
un autoportret-simbol al sculptorului pe care acesta l-a 
trasat cu creta pe o tablă. Adică şapte sfere concentrice şi 
o pană piramidală penetrantă ce le străpunge radial 
dinspre exterior. Sub acest autoportret Brâncuşi a scris 
„relativement, tel que moi – C. Brâncuşi”. Explicaţia 
metaforei, aşa cum apare în carte, ar fi:  „...prin arta sa cea 
nouă el tinde să depăşească succesiv nivelurile structurale 
ale Universului (adică cele şapte ceruri)...Cât priveşte 
cifra 7, se ştie că cei vechi au încărcat-o cu o bogată 
semnificaţie simbolică (semnificaţie pe care Brâncuşi o 
cunoştea, desigur) expresie a unui principiu matematic de 
organizare a Cosmosului, simbol al totalizării şi 
perfecţiunii, al uniunii dintre Cer şi Pământ etc.”86. 
 

 
 

Omul, el însuşi cu cele şapte chakra sau centre de 
forţă spirituală se supune Logosului, Cuvântului divin 
care a născut cele şapte puteri creatoare sau vocalele, cele 
şapte Elohim. Din dezvoltarea conceptului pitagoreic de 
către francmasonul şi rosicrucianul Robert Fludd, 
muzica sferelor este considerată ca provenind de la 
perfecţiunea celor şapte intervale armonice de ton şi 
semiton dintre planete:  un ton de la Pământ la Lună, un 
semiton de de la sfera Lunii la cea a lui Mercur, de la 
Mercur la Venus o jumătate de ton, de la Venus la Soare 
un ton şi jumătate, de la Soare la Marte un ton, de la 
Marte la Jupiter o jumătate de ton, de la Jupiter la Saturn 
o jumătate de ton şi de la Saturn la stelele fixe o jumătate 
de ton, suma fiind de şase tonuri întregi ale octavei. 
Muzica lui Pitagora era unul dintre obictele subordonate 
ştiinţei divine a matematicii iar armoniile sale erau 
înregistrate cu precizie cu ajutorul proporţiilor 
matematice. Aceasta reprezenta armonia siderală pe care 
şi caldeenii o apreciau ilustrând mişcarea astrelor pe cer. 

                                                 
84 după Flinders Petrie şi Stukeley 
85 Dumitru Daba, Adevărul Brâncuşi 
86 Selecţie din prelegerile susţinute la Simpozionul Centrului Academic 
de Studii Hemeneutice, Hunedoara 2007 
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"Toate sferele pe care le vezi cântă precum îngerii atunci 
când se mişcă" (Shakespeare în Neguţătorul din Veneţia). 
Multe instrumente aveau şapte coarde cu corespondenţe 
atât în corpul omenesc cât şi în planete. Numele lui 
Dumnezeu era format din combinaţia celor şapte 
armonii planetare. Numai cele şapte sunete primare erau 
acceptate în ritualurile templelor egiptene: "Cele şapte 
sunete Te slăvesc pe Tine, Dumnezeule Atotputernic, 
Creatorul neobosit al întregului Univers". Tot din 
invocaţiile şi imnele vechiului Egipt redăm următorul 
pasaj: "Eu sunt lira indestructibilă a întregii lumi care 
acordează cântecele sferelor". De aceea templele sunt 
construite în dimensiuni perfecte pentru obţinerea unei 
acustici adecvate conceptelor misterelor greceşti în 
relaţia formă arhitecturală – muzică. Prima sferă 
producea sunetul vocalei sacre A (alfa), a doua vocalei 
sacre Έ (epsilon), a treia Ή (ita), a patra Ί (iota), a cincea 
Ό (omicron), a şasea Ύ (ipsilon) şi a şaptea Ώ (omega), 
toate producând împreună lauda nemuritoare pentru 
tronul Marelui Arhitect.  

În mistere cei şapte lorzi creativi, asemănători celor 
şapte demnităţi ce creează o lojă perfectă, sunt 
reprezentaţi sub forma unor curente de forţă care provin 
din Logosul primordial. Acest lucru înseamnă că 
spectrul a fost extras din Lumina Albă. Roşul 
corespunde notei Do, lui Kama Rupa sau vieţii animale, 
gheţii, planetei Marte. Portocaliul îi corespunde lui Re, 
Prana sau principiului vieţii, stării critice, Soarelui. 
Galbenul lui Mi, Buddhi sau sufletului spiritual, apei, 
planetei Mercur. Verdele lui Fa, Manas cel de jos sau 
sufletului animal, stării critice, planetei Saturn. Albastrul 
lui Sol, învelişul aurifer, aburii, planetei Jupiter. Indigoul 
lui La, Manas de sus sau inteligenţei spirituale, aerului, 
planetei Venus şi Violetul lui Si, Chaya sau eterului 
dublu, eterului, Lunii. În vechiul oraş din Ecbatana, 
Herodot descrie culorile celor şapte pereţi în funcţie de 
cele şapte planete ca o limbă naturală de comunicaţie 
iniţiatică între om şi divinitate. Faimosul zigurat sau 
turnul astronomic al zeului Nebo din Borsippa avea 
şapte nivele şi fiecare era pictat în culoarea cheie a 
corpurilor planetare, asemeni fântânii în şapte trepte 
prin care apa curgând îşi preschimba culoarea în cele 
şapte spectre ale curcubeului. Lumina reprezintă 
manifestarea primordială a vieţii controlând împreună 
cu sunetele armonia universului în mijlocul căruia se află 
omul87.  

Cifra opt culcată ca un S închis avea mai multe 
sensuri fiind folosită şi ca literă de unele alfabete. La 
Roma este egal cu valoarea numerică o mie, rămânând şi 
semnul algebric al infinitului. Este nodul gordian întâlnit 
la templieri francmasoni., sugerând unirea. Semnul S 
încrustat pe talismane este simbolul şarpelui, fiind 
semnul lui Signum cu un sens mitic absolut. 

                                                 
87 E. Douglas Van Buren, Symbols of the Gods in Mesopotamian Art, 1945 

 
Godefroy de Bouillon 

 
În Zohar existau 72 de trepte ale scării pe care Iacob 

venea în visele oamenilor, 72 de îngeri ai Kabbalei, 72 de 
atribute ale lui Dumnezeu, 72 de discipoli ai lui Isus (pe 
lângă apostoli), iar sinagoga număra 72 de bătrâni. 
Cabaliştii au scos 72 de nume de îngeri din trei versete 
din Exod, fiecare având 72 de litere ebraice. În Marea lege 
a cifrei fatidice şi a numărului erau consemnate stelele 
regale,88 Aldebaran, Regulus, Antares, Pleiade, Hzade, 
Praesepe, Sirius, Betelgeuse, Vega, Achenar, Castor şi 
Pollux, Algol, etc. Astrologia învaţă despre aceste stele şi 
relaţiile lor cu oamenii. Hathor, zeiţa Lunii domină 
universul şi participă egal în destinul lumii. 

La fel cu femeia înţelepciunii. Una din întrupările 
legăturii dintre numere şi înţelesurile simbolice pe 
planuri multiple este Shekhina, protectoarea poporului 
evreu. Însoţitoarea lui Dumnezeu apare în Biblie sub 
forma frumoasei Înţelepciuni a Femeii care a L-a ajutat 
pe Dumnezeu la facerea lumii (Proverbe 8:22-31) şi apoi 
s-a stabilit în Ierusalim pentru a prinde rădăcini acolo 

                                                 
88 Armand Călinescu, Cer şi Destin 
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(Ecleziast 24:8-12).  În învăţăturile iudaice vechi, ea 
reprezenta aspectul feminin al lui Dumnezeu şi prezenţa 
sa. Într-unul din cele mai vechi texte ale respectivei 
tradiţii, ea este „Esenţa lui Dumnezeu care sălăşluieşte în 
toată creaţia şi care e adevărata frumuseţe a tuturor 
lucrurilor.” Rolul ei pe tărâmul spiritual era astfel 
comparabil cu cel al lui phi, constanta frumuseţii care 
sălăşluieşte lumile fizice şi numerice. Numele Shekhinei 
este derivat dintr-un cuvânt care înseamnă „odihnă” sau 
„sălăşluire” şi are rădăcini comune cu denumirea 
sanctuarului Tabernacolului original care se numea 
Mishkan sau „sălaşul”. Legătura Shekhinei cu luna este 
clară în legendele din Talmudul babilonian şi din alte 
surse cu vechime asemănătoare. Ea apare acolo fie ca 
frumoasa şi strălucitoarea mireasă a lui Mesia, fie ca 
femeia acoperită şi îmbrăcată în negru ce jeleşte 
pierderea Templului şi exilul ei din Ierusalim. Acestea 
sunt aluzii clare la cele două faze ale lunii. Cabaliştii au 
comparat-o în mod direct pe Shekhina cu respectivul 
corp ceresc: 

„Aşa cum luna primeşte lumina de la soare, tot aşa şi Ea 
primeşte lumina divină  şi o răsfrânge asupra 
pământului”  
Sub forma ei de Înţelepciune, Shekhina, Anima 

Mundi se identifică de asemenea cu apa. Unul din cele 
mai vechi text din Kabbala o denumesc „Apa celui Sfânt 
şi Binecuvântat” ce ajută copacul să dea rod. Ea era 
„Marea de înţelepciune”, un termen folosit pentru a 
denumi în acelaşi timp Tora, legea şi miezul religiei 
iudaice. Tora, la rândul ei, era „sursa vieţii care a venit 
din Rai”, precum şi „apa vie” şi „Fântâna înţelepciunii”, 
confirmând astfel legătura simbolică. Autorul 
Eclezistului 24 a prezentat-o pe Femeia înţelepciunii într-
o descriere proprie în acelaşi pasaj al Cuvântului 
Domnului, sub formă de ceaţă şi nori, ca un corp ceresc 
care făcea un circuit din aer, ca apa potabilă, ca Tora, şi 
din nou ca apa şi iarăşi apă: „Ascultaţi lauda Înţelepciunii 
din gura ei (...) (24:1)/ Eu sunt cuvântul grăit de cel 
Preaînalt,/ Eu am acoperit pământul ca o ceaţă./ Sălaşul meu 
e în ceruri;/ Tronul meu era pe nori./ Eu am purces prin 
ceruri/ Şi am ajuns în adâncimile mării./ (...) cine va bea de la 
mine va fi mai însetat/. (...) Asta e cartea legământului de la 
Dumnezeu cel Mare,/ legea ce l-a făcut pe Moise/ moştenirea 
adunărilor lui Iacob/. El izvorăşte înţelepciunea în valuri 
precum râul Pishon/ Sau precum Tigrul la vremea primelor 
roade/.El abundă de înţelegere precum Eufratul/ Sau precum 
Iordanul la vremea recoltei./ Poruncă el toarnă precum Nilul/ 
Sau ca Gihonul la vremea culesului viei/. Nici un om nu i-a 
cunoscut întreaga înţelepciune:/ Nu-i ştie nimeni hotarele sau 
adâncimea,/ Pentru că gândurile îi sunt mai mari decât 
oceanul/ Iar scopul ei mai adânc decât hăurile."  

Ar fi şi dificil de a ilustra identitatea simbolică a 
înţelepciunii cu apa într-un mod mai clar. Apa a fost, 
bineînţeles, factorul mediator între cer şi pământ şi astfel 
i se potriveşte din nou rolul de Înţelepciune. I se 
potriveşte de asemenea şi rolul de Cei zece Sephiroţi, sau 

primele zece numere, deoarece funcţiile acestora de 
intermediari se suprapuneau în multe sfere cu cele ale 
apei şi Înţelepciunii. Toate trei au existat înaintea creaţiei 
şi au participat la ea. Apele acopereau totul înainte ca 
Dumnezeu să le separe pe cele de sus de cele de jos şi să 
facă să apară uscatul; Înţelepciunea era cu Dumnezeu 
înainte ca el să creeze ceva, şi la fel erau cele zece numere 
pe care el le-a folosit precum cele zece degete ale sale şi 
precum instrumentele pentru facerea lumii. Asocierea 
Înţelepciunii cu cifra Zece există şi azi în legea iudaică 
conform căreia trebuie să existe cel puţin 10 membri 
recunoscuţi într-o comunitate de rugăciune pentru a face 
anumite recitări sau alte rugăciuni. Acest grup este 
numit „minyan” sau „număr”, iar Talmudul spune că 
Creatorul apare atunci când 10 oameni se roagă la un loc. 
Având în vedere că prezenţa lui Dumnezeu este 
personificată în Shekhina, se spune că ea se alătură acelui 
grup de îndată ce respectivul grup atinge numărul 
minim necesar. Cu alte cuvinte, e nevoie de zece pentru 
a-l atrage pe Zece. 

 

 
IV.  Deducţia sinelui prin meditaţie  

„Adevărul este pretutindeni,  
dar nu îl recunoaşte decât cel care îl caută”  

Nicolae Iorga; 

 
rucea întrandafirată a rosicrucienilor ermetici este 
un simbol mistic foarte vechi. Trandafirul 
simboliza puterea răscumpărătoare a sângelui lui 

Hristos, iar literele înscrise pe patru din razele centrale se 
combină în INRI, motto-ul latin, întărind conceptual 
identificării microcosmosului reflectând macrocosmosul. 
Cele douăzeci şi două de petale conţin cele 22 de litere 
ale alfabetului evreiesc, fiecare culoare în funcţie de 
atribuţiile kabbalistice desemnează în final principiile 
alchimice şi trinităţile elementare. Ei, bine: ce poate fi 
mai semnificativ în simbolism ca dezvoltarea 
nereprezentaţională, ideografică a originilor sacre prin 
artă. Numai ea poate media experienţa mistică şi 
iniţiatică a realităţii. Pictura arată clar bogăţia de 
conexiuni a conţinutului său ideatic. Aşa apare şi 
reprezentarea întregului printr-o parte, ceea ce cu 
siguranţă face parte din arta comentatorului de istorie a 
picturii şi hermeneutică a experienţei mistice, exprimată 
pictural. La fel şi sculptura, ce îşi are originea în credinţă, 
urmele primelor realizări artistice conducându-ne în 
epoca pietrei, la idoli şi reprezentări sacre, până la 
mesopotamieni, egipteni, la eroii şi zeii Greco-romani, la 
zeii şi demonii hinduşi din India, la scuturile sacre 
chineze şi japoneze ale mahayanei89 budiste, la 
reprezentările mayaşe şi din Insula Paştelui, la totemele 
din Americi şi Noua Zeelandă. Basorelief sau statuie, 

                                                 
89 marele vehicul, carul mnemonic pendefundian având aproximativ 
acelaşi tâlc 

C 
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sculptura de odinioară şi de azi este realizată din 
materiale diferite. Relieful narează mitul, povestea sacră 
şi are valoare decorativă asemenea picturii, statuile însă 
reprezintă simbolic divinitatea, elementul sacru sau 
simbolul acestuia care participă prin excelenţă la actul 
ritual. Şi sculptura realizează prin marii ei artişti o 
simplificare, o reducere la părţi ale corpului, o 
abstractizare, o geometrizare şi chiar un expresionism 
identificat cu tendinţele universale ale simbolisticii. 
 

 
 

Ca o adevărată spirală a demonstraţiei noastre veţi 
remarca că ne vom reîntoarce ades din acelaşi loc din 
care am plecat refăcând uneori cu aceleaşi cuvinte, dar 
cu o treaptă superioară, un grad mai mare de înţelegere 
asupra protoistoriei ritualurilor sacre ale tradiţiei, 
marcată de simboluri, de interpretare ştiinţifică şi mistică 
a acestora, în raport cu dezvoltarea antropologică a 
spiritului uman, mai conştient, azi ca niciodată, că este 
tributar ca parte dintr-un întreg suprem. Şi atunci, să 
receptăm mişcarea din templu, gesturile sacre legate de 
locul în care se desfăşoară ritualul, ca fiind rectilinii, 
circulare ori verticale. Mişcarea spaţială pregătită 
gradual pentru a extrage individul în sfera sacrului se 
referă la procesiuni, ceea ce se observă la construcţia 
unui templu sau loc sacru aşa cum erau ele în 
Mesopotamia, Egipt, China sau în cadrul misterelor 

eleusiene. Ades, ca şi azi în ritualurile creştine sau în 
francmasonerie, ele erau urmate de o mişcare circulară în 
exteriorul sau interiorul locului de desfăşurare, 
completându-se şi totodată premergătoare fiind celei de-
a treia formă, mişcarea verticală înspre sau dinspre 
vârful unui munte sau piramide (care poate fi sugerată şi 
în interiorul templului). Acesta din urmă este simbol al 
unei căi sau unui drum sfânt. Acestea sunt simboluri de 
acţiune, a căror prezenţă o confirmă şi tradiţia atlantă, 
reproducând ritualurile lemuriene. Dansul sacru 
combină mişcările circulare cu cele liniare şi pot include 
paşi specifici, sărituri şi mişcări semnificative ale 
mâinilor90.  Dansul nu are numai un rol simbolic ci şi o 
funcţie magică, prin incantaţia puterilor divine. Dans nu 
înseamnă numai ceea ce noi înţelegem în sensul literal al 
cuvântului ci şi modul de atingere, mânuire a obiectelor 
în psihodrama care este ritualul; orice mişcare se 
desfăşoară după reguli stricte în asociere cu ruga sau 
binecuvântarea. Iar gesturile pot schiţa simboluri. Poziţia 
degetelor este bine reglată pentru a elabora sensuri în 
hinduism, creştinism, francmasonerie, rosicrucianism. 
Ridicarea braţelor, orientarea palmelor, apropierea sau 
îndepărtarea semnificativă a degetelor înseamnă 
recunoaşterea, implorarea, adoraţia, imprecarea, 
comunicarea prin energie cu ceilalţi şi spiritul universal. 
Îngenuchierea relatează umilinţă, respect, supunere. 
Atingerea, sărutul şi îmbrăţişarea sunt din vechime 
manipulări magice; mai nou ele reprezintă comuniune, 
recunoaştere şi transfer sau comunicare de putere. A sta 
în picioare reprezintă postura de respect, a te aşeza 
înseamnă ascultare, receptarea cuvintelor sacre şi a 
învăţăturilor. Sigur există şi poziţii specifice meditaţiei în 
mănăstirile diferitelor religii, în rosicrucianism etc, iar 
gesturile simbolice care pot însoţi ritualurile subliniază 
de asemeni momente de ceremonial şi pot fi individuale 
sau colective (acordarea păcii, lanţuri de unire ş.a.).  

Mâna prin configuraţia ei statică, fără mişcare şi 
poate aduce în faţa noastră ternarul reprezentat prin cele 
trei lumi ale degetului mare, crucea reprezentată prin 
cuaternarul celor pătorii Timpuluiatru degete, 
duodenarul celor douăsprezece falange ale acestora din 
urmă, septenarul celor şapte monticuli ai palmei. 
Simbolistica intrinsecă a fiecărei secvenţe este cuprinsă 
în chiromanţie, dar tabloul sephiroţilor, pantaclul celor 
trei lumi metafizice sălăşluieşte aici prin cele trei 
triunghiuri, coborând succesiv de la lumina creatoare, de 
la fiinţa inefabilă pe care nicio gândire umană nu o poate 
concepe, până la lumea noastră terestră. Şi în palmă 
sălăşluiesc cei trei sori. Soarele terestru nu-i decât un 
palid reflex al celorlalte două. Sephiroţii sunt emblemele 
acestor superioare plasate în pendant, în antagonism şi 

                                                 
90 vezi mişcările mâinilor şi degetelor din templul indian şi alte culturi 
asiatice care au un înţeles bine definit, spre deosebire de dansul liturgic 
menţinut rudimentar în creştinism 
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în reflectarea înaltului către în jos, precum reflectarea în 
apă. 

Să revenim la gesturile care sunt ades acompaniate 
de cuvinte, în noile credinţe nereprezentând decât o 
formă raţională de comunicare a gândurilor. 
Francmasoneria şi rosicrucianismul au meritul să 
păstreze caracterul lor simbolic în ciuda aspectului 
predominant raţional al timpurilor moderne. Aşa cum 
aminteam trebuie să ne reîntoarcem în spirala 
demonstraţiei noastre şi la simbolismul verbal, atât de 
bogat în semnificaţii dintru începuturi. Transparenţa 
raţionalului în braţele căreia ne abandonăm din 
comoditate, din stressul vieţii contemporane, coerenţa 
logică pe care o căutăm dintr-o deformare antropologică 
ne fac să uităm în cuvânt, obiect sau pictură originea sa 
de simbol. Şi chiar evaluarea vizuală a acestora se 
transformă în limbaj, uitând metafora.  

Simbolismul lingvistic este metaforic şi în particular se 
devoltă prin alegorie, acel minunat complex de metafore 
care la rându-i formează baza naraţiunii, literaturii de 
tipul mitului. Dumnezeu e adesea numit izvor, stâncă, 
Cristos preaiubit, Maria trandafir, Buddha e cuceritorul, 
toate aceste nume denumind un sens criptic al 
personajelor din legende. Ceea ce devine interesant 
pentru misticul zilelor noastre este calitatea pe care au 
căpătat-o în timp silabe sau simple sunete, ca o emanaţie 
a divinităţii, cum ar fi ohm, în hinduism, 
rosicrucianism91 şi chiar cărţi sacre precum Biblia, 
Coranul sau Adi Granth în sihism, în întregul lor. 
Cuvântul însă a fost întotdeauna rostit cu o anume 
intonaţie, o tânguire exprimând sentimente, trăiri 
afective şi dorinţe. Astfel el a fost parte din muzică. Şi 
atunci, trebuie să acceptăm că simbolismul muzical 
include sunete, tonuri, armonii, muzica cu ajutorul 
instrumentelor muzicale, printre care se regăseşte şi 
vocea umană. Efectele muzicale au caracter spiritual şi 
înlesnesc comunicarea cu sfera divină, apelând-o, 
făcându-i posibilă prezenţa şi producând experienţa. 
Clopote, gonguri, tobe, iată doar o parte din 
instrumentele care făceau parte din ritual, ele însele 
având un înţeles simbolic. Accesoriile de sunet pentru 
ceremonii se întâlnesc în budismul tantric, acompaniind 
rugile sau liturghiile creştine92, sau în templele 
rosicruciene şi masonice. Instrumentele folosite cuprind: 
tobele variate ca mărime şi formă93, gongurile ca nişte 
discuri metalice suspendate cu sau fără protuberanţă 
centrală94, ţambalul din misterele elenistice ale lui 

                                                 
91 sau cuvinte care devin încarnare a divinităţii: Logos sau he în 
Evanghelia după Ioan, al-haqq, adevărul în Coran, metatron în Kabbala, 
92 Leroy H. Appleton and Stephen Bridges, Symbolism in Liturgical Art, 
1959 
93 În devoţiunea hinduşilor pentru Shiva şi în tantrism se foloseşte toba 
dublă cu timpan de piele, capabilă să realizeze legătura cu lumea 
divină care are forma de clepsidră prevăzută cu două cozi ce atârnă şi 
bat atunci când tobele se răsucesc 
94 În China ele puteau fi din piatră sau jad. 

Dyonisos sau ale Demetrei dar din templul de la 
Ierusalim, sistrul din Egiptul misterelor lui Isis şi Hathor 
ori din Roma, Fenicia sau printre evrei95, clopotele de tip 
tibetan sau indian, brahmanice şi budiste, care erau 
ţinute în mână şi atrăgeau spiritele benefice şi alungau 
pe cele rele în timpul slujbelor la fel ca în biserica catolică 
de azi sau clopotele mari la care se asociază toaca96 în 
ortodoxie.  

În aceeaşi categorie şamanii foloseau o tobă ovală 
sau circulară lovită cu un băţ curb, instrument ce 
contribuia la atingerea regatului sacru. Asemănătoare 
este şi instrumentul alungit, din lemn, fildeş ori corn 
folosit în Australia, Africa ecuatorială, vestul Americii, 
America de Sud şi Sumatera sau rhombosul misterelor 
elene care apropiau lumea divină şi creau o legătură cu 
regiunile celeste. Relaţia dintre ideile oculte şi muzică îşi 
subliniază importanţa când cuvântul se exprimă în 
muzică sau când muzica interpreteză sau suportă 
cuvintele sacre printr-un acompaniament orchestral. 
Cuvântul simbolic se îmbogăţeşte, se intensifică şi creşte 
în valoarea înţelesului său atunci când este redat în 
formă muzicală97.  

La descoperirea primului templu construit de Toth la 
Sais acum circa şaisprezece mii de ani, într-o catacombă, 
lângă un sicriu uriaş, Schliemann a găsit o colecţie 
neobişnuită de instrumente muzicale şi un papirus cu o 
scriere muzicală egipteană necunoscută. Instrumentele 
pot reproduce vuietul vântului, zgomotul valurilor, 
cântecele păsărilor şi vocile tainice ale naturii. Doar 
celebrul Jean Sibelius a făcut încercări de a imita vocile 
naturii în compoziţiile sale. Acolo, în vechime erau o 
trompetă uriaşă din lemn ce scotrea un sunet asemănător 

                                                 
95 Compus dintr'un mâner, o ramă cu biele metalice transverse şi 
discuri mobile, avea sunete ascuţite a căror sacralitate era întărită de 
faptul că erau purtate de femei din înalta societate. 
96 Alături de toacă, cu diversele ei forme, în cultul creştin se mai 
întrebuinţează, ca instrument de înştiinţare a începutului slujbelor sau 
de marcare a unor momente importante din cadrul lor, şi clopotele. 
Spre deosebire de toate, ele au intrat mai târziu în întrebuinţarea 
liturgică, mai întâi în apus, apoi în răsărit. Clopotele simbolizează 
vocea sau chemarea lui Dumnezeu şi deci îndemnul de a participa la 
slujbele sfinte săvârşite în biserică. După tradiţia creştină, inventatorul 
clopotului este socotit Paulin de Noia din Campania, la sfârşitul 
secolului al 4-lea de unde se trage şi denumirea apuseană de campane 
dată clopotelor. În răsărit primele clopote au fost trimise în dar 
împăratului bizantin Mihail al III-lea (842-867), în anul 852 de către 
Ursus Patricianus, dogele Veneţiei. Generalizarea lor în tot răsăritul 
creştin s-a săvârşit abia în secolul al 12-lea. După cucerirea 
Constantinopolului de către turci, clopotele au fost interzise de către 
noii stăpânitori, ceea ce a făcut ca în multe părţi, să se revină la toacă. 
Clopotele se întrebuinţează în toate bisericile creştine. În lăcaşurile ruse 
de cult ortodox există adevărate game ale clopotelor care sunt 
antrenate într-un cânt asemănător orgii. Ele se sfinţesc cu apă sfinţită 
după o orânduială specială. În diversele momente ale zilei liturgice 
clopotele se bat în combinaţie cu toaca şi de regulă după aceasta. Sau 
singure. Ele marchează şi evenimente sau întâmplări din viaţa 
credincioşilor sau a comunităţii creştine. 
97 Exemplul cel mai elocvent îl constituie compoziţia muzicală bazată 
pe texte biblice sau liturghie, scrisă conform regulilor contrapunctului 
pentru mai multe voci numită motet.  
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cu răgetul unui leu şi un fluier cu cel mai fermecător 
timbru întâlnit vreodată. Majoritatea instrumentelor erau 
din lemn şi porţelan. Un singur corn era făcut dintr-un 
metal asemănător alamei. Corzile harpelor, subţiri şi 
rezistente ca firul de argint, erau făcute dintr-o fibră 
complet necunoscută, dar corzile violinelor erau din păr 
de om. Pentru interpretarea imnului solemn închinat 
soarelui era nevoie de şaizeci şi cinci de instrumente şi 
optzeci de cântăreţi. Piesa cea mai importantă a 
orchestrei este un instrument făcut dintr- un craniu 
uman, curăţat. Ca un gâtlej artificial al unui monstru 
supranatural, ce scoate un sunet monoton surd, obsedant 
iar pe maxilarul inferior este o inscripţie ce arată că 
registrul său acoperă nu numai sunetele celorlalte 
instrumentre din orchestră dar şi vocea umană. Toate 
acestea atestă complexitatea de neegalat a ritualurilor 
timpurilor de dinainte de Egipt şi India, de dinainte de 
Atlantida,98 din Edenul dispărut sub potop, Lemuria99.  

Bătrânii alchimişti greci căutau relaţii între muzică şi 
chimie. Piatra filosofală era şi una muzicală în acelaşi 
timp. În Atalanta fugiens a lui Maier orice emblemă 
corespundea unei fugi care era în realitate un canon pe 
trei voci. Ca şi Kelpius care interpreta melodic meditaţia 
rosicruciană, alchimiştii improvizau melodii subtile 
pentru transmutarea metalelor ordinare în metale 
preţioase. Muzica alunga monotonia saturnină a 
iniţiaţilor în faţa cuptoarelor alchimice în nopţile lor de 
veghe. Tineri cântau din harpe sau lăute pentru a marca 
extazul mistic. 

În concluzie într-un ritual al artei regale a devoţiunii, 
diferitele tipuri de expresie a simbolurilor sunt frecvent 
combinate. Cuvintele simbolice, tonurile, zgomotele, 
gesturile, semnele, mirosurile100 se îmbină cu arta vizuală 
a arhitecturii sacre şi scenariul ceremoniei, la care ne 
vom opri în continuare. Nu trebuie să uităm însă că o 
ilustraţie sau un semn poate înlocui un text, la fel cum 
simbolul muzical sau verbal poate fi interpretat prin 
tăcere cu aceeaşi valoare sacră care indică devoţiunea, 
contemplaţia şi prezenţa divinităţii. Cum să nu te înclini 
în faţa crucii care reprezintă nu numai semnificaţii 
spirituale ci şi vibraţia sufletului pentru un creştin ? 

Crucea papală utilizată de Sfântul Scaun are trei bare 
ce reprezintă trei tărâmuri de autoritate: biserica, lumea 
şi cerul. Ancora Sfântului Clement, episcop al Romei, 
martir legat de ancoră şi aruncat în larg de împăratul 
Traian reflectă ceea ce este scris în Biblie: "avem această 
speranţă, o ancoră tare şi neclintită a sufletului, o nădejde care 
intră în sanctuarul interior din spatele cortinei.101 " 
Indiferent de forma sa crucea ca un întreg ilustrează 
triumful spiritului asupra materiei 

                                                 
98 Serge Hutin, Oameni şi Civilizaţii dispărute, PRO 2006 
99 James Churchward, The Children of Mu  
100 mirosurile sacrificiilor, al arderii unui testament, al lumânărilor sau 
beţelor îmbibate cu diverse arome de tămâie 
101 Evrei 6:19 

 
V.  Crucea ca panteon - raţionament exterior 
fiinţei umane 
 

Crucea creştină nu este numai o cruce 
printre crucile tradiţionale; ea conferă 

creştinismului autenticitatea sa tradiţională. 102 

 
rucea malteză reprezentând cele opt fericiri, cu 
cele opt puncte exterioare ale puterii interioare de  
regenerare este un simbol de protecţie şi o 

insigna de onoare, chiar dacă originea ei medievală este 
recentă. O remarc temporal recent în comparaţie cu 
istoria omenirii. Panteonul sumerian dominat de Anu - 
stăpânul cerului, Iştar – zeiţa dragostei, Samaş – zeul 
soarelui şi al dreptăţii, Enlil – zeul pământului şi al 
văzduhului, Ea – al apelor şi înţelepciunii etc se coboară 
printre oameni şi chiar locuiesc în templele pe care 
aceştia le-au ridicat în cinstea lor: Zeii, tupilaţi ca nişte 
câini, stau culcaţi în afara lumii. 103 Ei sunt asemenea 
confraţilor eleni de pe muntele Olimp, minunat zugrăviţi 
în poemele lui Homer.104 

Arborele cosmic, copacul plutitor, reprezintă cele 
şapte ceruri, o relaţie primară între două lumi, terestră şi 
celestă. Arborele, ca şi crucea, este un simbol solar încă 
din arcanele continentului Mu. Binele şi răul se unesc în 
punctul central, Ahura-Mazda şi Ahriman. 
Dintotdeauna, chiar din poesia populară, cel mai natural 
cadru de existenţă este codrul sau câmpia, omul mai ales 
vede în arbore divinul şi se înfrăţeşte cu acesta pentru a 
se pune la adăpost. Codrii sunt un loc întunecos şi 
singuratic unde se deschide o poiană luminoasă simbol 
al dobândirii iniţierii spirituale. Aici e locul sacru, 
profundele temeri ale subconştientului. Miile de copaci – 
substanţă vitală a universului şi a capacităţii de 
regenerare a naturii – determină valenţa sacrală a 
codrilor. Aici e şi labirintul mediului vegetal, misterele 
întunericului aici sălăşluind şi fiind complicele magiei. 
Aici locuiesc muzele în Parnas, deci poesia este una 
dintre marile taine despre care fiecare vers aminteşte, 
orice cavaler întâmpinând o încercare iniţiatică prin 
trecerea unei păduri. În spatele caselor este pădurea./Cât a 
mai rămas o singură frunză a verii, pădurea...//Apa tulbure a 
miezului de noapte în pădure. Dacă intru în pădure,/Cât de 
departe pot intra, ajung în uşa mea chiar,/Uşa casei din 
pădure. Se deschide tăcută;/Pe pat este ceva acoperit, ceva 
chircit, ghemuit.../Eu sunt acolo întins şi totuşi nu 
ştiu.../Nimeni nu mai ajunge atât de adânc.../Un vuiet înalt, 
blând, întins ca o sârmă...//E doar un coşmar. Nimeni nu se 
trezeşte, nimic nu se întâmplă...//Aici în fundul lumii, ceea ce 

                                                 
102 Herve Masson, Dictionnaire Initiatique et Esoterique, Ed. Trajectoire, 
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103 Epopeea lui Ghilgameş, Editura pentru Literatură Universală, 
Bucureşti 1966 
104 Homer, Iliada şi Odiseea 
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a fost înainte lumea,/şi are să fie după aceea, mă strânge la 
pieptul ei/negru şi mă leapădă; cuptorul e rece, cuşca e 
goală,/în casa din pădure, vrăjitoarea şi copilul ei dorm.105 Şi 
Harap Alb trece codrii cu o călăuză spirituală ce îi 
coordonează probele ce înseamnă trepte spre lumină. 
Pentru început este parte din topos-ul clasic al călătoriei 
prin infern, urmată de cea prin purgatoriu pentru a 
putea accede în rai. Raţionamentul fiecărei etape de 
gândire are puterea morală de a păstra atenţia 
concentrată atât pe un personaj, om sau zeu, cât şi pe 
tema, ideea dezvoltată de poet într-un poem. Limitele 
realului se opresc însă în faţa sentimentelor ce copleşesc 
viaţa. Aşadar codrul poate fi feminitatea neexplorată. E 
locul unde ridicăm altarul, arde un foc veşnic şi locul de 
adunare a procesiunii vechilor vestale, a fecioarelor 
despletite din noaptea de Sfântul Andrei. În alchimie 
simbolul crucii este întâlnit până ţi în cel al sulfului care 
este un triunghi în partea de sus a unei cruci (dacă am 
gândi dantesc am pătrunde în povestea biblică a 
pentateuchului / genezei ce aminteşte mirosul de sulf 
din iad). 

 

 
 

Dar aici elementul determinant al pădurii este 
copacul, axă şi centru mistic al cosmosului. El leagă 
lumea subterană a rădăcinilor cu cea terestră a 
trunchiului şi dimensiunea cerească a coroanei. Copacul 
a fost dintotdeauna un cosmos viu, armonia unui proces 
creator. La fel ca piramidele ale căror vârfuri pot străbate 
orice sens, copacul plutitor e cel care-şi afundă rădăcinile 
în cer şi îşi desface coroana în pântecul pământului. 
Ramurile sale corespund celor cinci elemente tainice, 
aducând alchimistului imaginaţia creatoare. Asemenea 
tabloului lui Solomon Trismosin, Arborele alchimic care 
ilustrează cartea a VI-a a Eneidei procesul dus între 
albedo (Anhise) şi nigredo (Silviu) atinge prin Enea 
îmbrăcat în roşu atingerea pietrei filosofale reprezentată 
prin creanga de aur, nu cea sadoveniană dar nu foarte 
departe de aceasta. De multe ori copacul poate fi aşezat 
nu în codrul haosului ci într-o grădină care reprezintă 
acţiunea ordonatoare a omului asupra naturii şi a 
raţiunii asupra impulsurilor subconştientului. Dar 

                                                 
105 Randall Jarell, Casa din pădure 

aceasta este adeseori înconjurată de ziduri. Aceasta 
pentru că este un loc protejat, fiind păzit de fiinţe 
superioare, îngeri sau monştri. Nu este nici codrul, nici 
cetatea. E doar un loc în care pacea favorizează înălţarea 
spirituală. Marea beatitudine este descoperită în rai şi 
poate avea o semnificaţie mistică şi metafizică începând 
încă de la literatura persană şi apoi în poemele Evului 
Mediu. Tigrul, Eufratul, Gangele şi Nilul sunt cele patru 
fluvii care izvorăsc din fântâna paradisului. Poetul 
îndrăgostit încearcă ca şi Paris să aleagă calea între cele 
arătate de Atena, Afrodita sau Hera pentru a se iniţia în 
misterele dragostei la porţile acestul hortus conclusus, 
care nu este numaidecât paradisul pierdut. Şi totuşi 
poetul caută să aleagă din mulţimea alegoriilor ce-i sunt 
prezentate de zeiţe viciile şi virtuţile, destinul sau 
dragostea. Şi unde oare e limita dintre toate acestea ? 
Până unde, prieteni, vom merge singuri/ ca lumea-i aşa cum 
voim s-o vedem/ când zi de zi pângărită-i lumina/ în largul 
căreia sperăm...106 Şi răspunsul poetului amalgamat cu 
lumea noastră, dar obligat să fie legat permanent de a sa 
este logica gândirii, un limbaj prin care creierul accede 
către valorile vibraţiilor spirituale şi sufleteşti ale 
semenilor. Raţionamentul  deductiv este o formă de 
logică având ca scop definirea efectelor produse de 
cauze precise şi cunoscute. Altfel spus, deducţia constă 
în a pleca de la un postulat pentru a ajunge la ceva ce 
decurge din acesta. Acest tip de raţionament este acela 
care este cel mai des utilizat în matematică. Şi totuşi, în 
majoritatea cazurilor, demonstraţiile, că ar fi ele 
aritmetice sau geometrice, au drept scop ajungerea la o 
sinteză, adică la o concluzie ce generalizează 
particularităţile avute în vedere la începutul 
demonstraţiei. Acest lucru pare destul de greu de înţeles.  

Încerc să mi-l închipui pe Fericitul Gerard, ca pe un 
mare gânditor, dăruit meditaţiei, dorind să lucreze până 
la a se identifica cu divinitatea, trăind drama timpului 
său şi luptându-se cu inerţia şi speranţele care îl 
înconjurau. Cum se întoarce în uşă o dată şi se întoarce odată 
numai/ Noi ne gândim la cheie, fiecare în temniţa lui/ 
Gândindu-ne la cheie, fiecare îşi întemeiază o temniţă/ doar la 
căderea nopţii, murmure de aer/ mai reînvie timp de o clipă un 
Coriolan înfrânt.107 

Locul în care sunt adăpostiţi pelerinii şi îngrijiţi 
răniţii şi bolnavii e ca poiana din mijlocul pădurii, 
clădirile dimprejur iau ades locul arborilor din codru şi 
locul devine sacru, constituind altarul pe care el jertfeşte 
sentimentele şi raţiunile sale, trecutul şi viitorul. Crucea 
e, ca şi copacul, suma panteonului zeiesc. Ea ne însoţeşte, 
cu forţa lemnului sfânt din care e făcută, prin toată viaţa 
noastră interiorizată, fiind mesagerul raţionamentului 
exterior nouă, al noosului. Cruciat ca oştean în el văd 
sensibilitatea unui poet: Cine intră din întâmplare în 
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107 T.S.Eliot, Tîrâmul pustiit 
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locuinţa unui poet/ Nu ştie că mobilele au putere asupra lui/ 
Că fiece nod al lemnului închide mai multe/ Glasuri de păsări 
decât inima toată a unei păduri...// Că o atingere de mână 
calină/ Le redă marilor mobile negre şi taciturne/ Uşurătatea 
unui arbore în lumină. 108 

În astrologie, un semn de cruce este într-adevăr mai 
mult de un simbol deoarece ea are mai multe niveluri de 
sens, lipsite de ambiguitate care indică şi numele 
sectoarelor de pe cer într-un limbaj simbolicspecific din 
cele mai vechi timpuri pentru a putea traversa ceea ce ar 
putea însemna crucea materiei, bara verticală 
simbolizînd spiritul care se întrepătrunde cu cea 
orizontală reprezentând materia, sau planul Pământului 
(linia orizontului). Simbolul unei cruci (la început într-un 
cerc) este folosit de la începuturile omului pe pământ 
pentru a se reprezenta în univers pe sine. Fericitul 
Gérard ştia că prin acest semn va învinge. 

 
 
VI.  Moştenirea sfântului părinte al săracilor 
şi pelerinilor  
 

entru înţelegerea anumitor fapte atât de 
importante pentru istoria asupra căreia ne 
aplecăm, trebuie să menţionez că ceea ce se 

numea regatul Ierusalimului nu consta decât în capitală 
şi alte câteva localităţi, majoritatea separate prin regiuni 
ocupate de duşmani, zone prin care nu se putea trece 
fără un grad înalt de periculozitate, însoţit de escorte 
serioase şi chiar oraşele creştine erau încă locuite de 
ţărani mahomedani care îi priveau pe creştini cu 
duşmănie, nefiind coreligionari. Ei îi urmăreau să-i 
prindă, să-i fure şi să-i ucidă, când erau în siguranţa 
nopţii şi nu puteau fi descoperiţi. În spaţiile deschise sau 
neîngrădite nesiguranţa domina violurile, asasinatele şi 
racolarea de sclavi. Conducătorii spitalului Ordinului 
abia înfiinţat a realizat în atare condiţii de ce este 
necesară ca ospitalierii aflaţi în serviciul săracilor şi 
bolnavilor să se înarmeze şi să înveţe tainele armelor. 
Raymond Dupuy a convocat capitulul şi şi-a îndemnat 
confraţii, ca în calitate de soldaţi ai lui Isus Cristos să 
slujească şi în acest fel spitalul Sfântului Ioan, cu toate că 
această cerere nu corespundea prea mult primului lor 
angajament faţă de funcţiile ospitaliere. Zelul şi 
loaialitatea faţă de scopurile iniţiale sub care Preafericitul 
Gérard le inspirase în sentimente de caritate şi umilinţă 
demne de patronul spiritual al aşezământului, i-a 
determinat să răspundă pozitiv la adoptarea acestor 
două profesii atât de diferite, îndreptate întru protecţia 
locurilor sfinte. Cei mai mulţi dintre ei erau companioni 
sau soldaţi ai lui Godefroy de Bouillon109 care au pus cu 
uşurinţă din nou mâna pe arme, având însă şi 

                                                 
108 Rene Guy Cadou, 1920-1951, Cine intră din întâmplare. 
109 Întemeietorul Ordinului Sfântului Mormânt 

permisiunea patriarhului. Jurământul depus asigura 
folosirea acestora doar împotriva infidelilor, fără însă a 
abandona primele lor angajamente. Adesea ei încălecau 
înarmaţi şi se opuneau incursiunilor duşmane. Ordinul 
devenea din ce în ce mai puternic şi mai avut încât, la 
nevoie, angaja corpuri militare suplimentare în solda sa. 
Este începutul susţinerii unei siguranţe a oraşului şi 
chiar a regilor Ierusalimului.  
 

 
Hugues de Payens 
 

Raymond Dupuy realizează în această perioadă o 
primă gradare a confraţilor în trei clase. Prima cuprindea 
pe aceia care prin naştere şi rang deţinut altădată în 
armată, erau destinaţi să poarte arme, a doua clasă era 
formată din preoţi şi capelani care înafara funcţiilor 
obişnuite în biserică sau la capul bolnavilor trebuiau să 
devină capalani de război. Cei care nu erau membri ai 
familiilor nobile sau eclesiastice se numeau fraţi servanţi, 
ocupându-se de cavaleri sau de bolnavi, de arme şi erau 
îmbrăcaţi diferit de celelalte clase. În ansamblu, însă, toţi 
erau egali prin participare, drepturi şi privilegii în Ordin.  

Dezvoltarea extraordinară realizată în scurt timp era 
o minunată moştenire a întemeietorului Gérard. Şi cum 
veştile circulau cum-necum la acea vreme, majoritatea 
tinerilor nobili din diferitele ţări ale Europei s-au grăbit 
să se înroleze sub însemnele sale formând divizii proprii 
separate prin limbă, în număr de şapte: Provence, 
Auvergne, France, Italia, Aragon, Germania şi Anglia, la 
care s-au adăugat cei din Castillia şi Portugalia. 
Îmbrăcămintea lor de început era formată dintr-o robă 
neagră, o haină cu marginea de aceeaşi culoare şi o glugă 
ascuţită, numită manta cu glugă, având cusută pe partea 
stângă o cruce de pânză albă în opt colţuri. Această 
manta era comună la început pentru toţi coreligionarii, 
precum cu toţii erau numiţi ospitalieri. 

P 
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Mai târziu, împărţirea pe mai multe clase şi sub 
îndrumarea suveranului pontif Alexandru al IV-lea urcat 
pe sfântul scaun la 1254, s-a stabilit o distincţie netă între 
servanţi şi cavaleri. Aceştia din urmă, care puteau purta 
culoarea neagră în interiorul Ordinului, aveau o supra 
vestă sau un scut roşu cu cruce albă, asemenea 
stindardului de luptă şi indicaţia privării dreptului de a 
purta crucea pentru dezertori. Forma de guvernare era 
aristocratică, autoritatea supremă aparţinând unui 
consiliu condus de Maestrul Ospitalierilor care avea şi 
două voturi la necesitatea unei departajări în cadrul unui 
vot. Toate posesiunile asiatice şi europene erau sub 
jurisdicţia acestuia. Perceptorii erau aleşi dintre cei mai 
vechi membri ai ordinului. Sub binecuvântarea 
patriarhului de Ierusalim, Raymond Dupuy şi-a oferit 
serviciile regelui Baudouin du Borg, cel de-al doilea rege 
al Ierusalimului care a apreciat gestul ca o mană 
cerească, realizând ce corp militar de elită i se oferea. 
Astfel începe ajutorul dat de ospitalieri în toate acţiunile 
militare realizate de creştini împotriva duşmanilor.  
 

 
VII  Raymond Dupuy. Primul dintre Marii 
Maeştri militari ai Ordinului  
 
În anul 1128 un ajutor nesperat vine în ajutorul 
pelerinilor şi al creştinilor Palestinei din partea lui 
Hugues de Payens, Geoffroy de Saint-Aldemar şi alţi 
şapte nobili francezi (al căror nume istoria nu le-a 
reţinut) care, impresionaţi de pericolele la care aceştia 
erau expuşi în călătoriile lor spre Ierusalim, constituie o 
societate care să le acorde acestora o escortă. Ei gândeau 
în primul rând la trecerea prin defileele montane sau 
pasajele mai periculoase. Să menţionez că această 
societate civilă, particulară, fără reguli impuse şi fără 
obiceiuri religioase, însoţea pelerinii la nevoie. Unii 
istorici contemporani îi asemuia cu ucenici ai 
ospitalierilor şi chiar îi considerau ca fiind sub 
oblăduirea lor. La Ierusalim ei s-au aşezat într-o clădire 
aflată în apropierea Templului, element ce a înrâurit mai 
târziu numele care li s-a acordat – de cavaleri ai 
Templului, templieri. Regele Ierusalimului i-a solicitat 
lui Hugues de Payens să călătorească la Roma pentru 
ajutoare, chiar pentru organizarea unei noi cruciade. 
Piosul cavaler s-a achitat de sarcină pe lângă Papa 
Honoriu al II-lea care ocupa scaunul apostolic, profitând 
cu cererea personală ca, după modelul ospitalier, să 
înfiinţeze un nou ordin religios şi militar. Suveranul 
Pontif l-a trimis apoi la cardinalii Conciliului reunit la 
Troyes în Champagne să-şi expună solicitarea. O 
asemenea întreprindere nobilă nu putea fi refuzată în 
acele timpuri şi astfel l-au desemnat pe Saint Bernard, 
care se găsea la Conciliu, să definească regulile şi 
îmbrăcămintea noului ordin. Fiecare urma să aibă un 
frate servitor şi trei cai, hainele urmând a le fi albe şi o 

cruce roşie în dreptul inimii. O mulţime de persoane cu 
sânge albastru din Franţa, Germania şi Italia s-au 
înghesuit să se înroleze în acest nou ordin. Hugues de 
Payens le-a împărţit robele albe cu caracter religios şi cu 
floarea tinereţii din vestul Europei el s-a îndreptat spre 
Palestina. Cele mai ilustre familii erau reprezentate în 
această nouă organizaţie, fiică a Ordinului Sfântului 
Ioan, devenită şi ea foarte bogată şi puternică încât chiar 
îşi eclipsa propria mamă. 

Cavalerii celor două ordine, separate prin brigăzi de 
luptă, nu depăşeau însă frontierele regatului, făcându-şi 
datoria cu mult zel şi recunoaştere în faţa creştinilor care 
îşi împlineau menirea de a sprijini creştinătatea într-o 
zonă aşa-zis barbară. Fiecare Mare Maestru lupta pentru 
a-şi adjudeca gloria apărării locurilor sfinte. Apăruseră 
unele testamente ale cavalerilor în favoarea ordinelor lor, 
cel mai interesant, păstrat, este al regelui de Aragon, 
Alphonse I, care a declarat într-un testament solemn în 
1131 că ospitalierii Sfântului Ioan, templierii, canonicii 
sau cavalerii Sfântului Mormânt, erau urmaşii sau 
succesorii lui la coroanele Navarrei şi Aragonului. Cu 
toate acestea la călătoria făcută în Spania în acest scop în 
1134, la moartea suveranului, Raymond Dupuy n-a 
obţinut decât compensaţii modeste pentru ordinul său. 
Cei care menţineau sus steagul creştinătăţii în Ierusalim 
în acea perioadă, pe lângă Raymond Dupuy, sunt 
menţionaţi Godefroy de Bouillon, cei doi Baudouin, 
Foulques d΄Anjou, faimosul Bohémond, viteazul 
Tancrède, bătrânul Courtenay şi contele de Toulouse. 
Odraslele acestora din urmă nu s-au ridicat niciodată la 
nivelul părinţilor şi aceştia solicitau de zor ajutor din 
Europa. Dacă prima cruciadă pornise din Franţa, o a 
doua era solicitată prin trimiterea la Marsilia a 
cardinalului Zabulon. Ludovic al VII-lea, regele Franţei 
şi Conrad, împăratul Germaniei au fost cei care au 
răspuns acesteio solicitări, eforturile lor pierind însă în 
faţa Damascului. Lupte sângeroase au fost purtate din 
1150 de către cavalerii Ordinelor de la Ierusalim 
împotriva turcilor, egiptenilor ... 

Dar rândurile noastre au altă semnificaţie şi nu una 
pur istorică, aceea de a sublinia faptul că Ordinul de 
Malta este ordinul mamă pentru toate celelate 
organizaţii creştine fondate în aceleaşi nobile scopuri, 
faptul că moştenirea Prefericitului Gérard şi a lui 
Raymond Dupuy, vindecători de trupuri şi suflete s-a 
extins în spirit, asemenea sfinţilor. Inainte de a trece la a 
prezenta doctrinele esoterice ale ordinelor izvorâte din 
placa turnantă a istoriei începutului celui de-al doilea 
mileniu creştin să ne închinăm pioşi în faţa acestori 
ilustri fondatori, mari căpitani, ce ne-au lăsat mărturie 
virtuţile binecuvântând posteritatea căreia îi aparţinem 
noi. 
 

In numărul viitor: Regatul Assassinilor şi trădarea 
spirituală a Cavalerilor 
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Avatarurile 
afectivităţii  
   

                                                                                                     
 Cu siguranţă cuplul de categorii cel mai fecund din 
cîmpul culturii greceşti este hubris - dike, regăsindu-se în 
textele mitologice, cosmologice, ontologice, etice sau 
politice. Hubris-ul înseamnă violenţa nedreaptă, 
insolenţa, excesul, pasiunea violentă, orgoliu, în vreme  
ce dike trimite mai curînd la regulă, la ceea ce este drept. 
Personificare a Indignării şi a Răzbunării, Nemesis este 
cea chemată pentru a restabili ordinea şi legea care 
guvernează lumea. Cuplul amintit este, în opinia lui 
Hesiod, raţionalizarea a două linii divine: generaţia 
uraniană şi nocturnă, ieşită din Haos cu Gala, Uranus şi 
Cronos, şi generaţia olimpiană şi solară, condusă de 
Zeus. Într-un text despre viziunea dionisiacă a lumii, 
Nietzsche afirma că măsura sub jugul căruia se mişca 
noua lume divină era cea a frumuseţii, iar limita pe care 
grecul trebuia să o respecte era cea a acestei frumoase 
aparenţe. Acelaşi Nietzsche vedea evoluţia civilizaţiei 
greceşti pornind de la opoziţia şi complementaritatea 
între pulsiunile naturii şi forţele artistice, între Dionysos 
şi Apollo. 

Dionisiacul este o caracteristică a omului (un impuls 
al naturii prezent în om); grecii aveau un fond dionisiac 
în care se amestecau influenţe venind din Orient, din 
Babilon, de pe ţărmul asiatic al Mediteranei. Dionysos, 
zeu al muzicii, este deopotrivă zeu al beţiei, al nebuniei, 
al orgiei şi al extazului, personificînd pierderea de sine a 
individului, reconcilierea sa cu fondul iraţional al naturii. 
El reprezintă ruptura frontierelor, încercarea de 
reconstituire a unităţii originare anterioare diferenţierii, 
Dionysos este eroul chinuit, este zeul care suferă patimile 

individuaţiei, individuaţia putînd fi considerată „izvorul 
şi cauza tuturor suferinţelor”.  „Din zîmbetul acestui 
Dionysos, scrie Nietzsche, s-au născut zeii olimpici, iar 
din lacrimile lui oamenii. În existenţa sa de zeu 
îmbucătăţit, Dionysos are dubla natură a unui demon 
crud şi sălbatec şi a unui suveran blînd şi milos. Epopţii 
nădăjduiau o renaştere a lui Dionysos pe care trebuie s-o 
interpretăm acum intuitiv ca sfîrşitul individuaţiei. 
Numai speranţa aceasta putea aşterne o rază de bucurie 
pe faţa unei lumi sfîşiate şi fragmentate în indivizi”. 
Fondul dionisiac în om are un sens ambivalent. Este zeu 
al bucuriei, dar arată omului sensul negativ al 
individuaţiei; arată finitudinea şi oroarea legate de 
fondul iraţional al fiinţei. Dacă în forma sa imediată 
fondul dionisiac este periculos şi distrugător, este 
momentul apariţiei apolinicului, al doilea principiu 
constitutiv al civilizaţiei greceşti, zeu al visului, al 
bucuriei, formelor frumoase, al frumoasei aparenţe 
armonioase. Dacă dionisiacul indică individuaţia ca pe 
un fapt negativ, apolinicul o va valoriza, Apollo apărînd 
ca divinizare a „principium individuationis”, atît pe plan 
etic, cît şi estetic. Grecii au ştiut să reziste unui asalt al 
pulsiunilor, sau unei tragice sfăşieri între două lumi 
avînd permanent în minte visul olimpian, al existenţei 
care triumfă. Winckelman spunea că civilizaţia greacă 
valorizează liniştea, armonia, măsura, dar Holderlin 
arăta că civilizaţia apolinică ascunde o neliniştitoare 
dimensiune dionisiacă refulată care constituie fondul 
culturii greceşti. „Seninătatea greacă, sensul grecesc al 
frumoasei forme armonioase, zeii uimitori ai Olimpului, 
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toate acestea nu sînt decît o lume de vis, un văl aruncat 
asupra unei lucidităţi pesimiste. Or, pornind de aici 
trebuie trebuie înţeles acest vîrf al artei greceşti şi al 
culturii greceşti care este, după Nietzsche, tragedia”, 
scrie Joel Balazut într-o recentă carte, Art, tragedie et 
verite. În adevăr, toţi teoeticienii artei greceşti au pus în 
evidenţă formele apoliniene, recunoscînd că în spate se 
află fondul dionisiac, dar care constituie, că se recunoaşte 
sau nu, esenţa profundă a spiritului grec. Şi poate nu 
numai al lui... 
 

 
 

În adevăr, omul este totdeauna în căutarea măsurii? 
Nu cumva această căutare, poate de multe ori aparentă, 
ascunde dorinţa de nemăsurat, încercarea de a acoperi 
fondul dionisiac, pentru a lăsa vederii frumuseţea 
apolinică? Sentimentele pot fi aşezate sub semnul 
căutării dreptei măsuri, apar ele în urma unui îndelung 
exerciţiu al raţiunii, reflecţiei şi meditaţiei? Nicidecum! 
Totul este sub semnul unui torent de nestăvilit. Emoţii, 
pulsiuni, fantasme, dorinţe, gînduri, identificări, refulări, 
un amestec care dă contur unei puteri misterioase şi 
aproape de nedefinit – iubirea, despre care R.M.Rilke 
spunea că este cel mai dificilă probă/încercare pentru 
fiecare dintre noi, iubirea fiind ocazia de a muri, de a 
căpăta formă, de a deveni o lume pentru fiinţa iubită. 

Michela Marzano vorbeşte despre paradoxurile şi 
dificultăţile inerente „întîlnirii între două fiinţe întrupate 
care sînt în joc în actul iubirii: două subiecte care merg 
unul către celălalt animate, deopotrivă, de senzaţii 
corporale şi de proiecţii imaginare; doi indivizi care, cel 
mai adesea, sînt sfîşiaţi între o dorinţă fizică care nu cere 
decît să fie potolită/satisfăcută, şi o dorinţă sublimată 
care împodobeşte fiinţa iubită cu toate proprietăţile şi pe 
care o idealizează. Iată pentru ce totdeauna există 
tendinţa de a trasa un fel de linie de demarcaţie între 
dorinţa sexuală şi iubire, o barieră pe care adeseori am 
exaltat-o”. Într-un celebru articol despre viaţa amoroasă, 
Sigmund Freud afirma că există bărbaţi care iubesc femei 
pe care nu le doresc şi doresc femei pe care nu le iubesc, 
amintind de curentul tandru şi de curentul senzual, de 
clivajul între iubirea celestă şi iubirea terestră: „Acolo 
unde iubesc, ei nu doresc şi acolo unde doresc, ei nu pot 
iubi”. Psihanalistul mergea mai departe  afirmînd că 
bărbatul atinge deplina împlinire sexuală cînd se poate 
abandona fără rezerve satisfacţiei, ceea ce nu ar îndrăzni 
cu pudica sa soţie! Atunci, către o altă femeie va merge 
puterea sa sexuală, iar tandreţea într-o altă direcţie. Dorinţa 
şi iubirea nu se îndreaptă, totdeauna, către aceeaşi 
femeie; este ceea ce împiedică trăirea unei relaţii 
satisfăcătoare, care „reuneşte tandreţea şi sexualitatea”. 
Din vechime, gînditorii au vorbit despre separarea între 
dorinţa sexuală şi iubire; cu siguranţă cea mai cunoscută 
încercare de a defini iubirea, în filosofia antică, îi 
aparţine lui Platon, în celebrul dialog Banchetul: „Amorul 
e creaţie în frumos, creaţie în corp şi spirit”.   

Dincolo de definiţie şi înţelegere rămîne misterul, 
misterul întîlnirii celuilalt în care se întrupează 
proiecţiile, aşteptările adunate de-a lungul timpului. 
Cunoscutul profesor şi psihoterapeut Irvin D. Yalom 
relatează în povestirea „Călăul dragostei”, din volumul 
Călăul dragostei. Şi alte povestiri de psihoterapie, cazul unei 
paciente, Thelma, îndrăgostite iremediabil de 
precedentul ei psihoterapeut! Yalom, el însuşi rînvind la 
„încîntarea fermecată”, găseşte că dragostea şi 
psihoterapia sînt fundamental incompatibile: „un 
terapeut bun se luptă cu întunericul şi caută iluminarea, 
pe cînd iubirea romantică se sprijină pe mister şi se 
năruie cînd o scrutezi cu atenţie. Detest să fiu călăul 
dragostei!” Thelma, o femeie de şaptezeci de ani, „fără 
speranţă şi tragic îndrăgostită”, se adresează lui Irvin D. 
Yalom pentru a o accepta ca pacientă, pentru a-i istorisi o 
legătură amoroasă cu un terapeut, Matthew, petrecută cu 
opt ani în urmă şi care o bîntuia încă pe Thelma. Totul se 
petrecuse pe parcursul a 27 de zile, în care, după spusele 
Thelmei „pluteam, alunecam, dansam pe nori...Acela a 
fost punctul culminant al existenţei mele. Nicicînd 
înainte sau după aceea n-am mai fost atît de 
fericită!...Viaţa mea se trăieşte cu opt ani în urmă.” Pe 
fondul unei existenţe tot mai sărace în împliniri, 
plăsmuirea, obsesia amoroasă pentru mai tînărul 
Matthew „îi umplea tot spaţiul existenţial” , covieţuirea 
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alături de soţ, Henry, intrînd în zona banalului cotidian! 
Obsesia ei amoroasă, tenace, dar cu rădăcini extrem de 
fragile, îi dominase opt ani din viaţă. Bănuind că 
Matthew avea mari probleme de natură psihosexuală, pe 
care încerca să le transforme în pasiuni către unele 
paciente, Yalom trebuia să o convingă pe Thelma că „o 
obsesie amoroasă îi răpeşte vieţii orice strop de realitate, 
refuzînd noile experienţe”. De altfel, Yalom însuşi 
povesteşte că întîlnise o femeie care pusese stăpînire pe 
mintea, gîndurile şi visele sale, realitatea în care trăia 
fiind întunecată de obsesia sa: „Mă izolasem în spaţiul 
meu interior ca să mă uit întruna, mereu şi mereu, la 
reluări pe ecranul minţii mele ale uneia şi aceleiaşi 
fantezii, deja inutilă şi sterilă.” Yalom, deşi 
psihoterapeut, dar total agasat de el însuşi,  apelează la 
un terapeut, care în timp îi va deveni prieten, şi care 
după ani i-a povestit că atunci cînd îl trata, el însuşi era 
obsedat de o italiancă frumoasă, dar a cărei atenţie era 
îndreptată asupra altcuiva: „Şi uite-aşa, de la pacient la 
terapeut şi iar la pacient se întinde hora dragostei 
obsesive!”. Thelma credea că în obsesia ei era mai multă 
vitalitate decît în viaţa reală, deşi Yalom îi sugerase că 
„tocmai din cauza felului în care i se sărăcise viaţa 
adoptase ea, de fapt, obsesia dragostei pentru Matthew”, 
dar şi că toată puterea pe care ar avea-o Matthew asupra 
ei, era o putere...iluzorie, cu care îl învestise Thelma, cea 
care îl ridicase la rangul de fiinţă supraomenească, îl 
ridicase pe un piedestal către care nu cuteza să-şi 
îndrepte privirea, iar ipotetica lui dispariţie fizică ar fi 
golit lumea de sens. 

În faţa unui caz atît de complex, Yalom încearcă o 
ultimă soluţie: îi propune Thelmei să joace rolul lui 
Matthew, „dar nu acel Matthew idealizat de ea, ci 
Matthew cel din viaţa reală, individul în carne şi oase”; 
era ceea ce psihanaliştii numesc contratransfer, Matthew 
însuşi încercînd să-şi rezolve unele probleme prin terapia 
cu Thelma. În exerciţiul propus de Yalom era evident, ca 
şi în realitate!, că nici unul din protagonişti „nu intra 
realmente în legătură cu celălalt, ci cu o închipuire din 
mintea voastră”; dar, Thelma nu putea să renunţe la 
obsesia ei: „Dragostea a fost şi este reală. Nimic n-a fost 
vreodată mai real pentru mine. Acele douăzeci şi şapte 
de zile au fost punctul culminant pentru mine.  Au fost 
douăzeci şi şapte de zile petrecute în paradis şi aş da 
orice să le pot lua înapoi!” Un eu însingurat în căutarea 
iluzoriului noi, „însinguratul eu care se topeşte extatic în 
noi”. În întîlnirea reală între Thelma, Matthew şi Yalom, 
cel din urmă înţelege atît drama Thelmei cît şi starea 
psihică a lui Matthew atunci cînd Thelma îi era pacientă; 
ei se „căutau” şi s-au întîlnit, dar din motive diferite: „eu 
eram dispus să-i dau totul, într-o stare de perfectă 
uniune şi dragoste împărtăşită. Dar ea voia mult şi eu nu 
puteam să-i ofer mai mult. (...) Într-un final, psihiatrul 
meu m-a sfătuit să întrerup orice contact cu ea, să păstrez 
o deplină tăcere. A zis că era absolut necesar pentru 

propria mea sănătate mentală, şi era convins că va fi şi 
spre binele Thelmei, în acelaşi timp”; şi aceasta în vreme 
ce Thelma era în continuare în derivă visînd la o iubire 
imposibilă, dar era iubirea care dădea sens existenţei sale 
sărăcite: „Vreau să mă scufund în îmbrăţişarea caldă a 
unui vis...”, afirmă  septuagenaraThelma, aproape 
candid, suficient ca terapeutul să observe că pacienta era 
„ca o bărcuţă în derivă, smulsă din parîma care-o ţinea 
legată de mal, mi-am zis eu – dar o bărcuţă gînditoare şi 
cu suflet, care caută cu disperare un liman, orice fel de 
liman! (....) Cel mai probabil era că va reconstrui ora 
petrecută cu Matthew în aşa fel, încît versiunea ei asupra 
realităţii să-i poată susţine din nou fantasma contopirii.” 
Pentru Yalom urma de acum o „intervenţie chirurgicală” 
care să o scoată pe Thelma din iluzie, deşi ea se 
încăpăţîna să creadă că mai exista o şansă de a reveni la 
ceea ce a fost. Yalom avea sarcina ingrată, dar în fapt 
binefăcătoare, să o facă să vadă realitatea asupra unei 
întîlniri în care protagoniştii vedeau, fiecare, cu totul 
altceva: „Dar dacă experienţa lor n-a fost deloc una 
împărtăşită? Dacă aceşti doi oameni au trăit în realitate două 
experienţe cu totul diferite? Şi dacă unul dintre ei doar şi-a 
închipuit, în mod eronat, că persoana cealaltă trăieşte aceeaşi 
experienţă?(...) El era într-un loc, iar tu erai în altul. El era 
pierdut într-o psihoză. Nu ştia unde-i sînt limitele...unde 
se termina el şi unde începeai tu. Experienţa ta a fost 
foarte diferită. Voi nu puteţi să recreaţi o stare de 
dragoste romantică împărtăşită, o stare în care să fi fost 
îndrăgostiţi pînă peste cap unul de celălalt, pentru că 
starea, ca atare, n-a existat de fapt niciodată!” Ingrată munca 
terapeutului! Să spună lucruri crude şi nemiloase; era 
însă altă cale de a-i spune Thelmei ceva care să nu poată 
fi răstălmăcit, ceva care să dea măsura amăgirii şi 
plăsmuirii în care trecea viaţa după întîlnirea cu 
Matthew? Urmarea? Thelma a început să gîndească tot 
mai puţin la Matthew, poate că dispăruse iluzia, dar ceea 
ce i-a mărturisit terapeutului era cutremurător: „Mă simt 
ca un mort viu, stoarsă de vlagă, viaţa mea e complet 
goală, o fundătură! Nu mi-a mai rămas nimic altceva 
decît să mă uit cum mi se scurge timpul pînă la sfîrşit.”  
Cu toată terapia, Thelma rămînea „ancorată” într-o iluzie 
deşartă; însuşi terapeutul era convins că pacienta nu 
reprezenta candidata potrivită pentru psihoterapie şi că 
demontase cîteva mecanisme fără a construi nimic în 
locul lor. Cine ştie cine avea să-i ia locul lui Matthew în 
iluziile Thelmei? Aveau ele să se termine înainte de 
scurgerea timpului pînă la sfîrşit atîta vreme cît obsesia îi 
răpea vieţii realitatea? Dar nu cumva această obsesie, 
care avea un fond real, era răspunsul la aşteptările 
Thelmei? Obsesia ei pentru mai tînărul Matthew era 
întruchiparea a ceea ce-i lipsea în viaţa alături de Henry: 
tandreţe, pasiune, visare. Călăul care ucide dragostea! 
Banalul care o înăbuşă şi care îi dezvăluie individului 
durerea existenţială pe care de multe ori terapeutul o 
înţelege, dar nu-i află cel mai nimerit răspuns. 

  



246 vol. 24,  115-116-117| ianuarie-februarie-martie, 2014 

 

Dimitrie Gavrilean 
 
 

Biblioteca Contact international 

 



 Iarna 2014  | Contact international 247 

 

Haiku 
sub 
umbra 
eternităţii 
 

malgamul dogmatic de for-
mă, conţinut şi juxtapunerea 
a două imagini sau idei 

surprins în esenţa a şaptesprezece 
silabe pe parcursul a trei fraze defi-
neşte în cultura japoneză poemul 
denumit haiku. Tradiţţia vechiului 
hokku denumit haiku de Masaoka 
Shiki la sfârşitul secolului al 19-lea 
nu mai păstrează întocmai structura 
dar claritatea şi conciziunea viziunii 
întrepătrunderii sufletului uman cu 
universul respectă aceeaşi linie poe-
tică. Aspectul compact lipsit de rimă 
sugerează în mintea noastră o ima-
gine mentală, afectivă şi senzuală.  

 

Culegerea poetei Iulia Ralia 

Raclaru1 cuprinde 54 de miniaturi 
armonice ce atinge corzile sunetului 
şi luminii, reflectare susţinută şi de 
tălmăcirea viziunilor în spaniolă 
(traducere Mario Castro Navarrete) 
şi franceză, ceea îi conferă o 

                                                 
1 Iulia Ralia Raclaru, Câteva frunze din umbră/ 
Hojas desde la sombra/ Feuilles de l΄ombre, 
Contact international, 2013 

stabilitate emoţională şi spirituală în 
plus. Excelenţa lui Bashō, Buson, 
Issa ori Shiki este miraculos 
evidenţiată în această carte, fiinţa 
devenind parte a universului 
obiectivat în sine. Cum la începutul 
secolului 21, există o comunitate 
înfloritoare de poeţi de haiku în 
întreaga lume, comunicarea prin 
această formă de artă cuprinde tot 
mai mult iubitorii de spirit. 
Atmosfera curge, în linişte/ fire albe 
din stele/ se cern uşor (p.20). Întreaga 
lume ne împleteşte şi Fiindu-ţi, 
Doamne/ bogăţia/ ta spre noi, colind 
(p.29), o întreagă lume, vie, plină de 
viaţă, trăieşte evenimentele din ca-
lendarul unui întreg an specific 
tărâmurilor româneşti. Admiraţia 
faţă de miracolul lumii ce ne 
înconjoară, iată că algebra frunzei  -/ 
clipa îngheţului/ necunoscută (p.43) 
tinde să devină în timp o superbă 
apoteoză în banalitate dar plină de 
vibraţie semantică interioară: după 
furtună :/ păşind cu grijă lângă/ luna în 
tremur (p.36). Aşa sunt toate paginile 
acestei cărţi ce merită citită şi 
aprofundată. 

Valorile liricii de factură inte-
lectuală, puternic influenţată de 
cultura occidentală sunt favorizate şi 
de stilul plein-air, o schiţă a naturii 
în cuvinte, o abordare a vieţii în 
concept elitist. Remarcăm în acest 
volum alegerea inspirată a versului 
de deschidere, bază pentru întreaga 
compoziţie precum sunt frunzele 
atinse de culorile umbrei, un drum 
îngust spre interior, realizând o 
poetică demnă de jocul ludic al 
spiritului sublim venerat de adevă-
raţii cititori de poesie din întreaga 
lume. Suntem astăzi în faţa unui 
volum ce cuprinde o selecţie de 
poeme haiku inedite închinate 
spiritului, naturii şi vieţii, sufletul 
uman confruntându-se cu scurgerea 
inexorabilă a timpului. În timp ce 
traducerea versurilor în limba fran-
ceză îi aparţine poetei, cea în limba 
spaniolă a fost realizată de maestrul 
tălmaci al liricii româneşti în limba 
lui Cervantes, Mario Castro 
Navarrete. O ediţie trilingvă este 

oferită, deci, cititorilor aşa încât 
versurile Curcubeu senin/ cu pădurea 
prinsă-n soare -/ poetizare (p.7) dau un 
sens adânc poemelor semnate de 
Iulia Ralia Raclaru şi invită la medi-
taţie. Ţin să remarc faptul că ilustra-
ţiile inspirate ale lui Giorgio Roth 
realizează un plus de interpretare 
artistică volumului Câteva frunze 
din umbră/ Hojas desde la sombra/ 
Feuilles de l΄ombre apărut la Editura 
Contact international în condiţii 
grafice excelente. 
 
 

Opera 
magna 

n opera magna materia primă 
urmează a se transforma în aur, 
dar acesta este de fapt spiritul, 

piatra filosofală şi nu un produs 
material, oricât de valoros ar fi el. Ei 
bine, în opera lirică autorul da 
expresie artistică propriilor emoţii, 
trăiri, neurmărindu-se exprimarea 
unor convingeri sau idei, ci doar 
emoţiile convertite în imagini artis-
tice. Aşa definea Titu Maiorescu 
opera lirică acum mai bine de un 
secol. Întorcându-ne însă în epoca 
marilor opere literare din Grecia 
antică, aflăm că genul liric cuprinde 
literatura în care sunt exprimate 
direct (spre deosebire de genul epic) 
gândurile, ideile şi sentimentele 
autorului prin intermediul eului liric. 
Şi atunci, în vremea când zeii nu 
aveau şansa să li se pună la îndoială 
existenţa, lirica era cea în care domi-
na viziunea şi transfigurarea artis-
tică, autorul apelând la tehnici aludi-
ve şi asociative, creând un univers 
de mare forţă de sugestie care să se 
adreseze sensibilităţii cititorului. 
Aşa cum zeii sunt printre noi, 
numele lor noi eludându'l în scurtele 
zile de muncă, nemaiavând puterea 
să'i vedem, genul literar al discur-
sului subiectiv, exprimând senti-
mentele prin intermediul figurilor 

A 

Î 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Genul_epic
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de stil şi al simbolurilor a devenit o 
paria. Şi în timp ce ”curgerea în sine 
ce, cum jos şi sus,/ e şi’în fiinţare 
şi’în cele ce nu-s ”(Curgerea), noi 
continuăm să vorbim despre sensibi-
litatea noastră ipocrită, dar suntem 
tot mai departe de sufletul celor care 
ne-au precedat şi de care ne ferim 
să'i copiem, dar tocmai în aspectele 
vetuste. Dorinţa sinelui de a parcur-
ge călătoriile iniţierii, simbolice, 
umanizate este de fapt repetarea 
experienţei prin care realitatea  a 
trecut de la haos şi de la tenebre la 
armonia cosmică şi la existenţa fiin-
ţelor văzute şi nevăzute ale Creaţiei. 
Misterele în care cunoaşterea şi 
înţelepciunea era predată celor aleşi 
uzita cuvântul prin vibraţia versului 
şi a liniei melodice. Este adevărul 
anterior zeilor, îngerilor, anterior 
timpului şi spaţiului. Termenul folo-
sit azi, de lirică vine de la denumirea 
instrumentului muzical numit liră. 
Aceasta era însemnul lui Apollo, 
zeul luminii, al muzicii şi al poesiei 
la greci. De aceea revin, amintind că 
şi în Grecia Antică s-a folosit pentru 
scrierea textelor poetice cu criteriu 
formal, şi anume acompaniamentul 
de liră, precum fusese şi în Egipt, în 
India, în Atlantida sau continentul 
Mu. De abia în epoca modernă, 
poesia lirică a ajuns să însemne 
creaţie literară ce exprimă senti-
mente sau atitudini, pentru că 
substanţa ei este simbolică, un neant 
proiectat în realitatea remanentă 
doar oniric pentru generaţiile con-
temporane. Treptat, lirismul s-a 
identificat cu poesia, supusă unor 
mijloace formale cum sunt versul, 
strofa, ritmul sau rima. Cât de mult 
am evoluat ! Evoluţie sau involuţie? 
Spun aceasta pentru că în literatura 
contemporană nu se mai poate vorbi 
de o asociere între genul liric si 
poesie, existând şi opere lirice în 
proză, iar în cadrul poesiilor se 
distinge un amestec al lirismului cu 
epicul, în fond şi nu numai ca formă. 
Eliminarea dogmelor ce desluşeau o 
taină a muzicii interioare şi 
exterioare a dus la un fenomen care 
poate constitui un semn al viziunii 
evanghelice ioanite.  

 
 
Prin poesia ”Tetradelor” ne 

întoarcem în lumea alchimiei.2 Şi 
pentru că primordial spaţiul cosmic 
de dincolo de cerurile accesibile 
fiinţei umane, cel puţin până acum 
câteva decenii sau secole, a atras 
atenţia asupra populării sale noetice, 
numai gândirea celor iniţiaţi a reuşit 
să acceadă la acesta, prin cuvânt: 
”Ampla cicatrice-a somnului 
secund/ are în trezire veghetor 
slovar...”(Veghetor slovar).  Există, 
cu siguranţă, o limită. Ea este 
definită de timp şi nu de spaţiu. Dar 
omul s’a oprit frecvent la palpabilul 
vieţii cotidiene. El a înţeles chiar şi 
paradisul, raportându-l la imaginile 
dragi lui. Nu acelaşi lucru se poate 
spune despre cerul înstelat. Cerul 
era considerat ca fiind casa zeilor. 
Chiar dacă identificau zeii cu 
Olimpul, el nu era localizat 
numaidecât în Grecia, ci în cer, acolo 
de unde vegheau zeii. Din cer 
coborau zeii pe Pământ sau aruncau 
fulgere, omorându-i pe muritorii 
necredincioşi. Ei aduceau ploaia, fri-
gul, căldura. Ei îşi trimiteau vestito-
rii. Cerul era lumea intangibilă a 
zeilor. Mulţi oameni, eroi, semizei 
veneau după moarte în cer şi 
primeau nemurirea. Erau, deci, 
precum în creştinism, ridicaţi la cer, 

                                                 
2 Petru Solonaru, Tetradele, Contact 
international, 2013 

într-un nor de lumină, iar când 
ajungeau sus, tatăl zeilor, Jupiter, le 
oferea să bea din cupa cu ambrozie 
şi nectar, ei devenind nemuritori. 
Pitagoreicii susţineau în mod vădit 
că unitatea este compusă din 
planuri, fie de culoare, expresie a 
calităţii primordiale, fie dintr’un 
germen, fie din apropierea finitului 
de infinit. Însă a existat permanent 
nevoia, mai ales pentru profani de o 
mediere, aşa cum întreaga lume este 
la îndemâna moderării şi modulării 
universale. Petru Solonaru este un 
astfel de mesager, cărturar prin 
excelenţă, filosofia sa nefiind cu 
nimic mai presus dar nici mai prejos 
de a celor ce călătoresc în Olimp 
prin Parnas, cu şanse reale de a bea 
cupa oferită de zei. 

După Pitagora infinitul finit este 
un celălalt, principiile întrepătrun-
du-se, penetrând în limita care le 
uneşte şi le separă, le distinge şi le 
identifică. Aici el introduce nume-
rele, Unu confundându-se cu esenţa, 
cu substanţa ca ipostaze ale 
lucrurilor. Şi poetul reflectează: 
”Numărul în sine spririt este dar .../ 
ca’întrupare-i suflet, reic avatar ...”( 
Numărul). Paradoxal, simbolistica 
anticilor nu se datorează unei nepu-
tinţe de a se exprima clar şi limpede 
ci dorinţa de a nu profana şi 
vulgariza cunoştinţele, dedicând 
ştiinţa secretă unei elite. Nu este 
dorinţa exclusivă de mister, de 
orgoliu în faţa profanilor, ci 
asemenea poeţilor ce îşi ascund 
intuitiv gândirea în poesie, ei au 
codat în numere universul. Dacă ar 
fi să dăm crezare ce-i al Cesarului 
Victor Hugo: Poesia se naşte din 
meditaţie şi inspiraţie. Meditaţia este o 
însuşire; inspiraţia este un talent. Mulţi 
oameni pot să mediteze dar puţini sunt 
inspiraţi. În ”Tetradele ”lui Petru 

Solonaru, la fel ca şi în celelate 
volume ale sale de până acum, 
întâlnim profunzimea (poate nu 
accesibilă decât celor împătimiţi de 
cunoaştere) asociată liricii adevărate, 
carmen rediviva, în faţa căreia îmi scot 
pălăria. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Lir%C4%83_(instrument)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo_(mitologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Greci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antic%C4%83
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Citind acest volum aflăm despre 
prezenţa în noi a Marelui Anonim, 
cum îl numeşte Lucian Blaga în 
”Trilogia cunoaşterii”, aruncând cu 
săgeţi pline de foc în întunericul ce 
scaldă transcendenţa. ”Devenirea 
lumii are-în demiurg/ însuşi creato-
rul”(Demiurgul). Aceasta înseamnă 
cunoaştere, gnoza devenind obliga-
torie, o necesitate pentru umanitate. 
Chiar şi Blaga recunoaşte că această 
căutare încalcă legile logicii, are 
componente iraţionale, determinând 
antinomii. Dar transformarea sacru-
lui în profan, eludarea caracterului 
misterios al ritualurilor care de 
milenii îmbracă misterele lumii nu 
rezolvă dezvăluirea transcendenţei 
care nu ne aparţine. Şi atunci, există 
oare mai multe forme de cunoaş-
tere? Luciferică, paradisiacă sau 
chiar cosmologică, pe când nici cea 
terestră nu ne este în totalitate la 
îndemână. Cele patru lumi închipu-
ite de antichitate se răsfrâng în 
marginea abruptă a lumii. Enstatic 
sau ecstatic, cugetul cititorului nu va 
reuşi să dezlege taina fenomenelor 
care se petrec fără voia sau deter-
minismul său. Sunt limite în faţa 
cărora se va opri, precum e dincolo 
de universul în expansiune sau 
infrastructura sub atomică. Poetul 
retrăieşte avatarul morţii simbolice: 
Vei privi în viaţă suferinţă doar/ 
dacă nu-înveţi singur a muri ...( 
Scopul vid). Voi sfătui pe oricine 
doreşte să răstălmăcească frumu-
seţea acestei poesii, plină de forţă şi 
inteligenţă zeiască, să nu ia seamă 
de cele cinci tipuri de mistere ale 
filosofiei şi poesiei blagiene – laten-
te, deschise, atenuate, permaneti-
zate, potenţate – şi să se lase pătruns 
de sacru, ştiind că niciodată nu faci 
ce vrei şi ceea ce doreşti ţi se poate 
împlini numai dacă meriţi.  

Citind versuri acestui nou cu-
rent liric, ştiam că etapele nu pot fi 
sărite în cunoaştere şi că este impe-
rios necesară o iniţiere prealabilă 
pentru a le putea înţelege, iar aceas-
ta ar putea contribui la conştientiza-
rea creaţiei literare. ”Regăsind 
simbolu’în drumul către Punct, chiar 

uitat cuvântul plin te va sorbi ...”( 
Roagă-te la tine!), scrie poetul . 
Adaptarea la mentalitatea recepto-
rului ţine de maestru, iar veridici-
tatea sa de hierofant iniţiat este o 
altă problemă. Alchimic, trecerea de 
la inferior la superior fără nicio 
modificare fizică ci doar spirituală 
este greu de explicat în limbajul 
uzual al adepţilor. Un maestru al 
templului interior, cunoscător al 
misterelor şi secretelor tuturor 
ordinelor, ştie să înalţe stindardul 
cavalerilor astrali. El arată unui 
profan care este cheia analogiilor 
dintre construcţia templului 
printr'un plan divin şi Logos. Numai 
astfel putem găsi cheia în care este 
scrisă această carte. 

 
 

Lirica 
între 
pământ 
şi stele 
 

sunt un quasar de un an şi o eternitate 
...  

Dacă suflu o dată, se răstoarnă Calea 
Lactee  

a cuvintelor meşteşugite.  
 ...Sunt vagabondul stelar.  

 
a pretext noetic semnul 
scriiturii lui Cristinel C. 
Popa3 este interogaţia, cerce-

tarea cugetului. După volumul de 
debut în poezie al autorului 
autorului (În numele tatălui, Editura 
Junimea, 2013), poetul se străduieşte 
să discearnă între experienţe, amin-
tiri şi sentimente, o interogaţie plină 

                                                 
3 Cristinel C. Popa, Vagabondul stelar, Contact 
international, 2013 

de forţă, salubră metafizic, ce se 
întinde spre cele mai înalte şi 
alambicate jocuri ale fiinţei. 
Dialectica şi speculaţia, sunt ele 
capabile să minimalizeze transcen-
denţa sau sunt necesare ele pentru 
ridicarea vălului unei măreţii greu 
de imaginat pentru complexul celor 
trei arcuri reflexe ce aparţin lumii, 
sufletului şi divinităţii? Ideea abso-
lută are un obstacol important în 
interpretarea capacităţii sale de a se 
fi înlocuit pe sine în materia 
străluminată sau străîntunecată de 
razele luminos-întunecânde ale unui 
apofatism teologico-filosofic. Intero-
gaţia lirică frizează cele mai înalte 
trepte cognitive accesate prin 
concertate mijloace stilistice. Scri-
erile vagabondului sunt subtile 
simfonii ori sobre recviemuri (uneori 
îl revedem parcă în contemporane-
itate pe Francois Villon). În faţa 
marilor întrebări răspunsurile sunt 
mai curând îndoieli, chiar strigăte 
între stelele care ne veghează şi ne 
suportă de milenii. Dilemele mele nu 
sunt neapărat legate de viaţă/ Ci mai 
degrabă de cursul de schimb al 
plictisului/ Ori de recenta monedă forte 
a mizeriei umane. (Dileme), spune 
poetul integrându-se în filosofia 
antică.  
 

 
 

Chiar dacă Aristotel nu 
recunoaşte, la Pitagora Unu este 
tatăl pluralităţii, modalităţile de 
exprimare lirică pe care le întâlnim 
la Cristinel C. Popa definind o 
realitate de o forţă turburătoare. 
Infinitul nu poate fi un accident al 

C 
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existenţei, ci chiar esenţa, căci nu 
poate fiinţa în lucruri decât cu 
condiţia de a-şi pierde natura. Ce 
este mai puţin limpede e amplasarea 
acestui infinit în afara cercului, adică 
în afara lumii, definindu-l ca 
insesizabil, dincolo de simţurile 
noastre, dar şi raţiunii, Platon 
apreciindu-l ca element fantomatic 
ce-i bântuie visele. Poate de aceea 
Pitagora îl denumea vid, dându-i 
antinomic relaţia numerală cu 
gnomonul4, cerul şi lumea nefiind 
pentru el decât o parte a 
universului, cea în care domneşte 
ordinea şi unde îşi fac simţită 
prezenţa, armonia şi numărul. Sunt 
cel mai mare geo-metru în viaţă! Primul 
care află pe ce parte cad frunzele. Şi cât 
sânge ţâşneşte la impactul cu Terra. 
Studiez, studiez îndelungat la umbla 
astrului nevăzut forma şi alcătuirea 
lumii. Respirând, lumea aspiră şi 
absoarbe în sine vidul pe care-l 
extrage din infinit, iar la frunze, de 
exemplu, eu sunt cel care măsor câtă 
suferinţă există la contopirea cu 
pământul (Sunt geometru iscusit). Aşa 
tălmăceşte vagabondul armonia 
lumii. Credulul nu va reuşi, însă, 
niciodată nimic dacă nu ajunge la 
dezlegarea unui tâlc primordial: nu 
el are revelaţia, nu lui i se dezvăluie 
divinitatea, ci aceasta se dezvăluie 
sieşi, părţii atemporale din om, 
absolutul coborând întru relativitate. 
De fapt, nici măcar paradox nu este, 
ci mai degrabă o axiomă pămân-
teană, timpul generând eternitate, 
iar mărginirea infinit. Autorul, 
aparent împământat în întreaga sa 
fiinţă, dezvăluie o natură metafizică 
primordială prin care se alătură 
cercului noetic. 

Între viaţă şi moarte el nu ştie să 
scrie cuvântul fericire, deşi pare 
totuşi fericit. Contrar accepţiunii lui 
Freud şi Jung, subconştientul său 
apare permanent superior informa-
ţiilor pe care le conştientizează sau 

                                                 
4 termen latin ce însemna acul unui cadran 
solar, rigla grcească, măsurătorul, dătătorul 
de umbră, însuşi omul, echer în 
paralelogramul geometric, generator de figuri 
geometrice în cadrul altora. 

nu. A evalua subconştientul inferior 
conştientului este deci o blasfemie 
asupra divinului. Ştim deja că 
trupurile ca şi gândurile se pot 
transfera energetic prin spaţii şi timp 
(ştiinţific şi nu metafizic). Ştim deja 
că suntem în legătură permanentă 
cu celelalte dimensiuni şi fiinţele 
astrale care le populează, fără a ni se 
părea nimic misterios sau ocult. 
Volumul de poeme pe care îl prezint 
acum demonstrează acest lucru: 
Umbrele şi paşii celor plecaţi îmi 
vorbesc, odată cu fiecare respiraţie a 
vegetaţiei îmbujorate. O dată cu fiecare 
oftat, la fiecare scurgere de culoare în 
pictura desăvârşită a anotimpului / Îl 
aud pe tata la fiecare tresărit de frunză 
dezgolită. / Pe bunica la fiecare scârţâit 
de trunchi. / Toamna număr zilele cu 
soare, râd şi plâng acoperit de rouă şi de 
brumă. / Şi ca să simt mai bine 
respiraţia celor ce nu mai sunt. / Mă 
culc pe pâmânt şi mă las acoperit de 
frunze./ Ca un fel de repetiţie pentru 
atunci când pe braţul meu va ploua cu 
pâmânt! (Repetiţie). 

Fiecare lucru se află acolo unde 
trebuie să se afle şi trebuie să fie 
acolo unde este amplasat datorită 
gradului său de frumuseţe. Esenţa în 
sine se sustrage cunoaşterii noastre, 
indiferent că sunt finite sau infinite. 
Ea este dincolo de apă, aer, pământ 
şi foc, este al cincilea element 
constituit din sfera care înconjoară 
totul, legătura care face un 
ansamblu din întreaga lume. Poetul 
nu este un descriptiv. El călătoreşte 
prin sine, printre lumi şi ne 
împărtăşeşte simţămintele încercate. 
Se entuziasmează în călătoriile sale 
de fiecare element: Dacă vor dansa şi 
atunci pe cerul lin vulturii. / Atunci e 
semn că e bine. / Şi noi vom exista doar 
ca spirite, priveghind urmele urmaşilor  
noştri. / Ce poate fi mai frumos decât 
dansul unui vultur?  (Când vulturii 
dansează). Sunetele, mirosurile 
îmbracă văzul şi pipăitul care încep 
să-i lipsească unui călător astral. Şi 
toate se învârt în jurul celei căreia îi 
este dedicat volumul. De aceea poate, 
prima făptură pe care doresc să o văd 
după ce voi trece pragul de dincolo este 

mama, afirmă poetul care îşi 
continuă periplul în căutarea 
monadelor eonice..  

Toţi filosofii afirmă că lumea a 
fost creată, deşi unii admit că ea este 
eternă iar alţii că este trecătoare. 
Paradoxul rezidă din faptul că 
virtual clopotul, sfera primesc în 
sine o mărime, ocupă un spaţiu, la 
rându-le creând mărimi şi întindere 
fizică indiferent că sunt alcătuite din 
planuri geometrice sau conţin un 
germene, trăiesc şi rspiră, limitante 
şi limitat, generând începuturi şi 
sfârşituri. Geneza biblică ne 
sugerează apoi că fiinţa este fiica 
fiinţei, doi fiind produsul lui unu, 
elementul primordial unic zămislind 
pluralitatea. Şi totul zămisleşte timp, 
dincolo de care noi nu putem avea 
decât imaginaţie. Cristinel C. Popa 
scrie o lirică filosofică de o mare 
frumuseţe şi profunzime. N-am 
apucat să văd ce-a făcut, întrucât încă 
n-am ieşit din vis. Însă prea puţine 
şanse să se trezească. La realitate. 
Noapte eternă, lume dragă! La revedere, 
ziuă pierdută! Unde eşti? Cu ce raze 
minime şi pe care parte vei răsări 
mâine? Dar mâine nu e tot o zi? Mâine 
de fapt e zi? Ziua nu e de sine 
stătătoare? De ce depinde de mâine o zi, 
aşa cum depinde de ieri sau de poimâine. 
Sau de trecutul infinit al istovirii. 
Plictisul şi saţietatea vizavi de o 
perioadă istorică atât de mare. Atâta 
muncă pentru săraca zi. De una 
singură, de dimineaţă până seara, vreme 
de milenii… (O zi rătăcită). 

Citind aceste versuri ai per-
manent sentimentul întâlnirii cu 
reprezentantul a zeci de avataruri, 
un trecător prin moarte, prin 
multiple vieţi şi poesia sa ne aduce 
îndrăzneaţa invitaţie de a vagabon-
da împreună cu poetul în lumea fără 
timp, în spaţii unde geometria este 
legea şi destinul creaţiei. Cuvântul, 
formulele secrete întăresc credinţa 
poetului că se găseşte într-un spaţiu 
ce necesită o nouă creaţie sau 
înţelegerea sfârşitului: Mi-a răsărit în 
gând abia ieri dimineaţă. Când m-am 
trezit şi am găsit cerul atins de un nimb 
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de aur. / Era ziua de naştere a poetului. 
Aceeaşi zi cu a morţii noastre. / A tale, a 
lor, a tuturor. A întreg Universului. 
Când Mihai Eminescu s-a născut noi cu 
toţii am murit. / Şi de atunci pământul 
e orfan de cuvinte. (Pământul orfan de 
cuvinte). Misticii sau existenţialiştii 
îşi arogă dreptul la iluminare, fără a 
putea demonstra fenomenele petre-
cute în câmpul lor energetic, şi el 
dominat şi vegheat de energia uni-
versală, veşnicul creator de existen-
ţă, increatul arhitect al vieţii. 
Wittgenstein, amintit de Nail 
Chiodo5, spunea că despre ceea ce 
nu se poate vorbi ar fi indicat să se 
tacă. Marii iniţiaţi, mulţi dintre ei 
rosicrucieni, adică putători ai 
luminii primordiale, au cunoscut 
marile mistere ale lumii transmise 
nu numai akashic ci şi prin 
succesivele întrupări. Cum altfel s-ar 
putea explica cunoaşterea viitorului, 
a marilor secrete (numite mari 
descoperiri) cunoscute şi anterior de 
omenire, descrise de Newton, 
Hubble, Einstein, Tesla ş.a.? Cine i-a 
îndrumat către poarta unui anumit 
templu şi le-a dăruit cea mai 
potrivită cheie? Autorul Vagabon-
dului stelar râde la soare, plânge în 
ploaie, precum un copil, descriindu-
ne omul obişnuit între frământările 
sale. Dar după cum singur recu-
noaşte: Astăzi, de exemplu, m-am 
specializat în instrumentele celeşti. 
Mâine veghez, cum spuneam umbra din 
casă, penumbra din beci. Să nu o doară 
la întânirea cu ziua!  Păzesc aşteptarea 
de eveniment şi moartea de viaţă!  

Transmigraţia sufletelor ar fi 
după mulţi o legare de trup ca într-
un mormânt, viaţa fiind de fapt o 
moarte. Ouroborosul universal e o 
imagine greu de conceput şi pentru 
cunoscători, ea reprezintă existenţa 
universală şi particularul, Brahma şi 
Atma, atoateexistentul de dincolo şi 
din noi, de dincoace, realizând un 
arc între non-timp şi timp, legătură 
existenţială între divin şi om. Se 
deschide larg ochii inimii şi cu pleoapele 
larg închise se simte mirosul de pământ 

                                                 
5 Nonscence, Contact international, 1992 

jilav, de ţărână răscolită, se spălare a 
pamântului pământurilor strânse din 
morţi şi din viitoarele noastre trupuri. 
(Voi aţi văzut vreodată Ploaia?) 

Lumina supremă primită în 
meditaţie şi somn coroborează 
maya, această iluzie cosmică şi a 
psihismului teluric cu destinul, 
acţiunea devenirii prin cunoaştere 
(deloc asemănătoare determinismu-
lui moirei greceşti dar independentă 
de dorinţe), karma. Contopirea 
individuală prin îndeplinirea morală 
a comandamentelor este numită 
samsara, treaptă conştientă uneori 
prin care sinele  poate ajunge la cea 
de-a cincea stare, de părăsire a atmei 
şi integrare brahmanică, extază şi 
enstază totodată, prin eliminarea 
celor cinci vicii şi absorbţia celor 
cinci calităţi esenţiale. Mircea Eliade 
exprima această eliberare din timpul 
şi spaţiul terestru ca o raliere la 
nemurire. Cristinel C. Popa lasă 
moştenire literaturii un fragment din 
această nemurire. El este pustnicul 
modern ascuns nu pe muchii de munte, 
ci-ntre oameni, a cărui îngrijorare ne 
este transmisă din suflet : Mai uitaţi-
vă şi la stele!/ Altfel există riscul ca ele 
să poată fi studiate doar în dicţionare şi 
enciclopedii. / Şi tutoror ne va părea rău 
că ne-am petrecut viaţa între două 
malluri. / Departe de simbolurile cu 
adevărat ale vieţii, iarba, apa, râul, 
stelele. Şi poezia!   

Julieta Carmen 
Pendefunda 

 

Un înger 
în raiul 
poeziei 

 

ând ai în palmares două 
volume de poezie, ai scris şi 
ai publicat în reviste de 

referinţă pentru cultura autohtonă 
poezie dar şi mai multe studii 

despre pictură şi poezie, ai participat 
la diferite expoziţii de pictură în ţară 
şi în străinătate, când despre tine au 
scris recenzii şi ai fost prezentată de 
oameni a căror părere chiar contează 
în pictură şi literatură, iar ca hobby 
ai cântatul la pian cu pasiune dar şi 
cu pricepere, poţi să te consideri un 
artist împlinit. Ceea ce este de 
admirat dar totuşi nu miră pe 
nimeni. Sunt şi asemenea rare cupe 
ale creaţiei în care Divinul a aşezat 
cu generozitate, ştiind El că nu face 
risipă, ci dimpotrivă, cel astfel dăruit 
va simţi nevoia, la rândul său, să 
dăruiască semenilor din prea plinul 
fiinţei sale. Iar pentru un artist ajuns 
la maturitatea vârstei şi a operei este 
chiar obligatoriu să răsplătească 
astfel darurile primite. De aceea 
privim cu firească admiraţie dar fără 
de mirare la aceşti oameni. 

Numai că, atunci când artistul 
pe care-l privim mai are încă la 
vedere aripile îngerului din care a 
purces este bine să ne mai şi mirăm. 
Elleny Pendefunda la numai 
doisprezece ani are această putere, 
exprimată în creaţie, de a ne fi dăruit 
şi volume de poezie, proză, studii şi 
eseuri, tablouri de o tulburătoare 
profunzime, la fel precum poeziile, 
iar aşa cum am spus, în puţinele 
clipe mai libere cântă la pian. Pentru 
ea este poate numai un exerciţiu de 
casă, însă pentru mine este exact aşa 
cum îmi doresc în serile târzii de 
toamnă când nedesluşite melancolii 
bat în vitraliile sufletului. Şi cam aşa 
simt şi recentul volum scris de 
Elleny. Ca pe o nedumerire metafi-
zică, ca pe o durere nedesluşită 
pentru că nu înţeleg încă lumea din 
care am sosit dar nici pe cea în care 
am ajuns, că întrebările sunt încă 
multe, răspunsurile nu sunt tocmai 
la îndemână iar calea pentru a le afla 
este grea şi doar un fel de asceză a 
gândirii mă poate ţine pe drumul 
bun. Aşa gândesc eu care am mai 
bine de cinci decenii în plus faţă de 
ea. Dar asta doar pentru că poeziile 
pe care le citesc mă determină să 
gândesc astfel. Şi mă mai întreb şi 
cum de este posibil!? Să fie oare 

C 
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sufletul, acea scânteie nemuritoare 
din noi, mai accesibil pentru ea 
decât pentru mine!? Nu ar trebui să 
mă sperie, ci doar să mă facă să 
gândesc mai profund. Da, este 
posibil, pentru că, aşa cum am spus 
mai înainte, Elleny mai poartă încă 
aripile de lumină, pe când eu le-am 
pierdut de mult… 

Iar ea se poate întreba:  Când 
oare, dintre stele, încep să coboare/ 
îngeri şi oameni, cortegiul divin?... 
Când oare, plângând din cerul 
senin,/ la fiecare treaptă mă doare 
un spin?... Când oare, dintre frunzele 
de-arin/ Voi strecura şi eu simţirea-
mi muritoare?  Dar eu, cel care 
citesc, aş încerca să răspund? Poate 
că nu, dar aproape nici nu mai 
contează atâta vreme cât întrebarea 
îmi răscoleşte mintea căutând un 
răspuns. Poate numai atât îmi este 
dat pentru a fi mai înţelept sau cine 
ştie, poate mai bun… Chiar dacă: Eu 
aşteptam vioara -/ un timp care 
încântă,/ un timp care îmbie... / Dar 
simt/ că nu mai vine/ ca şi-n alţi/ 
ani/ la mine/ primăvara ! 

Uneori Elleny ne seduce cu 
muzicalitatea versurilor care parcă 
valsează într-o perfectă înlănţuire 
ritmică şi prozodică: Din văzduh 
acum cobor/ pe o frunză de arţar;/ 
pe-al cerului covor/ trecând zborul 
tău hoinar. Convingându-ne astfel 
că poezia ei nu este doar, cum din 
păcate întâlnim de mult prea multe 
ori, o înşiruire circumstanţială de 
sonorităţi şi metafore împrumutate.     

Iar dacă lucrurile vi se mai par 
încă simple să ne oprim puţin la 
această întrebare: Nu mă întreb cine 
a îngrijit răsadul munţilor/ şi nici 
cum au crescut/ sau ce se va 
întâmpla când vor îmbătrâni,/ci 
doar:de ce? Sau poate că este mai 
bine să ne prefacem că nu am văzut-
o, fiindcă de înţeles este ceva mai 
greu. Şi, nu de alta, dar dacă ne-ar 
cere cineva să răspundem, nu am fi 
deloc în cea mai fastă zi a vieţii…  

Dar la asta ne-am gândit: Stau 
zeci de păsărele./ E încă ger şi-mi 
vine/ să mă dau/ lor, pâine/ dacă 
sunt. Sau poate că nici la aceasta nu 
este bine să ne gândim… Fiindcă, 
cine ştie, am descoperi că am fost 
pâine dar nu am înţeles dăruirea şi 
atunci am avea un adânc sentiment 
al inutilităţii. Poate chiar şi o vină… 

Şi, pentru a nu te tulbura prea 
mult cititorule, poate ar fi bine să te 
las pe tine să mergi mai departe. Vei 
avea ce descoperi! Unul din primele 
lucruri fiind că de prea multă vreme 
umblăm orbi, nu pentru că nu am 
vedea, ci pentru că lumina este prea 
puternică. 

 

Elleny augmentează volumul cu 
câteva reproduceri ale tablourilor 
sale. Şi bine face pentru că există o 
îmbinare perfectă între cele două 
forme de exprimare astfel încât 
mesajul culorilor devine congruent 
cu acela al cuvintelor. În fond aşa şi 
este normal, dat fiind că, în sine, 
creaţia este unică şi perfect logică. 

Coperta cărţii ne pune la 
încercare acuitatea observaţiei ju-
când cu o imagine ce tinde să se 
dilueze între o reprezentare florală 
sau una, tulbărătoare, care dă fiorul 
începutului. Da, exact acela pe care 
oamenii de ştiinţă îl numesc 
explozia primordială iar slovele 
biblice prin fiat lux. Şi una, şi 
cealaltă, prea mici pentru a cuprinde 
evenimentul de proporţii cosmice, 
acela care este şi leagănul a tot ce 
există acum, adică viaţa aşa cum o 

înţelegem noi, dar şi alte forme pe 
care, foarte posibil, nu le vom putea 
niciodată înţelege fiind ele rodul 
Inteligenţei Supreme. Mai are şi 
reprezentările foarte bizar colorate 
ale unor piramide înconjurate de o 
vegetaţie luxuriantă. Adică exact 
invers de cum ştim noi că stau 
lucrurile cu piramidele despre care 
avem cunoştinţe. Doar că ea le 
numeşte „piramidele din Atlantida” 
şi luând în calcul cele spuse mai 
devreme, mai că îmi vine să cred că 
are perfectă dreptate. Măcar pentru 
faptul că avem nevoie de un astfel 
de mit al unei alte umanităţi. Dar 
nici să nu uităm că miturile au fost 
cândva istorie. O istorie uitată, 
rămasă doar în străfundurile 
memoriei afective şi accesibilă prin 
alte mijloace decât cele senzoriale, 
doar celor aleşi.  

Cât despre bogăţia coloristică a 
peisajelor sau a compoziţiilor florale, 
cred că ele reprezintă mijlocul 
perfect pentru a exprima curăţenia 
sufletească şi candoarea atât de 
necesară aceste vârste biologice. 

Volumul mai cuprinde şi câteva 
proze scurte, emoţionante prin 
delicateţea, eleganţa şi farmecul lor 
ingenuu, exact aşa cum ne-am dori 
să scrie orice copil. Fiindcă astfel, 
prin sinceritatea lor firească şi prin 
generozitatea sufletului lor ne pot 
convinge că raiul există totuşi. Iar 
dacă în noi, cei care ştim că am lăsat 
răutăţile vieţii să-l spulbere, înţele-
gem că nu timpul, ci slăbiciunile 
noastre au făcut aceste ravagii, vom 
fi capabili de încă o secundă de 
fericire, de speranţă şi, cine ştie, 
poate aşa ni se va mai ierta un păcat 
dobândind, probabil, dreptul la încă 
o secundă de mântuire. Şi asta se va 
întâmpla fără ca Elleny să ştie. Dar 
nici nu cred că o interesează. Îngerii 
nu fac daruri pentru a fi lăudaţi. 
Aceasta este menirea lor! 

       

Mihai Batog-Bujeniţă 
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1,2,3 - Atelierul de creaţie Athanor, LX, maratonul de poesie organizat împreună cu Zero+ şi Academia Păstorel (Liviu Pendefunda, Paul Gorban, Emanuela Ilie, Constantin Coroiu / foto: JCP), 4 
– Lansarea cărţilor de poesie semnate Daniel Drăgan(Emilian Marcu, Daniel Drăgan/foto: LP), 5 – Festivitatea de acordare a ordinului Steaua Italiei în grad de Cavaler pentru Geo Vasile(Geo 
Vasile, Călin Popescu Tăriceanu), 6, 6b – Zilele recoltei editoriale(prezentarea volumului Frunzele roşii de Julieta Carmen Pendefunda/ foto Marcel Buzea), 7,8,9,10 – Strada de C'Arte 2013 
(recitaluri de poesie susţinute de Liviu Pendefunda, Cornelia Maria Savu şi Târg de carte pe străzile din împrejurimile Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti/ foto: Mihai Zgondoiu) 
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