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261. Templele circulare                             
de Liviu Pendefunda 
 

Concret, scriam de mult că'mi este milă de 
oameni integri, plini de har şi dorinţă de 
învăţătură, capabili să treacă de cele mai 
obişnuite trepte ale cunoaşterii cu uşurinţă, şi 
care nu mai au de la cine învăţa, se trezesc în 
plină secetă intelectuală şi'şi pun întrebarea: 
ce caut eu aici?... 
 

281. Scrisoarea I 
versuri de Mihai Eminescu 

125 de ani de nemurire 
 

285. Eminescu sau poezia 
ca „poveste” a armoniei 
de Theodor Codreanu 
 

Dacă bătrânul dascăl (Constantin Noica) este 
omul-arheu, universal, capabil să cuprindă în 
gândul său întregul univers recurgând la 
limbajul matematic (numit de Eminescu, în 
Fragmentarium, „limba universală”), poetul 
nostru a gândit, particularizând, şi arheul 
românesc, pe care-l identifică în tulburătorul 
basm Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte... 
 

291. IInntteerrvviiuurrii  eexxcclluussiivvee 
de Cristinel C.Popa 
 

dialog cu laureatul revistei Contact 
international, Theodor Codreanu. 
 

292. Aforisticamente 
de Theodor Codreanu 
 

tradduzione a cura di Alina Breje in 
colaboratione con Fabrizio Caramagna 
 

298. Lirismul înalt – 
poetica lui Eminescu  
de Virgil Diaconu 
 

Dacă receptarea, lecturarea unei opere literare 
are drept consecinţe fireşti fie acceptarea, fie 
respingerea ei de către lector, în cazul operei 
poetice a lui Eminescu receptarea conduce de 
cele mai multe ori la atitudini extreme: fie la 
supraevaluarea, fie la minimalizarea operei... 
 

304. Magia Vieţii 
de Silvia Cinca 
 

Nu existã direcţii ale existenţei pe harta lumii, 
direcţiile se aflã doar pe harta sufletului tău. 
Aşadar vă propun o călătorie în  umea vie a 
gândurilor şi simţirilor... 
 

310. Descrizione della mia 
morte 
 

versuri de Giovanni Giudici 
prezentare şi traducere de  
Geo Vasile 
 

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

În Evul Mediu de până la anul 1000 se citea 
puţin, nu e nici o îndoială. Iar locul predilect 
unde se petreceau asemenea acte, considerate 
de mai toţi de pe atunci ca acte greu de înţeles 
dacă nu chiar nelalocul lor pentru oamenii 
simpli, locul acela era, mai cu seamă, în tihna 
mănăstirilor... 

 

316. Poeme orientale 
versuri de Radu Cârneci 
 
 

322. Experienţa sacrului  
în poezia mistică a 
Teresei de Ávila 
de Livia Iacob 
 

Pornind de la acceptarea unanimă a 
misticismului drept "formă experimentală de 
cunoaştere, pe cale iraţională, a prezenţei 
divinităţii în lume", studiul nostru are ca 
obiect înfăţişarea acelui tip de poezie mistică 
intens problematizantă... 
 
 

326. ¡Oh hermosura que 
excedéis!  
versuri de Santa Teresa de Avila 
 
 

327.The Odyssey of 
Dracula’s Black Dog 
de Horia Hulban 
 

Book II, - Travelling through Palimpsest... 
 

333355..  IImmpplliinniirrii  lliitteerraarree  
versuri de  Nicolae Băciuţ,  Aurel 

Pop, Lucian Alecsa, Viorel Dinescu 
 

350. Aesopica 
de Gheorghe Andrei Neagu 
 

Într-o dimineaţă a lui metagetrion, o mulţime 
imensă străbătea Agora Unirii de la un capăt la 
celălalt. Credeam că va trece din nou 
Arhontele Palmis sau măcar unul dintre cei 
mulţi, dar m-am înşelat… 
 

369. Pachia Rachi 
versuri de Nail Chiodo 
 

370. Tutto il possibile 
versuri de Paolo Ruffilli 
 

374. Proză şi Sonete  
de Mihai Batog-Bujeniţă 
 

Ocupate până peste cap cu informarea corectă 
a po-porului, referitor la noile implanturi ale 
unei vedete de cartier, divorţul dramatic al 
unui fotbalist, implicaţiile planetare ale 
relaţiei romantice dintre un foto-model şi un 
afacerist, sau arestarea plină de suspans...  

384. Ochii văd, inima cere 
Interviu de Alexandra Popa cu 

George Bădărău 
 

387. Bauerngarten mit 
Kruzifix 
 de Elleny Pendefunda 
 

Descrierea de tip tablou reprezintă un mod de 
expunere în care se fixează datele complete ale 
unui spaţiu/ peisaj din perspectiva unui 
privitor.... 
 

389. Machiavel în haine 
de lucru 
de Constantin Coroiu 
 

Apariţia la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă 
şi Artă, în colecţia tip Pleiade, coordonată de 
academicianul Eugen Simion, a publicisticii lui 
G.Călinescu din perioada 1920-1947, în şase 
masive volume, mi-a adus aminte de o 
Rotondă 13 de la Muzeul Literaturii Române 
din Bucureşti – era anul1975 – când 
cunoscutul gazetar ieşean Aurel Leon, mort în 
toamna anului 1996, după ce fusese mai bine 
de un deceniu decanul de vârstă al ziariştilor 
români, ne spunea: „Înainte de a fi scriitor şi 
critic, Călinescu a fost un mare gazetar – prin 
temperament, prin combustie, prin nerv... 
 

391. Paul Zarifopol şi 
imperativele artei literare 
de Constantin Trandafir 
 

I. L. Caragiale, prietenul cu 22 de ani mai în 
vârstă al lui Paul Zarifopol,  descoperea, 
primul, însuşirile de căpătâi ale eseistului: 
agerimea minţii, adânca pricepere a artei şi 
marea lui putere de analiză -, atribute datorate 
educaţiei intelectuale, precum şi, cum spune 
dramaturgul, „acele, şi mai rare, calităţi ce nu 
se pot căpăta, ci se posedă, calităţi ale 
spiritului de elită şi ale talentului: dragostea 
caldă de artă şi entuziasmul de frumos fără 
posibilă amăgire şi pornirea lor”. 
 

396. Fundoianu-Fondane 
şi Mircea Martin  
de Cosmin Parghie 
 

În 1919, Fundoianu  publica  în cotidianul 
national evreesc Mântuirea, numărul 148, anul 
I, din 15 iulie, prima parte din articolul 
Traducatorii lui Heine; celelalte trei părţi 
urmând să apară în celelalte numere ale 
aceluiaşi cotidian.... 

400. Despre romanul lui  
Camil Petrescu: un episod 
avantextual  
de Lăcrămioara Petrescu 
O interesantă informaţie privind geneza, dar şi 
ideatica literară ce va structura romanele 
camilpetresciene parvine prin intermediul 
comentariilor „private”, incluse în 
corespondenţa autorului 
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403. Maeştrii invizibilului 
 de Valentin Ciucă 
Marcel Iancu – un inventiv proteic…Gheorghe 
Petraşcu – miracolul dintotdeauna al 
Veneţiei…Octav Băncilă – un revoltat care s-a 
împăcat cu sinele şi cu lumea…   
 

 

405. Cine-a văzut 
vreodată un copac 
revoltându-se  
de Ioan Holban 
 

Scriu pentru că n-am descoperit nici o altă 
soluţie mai eficace, mai totală, nevoii mele de-
a exista, exasperării mele de-a mă convinge 
nu numai că sunt, dar şi că fiinţa mea are un 
sens. Nu susţin că scrisul este singurul sens 
posibil, susţin doar că este singurul sens care 
mi-a fost oferit mie, pe care am fost eu în stare 
să-l inventez. Şi nu mă refer atât la 
perenitatea lui, de altfel problematică, la 
ideala lui supravieţuire, cât la momentul 
naşterii sale, la intensitatea clipei de acum, 
salvatoare prin simpla sa apariţie din neant“... 
 

414. Iubiri fluide  
de Lina Codreanu  
 

O nobilă faptă culturală împlinită este 
editarea colecţiei de poezie contemporană – 
„Opera omnia”, realizată la Iaşi de Aurel 
Ştefanachi, colecţie care dă posibilitatea 
creatorilor să aducă în faţa cititorului buchete 
poetice memorabile. Este şi cazul scriitorului 
vrâncean Gheorghe Neagu, autor al 
volumului Arşiţa din ploi (Iaşi, Ed. Tipo 
Moldova, 2011)... 
 

416. Hermeneutica 
Suburbiilor Municipale 
de Illuminati 
 

Nu cred că o persoană neiniţiată cât de cât în 
tainele ştiinţelor oculte poate să recepteze în 
întregime textul masivului op subintitulat 
roman al scriitorului ieşean Emilian Marcu. 
Când ne-a fost dăruită această carte, am ştiut 
că un mare talent al literelor, parcurgând o 
genială idee, zămislise o opera magna în 
alambicul atelierului său alchimic..... 
 

421. În căutarea urmei... 
de Livia Iacob 
Literatura spaţiului concentra-ţionar a fost în 
bună măsură, în spaţiul românesc, o litera-
tură pentru început trăită şi apoi mărturisită, 
sub forma memorialisticii cu reale valenţe 
cathartice de spovedanie necesară. Fericitele 
completări ficţionale au apărut într-un număr 
demn de a fi luat în seamă în istoria recentă a 
literaturii noastre după anii nouăzeci... 
 

423. Realismul românesc 
de Doru Melnic 
 

Volumul Realismul Românesc  (publicat de 
George Bădărău la Editura ALFA din Iaşi), 
este o istorie şi în acelaşi timp o enciclopedie 
în miniatură, despre un segment al vastei 

literaturi româneşti, carte menită a uşura (atât 
la nivel mediu cât şi academic),într-o oarecare 
măsură, cunoaşterea fenomenelor literare din 
cultura noastră... 
 

424. Narcis si Androgin  
de Petru Solonaru 
A şti să primeşti noumenalitatea prin 
ingenuitatea de a o numi.... Iată Poetul!.... Şi 
Cartea!.... Liviu Pendefunda - „ Luminătorii 

timpului”....  Este „aici” blazonul farmecului 
eternităţii!.... Dincolo de mărginimile 
iluzoriului, labirint, poetică, de hermenee, 
ceremonial, iluminare, de rostul 
meditabundului, esoterie şi soterie, de noetica 
tăcerii, de „ce”, „când”, „cine”, „cum”, 
„unde”, Crucea şi Rugăciunarul sunt cele ce 
fac osebirea dintre cenuşa oxidării templului 
(trupul) şi lumina arderii incombuste în 
templu (sufletul). Adică dintre cuvinte şi 
Cuvânt....  
 

430. Let there be Light! 
de Liliana Scărlătescu 
 

Remember Lord Byron, Walt Withman, Seamus 
Heaney (si versurile lor traduse în română) si 
Nathaniel Howthorne… 
 

439. Vibraţiile unor 
stihuri… 
de Livia Ciupercă 
 

Firul vieţii fiului mai mic al fostului domnitor 
Dimitrie Cantemir este reconstituit, cu 
anumite striaţii romantice de către distinsul 
profesor Paul Cornea, în prefaţa la ediţia 
integrală  (1966) a operei lui Antioh Cantemir. 
 

441. Calipso şi iubirile lui 
Puşkin 
amintiri şi versuri în traducerea lui  

George Lesnea 
 

443. Echilibristul Stephan 
Roll 
de Emanuela Ilie 
 

Gheorghe Dinu (viitorul scriitor Stephan Roll) 
se naşte pe data de 5 iunie 1903, la Precopana-
Florina, Macedonia, în familia unui comitagiu 
bulgar. Patru ani mai târziu, aceasta se 
stabileşte la Bucureşti, unde tatăl, Enache, va 
pune pe picioare lăptăria din strada Bărăţiei – 
botezată ulterior „Secolul” şi transformată în 
loc de întâlnire al  boemei din anii '30 

444. Ambiţii artistice 
de Elena Cristina Potop 
Arta reprezintă pentru om, un mister. De 
aceea, multi au incercat sa o defineasca, sa o 
catalogheze intr-un mod anume, să incerce să 
îşi explice exact pentru ce şi la ce anume 
foloseşte ... 
 

447. Bard of Avon 
Peregrinaj şi versuri de William  

Shakespeare 
450 de la naşterea titanului literaturii 
universale... 

449. Teatru scurt 
Legenda fezandatorului 
singuratic 
de Cătălin G. Rădulescu 

Cioburi de argilă  
de Graţian Prisecariu… 
 

460. Atelierul de creaţie 
Vreau o altă lume 
de Victoria Duţu 

Slujirea Cuvântului pe 
altarul luminii 
versuri şi proză de Elena 
Armenescu, Viorica Mocanu, 
Andreea  Violeta Bobe, Ioan 
Mititelu, Elleny Pendefunda, 
Francisc Al, Coriolan Păunescu, 
Boris Marian, Petru Solonaru 
488. Nomen est Omen 
de Florin Ioan Stoenescu în dialog 
cu Mihai Plămădeală ... 
 

491. De la musique avant 
toute chose (I) 
de Doru Scărlătescu 
 

Nu sînt rare cazurile când, ca efect al 
strânselor relaţii dintre ele, artele apar mai 
clar conturate şi mai bogate. Unele capătă 
statutul de document, servind ca „mărturie” a 
existenţei şi statutului celorlalte. Primul 
beneficiar, într-o astfel de situaţie, este 
muzica, „cea mai imaterială dintre arte”, cum 
a definit-o un istoric al ei, Réne Dumesnil, 
lipsită, deci, de privilegiul unui suport fizic 
menit să-i asigure rezistenţa şi perenitatea.... 

497. Avatarurile 
afectivităţii (II) 
de Bogdan Mihai Mandache 
 

Deşi nu există vreun dicţionar de etică şi de 
filosofie morală în care termenul dorinţă să 
nu fie definit, mai toţi autorii recunosc 
relativa dificultate în a-l defini, în a-l 
diferenţia de termeni apropiaţi (nevoie, 
preferinţă), în a-l trata într-o viziune unitară 
sau din perspectivele moralei, psihologiei sau 
economiei...  
 

501. Catedrala Sfântului 
Francisc din Quito şi poemul 

său Cantico di Frate Sole 
  
 

506. Icoana lumii (I) 
de Liviu Pendefunda  
185 de ani de la apariţia, la Iaşi, a primei 
reviste din Moldova - Albina Românească  
 

509.La introducerea limbei 
naţionale în publica 
învăţătură  
versuri de Gheorghe Asachi. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 

Templele 
circulare 

Tempus tantum nostrum est 
 
 

oncret, scriam de mult că'mi este milă de oameni 
integri, plini de har şi dorinţă de învăţătură, 
capabili să treacă de cele mai obişnuite trepte ale 

cunoaşterii cu uşurinţă, şi care nu mai au de la cine 
învăţa, se trezesc în plină secetă intelectuală şi'şi pun 
întrebarea: ce caut eu aici? Mai grav este faptul că sunt 
societăţi oculte care cuprind indivizi fără nicio legătură 
cu atelierul în care se pune de o lucrare cărturărească şi 
nimeni, absolut nimeni nu are capacitatea să'i îndrume, 
nici ei (neştiind sau nevrând) nu se preocupă de ceva 
serios. Simţul profanului e cel tactil, material, alegoria 
gustului şi spiritualitatea mirosului nefiind la îndemâna 
oricui. Auzul şi văzul percep însă şi vibraţia, o treaptă 
oarecum plină de mister şi care reflectă mesajele inteli-
genţei. În măsura în care numeroşi membri şi conducă-
tori ai ordinelor iniţiatice nu au priceperea necesară, 
întreaga structură se îndepărtează de adevăr, de lumină. 
Fondul existenţial păstrează tradiţia în forme artificiale, 
ceea ce poate fi dat ca exemplu în cadrul francmaso-
neriei moderne, ilegitimitatea faţă de cuvântul original. 
Sărăcia ideatică, aproape exoterică a acestui ordin 
inferior se contopeşte cu o primă treaptă dintr'un prim 
clopot al iniţierii în care tălmăcirea simbolurilor este 
cvasiprofană iar cheile necesare interpretărilor hermene-
utice sunt voalate, false sau parţial devoalate. Aici, în 
faţa fântânii, a sursei, a izvorului, adeptul descoperă 
pragul de care majoritatea nu poate trece. Filosofia care 
se îndreaptă spre ordinele ce cuprind gradele înalte este 
şi ea ascunsă, insurmontabilă, depărtată de o realitate 
care să trezească împlinirea în iniţiat. Dacă, precum 
secretele ierarhiei clerice ce succede preotului obişnuit şi 
pâna la cardinali şi sfântul părinte, vom încerca să aflăm 
ceva mai mult, nu există înafara arbitrariului sau 
cuvintelor de ordine inventate, adaptate pentru a 

justifica avantajele materiale solicitate de religii şi frăţii, 
mai nimic. Mă întreb adeseori dacă ortodoxia, în care se 
scaldă milioanele de concetăţeni ai mei, nu este aservită 
forţelor întunecate, adică, spre disperarea celor care mă 
citesc, este satanică? Semnele aşa mă fac să gândesc. Nu 
mă refer la puţinii iniţiaţi, plini de har şi care fac parte 
dintre cei aleşi. De fapt confuzia între Lucifer, cel ce 
dăruise lumina, Cuvântul ceresc, oamenilor şi trădătorul 
diavol care aduce cunoaşterea din pomul vieţii, contri-
buind la păcatul originar este atât de mare încât virtuţile 
şi viciile se întrepătrund în mintea cui îndrăzneşte să 
creadă şi în acelaşi timp să şi cerceteze. Cine e 
Dumnezeu, cel închipuit de oamenii de rând şi care e 
legătura sa cu Marele Arhitect al Universului ? De la cine 
a învăţat iniţiatul lucrarea sa alchimică prin care spiritul 
să încorporeze sufletul umilului trup ? Opera Magna este 
de fapt eliberarea divinităţii în om, abstractă şi absolută, 
o cale de încadrare a spiritului în materie. Să fie aceasta 
parte din adevăr ? Greu de spus... 

Borges1 se întreba în biblioteca sa dacă Dumnezeul 
nostru este al luminii sau al întunericului. Eu cred că de 
fapt el este partea de lumină care aduce Cuvântul, infor-
maţia primordială, aici, în acest colţ al lumii întunecate, 
al universului în care ne-am dezvoltat noi. Deasupra a 
tot ce putem noi să ne închipuim, deasupra zeilor există 
forţa spiritului universal. Dar cum să'i faci să înţeleagă 
pe cei mulţi, ajutaţi de mai marii lumii să'şi piardă şi 
bruma de cunoaştere ? Fernando Pessoa2 spunea că o 
criză ca cea de care avem parte se datorează excesului de 
civilizaţie al celor necivilizabili. Eu cred că ne-am rătăcit pe 
drumul ales de conducătorii care nu sunt nici pe departe 

                                                 
1 Louis Borges, Opere, Editura Univers 
2 Ultimatum și alte manifeste, Humanitas, 2012 
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cei care se cred, iar cei inferiori lor nu vor putea nicio-
dată să acceadă în sferele înalte, pentru că nu vor avea 
cum să se oglindească fără a avea în faţa lor o oglindă. Şi 
atunci cine să mai atingă înălţimea operei lirice? Cum să 
încânţi şi să cânţi sentimentele pe care le calci în picioare 
sau îţi sunt încălcate cu dezinvoltură şi ostentaţie? 
Profunzimea nu mai are cum să fie atinsă când inspiraţia 
deviază  de la abstract, impersonal şi divin. 

Jean Cocteau realizează că încarnarea verbului în 
poesie este posibilă abia după ce se converteşte la 
credinţa în Dumnezeu şi cunoaşte îngerul. El este cel 
care devine poem şi îl eliberează . Dintr’o halucinaţie 
sonoră, precum mulţi alţi mesageri cereşti, îngerul 
devine sufletul mesajului, fiind însăşi poesia. De unde şi 
ideea că îngerii sunt purtătorii unui dublu mesaj, uneori 
încarnarea eludând transcendentul. Descrierea îngerului 
care apare la mulţi scriitori, asemenea şi celui care înso-
ţeşte harul lui Elleny Pendefunda, este foarte realistă la 
Cocteau. Determinându’ i un fenomen interior rezultat 
din "lupta cu îngerul"3. El îl descrie în versuri ca pe un 
heruvim (keroub), înger păzitor şi în piesa Orfeu (scrisă 
după ce primeşte Prima Sfîntă Împărtăşanie) îl apără şi îl 
iniţiază în tainele lumii de dincolo: Doamne îţi mulţumesc 
că m’ai salvat, căci adoram poesia dar poesia eşti tu. Facă-se 
voia ta.  Aşa se exprimă Jean Cocteau definind relaţia 
între divinitate şi creaţie, întreaga sa viaţă dedicând-o 
iniţierii şi elogiului liricii. 

Axa temporală, demarcaţia umană dintre profan şi 
adept, o întâlnim cu pregnanţă la poetul francez Pierre 
Jean Jouve, asemenea lui Max Jacob sau fantastul scriitor 
britanic C.S. Lewis, asupra cărora m’am mai oprit în 
prelegerile mele. Revoluţia sa poetică preferă însă liber-
tatea gândirii, depăşind dogma în sensul accederii la 
cunoaşterea divinităţii prin artă. Sigur pe mânuirea 
limbajului poetic el se îndreaptă spre misticism, cuvân-
tul divin fiind de fapt pavăza acestuia împotriva unui 
arbitrar al semnului., în special prin rogaţiuni. A căutat 
în permanenţă limbajul care să’i redea poesiei denumi-
rea de cânt, iar mesajul ei să fie o replică optimă la 
infinitul timpului. Revelaţia înseamnă că am văzut (în sens 
aproape apocaliptic, în conştient) sistemul de imagini necesar; 
dar că obiectul viziunii, fiind inconştient, nu am putut să’l 
înţeleg mai mult.4 Northrop Frye spune că, în ciuda 
interpretărilor lui Lévy-Strauss, miturile şi operele 
literare se pot constitui independent de natura credinţei, 
ceremonialul poetic fiind plin de o încărcătură simbolică 
sub formă incantatorie (din antichitate şi până în 
prezent)5. Sociologul L. Heusch descrie obligativitatea 
unui schimb şi a unei invitaţii într’un sistem ritualic, 
poesia având aici un statut estetic al mesajului divin, el 
devenind legătura, lanţul de unire cu plăsmuitorul 

                                                 
3 Michel Serres, La legende des anges, Flammariom 1993 
4 Pierre Jean Jouve, En miroir, Mercure de France, 1987 citat de Myrriam 
Matthee-Delmotte în Convertirea religioasă (Emanuel Godo, Anastasia 
2002) 
5 L’Ecriture prophane, Paris, Circe, 1998 

Cuvântului: Poemul îmi va purta sufletul într-acolo, ca şi 
când ar moşteni cunoaşterea tuturor căilor de acces 
(P.J.Jouve). "Poetul este un rostitor de cuvinte" spunea 
Baudelaire, rămânând doar un personaj, chiar dacă 
stăpâneşte cuvintele, aduce ofrande focului, e purtătorul 
chivotului într’o procesiune sau slujeşte magic în 
athanor. Rolul cel mai înalt al artei este de a da nume 
lucrurilor şi fiinţelor, spune Jean Claire, asociind acestor 
cuvinte imaginile, în pofida contemporanilor care nu mai 
folosesc forţa, înţelepciunea şi frumuseţea pentru a 
ilustra creaţia divină. Traversarea simbolică a morţii, 
restituirea luminii, după ce recunoaştem primordialita-
tea universală a Cuvântului, precum în Evanghelia după 
Ioan, credinţa este concepută prin acceptarea indiferent 
de religie, rit, credinţă, a unui botez, Iată de ce Cuvântul 
şi vehicolul său poesia înseamnă atemporalitate, chiar 
dacă prinde formă într’un spaţiu presupus delimitat. 
Ritualul care se desfăşoară în cercul uman al geometriei 
cosmice urmăreşte îndepărtarea arbitrarului semnului 
liric, verbul acţionând în timp armonic, multidimensio-
nal, ca o cheie ce închide sensul, redând infinitul şi 
eternul, curgerea necesitând ouroborosul pentru desă-
vârşirea creaţiei. Deci Pierre Jean Jouve găsind oglinda în 
care să se privească scrie una dintre cele mai minunate 
definiţii ale artei poetice pe care o voi cita integral: Pentru 
poesie, mistica este intim leghată de creaţie, este maniera de 
creaţie a credinţei care a înviat. Deci, mistică înseamnă sfârşit 
religios al creaţiei. O asemenea operaţie artisti-că este posibilă 
doar prin "cuvânt", dar cuvântul este de o atât de mare 
importanţă în ordinea voinţelor creatoare încât zămisleşte o 
fiinţă, o fiinţă care comunică cu Dumnezeu, ine-fabilă, ca şi 
credinţa de care este animată. În acest moment, opera mistică a 
poetului şi actul mistic al conştiinţei se aseamănă pentru o 
clipă, dar vag, şi fără să se poată identifica vreodată...  

 

Alpha şi Omega 

Eu sunt Alpha şi Omega,  
Cel dintâi şi Cel de pe urmă,  

Începutul şi Sfârşitul 
 

rta regală, acea reprezentare divină de geometrie 
sacră în cuvânt, muzică, pictură ori arhitectură ne 
transmite încă din timpurile străvechi, poate de 

când spaţiul şi mai ales timpul nu erau definite decât 
prin infinit şi etern, a încercat să îndeplinească, să 
respecte legile ordinii care înlocuiseră haosul. Deşi 
cavalerii templieri, templierii (iezuiţi), membrii ordinului 
instituit pentru a proteja templul străvechi al lui 
Solomon, erau dominaţi de prezenţa spirituală a 
acestuia, ei au construit numeroase temple creştine 
circulare, cercul definind cilindrul, cerul, cerurile ale 
căror cercuri îmbrăcau sferele universului. Pretutindeni, 

A 
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în Europa de la vest la est, întâlnim urmele acestor altare 
dedicate genezei lumii în care trăim. Chiar pe locul 
minunatului edificiu din Ierusalim ei au conceput un 
astfel de lăcaş de cult circular (după o placă de aramă de 
92 x 72 mm descoperită în 1833 în Londra la Temple 
Church în timpul unor reparaţii6 a Sfântului Altar şi care 
se află azi în Burrell Collection, Glasgow). Templul a fost 
ridicat de cavaleri în secolul al XII-lea după cruciada 
călugărilor şi a fost consacrată în 1185 binecuvântatei 
Fecioare Maria de patriarhul Ierusalimu-lui şi avea, cum 
afirmau contemporanii o acustică deosebită. Dintre cei 
nouă cavaleri, William, conte de Pembroke, întors în 
Bretania a fost cel mai important mediator între King 
John şi baronii săi în 1215. Regele a fost la templu în 
ianuarie 1215 când supuşii săi i-au cerut să le confirme 
drepturile consfinţite prin Magna Carta elaborată de 
predecesorul său. William a devenit chiar regentul lui 
Henry al III-lea, având un rol semnificativ în istoria 
documentului ce a stat la baza constituţiilor democratice 
şi drepturilor omului de mai târziu. Bisericii circulare 
din Londra i s’a adăugat o capelă în 1240 unde urma să 
fie înmormântat Henry al III-lea (azi mormântul său 
aflându-se în Westminster Abbey). Călugării soldaţi ai 
templului instituiţi în Ordin după victoria primei 
cruciade în Ţara Sfântă au construit replica londoneză ca 
fiind centrul lor de comandă pentru a aminti de locul în 
care Isus a fost înmormântat. Aşa îmi încep eu călătoria 
spirituală prin simbolica arhitectură a cuvântului, 
originea lirică a poesiei şi reflectarea tridimensională în 
timp a Creaţiei divine. 

Poesia fiind mesaj cosmic conţinut ca verb şi semn 
totodată, fenomen dual de energie şi materie în vibraţie 
de lumină şi sunet, armonia muzicii sferelor, a fost 
percepută de către om ca un cerc, ca o sferă, jos - teluric 
ca şi celest - sus în univers. Deci,  iată cum raţionamentul 
abstract a prins pe pământul gândirii noastre o formă 
sinbolică. Cercurile erau spaţii populate de lumea 
străveche cu fiinţe superioare, cu zeităţi, loc în care se 
puteau adăposti valorile civilizaţiei, simbolurile 
reprezentărilor sacre. După cum am mai prezentat, 
acestea foloseau în ritualuri, ceremonii, pase magice ori 
terapeutice, reprezentând chintesenţa cunoştinşelor 
artelor şi ştiinţelor. Puţine sunt urmele spaţiilor sacre 
păstrate până azi, dar atât în continentele dispărute cât şi 
în coloniile acestora din Asia, America, Africa sau 
America pot fi văzute urmele artei geometrice de a cărei 
sacralitate nu ne îndoim. Ea era reprezentarea plastică a 
întregului univers, cumulând istoria devenirii umane din 
izvorul cosmic pentru a păstra legile arhitecturii univer-
sale. Un zigurat circular nu putea decât să facă o legătură 
între macrocosmosul vizibil sau invizibil şi modestul 
model simbolic şi metafizic al microcosmosului, respec-
tând totodată ciclitatea temporală impusă de dinamica 
universului. Templul circular reprezintă fenomenul 

                                                 
6 Gentleman's Magazine, 6 Oct. 1833, p. 305 

arhitectural cel mai elevat, după opinia mea, fiind, pe 
lângă loc de meditaţie şi ritual, un catalizator de meta-
morfoză lăuntrică grăbind accesul la cunoaştere 
spirituală într’un ansamblu realizat dincolode timp şi 
spaţiu. După Karl Jung, cercul protejează funcţiile 
mentale ordonându-le, acţionează asupra inconştientu-
lui, reflectând evoluţia universului şi atitudinea Marelui 
Arhitect ăn faţa haosului, ceea ce dă satisfacţie sinelui 
uman atât trupesc cât şi spiritual. Şi mi se pare chiar 
normal, observaţia fiind prezentată explicit încă din 
filosofia elenă antică, rotundul reprezentând încununa-
rea luminii şi sunetului, deci a vibraţiei universale, am 
adăuga noi. Încă de la elementele relevante continentului 
Mu, din tăbliţele Nakal valoarea formei circulare a 
aştrilor, a luminătorilor cereşti îmbrăcate în simbolurile 
celor cinci elemente (patru în diagonalele perpendiculare  
- aer, apă, pământ şi foc) şi eterul arcamelor universului, 
conduce incontestabil la înălţare spirituală.  

Dumnezeu a creat pentru acest univers, cognoscibil 
omului, cercuri şi sfere în toate regnurile, pornind de la 
membrana celulelor ce adăposteşte atomi ai căror 
electroni şi protoni reflectă nesfârşita rotire prin atracţie 
şi gravitaţie proprii materiei şi până la uriaşele astre şi 
galaxii în mişcare circulară care ne duce în etern şi 
infinit. Ciclitatea cercului şi spiralei de la spaţiu la timp 
au fost modele pentru arhitectul om. De la un punct 
central unde oscilează permanent spiritul nostru 
asemenea pendulului lui Foucauld şi închiderea 
spaţiului la hotarul dintre sacru şi profan, totul nu’i 
decât dezvoltare de la punt la cerc, o oglindă hermetică a 
cosmosului. La început a fost grota în care dansul 
circular al unei persoane sau al unui grup imita mişcarea 
universului, noi ştiind că locul pe care îl ocupăm este 
parte la rîndu’i dintr’un cerc, o sferă uriaşă, de 
neimaginat. Între noi şi divinitate se întreţine în mod 
perpetuu pendularea dintre conţinut şi formă, inima 
unindu-se cu Creaţia, miezul identificându-se cu 
perfecţiunea, dăinuind fără început şi fără sfârşit, 
determinând alternanţa dintre viaţă şi moarte, de la 
existenţă la non-existenţă, geometria sacră, primordială 
fiind simbolul absolutului şi infinitului. Celelalte forme 
derivă din aceasta sau converg spre perfecţiunea rondă. 
Pătratul adăugat uneori exteriorului pentru a întări 
intrările rozei vâturilor adaugă energia pământului, iar 
triunghiul rezultat din bisectoarele unghirilor patrula-
terului completează armonia unităţii micro şi macro-
cosmosului, trepătat adaptând în spirit ascendenţa 
ziguratelor şi piramidelor. Mult mai rar, dar păstrând 
frumuseţea cunoaşterii şi forţei inteligenţei divine se 
adaptează în temple pentagonul, hexagonul, octogonul, 
steaua, crucea şi zvastica., iar paznicii porţilor sunt îngeri 
şi gargui, împlinind metafora umană a artei regale. 
Existenţa formei de navă abordată mai cu uşurinţă din 
punct de vedere al construcţiei reprezintă după părerea 
mea şi un simbol al carului mnemonic, iniţiatic, arca 
noetică ce urcă în spiralele clopotului spiritual. Termenul 
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de noetic vine de la noos, nous şi este prea aproape de 
numele dat salvatorului ales, Noe, ca să nu mă gândesc 
dincolo de coincidenţe şi să nu aplic o gândire 
constructivă. 

 

 
 

Bernard de Clairvaux a obţinut pentru templieri 
multiple beneficii din partea papalităţii şi regilor lumii. 
Astfel şi-au putut materializa transmiterea secretelor şi 
învăţăturilor lor. În fiecare biserică circulartă pe care ei 
au ridicat-o există o magie simbolistică complexă, iar 
locul unde ei şi masonii începutului de mileniu al doilea 
avea o legătură inconfundabilă cu universul (asemenea 
piramidelor şi ziguratelor). Există o biserică rotundă 
celebră şi în Cambridge unde se întâlnesc ciudate linii de 
forţă magnetică, într’o parte a cercului ele te trag spre 
interior, în timp ce într’altele te împing spre exterior . Se 
spune că ea ar fi fost construită deasupra unui situs 
precreştin plin de arbori Yew, o specie de conifere pe 
care îi întâlnim în cimitirele multor biserici britanice 
plantaţi să păzească morţii în timpul lor de aşteptare 
pentru lumina de cristal (moarte, fertilitate, creştinism, 
mzthraism şi reîncarnare), multe temple străvechi 
transformându-se sub înţelepciunea meşterilor arhitecţi 
şi zidari în biserici creştine. 

 

 

 
  

Domul divin şi Renaşterea 
Νενίκηκά σε Σολομών 

 
ă parcurgem câteva etape prezente în istoria 
arhitecturii care confirmă teoriile acestei prelegeri 
de evoluţie a artei regale. În străvechiul forum 

roman întâlnim Templul Vestei utilizând arhitectura 
Greciei antice, asemenea celei din Delphi  cu douăzeci de 
coloane de marmură înconjurând un podium de 
cincisprezece metri în diametru şi o cella centrală unde 
se găsea focul sacru supravegheat de vestalele fecioare. 
Acoperişul avea cu siguranţă un orificiu circular pentru 
evacuarea fumului. Este unul dintre cele mai vechi 
edificii ale forumului. După Dionysius din Halicarnas, 
romanii credeau că focul sacru avea un rol important în 
apărarea faţă de dezastre şi bunăstarea cetăţii. 
Sanctuarul Athenei Pronoia din Delphi (Grecia), clădire 
circulară construită între 380 şi 360 î.C. avea douăzeci de 
coloane dorice aranjate în cerc cu un diametru exterior 
de 14.76 metri şi zece coloane corintice în interior, iar azi 
face parte dintre principalele ruine. Vitruvius relatează 
că Theodorus din Samos ar fi fost arhitectul acestui 
templu rotund. 
 

 
Templul Vestei, Roma 

S 
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Templul lui Hercules Victor (Tempio di Ercole 
Vincitore) sau Hercules Olivarius este un edificiu vechi 
situat în Piazza Bocca della Verita, în aproapiere de 
Forumumul Boarium (piaţa antică de vite) lângă Tibru, 
tot la Roma.  

 

Templul  lui Hercules, Roma 
 

 

Delphi, Grecia 

 
San Bernardo alle Terme 

 
Templul Soarelui în Machu Pichu 
 

Este un monopteros, un templu rotund de proiectare 
"peripterală" completă, înconjurat de o colonadă 
asemenea celor din Grecia antică. Acest aspect a 
determinat-o să fie confundat cu un templu al vestalelor. 
El datează de la sfârşitul secolului al doilea î.C., şi ridicat 
de L. Mummius Ahaic, cuceritor aheilor şi al Corintului. 
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Templul are 14,8 metri în diametru şi constă într-o cella 
circulară şi un inel concentric de douăzeci de coloane 
corintice de 10.66 m înălţime aşezate pe o fundaţie din 
tuf. Aceste elemente se sprijineau pe o arhitravă şi avea 
acoperişul care a dispărut . Zidul original al cellei, 
construit din blocuri de travertin şi marmură îi conferă 
atributul de cea mai veche clădire de marmură ce a 
supravieţuit în Roma. Există istoriografic chiar şi surse 
literare, constând în două pasaje aproape identice, unul 
al în Eneida (VIII.363) şi în Macrobius Saturnalia, 
menţionându-se există două temple sacre, cel mai vechi  
menţionat în calendareul roman al unui festival pe 13 
august, la Hercules Victor şi Hercules Invictus în mod 
alternativ. Din 1132 templul a fost  transformat în 
biserică, cunoscută sub numele de Santo Stefano alle 
Carozze, pentru ca în secolul al şaptesprezecelea să fie 
consacrată ca Santa Maria del  Sole. 

Panteonul este cel mai impresionant templu aflat in 
Roma. Ridicat în onoarea tuturor zeităţilor greceşti - 
pantheos, acesta avea să devină, biserică creştină - 
"Biserica Sfânta Fecioară Maria şi a Tuturor Martirilor". 
Datand din anul 125, acest templu este cea mai bine 
conservată structură antică din Roma, pe locul unde era 
din anii 27-25 i C, un templu iniţial prin care Marcus 
Agrippa a comemorat victoria sa în lupta de la Actium, 
impotriva lui Antoniu şi a Cleopatrei. Acest templu 
initial a ars din temelii in anul 80. 

Chiar Michelangelo a studiat această clădire, de 43 
de metri lăţime şi 43 de metri înălţime, înainte de a 
începe lucrările la domul Basilicii Sfântul Petru de la 
Vatican.  

 

 
Panteonul din Roma 
 

În prezent el este şi loc de odihnă pentru multe 
dintre personalităţile Italiei., printre care Rafaelo, 
Vittorio Emanuele al II-lea, primul rege al Italiei unite, şi 
succesorul acestuia, Umberto I. 

Cel pe care îl vizităm azi parţine lui Hadrian, care l-a 
dedicat tuturor zeilor existenti cunoscuţi în lumea antică 
(se presupune că împăratul ar fi făcut schiţa proiectului). 

 
 

Cei care i-au urmat7 au adăugat în mişe statui, iar 
fumul de la jertfele de animale se înălţa prin "oculus" - 
locul prin care pătrunde şi singura rază de lumină. Aici 
este o deschidere circulară scobită în centrul domului, 
care nu are acoperiş. Acesta are un diametru de 8-9 
metri. Podeaua clădirii este foarte uşor inclinată - aceasta 
pentru a permite scurgerea apei de ploaie intrate prin 
deschizătură.Faţada este şi azi împodobită cu şaisprezece 
coloane corintice 

 

 
 

Panteonul a ramas nefolosit până la urcarea pe tron a 
împăratului bizantin Focas (602-10), care a dăruit 
clădirea papei Bonifaciu al IV-leaV (608-615). Panteonul 
a fost primul templu păgân increştinat din Roma, 
luându-se modelul din  răsăritul Europei. 

 

 

                                                 
7
 Septimus Severus (193-211) şi Caracalla (211-17). 

http://www.crestinortodox.ro/mitropolia-munteniei-si-dobrogei/68138-pestera-sfantului-andrei-prima-biserica-crestina-de-la-noi
http://www.crestinortodox.ro/arta-bizantina-sec-ix-xiii/67327-biserica-sfanta-sofia
http://www.crestinortodox.ro/maica-domnului/69096-conceptii-eronate-despre-fecioara-maria
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Odată cu slujba de sfinţire a acestuia, care a avut loc 
in anul 609, un altar creştin a fost ridicat în absida 
centrală - cea opusa usii masiva de intrare - deasupra lui 
fiind încadrata o icoană a Fecioarei Maria cu Pruncul. 

In anul 667, Panteonul a fost dezbrăcat de plăcile de 
aur cu care era acoperit căt şi de toate celelalte lucruri de 
valoare pe care le deţinea. fiind jefuit şi restaurat de mai 
multe ori, de la acest incident. Domul său a fost luat 
drept model pentru domul viitoarei  basilici al carei dom 
este mai mic decât cel al Panteonului cu 60 de centimetri, 
iar acoperişul de bronz care îl invelea, a fost utilizat în 
alcătuirea baldachinului lui Bernini din noua catedrală. 
In anul 1563, uşile de bronz ale acestuia (iniţial aurite şi 
care cântăresc în jur de 20 de tone fiecare) au fost repuse 
la intrarea în templu.  

Printre multele clădiri a caror arhitectura este 
tributară anticului Panteon se afla Sala de Lectură de la 
British Muzeum, Rotonda lui Thomas Jefferson din 
cadrul Universităţii din Virginia, Low Library de la 
Universitatea Columbia si Librăria Statală din Victoria, 
aflată în Melbourn, Australia. Panteonul poate fi văzut 
ca o sferă perfectă încadrată într-un cilindru. De fapt 
lumea în care trăim îşi are locul într’un cerc imens, o 
sferă uriaşă de vibraţie cosmică. Dacă clopotul 
simbolizează feminitatea din polaritatea tantrică, golul 
său, vidul lipsit de materie prin care trece carul 
mnemonic pe un nor romboid este deschiderea fără 
limite, e de fapt universul infinit încadrat într’al infinit. 
Roţile căruţei cosmice cu cele opt spiţe ale butucului. 
Preluat şi de crucea malteză ori templieră reprezintă 
taoistic tot atâtea cărări care duc spre perfecţiune şi poate 
fi interpretată ca şi roata Dharmei.  

Domul uriaş al acestuia, înfăţişând o perfectă 
semisferă din beton, se sprijină pe zidul circular de la 
baza acestuia de 7.5 metri grosime. In exterior, domul 
este acoperit cu cărămidă. Cu un diametru de 43.2 metri, 
acesta a fost cel mai larg dom din lume, până la ridicarea 
celui din Florenţa de către Brunelleschi. 

Nu se poate spune că minunata catedrală Sf. Sophia 
de la Constantinopole este rotundă, deşi interiorul său 
dominat de arce şi nişe formează o astfel de impresie şi 

laţime cu lungimea fiind aproape egale de şaptezeci de 
metri. Coloanele interioare pe două nivele aduse de la 
Efes, Baalbeck şi însumând împreună cu multe alte 
bogăţii o adevărată minune arhitecturală a fost construit 
ăpe locul basilicii lui Constantin cel Mare în anul 325, 
care a ars într-un incendiu în anul 404. Reconstruită apoi 
deTeodosiu al II-lea în 415, a suferit un nou incendiu în 
timpul Răscoalei Nikadin în 532. Clădirea şi-a primit 
forma finală în 537 sub împăratul Iustinian I. o consacră 
drept catedrala cea mai importantă pentru ortodoxismul 
timpuriu şi pentru Imperiul Bizantin, primul exemplu 
de arhitectură bizantină. Templul realizat l-a determinat 
pe Iustinian să afirme: „Νενίκηκά σε Σολομών” 
(Solomon, te-am depăşit!). 

 

 
Catedrala Sfântului Motmânt. Jerusalim 

    
Danta Maddalena, Venezia                                  Mânăstirea Sf. Sava Iasi 
 

Europa însă este presărată de numeroase temple 
ronde sau ale căror turle păstrează secretele templiere 
aduse ca omagiu spiritului divin. Am fost atras mereu de 
cilindrii (octogon rotunjit) ai mânăstirii „Sfântul Sava” 
din Iaşi. Începuturile acesteia se pierd în negura 
vremurilor, la fel ca şi începuturile oraşului medieval 
Iaşi, care se pare că ascunde milenii multiple de 
dezvoltare. Începuturile aşezării oamenilor în arealul de 
astăzi al oraşului încep încă din epoca neolitică, dar 
nucleul oraşului medieval s-a format, menţionând şi 
descoperirile din secolele al zcelea din arealul bulevar-
dului Ştefan cel Mare de azi, în zona vechii Curţi 
Domneşti (actualmente zona Palatului Culturii), din 
poarta căreia pornea Uliţa Veche, prima mare arteră a 
oraşului, astăzi strada Costache Negri, care făcea 
legătura cu Dealul Sărărie. Pe această uliţă, numită mai 
târziu după pavare, Podu Vechi, câţiva călugari veniţi de 
la Ierusalim, dar originari din ţinuturile moldave, au 

http://www.crestinortodox.ro/remember-diverse/72021-slujba-sfintilor-constantin-si-elena
http://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_cel_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/325
http://ro.wikipedia.org/wiki/404
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teodosiu_al_II-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/415
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83scoala_Nika
http://ro.wikipedia.org/wiki/532
http://ro.wikipedia.org/wiki/537
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustinian_I
http://ro.wikipedia.org/wiki/Imperiul_Bizantin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Arhitectur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Culturii_din_Ia%C8%99i
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întemeiat ajutaţi de populaţia creştină localnică, în jurul 
anilor 1330, aşezarea monahală cu numele "Mănăstirea 
călugarilor de la Sf. Sava”, nu departe de aşezările 
armeneşti şi romano-catolice, care atestă vechimi ale 
cetăţii de dinaintea lui Alexandru cel Bun. Adesea în 
culturile preistorice, din continentul Mu până la cele 
orientale şi în prezent, însemnul infinitului e descris prin 
două cercuri, reprezentând spaţiul limitat al viziunii 
umane, adică aştrii apropiaţi, soarele şi luna. Soarele este 
spaţiul şi luna timpul. Dincolo de însemnătatea religioa-
să a simbolurilor, ne putem întoarce la civilizaţia terestră 
de acum trei sute de mii de ani. Cele două turle conduc 
spre această interpretare.  

 

 
Biserica Rotunda din Letcani, Iasi 

Una dintre cele mai interesante biserici rotunde şi nu 
sub formă de navă ori cruce este cea de la Leţcani (Iaşi). 
Pisania originală a bisericii ne spune că “Ο ΝΑΟΣ 
ΟΥΤΟΣ ΙΕΡΑ ΠΙΣΤΩΝ ΣΚΕΠΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ 
ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΦΕΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΕ 
ΦΗΜΙ Και ΕΛΕΝΗΣ ΗΝΥΣΤΑΙ ΚΑΛΩΣ ΑΔΡΟΤΑΤΗ 
ΛΑΜΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΜΙΔΟΥ 
ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗΣ ΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝ ΑΓΟΝΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΠΑΛΣΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΕ 
ΚΑΤΑΡΤΖΗ ΕΥΓΕΝΩΝ ΑΜΦΩ ΠΑΝΟΥ ΟΠΩΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΙΕΡΑΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΦΟΩΣΙΓΗΣΤΩΣ 

ΔΕΞΙΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΑΙ.” O traducere aproximativă în 
limba română ar fi următoarea: “Acest templu poartă 
numele Sfinţilor egali cu apostolii, Constantin cel Mare 
şi Elena care a fost dat de Constantin Loumidis mare 
logofăt şi evlavioasa sa soţie Ana, cel dintâi provenind 
din neamul Balş, iar cea din urmă din Catargi, ambii 

nobili rugători către sfinţii drept pomeniţi.” Biserica are 

o formă neobişnuită datorită planului ei prefect rotund, 
ceea ce o face să fie o biserică-unicat în România şi una 
dintre puţinele biserici circulare din lume.  Forma 
bisericii este pusă pe seama influenţei neoclasicismului 
rusesc, apărut la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Prin 
planul său rotund, acest lăcaş de cult este asemănător 
bisericii construite de Împărăteasa Elena a Bizanţului 
deasupra mormântului lui Iisus Cristos de la Ierusalim, 
preluat probabil şi de templieri. Acest stil arhitectonic s-a 
răspândit de la Ierusalim în Occident, ajungând şi în 
România. Biserica nu are dimensiuni mari. Intrarea se 
face prin partea de vest, printr-un portic alcătuit din 
patru coloane cu capitele ionice, deasupra acesteia 
ridicându-se o mică clopotniţă. O serie de console susţin 
cornişa, stil întâlnit şi la alte case din Iaşi, cum ar fi 
edificiul “Notre Dame de Sion”, (una din casele Balş) 
care datează cam din aceeaşi epocă. În partea de răsărit, 
altarul are o formă de semicerc şi înălţime mai redusă 
decât a planului circular, fiind alipit de cercul mare al 
bisericii. Deşi ar trebui să nu uităm că în curtea 
bisericilor catolice ori ortodoxe din Europa (le-am 
întâlnit şi în Austria ca şi în Moldova) există construcţii 
sferice sau poligonale ce dau aspectul rotund al zidurilor 
în sacralizarea credincioşilor prin botez întru 
încreştinare. La fel există şi în jurul fântânilor sau a 
băilor publice, apa constituind porul de trecere noetică 
dintre spaţiile spirituale. Şi nu pot să nu mă gândesc şi la 
tendinţele actuale arhitecturale cum ar fi noua catedrală 
din Gura Humorului ! 

 

 
Sfânta Sophia Constantinopole 

Leptis Magna a fost 
un oraş important al 
Imperiului Roman, ale 
cărui ruine se găsesc in 
Libia, la 130 de km de 
Tripoli.  

Situl arheologic este unul dintre cele mai spec-
taculoase ruine romane de pe coasta mediteaneană. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1330
http://ro.wikipedia.org/wiki/Helena_Augusta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bizan%C8%9B
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iisus_Hristos
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ierusalim
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Prima data, orasul a fost construit de fenicieni, in 
jurul anului 1100, inainte de Cristos, a devenit o asezare 
importanta sub cartaginezi şi a devenit parte a 
Imperiului Roman în 146, după Cristos. Şi aici 
rotunjimea cercului înnobilează templul. 
 

 
Leptis Magna 
 

  
Marea Moschee Samarra, Irak 

În lumea turnului Babel pe care şi Bruegel şi’l 
închipuia o spirală în trepte tinzând să atingă divinitatea, 
întâlnim Marea Moschee din Samarra (Irak) . Moscheea 
începută în 848 şi finalizată în 851 sub domnia califului 

Al - Mutawakkil care a domnit de la 847 până la 861 a 
fost la un moment dat cea mai mare moschee din lume, 
iar minaretul, Turnul Malwiya, este un mare con în 
spirală de 52 de metri înălţime şi 33 de metri lăţime. 
Moscheea a avut 17 nave , iar zidurile sale au fost 
lambrisate cu mozaic de sticlă de culoare albastru închis. 
Moscheea a fost distrusă în 656 AH (1278 AD), după 
invazia lui Hulagu Khan în Irak . Numai peretele 
exterior şi minaretul ei au rămas. Moscheea Ibn Tulun 
deAhmad (arabă : سجد ن أحمد م ون ب  din Cairo, Egipt se ( طول
bazează arhitectural pe cea din Samarra. Este, fără 
îndoială, cea mai veche moschee din Cairo în forma sa 
originală, aşa cum s’a ridicat în timpul lui Ahmad ibn 
Tulun, guvernatorul abbassid al Egiptului 868-884, fiind 
începută în 876 AD şi finalizată în 265AH , sau 879 AD. 
Moscheia prezintă întotdeauna un dom ceea ce înseamnă 
arcul ceresc ce absoarbe minţile credincioşilor înspre 
Alah. Muntele cosmic, Meru, preluat şi în gândirea 
iudaică drept Muntele Sionului, văzut ca Omphalos şi 
Axis Mundi, a fost considerat un punct de intrare în sfera 
cerească. În apocalipsa evreiască a existat o fuziune de 
elemente cosmice şi escatologice care în gândirea 
rabinică de mai târziu au fost tratate separat. Muntele 
din Vechiul Testament constituie  locul unde sunt 
acordate revelaţiile ce erau reprezentate sub formă de 
informaţie divină cu privire la evenimentele pur umane 
şi cosmogenetice în cazul în care erau dezvăluite 
secretele cerului şi ale pământului. Muntele escatologic 
este prezentat adeseori precum cel al lui Mesia din 4 
Ezra 13, muntele cosmic din 1 Enoh 24-25 şi descrierea 
multor alte nume acordate munţilor, muntele Garizim, al 
Măslinilor, Sinai etc. Ca atare putem considera 
echivalentul curcubeului lui Noe ca pe o formă specială 
de legământ cu divinitatea. 

 

  
Moscheea Ibn Tulun deAhmad. Cairo 
 

În mitologia budismului tibetan, Muntele Meru 
reprezintă în acelaşi timp centrul universului şi refugiul 
spiritual căutat de adepţi. El are mii de kilometri în 
înălţime, undeva dincolo de planul fizic al realităţii, într-
un tărâm de perfecţiune şi transcendenţă. Se spune că 
Meru îşi are rădăcinile în iad şi vârful în ceruri. Meru 
este înconjurat de şapte inele de munţi de aur, separate 
între ele prin şapte oceane circulare. Palatul de aur al lui 



272 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

Indra se află sus într’un un ocean exterior; muntele este 
mărginit de patru continente principale, fiecare având 
două subcontinente, care ne apropie de Eden şi 
continentul Mu. 

Relaţia dintre Muntele Cosmic, Arborele Sacru şi 
Calea Lactee este cheia folosită în antichitate pentru 
înţelegerea diverselor cosmogonii ce derivă din lumea 
continentului primordial al civilizaţiei noastre. Simbo-
lurile străvechi întâlnite atât la olmeci, la uiguri sau 
azteci desemneayă adânc originea comună a reprezen-
tărilor gândirii umane. La olmeci muntele cosmic este 
raportat arborelui sacru Maya sculptat la Palenque, 
descris de cercetători ca fiind punctul de trecere a Căii 
Lactee şi mişcarea acesteia între începuturile şi sfârşitul 
timpului  accentuând asupra importanţei cosmogenezei 
în literatura religioasă a lumii. Copacul cosmic aflat între 
Săgetător şi Scorpion desemnează locul în care se află 
elementul cosmic în care a luat naştere universul 
cunoscut nouă. Nu cumva e cea de a treisprezecea 
constelaţie, a şarpelui, a dragonului  întâlnit ca centru şi 
ouroboros ? În Avesta, se face trimitere la şapte karshvar 
– zone ce organizează harta lumii într-un zigurat de 
şapte etaje, reprezintarea muntelui cosmic. Deci 
ziguratul, piramidal reprezintă forţa telurică, iar cel 
conic este remanrnţa spiritului celest. 

În Sumer se înălţau mândre zigurate care pe lângă 
rolul lor de templu erau şi observator astronomic, fiind 
cosmograme ale universului, spiralele cu cinci până la 
şapte caturi etajate, reprezentau trepte sacre de 
cunoaştere. 

 

Iurtele şi stupa, temple ale 
universului 
 

Noi suntem cu toţii nişte minunăţii ale acestui pământ,  
inimile noastre sunt pline de minuni,  

iar sufletele noastre sunt pline de vise(anonim) 
 

orma stupelor, a templelor, catedralelor, 
moscheilor şi a corturilor civilizaţiilor asiatice 
cât şi a oraşelor era circulară, după cum se poate 

aprecia, ca o mandală tridimensională. Forma cubică de 
la bază reprezintă pământul, apoi apele se aşează în 
rotundul de deasupra şi partea conică e focul deasupra 
căreia un aciperiş ce imită umbrela e aerul peste care o 
picătură din eter împlineşte combinaţia celor cinci 
elemente primordiale prin care noi transcedem în 
illuminare. În China tradiţia era păstrată neîntinată. 
Complexul de temple a fost construit 1406-1420 în timpul 
domniei împăratului Yongle , responsabil şi pentru 
construcţia Oraşului Interzis din Beijing . Complexul a 
fost extins şi redenumit Templul Cerului în timpul 

domniei împăratului Jiajing în secolul al 16-lea . Jiajing a 
construit alte trei temple importante  -  Templul Soarelui 

(日 坛) în est, Templul Pământului (地 坛) în nord şi 

Templul Lunii (月 坛) în partea de vest. Arhitectura 

templului este interesantă şi remarcabilă, deoarece tot ce 
reprezintă Raiul în templu este circular, în timp ce, la 
nivelul solului, unde se află elementele caracteristice 
Pământului, totul este pătrat. 

 

 
 

 
 

 
 

Pelerinajul şi mişcarea în jurul unui sanctuar la 
sărbători, la Învierea Domnului, în jurul pietrei de la 
Mecca, e o formă specială de a sacraliza, de a îndrepta 
asperităţile, de a vindeca şi ocroti, de a invoca şi a imita 
mişcarea luminătorilor de spaţiu şi timp. Tot aşa şi în 

F 
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jurul acestui templu oamenii trec întrebându-se care le 
este soarta. 

 

 
 

 
Temple dedicate misterelor initiatice, Campuchea 
 

 

Nimeni nu ştie exact când a fost construită pagoda 
Shwedagon din Myanmar. Legenda spune că are o 
vechime de 2.500 de ani, dar arheologii estimează că a 
fost ridicată între secolele VI şi X ale erei noastre. In 
general, când oamenii folosesc formule de tipul “templul 
auriu”, se referă în general la culoarea galbenă a 
structurii. Dar în cazul Pagodei Shwedagon, “auriu” 
înseamnă efectiv placat cu aur, la fel cu cea din preajma 
palatului regal din Bangkok. In secolul al XV-lea, o 
regină a poporului Mon şi-a donat greutatea ei în aur 
templului. Această traditie s-a păstrat până în zilele 
noastre, pelerinii facând ani de zile economii pentru a 
cumpara mici pachete de frunze din aur pentru a le lipi 
de peretii templului. Ca și când tot acest aur nu ar fi fost 
de ajuns, domul clădirii este acoperit cu peste 5.000 de 
diamante şi cu 2.000 de rubine – există chiar şi un 
diamant de 76 de carate în vârf. Iar templul a găzduit 
una dintre cele mai sfinte relicve budiste: opt fire din 
părul lui Buddha. 

 

 pagoda Shwedagon, Myanmar 
 

Nicăieri în lume culorile alese să ilustreze adevărul şi 
nu numai imaginaţia nu poate fi întîmplătoare, începând 
de la veşmintele clerului, ale adepţilor societăţilor oculte, 
ale clădirilor desemnate ca templu. Albul primordial nu 
e doar puritate, inocenţă. naştere ci şi sacralizarea 
lotusului, a florii care ca simbol n India, Egipt, America, 
reprezintă continentul dispărut Mu, ceea ce în lumină 
sub formă de aură în jurul unei persoane desemnează 
illuminarea, lumina limpede a spiritului ce asigură 
triumful vieţii asupra morţii, albe fiind zăpada sau 
cenuşa după ardere. Albastrul, galbenul, roşul şi verdele 
pot fi estul, sudful, vestul şi nordul dar şi cu infinitul, 
eternitatea (albastru), conştienţă, vibraţie şi temporalitate 
(galben), valorilele focului solar, regenerare şi creaţie 
(roşu), armonie, pace, echilibru spaţial (verde). 
Portocaliul şi negrul sunt simboluri telurice, pentru 
primul asociind forţa, ambiţia, rezistenţa iar al doilea 
întunericul, ruina.  

 
Stupa e considerată reşedinţa lui Buddha, influenţa 

chineză asupra palatelor Indochinei sau Indiene, cu bază 
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pătratică fiind asociată acestor construcţii ănfrumuseţate 
cu ornamente şi utilizarea celor cinci culori ce semnifică 
modalităţile de cunoaştere profundă. Aici se ridică 
sufletul individual, atma către brahma, spiritul 
universal, în dansul prin care perpetuu întânim ciclul 
spiralic de la creaţie spre distrugere şi recreere a 
universului. Dumnezeu este pretutindeni şi în noi – atma 
este parte din brahma. Chiar păstorii îşi construiau 
corturile în formă circulară (mongoli, tibetani) având o 
deschizătură rotundă în partea de sus necesară evacuării 
fumului ca o poartă spre cer. Centrul mistic se dezvoltă 
arhitectural în uriaşe construcţii construcţii închinate 
divinităţilor8, aşa cum am cunoscut vizitând Angkor, 
Borobudur sau multe alte edificii cu rol iniţiatic. Toate au 
un centru sacru comparabil cu muntele Meru, centru al 
cosmosului şi sunt apărate de animale  - lei, elefanţi ş.a. 
care le protejează. Pereţii sunt plini de basoreliefuri fiind 
totodată complexe ce sunt locuinţe ale zeilor dar şi locuri 
de iniţiere. În India, China, Indochina, Japonia dar şi în 
lumea islamică ori creştină s’a realizat microcosmic şi 
spiritual o schemă spaţială a dinamicii timpului care face 
şi desface Creaţia într’o metamorfoză perpetuă a unului 
în multiplu şi invers, numită mandala. Ea este sinteza 
spirituală a templului circular, organizator al energiilor 
arhetipale ale inconştientului pentru asimilarea lor în 
conştient.  

 

 

                                                 
8 Shiva, Vishnu, Buddha 

Ca şi templul, mandala caută întregul în imaginea 
holistică. Alchimia spirituală a templului rotund 
semnificând prin ziduri creaţia lumii desemează 
concentrarea forţelor adevăratei iluminări.9 Am presu-
pus problema care se iveşte ăn utilizarea unui acvariu 
sferic pe care nimeni nu îl recomandă peştilor, ei 
nemaiavând reperele unui spaţiu practic de referinţă la 
nivelul teluric. Este exact ce îmi închipui că a determinat 
şi direcţia gândirii timpurilor moderne, cubiste, în care 
preponderenţa liniarităţii şi mentalitatea compartimen-
tală se adaptează materialismului, reperelor morale şi 
psihice ale unei lumi eminamente atee şi profană (la asta 
a condus exoterismul materialist !).  

 
 

Ce este şi de ce nu ştim 
nimic despre cel de-al 
patrulea arc reflex ? 
 

Liniştea nu înseamnă eliberarea de furtună  
ci mai degrabă pacea în tiimpul furtunii  

Confucius 
 

emplele preistorice din Malta sunt unice în lume . 
Acestea sunt cele mai vechi structuri de piatră 
datând din 4000 - 2500 î.C. Ele sunt mai vechi decât 

Stonehenge, mai vechi decât piramidele. Se ştie puţin 
despre oamenii care au construit aceste temple 
megalitice . Locuitorii insulelor malteze au trecut pe 
mare din Sicilia aflată la 58 mile la nord înainte de anii 
5000 î.C. Cum de au trecut brusc la asemenea 
performanţe arhitecturale, nimeni nu ştie. Constructorii 
templului se închinau la zeiţa-mamă a cărei imagine o 
regăsim în statuetele găsite în jurul Mediteranei. Prea 
puţin se ştie despre riturile şi ritualurile care aveau loc 
acolo pentru că deşi templele sunt mari, camerele 
interioare nu au suficient spaţiu pentru a cuprinde mai 
mult decât câţiva oameni. Deci şi aici vorbim de eso şi nu 
exoterism. Este probabil ca preoţii şi preotesele să fi 
efectuat ritualuri în interiorul templelor unde profanii nu 
aveau acces. Închinarea către Zeiţa Mamă asociază rituri 
iniţiate cu preotese de sex feminin, asemeni celor antice 
sau chiar din timpurile de început ale creştinismului. Cei 
care au ridicat aceste construcţii au dispărut în jurul 
anului 2500 î.C. fără a lăsa nimic scris, deşi la acea vreme 
existau tăbliţele de la Tărtăria, sau cele sumeriene.  

Templele malteze sunt construite din piatră, într-un 
plan asemenea trifoiului sau a cercurilor infinitului. 
Elementele arhitecturale includ cupola şi arcuri 
orizontale; curburilor templelor elaborează însă un plan 
circular de locuinţe şi  camere funerare subterane. Planul 

                                                 
9 vezi şi castelul dell Monte al lui Frederic al II-lea 

T 
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arhitectural al templului constă dintr-un număr variabil 
de camere hemisferice , sau abside în jurul unui intrări 
înguste. Absidele sunt cupole incomplete, construite din 
piatră, însă se apreciază că acoperişul a fost din piei de 
animale suspendate pe stâlpi de lemn. Dimensiunea 
templelor variază la circa cincisprezece metri în 
diametru cu pereti exteriori la peste două ori înălţimea 
unui om. Dar complexul de două temple de la Ggantija 
măsoară aproximativ 120 de metri, axa mare a templului 
mare fiind de 90 de metri. Având în vedere dimensiunea 
şi complexitatea templelor se poate aprecia importanţa 
acestora în viaţa comunităţii. . 

 

 
 

Arhitectura templelor, ornamentele, artefactele 
găsite arată că cei care au construit aceste clădiri 
megalitice aveau cunoştinţe tehnice superioare. Dar mai 
mult decât atât: ceea ce a atras atenţia tuturor a fost 
aliniamentul astral al structurilor. Templul din Mnajdra, 
de exemplu, e construit în funcţie de incidenţa 
echinocţiilor şi solstiţiilor şi avea în mod clar o funcţie 
calendaristică şi astronomică. La echinocţii, primele raze 
ale soarelui pătrund în adâncul camerelor prin punctul 
central al porţilor trilitice, tăind pragul lor cu precizia 
unor bisectoare. Iar la solstiţii aceleaşi prime raze lasă 
lumina să cadă printr-o fantă din plafon pe un ax central 
aflat în interiorul ”camerei altarului”. Să fie şi aici 
însemnul celor doi luminători, infinit în etern? 

 

 
 

Interioarele templului aveau tencuială de lut pictată 
cu ocru, ornamente incizate cu motive vegetale şi 
animale iar artefactele indică tocmai cultul Marii Zeiţe, al 
Strămoşilor şi, probabil, o disciplină oraculară 
illuminată. 

Alt exemplu este templul de la Tal Silg – construit pe 
la 3.500 î.C. ca sanctuar neolitic circular, a fost preluat de 
fenicieni şi transformat în templu al zeiţei Astarte (sec. al 
VIII-lea î.C.) apoi de punici pentru a-l dedica zeiţei Tanit, 
de romani în altar al zeiţei Iunona, de creştini (sec. al IV-
lea) făcut basilică şi, în sfârşit, de arabi (sec. al IX-lea) 
care l-au preschimbat în moschee.   

 

 
Hypogeum. Malta 
 

Malta prezintă şi o grotă, probabil templu totund, 
Hypogeum, sau cavitate subterană, care este un 
monument unic şi superb exemplu de arhitectură în 
negativ. Excavare a dat o bogăţie de material arheologic, 
inclusiv ceramică, oase umane, ornamente personale, 
cum ar fi mărgele şi amulete, animale puţin sculptate şi 
figurine mai mari. Hypogeum este format din săli, 
camere şi pasaje cioplite în rocă şi care acoperă 
aproximativ 500 de metri pătraţi. Complexul este grupat 
în trei nivele - nivelul superior (3600-3300 î.C.), nivelul 
de mijloc (3300-3000 î.C.) şi nivelul inferior (3150 -2500 
î.C). Cea mai adâncă cameră este la nivelul inferior la 
10,6 metri sub suprafaţa drumului. Nivelul superior este 
format dintr-un gol mare, cu un canal central şi camerele 
funerare pe fiecare parte. Nivelul de mijloc constă în 
diferite camere foarte bine finisate, care dau impresia de 
zidărie construită. 

 
Labirintul întâlnit în perioada în care masonii ridicau 

superbele nave prin care doreau să cuprindă o nouă 
inţiere globală a omenirii, (mă refer la Chartres) 
construcţii pentru mulţime, lăsând templele ronde să 
folosească doar celor conştienţi de valoarea lor, 
simbolizează călătoria fiinţei pe parcursul vieţii, 
utilizabil şi pentru meditaţie sau rugăciune. Labirintul 
este unul dintre cele mai vechi simboluri (spirala) care 
defineşte întregul şi calea de a accede la acesta. Este calea 
prin care şi Toth ori Hermes, Osiris, Buddha sau Isus, 
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combinând imaginea cercului cu a spiralei, destinaţia 
finală fiind centrul, vârful, ne recomandă explicit că 
putem reveni din afara lumii în sine. Este superbul 
arhetip existent şi pe inscripţiile ancestrale ale 
continentului Mu ce ilustrează metaforic călătoria vieţii, 
centrul fiind sursa creaţiei. Labirintul e spaţiu sacru în 
afara ego-ului. De fapt marii maeştri pe care omenirea i-a 
avut au spus acelaşi lucru: suntem fiinţe spirituale, 
aparţinând spiritului universal şi materialitatea e o 
înlănţuire relativă pe care avem datoria să o dominăm. 
Ouroborosul ne acordă o provocare în menirea noastră 
de purtători  ai mesajului iniţial prin care s’a despărţit 
lumina de întuneric şi tranformat haosul în ordine.  
 

 
Guadalajara, Mexic 
 

Tot înaintea erei cristice s-au realizat construcţii 
circulare precum piramida centrală din Mexic, 
continuator ai tumulilor existenţi în America sau în 
Moldova pe valea Prutului, a Bârladului etc. 
Guachimonton este porecla dată de arhitectura circulară 
a tradiţiei Teuchitlan descoperită la începutul secolului 
trecut. Acesta este cel mai mare şi cel mai complex site cu 
arhitectură circulară, situat în centrul de văi Tequila, loc 
plin de construcţii publice, dar în cercuri mai mici. Aici 
arheologii au descoperit o platformă ceremonială aztecă 
rotundă îmbogăţită cu sculpturi în piatră cu capete de 
şerpi asemeni cu Templo Mayor aflat în ruină la Mexico 
City. De remarcat că această formă este adoptată chiar şi 
de creştini, de rosicrucieni, celţii folosind cercul ca 
urmare a tradiţiilor de sute de mii de ani din 
continentele dispărute.  

Giordano Bruno, Jakob Bohme au îmbinat armonios 
filosofic şi plan unitatea dintre întuneric şi sfera luminii 
divine. Crucea lui Odin prezintă haloul în jurul crucii, 
crucea fiind continuitatea vieţii temporal în spaţiul 
apărat de porţile prin care se poate pătrunde în Paradis, 
adică în non-spaţiu. Ceea ce mi se pare extraordinar de 
interesant în ciclul spaţial al simbolurilor temporale sunt 
nodurile care apar şi în simbolistica mânăstirilor din 
Bucovina (preluate şi de Brâncuşi) care nu focalizează un 
început sau un sfârşit şi care mărginesc forme geometrice 
care simbolizează universul. 
 

Dacă la Sarmizecetusa a existat un minunat templu 
mi se pare normal. Care îi este istoria şi vechimea ? 
Prima construcţie avută în vedere este Sanctuarul mare 
circular, situat în incinta sacră, o zonă aflată la est de 
zidurile cetăţii, o incintă care la rândul ei era protejată de 
ziduri mari de piatră, cu turnuri de veghe de-a lungul lor 
şi cu cel puţin o intrare cu scară monumentală dinspre 
terasele aşezării civile. Construcţia rotundă, înălţată 
acum cu circa 50 cm, pe un soclu de blocuri de piatră, 
este constituită din zece lespezi de andezit, a căror 
dispunere radială în jurul unui disc central aminteşte de 
razele soarelui şi era închinată unei divinităţi astrale. Se 
presupune chiar că acel computer ceresc descrid în 
Cartea lui Enoh ar fi funcţional şi la calendarul ceresc de 
aici, ca şi la cel de la Stonehenge, doar că acesta era din 
lemn10. Cartea aştrilor cereşti a lui Enoh cuprinde 
invăţăturile pe care îngerii le-au lasat unor  oameni, alesi 
de ei,  Este vorba despre un aparat de calcul astronomic 
ale cărui elemente erau stâlpi, portaluri şi ferestre 
dispuse în cercuri concentrice, cu o potcoavă din 21 de 
stâlpi în centru. Enoh a fost un patriarh care a trăit 
înainte de Potop. El era pe placul mesagerilor lui 
Dumnezeu, care l-au luat cu ei două sute de ani, timp în 
care aceştia l-au învăţat toate tainele Pământului şi 
Cerului, pe care l-au pus să le scrie, să le lase moştenire 
omenirii11.  
 

Sarmizecetusa azi si odinioara (sursa internet) 
 

 

                                                 
10 Christopher Knight si Robert Lomas, Aparatul lui Uriel, Acvila 2007 
11 Victor Kernbach, Dictionarul de mitologie generală  Editura 
Enciclopedică 1985  
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cercurile de piatră de la Avebury 
 

Enoh a fost dus de îngeri într-un loc secret, unde 
îngerul Uriel i-a aratat un aparatul cu care se puteau 
măsura traseele aştrilor şi legile lor, precum şi ce se 
întâmplă în toţi anii din lume până când se va termina 
noua creaţie. Existenţa megaliţilor de la Stonehenge de 
lângă Salisbury poate sugera că acolo ar fi fost dus şi 
iniţiat Enoh. Mult mai bine reprezentat ar putea fi 
templul circular din Dacia, anul dacic fiind uimitor de 
precis, mai degraba acesta parand a fi inspirat din 
aparatul lui Uriel. Oricum nici sanctuarul circular de la 
Stonehenge nu este unic, în Bretania fiind multe altele, 
cercurile de piatră de la Avebury fiind mai vechi decât 
cele de la Stonehenge. Sanctuarele circulare abundă însă 
şi pe teritoriul României, la Adamclisi, Sarmisegetuza, 
Cetatuia, Racoş şi, ultimul descoperit (în aprilie 2005), de 
la Săcele, pe dealul Bunloc. Acesta este mult mai mare şi, 
se pare, mai complex decat cel de la Sarmisegetuza. 

 

 
Sanctuarul de la Stonehenge are aceleasi elemente constitutive ca cel de la Sarmisegetuza, 
numai ca este mult mai masiv 
 

Atât  Sanctuarul Mare de la Sarmisegetuza, cât şi 
celelalte descoperite până în prezent au o orientare 
exactă Nord-Sud şi respectiv Est-Vest, fiind astfel 
aliniate, încât razele Soarelui care răsare îl străbat de la 
un capăt la celalalt doar într-o singură zi pe an, pe 22 
decembrie, atunci când declinaţia Soarelui este maximă 
şi începe iarna astronomică. La acea dată, pe întreg 

globul unde se celebrau cultele Soarelui şi al Lunii, 
aveau loc ceremonii ale focului, ca Soarele să nu îngheţe. 
Poziţionarea nodurilor Lunare, puncte care au mare 
însemnătate pentru astrologi orientează ideea că aici 
mesagerii îi învăţaseră să aprecieze previziuni astrale. 
Toţi astrologii care se respectă ţin cont de aceste noduri 
lunare, pentru că Nodul Sud arată destinul matriceal cu 
care ne naştem, iar Nodul Nord calea pe care omul o are 
de parcurs. Acestea rezultă direct din mişcările lunii şi 
soarelui în jurul pământului care influenţează 
dimensiunea spirituală a vieţii, soarele simbolizând 
spiritul, masculinitatea, acţiunea, iar luna este exponenţa 
sufletului, feminin, a receptivităţii. Întreaga cunoaştere 
este concentrată în acest concept al universului creat şi 
dăruit oamenilor. Oamenii au înţeles că singura 
modalitate de a se alinia legilor cosmice este de a 
întrepătrunde prin arcuri reflexe viaţa lor la creaţie. 

 

Sanctuarul de la Gobekli Tepe, Turcia, este cel mai vechi sanctuar solar, cu 7000 de ani mai 
vechi decat Stonehenge 

 
 

Prolegomene ale omenirii 
întru înţelegerea  
Arcului Reflex Divin 

 
Dumnezeu vine să ne vadă fără să sune din clopoţel  

Solomon 
 

Deci templele circulare par a fi în general asumate de 
iniţiaţi, Panteonul făcâd o excepţie. Restul marilor 
catedrale, biserici, moschei sau temple, înglobând 
vibraţia exoterică a comunităţilor ce doresc o comunicare 
noetică, realizează misiunea divină prin construcţia 
domurilor, a arcelor şi rosetelor. Alchimiştii, şamanii, 
magii se mulşumeau să creeze un cerc de protecţie şi 
vrajă în ritualurile lor esoterice şi secrete. Fraternităţile 
presupun o viziune mitologică şi metaforică a lumii, 
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Consiliul lui Dalai Lama, cei doisprezece Aditya, 
cavalerii Mesei Rotunde, cei doisprezece discipoli strânşi 
în jurul unui centru, zeii Olimpului, respectând tradiţia 
primordială, pledează pentru un progres spiritual al 
omenirii. Spaţiul sacru circular este un omagiu adus 
muzicii sferelor, pur şi privilegiat în care Cuvântul se 
revarsă în  armonia ritmului şi rimei, în poesie. Divinul 
străluceşte opunându-se pătrunderii maleficului care ar 
periclita ordinea lumii existente realizată prin coerenţa 
universului. Din centru, de la om, porneşte unda de 
energie până la frontiera delimitantă a sacrului. Aici ea 
se reflectă, se amplifică pentru a reveni la om. Mişcările 
de sens contrar se întrepătrund şi ies prin refracţie şi 
surplus energetic inundând lumea terestră, iar 
acumulând mesajul arcului reflex noetic individual 
realizează comunicarea celui de-al patrulea arc, arcul 
reflex sacru, al illuminării ce precede şi iniţiază ceea ce 
vom discuta probabil. într-o prelegere ulterioară – arcul 
reflex divin, al cincilea, intangibil, dintre Creaţie şi 
marele său arhitect, dintre ordonatorul chaosului şi legea 
care guvernează armonia la care ne închinăm, Tatăl 
nostru. Corabia construită de Noe avea şapte etaje, 
organizarea perfectă a lumii, ziguratul şi piramida, şapte 
număr selenar din patru săptămâni lunare, şi 
paisprezece părţi ale trupului lui Osiris, şapte cupluri 
primordiale de pe arcă iniţiate înaintea Mamei cereşti, 
făcătoare de soarte. Tot şapte erau şi poruncile şarpelui 
Ananta, cel pe care doarme Vishnu al cărui gând creator 
pentru principiul vieţii îl transmite. Şapte este deci triada 
divină suflare-verb-viziune şi cuaternitatea umană. 
Ziguratul din Babilon se numea templul temeliilor 
cerului şi ale pământului. La început universul nu era decât 
o boare... Golul şi întunericuş alcătuiau toată imensitatea 
spaţiului... Spiritul suprem, Creatorul se unduia în hăul 
întunericului...12 Apoi gândul a creat pământul din 
şuvoaiele fără formă într’o masă învârtejită din care s’au 
separat celelalte elemente sub lumină şi căldură, în care 
focul să participe la naşterea vieţii în ape. Transmutaţiile 
alchimice succesive au făurit din ouă cosmice în final 
omul. Atunci nu exista decât al cincilea arc reflex, 
singurul generând înspre triada pământeană, celelalte 
patru pentru a împlini pentada13.  

Începutul mileniului al III-lea este îndoliat în pofida 
mutaţiilor tehnologice şi ştiinţifice ducând la 
incertitudini privind abordarea de către om a moştenirii 
sale, a harului iniţiatic şi a cuvântului, imposibilitatea 
prevederii viitorului său în a conserva darul divin. 
Poesia… cum poţi defini poesia, această emanaţie 
sintactică a Divinităţii, matrice vibratorie a Creaţiei, când 

                                                 
12 Bharawabja, Veda, VIII, citată de J.P. Bayard, La Symbolique du feu., 
Guy Tredaniel, Paris, 1986 
13 fulgere şi rime/ horă de cuvinte/ poem născut din dans/ la miezul nopţii/ 
vrajă (Dansul poetelor, ciclul pentadelor), Julieta Carmen Pendefundam 
Frunzele roşii, Junimea 2013 

 

harul celor aleşi să o tălmăcească într’o hermeneutică 
organică este greu pus la încercare în strădania de a o 
dărui la rându-le semenilor ? Pentru mine poesia nu 
poate fi palpată şi poate nici dreptul de a o face nu’l 
avem. Ni’l închipuim pe Dumnezeu, dar atât… Muzica 
lirei însoţeşte din ascunse tainiţe ale minţii fiecare vers al 
poemelor care ne reprezintă, care sunt focul 
metamorfozelor din om. Dacă Platon, în celebrul dialog 
Banchetul spunea despre dragoste că este creaţie în frumos, 
creaţie în corp şi spirit, dacă Nichita Stănescu afirma că 
aidoma ochiului, cuvântul vede lumina, dar spre diferenţă de 
ochi, cuvântul o reţine în el, eu sunt convins că undele 
noosului coboară prin razele muzicii din sferele 
universului pentru a se aşterne în Cuvânt, Iar acesta a 
ajuns la omul zămislit din pământ prin Poesie. Ce este 
poesia ? Este raţiunea noastră de existenţă, fiinţarea Lui 
în noi. Înşiruirea unor iluzii sau realităţi, frământări sau 
platitudini, afectivitatea umană răscolită de viaţă, 
metamorfozată de experienţe şi vise, halucinaţia 
visurilor radiind din contextele sociale şi minunatele 
diorame ale percepţiilor profetice exprimate prin 
viziunile datorate poeţilor, iată ce reprezintă o parte 
neînsemnată din ceea ce ar putea defini poesia. Pentru 
mine dragostea, aşa cum a fost ea înţeleasă de mii de ani, 
este Lumină, este Cuvânt, este Poesia însăşi !  

Deci, poesia adevărată este de origine divină, o 
emanaţie cosmică, este mesaj, Cuvânt, Logos întrupat în 
Adevăr. Tot ce este făcătură, iluzie, reprezintă 
înşelăciunea falşilor poeţi, a căror exprimare se va 
destrăma precum vântul, chiar dacă la un moment dat a 
produs furtună. Iubirea spre care ne îndeamnă 
afectivitatea şi raţiunea noetică este lumina de la 
începuturile increaţiei, cea făr' de'nceput. Iar eu Ei mă 
închin. 

 

 
Sanjapuri, India 
 

Aici sunt, maestre al adevărului, dumnezeu al meu, 
suveran al universului. Umilă parte a trupului, sufletului 
şi spiritului tău, eu sunt admiratorul celor patruzeci de 
zei care slujesc cerurilor, fascinantului ochi ce străbate 
lumina din întuneric.Aici sunt, călăuză pe muntele fără 
pisc. Mi’am adus cu mine compasul pe care m’ai învăţat 
să’l mânuiesc pentru a hrăni milioane de inimi. Şi când te 
gândeşti că eu însumi sunt lumina născută ieri la 
orizonturile apelor din sfintele constelaţii ale neantului. 



 Primãvara 2014  | Contact international 279 

 

Sunt aici pentru a’mi apăra convexitatea lumii. Din taina 
tainelor culeg numele şi piatra ce-a fost şi este, ce va fi.  

 

 

Templu de pe terasa Baalbek 
 

Elementul comun care leagă aceste structuri circulare 
se dovedeşte a fi şarpele. Culturi diferite, după cum am 
prezentat, din Irlanda până în Arizona asociază acestei 
reptile percepută religios şi psihologic templele rotunde, 
turnuri, mânăstiri care s'au dezvoltat pe lângă vechi 
construcţii circulare. Unii cercetători susţin că aceste 
structuri au fost temple dedicate închinării la soare, ceea 
ce explică de ce ele sunt ridicate frecvent lângă izvoare 
de vindecare sau fântâni sfinte emiţătoare de energie din 
subteran, raportând formelor ouroboros. Dintru început 
am raportat templul rotund ca un element arhitectural 
cheie al Cavalerilor Templieri, care au dăruit cunoaştere 
şi înţelepciune rosicrucienilor şi francmasonilor. In 
Geometria Sacra (1982), Nigel Pennick14 explică 
simbolismul de forma circulară: 

 

 
 

" La fel ca templele păgâne , bisericile rotunde au fost 
microcosmosuri ale lumii. În Evul Mediu târziu , ei au 
devenit apanajul unei secte enigmatic şi eretice, Cavalerii 
Templieri. Forma rotundă a bisericilor a devenit 

                                                 
14 Nigel Pennick,Geometria Sacra (1982), Thames & Hudson, USA 

caracteristica  ordinului..." Cele mai multe dintre catedra-
lele gotice din Europa au fost construite folosind modele 
descoperite de către această organizaţie fraternă într-o 
excavaţie din secolul al 12-lea în Ierusalim pe Muntele 
Templului. Unii cred că un grup de Cavalerilor Templi-
eri au navigat pe coasta Americii, în New England, în 
1308 şi a ridicat un turn rotund romanic la Newport, 
Rhode Island. Să fi fost ei mesagerii care apar în anumite 
perioade istorice pentru a reînnoi legământul cu Dumne-
zeu ? Mult mai devreme fenicienii ar fi putut răspândi 
această caracteristică arhitecturală unică la nivel global 
în omagiul lui Baal, zeitatea fertilităţii aducătoare de 
ploaie, tunete şi fulgere. În Isus, Ultimul faraon (1999), 
Ralph Ellis15 afirmă că aceste construcţii circulare au fost 
modelate după turnul egiptean Benben situat în templul 
păsării Phoenix la Heliopolis. (Fenicienii au fost numiţi 
după această pasăre mitică care a renăscut din propria 
cenuşă – caracter esoteric al morţii simbolice). Similar cu 
turnurile rotunde, pilonul Djed a fost cunoscut sub 
numele de "coloana vertebrală a lui Osiris". Simbol al 
coloanei kundalini (energia şarpelui !), peste şapte mii de 
turnuri circulare numite Nuraghi erau ridicate înainte de 
-al doilea mileniu î.C., în Sardinia, în Cartagina (azi în 
Tunisia) etc, pe lângă cele din Gozo şi Malta cu mii de 
ani înaintea piramidelor. Pe cele mai vechi se regăseşte 
sculptura şarpelui aşa cum o vedem şi dincolo de ocean.  

 
 

Probabil, servind ca model pentru minarete care au 
un capac conic, energia dragonului din orient (legenda 
şarpelui alb !) îmbogăţeşte pagodele, stupele, şarpele şi 
cercul. Într-un context creştin şarpele semnifică Diavolul 
şi slujitorii lui, care au fost alungaţi pe pământ 
(Apocalips 12:9). Cuvântul "şarpe" este deseori asociat cu 

                                                 
15  Ralph Ellis, Jesus, Last of the Pharaohs (1999),  Edfu Books, USA 
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cei care l-au iniţiat pe Enoh sau cu Nephilim gigantul 
(Geneza 6:04). Omphalosul din Delphi este piatra 
oraculară unde forţele telurice ale şarpelui avea 
capacitatea de a comunica direct cu zeii nu este altceva 
decât ouroborosul, gnostic şi alchimic, lumea spiritului 
ascuns în materie. 

Câte mesaje nu am primit de la marii învăţaţi ai 
universului, transpuse până şi ele în simbolul vorbirii 
umane. Cuvintele au fost elaborate pentru a fi înţelese 
doar de cei aleşi. Iar misiunea acestora a fost să înde-
plinească realizarea unui plan divin. Am primit cuvântul 
sacru, spune adeptul ajuns în faţa porţii. Îl cunosc şi am 
meditat asupra lui tot drumul, înţelegându’i puterea. 
Ştiu că acesta a fost prima mea viaţă. Dar ce nume poartă 
eternele forme care mă însoţesc acum ? Oh, Maat, de mi-
ai permite adevărul cuvântului rostit, irezistibil marilor 
tăceri în armonia lui ! Dar ce virtute să aibă sunetul divin 
pe care glasul unui om îl poate emite ? Oh, suflet ce te-ai 
separat din cântecul celui de-al şaptelea stăpân  coborât 
prin lumină, tămăduitor şi înger, ca un dar te simt în 
haosul vocii mele, un singur cuvânt. Acum eu sunt cel 
care transmit la rândul meu mesajul. Cercul este 
frontiera interpusă între interior şi exterior, paznicul 
conţinutului sacru, triunghiul şi pătratul vehiculând 
conţinutul conştientizat în inconştient pentru ca prin 
fereastra către absolut să putem dialoga despre spaţiu şi 
timp la nivelul eternităţii şi infinitului. 

Ştiind astfel esenţa, pătrunderea e vis, arcane de-
adevăr, eternă armonie de abis. Iar dincolo nu’i viitor. Şi 
nici trecut. E adierea apelor şi mângâierea unei pietre 
care arde. Nu’i noapte, dar nici zi. Sunt eu, trecând 
multiple piedici şi oprelişti, treptele grădinii. Sunt 
semnele care vin să încălzească sufletul ce’l simt al meu, 
oceanu’n care-un soare străluceşte, iar picătură ce 
gândeşte sunt şi eu. Eu însumi sunt lumina născută ieri, 
hrănit de adevăr, cu aripi străbătând viaţa din Cuvânt. 
Cunoaşterea deţinută în el este mai mare decât orice, 
fiind creaţia însăşi. Clarvăzători şi profeţi, marii vizionari 

au rămas în memoria colectivă a lumii terestre şi... cine 
ştie... a căror alte lumi ale acestui univers sau a altora. 
Zestrea esoterică a centrelor spirituale din nadir sau 
zenit, înscrisă în simbolistica dăruită de Marele Arhitect 
prin monadele spirituale întrupate în lumile fizice 
tridimensionale se acoperă mereu cu un voal al uitării. 
Poarta nu este numaidecât din oţel sau marmoră şi cheia 
deschiderii ei poate fi doar Cuvântul. Evoluţia noastră 
într’un ouroboros spiralat temporal, trecând între 
frecvenţe vibratorii ascendente, se descifrează în 
cosmogonia ce nu’şi află nicicând şi nicăieri decât 
printr’un Alpha ce naşte dintr’o Omega, fiul născut din 
fiică, dumnezeu tatăl şi dumnezeu mamă. Creaţia ne 
aparţine, e parte din lumina universului, e divinitatea 
care este pretutindeni în lumea noastră şi în noi înşine. 
Este noosul hermetic al înlăuntrului conectat cu înafara 
sa, pe treptele interconectate ale accederii existenţiale. 
Aceasta e cheia sacră ce îndreptăţeşte adeptul să ridice 
vălul din poarta luminii, trecerea dintre energie şi 
materie, pasiv şi activ, rece şi cald, ascuns şi revelat, 
întunecat şi strălucitor, etapă între Omega şi Alpha, între 
planşa de arhitectură şi finalitatea construcţiei unui 
templu. Cel ce era, Cel ce este şi Cel ce va veni e doar o 
evoluţie spirituală, pe care eu, care sunt cel ce sunt, o 
resimt ca mecanism creator al inteligenţei luminii 
refractate într’o oglindă spirituală. Spun toate acestea din 
perspectiva unui om. N’am încercat nicio clipă să sar 
peste etapele fireşti de înţelegere şi cunoaştere, pentru a 
materializa prin suflet spiritul. Existând, ascult şi mă 
surprind între toţi cei ca mine.    

E vocea mea în formele eterne, destin justificat de zei. 
E-o altă poartă, încă una, cea care se deschide mai mult 
spre sinele’nflorit din marea’nţelepciune. Din beznă sunt 
un om venit pentru-a mă şti, ca spiritul ce mă rosteşte să 
mă poarte şi să mă facă să’nţeleg puterea cheii sacre, 
singurul Cuvânt. 
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Mihai EMINESCU                              
 
 
 
 

Scrisoarea I  
 
 
Când cu gene ostenite sara suflu’n lumânare, 
Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare, 
Căci perdelele’ntr’o parte când le dai, şi în odaie 
Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie, 
Ea din noaptea amintirii o vecie’ntreagă scoate 
De dureri, pe care însă le simţim ca’n vis pe toate. 
 
Lună tu, stăpân-a mării, pe a lumii boltă luneci 
Şi gândirilor dând viaţă, suferinţele întuneci; 
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, 
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! 
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! 
Câte ţărmuri înflorite, ce palate şi cetăţi, 
Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi! 
Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti, 
Câte frunţi pline de gânduri, gânditoare le priveşti! 
Vezi pe-un rege ce’mpânzeşte globu’n planuri pe un veac, 
Când la ziua cea de mâine abia cuget-un sărac... 
Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii, 
Deopotrivă’i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii; 
La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi, 
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi! 
Unul caută’n oglindă de’şi buclează al său păr, 
Altul caută în lume şi în vreme adevăr, 
De pe galbenele file el adună mii de coji, 
A lor nume trecătoare le însamnă pe răboj; 
Iară altu’mparte lumea de pe scândura tărăbii, 
Socotind cât aur marea poartă’n negrele-i corăbii. 
Iar colo bătrânul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate, 
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate 
Şi de frig la piept şi-ncheie tremurând halatul vechi, 
  



 

282 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

 
Îşi înfundă gâtu’n guler şi bumbacul în urechi; 
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic, 
Universul fără margini e în degetul lui mic, 
Căci sub fruntea’i viitorul şi trecutul se încheagă, 
Noaptea-adânc-a veciniciei el în şiruri o dezleagă; 
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 
Aşa el sprijină lumea şi vecia într’un număr. 
 
Pe când luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri, 
Într’o clipă’l poartă gândul îndărăt cu mii de veacuri, 
La’nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă, 
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă, 
Când nu s’ascundea nimica, deşi tot era ascuns... 
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. 
Fu prăpastie? genune? Fu noian întins de apă? 
N’a fost lume pricepută şi nici minte s’o priceapă, 
Căci era un întuneric ca o mare făr-o rază, 
Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s’o vază. 
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface, 
Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!... 
Dar deodat-un punct se mişcă... cel întâi şi singur. Iată’l 
Cum din chaos face mumă, iară el devine Tatăl!... 
Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba spumii, 
E stăpânul fără margini peste marginile lumii... 
De-atunci negura eternă se desface în făşii, 
De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii... 
De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute 
Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute 
Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit, 
Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit. 
Iar în lumea asta mare, noi copii ai lumii mici, 
Facem pe pământul nostru muşunoaie de furnici; 
Microscopice popoare, regi, oşteni şi învăţaţi 
Ne succedem generaţii şi ne credem minunaţi; 
Muşti de-o zi pe-o lume mică de se măsură cu cotul, 
În acea nemărginire ne-nvârtim uitând cu totul 
Cum că lumea asta’ntreagă e o clipă suspendată, 
Că’ndărătu’i şi’nainte’i întuneric se arată. 
Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze, 
Mii de fire viorie ce cu raza încetează, 
Astfel, într’a veciniciei noapte pururea adâncă, 
Avem clipa, avem raza, care tot mai ţine încă... 
Cum s’o stinge, totul piere, ca o umbră’n întuneric, 
Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric... 
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În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa minte, 
Ci’ntr’o clipă gându’l duce mii de veacuri înainte; 
Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi roş 
Cum se’nchide ca o rană printre nori întunecoşi, 
Cum planeţii toţi îngheaţă şi s’azvârl rebeli în spaţ' 
Ei, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi; 
Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit, 
Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit; 
Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie, 
Căci nimic nu se întâmplă în întinderea pustie, 
Şi în noaptea nefiinţii totul cade, totul tace, 
Căci în sine împăcată reîncep-eterna pace... 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Începând la talpa însăşi a mulţimii omeneşti 
Şi suind în susul scării pân' la frunţile crăieşti, 
De a vieţii lor enigmă îi vedem pe toţi munciţi, 
Făr-a şti să spunem care ar fi mai nenorociţi... 
Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate, 
De asupra tuturora se ridică cine poate, 
Pe când alţii stând în umbră şi cu inima smerită 
Neştiuţi se pierd în taină ca şi spuma nezărită - 
Ce-o să’i pese soartei oarbe ce vor ei sau ce gândesc?... 
Ca şi vântu-n valuri trece peste traiul omenesc. 
 
Fericească’l scriitorii, toată lumea recunoască’l... 
Ce-o să aibă din acestea pentru el, bătrânul dascăl? 
Nemurire, se va zice. Este drept că viaţa’ntreagă, 
Ca şi iedera de-un arbor, de-o idee i se leagă. 
"De-oi muri - îşi zice’n sine - al meu nume o să’l poarte 
Secolii din gură’n gură şi l-or duce mai departe, 
De a pururi, pretutindeni, în ungherul unori crieri 
Şi-or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele scrieri!" 
O, sărmane! ţii tu minte câte’n lume-ai auzit, 
Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit? 
Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie, 
Vre o umbră de gândire, ori un petec de hârtie; 
Şi când propria ta viaţă singur n’o ştii pe de rost, 
O să’şi bată alţii capul s’o pătrunză cum a fost? 
Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un veac, 
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac, 
Aticismul limbii tale o să’l pună la cântari, 
Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari 
Şi te-o strânge’n două şiruri, aşezându-te la coadă, 
În vro notă prizărită sub o pagină neroadă. 
Poţi zidi o lume’ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune,  
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Peste toate o lopată de ţărână se depune. 
Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri 
Ce-au cuprins tot universul încap bine’n patru scânduri... 
Or să vie pe-a ta urmă în convoi de’nmormântare, 
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare... 
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel, 
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el 
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă. 
Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă. 
 
Neputând să te ajungă, crezi c’or vrea să te admire? 
Ei vor aplauda desigur biografia subţire 
Care s’o’ncerca s’arate că n’ai fost vrun lucru mare, 
C’ai fost om cum sunt şi dânşii... Măgulit e fiecare 
Că n’ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări 
Şi le umflă orişicine în savante adunări 
Când de tine se vorbeşte. S’a’nţeles de mai nainte 
C’o ironică grimasă să te laude’n cuvinte. 
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege, 
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege... 
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale 
Să’i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale - 
Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina 
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina, 
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt 
Într’un mod fatal legate de o mână de pământ; 
Toate micile mizerii unui suflet chinuit 
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Între ziduri, printre arbori ce se scutură de floare, 
Cum revarsă luna plină liniştita ei splendoare! 
Şi din noaptea amintirii mii de doruri ea ne scoate; 
Amorţită li’i durerea, le simţim ca’n vis pe toate, 
Căci în propria-ne lume ea deschide poarta’ntrării 
Şi ridică mii de umbre după stinsul lumânării... 
Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta fecioară, 
Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! 
Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate, 
Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate, 
Şi pe toţi ce’n astă lume sunt supuşi puterii sorţii 
Deopotrivă’i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii! 
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Theodor CODREANU 
 
 
 
 

Eminescu sau 
poezia ca 
„poveste” a 
armoniei 

 
 

reambul. Nu pot începe „povestea critică” 
despre poezia lui Eminescu fără a lăuda 
Bârladul că, iată, a devenit centru spiritual 

eminescian datorită acelui neobosit şi dăruit Mecena care 
a fost Dr. Constantin Teodorescu! Puţine oraşe din 
România se pot mândri cu un Centru „Mihai Eminescu”, 
adăpostind comori nepreţuite despre geniul în absolut al 
literaturii şi culturii româneşti, geniu care tocmai prin 
această condiţie este şi profund universal, bun 
patrimonial pentru o umanitate care tinde spre 
„globalizare”. Cu mai mulţi ani în urmă, Dr. Constantin 
Teodorescu mi-a propus realizarea unei ediţii Eminescu 
destinată tinerilor din învăţământul preuniversitar. 
Împrejurările au făcut ca acest proiect să nu se realizeze 
în timpul vieţii sale. Acum însă Centrul „Mihai 
Eminescu” îi împlineşte visul, măcar parţial. 

Desigur, nici pe departe, aici, în această ediţie, nu 
este poetul Eminescu întreg, nemaivorbind de faptul că 
bogăţia extraordinară a moştenirii eminesciene este 
cuprinsă în cele şaisprezece volume, în format academic, 
ale ediţiei naţionale, începută şi încredinţată de 
Perpessicius tiparului din 1939 şi încheiată abia în 1993 
prin munca trudnică a urmaşilor întemeietorului: Al. 
Oprea, Petru Creţia, Dimitrie Vatamaniuc, Anca Costa-
Foru, Eugenia Oprescu, Oxana Busuioceanu, Aurelia 
Creţia ş.a. Gândirea modernă vorbeşte însă despre 
legătura tainică între parte şi întreg. Vreau să spun că 
aceia care vor citi această carte, parte a întregului amintit, 
vor putea ajunge, în timp, şi la miracolul „omului deplin 
al culturii româneşti”, cum l-a numit filosoful Constantin 
Noica, om-arheu adăpostit în marea ediţie: poet, prozator, 
dramaturg, publicist, eseist, filosof, istoric, culegător de 

folclor, om de ştiinţă, autor de aforisme, epistolier, 
revizor şcolar etc. 

 
Poetul-arheu. L-am numit pe Eminescu om-arheu, 

„om deplin”1, în limbajul lui Constantin Noica2, indicând 
şi formula gândirii sale filosofice, consacrată de poet în 
eseul filosofic Archaeus. Arheu (din grecescul arché) are 
sensul platonician de prototip/arhetip, de model originar, 
dar care, la Eminescu, ascunde în el, virtual, şi un 
dinamism vizând întreaga istorie a omului, de la cel 
adamic, de recunoscut în diversitatea miliardelor de 
oameni în istorie, şi până azi: „Şi-n toată omenirea în veci 
acelaşi om”, cum spune în Împărat şi proletar, pentru ca, 
în acelaşi poem şi în însemnările din manuscrise, să 
afirme că omul, prin încercări („În orice om o lume îşi 
face încercarea”), este  facere eternă. E cea mai înaltă 
concepţie despre omenire, arătând profunda umanitate a 
poetului nostru, recunoscută azi de ceea ce acad. Basarab 

                                                 
1 Atrag atenţia tinerilor de azi că formule memorabile despre Eminescu 
precum „omul deplin al culturii româneşti” (Constantin Noica), 
„expresia integrală a sufletului românesc” (Nicolae Iorga), „poetul 
naţional”  (G. Călinescu) etc. au început să fie contestate de adversarii 
spiritului eminescian, în cadrul aşa-numitului curent al 
„demitizărilor”. Este vorba de capcana ideologică a „corectitudinii 
politice” care, după 1989, a luat locul marxismului cultural şi care a 
contaminat chiar şi pe unii eminescologi de prestigiu, ca Petru Creţia 
(vezi Testamentul unui eminescolog, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998). 
Desigur, nu trebuie abuzat de anumite clişee, ceea ce nu înseamnă că 
formulele semnalate n-au o indiscutabilă acoperire în opera şi în viaţa 
lui Eminescu. 
2 A se vedea Constantin Noica, Introducere în miracolul eminescian, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1992. 

P 
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Nicolescu3 numeşte cosmodernitate, dar şi de acel 
„creştinism cosmic” specific ortodoxiei româneşti şi 
răsăritene, în genere, despre care a vorbit Mircea Eliade4, 
comentând balada Mioriţa. Pentru a sugera, plastic, 
bogăţia conceptului de arheu, Eminescu foloseşte 
imaginea virtuală a pădurii care se ascunde în ghindă. De 
aceea, pădurea devine, în viziunea poetului, simbolul 
trăiniciei, al înveşnicirii, contrapus diversităţii trecătoare 
a indivizilor umani (Revedere): 

 
Numai omu-i schimbător, 
Pe pământ rătăcitor, 
 
Iar noi locului ne ţinem 
Cum am fost aşa rămânem: 
Marea şi cu râurile, 
Lumea cu pustiurile, 
Luna şi cu soarele, 
Codrul cu isvoarele.5 
 
Ceea ce doreşte să spună aici Eminescu nu vizează 

dispreţ faţă de om, ci doar vrea să atragă atenţia că omul 
se cuvine a-şi aduce aminte de partea arheică din fiinţa 
lui, acea trăinicie pe care o conservă codrul, întinerind 
mereu. Numai atunci omul este deplin, având memoria 
eternităţii sufletului prin contrast cu efemeritatea trupului, 
a mâinii de pământ, cum zice în Scrisoarea I. Bătrânul 
dascăl este imaginea omului-arheu, stăpân peste 
„marginile lumii”, aidoma Codrului din Revedere: 

 
Uscăţiv aşa cum este, gârbovit şi de nimic, 
Universul fără margini e în degetul lui mic; 
Căci sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă 
Noapte-adânc’a veciniciei el în şiruri o desleagă; 
Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr 
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr. 
 
Dacă bătrânul dascăl este omul-arheu, universal, 

capabil să cuprindă în gândul său întregul univers 
recurgând la limbajul matematic (numit de Eminescu, în 
Fragmentarium, „limba universală”), poetul nostru a 
gândit, particularizând, şi arheul românesc, pe care-l 
identifică în tulburătorul basm Tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără de moarte. Eminescu a comentat, admirativ, 

                                                 
3 Vezi Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, Iaşi, Editura Junimea, 2007, 
colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare”, trad. din franceză, de L.M. 
Arcade, prefaţă, de Michel Camus, pp. 78-91. 
4 Vezi Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, trad. din franceză, de Maria Ivănescu 
şi Cezar Ivănescu, pp. 223-250. 
5 Textele citate în aceste comentarii respectă voinţa auctorială 
eminesciană, restabilită de ediţia Nicolae Georgescu: Mihail Eminescu, 
Poesii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, ediţie critică, studiu 
introductiv, comentarii filologice şi scenariul probabil al ediţiei princeps, 
de N. Georgescu. Ediţia Centrului „Mihai Eminescu” din Bârlad, 
coordonată de Geta Modiga, reproduce textele după ediţia 
Perpessicius, vol. I-III, 1939-1944, ediţie sincronizată cu schimbările 
normelor ortografice, ortoepice şi de punctuaţie din secolul al XX-lea. 

acest basm în două articole, descoperind în Făt-Frumos 
arheul românilor. Când acesta se întoarce spre casa 
părintească, după ce a pătruns în Valea Plângerii, 
descoperă, prin locurile străbătute, alţi oameni şi alte 
aşezări omeneşti, cele vechi fiind demult uitate de noii 
locuitori. Numai Făt-Frumos nu pierduse memoria istoriei, 
numai el era capabil să scoată din ascunzişul timpului 
adevărul despre ceea ce a fost (alétheia, în limbajul lui 
Platon şi al filosofului modern Martin Heidegger). Altfel 
spus, marea descoperire a lui Eminescu este că arheul, ca 
adevăr („singura realitate pe lume”), se ascunde în 
poveste: „S-ascultăm poveştile, căci ele cel puţin ne fac să 
trăim şi-n viaţa altor oameni, să ne amestecăm visurile 
noastre cu ale lor… În ele trăieşte Archaeus… // Poate 
că povestea este partea cea mai frumoasă a vieţii 
omeneşti. Cu poveşti ne legănă lumea, cu poveşti ne 
adoarme. Ne trezim şi murim cu ele…”6 

 
Trebuie să spun că această uimitoare cugetare a lui 

Eminescu este pe deplin confirmată de estetica şi de 
gândirea actuală, intrată în ceea ce numim, azi, era 
transmodernă. Să dau doar un exemplu: Andrei Pleşu, 
interpretând, într-o operă recentă, parabolele lui Iisus, îşi 
intitulează cartea Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste.7 
Geniul lui Eminescu a înţeles că, în definitiv, arta însăşi 
ţine de esenţa poveştii, iar poezia lui trebuie citită sub 
spectrul miraculos al poveştii, care nu se restrânge deloc 
doar la specia epică binecunoscută. Aşadar, îndemnul 
meu este ca tinerii şi copiii de azi să se apropie de poezia 
lui Eminescu sub aceeaşi magie a ascultării şi citirii 
poveştilor. Încă marele filosof antic grec Aristotel 
considera poezia mai adevărată decât istoria. Numai aşa 
ei vor descoperi extraordinara forţă a liricii eminesciene, 
dominată de crezul unei arte a adevărului, artă poetică ce 
încheie, altminteri, semnificativ, şi antologia de faţă, 
păstrând ceva din arhitectura ediţiei princeps, de la 
sfârşitul anului 1883 (Criticilor mei): 

 
E uşor a scrie versuri, 
Când nimic nu ai a spune,   
Înşirând cuvinte goale 
Ce din coadă au să sune. 
 
Din nefericire, poezia postmodernă tinde să rupă 

arta de adevăr, considerându-l pe Eminescu „învechit” 
din cauza pledoariei pentru adevăr în poezie. Numai că 
poetul nostru a înţeles esenţialul: adevărul artei nu este 
conceptual, deci parţial, ca în operele de reflecţie 
ştiinţifică, ci e adevăr arheic, al întregului Fiinţei, ca 
poveste. De aceea, aşa trebuie citit şi Eminescu. Nu 
întâmplător el este conştient că toate textele sale sunt 
poveşti. Aceasta este semnificaţia prezenţei cuvintelor 

                                                 
6 M. Eminescu, Opere, VII, Proza literară, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 1977, p. 282. 
7 Cf. Andrei Pleşu,  Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2012. 
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poveste şi basm în mai multe texte lirice: Povestea codrului, 
Povestea teiului, Povestea magului călător în stele (titlu dat 
unei magnifice postume de G. Călinescu), Crăiasa din 
poveşti, Călin (file din poveste), Basmul ce i l-aş spune, Dar 
toate-acele basme…, O poveste, Poveste, Poveste din Halima, 
Povestea, Povestea Zmeului ş.a. Şi să nu uităm că punctul 
de plecare al mai multor capodopere îl constituie 
poveştile, exemplul cel mai grăitor fiind Luceafărul, 
poemul al cărui geneză este legată de basmul popular 
românesc Fata în grădina de aur, cules de călătorul 
german Richard Kunisch. Or, în povestea Luceafărului se 
ascunde însuşi arheul Eminescu, sub numele Hyperion, 
de la care critica a creat conceptul estetico-filosofic de 
hyperionism, care învăluie întreaga viziune eminesciană. 
Textul care începe cu formula A fost odată ca-n poveşti este 
chiar povestea fiinţei, în sens heideggerian, cum am 
demonstrat în Modelul ontologic eminescian (1989-1992), 
spaţiu interpretativ şi la alţi eminescologi de prestigiu: 
Constantin Noica, Svetlana Paleologu-Matta, Mihai 
Cimpoi, Constantin Barbu, Pompiliu Crăciunescu. De 
aceea s-a spus că Luceafărul este sinteza creaţiei 
eminesciene, atât tematic, cât şi artistic (Tudor Vianu, 
Mircea Eliade): condiţia omului de geniu, erosul (în 
variatele lui dimensiuni), relativitatea spaţio-timpului, 
într-o accepţie preeinsteiniană („Şi căi de mii de ani 
treceau / În tot atâtea clipe”), cosmogonia, moartea, 
viaţa, natura, divinitatea etc. Cu alte cuvinte, povestea 
nu e cea bună „de adormit copiii”, ci aceea care îi trezeşte, 
provocându-le gândirea şi imaginaţia, cum observa 
Spiridon Vangheli8, cunoscutul scriitor pentru copii din 
Basarabia. Sau, cum o spune, cu profunzimea lui, 
Eminescu: „E păcat că românii au apucat de-a vedea în 
basm numai basmul, în obicei numai obiceiul, în formă 
numai forma, în formulă numai formula. Formula nu e 
decât manifestaţiunea palpabilă, simţită a unei idei 
oarecari. Ce face d. e[x.] istoricul cu mitul? Îl lasă cum e 
or îl citează mecanic în compendiul său de istorie, pentru 
a face din el jucării mnemotehnice pentru copii? Nimic 
mai puţin decât asta. El caută spiritul, ideea acelor forme, 
cari ca atare sunt minciune şi arată cum că mitul nu e 
decât un simbol, o hieroglifă, care nu e de ajuns că ai 
văzut-o, că-i ţii minte forma şi că poţi s-o imiţi în 
zugrăveală pe hârtie – ci aceasta trebuie citită şi 
înţeleasă.”9 

 
Aşadar, mit, poveste, forme nu sunt formule moarte, 

mecanice, „forme fără fond”, ci expresii vii, care ascund 

                                                 
8 Întrebat de ce refuză participarea la emisiunea radiofonică „Noapte 
bună, copii!”, Spiridon Vangheli a dat un răspuns şocant: „– Misiunea 
mea e să trezesc copiii, nu să-i adorm.” (Interviu publicat  în limba 
daneză, în revista „Fakta om Soviet.unionen”, nr. 10/1985, reprodus în 
Spiridon Vangheli, Guguţă şi prietenii săi, proză, versuri, eseuri, II, 
Chişinău, Editura Turturica, 1994, p. 214). 
9 Mihai Eminescu, Fragmentarium, ediţie după manuscrise, cu variante, 
note, addenda şi indici, de Magdalena D. Vatamaniuc, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 237. 

bogăţia vieţii, a adevărului. Acesta este înţelesul adânc 
(hermeneutic, în limbaj modern) al poveştii şi al formelor 
perfecte spre care a năzuit întreaga viaţă Eminescu. 

 
Formele perfecte. În plan strict stilistic, marea 

performanţă a lui Eminescu, în Luceafărul (dar nu 
numai), e că sub forma clasică, hiperconcentrată a 
catrenului cu măsura de 7/8 silabe, rimă încrucişată şi 
ritm predominant iambic, se ascunde, în realitate, o 
sinteză a tuturor posibilităţilor ritmice ale limbii române, 
care, din acest punct de vedere, este una dintre cele mai 
bogate din lume, de unde şi performanţele extraordinare 
pe care le înlesneşte, în poezie, această limbă neolatină. 
De altfel, Eminescu laudă, în repetate rânduri, limba 
română pentru bogăţia ei, fiind recunoscut că autorul 
Luceafărului a creat bazele limbii române moderne. Şi 
asta se datorează faptului că Eminescu a avut o atitudine 
de „smerenie” faţă de realitatea limbii, lăsându-se sub 
fascinaţia legilor ei organice şi nu încercând să 
experimenteze artificial asupra ei. De aici afirmaţia lui, 
atât de asemănătoare cu a lui Heidegger şi cu a marelui 
lingvist Eugeniu Coşeriu, că nu noi suntem stăpânii limbii, 
ci limba e stăpâna noastră. De aici surpriza că Eminescu nu 
a silit cuvintele să se supună schemei rigide a catrenului 
de factură iambică (precum în modelul german), ci, aşa 
cum a observat un specialist în prozodie şi versificaţie, 
universitarul ieşean Adrian Voica, poetul ne oferă, în 
Luceafărul, nu mai puţin de 75 de scheme ritmice diferite, 
de la strofă la strofă10. Mai mult de atât, cum am observat 
şi cu alte ocazii, poetul nostru oferă, în limitele stricte ale 
măsurii de 7/8 silabe, probe de virtuozitate, ca 
îndrăzneala de a îmbina celula monosilabică (numită 
cretică) cu aceea de şapte silabe (cel mai amplu picior 
metric posibil, de negăsit în alte limbi, numit 
antehipermesomacru). Aşa se întâmplă în versul 115, 
repetat, laitmotivic, în versul 265: 

 
Şi din a chá-o-su-lui / văi       vvv-vvv / - 
 
În prima celulă ritmică, septasilabică, accentul forte 

cade pe silaba din mijloc (vocala a, început de alfabet, de 
logos creator), sugerând că ne aflăm în chiar centrul 
universului, surprins ca haos din care se desprind „văile” 
specifice corpurilor cereşti şi spaţiilor galactice, semne 
ale genezei cosmice, pe care o cunoaştem deja din 
Scrisoarea I. La fel se naşte Hyperion din văile haosului. 
Poate că, în raport cu infinitul haosului, văile sugerează 
micimea Pământului „punctiform”, „monosilabic” (nu e 
acelaşi contrast dintre cosmicitatea Luceafărului şi 
terestritatea cuplului Cătălina/Cătălin?), pe când celula 
septasilabică ne trimite la întreaga creaţie a celor şapte 
zile divine: 

                                                 
10 Adrian Voica, Versificaţia eminesciană, Editura Junimea, Iaşi, 1997, col. 
„Eminesciana”. 
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Şi din a chaosului văi, 
    Jur împrejur de sine, 
Vedea ca ’n ziua cea de ’ntâi, 
   Cum izvorau lumine; 
 
Dinamismul formelor eminesciene (cum am văzut, 

poetul urmează nu ritmul mecanic, static, în definitiv, ci 
pe cel interior, divers, imprevizibil ca viaţa însăşi) atestă 
că ne aflăm în faţa unei estetici noi de care Eminescu a 
fost perfect conştient, contrazicând clasicismul cultivat 
de Titu Maiorescu (pe care criticul îl adoptase, lăudându-
l, în pastelurile lui Vasile Alecsandri) şi de Junimea, în 
genere. Astfel, Eminescu redimensionează conceptul de 
frumos artistic. Pentru el, frumuseţea nu mai constă în 
proporţia de forme, ca în poetica tradiţională. 

În Icoană şi privaz, se autodefinea astfel: „Şi eu, eu 
sunt copilul nefericitei secte/ Cuprins de-adânca sete a 
formelor perfecte;”. Eminescologi de primă importanţă, 
ca Petru Creţia, au înţeles greşit că asemenea 
autodefinire îl plasa pe Eminescu în estetica veche, 
perpetuată din antichitate. În realitate, poetul se raporta 
la ceea ce numim astăzi singularităţile canonice ale unor 
Dante sau Shakespeare, condamnând retorismul clasic 
incapabil să ajungă la „frumuseţea cea vrednică de 
Dante” sau la forţa privirii lui Shakespeare: „Şi eu simt 
acest farmec şi-n sufletu-mi admir/ Cum admira cu ochii 
cei mari odat’ Shakespeare”.  

 
 Scrisorile inedite scoase la iveală în anul 2000 

contrazic părerea lui Petru Creţia că Eminescu nu avea 
de gând să-şi publice un volum, din cauza scrupulelor în 
materie de definitivare a formei textelor. În manuscrise e 
consemnat un proiect cu titlul Lumină de lună. Din 1882, 
poetul a lucrat, îndemnat de Maiorescu, la o Carte, în 
sensul dat cuvântului de Mallarmé. Într-o scrisoare din 8 
februarie 1882 adresată Veronicăi Micle, mărturiseşte: 
„Titus îmi propune să-mi editez versurile şi am luat de la 
el volumul din 1870-1871 din «Convorbiri» unde stau 
«Venere şi Madonă» şi «Epigonii». Vai Muţi, ce greşeli 
de ritm şi rimă, câte nonsensuri, ce cuvinte stranii. E oare 
cu putinţă a le mai corija, a face ceva din ele? Mai nu 
cred, dar în sfârşit să cercăm”11. Reacţia dovedeşte spirit 
critic, fiindcă poetul voia depăşirea simplelor forme 
versificate, aruncate pe hârtie, năzuind să le surprindă în 
dinamismul lor profund, cum arată următoarea notă de 
manuscris, menită să schimbe viziunea asupra 
frumosului artistic: „S-a zis de mult că frumuseţea 
consistă în proporţia de forme. Nimărui (s.n.) nu i-a venit 
în minte că consistă în proporţia de mişcări şi, cu toate 
acestea, asta e adevărata frumuseţe. Frumuseţi moarte 
sunt cele cu proporţie de forme, frumuseţi vii cele cu 

                                                 
11 Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit, ediţie îngrijită, transcriere, note 
şi prefaţă de Christina Zarifopol-Illias, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 
188. 

proporţie de mişcări. E evident că această proporţie de 
mişcare unde nimic nu e prea întins, nici prea flasc, e o 
stare de echilibru – fericirea”12.  

Cunoaşterea profesionistă a tehnicilor prozodice şi 
de versificaţie, dovedită de poet şi prin laudele aduse 
figurilor de stil („iambii suitori, troheii, săltăreţele 
dactile” – Scrisoarea II, ca să nu mai vorbim de sonetul 
intitulat Iambul), a fost pusă, aşadar, în slujba 
surprinderii armoniei universului, a „muzicii de sfere”, 
având echivalent în plan omenesc iubirea, aducătoare a 
echilibrului antitezelor din lume: fericirea. Ceea ce 
contrazice prejudecata pesimismului eminescian. Poetul 
imagina capul geniului creator astfel: „Oamenii învăţaţi, 
dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte 
mi-i închipuiesc ca o sală întunecată cu o uşă de intrare şi 
cu una de ieşire. Ideile străine intră printr-o uşă, trec prin 
întunericul sălii şi ies pe cealaltă, indiferente, singure şi 
reci. Capul unui om de talent e ca o sală iluminată cu 
pereţi de oglinzi. De-afară vin ideile într-adevăr reci şi 
indiferente – dar ce societate, ce petrecere găsesc. În 
lumina cea vie ele îşi găsesc pe cele ce s-aseamăn, pe cele 
ce le contrariază, dispută – concesii şi ideile cele mari, 
chintesenţa vieţei sale sufleteşti, se uită la ele dacă şi cum 
s-ar potrivi toate fără să se contrazică. Şi cum ies ele din 
această sală iluminată? Multe, întâi inamice ies înfrăţite, 
toate cunoscându-se, toate ştiind clar în ce relaţiune stau 
sau pot sta – şi astfel se comunică şi auditoriului şi el se 
simte în faţa unei lumi armonice care-l atrage.”13 
Eminescu a folosit o impresionantă diversitate de forme 
poetice (sonet, glosă, gazel, poem, doină, pastel, 
romanţă, poem dramatic, basm în versuri etc.) şi 
prozodice, de la versul popular şi alexandrinul românesc 
până la versul liber şi strofa alcaică a antichităţii, 
încununând-o, pe aceasta din urmă, în inegalabila 
capodoperă care este Odă (în metru antic), considerată de 
unii critici drept cea mai frumoasă şi mai profundă 
poezie din literatura română. Sub semnul armoniei 
corale şi simfonice finale recepta G. Călinescu şi 
Luceafărul, poemul asupra căruia am zăbovit mai mult: 
„Unitatea se înfăptuieşte muzical. Unele strofe tac, altele 
cântă, în acord cu flautele unei orgi. La sfârşit răsună 
toate într-un ţipăt coral”14. 

 
„Proporţia de mişcări” care defineşte noua estetică, 

este, aşadar, de ordin muzical, ca în simbolismul 
contemporan cu sine şi, aparent, ignorat. Cert e că 
Eminescu a conceput lumea muzical fără influenţe 
livreşti străine, ci, mai degrabă, pe terenul folclorului 
românesc, aşa cum Brâncuşi a înnoit sculptura 
universală ancorat în spiritualitatea arhaică a ţăranului 

                                                 
12 M. Eminescu, Opere, XV, Fragmentarium. Addenda ediţiei, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 1993, p. 332. 
13 Mihai Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1981, p. 544. 
14 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, 
Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1941, p. 418. 
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român, dar şi datorită lui Eminescu. De altfel, „proporţia 
de mişcări” eminesciană, zborul cosmic al Luceafărului, 
trece, uimitor, în „zborul” păsărilor brâncuşiene, dar, 
mai ales, în „zborul” Coloanei Infinitului: 

 
Porni luceafărul. Creşteau 
   În cer a lui aripe, 
Şi căi de mii de ani treceau 
   În tot atâtea clipe. 
 
Un cer de stele dedesupt 
   De asupra-i cer de stele –  
Părea un fulger ne’ntrerupt, 
   Rătăcitor prin ele, 
 
De altfel, Brâncuşi şi-a recunoscut eminescianismul 

structural în mărturiile şi în aforismele sale. Unul dintre 
acestea vorbeşte chiar de „proporţia de mişcări”, pe care 
Brâncuşi o numeşte interioară: „Proporţia interioară este 
ultimul adevăr inerent de absolut în toate lucrurile.”15 
Eminescu a descoperit „corespondenţele” baudelairiene 
atât de preţuite de simbolişti în poezia populară, după 
cum a identificat arheul în basmul popular Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Sunt „corespondenţe” 
între cer şi pământ, fără de care nu există armonie în lume 
şi nici în artă. Întreaga poezie eminesciană o dovedeşte. 
Creşterea, ca şi în cazul aripilor hyperionice, este arheică. 
Simţurile obişnuite nu o percep. Noi nu percepem lumea 
decât în două sau în trei dimensiuni. Numai că 
universul, cum a demonstrat Einstein, e cel puţin 
cvadrimensional, timpul fiind a patra dimensiune. 
Eminescu o percepe în creştere, văzută ca tainică legătură 
între spaţiu (care este static) şi timp (care dă dinamism 
spaţiului). O astfel de vedere cvadrimensională nu se 
învaţă din cărţi sau în „colbul şcolii”, ci din chinurile 
vieţii, cum spune poetul în postuma În zădar în colbul 
şcolii: 

 
Nu e carte să înveţi 
Ce viaţa s-aibă preţ –  
Ci trăieşte, chinuieşte 
Şi de toate pătimeşte 
Ş-ai s-auzi cum iarba creşte. 
 
Numai aşa proporţia de mişcări, adică frumuseţea din 

lume şi din artă, e văzută şi auzită. Astfel e posibil ca 
pădurea să se legene „fără ploaie, fără vânt” (Ce te 
legeni…). Înteriorizarea mişcării capătă imagini de o rară 
sugestie, ca în Dorinţa, unde codrul apare ca bătut de 
gânduri, dar şi de „blânda batere de vânt”, armonia 
muzicală realizându-se complex, începând la nivel 
prozodic şi terminând cu aliteraţii-simbol şi repetiţii: 

 

                                                 
15 Pentru amănunte, a se vedea Theodor Codreanu, Eminescu şi 
Brâncuşi, în Eminesciene, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2011, pp. 52-57. 

Adormind de armonia 
Codrului, bătut de gânduri… 
Flori de teiu deasupra noastră 
Or să cadă rânduri-rânduri. 
 
Sau această minune de legănare muzicală sugerată 

nostalgic-interogativ doar prin jocul pur al rimelor şi al 
peonilor I, III: 

 
Dintre sute de catarge         vv-v  vv-v 
   Care lasă malurile,           vv-v  -vvv  
Câte oare le vor sparge       vv-v  vv-v 
   Vânturile, valurile?          -vvv / -vvv 
 
Şi tot aici Eminescu atrage atenţia asupra tainelor 

neînţelese ale geniului său creator aflat în corespondenţă 
cu arheitatea naturii: 

 
Neînţeles rămâne gândul 
   Ce-ţi străbate cânturile, 
Zboară vecinic, îngânându-l, 
   Valurile, vânturile. 
 
Romantismul eminescian. Aceia care au readus în 

poezie „armonia lui Plato”, cum o numeşte Eminescu, au 
fost romanticii. Pe urmele lor au păşit simboliştii când, în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au proclamat, 
prin vocea lui Paul Verlaine, principiul poetic de la 
musique avant toute chose. Curiozitatea e că istoricii şi 
criticii literari români au ignorat această continuitate în 
ce-l priveşte pe Eminescu, refuzându-i acestuia 
solidaritatea modernă cu poezia europeană a vremii, 
înglobându-l pe scriitorul nostru în rândurile unui 
romantism tardiv. Astfel s-au impus etichetele de lungă 
durată „romantic întârziat”, „ultimul mare romantic 
european” etc. Faptul e cu atât mai curios, cu cât primul 
mare critic român, Titu Maiorescu, nu l-a perceput pe 
Eminescu aparţinător la un curent literar care murise 
deja în jurul anului 1850, când tocmai se năştea poetul 
nostru. Dimpotrivă, chiar din studiul Direcţia nouă în 
poezia şi proza română (1871-1872), apărut în „Convorbiri 
literare”, criticul subliniază modernitatea poeziei şi 
gândirii lui Eminescu, pentru ca în studiul Eminescu şi 
poeziile lui (1889) să tranşeze definitiv: „Eminescu este un 
om al timpului modern, cultura lui individuală stă la 
nivelul culturei europene de astăzi. Cu neobosita lui 
stăruinţă de a ceti, de a studia, de a cunoaşte, el îşi 
înzestra fără preget memoria cu operile însemnate din 
literatura antică şi modernă. Cunoscător al filozofiei, în 
special a lui Platon, Kant şi Schopenhauer, şi nu mai 
puţin al credinţelor religioase, mai ales al celei creştine şi 
buddhaiste, admirator al Vedelor, pasionat pentru 
operele poetice din toate timpurile, posedând ştiinţa 
celor publicate pănă astăzi din istoria şi limba română, el 
afla în comoara ideilor astfel culese materialul concret de 
unde să-şi formeze înalta abstracţiune care în poeziile lui 
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ne deschide aşa de des orizontul fără margini al gândirii 
omeneşti. Căci cum să ajungi la o privire generală dacă 
nu ai în cunoştinţele tale treptele succesive care să te 
ridice pănă la ea? Tocmai ele dau lui Eminescu cuprinsul 
precis în acele versuri caracteristice în care se întrupează 
profunda lui emoţiune asupra începuturilor lumii, 
asupra vieţei omului, asupra soartei poporului român.”16 

 
Maiorescu rezumă aici, exemplar, personalitatea 

culturală şi poetică a lui Eminescu, sub semnul 
indubitabil al modernităţii. Toţi istoricii şi criticii literari 
au lăudat studiul lui Maiorescu din 1889, dar, paradoxal, 
au pierdut imaginea modernităţii poetului şi 
gânditorului sub impulsul prejudecăţilor legate de 
tipologia curentelor literare. Asta fiindcă modern a fost 
considerat doar simbolismul francez, în epocă, or, 
Eminescu, de formaţie germană, avea reticenţe faţă de 
superficialitatea spiritului francez (ceea ce şi explică 
respingerea experimentului simbolist al lui Alexandru 
Macedonski), deşi, în profunzimile sale, etala afinităţi cu 
Charles Baudelaire, cu Arthur Rimbaud sau Stéphane 
Mallarmé, cum vor dovedi criticii mai noi. Aceştia au 
demonstrat că avangarda culturii moderne a vremii nu 
se manifesta la Paris, ci la Berlin, adică tocmai în mediul 
în care şi-a făcut studiile Eminescu. Pe bună dreptate, 
Ilina Gregori se întreba: „Cum să repetăm formula 
standard romantic târziu şi să-i reiterăm conotaţiile – 
inadaptare la ritmurile istoriei, anacronism, decalaj în 
raport cu ora culturii occidentale etc. – când opţiunile 
intelectuale ale lui Eminescu în perioada decisivă a 
formării sale se îndreaptă tocmai spre ceea ce oferă mai 
modern şi mai actual ştiinţa germană?”17 E ceea ce ştia 
foarte bine Titu Maiorescu, dar nu şi criticii literari de 
mai târziu. Şi totuşi, parcă spre a ne demonstra cât de 
puţin îl cunoaştem, poetul a ţinut să-şi afirme 
apartenenţa la… romantism (Eu nu cred nici în Iehova): 

 
Nu mă-ncâtaţi nici cu clasici, 
Nici cu stil curat şi antic –  
Toate-mi sunt de o potrivă, 
Eu rămân ce-am fost: romantic. 
 
Cu alte cuvinte, Eminescu nu aderă nici la 

„clasicismul” cultivat de Junimea sau la cel francez, 
apus, nici la tradiţia antică, tot clasică, ci la romantism, 
pe care el îl asimilează modernului, conform, altminteri, 
celebrei dispute din cultura franceză: querelle des Anciens 
et des Modernes, în urma căreia au biruit romanticii. 
Aşadar, Eminescu aderă la modernitatea romanticilor, 
neluând în seamă că, între timp, romantismul fusese 

                                                 
16 Titu Maiorescu, Opere, II, ediţie, note, comentarii, variante, indice, de 
Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, note şi comentarii, 
de Alexandru George şi Al. Săndulescu, Bucureşti, Editura Minerva, 
1984, pp. 97-98. 
17 Ilina Gregori, Ştim noi cine a fost Eminescu?, Bucureşti, Editura Art, 
2008, p. 55. 

„învins” de simbolism, deşi acesta se născuse din 
revoluţia romantică. Altfel spus, Eminescu socoate că 
romantismul este mai modern decât proaspătul 
simbolism francez. Oare se înşela el, cum au decis 
cvasiunanim criticii şi istoricii literari, încât l-au calificat 
pe poetul nostru „romantic întârziat” sau fie şi „ultimul 
mare romantic european” (şi chiar „cel mai mare”), 
considerându-se, cu ultimul clişeu, că i se face o favoare? 
Eminescu nu se înşela deloc, geniul său mergând şi de 
astă dată la ţintă. Fiindcă el a înţeles, cu mult înaintea 
modernilor din următoarele două secole, că romantismul 
este calea regală a poeziei (dar nu numai) din toate 
timpurile. O intuiseră şi câţiva dintre romanticii 
germani, între care Novalis şi fraţii August şi Friedrich 
Schlegel, însă Eminescu dă romantismului turnura 
„antimodernă”, care va fi conceptualizată abia spre 
sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-
lea. Ironia face că această schimbare de paradigmă, atât 
de eminesciană, să fie conceptualizată de un francez, 
Antoine Compagnon18, dar şi de teoreticianul canonului 
occidental, criticul american Harold Bloom19. Aşa încât, în 
felul lor, atât criticii secolului al XX-lea, cât şi detractorii 
de ultim ceas, au avut dreptate să-l considere pe 
Eminescu „antimodern”. Numai că, între timp, conotaţia 
negativă a cuvântului a devenit pozitivă, la superlativ, ca 
şi în cazul etichetei „reacţionar”20, dominantă pozitivă în 
antimodernismului teoretizat de Antoine Compagnon. 
Criticul francez însă trebuie să recurgă la un paradox: 
consideră că antimodernii sunt adevăraţii moderni, cei cu 
spirit critic. Pentru a evita această flagrantă contradicţie 
în termeni, mă număr printre cei care au propus un nou 
concept, care merge dincolo de modernism, 
antimodernism şi postmodernism: transmodernismul.21 

La începutul anilor ’80 ai secolului trecut22, am 
încercat, în premieră, să-l smulg pe Eminescu de sub 
eticheta „romantic întârziat”, găsind aprobare din partea 
unor eminescologi de mare prestigiu ca Edgar Papu, Zoe 
Dumitrescu-Buşulenga şi George Munteanu. De altfel, 
George Munteanu va scrie, ulterior, despre „triada 
precursoare” a poeziei moderne: Edgar Poe, Charles 
Baudelaire şi Mihai Eminescu23. În ce mă priveşte, 
mergeam până la o radicală scoatere a poetului de sub 
umbrela curentului literar manifestat, în Europa, la 

                                                 
18 Antoine Compagnon, Antimodernii. De la Joseph de Maistre la Roland 
Barthes, trad. din franceză de Irina Mavrodin şi Adina Diniţoiu, pref. de 
Mircea Martin, Bucureşti, Editura ART, 2008. 
19 Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, 
New York, Harcourt Broce, 1994, v. trad. din engleză a Deliei 
Ungureanu, Canonul occidental – Cărţile şi şcoala Epocilor, Bucureşti,  
Grupul Editorial Art, ediţia a II-a, 2007. 
20 Vezi eseul nostru Şansa de a fi reacţionar, în Eminesciene, pp. 140-152. 
21 Cf. Theodor Codreanu, Transmodernismul, Iaşi, Editura Junimea, 
colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare”, 2005; ediţia a doua revăzută 
şi adăugită, Iaşi, Princeps Edit, 2011. 
22 Theodor Codreanu, Eminescu – Dialectica stilului, Bucureşti, Editura 
Cartea Românească, 1984. 
23 George Munteanu, Eminescu şi eminescianismul, Bucureşti, Editura 
Minerva, 1987. 
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sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. Îmi fundamentam opţiunea pe 
studiile lui Titu Maiorescu. Liderul Junimii, altminteri, n-
avea aderenţă la romantism, scriind defavorabil despre 
paşoptişti, ceea ce însă nu s-a întâmplat cu Eminescu, 
admirator al acestor înaintaşi. Aderenţa poetului la 
romantism nu însemna o solidarizare cu un curent 
cultural şi literar devenit anacronic, ci aderenţă la un 
romantism fundamental, cum îl va numi între cele două 
războaie mondiale poetul Alexandru Philippide. 
Modernitatea lui Eminescu izvora tocmai din latura 
perenă a romantismului. Cel dintâi, la noi, care înţelesese 
acest lucru, a fost A.C. Cuza. După cunoscuta lui ediţie 
din opera eminesciană, A.C. Cuza a scris o amplă 
monografie despre romantismul eminescian, între 1914 – 
1919. Din păcate, această excepţională lucrare, rămasă 
nefinisată pentru tipar, s-a publicat abia în 2010, prin 
grija criticului şi istoricului literar Ionel Oprişan24. Am 
spus într-un studiu din revista „Bucovina literară” 
(Revelaţia unei exegeze inedite), retipărit în Eminesciene 
(2012), că altfel ar fi arătat eminescologia dacă exegeza 
lui A.C. Cuza ar fi apărut la momentul scrierii ei. 

Noutatea adusă de A.C. Cuza era o altă concepţie 
despre romantism, izbitor de asemănătoare cu viziunea 
despre moderni şi antimoderni la contemporanul nostru 
Antoine Compagnon. Cuza împărţea scriitorii şi 
gânditorii în două categorii: romantici şi raţionalişti, 
ultimii fiind adepţi ai raţionalismului de tip cartezian, 
precum reprezentanţii clasicismului francez din secolul 
al XVII-lea. Romanticii, în schimb, nu despart gândirea de 
„inimă”. Încă Blaise Pascal (1623-1662) spusese: „Inima 
are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte.” Principiul 
după care s-a orientat Eminescu toată viaţa a fost, 
deopotrivă, minte şi inimă, aflate în armonie, în echilibru. 
Spre deosebire de Kant, maestrul său care era adeptul 
raţiunii pure pentru domeniul cunoaşterii, Eminescu nu a 
despărţit niciodată destinul fiinţei umane de inimă, de 
sentiment: „Şi eu pun destinul acestei lumi într-o inimă 
de om”, cum spune într-o însemnare. Ruptura modernă 
dintre sentiment şi raţiune a dus la secularizarea 
societăţilor europene, ca ruptură dintre logica Sfintei 
Treimi, a iubirii, şi logica aristotelică, binară, cu două 
valori, ignorându-se ceea ce ethosul transdisciplinar de 
azi numeşte terţul tainic inclus, această a treia valoare a 
gândirii fiind tocmai iubirea. Or, armonia eminesciană, 
despre care am vorbit şi care este esenţa artei poetului 
nostru, înseamnă echilibrul antitezelor, echilibrul dintre 
sentiment şi raţiune. Aceasta e marea contribuţie 
eminesciană la progresul artei moderne, expresia 
romantismului său profund, antimodern şi modern 
deopotrivă. 

● 
                                                 
24 A.C. Cuza, Mihail Eminescu ca reprezentant al romantismului, vol. I, II, 
în colecţie, vol. 23-24, Bucureşti, Editura SAECULUM I.O., 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviuri 
exclusive  

de Cristinel C. POPA 
 

Prof. dr. Theodor Codreanu, premiat 
recent de Academie: “Sunt unii 
supăraţi că Eminescu există... A dorit 
înfăptuirea Daciei Mari, ideal pentru 
care a fost jertfit... Un destin exemplar 
care se iveşte o dată la 1000 de ani”  
 

“Profesorul în Eminescu” Theodor Codreanu a primit recent 
Premiul “Titu Maiorescu” din partea Academiei Române. Distincţia 
înnobilează excelenţa în cercetarea literară cu privire la poetul 
naţional. Descălecând din “codrii” Huşilor în capitală pentru a fi 
omagiat, a primit unul din cele mai respectate premii pe tărâmul 
literar. Cu nici două săptămâni înainte i se decernase o distincţie 
asemănătoare din partea Editurii Contact internaţional. Este 
considerat unul din cei mai mari eminescologi pe care i-a dat 
România după apusul “Luceafărului românesc”. Profesorul dr. 
Theodor Codreanu e un “dascăl” important al literaturii române. 
Frumos şi timid, marele cărturar trăieşte în provincie, la Huşi, unde 
este profesor de limba şi literatura română. L-am întâlnit deunăzi la 
Iaşi. Puţin la trup, însă cu inima mare, lăfăindu-se într-o tăcere ce 
impunea respect, de-a dreapta respectabilei sale soţii (şi ea un 
intelectual deosebit, profesor Lina Codreanu), se distingea între 
ieşenii vorbăreţi şi energici prin inteligenţă şi înţelepciune. A avut 
amabilitatea să-mi acorde în exclusivitate un interviu.   

 
Reporter: Cât de important este şi ce reprezintă 

pentru dvs. ultimul premiu? Dar celelalte?  
Prof. dr. Theodor Codreanu: Premiul “Titu Maiorescu” al 
Academiei Române mi-a fost decernat pe 19 decembrie 2013 
pentru cartea mea “Ion Barbu şi spiritualitatea românească 
modernă. Ermetismul canonic”, apărută la Editura Curtea 
Veche din Bucureşti, în 2011, în Colecţia “ştiinţă, 
spiritualitate, societate”, patronată de academician Basarab 
Nicolescu şi de Magda Stavinschi. Desigur, este cea mai 
înaltă recunoaştere a unui for ştiinţific din România, cu atât 
mai mult cu cât se acordă o singură dată în viaţă. O consider 
şi ca o răsplată pentru munca mea de o viaţă pe tărâmul 
literaturii şi culturii româneşti, concretizată în cele 45 de 
cărţi publicate până azi. E şi un semn că Academia Română e 
deschisă nu numai către valorile naţionale din capitală sau 
din marile centre culturale din ţară, ci şi spre cele care se 
ivesc din “margine”. Celelalte premii? Sunt, fireşte, 
importante (între care două ale Uniunii Scriitorilor, Filiala 
Iaşi, altul al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al 
Bibliotecii Naţionale de la Chişinău), dar premiile nu trebuie 
să devină scopul creatorului de cultură, acestea fiind adesea 
conjuncturale. Mă gândesc, bunăoară, că Academia Română 
nu l-a premiat pe Eminescu pentru volumul Poesii (1883) 
tocmai atunci când poetul ar fi avut stringentă nevoie şi de o 
recunoaştere financiară, în anii cei mai grei ai vieţii. Or, pe 
vremea aceea, premiile Academiei erau şi consistente băneşte. 
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Aforisticamente 
 

Până la şapte ani, toţi te învaţă să vorbeşti. După aceea, 
te învaţă să taci.  

Fino a sette anni, tutti ti insegnano a parlare. Dopo, ti 
insegnano a tacere. 

** 

Bărbatul plăteşte la restaurant, femeia – acasă.  

L'uomo paga il conto al ristorante, la donna - a casa. 

** 

Războiul începe odată cu moartea cavalerismului.  

La guerra comincia con la morte del cavallerismo. 

** 

Abia la coborâre băgăm de seamă colţurile 
ameninţătoare ale stâncilor pentru care n-am avut ochi la 
urcare. 
Solo nella discesa osserviamo gli spigoli minacciosi delle 
rocce, perché non abbiamo avuto occhi per loro nella 
salita. 

** 

Te dai în spectacol dacă nu eşti actor pe scena vieţii.  

Ti dai in spettacolo se non sei attore sulla scena della 
vita. 

** 

Toamna poposesc în ramurile pomilor stoluri de fructe 
gata s ă zboare.  

In autunno sostano sui rami degli alberi stormi di frutti 
pronti a volare. 

** 

Să nu tragi nădejde că la lumina fulgerului vei vedea 
lucrurile aşa cum sunt. 

Non sperare che, nella luce del fulmine, potrai vedere le 
cose cosi come sono. 

** 

La oamenii inteligenţi lenevia se aciuează în trup, la cei 
mediocri, în minte.  

Nelle persone intelligenti la pigrizia trova rifugio nel 
corpo, in quelle mediocri nella mente. 

** 

Ura judecă, dragostea ceartă. 

L’odio giudica, l’amore rimprovera. 

** 

 
Reporter: Cât de mare a fost efortul şi ce sacrificii a inclus 
munca pentru scrierea cărţii premiate?  
Th. Codreanu: Despre munca la o carte (cărţi) nici măcar nu 
trebuie să se vorbească, ci să se facă! Fiind vorba de Ion 
Barbu, cel mai dificil poet român de după Eminescu, nu te 
poţi aventura să scrii decât după o îndelungată iniţiere. Şi 
aici nu e vorba de dimensiunile operei, ci de o complexitate 
hermeneutică singulară, fiindcă poetul Ion Barbu şi 
matematicianul Dan Barbilian par două personalităţi cu 
totul diferite. Era nevoie de a găsi cheia transdisciplinară 
care îi uneşte şi aceea este ermetismul canonic, prezent 
deopotrivă în poezie şi în geometrie. Critica ratase această 
întâlnire dintre poet şi matematician din pricină că 
ermetismul poetic fusese redus la ermetismul filologic de tip 
Mallarmé şi Valéry, deşi autorul Jocului secund protestase în 
faţa acestei reducţii. 
 
Reporter: Cum de aţi “îndrăznit” (pentru că atunci când aţi 
început, eraţi un tânăr cu puţină experienţă) să vă ocupaţi 
cu studierea “poetului nepereche”, devenind, în cele din 
urmă, unul dintre cei mai importanţi eminescologi, autor a 
nu mai puţin de opt cărţi despre Eminescu, plus alte zeci de 
studii şi eseuri risipite prin diverse publicaţii? 
T. C.: În materie de spiritualitate, noi suntem maturi de la 
bun început. Cine nu se naşte cu această şansă nici o 
experienţă nu-l poate trage spre alt nivel de Realitate, cum 
ar spune academician Basarab Nicolescu, eminentul filosof 
al fizicii cuantice şi scriitor, totodată. O să te surprind 
zicând că m-am trezit “eminescolog” încă de pe băncile 
liceului, deşi nu eram. Ba chiar, în clasa a XI-a, la Bârlad, 
scrisesem deja un eseu polemic privind personalitatea lui 
Eminescu, articol pe care l-am redescoperit în 2000, 
publicându-l, cu mici retuşuri stilistice, în cartea mea 
Controverse eminesciene. Desigur, acumulările în 
cunoaşterea vieţii şi operei eminesciene au venit de-a lungul 
anilor, văzând şi acum cât de puţin cunosc din Eminescu şi 
din cele câte s-au scris despre el. Numai conştiinţa propriei 
ignoranţe e îndemn către cunoaştere şi descoperire de noi 
“feţe” ale geniului eminescian, chiar conform zisei poetului 
din poema Cărţile, închinată lui Shakespeare: “Ca Dumnezeu 
te-arăţi în mii de feţe / şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-
nveţe.” Eminescu se autodefineşte în aceste versuri. Aşa se 
explică de ce oricât de mult s-a scris şi se va scrie despre el, 
niciodată nu-i vom cunoaşte toate “feţele”. Să fie asta 
singura îngrijorare, chiar şi a celor care-s supăraţi că 
Eminescu există! 
  
Reporter: Ce ştiu mai puţin cititorii despre Mihai 
Eminescu? 
T.C.: Îmi imaginez că aceia care citesc Jurnalul Naţional 
sunt atât de diverşi, încât, în ansamblu, ştiu suficient despre 
Eminescu...Îmi imaginez doar că aceştia nu-i cunosc 
suficient opera, cea care se întinde în cuprinsul ediţiei 
naţionale de şaisprezece volume. Acolo e greu de ajuns, dar, 
parafrazându-l pe Napoleon, în raniţa fiecărui cititor al lui 
Eminescu se află bastonul de… eminescolog. Fie şi numai 
pentru el însuşi. 
 
Reporter: S-a scris mult despre poet. Dvs., din documentele 
pe care le-aţi studiat, ce aţi aflat nou sau ce credeţi că se ştia 
mai puţin despre Eminescu?  
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Nu subiectul face conversaţia plăcută, ci ocolirea lui cu 
eleganţă.  

Non è il soggetto che rende piacevole la conversazione, 
ma ciò che viene eluso con eleganza. 

** 

Cine nu e nebun la tinereţe cum va fi înţelept la 
bătrâneţe? 
Chi non è folle da giovane come può diventare saggio da 
vecchio? 
 
** 
Să fii recunoscător femeii care reuşeşte să te lecuiască de 
femei. 
Sii riconoscente alla donna che riesce a guarirti dalle 
donne. 
 
** 
Nu poţi vedea bine în propria ta oglindă dacă nu arunci 
ochii şi în oglinzile altora. 
Non puoi vedere bene nel tuo specchio se non dai 
un'occhiata anche negli specchi degli altri. 
 
** 
Cenzura este fecundă doar în morală. 
La censura è feconda solo nella morale. 
 
** 
Bătrâneţea este viaţă cu încetinitorul. De aceea, bătrânii 
văd mai bine 
La vecchiaia è la vita al rallentatore. Per questo, gli 
anziani vedono meglio. 
 
** 
A opta minune a lumii: să iasă câştigător cel mai bun. 
L'ottava meraviglia del mondo: che esca vincitore il 
migliore. 
 
** 
Paradoxul este un protest la prima cunoscută a ecuaţiei. 
Il paradosso è una protesta verso il primo termine noto 
dell'equazione. 
 
** 
Gândul gloriei de ce-i mai frământă şi pe cei celebri? 
Perché il pensiero della gloria sta preoccupando anche 
quelli che sono famosi? 
 
** 
Una e cenzura stilistică, esenţială în reuşita artistică, şi 
alta e cenzura ideologică, esenţială în eşecul artei. 

Una cosa è la censura stilistica, essenziale nella riuscita 
artistica, e un’altra è  la censura ideologica, essenziale nel 
fallimento dell'opera. 

 
T.C.: Tot ce am aflat “nou” despre Eminescu am consemnat 
în cele câteva mii de pagini pe care i le-am închinat. Am 
aflat, între multe altele, de pildă, că nefastul tratament cu 
mercur n-a fost iniţiativa doctorului Iszac, la Botoşani, în 
1887, cum s-a spus până mai ieri, ci i s-a administrat 
“tratamentul” chiar de către dr. Alexandru Şuţu, în 1883, 
ceea ce a însemnat un adevărat dezastru pentru starea 
poetului. Pe de altă parte, părerea mea e că nu poţi să-l 
citeşti pe Eminescu fără să afli ceva nou, chiar reluând 
acelaşi text, în virtutea versului său din Glossă: “Toate ’s 
vechi şi nouă toate”. Aşa fiind, cine nu citeşte cu ochi 
proaspăt un text, ori o face de silă, ori “e mort de viu”, ca să 
folosesc tot o spusă eminesciană...E trist, spre exemplu, că 
unele detalii noi despre viaţa lui Eminescu, îndeobşte cele 
privitoare la ultimii ani de viaţă (28 iunie 1883 - 15 iunie 
1889) sunt răstălmăcite ca “senzaţionale”. Ele fac parte 
dintr-un destin exemplar, care se iveşte o dată la o mie de 
ani. 
 
Reporter: Când şi cât de greu a trăit Eminescu. Eu am citit 
recent despre latura sa…melomană. A fost şi dansator, 
jucător de cărţi, amator de iubite? Mai găsea el timp şi 
pentru aşa ceva? 
 
T.C.: Dar ce crezi că Eminescu era căzut din lună? Viaţa lui a 
fost completă şi complexă. Despre înclinaţia lui spre cântec, 
ca interpret chiar de muzică populară, a scris o întreagă 
carte poeta Lucia Olaru Nenati. îi plăcea să tăifăsuiască 
până târziu pe la Bolta Rece din Iaşi împreună cu marele său 
prieten Ion Creangă, de se minunau junimiştii ce pot să 
discute ei atâta, nişte oameni total deosebiţi, aparent. A 
fugit şi de la şcoală, de la gimnaziul din Cernăuţi, mergând 
vreo sută de kilometri pe jos, spre necazul căminarului 
Gheorghe Eminovici, care l-a şfichiuit bine ducându-l pe 
dezertor unde-i era locul. Viaţa lui Eminescu a fost plină de 
aventuri lumeşti, din copilărie până la moarte, încât te 
întrebi când a mai avut timp să citească enorm şi să scrie 
peste cincisprezece mii de pagini. Dacă astea par 
“senzaţionale”, fie şi aşa! 
 
Reporter: Scrie undeva academicianul  Solomon Marcus că 
avea reale şi solide cunoştinţe de matematică. Ce nu ştiu 
românii că ştia Eminescu? 
 
T.C.: Avea, deşi în şcoală dascălii n-au fost capabili să-i 
insufle dragostea de matematică, îndepărtându-l de ea. A 
trebuit să descopere, pe cont propriu, că matematica este 
limba universală a omenirii. Manuscrisele îi sunt înţesate de 
formule matematice. Răspunzând la întrebarea unei anchete 
revuistice interbelice, cam ce crede că ar fi făcut Eminescu 
dacă ar fi trăit în acei ani, poetul şi matematicianul de geniu 
Ion Barbu considera că autorul Luceafărului ar fi continuat 
să aprofundeze matematicile, numai astfel putând să ajungă 
la Cartea perfectă pe care nu a reuşit s-o definitiveze în 
timpul vieţii, împiedicat de împrejurări. Astăzi, ştiinţa nu 
mai este considerată ca opusă şi străină universului artistic. 
Iar Eminescu a înţeles asta, ştiindu-se deopotrivă literat şi 
om de ştiinţă. 

 
Reporter: Reîntorcându-ne, spre final, la dvs., puteţi 
rezuma, în doua-trei fraze, un portret al propriei cariere? 
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** 

Cu siguranţă, spiritul avangardei este mai important 
decât ceea ce lasă în urmă. 

Con sicurezza, lo spirito dell'avanguardia è più 
importante di ciò che lascia dietro di sé. 

** 

În artă, narcisismul e fecund; în morală, e o catastrofă. 

In arte, il narcisismo è fertile; in morale, è una catastrofe. 

** 
Stilul ca manieră miroase a parvenitism. 
Lo stile in quanto maniera odora di arrivismo. 
 
** 
Stilul frumos nu e stil, ci o dorinţă de stil. 
Il bello stile non è stile, ma un desiderio di stile. 
 
** 
Criticii sunt preoţii artei. Ei întreţin cultul, dar şi toate 
mistificările. 

I critici sono i sacerdoti dell'arte. Essi conservano il culto, 
ma anche tutte le mistificazioni. 

** 

Talentul e statornic; geniul, ca şi iubirea, te vizitează o 
dată sau – mare noroc – de câteva ori într-o viaţă de om. 

Il talento è costante; il genio, come l'amore, ti visita una 
volta o - se sei fortunato - più di una volta in una vita. 

** 

Aforistul: albină care culege de pe o mie de flori o 
picătură de miere. 

L'aforista: ape che raccoglie da mille fiori una goccia di 
miele. 

** 

Maniera este imitabilă, stilul niciodată 

La maniera è imitabile, lo stile mai. 

** 

Talazurile sunt poezia mării. Marea dezlănţuită e plină 
de iambi, trohei, dactili… 

I flutti sono la poesia del mare. Il mare scatenato è pieno 
di giambi, trochei, dattili... 

** 

Ori pui foc pe hârtie, ori pune hârtia pe foc! 
O metti il fuoco nella carta, o metti la carta sul fuoco! 
 
** 
Când criticul e la strâmtoare, începe să dea citate. 

Quando il critico è in difficoltà, comincia a mettere le 
virgolette. 

 

T.C.: Faţă de datele seci oferite de wikipedia, pot veni şi eu 
doar cu o precizare: că de la debutul din 1969 până în 1989, 
timp de două decenii, cenzura comunistă nu mi-a permis să 
public decât două cărţi (romanul desfigurat Marele Zid, 1981, 
la Editura Junimea, din Iaşi, şi eseul Eminescu - Dialectica 
stilului, 1984, la Cartea Românească din Bucureşti). A rămas 
să recuperez “timpul pierdut” după 1989, când mi-au apărut 
43 de cărţi, în alte două decenii. 
 

Reporter: De unde vine numele de Codreanu? Huşi, 
Codreanu?         
T.C.: Numele vine de la părinţi, din străvechime. Aluzia la 
Codrenii huşeni, cu care mă gratula, insidios-simpatetic, 
Fănuş Neagu, ar fi onorantă. Numai că tatăl Căpitanului e 
cel care şi-a adăugat numele meu, la cel de Zelea/Zelinschi, şi 
nu invers! Din acest punct de vedere, sunt şi eu, ca să-l 
plagiez pe Petre Pandrea, un mandarin… moldovean. Spiţa 
Codrenilor din care mă trag e cea numeroasă de la Sârbi şi 
Bârlad, cea care a dat şi pe patronul vestitului Colegiu 
Naţional bârlădean, “Gheorghe  Roşca Codreanu”. 
 

Reporter: E posibil să mai existe mărturii, obiecte etc. de la 
familia Eminovici necunoscute? 
T.C.: Foarte posibil, de vreme ce în anul 2000 au apărut, “din 
neant”, cele 93 de scrisori inedite ale lui Eminescu adresate 
Veronicăi Micle, scrisori care schimbă serios ceea ce ştiam 
despre relaţiile dintre cei doi, dar nu numai. în ultimii ani, se 
vorbeşte de existenţa unui baston masonic, care i-ar fi 
aparţinut lui Eminescu, având încrustate pe el iniţialele ME. 
Nu cred în această poveste, cunoscând serioasele reticenţe ale 
poetului faţă de încurcatele căi ale masoneriei. Cert e că a 
luptat el însuşi pentru înfiinţarea unor societăţi secrete 
menite să pregătească înfăptuirea Daciei Mari, ideal pentru 
care a fost jertfit, dar care va fi dus la capăt  de generaţia lui 
Nicolae Iorga şi Constantin Stere. Eminescu a fost un 
membru marcant al Societăţii Carpaţii, a cărei ţintă a fost 
unirea Transilvaniei cu România. De aceea, va şi brutal 
desfiinţată în ziua de 28 iunie 1883, când a fost sechestrat şi 
poetul în “cămeşoiul de forţă” şi dus la sanatoriul lui Şuţu, 
boala, în starea ei malignă, fiind una iatrogenică, adică 
dobândită în casa de nebuni. Interesant că eminescologii au 
ştiu până acum că Societatea Carpaţii şi-a încetat 
activitatea în 1883. Dovezi proaspete (scoase la iveală de 
Bogdan C. Dogaru) arată că a fost reînfiinţată în 1884, cu 
filiale în mai multe oraşe din ţară, inclusiv una puternică, la 
Iaşi, unde se găsea şi Eminescu. N-ar fi exclus să aflăm că 
poetul a participat la unele acţiuni chiar în perioada aşa-
numitei “morţi civile”, de vreme ce prieteni apropiaţi ca 
Miron Pompiliu sau Daniel Ilarie Mânăstireanu redevin 
membri activi. Avocatul Mânăstireanu (cu care era prieten 
încă din 1866, de la Blaj) se va muta, în curând, la Huşi, ca 
magistrat, unde avea în construcţie o casă, actualul 
restaurant Podgoriile Huşilor. 
 

Reporter: De ce vă place Eminescu? 
T.C.: Din aceeaşi pricină pentru care îmi place viaţa, iar nu 
moartea. 
 

Reporter: Ce-ar fi România fără Eminescu? Dacă nu ar fi 
fost el, dvs. despre ce aţi fi scris?       
T.C.: Dacă n-ar fi fost Eminescu, tot despre el aş fi scris. 
Fiindcă Eminescu n-a fost un simplu individ, ci arheul 
românităţii şi al omului, în genere. 
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** 
Când cuvintele se prăvălesc grele de mustul vieţii, ele se 
iau la întrecere cu legile tainice ale Universului. 
Quando le parole cadono piene del mosto della vita, 
fanno a gara con le leggi segrete dell'universo. 
 
** 
Criticul care are prea mulţi prieteni printre scriitori, riscă 
să aparţină mai mult acestora decât artei. 
Il critico che ha troppi amici tra gli scrittori, rischia di 
appartenere più a loro che all'arte. 
 
** 
Devii genial de îndată ce începi să lucrezi ca natura. 
Diventi geniale appena cominci a lavorare come la 
natura. 
 
** 
Pornind de la aceleaşi idei, raţiunea imită, stilul creează. 
Sulla base della stessa idea, la ragione imita, lo stile crea. 
 
** 
Logoreea vine când logosul ţi se refuză. 
La logorrea viene quando il "logo" ti si rifiuta. 
 
** 
Muzica nu se ascultă cu urechile. De aceea, măgarul 
Kiril, atât de bogat în urechi, nici nu ia în seamă 
Rapsodiile lui George Enescu şi Dansurile ungare ale lui 
Brahms. 
La musica non si ascolta con le orecchie. Per questo, 
l'asino Kiril, con le orecchie così grandi, non fa 
attenzione alle Rapsodie di George Enescu e alle Danze 
ungheresi di Brahms. 
 
** 
Talentul este valetul geniului, care, în cele din urmă, 
ajunge stăpân. 
Il talento è il valletto del genio, che, alla fine, arriva ad 
esserne il padrone. 
 
** 
Critica n-a descurajat până acum nici o nulitate, după 
cum n-a împiedicat nici un geniu să fie el însuşi 
Fino adesso la critica non ha scoraggiato neanche una 
nulità, cosi come non ha impedito a nessun genio di 
essere se stesso. 
 
** 
Există o singură artă, dar nenumărate estetici. 
Esiste una sola arte, ma molte estetiche. 
 
** 
Rima – narcisism fonic 
Rima - narcisismo fonico. 
 

 

Reporter: Cât de mult v-a ajutat soţia, stimata doamnă, ea 
însăşi autoare apreciată, Lina Codreanu? 
T.C.: Spun doar atât: e mare noroc să-ţi întâlneşti în viaţă 
perechea. 
 
Reporter: Ce proiecte mai aveţi?  
T.C.:  Ar mai fi proiecte pentru încă o viaţă. Dar cine ni le 
poate garanta? Numai volumele din seria Numere în labirint 
(au apărut doar trei) aşteaptă, vreo şase la număr, să fie 
culese pentru a intra în lume. Apoi, o nouă carte despre 
Eminescu, alta de filosofie creştină. Dar să nu ne grăbim. Ex-
centric, adică în afara centrului comun de putere şi de 
moravuri, am fost toată viaţa. N-am cum să mă dau pe 
brazdă acum, când lucrurile merg din rău în mai rău. 
 
Reporter: Cât de mult Eminescu ar trebui sa fie în manuale, la 
manifestări culturale, în oraşe, la sate, pe câmpii? În viaţa şi 
minţile noastre? Ştiţi că există asasinat prin iubirea prea 
puternică, prin preţuire prea pasională. Dvs. nu vă e teamă ca 
aţi putea să-l frângeţi? De fapt, de ce Eminescu trebuie 
comentat? Cum îl apărăm de impostori?          
T.C.: La nici o întrebare din această avalanşă nu trebuie 
răspuns. Cu cât mai multă “detaşare” faţă de Eminescu, cu 
atât mai bine pentru el şi pentru noi. Eu, de pildă, nu am 
întâlnit decât la oamenii mari, adică la foarte puţini, o 
adevărată iubire pentru Eminescu. Excese pasionale care să-l 
ucidă? Să fim serioşi. Astea sunt fantezii adolescentine. Nu 
îndemn pe nimeni să-l comenteze. Nici chiar pe mine. Eu nu 
fac comentarii eminesciene şi nici nu-l apăr, fiindcă Eminescu 
se apără singur prin chiar faptul că există. Trebuie apărată 
iarna de eventualele atacuri ale celor care nu iubesc zăpada? 
Sau atacat soarele că e prea fierbinte vara? 
 
Reporter: Ce eminescologi preţuiţi?  
T.C.: Pe toţi cei inteligenţi. Dar am şi eu lista mea de preţuiţi: 
G. Ibrăileanu, A.C. Cuza, Tudor Vianu, Vladimir Streinu, G. 
Călinescu, Dimitrie Caracostea, Perpessicius, I.E. Torouţiu, 
D. Murăraşu, Mircea Eliade, Ioan Guţia, I. Negoiţescu, 
George Munteanu, I. Nica, Edgar Papu, Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, Dimitrie Vatamaniuc, Eugen Todoran, Iosif Cheie-
Pantea, Rosa del Conte, Aurelia Rusu, Svetlana Paleologu-
Matta, Mihai Cimpoi, Nicolae Georgescu, Ion Filipciuc, 
Cristian Livescu, Adrian Dinu Rachieru şi lista ar putea fi 
continuată.  
 
Reporter: Care e locul din România cel mai “impregnat” de 
Eminescu? 
T.C.: În momentul de faţă, satul Dumbrăveni din preajma 
Sucevei. Şi Chişinăul. Cândva, erau Ipoteştii şi Botoşanii, 
Cernăuţii şi Blajul, Iaşii şi Bucureştii. 
 
Reporter: Locuiţi în Huşiul lui  Mihai Ralea sau în Huşiul 
lui  Zelea Codreanu? 
T.C.: Te rog să abandonezi morga hipercorectitudinii şi să 
pronunţi normal: Huşul sau Huşii. Locuiesc în Huşul lui 
Theodor Codreanu, dar şi al lui Ralea, al lui Corneliu Zelea 
Codreanu, al lui Dosoftei şi al altor mari episcopi, al lui 
Alexandru Ioan Cuza, al lui Mihail Kogălniceanu, al lui 
Alexandru Giugaru, al lui Anton Holban, al lui Costache 
Olăreanu, al lui Ştefan Dimitrescu, al lui Nicolae Hortolomei 
şi aş putea să înşir încă vreo două sute de nume de 
personalităţi de nivel naţional şi mondial. 
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25 Prof. dr. Theodor Codreanu, născut la 1 aprilie 1945, în localitatea 
Sârbi, comuna Banca, judeţul Vaslui, este critic şi istoric literar, 
prozator şi scriitor. Cunoscut ca un reputat eminescolog, este laureat a 
trei premii naţionale “Mihai Eminescu” pentru cel mai bun volum de 
exegeză eminesciană. Pe lângă sutele de studii, între cărţile despre 
Eminescu semnate amintim:  Eminescu - dialectica stilului, Modelul 
montologic eminescian, Dubla sacrificare a lui Eminescu, Mitul 
Eminescu şi Eminescu în captivitatea “nebuniei”. Are circa 20 de 
premii literare primite de-a lungul anilor, începând cu premiul de 
debut în volum pentru proză primit în 1980.  Doctor în filologie din 
2001, îşi desfăşoară activitatea ca profesor la Liceul Agroindustrial din 
Huşi începând din 1975, desfăşurând în paralel, după cum am arătat, o 
bogată activitate publicistică.  

Theodor Codreanu, nato nel 1945 a Sârbi, è dottore in Filologia, è 
narratore, critico e storico letterario. Membro dell'Unione degli Scrittori 
di Romania, è autore di 37 libri e per la sua opera ha ricevuto numerosi 
premi e riconoscimenti. In ambito aforistico ha scritto Numere în labirint 
(tre volumi, 2007, 2008, 2009 con un quarto in corso di apparizione) e 
Fragmentele lui Lamparia (2002, con prefrazione di Edgar Papu e 
sottotitolo Un gânditor aforistic). Secondo  Edgar Papu, "Theodor 
Codreanu coltiva un aforisma aperto nella tradizione romantica di 
Novalis e Lucian Blaga (la distizione tra aforisma classico franceso, 
chiuso, e quello romantico, aperto, fu fatta dallo studioso tedesco Kurt 
Besser, nel 1935). Theodor Codreanu diffida degli stereotipi 
passivamente accettati, quei rifiuti di pensiero, che circolano di 
continuo come una specie di parassiti verbali. Tutte le nozioni 
complessive della cultura e della vita ci si presentano vivamente 
ripensate dall'autore dei "Frammenti", in un certo modo lavate dalla 
ruggine dell'uso e dell'abuso. Tuttavia, Theodor Codreanu non cerca il 
paradosso o l'originalità a tutti i costi. Egli non può essere biasimato 
per quel procedimento di comodo che Papini, nel "Crepuscolo dei 
filosofi" attribuisce a Nietzsche, ma del quale è piuttosto colpevole 
Papini stesso, procedendo meccanicamente e dicendo sì dove è no, e 
dicendo no dove è sì".  

** 
Cine îşi aduce aminte fără să citească, acela este creator. 
Chi ricorda senza leggere, quello è creatore. 

 
** 
 
Artistul nu imită natura, ci o „continuă”. 
L'artista non imita la natura, ma la "continua". 
 
** 
 
Gândurile nescrise – fum scăpat pe hornuri. 
Pensieri non scritti - fumo scappato dal camino. 

 
** 
 
Veleitarii, abia după ce şi-au înjghebat o bibliotecă, îşi 
dau seama că nu au ce face cu ea. 
I velleitarii, solo dopo che hanno creato una biblioteca, si 
rendono conto che non hanno nulla a che fare con essa. 
 
** 
 
Geniul este in adolescenţă matur, iar la bătrâneţe tânăr. 
Il genio è maturo nella giovinezza, e giovane nella 
vecchiaia. 

 
** 
 
Prima lectură seamănă cu dragostea, relectura are ceva 
din căsnicie. 
La prima lettura somiglia all'amore, la rilettura ha 
qualcosa del matrimonio. 

 
** 
 
Politica zămisleşte viitorul societăţii, iar arta – viitorul 
omului. 
La politica decide il futuro della società, e l’arte - il 
futuro dell'uomo. 

 
** 
 
Nu există mai mare duşman al geniului decât sărăcia, 
care-l sileşte să-şi vândă timpul. 
Non esiste peggior nemico del genio che la povertà, che 
lo costringe a vendere il suo tempo.  

 
** 
 
Gandurile sunt ca aburii: trebuie să atingă răceala 
înălţimilor spre a deveni picătură sau cristal… 
I pensieri sono come il vapore: devono toccare il gelo 
delle altezze per diventare goccia o cristallo... 

 
Reporter: Regretaţi ca aţi rămas în Huşi? Cât de important 
pentru un scriitor/un critic este locul unde îşi desfăşoară 
activitatea? Şi cum v-au inspirat aceste locuri? Aduceţi 
aminte, în acest context, de poetul Ion Alexandru Angheluş.  
T.C.: Cum să regret, dacă am rămas? Şi asta fiindcă, după 
convingerea mea, nu este important locul în care trăieşti şi 
scrii. Mai ales din perspectiva creaţiei. Trăim într-un univers 
în care centrul şi marginea sunt doar închipuiri 
omeneşti. ştiind asta, te vindeci atât de “complexul 
provinciei”, cât şi de “complexul centrului”. Centrul e în noi, 
ca şi marginea. Huşul, ca topos, se supune aceloraşi exigenţe 
ontologice şi istorice. Aici, m-am întâlnit şi cu poetul Ion 
Alex. Angheluş, de care aminteşti şi care s-a stins din viaţă 
înainte de vreme, la 49 de ani, în 1986, un ilfovean devenit 
huşean ca altădată alt sudic, transformat în ieşean - George 
Topîrceanu. Angheluş a fost o personalitate complexă, poet, 
critic şi istoric literar, prozator, publicist, conjunctura 
istorică fiindu-i defavorabilă, nefiind nici măcar membru al 
Uniunii Scriitorilor, rămas cu dosarul în “lucru”. A fost un 
dascăl eminent şi un cultivator de talente. De altfel, este şi cel 
care m-a convins să mă stabilesc în “oraşul dintre vii”, urbe 
liniştită, “loc unde nu se întâmplă nimic”, precum ar fi spus 
Sadoveanu. Un asemenea loc este ideal pentru cel care e 
destinat să creeze, tocmai fiindcă nu se întâmplă nimic care 
să-l distragă de la creaţie.    
 
Reporter: Aş mai fi avut întrebări, dar mă opresc şi vă 
mulţumesc în numele cititorilor Jurnalului Naţional  şi vă 
urez un nou an de împliniri. 
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** 
Eruditul e un bătrân sprijinit în mii de cârge, făcându-şi, 
astfel, zborul imposibil. 
L'erudita è un vecchio che si appoggia su migliaia di 
bastoni, rendendosi così, impossibile il volo. 
 
** 
Cel mai trainic soclu pentru geniu, observa Ion 
Minulescu, se ridică din pietrele pe care adversarii şi 
denigratorii le-au aruncat în el. Din păcate, în cazul său, 
nu s-au găsit suficiernţi aruncători de pietre. 
Il più duraturo piedistallo per il genio, vedi Ion 
Minulescu, si costruisce con le pietre che gli oppositori e 
i denigratori gli hanno scagliato addosso. Purtroppo, nel 
suo caso, non sono stati trovato abbastanza lanciatori di 
pietre. 
 
** 
Buzele arcuite pentru sărut ale femeii aduc a verighetă. 
Le labbra inarcate delle donne usate per baciare 
somigliano ad un anello di nozze. 
 
** 
Vai de sămânţa care nu mai aşteaptă nici o primăvară. 
Guai al seme che non attende più nessuna primavera. 
 

** 
Geniile rămân copii, iar mediocrităţile – plozi. 
I geni rimangono bambini, e i mediocri - embrioni. 
 
** 
În dragoste, ochii aleg, iar urechile află ce ai ales.  

In amore, gli occhi scelgono e le orecchie scoprono quello 
che è stato scelto. 

 

(Antologia dell’aforisma romeno contemporaneo. A cura di 
Fabrizio CARAMAGNA, tradduzione a cura di Alina 

BREJE in colaboratione con Fabrizio Caramagna26, 
Torino, Genesi Editrice, 2013, pp. 51-57) 

                                                 
26

 Scriitorul Fabrizio Caramagna a ȋngrijit şi prefaţat cǎrţile: “Oasi di 

sabbia” de Valeriu Butulescu, Torino 2011, “Aforismul ȋn Italia, 
Antologia Premiului “Torino in Sintesi”(ediţie bilingvǎ italianǎ-românǎ, 
Petroşani, 2011), “Afocalypse, Antologia aforismului sârb 
contemporan”(Genesi, colecţia Aforisticamente, 2012, “Carlo Gragnani, 
Aforisme 1989-2010” şi “Poeţi şi aforişti ȋn Finlandia”(ȋmpreunǎ cu 
Gilberto Gavioli, Edizioni del Foglio Clandestino, 2013.  
A publicat mai multe volume de aforisme si  gestioneaza blogul 
Aforisticamente, unul dintre cele mai importante bloguri din lume, 
care trateaza teme referitoare la aforismul contemporan. 
 
 http://aforisticamente.com/  

 

 
Elleny Pendefunda, Separarea uscatului de ape 

http://aforisticamente.com/
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Virgil DIACONU                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lirismul înalt – 
poetica lui 
Eminescu 

 
 

 
 

acă receptarea, lecturarea unei opere literare are 
drept consecinţe fireşti fie acceptarea, fie 
respingerea ei de către lector, în cazul operei 

poetice a lui Eminescu receptarea conduce de cele mai 
multe ori la atitudini extreme: fie la supraevaluarea, fie 
la minimalizarea operei.  

Poezia lui Eminescu este fie iubită peste măsură, fie 
hulită şi ridiculizată într-un mod cu totul neaşteptat. De 
la evaluările de tip „poetul naţional”, „geniul poeziei 
româneşti”, „geniu înnăscut” (Maiorescu), „unul dintre 
cei mai mari poeţi lirici ai secolului al XIX-lea” (G. 
Ibrăileanu), „miracolul eminescian” (Tudor Vianu), 
„marele lui geniu” (G. Călinescu), „omul deplin al 
culturii româneşti”,  s-a ajuns la denigrări individuale 
sau de grup: mă refer la cei câţiva tineri scriitori care în 
revista Dilema din 17 februarie 1998 l-au hăcuit pe 
Eminescu pentru poezia şi ideile lui, la poetul Călin 
Vlasie, pentru care „Eminescu este idiotul naţional” 
(interviu cu poetul Daniel Corbu, în revista Feed Back nr. 
2/2005), la Patavievici, care îl compară pe Eminescu cu 
„cadavrul din debara”…  

Iată-ne mutaţi, aşadar, de pe piedestalul elogiilor pe 
eşafodul denigrărilor autiste, care nu văd nimic valoros 
în Eminescu şi poezia pe care o scrie. Dar atât 
supraevaluarea cât şi minimalizarea operei poetice 
eminesciene sunt atitudini evaluatoare nepotrivite, 
neadecvate, ele divulgând un evaluator neatent sau rău 
intenţionat.    

 
 

Poezia lui Eminescu – o poezie scindată 
valoric şi conceptual 

 
Ceea ce ni se impune ca o evidenţă cu privire la 

poezia lui Eminescu este în primul rând dualitatea ei 
valorică. Oricine sesizează diferenţa dintre Hai în codrul 
cu verdeaţă şi Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată va fi 
determinat să recunoască faptul că poezia lui Eminescu 
se constituie atât din poeme de valoare cât şi din poeme 
modeste sau de-a dreptul minore. De fapt, o secţiune 
valorică şi o secţiune pseudovalorică constituie una şi 
aceeaşi operă „de valoare” eminesciană… „Opera 
majoră” şi „opera minoră” sunt secţiunile care compun 
„opera poetică” a lui Eminescu şi ele trebuie evidenţiate 
ca atare.  

Opera poetică majoră este compusă din poeme 
precum Departe sunt de tine…, Rugăciune, Pe aceeaşi 
ulicioară, Melancolie, Şi dacă…, Cu gândiri şi cu imagini, 
Cum negustorii din Constantinopol, Sonete I, Răsai asupra 
mea…, Stelele-n cer, O, mamă…, Dintre sute de catarge, 
Scrisoarea I, Doina, Şi dacă…, Odă (în metru antic), Din 
valurile vremii, Mai am un singur dor, Sara pe deal, La 
steaua, Glossă, De ce nu-mi vii, Memento mori (patru strofe 
dinspre final, începând cu Cine-a pus aste seminţe, ce-arunc 
ramure de raze…), Lacul…, iar opera minoră este alcătuită 
din „celelalte” poezii… În dreptul „operei majore” 
putem cita chiar şi câteva versuri disparate, precum: 

Okeanos plânge pe canale; 
Era pe când nu s-a zărit, / Azi o vedem, şi nu e; 
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns; 
Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată; 

D 
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De plânge Demiurgos, doar el şi-aude plânsu-şi; 
Şi timpul creşte-n urma mea, mă-ntunec; 
Unde-s şirurile clare din viaţa-mi să le spun? 
Ah! organele-s sfărmate şi maestru e nebun.  
 
Opera majoră eminesciană este înalt lirică, parţial 

vizionară, liric-meditativă, originală şi novatoare poetic, 
în timp ce opera minoră este romanţioasă, mimetică din 
punct de vedere vizionar, naivă, descriptiv-naturalistă, 
uneori didactică, epic-narativă, ea constituindu-se din 
adevărate poezii epice scrise în vers clasic, unele dintre 
ele de 10, 30 sau 50 de pagini, lipsite de tensiune lirică şi 
poetică.  

Opera majoră corespunde în cea mai mare parte a ei 
poemelor moderne (post-romantice), care, exprimând 
nemijlocit trăirile poetului, sunt autentice, concentrate, 
bine dozate liric şi imaginar, în timp ce opera minoră se 
compune mai cu seamă din poezii de factură clasică, fie 
acestea simple poezii idilic-romanţioase, fie „epopei” – 
fragmente epopeice – cu teme istorice, populare, 
versificări ale unor teme tradiţionale, mitologice (din 
mitologia românească, vedică şi germanică) sau ale 
basmului (Luceafărul, Călin, file din poveste etc.). 

Eminescu are o serie întreagă de poezii în care 
domină informaţia livrescă de factură clasică, iar 
presiunea acestui element livresc, a trecutului şi lumii 
sale  diminuează vizibil tensiunea lirică a poeziilor. 
Luceafărul, „marele” poem eminescian, este de pildă 
tradiţional, de la motivul său central până la scenele 
idilice, romanţioase şi epice care îl compun. Poemul este 
în cea mai mare parte a sa o poveste versificată, o naraţiune 
în versuri, care nu rezistă ca poezie decât prin câteva 
strofe care reuşesc să se sustragă tocmai acestei epicităţi 
şi romantismelor teatrale, artificioase.  

Poezia lui Eminescu este, aşadar, scindată, împărţită 
valoric şi conceptual între poezia modestă valoric de 
factură clasică şi poezia modernă de valoare, între 
practicile poetice tradiţionale uzate şi cele moderne 
autentice, între mimesis şi imaginaţie (fantezie) 
creatoare, între epicitate şi lirism. Poezia lui Eminescu 
are, de fapt, două canoane (concepte) generatoare – unul 
clasic şi altul modern –, diferite şi opuse prin cele mai 
multe aspecte ale lor.   

 
 

Eminescu, geniul fără cărţi… 
 

Cu privire la cele două secţiuni opuse valoric ale 
poeziei lui Eminescu, poezia clasicistă şi poezia 
modernă, trebuie precizat că acestea nu reprezintă 
secţiunile unei cărţi întocmite de poet din poeme alese şi 
verificate de el, din simplul motiv că o asemenea carte – 
alcătuită de poet – nici nu există.  

Se ştie că ediţia princeps Poesii din 1883 (Editura 
Socecu-Teclu, Bucureşti), deşi semnată Mihai Eminescu, 

nu a fost întocmită de poet, ci de către Titu Maiorescu. 
Criticul însuşi ţine să precizeze acest lucru în Prefaţa 
editorului:  

„poesiile, aşa cum se presintă în paginile următoare, 
nu sunt dar revăzute de Eminescu şi sunt prin 
urmare lipsite de îndreptările ce avea de gând să le 
facă, cel puţin la cele vechi.”  
 
Eminescu nu este autorul cărţii sale (Poesii), ci doar 

al poemelor pe care Maiorescu le-a adunat în acea carte. 
Promisiunea făcută de către poet criticului, şi anume 
aceea de a-şi corecta şi structura poeziile în vederea 
editării unei cărţi (după ce primise de la Maiorescu 
colecţia Convorbirilor literare, în care publicase o bună 
parte din poezii), a rămas neonorată. Aşa încât noi nu 
judecăm „secţiunea majoră” şi „secţiunea minoră” a 
cărţii întocmite de poet, ci secţiunile unei opere poetice 
nerevăzute, neselectate şi nelucrate de autor în vederea 
realizării unei cărţi, a unei opere „în lucru”, a unei opere 
laborator, despre care nu putem spune că a primit, în 
ansamblul ei atât de divers, girul poetului. Iar acest lucru 
îl dezavantajează în mod vizibil pe Eminescu, pentru că 
el şi-ar fi eliminat, presupun, la cât de exigent era, multe 
dintre poeziile modeste rămase în manuscris. Oricum, cu 
aceste posibile îndreptări, cartea de poezie Lumină de 
lună (1), la care visa la vârsta de 31 de ani, ar fi arătat 
acum altfel. Eminescu rămâne, aşa cum am scris, 
documentat şi pe larg într-un eseu, poetul, geniul fără 
cărţi… (2). 
 

 

Eminescu poet clasicist. 
Mitul în poezia lui Eminescu  

 
Observaţii interesante din punct de vedere tematic 

face Eugen Simion, care detectează în poezia lui 
Eminescu o serie de mituri. Mai precis, el spune că lirica 
eminesciană se constituie din opt mituri: 

1) „mitul naşterii şi morţii universului, acela din 
Memento mori, Andrei Mureşanu, Gemenii, Rugăciunea unui 
dac, Scrisoarea I etc.” 

2) „mitul istoriei”, în care „plenitudinea şi 
înţelepciunea trecutului” se opune „căderii prezentului” 
(Epigonii, Împărat şi proletar, Scrisoarea III); 

3) „mitul dascălului (înţeleptul, magul), care ştie să 
citească semnele întoarse din cartea lumii şi apără legea 
veche” (Rugăciunea unui dac, Gemenii, Andrei Mureşanu); 

4) „mitul erotic cu nuanţa idilizantă din micile 
poeme bucolice şi cu aceea filozofică din Luceafărul”; 

5) „mitul oniric”, ce „însufleţeşte poemele şi prozele 
care imaginează lumile posibile, spaţiile cosmice, 
tărâmurile în care stăpâneşte o altă ordine şi o altă floră. 
Aici se desfăşoară existenţele paradisiatice care scapă de 
maşinăria lumii istorice”; 

6) „mitul întoarcerii la elemente”, care asigură 
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securitatea individului - vezi motivul codrului;  
7) „mitul creatorului”, al omului creator, prezent în 

Odă (în metru antic) şi Luceafărul;  
8) „mitul poeziei”, care este „un discurs 

esenţialmente muzical”, în care „se pierd”, spune Eugen 
Simion, „ideile, stările de suflet, un mod de a fi în lume, 
viziunile, miturile de care am vorbit până acum”. (cf. 
Eugen Simion, în 3). 

 
Inventarul tematic-mitologic realizat de Eugen 

Simion este în principiu corect, însă concluziile pe care 
criticul le extrage de aici – „Poezia este înainte de orice o 
muzică încorporată în limbaj. Universul există ca să 
justifice apariţia acestei Cărţi a Sunetelor care se 
armonizează” – nu ne spun mare lucru despre poezia 
eminesciană.  

Eufonia (muzicalitatea), prozodia – perfecţiunea 
versului –, care ar fi să fie, după Eugen Simion, punctul 
de maxim interes în poezia lui Eminescu, este doar una 
dintre normele poeziei şi ea nu poate fi văzută ca un 
principiu central al acestei poezii sau al poeziei în 
general. Poezia este desigur şi muzicală, dar 
muzicalitatea nu are un rol central în determinarea 
valorii poeziei, de vreme ce cunoaştem atâtea poezii 
perfecte muzical şi prozodic – vezi de pildă poeziile 
patriotarde –, dar care nu ne spun totuşi nimic din 
punctul de vedere al viziunii poetice. 

Pe de altă parte, miturile semnalate de Simion, care 
sunt în fond ideile pivot sau temele liricii eminesciene, 
nu se constituie, toate, ca o substanţă ideatică eficientă 
poetic: ele ne vorbesc mai mult despre un spirit clasic 
vetust sau romantic-clasicizat, care nu spune mai nimic 
lectorului modern de poezie. Prin cele mai multe dintre 
miturile pe care le desfăşoară şi exaltă, Eminescu este un 
poet clasicist, adică un romantic utopic.  

Şi este de observat că niciun poet modern nu se mai 
preocupă astăzi, vai!, de „mitul naşterii şi morţii 
universului”, de „mitul istoriei”, în sensul idealizării 
trecutului, de „mitul dascălului (înţeleptul, magul)”, de 
„mitul creatorului” de artă, de „mitul poeziei”; şi cu atât 
mai mult poetul modern refuză să practice modalitatea 
liricoidă, dulceagă în care Eminescu şi-a tratat miturile, 
temele. Spiritul modern a depăşit viziunile clasiciste, 
fanteziile mitologice şi mitologizante, prozaice, 
descriptive, de tipul celor descrise de Eugen Simion. 
Nostalgia poetului faţă de un trecut considerat exemplar, 
plin de forţă şi splendoare, revigorant este exagerată, 
deplasată şi neproductivă poetic.  

 
În ceea ce priveşte miturile neconsemnate încă de 

comentariul nostru – „mitul erotic”, „mitul oniric” şi 
„mitul întoarcerii la elementele” (mitul securităţii şi 
intimităţii individului) –, acestea pot funcţiona foarte 
bine în modernitate, însă ele cer o cu totul altă tratare din 
partea imaginarului poetic  modern. Totodată, noţiunea 
de „mit” este, în marele context al modernităţii, 

nepotrivită, pentru că eroticul, oniricul şi intimitatea nu 
sunt, pur şi simplu, mituri, ci teme ale poeziei, teme 
universale.  

Dezvelind miturile eminesciene, evidenţiindu-le, 
Eugen Simion ne face însă atenţi asupra faptului că 
poezia lui Eminescu are o puternică tendinţă de a trăi 
din trecut, de a idolatriza şi idealiza trecutul. Dar Simion 
nu bagă de seamă că tocmai această viziune clasicistă 
(tradiţionalistă) a omorât o bună parte din poezia lui 
Eminescu; şi asta pentru că viziunea/mitologia 
vehiculată de această poezie nu mai interesează pe 
nimeni, de vreme ce ea nu exprimă în niciun fel fiinţa, 
visurile, frământările, viziunile, problemele, existenţa 
omului modern (postmodern?) de azi. Lumea veche 
exaltată şi idolatrizată de Eminescu este în afara lumii şi 
problemelor lumii de astăzi, a dramelor şi bucuriilor 
lumii moderne, ea s-a dezvrăjit. După poezia lui 
Rimbaud, Baudelaire, Rilke, Trakl, Arghezi, Bacovia, 
Blaga, Eminescului i se impun alte exigenţe.  

Eminescu ne livrează o lume importată din „cronice 
bătrâne”, o viziune care astăzi ne apare ca fiind artificială 
şi forţată. De aceea, ea nu reprezintă niciun fel de interes 
pentru omul modern. Într-un fel, pentru a recepta  
clasicitatea lui Eminescu ar trebui să ne clasicizăm noi 
înşine, să ne inducem un univers străin, care vorbeşte o 
altă limbă afectivă şi existenţială. Iată ce spune de pildă 
în acest sens Ion Negoiţescu:  

„Adevărul este că, până azi, Eminescu nu a intrat 
încă în sensibilitatea noastră cea mai modernă, gustarea 
lui a presupus mereu un transport în modul vetust, nu 
fără farmec şi plăceri speciale, dar interzicând în fond 
actualizarea valorilor absolute ale lirismului 
eminescian.” (4, p. 127). 

  
„Valorile absolute ale lirismului eminescian” vor fi 

totuşi descoperite în poezia eminesciană modernă… 
Interesant este că poetul s-a preocupat de poezia 
modernă chiar şi la nivel teoretic, iar manuscrisele sale 
ne aduc dovezi în acest sens.   
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Eminescu poet modern. 
Poezia modernă în concepţia lui 
Eminescu 

 
Cum înţelege Eminescu poezia? În scrierile poetului 

se găsesc o serie de fragmente care reuşesc să surprindă 
câteva trăsături ale conceptului de poezie (lirică) 
modernă, asupra cărora ne vom opri în continuare.  

1). În scrisoarea nr. 20 expediată de la Viena către 
Iacob Negruzzi (17 iunie 1870), poetul ne enunţă de pildă 
două criterii-norme care fac „perfecţiunea” operei 
poetice – „fantazia” şi „reflecţiunea”:  

„Drept vorbind, mama imaginilor – fantazia – mie-
mi pare a fi o condiţiune esenţială a poeziei, pe când 
reflecţiunea nu e decât scheletul, care-n opera de artă nici 
nu se vede […]. La unii predomină una, la alţii alta; 
unirea amândurora e perfecţiunea, purtătorul ei – 
geniul”.  

2). Într-un alt loc, Eminescu discută raportul dintre 
imitaţie şi fantezie:  

„Este arta numai imitativă sau trece peste aceste 
margini şi dă ceva propriu[?]. Arta stă asupra naturei, 
însă să nu se înţeleagă rău. Trebuie să caracterizăm 
momentul unde se ating amândouă. […]. Şi noi suntem 
natură. Să restabilim unitatea. În simţirea nemijlocită 
zace deja unitatea. Ce-i fantasia – special fantasia 
creatoare? Ea este o putere formatorie cu privire la idei. 
Ea devine practică. Ea lucrează cu simţiri, pasiuni, 
închipuiri. Nici o putere mare de fantasie, fără mari 
puteri stimulatoare, care nu sunt închipuiri, căci aceste[a] 
sunt secundarii. […]. Nu trebuie respinsă fantasia, 
respingându-se încercările ei nesuccese.” (Mss. 2257, 
6/1/1873, în 5, p.p.89-90).  

3). „Activitatea artistică este o bucată de natură 
sublimată – se-nnobilează. […]. Arta în reacţia ei asupra 
înnobilării existenţei. Poeţii nobilează erupţiunea 
simţămintelor[,] ei măestresc la natura omenească fără ca 
omul s-o bage de samă. Este o estetică care arată cum 
pasiunile să se înfrâneze în forme.” (Mss. 2257, 
7/1/1873, în 5, p. 91).  

4). „Faţă cu cea mai mare parte din scriitorii noştri 
moderni ţi se impune simţământul că ei nu sunt pentru 
public, nici publicul pentru ei, în fine că ei nu sunt inele 
în lanţul continuităţii istorice a culturei noastre, ci, cum 
s-ar zice, extra muros. – Şi asta e soarta oricărei culturi 
importate atât de nefireşte ca a noastră.” (Mss. 2257, în 5, 
p. 552). 

5). În manuscrisul 2287 (OPERE, XV, p. 138), 
Eminescu vorbeşte despre originalitatea operei. Oamenii 
de talent „sunt mari prin cugetările proprii”, iar nu prin 
ideile străine ce-i vizitează, spune poetul. Din această 
cauză îi şi ceartă pe contemporanii săi, care scriu după 
model străin (Mss. 2257, OPERE, XV, p. 141). Poezia 

Epigonii ilustrează şi ea această idee.  
6). Într-un alt fragment, Eminescu punctează 

principiul universalităţii culturii:  
„Universalitatea e chiar semn distinctiv al culturei” 

(Mss. 2258, în 5, p. 47). 
7). Şi, în fine, Eminescu îşi îngăduie o definiţie a 

poeziei: 
„Este o slăbiciune a poesiei că crede a putea să se 

joace cu fantaziile sale. – Care-ar fi arta viitorului, în 
marginele raţiunei. Poesia: Este scopul ei de a aduce 
lumea, viaţa şi pasiunile ei în forme estetice. Ce a folosit 
intrarea mitologiei antice în poesia modernă [?]. Rămâne 
ne-nţeleasă pentru mulţime. Ni trebuie şcoala unor 
concepţiuni oarecare. În ce cad susţiitorii poesiei 
populare: Vor deveni romantici într-un mod oarecare – 
adică vor căuta poporului precedenţe şi mai vechi – d. 
ex. poesia vechei naţionalităţi germanice. Niebelungen. 
[…]. Nu este de trebuinţă de a cunoaşte multe din istoria 
unui popor în vremi în care a trăit animalic, timpi orbi. 
[…]. A reproduce scheme, colaje vechi este sărăcie, 
poesia adevărată e nemijlocită. […]. Ne va mişca numai 
ceea ce e în genere uman. Sceneria este romantică. 
Cuprinsul: pasiunea, mişcările vieţei sunt în 
Sh.[akespeare], – Byron. Înlăturarea superstiţiunii. 
Trebuie poetul ca să fie servitorul credinţelor populare? 
Goethe (Faust – P. II)” (Mss. 2257, 9/1/1873, în 5, p.p. 92-
93, s.n.).  

 

 
 

De remarcat că acest ultim fragment se centrează pe 
opoziţia dintre practicile poetice tradiţionale, clasice, pe 
care Eminescu le respinge teoretic, şi practicile poeziei 
moderne (post-romantice), spre care poetul tinde. Astfel, 
în timp ce poezia clasicistă a vremii sale absoarbe şi 
prelucrează mimetic „mitologia antică”, „poezia 
populară”, istoria din vremuri animalice, „credinţele 
populare”, folosind „scheme, colaje vechi”, poezia 
modernă abandonează practicile clasice şi îşi extrage 
subiectele, temele din realitate, din viaţă: ea posedă 
capacitatea de a „aduce lumea, viaţa şi pasiunile ei în 
forme estetice”, se orientează asupra a „ceea ce e în 
genere uman”, a „pasiunii şi mişcărilor vieţii” (vezi 
referinţa la Shakespeare), având „şcoala unor 
concepţiuni oarecare”.  
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Eminescu respinge, aşadar, spiritul clasic în numele 

poeziei moderne, a lirismului modern: el recomandă 
abandonarea lumii vechi, clasice, dimpreună cu toate 
miturile ei, pentru a crea poezia modernă într-un mod 
nemijlocit, deci în afară de mijlocirea informaţiei 
mitologice clasice. În acest din urmă fragment, Eminescu 
nu vizează însă numai poezia în genere, ci şi propria 
poezie... Eminescu ştie foarte bine că opera sa poetică se 
împarte între un spirit clasicist şi unul modern, iar 
spaima lui este aceea de a nu deveni/rămâne un poet 
clasicist (tradiţionalist) sută la sută sau „romantic într-un 
mod oarecare”. 

Ce poetică se conturează din toate citatele de mai 
sus? Cum înţelege Eminescu, în rezumat, poezia 
modernă? Pentru Eminescu, poezia modernă este 
constituită mai întâi de două mari elemente: (1) fiinţa, 
deci „lumea, viaţa şi pasiunile ei”, „erupţiunea 
simţămintelor”, „ceea ce e în genere uman”, care 
constituie substanţa poeziei, şi (2) „fantasia creatoare”, ca 
element activ, ca verb ce prelucrează fiinţa, substanţa 
ontologică, şi care posedă propriile „concepţiuni”.  

„Drept vorbind, mama imaginilor – fantazia – mie-
mi pare a fi o condiţiune esenţială a poeziei”, spune 
poetul. Fantasia creatoare, care se deosebeşte de 
derizoria „fantasterie”* şi, nu mai puţin, de imitare 
(mimesis), „este o putere formatorie cu privire la idei. Ea 
devine practică. Ea lucrează cu simţiri, pasiuni, 
închipuiri.” Iată de ce „Nu trebuie respinsă fantasia 
[creatoare]”, chiar dacă ea poate avea uneori „încercări 
nesuccese”, deci încercări ratate. „Poeţii nobilează 
erupţiunea simţămintelor[,] ei măestresc [prin fantasie] 
la natura omenească”, conferă „formă estetică” unui 
conţinut existenţial autentic, nemijlocit. – „Poesia: Este 
scopul ei de a aduce lumea, viaţa şi pasiunile ei în forme 
estetice” originale.  

Celor două elemente (principii, norme) ale poeziei – 
(1) substanţa ontologică şi (2) fantezia creatoare (imaginaţia 
poetică), care lucrează după cum am văzut cu simţiri, 
pasiuni şi închipuiri, care transformă lumea, viaţa şi 

pasiunile în „forme estetice” –, Eminescu le adaugă (3) 
originalitatea şi (4) universalitatea. În viziunea lui 
Eminescu, poezia modernă, mai precis ceea ce s-ar putea 
numi „poezie modernă majoră”, se creează în temeiul 
acestor principii estetice, care constituie, de fapt, 
conceptul, canonul poetic modern. L-am putea numi 
canonul (poetica) fanteziei creatoare, însă cu precizarea că 
ceea ce urmăreşte să obţină poetul prin aplicarea 
canonului fanteziei creatoare este poezia lirică modernă 
sau poezia lirismului înalt. Lumină de lună, cartea de 
poezie la care Eminescu se gândea la 31 de ani, era 
însoţită de precizarea „Poezii – versuri lirice.” (1). Poezia 
la care se gândea Eminescu era poezia lirică.  

Cu privire la poezia modernă pentru care Eminescu 
optează în fragmentele sale ar fi de observat că aceasta 
nu este opera unor influenţe poetice străine – simboliste, 
să spunem –, la modă în epocă, poetul nefiind ispitit de 
poezia noii direcţii poetice. De altfel, „soarta oricărei 
culturi importate atât de nefireşte ca a noastră” (Mss. 
2257 B, în 5, p. 550) îl dezamăgeşte.  

Eminescu nu îşi propunea, aşadar, ca să fie modern 
prin imitarea sau pastişarea poeziei simboliste franceze, aşa 
cum, într-o oarecare măsură proceda  Macedonsky. 
Opţiunea lui Eminescu pentru poezia modernă era 
opţiunea pentru poezia care se concepe modern, care se 
creează în canonul poeziei moderne, iar nu în cel al 
poeziei simboliste. Sincronizarea sa cu poezia simbolistă 
devitalizată nu avea, de fapt, niciun sens, de vreme ce 
vulcanul clocotea în el. Oamenii de talent „sunt mari 
prin cugetările proprii”, iar nu prin ideile străine ce-i 
vizitează, ne spune poetul… Cât priveşte romantismul, 
acesta devine eficient în măsura în care sensibilizează şi 
tensionează creaţia poetică, iar nu prin tendinţa de a 
recupera trecutul mitologic, istoric sau pretins 
paradisiac. O declaraţie poetică de tipul – Eu rămân ce-am 
fost, romantic –, nu limpezeşte ce înseamnă, de fapt, 
romantism în poezia lui Eminescu, de vreme ce orice 
„poet romantic” poate să fie de valoare sau ratat… Chiar 
Eminescu punctează în manuscrise o posibilitate de care 
de regulă ţinem prea puţin cont: aceea de a fi „romantic 
într-un mod oarecare”, deci mediocru. Pentru că există 
sute de poeţi romantici absolut modeşti. Poezia 
romantică, ca oricare altă poezie, poate fi şi ratată. 

 
 

Cei doi Eminescu sau  
Revolta spiritului modern faţă de cel 
clasic   

 
În cea mai mare parte a poeziilor pe care le 

semnează, Eminescu este un poet clasicist, înţelegând că 
poetul clasicist recuperează spiritul clasic, oferind 
conţinut clasic, mitologic, popular, vetust şi idealizat 
poeziei pe care o concepe. Eminescu este un romantic 
utopic. Dar secţiunea clasicistă a poeziei eminesciene, 
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care a fost încurajată şi descrisă de o serie întreagă de 
critici, începând cu Maiorescu, deşi dominantă cantitativ, 
este contrazisă chiar de Eminescu, mai precis de o serie 
de poeme eminesciene moderne de valoare, şi tocmai 
acestea sunt poemele care contează şi ne determină să-l 
numim pe Eminescu „poet modern”.  

Dacă modernitatea – şi Eminescu împreună cu ea – 
începe, pe de o parte, cu lichidarea viziunilor/ficţiunilor 
mitologice şi mitologizante, cu lichidarea imitării 
modelelor clasice, a clasicităţii liniştite, detensionate, 
„perfecte”, iar pe de altă parte cu provocările aduse 
realităţii, lumii moderne, existenţei, atunci, Eminescu 
este şi un poet modern.  

 
Despre un cu totul alt Eminescu vorbim, aşadar, în 

poeziile sale moderne…, pentru că substanţa acestor 
poeme este chiar substanţa realităţii, a existenţei: vezi cel 
puţin lirica erotică epurată de idilicul şi romanţiosul 
siropos. Oricum, ilustrarea poetică a miturilor sau 
filozofiilor (schopenhaueriană, kantiană, hegeliană sau 
platonică), a basmelor, a creaţiilor populare, a timpurilor 
vechi, reprezintă un tip de viziune pe care chiar 
Eminescu o depăşeşte în poeziile sale moderne.  

În cultura noastră poetică, Eminescu este poetul de 
ruptură, este poetul  care dacă a trecut de la poezia de tip 
clasic la poezia de tip modern, de la canonul clasic la 
canonul modern, a făcut-o urmând firul evolutiv al 
poeziei. El a confirmat şi consolidat în mod exemplar 
traseul evolutiv al poeziei.  

Mai mult decât har, decât un simţ special al poeziei 
(probat de poemele moderne de valoare), Eminescu a 
avut conştiinţa artei care l-a consacrat ca poet, înainte de 
orice altceva. De altfel, Eminescu este primul poet 
modern autentic din cultura noastră care a conturat, 
practic şi teoretic, conceptul de „poezie modernă”. 

Eminescu este totodată primul nostru poet 
„modern” autentic; şi singurul despre care se poate 
spune că a deschis drumul poeziei moderne de valoare a 
lui Arghezi, Blaga, Bacovia. Poeţi care au creat în/întru 
spiritul modern, dar fără să-i semene lui Eminescu. El 
este poetul cu care a început, de fapt, poezia modernă 
majoră în cultura română.  

Eminescu a avut parte de receptări diverse, care de 

care mai curioase, unele cu totul nepotrivite. Istoria 
literară, spiritele academice şi universitare, manualul şi 
receptarea comună, l-au închis pe Eminescu în formula 
poetului „clasicist” sau a poetului romantic idealist, 
visător, utopic, însetat de trecutul „glorios” sau edenic; 
la polul opus, istoria spiritului poetic a văzut în 
Eminescu un poet „modern”, care a câştigat lupta cu 
Eminescul „clasicist”… Prin secţiunea modernă a poeziei 
sale, Eminescu se plasează în evoluţia poeziei – în 
evoluţia poeziei în general, nu doar a aceleia strict 
româneşti. 

Împotriva propagandei care se face poeziilor 
clasiciste de aramă ale poetului, din care opinia publică 
şi manualul şi-au făcut statuie, eu am acordat atenţie mai 
cu seamă poemelor moderne de aur, operei profunde, pe 
care am încercat să o luminez prin scânteia aruncată în 
adâncuri. Spun Eminescu şi gândesc la acesta din urmă, 
al adâncurilor gândirii poetice, la celălalt Eminescu. 
Finalul de excepţie al poeziei Melancolie (care face cât 
toată poezia şi încă o sută de poezii cuminţi…) ne 
destăinuieşte, de pildă, ceva despre acest Eminescu:   

 

Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu, 
Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu. 
Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură 
Încet repovestită de o străină gură, 
Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost. 
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost 
De-mi ţiu la el urechea - şi râd de câte-ascult 
Ca de dureri străine?… Parc-am murit de mult. 
 

Martie 2014 
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Silvia CINCA 
 
 
 

 

Magia vieţii 
 

ra o searã liniştită. Oceanul 
se întindea ca o oglindã 
strălucind în  bătaia lunii. O 

lună plină. Rece. Sfidãtoare şi 
mândră. 

Aşezat pe o ladă de lemn, ca-n 
fiecare seară, Daniel îşi petrecea ore 
îndelungate pe puntea platformei 
îngheţate de câteva zile, în acelaş 
loc. Gheţarii, în depărtare, ridicau 
frunţile lor înalte, străjuind cu 
întreaga măreţie întinderile fără de 
sfârşit ale oceanului. Primăvara 
începuse timid să-şi arate blândeţea. 
Apa care se prelingea, răspunzând 
în timpul zilei razelor soarelui, făcea 
acum, în bătaia lunii, sã străluceascã 
mai mult vârfurile înălţate sub 
forma unor stalacmite, amintind de 
surorile lor din peşteri. 

Cartea din care citise înainte de 
apusul soarelui era încă deschisă sub 
mâna ce-i apăsa paginile într-o 
pauză, adesea de scurtă durată. Se 
obişnuise cu serile reci. Îi plãceau. 
Acolo, afară, pe platforma abia 
mişcatã de adieri, Daniel urmărea 
cerul şi fiecare stea. Căuta înălimile. 
Găsea steaua lui. Petrecea într-o 
lume pe care doar el o cunoştea şi a 
cărei intimitate nu o mărturisea 
nimănui. Era lumea sufletului. 
Lumea lui proprie. 

Îi spusese cândva mama că 
fiecare om de pe Pământ are o stea a 
lui. Ea îi dã forţă de muncă, de 
acolo, de sus, vin împlinirile. 

 

„Există un tren, spunea mama  
care-l adoptase,  

pe când el era foarte mic, trenul 
acesta ne duce pe fiecare din noi în 
steaua noastră. De acolo luăm forţa 
să trăim frumos şi tot de acolo luăm 
forţa să ne împlinim visele. În trenul 
tău sunt mulţi copii. Sunt cei care 
prind trenul. Existã şi copii care nu 
prind trenul. Ei sunt trişti. Derutaţi. 
Nesiguri.“ 

„Şi oamenii care nu prind trenul 
nu văd niciodată stele lor?“ 

„Le văd de pe Pământ, îi spuse 
mama. Dar, privite de pe Pământ, 
stelele sunt reci.“ 

„Unele stele sunt mai frumoase 
decât altele“, constată Daniel. 

„Unele sunt mai strălucitoare, 
altele mai puţin. Depinde de 
credinţa fiecăruia“, răspunse mama. 

 

Auzi o melodie. Tresări. „Poate 
cineva ascultă muzică“, îşi zise el. 

Privind în oglinda apei, băiatul 
văzu un chip răsărind din adâncuri. 
Se frecă la ochi. „Am halucinaţii!“ , 
îşi zise în gând. Privi mai bine şi 
distinse chipul fetei a cărei fotografie 
era aşezatã de el pe peretele de la 
capătul patului. Muncitorii râdeau: 
„Ce, mă, fata primarului se uitã la 
tine, un spălător de vase?“. 

 

– Un spălător de vase! Aşa zic ei. 
Nu te necãji. Ei nu ştiu prea multe. 

Daniel tresãri. Nu auzise pe 
nimeni venind. 

„Dă-mi să văd şi eu ce citeşti“, 
zise Străinul. 

Băiatul se uită intrigat. Îi întinse 
cartea. 

– Nu te-am văzut pe aici. 

Tânărul îl privi pe Daniel 
zâmbind. 

– Frumoasă carte. 

– Da, frumoasă. Ai citit-o şi tu? 

– Da, am citit-o. Citesc mult. 

– Si eu. De fiecare dată când mă 
întorc în oraş dau un telefon în 
Virginia. Acolo trăieşte autorul 
cărţii. El ştie cu ce mă ocup, dar 
niciodată nu fuge de mine. Stă de 
vorbã cu mine oricât de mult vreau. 
Îmi spune multe lucruri bune. 

– Orice muncă este o creaţie, 
spuse omul. Uite, de exemplu, tu 
speli vase. Tu depui efort să le faci 
curate, sã poată colegii tăi să 
mănânce cu plăcere şi cu siguranţa 
că ceea ce faci tu le asigură 
sănătatea. Imagineazã-ţi: dacă ar 
mânca din farfurii murdare! Si mai e 
ceva, ceva mult mai important: 
fiecare muncă este un exerciţiu pe 
care-l face omul spre a împlini una 
din cerinţele dintâi ale existenţei, 
aceea a dăruirii. Prin fiecare muncă 
omul dăruie ceva din frumuseţea lui 
proprie. 

Daniel se uită la străin. Pentru 
prima oarã îşi dădea seama că 
produsul oricărei activităţi poartă cu 
el dăruirea sufletului şi talentului 
celui ce-l face. 

E 
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– De unde vii? întrebă Daniel. 

– De departe. De dincolo de 
stele… Te-am văzut într-o zi 
spărgând gheaţa, continuă Străinul. 
Erai acolo, într-un parc din 
Anchorage, unde locuieşti tu. Locul 
în care, fără să spui cuiva, creezi 
frumuseţi de gheaţă. Le dai forme 
omeneşti, forme care domină o 
vreme, admirate de toţi, pentru ca 
apoi să se topească dureros pentru 
privitori, sub razele calde ale 
soarelui. Muncă efemeră! Dar ţine 
minte: visele tale vor sparge gheaţa 
timpului şi vor porni departe. 

 

Străinul luă cartea din mâna lui 
Daniel. Deschise la mijloc şi zise: 

– Cartea asta e ca un ghid. Eu 
am s-o completez cu ceva venit de 
departe, de la românii strămoşi ai 
strămoşilor… Vezi, toţi oamenii 
trebuie respectaţi, înţeleşi, iubiţi. 
Istoria popoarelor le-a lăsat tuturor 
şi fiecăruia în parte bogăţii mari. 
Românii spun că, la naştere, fiecãrui 
copil i se deschide drumul vieţii. 
Trei ursitoare oferă noului născut 
daruri preţioase sufletului. 

– Am avut şi eu trei ursitoare? 
întrebă Daniel cu oarecare 
scepticism. 

– Desigur. 
– Si ce-au zis? 
–Ca să-ţi împlineşti destinul, 

trebuie sã mergi departe… 
–Am visat chiar… încercă Daniel 

să spună ceva, dar se opri. Nu voia 
sã spună prea multe. Visase că 
plecase la un drum lung, undeva în 
Europa. Acolo găsise o comoară. 
„Vise“, gândi el. Si nu mărturisi 
nimic. „Omul ăsta nu este decât un 
necunoscut. Cum o fi ajuns pe 
platformă?“, se întrebă el. 

– Nu vrei sã-mi spui cine eşti? 
Întotdeauna mama mã sfãtuia să mă 
feresc de străini ciudaţi. Si tu eşti 
cam ciudat! Ştii prea multe despre 
mine şi jur că nu-mi aduc aminte să 
te fi întâlnit vreodată. 

– Uită-te la mine. Îţi inspir 
teamă sau încredere? 

„Omul vrea să mă ghidez după 
aparenţe“, gândi Daniel. „Ei bine, n-
o voi face“ Daniel voi să spună ceva, 
dar Străinul i-o luă înainte: 

– Destinul tău e sã pleci departe, 
în ţara despre care ai auzit doar. 
Acolo vei găsi piatra care-ţi va aduce 
împlinirea. În miezul ei există o 
comoară. E a ta. Numai a ta. Cea de-
a doua ursitoare a spus apoi că 
numai prin forţa ta vei reuşi. Când 
visul tău devine dorinţã şi dorinţa 
devine credinţă, atunci totul se va 
împlini… 

– Aşa scrie şi în cartea asta. 
Exact aşa, zise Daniel cu entuziasm. 

Luă cartea din mâna Străinului 
şi căută. 

– Iatã. „Tot ce este în jur poate fi 
subordonat. E nevoie de întărirea 
forţei spirituale. De credinţă. De 
convingerea că în noi se află 
capacitatea integrală care poate 
produce schimbări. Binele e în noi şi 
e alegerea noastrã. Forţa noastră 
spirituală este mult, infinit mai mare 
decât o cunoaştem noi. În noi stă 
forţa schimbărilor în bine. Puterea 
Universului ne ajută să împlinim 
visul.“ 

Tocmai când Daniel voia sã 
vorbeascã Străinului despre dorinţa 
lui de a călători, se apropie prietenul 
lui indianul. 

– Citeşti pe întuneric, zise el în 
glumã. 

– Nu pot citi cu cartea închisă, 
replică Daniel, care închise repede 
cartea. 

Se uitã de jur împrejur şi nu-l 
mai vãzu pe Străin. „Am să mă uit 
după el la masă“, îşi zise în gând. 

–M-am cam plictisit pe 
platforma asta, zise Indianul. Banii, 
da. banii sunt importanţi. Vreau să 
strâng, să mă căsătoresc… Mi-e dor 
de acasã. 

– Nu ştiu cum ai decis tu să vii 
aici. Acolo, în Ontario, viaţa trebuie 
sã fie mult mai frumoasã. Vezi, eu 
nu ştiu decât Alaska şi  ceva ce-mi 

mai amintesc vag . Dar tu… de ce 
oare ai venit atât de departe? 

– Cum am zis, de dragul banilor, 
răspunse Indianul. 

– Crezi cã totul e să ai bani? 
– Totul e să ai bani mulţi… 
– Mi s-a spus că eu voi avea o 

mare comoarã. Dar pentru ea trebuie 
sã ajung… undeva în Europa. Nu 
ştiu prea multe despre Europa. Sau 
mai nimic… 

– Nu ştii prea multe nici despre 
Ontario. 

– Aşa e! 
Soarele dogorea. O lume nouă, 

nicicând imaginată, se deschidea în 
mintea lui Daniel. Albul imaculat al 
gheţarilor şi al zăpezilor, cu care era 
obişnuit, era acum galben-auriu în 
razele puternice ale soarelui. Parcă 
aerul era filtrat anume pentru ca 
lumina să nu piardă din strălucire. 
Nuanţe născute din galben şi roşu se 
răsfăţau peste dealuri, aruncând 
împrejurimilor sensul unei măreţii 
unice. 

– Atinge piatra. 

Daniel prinse cu ambele mâini 
piatra înfierbântată de soare. O 
putere magicã, o putere străină, în 
acelaş timp bună şi ademenitoare îl 
cuprinse. Voinţa căpătă alte forţe, 
viaţa lui alte contururi. Ar fi vrut, în 
clipa aceea, să fie în avion, să treacã 
oceanul, să strângă în mâini 
marmura rece şi marmura sã se 
modeleze sub mângâierile lui 
precum gheaţa îi asculta vrerea. 

Un cântec se auzi venind de 
undeva dinlãuntrul pietrei. Era un 
cântec surd, care dădea sufletului o 
linişte serenã. 

– E forţa vie a pământului, se 
auzi vocea Indianului. 

Piatra se înroşi. Daniel privi cum 
piatra se transformã, primind culori 
noi, tot mai roşii. Mâinile îi ardeau. 
Indianul trase mâinile lui Daniel de 
pe piatrã. O palăde foc se ridică, 
urmată de altele. Un dans de lumini 
arzânde, care păreau o zbatere de 
flăcări, captară privirile lui Daniel. 
Îmbrăcat în costum tradiţional, 
Indianul sta parcă pironit, cu 
mâinile ridicate spre cer. Apoi, îşi 
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umplu pieptul şi un strigăt umplu 
văzduhul. Acompaniat de muzica ce 
creştea parcă o dată cu focul, 
Indianul striga Duhurile 
pământului. 

Flăcările dispăruseră. Nici vocea 
Indianului nu se mai auzea. Daniel 
era singur. Privi în jur. Era întuneric 
beznă. Muzica profundă venitã din 
piatră se amesteca acum cu cântecul 
sirenelor. Oceanul era liniştit. 
„Trebuie să fie târziu“, îşi zise 
Daniel. 

În seara următoare, Daniel se 
aşeză, ca de obicei, pe lada din faţa 
platformei, de unde vedea oceanul 
până departe. Alături computerul 
favorit. Si cartea preferată. 

Gândul plecării peste ape nu-i 
dădea linişte. Citise un paragraf din 
ultima carte pe care o cumpărase din 
Virginia, care spunea: 

„Cei ce perseverează câştigã. În 
vreme ce mulţi talentaţi şi inteligenţi 
pot pierde“. 

Luna lumină pagina şi Daniel 
putu citi mai departe: 

„Tot ceea ce este în jur poate fi 
subordonat. Pentru asta omul are 
nevoie de întărirea forţei spiritului. 
Are nevoie de credinţă. De convin-
gerea că acesta este adevãrul pur şi 
că în el stă capacitatea integrală 
pentru a produce schimbări. Omul 
îşi creează propria realitate. Nu 
existã direcţii pe harta lumii. 
Direcţiile se află doar pe harta 
sufletului“. 

– Fiecare om are un talent al lui. 
Foarte mulţi îl pierd. ştii de ce? 
Întreabă Străinul. 

„Ce să răspund, cã nu ştiu? Mă 
va crede un ignorant şi poate un 
prost. Dar văd şi eu viaţa… Toţi fug 
după bani…“ 

– Si tu la fel…, zise Străinul. 
Daniel simţi că i se urcă sângele 

în cap. Ar fi trebuit mai întâi să 
întrebe din nou cine-i acest om de 
lângă el. Dar nu putu. Fiindcă ceea 
ce îl enervase era constatarea fãcută 
de el, şi nu prezenţa lui sau acuzaţia. 
N-a putut spune decât: 

– De unde ştii? 

– Fiindcã eu ţi-am prezis asta la 
naştere. 

Daniel se întoarse brusc către 
vecinul lui şi, încruntat, îi spuse pe 
un ton dur: 

– În definitv, cine eşti, de-ţi baţi 
joc de mine? Crezi că eu sunt cu 
capul în nori? Poate! Dar până la 
urmă tot am să-mi împlinesc visul. 
Am să-ţi arăt. Am strânşi nişte bani 
şi, cum ajungem la mal, cumpăr bilet 
de avion şi plec în Europa. 

– Deci ai să mă asculţi, zise 
Străinul, râzând zgomotos. 

Daniel îşi dădu seama că nu face 
decât să accepte ceea ce îi spusese 
Străinul cu o zi înainte. De fapt, ceea 
ce-i spusese era aidoma cu visul lui. 
Mintea îi deveni confuzã. Nu mai 
înţelegea nimic. „Multe nu 
înţelegem!“, conchise el în gând, cu 
o reală înţelepciune bătrânească. 

Un cântec cunoscut de Daniel 
umplu din nou văzduhul. Aceeaşi 
melodie duioasă, caldă şi 
ademenitoare. Îl cuprinse o stare 
euforică şi nu mai văzu decât chipul 
fetei pe care-l privea în fiecare seară 
înainte de culcare. Fata se ridicã din 
apă şi-i întinse mâna. 

– Poartă pandativul ăsta cu tine. 
Ori de câte ori vei avea greutăţi, el te 
va ajuta. 

Băiatul luă obiectul din mâna 
fetei. Îl privi. Avea forma perfect 
rotundã. Forma unui ochi cu 
contururi albastre. 

– N-am mai vãzut aşa ceva. 
– Este din Grecia. Când copiii 

sunt mici, se spune că-i păzeşte de 
deochi. Când sunt mari, îi păzeşte 
de rele. Poartă-l cu tine. Îţi va fi de 
ajutor. 

Fata dispăru. Daniel privi 
îndelung pe suprafaţa netedă a 
oceanului. Era o linişte perfectă. Nici 
un val. 

Dintr-o datã, îşi aminti ceea ce 
discutase cu Strãinul şi ar fi vrut să-i 
spună acestui venetic că el nu e un 
ignorant şi nici un simplu spălător 
de vase pe această platformã. Privi 
spre lada de alături, unde stătuse 
Strãinul, dar aceasta era goalã. 

Intrigat, se sculă şi se duse în 
dormitor cu dorinţa de a elucida 
situaţia. 

– Am întâlnit aici, pe platformă 
un băiat cu care am stat de vorbă. 
Nu l-am văzut în sala de mese. 

– Cum arăta? întrebă vecinul de 
pat. 

– Cum arăta? D-apoi semăna cu 
mine şi nu semăna cu mine… 

– Asta-i cât se poate de exact. 
– Numai că el e blond ca tine, 

continuã Daniel să explice vecinului 
de pat, cu ochii albaştri ca tine, dar 
cu privirea caldă şi bunã… 

– Bravo! Aşa ceva nu există pe la 
noi. Aici privirea se înrăieşte şi 
singurătatea te înnebuneşte. Pleacă 
de-aici cu viziunile tale. Lasă-mă să 
dorm. Mâine o luăm de la capăãt. 

Omul se întoarse cu spatele şi 
imediat începu să sforãie. 

Daniel puse pandantivul sub 
pernă. 

 

* 

În noaptea aceea a avut un vis 
vivant. Se făcea că era în Grecia, pe o 
stradă aglomerată, largă. De o parte 
şi de alta clădiri, albe. În mijloc, pe 
locul în care de obicei trec maşinile, 
era o piaţă. Înşiraţi de o parte şi de 
alta a şoselei, ţăranii puseseră pe jos 
tot felul de mărfuri. Unii aveau 
tejghele, alţii pături sau rogojini. 
Erau fructe, zarzavaturi, obiecte… 
Daniel mergea agale privind într-o 
parte şi-n alta mărfurile, chemările 
vânzătorilor, gesturile lor de îmbiere 
a trecãtorului, atmosfera, ba chiar şi 
mirosul semănând cu cel al 
pământului proaspăt. 

Se opri brusc în faţa unei pietre 
nu mai mari decât braţele lui ar fi 
putut duce. 

– Cât costă? 

– O sută treizeci de dragme. 

Daniel socoti: „Toţi banii pe 
care-i mai am. Dacă o cumpăr, nu 
mai am cu ce mă întoarce acasă“. 
Dădu să plece. Femeia care vindea 
piatra strigă dupã el: 
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– Hei, conaşule, nu pleca. Nu da 
cu piciorul norocului. 

Băiatul se întoarse. Mai privi o 
dată piatra. 

– Asta nu-i piatră. E marmoră. 
Piatră magică! Uite, vezi, zise 
femeia, luând mâna băiatului şi 
uitându-se-n palmă. Aici e scris 
drumul pe care trebuie să mergi. Ai 
talent, ai perseverenţă, dar fără 
înţelepciune nu faci nimic. Gân-
deşte, frumuşelule, mai zise femeia. 
Gândeşte mult şi decide ce-i mai 
înţelept sã faci. De acolo, de sus, 
Cineva îţi trimite semnale care să te 
ducă pe drumul cel bun. Mergi 
înainte… 

Femeia mai zise ceva, dar 
Daniel nu mai auzea. Se trezi cu 
piatra în braţe, ducând-o cu greu pe 
dealul ce urca la Acropole. 

Acolo a petrecut zile şi nopţi 
printre ruinele cetăţii, dând pietrei o 
formă nouă. 

Într-o zi, Daniel reveni în piaţă 
să vândă sculptura pe care o puse pe 
un piedestal de lemn, în văzul 
trecătorilor. Piaţa era plină de 
oameni. Mulţi se opreau, admirau, 
dar nu spuneau nimic. Daniel nu 
avea de gând să ceară mai mult 
decât valoarea biletului de avion şi a 
unei bucăţi de marmură. Oamenii se 
uitau, dar nimeni nu întreba care 
este preţul. 

– Bravo, băiete, zise femeia care-
i vânduse piatra, reîntâlnindu-l pe 
Daniel în piaţă. Ai să vinzi minunea 
care ai făcut-o cu un preţ mare ăi ai 
să cumperi o piatră uriaşă. 

– Si cum am s-o duc în 
Anchorage? 

– Lasă, nu te gândi la asta! O să 
ai destui bani s-o transporţi. 

Femeia puse mâna pe piatră şi o 
plimbă ca într-o mângâiere. 

– Ai pus în marmura asta 
întregul univers… Iată-l, mai zise ea 
şi dispăru. 

 

Daniel privi globul pe care-l 
rotunjise cu atâta perfeţiune şi 
observă că se afla în el universul 
întreg. Descoperi o stea care, atunci 

când se apropia, palpita din ce în ce 
mai tare. Mai observă că uneori, 
atunci când oamenii treceau, alte 
stele străluceau, unele clipeau, altele 
se apropiau sau palpitau. Oamenii 
se opreau, se minunau, apoi plecau. 
Unii se întrebau: „Ce mai e şi 
minunea asta tehnicã?“. Alţii 
constatau: „E magic!“, iar alţii îşi 
făceau semnul crucii considerându-l 
pe băiat o putere din cer, venită 
acum, în anul de răscruce. 

– Are ceva înăuntru, strigă unul, 
hai s-o spargem. 

 

Daniel se sperie. Atunci a vãzut-
o în mulţime pe mama lui. Aşa 
credea el. Era îmbrãcatã în negru şi 
purta o basma neagrã pe cap. Se 
apropie de el. 

– Nu-ţi fie teamă, zise. 
Înlăuntrul pietrei e comoara ta, pe 
care nimeni nu o poate distruge. 
Pentru că doar tu o cunoşti bine şi o 
preţuieşti. Ea e în tine. E steaua 
talentului tău, perseverenţei şi 
înţelepciunii cu care ai fost înzestrat 
de ursitoare la naştere. 

Apoi, mama dispăru în mulţime. 
S-a apropiat de Daniel un bărbat 

înalt, îmbrăcat elegant. 
– Îţi dau pe obiectul ăsta 

douăzeci de mii. 
– Dacă-mi spui unde găsesc o 

marmură mai mare, de înălţimea ta. 
Omul se învoi. 
Daniel luă piatra în braţe, 

strângând-o la piept ca pe un copil. 
Atunci s-a văzut la pian cântând 
melodia pe care o ştia de undeva din 
străfundul minţii lui. Poate de la 
mama lui.  

Dintr-o dată, în faţa lui se 
ridicară blocuri de marmură în toate 
nuanţele. Cumpărătorul luă 

sculptura din braţele lui Daniel şi-i 
dãdu băiatului o pungă cu bani. 
Daniel avu o strângere de inimă, dar 
fu surprins să observe că omul cu 
blocurile mari de marmură nu era 
altul decât Străinul din Anchorage. 

– Să nu-ţi pară rău. Ce e frumos 
şi bun trebuie să circule de la un om 
la altul. Tu ai dăruit acum ceva din 
sufletul şi din talentul tău. Omul 
acela căruia i-ai vândut sculptura o 
va pune într-un muzeu şi mulţi se 
vor bucura s-o vadă. Acum, alege 
blocul ăsta, eu am să mă ocup de 
transportul lui pe platformă. 

 

* 

Daniel nu mai avea nici un 
dubiu. Dimineaţa ştia bine că, la 
întoarcerea pe ţărm, va lua bilet de 
avion şi va pleca în Europa. Până 
atunci mai erau doar trei luni. 

Zilele pe platformă treceau greu. 
Un entuziasm îi exalta inima. „Poate 
aşa acţionează dorinţa“, îşi zise el în 
gând. 

Într-o zi, pe când Daniel era în 
sala de mese, se auzi cineva pe 
platformă strigând: 

– Vapor la orizont! 

Băieţii dădură buzna pe scări. 
Daniel rămase să strângă masa. Era 
obişnuit să stea deoparte. Niciodată, 
nimeni nu-l întreba pe el ceva. Erau 
destui care veneau pe platformă, dar 
între ei erau numai discuţii legate de 
extragerea petrolului. El nu avea 
nimic cu asta. 

Muncitorii urmăreau vaporul 
care se îndrepta spre ei. Vaporul a 
oprit. Din el coborî o barcă. Se 
apropie. Din ea, un tânăr urcă pe 
platformă. 

 
Nu existã direcţii ale existenţei pe harta lumii,  

direcţiile se aflã doar pe harta sufletului tău. 
Aşadar vă propun o călătorie în lumea vie 

 a gândurilor şi simţirilor 
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– Avem o ladă pentru unul din 
voi, Daniel. 

Tânărul încercă sã descifreze 
numele de familie. 

– Pentru Daniel, auzi, domnule, 
zise unul din ei cu oarecare ironie. 

– Hai, Daniel, urcã aici, ai un 
pachet de la iubita ta, strigă un altul. 

De pe vapor, o macara ridica, în 
aer, o ladã uriaşă. 

– E pentru tine, precizã unul 
dintre muncitori. 

– Semnează de primire, zise 
noul venit. 

Daniel se uitã la el şi-l recunoscu 
pe Strãin. 

– Nu uita, piatra are viaţă, iar 
stelele vise şi suflet, zise el şi sãri în 
barcă, depărtându-se apoi. 

Pe platformă fu aşezat un bloc 
de marmură. 

 Daniel privea şi simţea cum 
bătăile inimii, se înteţesc de bucurie. 

În fiecare seară, după cină, 
Daniel mergea pe platformă şi 
sculpta. Apoi, acoperea lucrarea şi o 
prindea cu sfoară, ca nimeni să nu se 
poată uita la ea. Unii erau curioşi şi 
încercau să-l surprindă lucrând. 
Alţii se uitau dând la o parte pânza 
de sac ce acoperea marmura.  

Câteva zile mai târziu Daniel 
avea sã înfrunte nemulţumirile 
colegilor. Ei se plângeau cã nu pot 
dormi fiindcã Daniel face prea mult 
zgomot, noapte de noapte. Pentru el 
munca suna ca o melodie. Practica în 
sufletul lui melodii noi şi cântece 
cunoscute.  

Pasiunea lui pentru computere 
era doar de el ştiută. Avea câteva 
laptopuri vechi, mici, aruncate de 
ceilalţi băieţi. Daniel le luase, le 
reparase şi făcuse din ele aparate 
mai performante decât cele noi. 
Adesea la computer deschidea tot 
felul de jocuri străduindu-se să 
devină învingător. Il frământau pe 
Daniel tot felul de gânduri. Cum să 
facă să nu-i supere pe colegi. 

Bãiatul îşi aminti de ochiul 
magic pe care i-l dăduse o sirenă şi 
pe care-l purta la gât. Puse mâna pe 

el şi privi apa care strălucea liniştitã 
în bătaia lunii. 

– Vino, ajută-mă! 

Văzu din nou chipul Sirenei 
ieşind din apă. 

– M-ai chemat, zise fata 
zâmbind. Am venit. Stiu ce te neli-
nişteşte, supărarea muncitorilor… 
fetelor, veniţi aici, strigă ea. 

Din apă se ridicară la suprafaţă 
douăsprezece fete, care începură să 
cânte. Era un cântec lin, ca o 
meditaţie, ca o alinare, ca un dor 
împlinit. şi din ce ele cântau, Daniel 
lucra mai cu spor, în vreme ce toţi 
ceilalţi dormeau liniştiţi. 

Trei luni mai târziu, muncitorii 
îşi încheiau misiunea şi se pregãteau 
să plece pe mal. 

– Cum merge treaba? Văd că nu 
mai baţi în piatră. Ai abandonat? 

Daniel nu spuse nimic. 

– Trebuie să fie necăjit că v-aţi 
plâns atâta de zgomot, spuse unul 
dintre ei. 

– Nu, nu sunt necăjit, răspunse 
Daniel. Dar nu ştiu cum să car 
marmura şi s-o duc în parcul din 
Anchorage. 

Unii începură să râdă: 

– Ce ne trebuie piatra asta acolo? 
Acolo putem duce blocuri de gheaţă 
în fiecare an. 

– Asta nu se topeşte, aşa cred, 
replică Daniel. 

– Băiatul ăsta are dreptate! zise 
un altul. Să-l ajutăm cu toţii… 

Daniel observă că cel care 
propusese era Străinul. Nimeni nu a 
reacţionat împotriva propunerii lui. 

Muncitorii l-au ajutat pe Daniel 
să ducă sculptura în oraş şi nimeni 
nu s-a opus ca ea să fie aşezatã în 
mijlocul parcului, pe unde treceau 
sute de oameni zilnic. 

Când munca pentru aşezarea 
pietrei a fost terminată, băieţii i-au 
cerut lui Daniel să dea la o parte 

sacul, să poată vedea ce a lucrat el. 
Le-a promis să facă asta a doua zi. 

Toată ziua Daniel a stat lângă 
statuie. Nu se putea despărţi de ea. 
Târziu, când cerul s-a întunecat şi 
stelele au acoperit bolta, Daniel 
începu sã desfacă sforile cu care 
legase temeinic marmura. Un glob 
uriaş arunca raze fascinante de jur 
împrejurul lui. Însuşi Daniel era 
cucerit de frumuseţea care-i sta 
înaintea ochilor. Parcă nu putea 
crede că el fusese cel care dăduse 
atâta viaţă şi frumuseţe acelei pietre, 
cândva reci şi neatrăgătoare. 

– E sufletul tău în ea, se auzi o 
voce. 

Străinul privea când către 
Daniel, când către lucrare. 

– Omul poate face minuni, mai 
zise Străinul. 

O stea începu sã strălucească şi 
sã palpite puternic. 

– E steaua ta… 

– Cum de străluceşte şi cum… 

– Înlăuntrul pietrei e comoara ta. 
Ea aduce lumină şi căldură, ea dă 
strălucire… 

 

Daniel a vegheat întreaga 
noapte. A doua zi, dis-de-dimineaţă, 
oamenii se strânseseră admirând 
care mai de care frumuseţea 
universului din acel glob uriaş de 
marmură. Piatra devenise trans-
parentã ca un cristal. Când cineva se 
apropia, una dintre miile de stele 
lumina mai puternic şi începeau să 
palpite. Tot mai multe stele se 
aprindeau şi străluceau. Globul 
întreg palpita şi schimba mii de 
culori şi nuanţe necunoscute de 
oameni. Noaptea târziu, mult după 
căderea nopţii, Daniel, rămas singur, 
sta şi contempla miile de stele care 
înviaseră, aducând sculpturii viaţă. 
El, ca mulţi alţii, se mira de ceea ce 
vedea şi nu-şi putea explica 
minunea. „E ceva magic în marmura 
asta“, îşi zise el în gând.Totul 
pornise de la un joc pe computer. Un 
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joc inventat căruia a încercat să-i dea 
viaţă. Cum reuşise nici el nu-şi 
dădea seama.  

– Nu te minuna! Sufletul omului 
e ajutat de Divinitate atunci când 
doreşte ceva. 

– Zici cã piatra asta are în ea o 
comoară care vine din sufletul meu? 
Este, deci, comoara mea? Atunci de 
ce şi stelele altora prind viaţă? 

– Comoara pe care o ai în suflet 
şi ai dat-o pietrei ai dăruit-o mai 
departe oamenilor. Fãcând aceasta, 
ai aflat ce este dăruirea. Tu le-ai dat 
lor, oamenilor, şi Divinitatea ţi-a dat 
ţie. E o lege a universului pe care ai 
împlinit-o. 

– Acum îmi poţi spune cine eşti? 

Daniel aştepta răspunsul, 
continuând să priveascã fascinat 
marmura. Când se uită alături, 
Străinul nu mai era. Auzi însă vocea 
lui: 

−Sunt cel ce risipeşte îndoielile. 
Tu mã poţi numi cum vei dori… 

– Nu pleca… îşi zise Daniel în 
gând. 

– Ai încredere în tine. Mergi 
înainte. 

Daniel privi încă o dată steaua 
lui. Observă că o altă stea se apropie 
cu viteză de steaua lui. 

– Asta trebuie sã fie steaua mea, 
auzi o voce venită de aproape. 

Fu surprins când văzu că alături 
de el era fata primarului, cea a cărei 
fotografie o ţinuse vreme 
îndelungată pe peretele de deasupra 
patului, ca pe o icoană. 

– Poate, răspunse Daniel cu 
emoţie. 

Fata îl prinse de mână. 
Amândoi urmăreau cum stelele 

se apropiau tot mai mult una de 
cealaltă. 

 

Răsună un strigăt puternic 
asemeni unei chemări. 

 −Tata, se auzi vocea fetii. 

Apoi, întuneric. Beznă. Stelele 
nu mai clipeau, globul nu se mai 
vedea iar fata… oare să fi fost aevea? 

Sufletul lui Daniel, fu cuprins de 
o durere adâncă. Sta pironit 
întrebându-se dacă totul fusese în 
zadar.  

−Nu fii trist, auzi o voce parca 
venită din adâncuri. A fost un vis. 
Doar un vis. Voi oamenii aveţi 
puzderie de vise. Dacă ştiţi să alegeţi 
şi să împliniţi visul vieţii, atunci… 

−Atunci ce va fi, întrebă abia 
auzit Daniel.   

−Atunci, înseamnă că trăieşti cu 
adevărat. 

−Ce trebuie să fac? 

−Să înveţi regulile succesului, 
ale împlinirii, regulile unei vieţi 
adevărate. 

−Dacă nu ai vise se chiamă că 
nu ai viaţă? 

−Ai viaţă, dar nu trăieşti. Exişti 
doar. 

−Poţi să-mi spui care sunt 
secretele implinirii? 

O vreme Daniel nu a mai auzit 
nimic. Stia că totul a pierit şi o 
lacrimă i se furişă nedorită. Apoi, 
după o vreme… 

−Le vei afla de la oameni. 
Caută-le.  

 

* 

Avionul se ridica în aer. Era 
noapte. Peste oraş se aşezase 
întunericul. În parcul din mijlocul 
oraşului Anchorage din Alaska, 
Daniel vãzu parcă mii de stele 
sclipind în globul uriaş de cristal. 
Globul, devenit transparent, 
oglindea în el un întreg Univers al 
sufletelor. Oare îl vedeau şi ceilalţi 
pasageri? Sau era doar în mintea lui? 

. Observă că globul se micşora 
tot mai mult. Apoi a dispărut. Sau s-
a topit. Precum ghiaţa.  

 

Avionul se afla sus şi se depărta 
cu viteză de locurile în care Daniel 
îşi petrecuse mai bine de 20 de ani. 
Privind peste oceanul îngheţat din 
adâncurile cãruia răsăreau gheţari 
falnici, Daniel distinse platforma pe 
care-şi petrecuse mulţi ani muncind 
pentru a strânge banii cu care să-şi 
plăteascã drumul înscris de forţe 
necunoscute în destinul lui. 
Platforma rămânea în urmă, 
devenind din ce în ce mai mică, în 
vreme ce avionul îşi luase direcţia 
spre Europa. Locul pe care se aflase 
globul rămânea în urmă. Visul 
mergea însă cu el. Avionul înainta. 
Viaţa lui Daniel de dinaintea 
plecării, primea acum, alte 
contururi. Nu mai părea aevea. Se 
aşternuse o ceaţă prin care vedea 
doar exaltările sufletului şi 
sentimentul împlinirii domina. Să fi 
fost trecutul meu astfel, se întreba 
Daniel. Poate visul s-a prelungit în 
realitatea mea. Poate a fost sau nu. 
Poate totul a fost un vis. Dar ce a 
rămas în suflet nu e oare mai 
puternic? 

Işi amintea: “Destinul tãu e sã 
pleci departe, în ţara despre care ai 
auzit doar din întâmplare. Acolo vei 
găsi aevea, câteva din punctele de 
sprijin ale împlinirii. În miezul 
cristalelor vii există o comoară. E a 
ta. Numai a ta. Cea de-a doua 
ursitoare a spus apoi cã numai prin 
forţăa ta vei reuşi. Când visul tău 
devine dorinţă şi dorinţa devine 
credinţă, atunci totul se va 
împlini…” 

Aflase el ca fusese adoptat de 
mic de către o familie de americani 
de la mama lui aflată pe undeva prin 
estul Europei. Dorinţa de a-şi regasi 
mama întărise dorinţa implinirii 
poate pe alte tărâmuri sau cine ştie 
unde... Aventura întoarcerii năştea 
frământări, dorinţi, proiecte.  
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Giovanni GIUDICI 
 (Le Grazie, 26 iunie 1924- La Spezia, 24 mai 2011) 

 
       După liceul clasic, viitorul poet şi jurnalist Giovanni Giudici se înscrie 
în 1941 la facultatea de medicină, dar e atras mai mult de cea de Litere 
unde se duce adesea să audieze diverse cursuri. La sfârşitul anului 1941 au 
loc primele legături cu militanţii antifascişti la Monte Sacro (Roma), urmate 
de tot mai frecvente contacte cu grupările romane ale P.C.I. În 1942 se 
înscrie la facultatea de Litere, unde urmează cursuri de filologie romanică, 
de istorie a literaturii latine şi italiene, de glotologie, de literatură franceză 
şi greacă. Îi citeşte pe Rilke şi Dino Campana, se împrieteneşte cu colegul 
său Ottiero Ottieri. Viitorul scriitor şi sociolog. În 1948 îi este recunoscută 
oficial profesia de jurnalist („L’Umanità”, “l’Espresso” etc.). În anii şaizeci 
va fi redactor al buletinului roman tipărit de USIS (United States 
Information), patronat de ambasada americană de la Roma.  
       A debutat în 1953 cu volumul „Fiori d’improvviso”, Roma, cărora le-a 
urmat de-a lungul anilor mai mult de zece volume de poezii. Conform 
formulei acreditate de poetul şi criticul Giovanni Raboni, în poezia lui 
Giudici se simulează elocinţa cu mijloacele non-comunicării,  adevărat 
fiind şi contrariul acestei aserţiuni. De-aici un continuu automatism al 
limbajului şi necesitatea la fel de stăruitoare de a supralicita textele în sens 
poetic, nu doar după canonul epigramei, ci şi, în primul rând, după cel al 
„povestirii” – care nu are nimic în comun cu un pomelnic de vorbe sau cu 
litania educativ-catolică.  
       Aşa se face că efectul asupra cititorului acestei suprasaturări formale, ostentate cu o rafinată detaşare, sfârşeşte şi el prin a tinde către 
gradul zero al comunicării. Se înţelege că virtuţile de vârf ale acestui stil şi ale acestei poetici sunt inseparabile de limita lor, care poate fi 
chiar manierismul, captivitatea în propria bravură. 

Prezentare şi traducere de Geo VASILE 

Preliminare di 
accordo 
 
Tuttavia un minimo d’impostura è necessario – 

mi disse. 
La verità non coincide con la saggezza. 
Stanno contro il disordine alcune regole del 

gioco. 
Sii grato al rituale. La verità ti divora. 
 

Hai ragione – si aspettava che rispondessi. 
Recitiamola pure la farsa del ragionevole. 
Anch’io ripeterò che tutto non si può avere 
Pronto a morire purché non crolli il letto dove 

muoio. 
 

Ma anche per me era l’ultima occasione che 
restava. 

E prima di sottoscrvere solo chiedevo se in 
cambio 

Dell’accettare quel molto di finzione che diceva 
Un minimo di verità sarebbe stato compatibile. 

 Premisă de 
acord 

 
Totuşi oleacă de impostură e necesară – mi-a 

spus. 
Adevărul nu coincide cu înţelepciunea. 
În contra dezordinii există câteva reguli ale 

jocului. 
Fii recunoscător ritualului. Adevărul te devoră. 
 

Ai dreptate – se aştepta ca să răspunzi. 
Să jucăm totuşi farsa raţionalului. 
Şi eu am să repet că nu se poate avea totul 
Gata să mor numai dacă nu se surpă patul 

unde mor. 
 

Dar şi pentru mine era ultima ocazie ce-o mai 
aveam. 

Şi înainte de a semna ceream doar dacă în 
schimbul 

Acceptării acelui toptan de ficţiune de care-mi 
vorbea 

S-ar fi potrivit oleacă de adevăr. 
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Alla beatrice 
 

Beatrice sui tuoi seni io ci sto alla finestra 
Arrampicato su una scala di corda 
Affacciato dal fuori in posizione precaria 
Dentro i tuoi occhi celeste vetro 
Dentro i tuoi vizi capitali 
Dentro i tuoi tremori e mali. 
 
Beatrice sui tuoi seni io ci sto a spiare 
Ciò che fanno seduti intorno a un tavolo 
I suoi pensieri su sedie di paglia 
Ospiti appena arrivati o sul punto di partire 
Raccolti sotto la lampada gialla 
Uno che ride uno che ascolta e uno che parla. 
 
Beatrice dai tuoi seni io guardo dentro la casa 
Della notte esteriore superstite luce 
Nella selva selvaggia che a te conduce 
Dalla padella alla brace 
Estrema escursione termica che mi resta 
Più fuoco per me tua ministra. 
 
Beatrice – costruttrice 
Della mia beatitudine infelice. 
 
Beatrice dai tuoi seni io vengo a esplorare 

com’è 
La stanza dove abitare 
Se convenienti vi siano i servizi 
E sufficiente l’ordine prima di entrare 
Se il letto sia di giusta misura 
Per l’amore secondo natura. 
 
Beatrice dunque di essi devi andare superba 
Più che dell’erba il prato su cui ci sdraiano 
Potrebbero essere stracci non ostentarli 
Per tesori da schiudere a viste meravigliate 
I tuoi semplici beni di utilità strumentale 
Mi servono da davanzale. 
 
Beatrice – dar verbo beare 
Nome comune singolare. 
          

Către beatrice 
 
Beatrice pe sânii tăi eu stau ca la fereastră 
Căţărat pe o scară de sfoară 
Iţindu-mă de-afară într-o poziţie precară 
Înlăuntrul ochilor tăi de un albastru sticlos 
Înlăuntrul viciilor tale capitale 
Înlăuntrul frisoanelor şi relelor tale 
 
Beatrice pe sânii tăi eu stau să trag cu ochiul 
La ceea ce fac stând în jurul unei mese 
Gândurile tale pe scaune de pai 
Oaspeţi abia sosiţi sau gata de plecare 
Strânşi sub lampa cea galbenă 
Care râzând care-ascultând şi care  vorbind 
 
Beatrice de pe sânii tăi eu mă uit înlăuntrul casei 
Din noaptea de-afară lumină supravieţuitoare 
În codrul sălbatic care duce la tine 
Din lac în puţ 
Cea din urmă excursie termică ce-mi rămâne 
Plus foc pentru mine ciorba ta 
 
Beatrice – constructoare 
A beatitudinii mele nefericite 
 
Beatrice – de pe sânii tăi eu vin să explorez cum e 
Odaia unde o să stăm 
Dacă serviciile sunt convenabile 
Şi ordinea mulţumitoare înainte de cazare 
Dacă patul are măsura potrivită 
Pentru dragoste potrivit naturii 
 
Beatrice aşadar nu trebuie să te mândreşti cu ei 
Mai mult decât pajiştea cu iarba pe care ne 

tolănim 
Ar putea fi nişte zdrenţe de ei nu fă caz 
Ca de nişte comori menite să uimească 
Bunurile tale simple de larg consum 
Îmi slujesc drept pervaz 
 
Beatrice – de la verbul a ferici 
Substantiv comun singular 
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Descrizione 
della mia morte 
 
 
Poiché era ormai una questione di ore 
Ed era nuova legge che la morte non desse 

ingombro, 
Era arrivato l’avviso di presentarmi 
Al luogo direttamente dove mi avrebbero 

interrato. 
L’avvenimento era importante ma non grave. 
Così che fu mia moglie a dirmi lei stessa: 

prepàrati. 
 
Ero il bambino che si accompagna dal dentista 
E che si esorta: sii uomo, non è niente. 
Perciò conforme al modello mi apparecchiai  

virilmente, 
Con un vestito decente, lo sguardo atteggiato a 

sereno, 
Appena un po’ deglutendo nel domandare: c’è 

altro? 
Ero io come sono ma un po’ più grigio un po’ 

più alto. 
 
Andammo a piedi sul posto che non era 
Quello che normalmente penso che dovrà 

essere, 
Ma nel paese vicino al mio paese 
Su due terrazze di costa guardanti a ponente 
C’era un bel sole non caldo, poca gente, 
L’ufficio di una signora che sembrava già 

aspettarmi. 
 
Ci fece accomodare, sorrise un po’ burocratica, 
Disse: prego di là – dove la cassa era pronta, 
Deposta a terra su un fianco, di sontuosissimo 

legno, 
E nel suo vano in penombra io misurai la mia 

altezza. 
Pensai per un legno così chi mai l’avrebbe 

pagato, 

Forse in segno di stima la mia Città o lo Stato. 
 
Di quel legno rossiccio era anche l’aparecchio 
Da incorporarsi alla cassa che avrebbe dovuto 

finirmi. 
Sarà meno d’un attimo – mi assicurò la signora. 
Mia moglie stava attenta come chi fa un 

acquisto. 
Era una specie di garotta o altro patibolo. 
Mi avrebbe rotto il collo sul crac della chiusura. 
Sapevo che ero obbligato a non aver paura. 
E allora dopo il prezzo trovai la scusa dei 

capelli 
Domandando se mi avrebbero rasato 
Come uno che vidi operato inutilmente. 
La donna scosse la testa: non sarà niente, 
Non è un problema, non faccia il bambino. 
 
Forse perché piangevo. Ma a quel punto 

dissi:basta 
Paghi chi deve, io chiedo scusa del disturbo. 
Uscii dal luogo e ridiscesi nella strada, 
Che importa anche se era questione solo di ore. 
C’era un bel sole, volevo vivere la mia morte. 
Morire la mia vita non era naturale. 
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Descrierea 
propriei morţi 
 
  
Fiindcă de-acum era o chestiune de ore şi 

apăruse  
O nouă lege precum că moartea n-ar fi 

stânjenitoare  
Îmi sosise citaţia să mă prezint 
Direct la locul unde urma să fiu înhumat. 
Evenimentul era important dar nu grav. 
Aşa că însăşi nevastă-mea mi-a zis: pregăteşte-

te. 
 
Eram asemeni copilului dus de mână la dentist 
Şi care e încurajat: fii bărbat, nu-i mare lucru. 
De aceea conform modelului mi-am luat inima-

n dinţi, 
Mi-am pus o haină decentă, lipindu-mi o 

uitătură senină, 
Cu un imperceptibil nod în gât întrebând:am 

uitat ceva? 
Eram tot eu dar oleacă mai cenuşiu, oleacă mai 

înalt. 
 
Ne-am dus pe jos la locul care nu era 
Cel pe care în chip firesc credeam că ar fi 

trebuit să fie, 
Dar în localitatea vecină cu localitatea mea 
Pe două terase de coastă cu faţa spre-apus 
Era un soare frumos, dar nu dogorea, lume 

puţină, 
Biroul unei doamne ce părea să mă fi aşteptat. 
 
Ne-a zis să luăm loc, surâse puţin birocratic, 
Spuse: vă rog poftiţi dincolo –  coşciugul era 

pregătit, 
Pus jos pe o muchie, dintr-un lemn somptuos, 
Şi-n nişa sa din penumbră mi-am socotit 

înălţimea. 
Întrebându-mă cine-o fi dat banii pentru-un 

asemenea lemn, 

O fi vreun semn de stimă di partea Primăriei 
sau Statului. 

 
Tot din lemnul acela roşiatic era şi aparatul 
Ce se încorpora la coşciug care ar fi trebuit să 

mă termine. 
 
Se va sfârşi în mai puţin de-o clipă – mă linişti 

doamna. 
Nevastă-mea era atentă ca şi cum ar fi 

cumpărat ceva. 
Era un soi de menghină sau ştreang de 

sugrumat. 
Numai bună să-mi frângă gâtul cu-un trosnet 

la-nchidere. 
Eram conştient că aveam obligaţia să nu-mi fie 

frică. 
Şi-atunci odată cu preţul am născocit pretextul 

cu părul 
Întrebând dacă ar fi urmat să fiu ras 
Ca o cunoştinţă a mea  pe care-au operat-o 

degeaba. 
Femeia clătină din cap: n-o să păţesc nimic, 
Nu-i o problemă, nu va purtaţi ca un copil. 
 
Asta poate fiindcă plângeam. Moment în care 

am zis: basta, 
Să plătească cine trebuie, cer scuze de deranj. 
Am ieşit din locaţie şi-am coborât în stradă, 
Ce contează că era chestiune doar de câteva 

ore. 
Era un soare cald, voiam să-mi trăiesc moartea. 
Să-mi mor viaţa nu era ceva firesc. 
 

 
Eugen Mircea, Măr înflorit – fragment (p. 306), Primăvara în livadă (p. 307) 
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Senza titolo 
 
Perché con occhi chiusi? 
Perché con bocca che non parla? 
Voglio guardarti, voglio nominarti. 
Voglio fissarti e toccarti. 
 
Mio sentirmi che ti parlo. 
Mio vedermi che ti vedo. 
Dirti – sei questa cosa hai questo nome. 
Al canto che tace non credo. 
 
Così in me ti distruggo. 
Non sarò, tu sarai. 
Ti inseguo e ti sfuggo, 
Bella vita che te ne vai. 
 
 
 
 
 

Fără titlu 
 
De ce cu ochii-nchişi? 
De ce cu gura amuţită? 
Vreau să mă uit la tine, să-ţi zic pe nume. 
Vreau să te fixez şi să te-ating. 
 
Să mă simt eu în timp ce-ţi vorbesc 
Să mă văd în timp ce te văd. 
Să-ţi spun – eşti acest lucru ai acest nume 
Nu cred în cântecul ce tace. 
 
Astfel în mine  te nimicesc, 
Nu voi fi, tu vei fi. 
Te urmăresc şi-ţi scap din mână, 
Frumoasă viaţă care te petreci. 
 
 
 

Constantin DRAM 
 

 

 

Miles 
Gloriosus.  

Sau nu  
(I) 
 

 
n Evul Mediu de până la anul 1000 se citea 
puţin, nu e nici o îndoială. Iar locul predilect 
unde se petreceau asemenea acte, considerate 

de mai toţi de pe atunci ca acte greu de înţeles dacă 
nu chiar nelalocul lor pentru oamenii simpli, locul 
acela era, mai cu seamă, în tihna mănăstirilor. Când 
o călugăriţă, remarcabilă, de altfel, Hroswitha, 
autoarea din al zecelea veac (considerată şi prima 
femeie scriitoare, după marele episod Sappho) avea 
să descopere frumuseţile teatrului latin (Plaut şi 
Terenţiu), dând apoi lumii alcătuiri proprii de 
teatru, ea se va fi oprit cu atenţie în faţa imaginii lui 
Miles gloriosus, din motive literare şi nu numai. 

După ani de zbucium şi de absenţă a unui 
orizont spiritual, epoca lui Carol cel Mare fixase 
zorii unor prefaceri de tipul „micilor Renaşteri” ce 
vor caracteriza Europa până la Renaşterea mare şi 
definitivă de mai târziu. Printre multele contribuţii 
ale acestei epoci, una ne interesează în mod direct 
în discuţia de faţă. Rămas în conştiinţa contempo-
ranilor şi a urmaşilor ca un ocrotitor/ călăuzitor/ 
făuritor de destine excepţional, un fel de „bunic” 
absolut al mai tinerilor săi luptători,  Carol cel Mare 
e cel de care se leagă existenţa unei instituţii cu 
totul aparte în istorie, cea a cavalerismului. Deşi în 
timp a rămas, ca atare, mai uşor şi mai lesne de 
receptat numele unei părţi clasice de armată 
(cavaleria), instituţia cavalerismului, aşa cum a 
plecat de la fondator, e cu totul altceva.  

Î 
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Armata a dat întotdeauna şi imagini de genul 
celei fixate de Plaut în faimoasa sa comedie, a mai 
dat şi imagini ale atrocităţilor de tot felul şi a 
intoleranţei militare, cea care face să funcţioneze 
maşinăria nemiloasă a războiului. De aceea, o nouă 
imagine, care să coaguleze virtuţile militare cu cele 
ale rafinamentului social, era binevenită. După cum 
era împărţită lumea medievală, urmând un model 
antic, existau cele trei ordine consacrate (oratores, 
bellatores şi laboratores). Dar cei care se luptau, 
nobili printr-o accepţie specifică, nu reprezentau 
întotdeauna idealuri deosebite. Mai mult chiar, 
esenţa în sine a acestei lumi (feuda) se delimitase, în 
mod frecvent şi natural, cumva, prin rapt violent şi 
lipsit de scrupule. Se configura astfel o clasă socială 
puternică, insolentă, violentă până la extreme, cu 
bărbaţi mai degrabă grobieni decât cizelaţi, cu 
porniri spre satisfacerea unor pofte ce vizau trupul şi 
aproape deloc spiritul. Suntem în acel Ev Mediu al 
bărbaţilor, cum atât de precis şi de elocvent în acelaşi 
timp l-a definit Georges Duby.  

Într-o primă fază, aceea a epocii lui 
Charlemagne/ Carolus Magnus, cavalerul nu putea 
să se diferenţieze foarte mult de imaginea nobilului 
militar, cu apucături de soldăţoi pe care evoluţia 
mentalităţilor nu prea le-a cernut în timp. Şi totuşi, 
imaginarul timpului a lăsat într-o memorie cultura-
lă pe cel care a devenit cel dintâi dintre ai lui, 
faimosul cavaler Roland, considerat chiar nepot al 
regelui. În bătălia de la Roncevaux, acesta fixează 
imaginea absolută a onoarei cavalereşti (devenită 
virtute exemplară): deşi ar putea să-şi salveze viaţa 

sunând din corn şi che-mând în ajutor 
armata faimosului rege Carol, 
cavalerul preferă să nu calce codul 
onoarei şi luptă până la moarte. Nu e 
lipsit de relevanţă faptul că într-un fel 
sunt faptele povestite în faimosul 
poem epic despre Roland (chanson de 
geste) şi că un pic altfel s-au petrecut 
faptele în realitate. 

De aici, instituţia cavalerismului 
intra (şi) în literatură. Pentru prima 
dată era vizibil felul în care literatura 
răspundea unei comenzi sociale şi felul 
în care literatura răstălmăcea realitatea, 
într-un fel mediat anume. Călugăriţa 
Hroswitha se va fi oprit cu atenţie 
curioasă în faţa imaginii lui „miles” şi-l 
va fi comparat cu împlătoşaţii baroni ai 
timpului. Dar marile prefaceri aveau 
să se petreacă în chip deliberat în 
minunatul veac XII, zis şi „secolul de 
aur”, când la pupitrul unui anume tip 
de literatură, numită cavalerească, 
avea să se afle un imaginar elitist femi-
nin, unic în felul său. Într-un ev emina-
mente masculin, imaginile dorite de o 
feminitate oprimată nu puteau fi fixate 
decât tot de autori bărbaţi şi acest 
lucru a devenit evident. Dar marile 
doamne ale timpului, cele care îşi 
puteau între-ţine faimoase curţi în care 
cultura şi amorul făceau casă bună, 
cele care comandau şi plăteau facerea 
unor „romane” cavalereşti, aceste 
doamne au îndreptat imaginarul 
cavaleresc spre o anumită direcţie, 
rezultând, în cele din urmă, ceea ce s-a 
lăsat memoriei colective pentru totdea-
una: o ideologie stranie, despre un tip 
de iubire-pasiune neobişnuită în epocă, 
iubire ce transcende viaţa, iubire ce 
acceptă sacrificiul, iubire ce inversa 
canonul vieţii medie-vale, transfor-
mând-o pe femeie în iubită/ adorată 
cu rang de suverană absolută iar pe 
bărbatul îndrăgostit, cavaler neîntre-
cut, în vasal. Vasal îndrăgostit, gene-
ros, viteaz, apărător al celor slabi. 

Cavaler.
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Radu CÂRNECI 

 

 

Poeme orientale 
 
 
„… o,  toate cum se duseră-n sfârşire: 
iubiri şi uri, abis-nemărginire apuse neamuri, străluciri în sânge 
şi-i Eufratul singurul ce plânge 
când moartea cu blândeţe-mi intră-n fire o, toate cum se duseră-n 

 sfârşire…“ 

 
 

Umbra lui Alexandru 
Makedon... 

 
„... To be or not to be?“ 

SHAKESPEARE, „Hamlet“ 
 
 

„... la Nil, la Eufrat, apoi la Ind am strălucit învingător fiind; 

luceau în zare apele lui Gange ademenind armatele-mi falange 

dar eu vroiam Frumosul să-l cuprind  

la Nil, la Eufrat, apoi la Ind... 
 

... o, timpi de aur! o, măriri trecute! pierite glorii, glorii ne-ncepute! 

paşii de duh: Alexandria mea! 

şi moartea ce-n surâs m-ademenea tărâmului cu zările tăcute: 

o, timpi de aur! o, măriri trecute... 
 

... din tot ce-i veşnic numai Aristot 

stă-n tainica lumină ca un Tot 

iar eu pe Ducipal – albastru fum – sunt aer-domn în aerul postum 

când secoli după secoli trec înot – 

din tot ce-i veşnic numai Aristot...“ 
 

                                                  Alexandria (Egipt), 1976 
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Grădini Semiramide*27 
 
 
 
... eu ştiu: te-ai vrea-n grădini semiramide 
acolo unde Soarele avid e 
de lungi miresme lin-bântuitoare spre trandafiri şi portocali în floare unde polenuri 

izvorăsc ispite 

eu ştiu: te-ai vrea-n grădini semiramide... 
 
(... ce flutur eşti cu aripi de lumină când mă culegi, minunea mea destină cum zbori superb 

împodobind o lume cum te roteşti şi mă înalţi anume 

şi cum te-aşezi pe floarea mea ce-i spină ce flutur eşti cu aripi de lumină...) 
 
... acolo, aer fără de prihană acolo, iarba inundând oceană acolo, linişti, revărsări de lună 

şi fructele ce nu cunosc furtună seminţe-acolo-n vrere suverană acolo aer fără de prihană... 
 

Babylon, 1976 
 
 
 
 
 

Palmira 
(un imn dansant) 
 
 
 
… Palmira ca un palmier în floare se leagănă şi vânturi poftitoare 

cu-adânc de zări sosesc să i se-nchine 

şi păsări mii şi fluturi şi albine 

o-mpodobesc în vârf de sărbătoare: 

Palmira ca un palmier în floare… 
 
(… bolnav sunt de miresme şi de zboruri zidindu-te: nor mândru între noruri bolnav de 

taine-n tainele abrupte 

mereu învins învingător în lupte când anii fug: ce neoprite zoruri! 

bolnav sunt de miresme şi de zboruri…) 
 
Regina palmierilor, Palmira! râvnind la tine-mi înfrunzeşte lira iar sângele-mi e arbore-n 

furtună: 

cer şi pământ în ritmu-i se-mpreună când tu la Eufrat îţi scoţi porfira regina palmierilor, 
Palmira!… 

 
Liban, 1979 (2002) 

 

                                                 
27 * Fluturele. 
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Pasărea Ibis 
 
 
 
… când vine primăvara cu magnolii 
împărăţind şi răspândindu-şi solii  

spre boreale zări slujind natura  

polenului ivindu-i aventura 

la imnuri vechi înmugurind bemolii când 

vine primăvara cu magnolii 
 
ca semn întâi la Nilu-n revărsare 

pasărea Ibis iese din uitare:  

penet în alb şi irizând văzduhuri ivind în 

preajmă-i aşteptate duhuri reînviind 

mitologii agrare 

ca semn întâi la Nilu-n revărsare 
 
din somn urcăm în proaspătă trezie 

sculptând în aer chip de poezie imense-n 

aripi ceruri diafane 

de ibişi puri în cărţile-corane 

şi suntem zeii clipei ce-ntârzie: 

din somn urcăm în proaspătă trezie… 
 

Karnak (Egipt), 1976 
 

 
 

Puterea 
măslinului 
 
 
 
… de unde vii, din ce adânci amaruri 
şi vârsta-ncununându-ţi-o cu haruri 
sever te-nstăpâneşti peste himere 

şi stâncii sterpe dându-i 

înviere topeşti durerea 

irizândo-n daruri: 

de unde vii, din ce adânci amaruri? 
 

(…gând zvelt şi fraged, însetat în 

rouă stă-n miezul tău şi aşteptând 

să plouă  

se face duh-mireasmă-n ode pure 

ne-îndurând ne-mai-voind să-

ndure dorul uscat – ci dându-se-

acum nouă gând zvelt şi fraged, 

însetat în rouă…) 
 
…cer blond acolo, mări 

alinătoare flori sexual ivindu-

se-n pudoare amor de păsări 

zborului dând clipă: Măslinul 
stă Pământului aripă 

în verde-agav şi tălmăcind odoare – 

cer blond acolo, mări alinătoare… 
 

Jerusalim (Israel), 1966 

 
 
 

Pe drumul 
Damascului 
 
          „… fără-de-veste, o lumină puternică, din cer, 
                           a strălucit de jur-împrejurul meu…“ 

(BIBLIA – Faptele Apostolilor, 22, 6) 
 
 
 
… încrâncenat, ascuns în zâmbet rece 
războinic dârz (ce nimeni nu-l întrece!) plătit 
cu aur şi hrănit cu glorii 

eram vestitul între luptătorii 

ce nu-şi trădează sângerosul rege 

încrâncenat, ascuns în zâmbet rece 
 
… de-odată TU! mi-ai izbucnit în faţă ca mii 

de sori născând o dimineaţă: 

ce spaimă mândră năvăli în suflet 

când m-ai cuprins în tainicul tău umblet spre-

a-mi revela minunile din ceaţă 

de-odată TU! mi-ai izbucnit în faţă… 
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… sunt eu cel vinovat redat luminii cel ce-ţi 

culege de pe frunte spinii cel ce-ţi slăveşte-n 

clopot nefiinţa 

şi paşii peste ape: sunt credinţa  

întru frumos şi miresmându-ţi crinii  

sunt eu cel vinovat redat luminii… 
 

Damasc (Syria), 1976 
 
 
 
 
 
 

Rug de 
miresme 
 
 
 
... vino, tu, chip al dragostei eterne sângele 

meu spre tine se aşterne 

în vârfurile-i presimţind arsura cu alcooluri 

înflorindu-mi gura 

din ceea ce neantul pururi cerne – 

vino, tu, chip al dragostei eterne... 
 
 
(... spre cele împlinindu-se în soarte tu ai 

zorit şi-ntinsul Mării Moarte 

îl stăpâneşti sădindu-l cu uimire: cypreşi de 

duh în duhuri să se-nfire ca miri dorind 

iubirile să-şi poarte spre cele împlinindu-

se în soarte...) 

 
... rug de miresme, dăruie-te mie! 

sunt eu chematul întru armonie 

să ard în vârf polenuri şi nectaruri puţinul 

dulce-a-l bănui-n amaruri 

şi distilându-l: chin în poezie rug de 

miresme, dăruie-te mie... 
 

Eilat (Israel), 1966 
 
 
 

Amurg la 
Héliopolis 

 
 
… târziu în mine visurile-s apte a străjui 

luminii fără şoapte 

a o-mplini în umbra filozofă închisă-adânc 

în taina teozofă 

spre-a înflori cu piscu-n miazănoapte târziu 

în mine visurile-s apte… 
 
(… la Baalbek azi: ruinuri, templul scade în 

aer moartea vechilor arcade 

desăvârşite-n lut hrănesc vecia noi doi în ea 

sfidând vremelnicia unindu-ne ca două 

vechi monade 

la Baalbek azi: ruinuri, templul scade…) 
 
… amurg şi păsări unduind arare 

şi zările pălind: abandonare în aurit şi ultim 

apogeu; 

sunt cel ivit din stirpea lui Orfeu spre-a-l 

rezidi ca într-o adorare – amurg şi păsări 

unduind arare… 
 

Baalbek (Liban), 2002 

 

Poem la floarea 
de lotus 
 
              „… al cărui gust era atât de delicios încât,  
    mâncându-o, străinii uitau de locul naşterii lor…“ 

                                           HOMER 
 
… ce floare-zee cu miresme stranii! 
cine o gustă-şi uită acolo anii 
tot ce-a trăit: durerile, iubirea obârşia, nu 

simte despărţirea prietenii-s de ceaţă şi 

duşmanii – ce floare-zee cu miresme 

stranii… 
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(… tu eşti asemeni: neintrând în moarte din 

începuturi izvodind în soarte 

cea pură ispitire: chip de lotus 

mă bântui cu chemările-ţi şi totu-s esenţă-a 

clipei care mă împarte: 

tu eşti asemeni: neintrând în moarte…) 
 
…e-n mine floarea marilor delicii 

de timp uitând, de ochiul gol al fricii sporind 

c-un vis edenu-acelei delte când florile în 

trupurile zvelte 

imn cu miresme clatină spre vicii: 

e-n mine floarea marilor delicii… 
 

Cairo (Egipt), 1976 
 
 
 
 
 

Spre Mecca 
gândind la Al. Macesonski 
 
 
 
 
… mereu cuprins de febra împlinirii: 
în zarea zării, întru firea Firii 
în zare oaza izvorând izvoruri departe-n zare 

sângele-n amoruri spre-acel departe pasul 

istovirii mereu cuprins de febra împlinirii… 
 
(… ce timp am străbătut şi ce dogoare pustiuri 

lungi, nisipuri mişcătoare 

şi umbră: doar a spinului din mine fată-

morgana, tu, dansând lumine pe apele de aer şi 

de soare: 

ce timp am străbătut şi ce dogoare…) 
 
… la Mecca, deci! către cetatea sfântă acolo-n 

murmur lumea se cuvântă 

(la ceasul când Pământul naşte Lună) 

şi visători islamici se adună îngenunchind – şi 

cerurile cântă – 

la Mecca, deci! către cetatea sfântă… 
 
 

Cuvânt despre 
cuvânt 
 
 
 
… da, toate sunt întru Cuvânt zidite! 
prin EL lumina raza îşi trimite 
prin EL auzul devenind Tăria: firul de iarbă 

astrul veşnicia văzutelor şi-a celor ne-ivite: 
da, toate sunt întrucuvânt zidite… 
 
(… trudind, prin EL ţi-am hotărât făptura pe 

Nil în sus uimindu-ni-se gura 

de numele-ţi iar chipul-acel de taină l-am 

podobit cu-a cerurilor haină sublim Cuvântul 

inventând măsura: 

trudind, prin EL ţi-am hotărât făptura…) 
 
… doar în Cuvânt stă dăinuirea Lumii tot ce-i 

deasupra şi-n ascunsul humii fără de EL ar 

stăpâni tăcerea 

n-am auzi sărutului durerea ceaţa de duh 

nimicnicia spumii: 
doar în Cuvânt stă dăinuirea Lumii… 
 
 
 
 
 
 

La Memphis 
 
 
... cădelniţări cu smirnă şi tămâie te-

ntâmpine şi-n urma ta rămâie lei tigri şi 

pantere ţi se-nchine uimindu-se la clipele 
divine 

ca florile-n deschiderea întâie cădelniţări cu 

smirnă şi tămâie... 
 
(... la Memphis, deci, domneam prin arsa 

vreme: 

mi-erai regină şi trăiam în steme mi-erai 

zeiţă veşnicind în toate 
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- plimbări prin cer în car cu sfinte roate ne-

luminând luminile supreme – 

la Memphis, deci, domneam prin arsa 
vreme...) 

 
... pustiul astăzi îl transform în cîntec 

şi-n oaze al nisipurilor pântec ivesc izvoare 

păsări de minune 

şi fructe-n pomi de aer prind să sune 

slăvindu-te-n mireasmă şi descântec: 

pustiul astăzi îl transform în cântec... 
 

Egipt, 1976 
 
 
 

Zodie fastă 
 

„Dragonul, izbind cerul, trecu în zbor  

                     prin poarta deschisă de el însuşi“…  

LI CHAO-WEI 
 
 
 
... de veghe duh peste comori supreme 

Dragonul meu, de cine te vei teme: aripi de 
bronz şi ager ochi de şarpe 

şi răsuflarea vânt: păgâne harpe  

heraldic chip stăruitor în steme  

Dragonul meu, de cine te vei teme!?... 
 
(... dă-mi trup de zeu, ca zeilor dă-mi hrană 

înmiresmează-mi voluptatea rană 

a gândului ne-obosind spre-aceea  

ce-mpodobeşte-n frăgezimi ideea:  

adù-o tu, de dor şi neprihană înmiresmează-

mi voluptoasa rană...) 
 
... de veghe duh, de veghe stea-n mistere 
Dragonul meu, adânca mea putere 

- magie-vârf în piatra frunţii rece daimon 

superb mă încunună rege de aur schiptru 

luminând în vrere: 
Dragonul meu, adânca mea putere... 
 
 
 

La paradisul 
biblic… 
 
 
… când florile-şi închide mandragora 
şi noaptea-şi licăre în sine ora 
vin iarăşi la câmpiile tăcerii: 

râu Eufrat vuind prin vechi imperii 

şi sunt al meu fiind al tuturora  

când florile-şi închide mandragora 
 
(…la Paradisul bibilic timpul zace  

în mine strig: tăcerea se desface 

renasc mulţimi din pulberi, timpu-n tâmple 

adâncul gol cu gând adânc îl umple 

şi clipele de trup devin sărace – 

la paradisul bibilic timpul zace…) 
 
…o, toate cum se duseră-n sfârşire: 

iubiri şi uri; abis-nemărginire apuse neamuri, 

străluciri în sânge 

şi-i Eufratul singurul ce plânge 

când moartea cu blândeţe-mi intră-n fire – 

o, toate cum se duseră-n sfârşire… 
Babylon, 1966  

 



322 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

Inscripţii 
pictografice 
 
 
 
... mumii de regi zăcând în piramide  
aşteaptă semn când ochii-şi vor deschide  
spre-a re-trăi puterea şi vecia; 

preoţi zidindu-şi sufletu-n robia  

hieroglifelor de timp avide – 

mumii de regi zăcând în piramide... 
 
(... altare-n jertfă tauri albi devoră 

şi fumuri lungi: nălucitoare horă  

de înălţimi spre Isis se îndreaptă  

iar jertfitorii stau cuprinşi în faptă  

sperând izbânzi la magica ei oră –  

altare-n jertfă tauri albi devoră... 
 
... felahi de timp la Nil în lungă trudă  

se dăruie: seminţele asudă 

tulpini se-nalţă pârguindu-şi rodul  

iar Amon-Râ proteguie-şi norodul 

cu darurile-i – drept cerească rudă – 

felahi de timp la Nil în lungă trudă... 
 

Cairo (Egipt), 1976 (2004)  
 
 
 

 
 
 
 

Livia IACOB 

 
Experienţa 
sacrului  
în poezia 
mistică a 
Teresei de 
Ávila 
 
 

ornind de la acceptarea unanimă a 
misticismului drept "formă experimentală de 
cunoaştere, pe cale iraţională, a prezenţei 

divinităţii în lume", studiul nostru are ca obiect 
înfăţişarea acelui tip de poezie mistică intens 
problematizantă, care a avut un impact deosebit asupra 
misticii europene ulterioare, dar şi asupra formei, a 
magmei poetice intrinseci acesteia, făcându-se rapid 
vinovat de lansarea unei adevărate mode literare pe care, 
actualmente, cercetătorii o consideră printre primele 
fenomene literare global-europene. Am numit aici 
corpusul textelor reunite, cu sfială, dar şi vizionarism, de 
Teresa de Ávila sub titlul de 31 de poeme mistice în acel 
Siglo de Oro când Spania se impunea în ochii Europei nu 
doar prin hegemonie geografică, cât îndeosebi graţie 
înnoirii spirituale şi religioase, deci şi activităţii profund 
reformatoare pe care personalităţi precum cea invocată s-
au străduit, de-a lungul unei vieţi adesea încărcate de 
evenimente dramatice, să o ducă la bun sfârşit. Căci, 
dacă astăzi a devenit aproape un truism să legi poezia 
mare, adevărată de mistică ori s-o consideri o formă de 
gnoză, de apropiere a umanului de divinitate, şi să exalţi 
publicul doritor să creadă că prin ea se poate, în fapt, 
împlini fericita întâlnire/uniune dintre făptură şi 
Creator, acest lucru nu era posibil într-un secol în care 
Inchiziţia deţinea supremaţia asupra majorităţii formelor 
de reprezentare specifice imaginarului religios şi dirija, 
în mare măsură, închistarea gândirii libere şi a expresiei 
sale lingvistice/literare prin cunoscutele mijloace 
constrictive.   

P 
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Cum va fi fost, aşadar, posibil ca apariţia, în 1515, a 

Teresei de Ávila într-un stat dominat de conflicte 
ideologico-religiose să le contracareze şi chiar să 
modifice pentru totdeauna chipul misticismului 
european? Oare numai din pricina cunoscutei sale 
înclinaţii spre polemică, spre depăşirea tabuurilor care 
nu ţin, în concepţia teresiană, atât de interpretarea 
reprezentărilor biblice, cât de umanitatea viciată a celor 
ce impuneau un anumit tip de hermeneutică teologică? 
O parte din "vină" o poartă, cu certitudine, cazul în sine: 
însăşi evoluţia ei spirituală "grăbită", de la copilul speriat 
care, după ce rămâne orfan de mamă la numai 14 ani, îşi 
dăruieşte întreaga devoţiune Fecioarei Maria, pe care o 
consideră mama spirituală, la sora-poetă, cu erudite 
lecturi din neoplatonismul italian şi cultura europeană a 
epocii, care frecventa cele mai elevate, dar şi influente 
politic cercuri intelectuale toledane, unde îl cunoaşte şi 
pe El Greco, până la stareţa întemeietoare de mănăstiri 
(Ordinul Carmelitelor Desculţe remodelând, în fapt, 
vechiul ordin întemeiat în anul 1226 pe Muntele Carmel, 
lângă Ierusalim) în majoritatea provinciilor spaniole, 
între 1567 şi 1571, de la Valladolid, Toledo ori Salamanca 
până la Alba de Tormes, ca să dăm doar câteva nume. 
Dificultăţile pe care Inchiziţia i le-a pricinuit, 
considerând-o incomodă fiindcă relata trăirea unor stări 
extatice în opera ei sunt, apoi, contracarate, la patruzeci 
de ani după moartea ei, prin canonizarea în 1622 de către 
Papă.  

Cealaltă parte de vină trebuie căutată în esenţa tare, 
profundă, chiar euharistică a misticismului care se lasă 
citit din întreaga sa creaţie. Cărţile ei, însufleţite de elan 
mistic şi de o euforie a purităţii morale fără precedent, au 

atributul unicităţii, se desprind de lirica religioasă a 
momentului, dar şi de cea precedentă printr-o erotică 
deloc subtilă, pentru care interesul Teresei rămâne în 
permanenţă treaz, nedisimulat. Nu este deloc 
întâmplător că tocmai un poem, Alma, buscarte has en 
Mi/Suflete, în Mine te vei căuta, alături de viziunea 
îngerului pe care o descrie sora într-un moment de 
transă redat în Cartea vieţii mele o vor transforma în 
victima unei delaţiuni şi o vor aduce în faţa Inchiziţiei, 
având nevoie de intervenţia unor abili potentanţi ai 
timpului, incluzându-l aici chiar pe regele Filip al II-lea, 
pentru a se salva. Mai mult decât scrierile de substanţă 
autobiografică precum Calea perfecţiunii, Castelul lăuntric 
sau Sălaşele, lirica teresiană ridică numeroase şi serioase 
probleme corpului ecleziastic spaniol fiindcă îşi îngăduie 
libertăţi nebănuite, pe care apoi le propovăduieşte 
novicelor carmelite (de altfel, publicul-ţintă al acestor 
poeme de iubire creştină, cărora le dedicase, în 1567, şi 
Meditaţii despre Cântarea Cântărilor) pentru ca, peste 
veacuri, să le transmită cititorilor din uriaşa bibliotecă 
Babel a lumii.    

Cel puţin două sunt coordonatele axiologice ale liricii 
practicate de Teresa de Ávila care o singularizează într-
un peisaj precum cel al misticii feminine a dragostei iniţiat 
de benedictina Juliana din Norwich cu un secol înainte 
(1342-1416), continuat, să spunem, în secolul al XIX-lea, 
de o altă călugăriţă carmelită, Thérèse de Lisieux şi 
rodind, de ce nu, în secolul XX, într-un volum precum 
Jurământ de sărăcie, castitate şi supunere al Gabrielei 
Melinescu. Cea dintâi este delimitarea, cu hotărâre, a 
unei poziţii proprii, nemediate nici de literatură, nici de 
religie, cu privire la imaginarul poemelor sale, care, deşi 
se lasă, în principiu, modelat de imaginarul biblic, mai 
ales de imaginarul din Cântarea Cântărilor şi Noul 
Testament, se deosebeşte de acestea prin trăirea lăuntrică 
asociată revelaţiei. Teresei de Ávila îi este cât se poate de 
limpede diferenţa dintre "viziunea imaginară", adică a 
profeţilor, şi "viziunea intelectuală", adică provocată şi 
practicată de ea şi în care, după propria-i mărturisire, îi 
apărea chipul lui Iisus şi al îngerilor28, lăsând-o apoi 
"binecuvântată şi scăldată în lacrimi". Este momentul aici 
să invocăm şi faptul că, pentru această controversată 
personalitate, poezia este o formă de examinare aproape 
masochistă a conştiinţei, ea se apropie de contemplarea 
lăuntrică şi chiar de acel oratio recollectionis sau oratio 
mentalis, adică de rugăciunea în tăcere care face din ea o 

                                                 
28 Cf. Viorica S. Constantinescu, Cultura poetică, Editura Junimea, Iaşi, 
1999, p. 40 şi urm. Una dintre aceste viziuni i-a atras o critică acerbă, 
fiind considerată, atunci şi peste veacuri (pentru a ne referi aici fie şi 
numai la studiul L'amour courtois publicat, în 1968, la Paris, de către 
Jean Merkale), o retorică descriptivă închinată orgasmului: "Am văzut 
în mâinile lui o spadă de aur cu vârful de fier care părea de foc. Vârful 
acesta parcă mi-a străpuns inima de mai multe ori şi apoi mi-a pătruns 
în măruntaie. Când a scos spada, era ca şi cum totul în mine era sfâşiat 
şi am simţit o iubire arzătoare pentru Domnul nostru. Durerea era aşa 
de puternică, încât mă făcea să scot gemete, dar, în acelaşi timp, 
încercam o plăcere atât de mare pe care nimeni n-ar lăsa-o să-i scape".  
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autentică "rugăciune a inimii". Originea acestei concepţii 
trebuie căutată şi în cărţile de căpătâi care i-au prilejuit 
Teresei aceste întâlniri pe plan spiritual, într-o perioadă 
în care era foarte bolnavă şi chiar se temea că extazul 
religios pe care-l trăia putea fi o repecursiune a bolii, 
apelând chiar la practici precum mortificarea cărnii 
pentru a-şi demonstra sieşi că noul tip de cunoaştere nu 
este diabolic: Tercer abecedario espiritual al lui Francisco de 
Osuna; Tractatus de oratione et meditatione al Sfântului 
Petru din Alcantara şi Exerciţiile spirituale ale lui Ignaţiu 
de Loyola.  

În orice caz, descinzând direct din diferenţierea de 
profunzime mai sus-amintită, între viziunea imaginară şi 
viziunea intelectuală, obţinută pe calea rugăciunii şi a 
devoţiunii, "mistica Teresei de Ávila se edifică şi pe 
extatica iubirii"29. Însuşi subtitlul volumului, 31 de poeme 
mistice, este rezultatul unei transfigurări, al suprapunerii 
unei trăiri extatice peste postura auctorială: întrucât la 
vârsta de 31 de ani, Teresa trăieşte revelaţia "în timp ce 
asculta o novice cântând în biserică". De aici şi până la 
înţelegerea întregului volum drept unul ce tematizează 
amorul mistic/amorul divin nu mai rămâne decât un 
pas, cel al exemplelor.  

Chiar poemul ce deschide calea posibilei investigării a 
temei erotice în opera unei sfinte declarată, în 1970, de 
Papa Paul al VI-lea Doctor al Bisericii, este lămuritor. 
Refrenul "Trăiesc răpită din mine,/ şi-atât de mult 
aştept,/ că mor pentru că nu mor" imprimă întregului 
volum un caracter distinctiv. Mistica este o formă de 
iubire extatică, este o ieşire din sine în cel mai pur sens 
atribuibil termenilor. "Extasis e o deplasare, schimbare 
de stare, este starea sufletului care iese din el însuşi, care 
e ridicat mai presus de sfera în care el se mişcă de obicei. 
El nu mai percepe obiectele exterioare prin simţuri, ci 
prin contact imediat cu revelaţia care i s-a făcut", notează 
Jacquier. Această răpire în duh pe care o invocă şi Teresa 
de Ávila ca stare iniţială şi iniţiatică - în drumul său 
lăuntric spre desăvârşire/în drumul spre perfecţionarea 
formei poetice -, această stare de revelaţie când simţurile 
trupului nu mai funcţionează, inducându-se chiar ideea 
de transă mai este invocată de patru ori de sfântul 
evanghelist Luca şi numai în Faptele Apostolilor (3, 10; 10, 
10; 11,5 şi 22, 17), şi merită subliniat aici efortul pe care îl 
face traducătoarea textului spaniol, o reală cunoscătoare 
a culturii biblice, pentru a folosi termenul răpită de care 
mistica spaniolă se fereşte, poate tocmai din dorinţa ca 
trăirea ei, epifania reprezentată metaforic să nu fie 
asociată cu Sfânta Scriptură. Dacă în spaniolă sunt folosite 
oximoronul, exprimarea redundant antinomică pentru 
redarea acestei stări de graţie ("Vivo sin vivir en mi,/y 
de tal manera espero,/que muero porque no muero"), în 
limba română, fără vreo pierdere a melodicităţii, 
amplasarea adjectivului recontextualizează ("Trăiesc 
răpită din mine") şi, de fapt, modifică întreaga 

                                                 
29 Idem, p. 41. 

perspectivă asupra amorului mistic, situându-l în 
apropierea, de pildă, de spusele Sfântului Ioan din 
Apocalipsă care vorbeşte despre "răpirea lui în duh, în zi 
de Duminică" (Apocalipsa, 1, 10).  

Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că poeta 
purcede la inovare semantică, la reinvestirea cu sensuri 
noi, îmbogăţite şi fecunde a unor concepte sub speciae 
eternitatis cum ar fi cel al inimii/pneuma, un lait-motiv 
care devine una dintre cheile de pătrundere în misterul 
unor rânduri precum: "Trăiesc, dar afară de mine,/de 
când moartă-s de dor;/pentru că-n Domnul trăiesc, 
adorat;/El m-a păstrat pentru sine./în inima-mi, când I-
am dat-o din mine/Inscripţia noastră-am gravat: Că mor 
pentru că nu mor". Sau, într-un alt poem, întâlnim o 
metaforică portretizare a inimii care ne îndreptăţeşte să 
asimilăm acest tip de poezie rafinată unei ipostazieri, e 
adevărat încărcate de expresivitate verbală, dinamism şi 
melodicitate, a rugăciunii inimii:  "Fericită - inima 
îndrăgostită/dacă în Domnul e adăpostită;/şi de-L 
slujeşte ne-ncetat pe El,/îşi află gloria şi mulţumirea-n 
El,/cu grijile meschine s-aşterne nepăsare,/când dorul ei 
în El sălaşu-şi are/pluteşte vesele, în bucurii/prin marea 
bântuită de stihii"30. 

 

 
                                                 
30 "V. Fericită inima îndrăgostită", în Teresa de Ávila. Poesías/Poezii, 
Editura Institutul European, Iaşi, 1996, ediţie bilingvă, traducere, 
prefaţă şi note de Viorica S. Constantinescu, p. 51.  
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Trăirea extatică se prelungeşte, apoi, în metafora 
vieţii-închisoare, a unui prizonierat etern damnat şi 
reluat, obsesiv, de stareţă şi în alte poeme: "Divină 
această-nchisoare/ - a iubirii pe care-o trăiesc,/ea L-a 
făcut captivul meu ceresc, şi liberă-i inima mea şi 
uşoară;/asemnea patimă-n ea s-a născut/când pe El, 
prizonierul meu L-am văzut,/că mor pentru că nu mor"31 
sau "Ah! lungă mi-i viaţa dată!/Ce greu trăiesc în ea, 
exilată!/Carceră cu gratii de fier/îmi ţine sufletul 
prizonier"32. Prizonieratul însă nu este doar al trăirii 
expres feminine, ci şi al celuilalt, a cărui identitate este 
asumată, pe de o parte, prin credinţă şi, pe de altă parte, 
la nivelul grafic al textului, asigurată prin scrierea cu 
majuscule, fapt ce arată fără dubiu ce persoană anume 
este chemată aici să pună capat suferinţei, aşteptării 
erotice...  

E adevărat, invocarea lui Iisus ca logodnic, mire sau 
soţ nu este nouă, dar el, făcând aici obiectul "unei iubiri 
tensionate şi al unei dorinţe potenţate la extrem prin 
neâmplinirea ei", devine şi mobilul, motivaţia reală a 
unei cărţi structurate inteligent, menită să păcălească 

                                                 
31 "I. Trăiesc răpită dion mine", în Teresa de Ávila. Poesías/Poezii, Editura 
Institutul European, Iaşi, 1996, ediţie bilingvă, traducere, prefaţă şi note 
de Viorica S. Constantinescu, p. 51. 
32 Ibidem.  

Inchiziţia printr-un asumat caracter didactic şi prin 
includerea unor poeme fie bucolice, fie tratând diferite 
subiecte specifice Noului Testament. "Stilul colocvial, de 
dialoghi al poemelor este unul al modului de existenţă 
intelectuală a apocii", notează Viorica S. Constantinescu 
în studiul citat, când se discuta mult sopra lo amore, 
îndeosebi despre acea iubire platonică, spiritualizată şi 
opusă plăcerii carnale. Cât de profund trebuie să fi şocat, 
în epocă, aceste convorbiri, aceste "colloquium cum Deo" 
la care Dumnezeu, cum vom vedea mai departe, nu 
rămâne indiferent, cărora le răspunde prin ceea ce 
constituie cuvântul său, prin întruparea lui umană, prin 
Iisus... În fapt, însăşi stilizarea austeră, golită parcă voit 
de figuri de stil baroce şi rămânând, deşi în plin secol 
baroc, îndatorată unor stereotipii împrumutate fie din 
Cântarea Cântărilor, fie din imaginarul poeţilor arabo-
evrei sau al liricii trubadurilor, din flamenco sau de la 
unii poeţi erotici neoplatonici (Ficino) este un mod de a 
reliefa tocmai valenţele de extasis ale modalităţii 
dialogice prin care fiecare poem în parte, dar şi volumul 
în integralitatea lui (unde un poem răspunde altuia, 
anterior) sunt de fapt atent construite, elaborate ca o 
forma mentis. Această extază trebuie să-l valorifice 
primordial pe Iisus, numit Divino Marido sau Divino 
Esposo, Majestatea Suverană, Regele sau Domnul cel mult 
aşteptat de la care "cerşeşte" un semn, verb folosit, 
evident, în chip aluziv şi cvasididactic. Iubirea mistică 
devine, prin urmare, o formă de matrimonio spiritual, 
chiar de uniune mistică graţie căreia devin posibile 
cunoaşterea, deci şi identificarea cu Celălalt pe calea unei 
intimităţi privilegiate, dar o "asemenea intimitate 
colocvială încât El să-i vorbească persoanei care-l invocă 
a fost contestată nu numai de Inchiziţie, ci şi de numeroşi 
teologic, poeţi, clerici şi călugăriţe din acea vreme, chiar 
şi de Sfântul Ioan al Crucii"33 pe care îl deranja îndeosebi 
natura iconoclastă a poemului în care Iisus i se adresează 
Teresei, intitulat, Alma, buscarte has en Mi/Suflete, în mine 
te vei căuta din care cităm şi noi în continuare: "Suflete, în 
Mine te vei căuta,/iară pe Mine-n tine Mă vei căuta./Aşa ştiu 
iubirea minţii treze/în sufletu-mi să Te picteze,/că nici 
un pictor, oricât de măiestru,/să-ntreacă n-ar putea, în a 
lui artă,/imaginea-ţi ce sufletu-Mi o poartă"; "Şi de 
cumva nu izbuteşti anume/pe Mine, - atunci când vrei, 
sămă găseşti,/nu rătăci încoace-ncolo-n lume,/ci, de mă 
vrei, - aşa cum eşti -/pe Mine caută-Mă-n tine.//Căci tu 
eşti, suflete, popasul Meu,/ eşti casa şi sălaşul Meu/aşa 
de când e lumea Eu te ţin/şi-atunci: cuprins de gânduri 
şi dechin,/când poarta casei tale-nchisă-i bine.//Să nu 
Mă cauţi dincolo de tine,/va fi destul cu gândul să Mă 
chemi/şi-n tine-ndat Mă vei afla pe Mine./La tine Mă 
grăbesc, dacă Mă chemi,/ pe Mine Mă vei căuta în 
tine"34. 

 

                                                 
33 Viorica S. Constantinescu, Cultura poetică, ed. cit., p. 54. 
34 "VIII. Suflete, în Mine te vei căuta", în op. cit., pp. 63-64. 
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Santa TERESA DE ÁVILA 
 

¡Oh hermosura 
que excedéis! 

 
¡Oh hermosura que excedéis 

a todas las hermosuras! 
Sin herir dolor hacéis, 
y sin dolor deshacéis, 

el amor de las criaturas. 
 

Oh ñudo que así juntáis 
dos cosas tan desiguales, 
no sé por qué os desatáis, 

pues atado fuerza dais 
a tener por bien los males. 

 
Juntáis quien no tiene ser 
con el Ser que no se acaba; 

sin acabar acabáis, 
sin tener que amar amáis, 

engrandecéis nuestra nada. 
 

 
Iisus răspunde printr-un discursul surprinzător, dar 

şi seducător, persuasiv tocmai prin simplitatea 
cuvintelor, însă şocant prin mesaj. Mesajul este profund, 
stârneşte curiozitatea şi, chiar dacă se întâmplă câteodată 
să-l anticipezi, în pas cu evoluţia frazei, textul îţi creează, 
îşi cere cu necesitate prin abilitatea metaforei, aşteptarea 
unei confirmări. De aceea este greşit să considerăm lirica 
Teresei de Avila drept o exprimare primară, simplistă a 
unor stări pentru unii discutabile; ah-urile şi oh-urile 
specifice rugăciunii pe care o practicau novicele 
carmelite se însoţesc aici cu lexeme oximoronice 
cunoscute, de genul "suferinţă dulce", "gheaţă fierbinte" 
sau "dulceaţă amară" pentru configura o nouă ars amandi, 
cristocentristă35. Aceasta, la rândul ei, devine în grad 
sporit productivă de poeticitate, născând acea superbă 
metaforă a morţii binecuvântate, eliberatoare fiindcă prin 
moarte se împlineşte iubirea cea adevărată ce va face 
carieră nu numai în lirica romantică din spaţiul german, 
ci, iradiind, va cuprinde întregul spaţiu european. Iat-o, 
în inventica discursivă a misticei de secol XVI spaniol: 

                                                 
35 Viorica S. Constantinescu, Cultura poetică, ed. cit., p. 47. 

"Moarte binefăcătoare,/scurtează-mi chinul!/Dulce-i de 
la tine veninul,/fă-mi sufletul slobod, că doare!/Ce 
fericire, Iubitul meu/ - alăturea de Dumnezeu!/ De-a te 
vedea, cu dor, vreau să mor"; "Iubirea lumească/tânjeşte 
după viaţa această,/iubirea divină/după ceruri 
suspină./Veşnic Domn, fără tine/Cine-ar putea să 
trăiască?/ De-a te vedea, cu dor, vreau să mor"; "Viaţa-i pe 
pământ/eternămâhnire;/în ceruri mergând - /trăire în 
fire./Lasă-mă, Domnul meu/să fiu la Tine, acolo, 
mereu./ De-a te vedea, cu dor, vreau să mor"; "Inima mea, 
bolnava/slăbeşte şi tremură./Ah! cine poate sta/fără 
iubitul său?/Sfârşeşte, dar, cu slava/suferinţa aceasta./ 
De-a te vedea, cu dor, vreau să mor"; "Când te-oi vedea, 
Doamne, când,/în pietul meu coborând?/Mi-e teamă 
mereu, Domnul meu,/c-aş putea să Te pierd./Mă-
mbolnăveşte chinul amar,/mă face să-ţi spun iar şi iar: 
De-a te vedea, cu dor, vreau să mor"36. Vă sună, poate, mai 
cunoscut, deghizată în englezescul dicton Lord, either let 
me suffer or let me die? 

Cu atât mai importantă ni se pare, astăzi, reluarea în 
discuţie a poemelor mistice oferite culturii universale de 
o figură proeminentă precum aceea a Teresei de Ávila, 
cu cât admiraţia, dar şi violenţa verbală stârnită de aceste 
texte au rodit, în chip felurit, în varii epoci şi literaturi ale 
lumii. Ne gândim, desigur, la posibilitatea punerii în 
relaţii a celor 31 de poeme mistice cu lirica nordicului 
Angelus Silesius (Sfânta desfătare a sufletului sau cântecele 
pastorale ale lui Psyche îndrăgostită de Iisus), a poetului 
baroc francez Martial de Brives (Suspinele unui suflet 
exilat din volumul Opere poetice şi sfinte) sau chiar a 
misticii erotice romantice, dacă ar fi să ne gândim numai 
la Imnurile către noapte ale lui Novalis. Dar avem în 
vedere şi o frumoasă ipoteză a traducătoarei textului, 
care descoperea, parcurgând volumul Dialoghi piacevoli37, 
publicat de Stephano Guazzo la Veneţia, în 1586, că 
inclusiv voievodul-cărturar Petru Cercel, poet şi el, 
fusese atins de acest sfânt "microb" colocvial....  

Gândul liber, neîncorsetat întotdeauna în canoanele 
religioase, trăit în substanţa sa, iată esenţa acestui model 
paideic propus discipolilor (carmelitelor) şi deschizându-
se sub semnul funcţiei epistemologice a iubirii. trebuie 
adăugat că, nu în ultimul rănd, acestor texte li se 
asociază şi comunicarea paraverbală, construindu-se, 
gradual, în deplin acord cu starea pe care mistica doreşte 
să o transmită. Inteligenţa afectivă este, de fapt, 
elementul care conectează aceste poeme mistice la un 
public mai larg, depăşind, prin crearea unei reale 
empatii, publicul iniţial, publicul-ţintă, şi anume 
alcătuitoarele Ordinului Carmelitelor Desculţe. Şi reuşita 
se datorează nu vreunei îndelungate experienţe poetice, 
nici voinţei de a impune cu orice preţ un anume mod de 
gândire şi reprezentare, ci deplinei, netrucatei sincerităţi.  

                                                 
36 "VII. Ce tristă-i, domnul Meu...!", în op. cit., pp. 55-59.  
37 Traducere de Al. Ciorănescu, apud Valeriu Anania, Cerurile Oltului, 
Râmnicu Vâlcea, 1990, pp. 154-156. 



 Primãvara 2014  | Contact international 327 

 

Horia HULBAN 
  

The Odyssey of Dracula’s Black 
Dog 
  
Book II, Part Three 

Travelling through Palimpsest 
  
                                                                                       

here have past other three 
years. When have they past? 
Monica and Christi have 

reached a nice, but dangerous age. 
He who is that age or remembers 
how it was when he was 17 years 
old knows what I am meaning. We 
are all unique at that age, but, Lord, 
how much our mistakes do 
resemble! And what is worse, our 
wishes resemble. Do you imagine 
what happens when so many wishes 
and mistakes of the 17s or 18s or 
around this are put together? And 
when you have the powers or gifts 
or destinies of Christi and Monica, 
do you know what energy is lying in 
them, ready to be released in any 
moment, under any pretext? That is 
why Mirela and Robert were 
worried when the siblings told them 
that they decided – they did not 
say thought, butdecided – to go on 
vacation to Romania to see their 
grandmother – unfortunately their 
great grandmother, that is Robert’s 
grandmother, had passed away, 
going to a world which we all 
consider better – after which they 
intended to make a tour, following 
the historic trails of Vlad Ţepeş. To 
do this they read a lot of books 
written in Romanian and in English 
by Romanian and British and 
American specialists who perma-
nently contradicted each other 
according to the culture and 
interests they represented. The twins 
also reread Bram Stoker’s “Dracula.” 
As they were rich, they ordered at 

one of the most famous antiquities 
shop of London the first edition, the 
one published by Constable in 1897. 
It was a good orientation. In spite of 
its rarity, they received the book in a 
short time, together with a stamp 
having Vlad’s coats of arms, 
representing “The Dragon Order.” 
The coats of arms were not chosen at 
random. Vlad’s father, Vlad II, had 
received at Nuremberg the title of 
member of the “Dragon Order,” in 
1431, from Emperor Sigismund, who 
had made an anti-Ottoman alliance 
and who saw in Vlad II a reliable 
ally in Walachia against the Turks, 
whose power was increasing fast. 
That is why, Emperor Sigismund 
made Vlad II, exiled from his 
country by his pro-Ottoman boyars, 
governor of a large part of 
Transylvania, where in 1431 Vlad III 
was born. Vlad III was a Walachian, 
the grandson of Mircea the Great 
and a Moldavian mother, princess 
Cneajna. He had an older brother, 
Mircea, and a younger one, Radu 
the Handsome. When he was five 
years old, Vlad was initiated in the 
“Dragon’s Order.” His father, Vlad 
II, was called by people Vlad Dracul 
(Devil), as dragon and devil meant in 
those time the same thing, and 
Vlad’s son was called Dracula, that is 
“the son of Dracul.” Nowadays he is 
known as Dracula. The dragon was 
chosen as the icon of the family’s 
coats of arms and later, when he 
became a vaivode, he minted his 
coin with this icon. Monica and 

Christy did not know of these coins, 
but the antiquarian seeing that 
money do not matter, searched it 
and found it, and so the twins got it. 
But all these readings and historic 
relics made Monica and Christy 
want to follow the steps of the 
vaivode and, to tell the truth, of the 
Black Dog who could be, 
figuratively, their grandfather as 
dog-men. Nobody knew where this 
quest could lead, this experience of 
knowledge search which could 
surpass their training and powers, 
but, when 17, this does not count 
and there are no dangers. 

At the end of July, the siblings 
left with no baggage but a rucksack, 
but with lots of presents for 
grandmother and a new sports car 
of the latest model for Monica and 
they reached their father’s 
hometown to visit their grand-
mother, former secretary of the town 
hall, now a pensioner. The visit 
brought a lot of stirring in town: 
grandma was proud of her 
grandchildren and Doggy, who was 
100 years old according to dog’s age, 
and was considered a wonder by 
everybody in the town because of 
his long, long life, was all the time 
around them. There were also lots of 
cakes, like those made by Robert’s 
grandmother, this time made by his 
mother. It seemed that she had 
forgotten that Robert was the 
greatest confectioner in the world. 
But as in such sentimental moments 
we should be discrete, let us say 

T 
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only that the twins remained only a 
week, assaulted but the youths of 
the town, attracted by their car like a 
magnet, on which somebody placed 
his signature, a long waving line on 
one of the car’s sides, made with his 
penknife. They had long discussions 
with Doggie, whose secret they 
knew from their father and whom 
they had met before. 

 Their next destination was Bran 
Castle, which is said to have been 
Dracula’s castle. It is not quite so, 
but it belonged to his grandfather, 
Mircea the Elder and apparently 
Vlad himself used to stay over night 
when travelling from Târgovişte, 
where he established his capital, and 
Braşov, called Kronstadt by the 
Germans during that time. The 
siblings proved to be bad organisers. 
They arrived in that tourist top area 
of the country on a Saturday 
evening, when even their fantastic 
car could not help them to find 
rooms for the night. They regretted 
once more that they did not follow 
grandmother’s advice of making a 
phone reservation, as she did not 
have e-mail. They refused, saying 
that it was impossible not to find 
lodging in Romania, almost 
forgotten by the foreign tourists. 
Finally a kid offered himself to 
guide him to a private residence, 
against a 50 euro tip. And he took 
them to his own home. It was 
evident that it was not an authorised 
touristic place, but it had the 
minimal comfort. The problem was 
that there were not two rooms 
available, so the twins had to accept 
to share the room, a fact that they 
did not do since they were in camp 
in US. On Sunday afternoon most 
rooms were regularly checked out, 
the tourists going back to their 
homes by car, most of them being 
from Bucharest or Braşov. Monica 
and Chisti’s plan was to stay in Bran 
for several days, going everywhere 
where they wanted, on the steps of 
Dracula. As the plan made at home 
seemed still good, why should they 
give it up? Anyway, on Sunday 
morning they could visit the castle, 

and on Monday they could leave for 
Poenari castle, Dracula’s real castle, 
and to other places they read about 
or were connected with him in the 
town folklore. 

The room was large enough and 
it had two beds, but the way in 
which it was arranged betrayed the 
mix of rural and urban, through the 
decorative objects on the furniture 
or the TV set. For the siblings, born 
and brought up in London, this 
mixture with an air of kitsch gave a 
strange feeling of amusement and 
rejection. And, as if this were not 
enough, there were on walls four 
paintings, with mountain 
landscapes, a river flowing between 
hills and Poenari castle, somewhere 
on the top. It was a kind of naïve 
painting that wanted to be as 
expressive as possible, which made 
them dazzling. But one you have 
noticed them, it was difficult to 
ignore them and if you tried to get 
rid of an image, your eyes met 
another painting, as on every wall 
there was one. The twins noticed 
that no matter what they talked 
about, their look turned toward a 
picture, and no matter what they 
were doing when they interrupted 
themselves to look at a picture. 
Everything became obsessive; you 
wanted to escape, but you could not. 
You looked as an idiot at four 
mountain pictures, painted in the 
most striking way. No one of them 
believed that they could be so 
powerfully attracted by the image of 
a picture, especially as they had seen 
a lot of museums and art rooms in 
almost all European capitals in 
which their father’s international job 
had taken them, including a lot of 
naïve painting exhibits touring 
Europe, including from Romania. 

While they were watching one 
of them, Christi had the impression 
that he saw something moving at 
the foot of the mountain. It seemed 
that the upper stratum of the picture 
became transparent and under it 
you could see other images. They 
were rather unclear, but they 
seemed to be moving like in a 

cartoon. Christy tried to become 
more attentive and he focussed his 
eyes on the painting, while Monica 
was unpacking. The more focussed 
he was, Christi’s eyes got the 
qualities of the Black Dog’s eyes that 
was deep in himself. He saw what 
usually escaped the eyes of the 
people, gaining in profundity and 
seeing things that the insufficient 
light could only suggest, as 
shadows, in the best case. For the 
moment, the image was rather 
confused, but, if it was true, it was 
odd. You could see people dressed 
in rich but ragged costumes, of 
oriental type, according to the 
fashion at Ottoman Court. They 
were trying their best to take off the 
ground with empty hands, or with 
some tree branches turned into 
tools, big rocks, which they tried to 
get up the mountain. 

 - Monica, said Christi, come and 
see something I think we have not 
seen before. 

Monica gave up unpacking and 
she came by him. 

 - Sit here, on the bed and focus 
your eyes on the painting on the 
wall in front of us. It is a river that is 
flowing between two hills. On one 
of them is a stone building, which 
might be a fortress. Under it, I think 
a can see a moving image, like in a 
film. I see a mob, men and women, 
who are trying to move blocks 
extracted from the mountain and 
trying to get them to the top of the 
hill. What might that be? 

For a moment, Monica kept 
silent. Either she did not see what 
her brother had seen, or she was 
thinking. Or, maybe, what she saw 
was so unusual that it was 
incredible for most people. 

 - Christi, do you remember that 
we visited several times the British 
Museum? You were more interested 
in the Egyptian culture, in the huge 
constructions made by Pharaohs 
shown in the Museum and, 
generally, in everything that is huge 
and impressive through their 
overwhelming forms. I spent most 
of my time in the rooms showing 
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old manuscripts belonging to 
various cultures, written in clay, 
stone, metal, papyrus, or parchment, 
on silk, or paper and I read carefully 
all the explanation given there. That 
took me a lot of time and often I 
went to the Museum without you, 
not to laugh at me. Since the 
Egyptians invented papyrus, made 
of the pulp of the Nile reed, spread 
on frames and dried in the sun, they 
gave up carving hieroglyphs in 
stone. The papyrus, being soft, they 
replaced the chisel with a small fine 
paintbrush and the ink which they 
extracted from plants and minerals. 
Alexandria developed as the most 
important centre of culture of the 
time because of its richness of 
papyrus, which made possible the 
rapid writing of manuscripts, kept 
in well protected scrolls. But there 
appeared other important cities 
where culture developed. One of 
them was Pergamum, that needed a 
lot of papyrus for its scholars, and 
the papyrus they could get from 
Egypt was insufficient. They had to 
invent their own writing support, 
which was called parchment. It was 
made by the fine skin of lambs and 
kids, preferably unborn yet, that was 
cleaned and treated with natural 
substances, which kept the skin soft 
and fresh. Then they used to write 
on these skins with ink, like on 
papyrus. But there came the time 
when, no matter how much 
parchment they produced, it was 
insufficient and so they began to 
erase the old texts and the new texts 
were written on the old skin. During 
the Middle Ages, many of the 14 
Apocrypha texts that were not 
included in the Bible were erased in 
Europe and replaced by others. A 
parchment manuscript could be 
erased and rewritten several times, 
and such a modified document was 
called palimpsest, after a Latin word 
borrowed from Greek which meant 
“cleaned by erasing.” But, in many, 
cases there appeared a strange 
phenomenon: the erased text 
reappeared and could be partially 
read in parallel with the old one, or 

the new text melted in such an 
extent that the old text became 
predominant. Unlike papyrus texts, 
that were kept in scrolls, the animal 
skin could be cut and, in time, it 
took the shape of book pages, that 
were sewn together, which led to 
today’s books. At the beginning they 
had a bigger shape, called in Latin, 
even today, in folio. I think these 
painting are made by usingin 
folio palimpsest pages and the old 
texts, or drawings, are coming out, 
at least for our eyes, even if common 
people cannot see them. It is also 
possible that several palimpsest 
pages were stuck together to create a 
sufficiently resistant support for a 
painting, which could be made on a 
single carton. The painter destroyed 
a document of exceptional value to 
be able to expose his art to posterity. 

 - Everything you have said, 
Monica, is true, they heard the harsh 
voice of the Black Dog and the twins 
saw coming out from the depth of 
the palimpsest his voice. The 
original document was made by 
Nicolae of Târgovişte, who could 
neither read nor write, but who 
could draw very well. The 
parchment was a war prey of His 
Highness Vlad Ţepeş, taken from 
the pasha of Vidin after the raids he 
made South of Danube against the 
Ottoman army that were gathering 
to attack us. His Highness ordered 
then Nicolai to make a drawn 
history of the main moments of his 
life and of his fights with the Turks, 
to let survive the truth about him for 
posterity. The manuscript was 
finished after His Highness was 
killed by the traitor boyars from the 
treacherous branch, the Dăneşti 
family, who considered themselves 
the rightful heirs to the throne of the 
Basarabs. The traitor boyars had him 
beheaded in 1476 and sent the head 
to Constantinople in a jar of perfume 
to Sultan Mehmed II, also known as 
Mohamed the Conqueror, the sultan 
who had conquered in 1453 
Constantinople. The Sultan had his 
head placed in a honey jar, to 
preserve it as much as possible. 

Nicolai escaped and he saved the 
manuscript, like his children and 
grandchildren, but nobody had 
enough money to have the 
manuscript bound as it should have 
been, as a book, with leather covers, 
golden silver and precious stones, as 
it deserved. Only a small part of the 
manuscript was included in these 
paintings, each one of them using 4-
5 sheets of parchment and they are 
mixed up, presenting various scenes 
at random, from the life of His 
Highness. But, if you want to 
understand better his life, please 
come with me in the pages of the 
palimpsest and I will tell you in 
words the significance of that scene. 
But don’t forget. Once you are in, 
you lose your material body, you are 
no longer real people and you 
become invisible for all except me. 
In return, all people from the 
palimpsest become real, with bodies 
and their pains – you cannot find joy 
here – and you have no power, you 
cannot interfere, you cannot do 
anything but see and listen to the 
true history. 

- Let’s go, whispered Monica. 
- It is too risky. We can remain 

prisoners for ever. And we do not 
know how we can get in or out if we 
miss our powers. 

- Everything you want to do to 
get in is to want to get in. When you 
want to pass to another painting, 
you just have to express your wish, 
and when you want to go back to 
your world, you have to express our 
wish again. 

- If you do not come I will go 
alone, said Monica. Have we not 
come to Romania to follow the steps 
of Vlad Ţepeş? 

Christy just saw that he was 
alone in the room, but his sister’s 
face appeared immediately near that 
of the Black Dog. There was no other 
solution left. As always, Monica 
decided the destiny for both of 
them. Now, in the palimpsest, if you 
had this gift, you could see Christi’s 
head as well. 

- Let us begin with another page 
of the palimpsest, which shows the 
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feast given by His Highness in the 
honour of his boyars of Târgovişte, 
the town he had chosen as capital. In 
those times, the boyars elected the 
sovereign, according to their 
interests. The Basarabs’ dynasty had 
at that time two branches: one was 
named Dăneşti, subordinated to Ion 
Hunyadi, of Hungary, and the 
Vlads, also connected with 
Hungary. Vlad, who did not have 
his own army, tried to be neuter, 
and when the Turks were defeated, 
he and his family were banished by 
Hungary. Vlad Dracul and his 
family were dethroned. As a sign of 
goodwill, the Turks asked Vlad 
Dracul to send them as hostages his 
sons, Dracula and Radu the 
Handsome. Dracula became a 
janissary and learnt the Turks’ 
military art, while his brother used 
to spend all his time with 
Mohammed, the future Sultan and 
conqueror of Constantinople. Vlad 
Dracul was again on the throne and, 
to avoid the killing of his sons by the 
Sultan, he did not join Hunyadi in 
his crusade against the Turks, in 
spite of the fact that he was a 
member of the Dragon Order. After 
the crusade was defeated at Varna, 
where Hunyadi barely escaped with 
life, he ordered the boyars to 
assassinate their own vaivode 
considering him a traitor. With the 
help of the Braşov merchants, they 
caught Mircea, Vlad Dracul’s elder 
son, put off his eyes with metal 
stakes reddened in fire, and buried 
him alive. The boyars put on throne 
Vladislav II of Walachia, killed later 
by Vlad Ţepeş in 1456, after 
Hunyadi convinced himself that 
Vladislav was too weak and could 
not be his ally against the Turks. He 
chose as his successor Dracula, the 
son of the prince executed at his 
order. But his Highness did not trust 
any longer the country’s boyars, 
whom he knew as traitors, who 
could kill him any time. And so we 
reach the first page of the 
palimpsest. It is the great feast Vlad 
Dracul gave in the honour of his 
boyars and their wives. They ate 

baby pigs, lambs and calves on 
stake, fresh trout and the best fishes 
of the Danube, brandy and wine 
from the best vineyards of the 
country. The music was played by 
the best Gypsy bands found in their 
serfdom. Such a feast had not been 
for a long time, in these uncertain 
days of endless war. And when the 
feast reached its peak, before the 
boyars fell under the tables because 
of their too full bellies, and because 
of the drink they had, Dracula stood 
up and toasted to them. I will tell 
you what he told them, as I was 
present. 

- I raise this cup to my 
honourable boyars that served me 
with loyalty. They wanted me so 
much to be their prince that they 
killed my father Vlad Dracul, 
beheading him after they caught 
him in the Bălteni marsh inthe 
winter of 1447. To prevent my 
brother Mircea to claim the throne, 
they put off his eyes with the red 
stake and buried him alive, right 
here in Târgovişte, as they were 
suggested by the honourable 
merchants of Kronstadt, who allow 
a single Walachian merchant to sell 
their merchandise or pass through 
their town, while they all have the 
right of trade anywhere in Walachia 
or go with their merchandise 
anywhere to the South of the 
Danube or to the Turks. And again, 
in 1448, according to Hunyadi’s 
order, they banned me after less 
than one year from my accession to 
throne, and I had to flee to Moldavia 
and find protection at my uncle 
Bogdan II. For all these facts that 
honour them, I decided to stake all 
the boyars who plotted with 
Hunyadi, together with their wives, 
who advised them how to do it, and 
together with the old boyars who 
plotted dozens of times since 
Basarab’s and Mircea the Elder’s 
deaths, and are looking forward to 
be rewarded. All the other younger 
boyars, men and women, will go 
dressed in their nice clothes to the 
ruins of the Poenari castle, and 
there, on the top of the mountain, 

from where you can see the Argeş 
river, they will meditate to turn it 
into the most beautiful and powerful 
of my castles, and then they will be 
left there to carry out the plans. He 
who will back out will get as a gift a 
stake. And now, honourable boyars, 
drink your cup of wine to this, as it 
is going to be the last in your life. 
Then my soldiers will take out those 
chosen to be impelled right here, on 
the spot, in front of you, to honour 
them. 

In the yard there were brought 
four pairs of horses and the boyars 
and their wives chosen to be 
impelled were tied by their legs and 
hands. Then the peak of the wooden 
stake, which was not very sharp, but 
oiled to slip faster, was fixed on 
their buttocks, used only to sit, and 
then the horses were whipped. The 
peak entered where it was supposed 
to and came out where it happened, 
through the top of the head or 
mouth. Then the stakes were fixed in 
the ground, nicely arranged in a 
circle. As the boyars were very 
sensitive about their political 
position, those with the highest rank 
were placed on the highest stake. I 
cannot describe the shrieks, as the 
palimpsest does not record sounds. 

Vlad started walking, together 
with his soldiers and the newly 
made boyars, who had become the 
commanders of his army and who 
became the owners of the estates of 
the traitors, leading all of them to 
North, towards Poenari fortress. The 
way was difficult for those unused 
to walk; their thick and expensive 
clothes, which they did not want to 
drop, were very heavy. Maybe they 
thought they might be able to wear 
them again proudly when freed by 
the Dănileşti family. And so they 
reached the foot of the mountain. 
But Dracula, who was riding, 
wanted them to reach the top of the 
mountain, to be able to admire, 
without delay, from the ruins of the 
fortress, the beauty of the Argeş, 
without letting them to take a 
breath. The soldiers had already 
made some stakes and, from time to 
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time, they stuck the boyars in their 
back if they fell behind. As most of 
them were ladies, let us rejoice that 
the palimpsest did not have a 
recording device for sounds and 
thank God that Edison was born 
later, as not everything that 
mankind has heard we must hear 
too. 

Monica and Christi were 
following the Black Dog, but, as 
their body was not material, they 
did not get tired and they could not 
be seen by the others. They even 
made a funny try of passing several 
times through them, without 
meeting any resistance. But the 
Black Dog was real and it was 
crystal clear that the boyars were 
scared to death of him. He appeared 
in his big size, the one he used in the 
twins’ world or in his fight with 
Robert. It was evident that a single 
bite could cut a man in two pieces or 
could leave a man without his head, 
and all boyars seemed to know this. 
It was not necessary to show force; if 
somebody fell behind, a simple snarl 
of the Black Dog was more 
convincing than the menace of the 
soldier’s stick. 

When they arrived at the top of 
the mountain, where there were the 
ruins of the old fortress, the boyars 
fell down and prayed to God to be 
let to rest. But, riding on his horse, 
Dracula invited them politely to 
come and admire the rough waters 
of the Argeş and explained them 
how he wished to be the tower from 
where he wanted to admire that 
landscape. He had brought with him 
his own architect, trained both by 
the Hungarians and the Turks, and 
he discussed with him the size and 
the plan of the fortress, its military 
facilities, of food and water 
provision in case of siege, about the 
placement of the stone site which 
had to provide the rocks carried 
uphill by his diligent boyars, how 
much food they needed for every 
boyar and every soldier, the boyars 
having to diet for their own good. 
The boyars could keep their clothes 
they carried up the hill with such a 

great effort and wear them as long 
as they lasted, but they would not 
get others until they finished 
building the fortress. Those who will 
outlive will be allowed to go 
wherever they wanted, save for their 
former estates, as they belong now 
to somebody else. 

 

 
Elleny Pendefunda 
 

There followed another sheet of 
the palimpsest, the one they had 
seen at the beginning. In it the 
boyars were working to get old 
carved rocks from an older ruin than 
the Poenari castle, but these were 
not enough now, so they had to 
carve new ones and bring them to 
the top of the mountain. It did not 
pass long and the result of all those 
efforts was visible. The boyars have 
lost their belly and their wives the 
fatty parts, they all looked younger 
and moved more easily. Never-
theless, some ended in the stake, to 
serve as an example for the lazy 
ones, but they were not many. Some 
of them became so clever and swift 
at work that they could get a job as 
fortress builders at the Hungarians 
or the Turks. Their clothes no longer 
could betray who they were, long 
before the castle was ready, as they 
had turned into rags and the last 
part of the palimpsest showed as 
both men and women reached a 
stage where they had to work 
naked. 

Though they had seen only 
holograms, Monica and Christi were 
rather tired. They were not tired 

physically, as climbing up the 
mountain was not an effort for them, 
but they were tired psychically as, 
for the modern man, no matter how 
justified politically could be 
Dracula’s deeds, they remain 
terrible. Then they thought that even 
nowadays, no matter whether this 
was legal or unlawful, such things 
happened in special prisons, 
sometimes known, other times 
unknown, in countries considered 
“respectable.” We can say that 
world has not evolved very much. 
Then they remembered that they 
took part to the destruction of the 
alien souls, which was not very 
different from what Vlad the 
Impeller did to the Turks who 
wanted to conquer Walachia and to 
the boyars who wanted to kill him, 
or had killed his father and elder 
brother. Every country and every 
leader had a motivation, a cause he 
fought for and a motive considered 
essential for survival. They asked 
the Black Dog to stop here and let 
them go back to their room, and the 
Black Dog told them that the 
decision of action belonged to them 
but, if they wanted to go into 
another palimpsest, they should  go 
with him. Monica and Christi were 
so excited that they remained silent, 
both of them trying to put his own 
thoughts in order, but later they 
began to talk. 

If, until then, there were 
arguments on punctual matters, 
conflicts based on the personal wish 
to impose something to the other, on 
matters of principle, there was never 
the slightest contradiction, no mis-
understanding or misinterpretation. 
Beginning with their DNA and 
continuing with their education, 
they were built the same way, they 
thought the same way, they felt the 
same way. To hit one meant to hit 
the other one, and, maybe, even 
harder. For the first time, this 
incursion into the palimpsest 
provoked contradictory thoughts, 
or, if this word is not appropriate, 
thoughts with well nuanced 
differences. Christi agreed with the 
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punishment of the boyars at 
Poienari, but impelling them. . . If 
you thought of the way in which 
impelling took place, of the 
sufferings of the punished ones, 
which usually did not die on the 
spot, but lived for a day or two in 
terrible pains, the punishment was a 
horrible means of torture. 

- But what about the eyes of 
Mircea, put off with the red iron and 
his burying alive? What about the 
beheading of Vlad Dracul? What 
were they? asked Monica. There 
were punished the very boyars that 
had plotted everything, and their 
families, that sustained and 
benefited them. And all the boyars 
did before killing them, was not 
torture? Those were the times and 
wherever you went, to any country, 
if you were in the way of the rulers, 
torture and death waited for you. 

- Yes, but to kill an enemy, it 
wasn’t necessary to show so much 
cruelty. 

- No form of killing lacks 
cruelty, said Monica. Life is the 
supreme good and value. Do you 
accept the right of self defence? 

- Yes, but this is different. 
- What is different? Dracula 

defended his life and the right of life 
of his people. The country used to 
send hundreds of carts loaded with 
grains that were the basic food in the 
country, that is, the life of its 
inhabitants. They also sent carts full 
of gold and 500 children, taken from 
their families, who became 
janissaries in the Ottoman army. 
This was the source of strength of 
the army of the Ottoman Empire. 
And the boyars who claimed the 
throne used to send to the important 
pashas, their protectors, as much of 
everything as they could, so that 
they could replace the banned or 
executed vaivode. 

The night was agitated, as bad 
dreams did not leave the twins. 
They wondered whether it was good 
to find that palimpsest and to enter 
its scare secrets. Only the ignorant 
ones can sleep quietly. 

The next day the Black Dog’s 
head became visible again in 
another painting and Monica and 
Christi, understanding the message, 
went immediately to him. 

- I browsed the sheets of this 
palimpsest and I saw that they were 
put together at random, with 
segments from various moments of 
His Majesty’s life. But they are 
somehow connected and I will try to 
complete the image. Let us begin 
with this one, where you can see the 
two storey house from Sighişoara 
where He was born. It must be 
about 700 years old and it is still a 
good house. Changes have been 
made but, nevertheless, you should 
go there and see it. When it was 
built, the place was more spacious 
than today and Vlad was brought 
up with his elder brother Mircea, 
whom he loved very much, and his 
little brother Radu the Handsome, 
who was very different from him. In 
the year when Dracula was born, 
Vlad Dracul, banned from his own 
country, was called to Nuremberg to 
become a member of the “Dragon 
Order.” He was already the 
governor of several Transylvanian 
provinces, from where he intended 
to go with his own army to Walachia 
and dethrone Alexander, the 
principle given by the Dăneşti 
family, sustained by the 
Hungarians. The palimpsest also 
shows Vlad and Radu the 
Handsome as hostages in 
Adrianople, at the Ottoman Court, 
in 1444. As a janissary he learnt all 
that he could from the secrets of the 
Ottoman court and he knew well 
Mohammed, the future conqueror of 
Constantinople and the future pasha 
Mehmet, Momammed’s possible 
successor, who became his best 
friend. How many times did they 
fight as young janissaries? They 
knew each other as well as two 
brothers. But Mohammed did not 
like Vlad, being a good friend with 
Radu the Handsome, who was 
rewarded for his efforts of being the 
preferred brother when Mohammed 
made him prince of Walachia, 

replacing Dracula. In1461, 
Mohammed II, the conqueror of 
Constantinople, decided to get rid 
for good of Dracula and started with 
a large army against him, together 
with pasha Mehmet, planning to 
conquer Walachia. His Majesty, 
Vlad the Impeller, had about 2,000 
Turk prisoners, and here, in the 
palimpsest, you see how he cut a 
young forest and turned it into 
stakes, not far from the Danube. You 
see what he did to them. When 
Mohammed II saw them, he got sick 
and he commanded Mehmet to 
order his army to go back home. Do 
you know how he called that place 
later? “The forest of the impelled.” 

- It makes me sick, too, said 
Christy. 

- So it makes me, said Monica. 
But they deserved it. He won a great 
victory in which there died 2,000 
Turks and no Walachian. You will 
say again that he was not right. 

- I think it will do for today. 
Perhaps I am too weak and I cannot 
stand more. 

- It’s a shame, said the Black 
Dog. There were some other big 
battles. In one of them Mohammed 
lost 100,000 soldiers. Look, it is right 
here, on the next page. 

But there was nobody to watch 
it. Christi had already got out of the 
palimpsest and Monica had to 
follow him. 

- Now, said the Black Dog, we 
will see a palimpsest dedicated to 
some isolated cases, but all 
belonging to the “Dracula” history. 
They said that he followed no rules 
and that he did everything he 
wanted. It is true. He did not follow 
any rules when the others did not 
follow them. Look here: we have a 
palimpsest page that shows the way 
he received the sultan’s heralds in 
his Chindia Tower. The sultan did 
not follow the rules of the time, 
which required the sending of a 
large delegation, according to the 
rank of the vaivode and he sent only 
two ambassadors, which was an 
evident insult. No matter where 
they were sent, the ambassadors 
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were supposed to uncover their 
heads and bow in front of the 
sovereign, bring him gifts and the 
good wishes of long life from their 
sovereign. But the ambassadors 
were instructed not to do so. I 
witnessed this scene, lying down, 
near His Highness’ throne, so I 
could tell you the story even without 
the aid of the palimpsest. 

The prince asked them why they 
did not take off their turbans when 
they came in front of him. Were the 
protocols of the Ottoman Court 
changed since he left them? One of 
the ambassadors answered that they 
took off their turbans only in front of 
a real king and not a vassal, and that 
they came with only one order from 
the Sultan: Dracula had to go 
immediately to Giurgiu, where the 
Sultan was waiting for him, to 
renew his vows of obedience and 
bring the taxes he had not paid since 
he ascended to the throne. 
Otherwise, the Sultan’s army will 
leave for Târgovişte and there will 
be only desert behind him. Dracula 
new that, at Giurgiu, sultan 
Mohammed would not wait him. 
Instead, it will be his ex-friend, 
Mehmet, with another pasha, with a 
huge army, who had to bring his 
head to the sultan and burn the 
country. So he did not think for a 
minute to go to Giurgiu. But he 
asked the ambassadors to take off 
their turbans in front of him, unless 
they wanted them stuck on their 
heads for ever. The ambassadors 
refused again. Then His Highness 
gave the order to have their turbans 
fixed on their heads for ever, with 
long nails, made to fix beams. Look 
how nice are Nicolae’s paintings. 
You can see the blood on their faces 
and beards, staining their beautiful 
clothes. And look at the next page, 
where you can see a rich German 
merchant from Sibiu and another 
one from Braşov who have come to 
protest about the fact that they were 
not allowed to trade in Walachia, or 
cross the country to reach Bulgaria 
and then Constantinople. They 
accused His Majesty that he did not 

respect the old deal, the one they 
made at his ascending to the throne. 
They wanted to have these rights for 
all their merchants, while only one 
Walachian merchant was accepted 
at Sibiu or Braşov. This dealing was 
made, in fact, by Dracula’s boyars, 
before his ascending to the throne, 
which was a recognition of an earlier 
decision imposed by Hunyadi. At 
that time Dracula had not his own 
army and the power to stand against 
them. The country lost a lot because 
they could not trade her own 
products, bought and resold by the 
German merchants of Sibiu and 
Braşov, without paying customs 
taxes. Now it was the time for 
change, and the ambassadors were 
as bold as brass. In consequence, 
Dracula ordered to be impelled at a 
height corresponding to their rank, 
and two days later, when they said 
“good-bye” for good, their heads 
were severed, conserved and sent 
back to Sibiu and Braşov. Many of 
the texts written in Sibiu and Braşov 
are a kind of revenge for what 
happened then. They were written 
both in Latin and German and 
circulated all over Europe. I cannot 
stop praising Nicolae. You can see 
the glamour of the nice clothes of the 
rich merchants of the two cities. He 
did not hide anything that was nice 
in them. 

- Why can’t I stand these 
images, asked Christi rhetorically. I 
am happy I did not live then. Could 
I be so unsensible to all those 
cruelties? 

- Yes, if you were a patriot, you 
would not sit and watch how others 
mocked at your country, said the 
Black Dog. I doubt you could have 
been otherwise. You would have 
fought with Dracula, as I did myself, 
and if you had been ready to give 
your life for the country, you would 
not have cried that much for that of 
your enemies. Shall we go on? 

- See you tomorrow, said 
Christi. We’ll see the last painting, 
and I am happy I’m not going to 
visit them again. 

- The fourth painting was made 
of the drawings that pictured the 
cleaning of the country. If a 
foreigner who heard more about 
Dracula than Bram Stoker’s story 
and of his plagiaries asked today the 
Romanians what was the vaivode’s 
most important achievement, they 
would certainly hear that it was the 
cleaning of the country. How was 
that? 

- That was true. The term is 
rather ambiguous, or at least we 
pretend it is. He cleared the country 
of beggars and thieves. He began 
with the beggars. In a country 
decimated by wars, there were more 
than 5,000 handicapped persons 
from birth, with deformed hands 
and legs, or paralysed. His Highness 
sent his men to test them. They 
threw near the beggar a gold coin 
and the deaf, or the dumb, or the 
paralytic immediately picked it up, 
becoming safe and sound on the 
spot, but he fell immediately ill after 
pocketing it. Out of three or four 
beggars, only one was suffering of 
something, but usually not very 
badly. You see them here, lined up 
along the streets and round the 
churches of Târgovişte, all begging. 
His Highness sent word in the 
whole country that there will be a 
feast to honour all beggars and his 
benevolence for them. He waited for 
them with lots of foods and drinks, 
until they threw off their prostheses 
and began to dance together with 
the blind and the deaf. Then he had 
all the doors shut, and all the 
windows covered with blanks of 
wood and all the houses were 
burned down to the ground. This is 
how all the beggars in Walachia 
disappeared and no other dared to 
appear. Here the palimpsest shows 
not only how houses are burning, 
but also a scene in which you can 
see those who were locked and their 
struggle to escape, a scene that he 
obviously had to imagine as an 
artist. 

Then there came the turn of the 
thieves, burglars, and robbers. It was 
hard to go through the streets of the 
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capital without being robbed by the 
artists of the streets who cleaned 
you of your money and jewellery. At 
night they attacked the well-to-do in 
their own houses and no neighbour 
had no courage to help them. 
Dracula did not have his own army, 
as the boyars said he did not need 
one, as long they had their own 
armies, and they could come to help 
him in case of war. So, with only a 
bunch of loyal soldiers, put to watch 
the streets and roads, he caught, one 
by one, the thieves, burglars, and 
robbers, and the moment one was 
caught, he was impelled on the spot. 
As a result, their number decreased 
fast and the others quitted stealing. 
Many of them entered Dracula’s 
newly built army and fought against 
the Turks. On this sheet is painted a 
public fountain and on its brim there 
is a silver cup and a gold coin. 
People come to take water, but 
nobody touches them, afraid of the 
punishment. It seems that Nicolae 
loved the subject, as he illustrated it 
with a lot of details. It is evident that 
he preferred it to other subjects, such 
a “the forest of the impelled.” 

- I am sick and tired of it, said 
Christi. I am vaccinated. 
Nevertheless, I think that this travel 
in the palimpsest will somehow 
influence me, though I do not know 
how. 

- Do you think that I could enter 
the palimpsest alone? asked Monica 
the Black Dog. 

- Yes, and then we could see 
again each other at will, he 
answered. 

- You’ll see when I’ll ever come 
again with you to Bran to see these 
paintings again. You may say 
goodbye to them. 

- Do not hurry. We have all the 
life in front of us and there are many 
things we can learn from history. 
And not only that. Have you seen 
that the Black Dog did not brag 
about his deeds, though he fought 
for so many years besides Vlad 
Ţepeş? 

- I served him as well as I could. 
But greater merits had Nicolae of 
Târgovişte who left us these 
paintings. The one who erased them 
to paint something else is guilty of a 
great sin. But I am afraid that 
common people cannot see through 
the palimpsest, as you can. Take care 
what you do, as your future is in 
front of you. I know, in broad lines, 
your destiny, but I am not allowed 
to tell it to you. You need much will 
and character strength to be able to 
fulfil it. I am watching you, even if 
you do not see me. 

The next morning, Monica, who 
took care of all the practical 
problems the siblings had, went to 
see their host, to let her know that 
they were continuing their trip and 
to pay for their lodging. Seeing their 
car, the host asked them double than 
the usual. Before leaving, Monica 
asked her if the four paintings from 
their room were for sale. She would 
have liked to buy a present for their 
parents, with a specific Romanian 
character. 

- Oh, you do not know how 
valuable they are, said the lady. 
They have been in our family for 
generations. She meant that she 
found them thrown in the attic 
covered by dust and spider webs. 
All our guests admire them. I would 
miss them. 

- It’s all right. I’ll find something 
else in the bazaar, near the castle. 

- Well, I cannot refuse you, my 
lady. But you must know they are 
expensive. I cannot give them for 
less than 100 euros each. 

- I think you take me for a fool. 
Perhaps I will find others at the 
bazaar for 10 euros. 

- Well, I’ll give them for 75 euros 
each. 

- Well, all right, but I’m sure I’m 
paying too much. But, please dust 
them well and put them in a carton 
box, separated from each other, not 
to deteriorate. 

The hostess went to their room 
to pack the paintings when Christi 
was packing his rucksack. 

- Excuse me, Sir, but I have to 
clean the paintings and wrap them, 
as the young lady has just bought 
them. 

Christi ran out immediately to 
find Monica, but she was waiting for 
him in the yard, as far from the 
house as possible, knowing what 
would happen. 

- What have you done? Have 
you bought the paintings? Do you 
want me to go home with these 
palimpsests whose nightmare 
images haunt me? 

- What else could I have done? 
Don’t we collect everything that is 
connected with Vlad Ţepeş and our 
grandfather, the Black Dog? Was I 
supposed to leave here the most 
important documents about them? 
Before leaving, we must stop at all 
the bazaars and buy all the paintings 
made on palimpsest. I cannot force 
you to read them, but I cannot help 
entering them. Maybe I’ll study 
history. 

And they were lucky. They 
found other two paintings which, 
according to their style, were 
painted by the same painter. They 
paid for both of them 20 euros. 
Monica decided to find all the 
others, wherever they were, in 
antiquity shops, old books shops, or 
bazaars, no matter of their price. 

The twins continued their trip, 
according to their old itinerary, 
enriched by the natives’ suggestions, 
but nothing equalled their thrill 
when travelling through the 
palimpsest. But the most important 
thing evidenced by this travel was 
that, if until now they evolved, at 
least apparently, together, their 
behaviour and professional paths 
began to differentiate, to take 
different contours, and that they 
appreciated different values. Christy 
had a different mould than Monica 
and in their genes there appeared a 
new lock, which will take them on 
various paths in life. 

 

●
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Nicolae BACIUT 
 
 
 
 
 

Autoportret 
 
 
Acesta sunt eu, 
mare sau mic – 
şi când tac 
şi când tic. 
 
Acesta sunt eu, 
între tot şi nimic – 
şi când poc 
şi când pic! 
 
Acesta sunt eu, 
între scrisoare şi plic – 
şi când clac 
şi când clic. 
 
Acesta sunt eu – 
lacrima lui Dumnezeu! 
 
 
 

Definiţii  
   
Poezia  
e stropul de ploaie  
de la streaşina ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
şopti iarba.  
   
Poezia  
e bobul de rouă  
de la subsuoara ierbii.  
   

Nu, nu aceasta e poezia,  
strigă iarba.  
   
Poezia  
e lacrima  
de la ochiul ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
suspină iarba.  
   
Poezia  
e picătura de sânge  
de la talpa ierbii.  
   
Nu, nu aceasta e poezia,  
tăcu iarba.  
Poezia sunt eu –  
şi eu aştept coasa.  
 
 

Arheologie 
 
Ultimii arheologi au mai găsit 
două căni de lut, 
prinse toartă în toartă – 
erau înclinate faţă-n faţă, 
ca şi cum una pe alta 
se iartă. 
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Gurile lor erau arse 
de buzele ce le-au atins. 
Din ele au curs 
lapte şi miere, 
din ele cândva a nins 
cu şoapte. 
 
Cele două căni  
au fost îngropate de vii – 
mai au şi acum răni 
şi cioburi lângă ele,  
ca nişte copii. 
 
Ultimii arheologi continuă să sape – 
dar cănile din nou vor să le-ngroape 
pân’ la sfârşitul lumii, 
aproape – departe. 
 
 
 

Poeme 
pierdute 

  
 
Mi-am pierdut câteva poeme – 
am amânat să le includ în carte, 
le-am mutat dintr-o parte 
în alta, 
în aşteptarea cuvântului final. 
  
De-o vreme, nu le mai găsesc. 
Le-am căutat peste tot – 
au dispărut fără urmă, 
şi nicio şansă 
să le reconstitui. 
Mai ales că unul începea cu: 
"Moartea mea m-a uitat!" 
Pur şi simplu 
m-au părăsit – 
pedeapsa manuscrisului  
neterminat. 

  
Dar poate că-ntr-o altă viaţă, 
ne vom întâlni, 
în cartea poemelor pierdute,  
uitate, 
în cartea poemelor nescrise. 
Ediţie completă. 
 

 
TudorPătraşcu, pp 334, 341, 

Omul de 
hârtie 

 
 
Sunt un om de zăpadă – 
până vor veni ninsori 
să mă vadă, 
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trupul meu 
va fi nor, 
în care-o să bată 
şi Polul Sud 
şi Polul Nord, 
ca două inimi, 
deodată, 
într-un om de hârtie, 
într-o viaţă uitată. 
 
Sunt un om de zăpadă 
de la alb 
până la alb, 
vârsta mea e curată, 
din egal în egal, 
într-o viaţă uitată – 
 
trasă la mal. 
 
 

 
*  *  * 

 
 
Îţi scriu scrisori în care tac, 
îţi scriu scrisori 
în care-ţi cer iertare, 
îţi scriu cu bruma toamnelor târzii, 
îţi scriu cu-o înserare, 
cu iernile ce o să vină, 
cu toamnele ce nu mai pleacă, 
îţi scriu uitat de-un anotimp, 
îţi scriu cu nu, îţi scriu cu dacă, 
cu ceasuri fără minutare, 
îţi scriu cu primăvara-n vară, 
cu albul care e uitare. 
 
Îţi scriu scrisori în care tac 
şi clipa redevine veac. 
 
 
 
 
 

 
 

Amurg 
 
 
Întoarce luna pe dos 
şi stinge lumânarea 
cu degetele, 
până flacăra îţi ajunge la os; 
vino în perne, 
să-ţi simt respirarea 
şi-n păr bulbucind 
vinul spumos. 
 
Lasă mătasea 
să foşnească încet, 
ca toamna ce-aşteaptă amuţită 
la geam; 
pe scări de fluturi 
tu urcă discret 
până la fructul oprit 
de pe ram. 
 
Lasă seara 
să plece mioapă, 
lasă noaptea  
să intre în rană, 
lasă vinul 
să se preschimbe în apă, 
şi-adormi, diafană. 
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Aurel POP 
 
 
 
 
 
 

Bârfă virtuală 
 
 

Am intrat pe messenger 
Şi-am bârfit 
Cu gura până la cer 
Spre infinit 

 
 

Căluşul din 
gură 
 
 

Am trecut 
Prin câteva dictaturi 
Am văzut 
Anotimpuri 
Cu zăpezile scut 
Văd acum 
Pomul căzut 
Şi 
Flori cu petale 
Pistoale 
La tâmple 
Cuie bătute 
În frunte 
Şi- n palme 
Treburi mărunte 
Căluşul din gură 
Răstigniţi prin metode vestite 
Cu ură 

 
 

 
 
De prea multă-
ngrijorare 
 

 
 
Încărunţit-am de-atâta aşteptare 
Cu toţii ducem dorul zăpezii 
Şi troienelor de altădată în care 
Săream primul în toiul amiezii  
 
În oraş o tonetă cu fulgi s-a deschis 
Stăm cuminţi la rând ca pe vremuri 
Fluieră vântul peste noi şi-n vis 
Îngrijorat sunt că vor trece - şi tremur 
 
Montăm la munte tunuri de zăpadă 
La oraşe am pus baloţi de gheaţă 
Vremurile ne-au aruncat în stradă 
Trecem grăbiţi nepăsători prin viaţă 
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Ecoul, privirea 
şi gura 
 
 
 

Se-ndreaptă ziua spre apus 
Lumina se pierde în zare 
Unde sunt cei care s-au dus 
Atunci când au dat ascultare? 
 
Au plecat luând cu ei căldura 
Noaptea mi-au închis-o între zări 
S-au răcit ecoul, privirea şi gura 
Aleargând peşapte cărări 
 
Trag o linie şi văd ce-am făcut 
În aşteptarea singurătăţii am obosit 
Beu o vodkă dupăcare m-am prefăcut 
Că scriu poemul privind spre răsărit 

 
 
 

În pădure 
 
 
 

Sunt lucruri ieşite 
Din tipare 
Sortite 
A le privi din zare 
Râul se-ntoarce la izvor 
Însoţit de-un vânt rănit 
Şi-un dor 
Trăznit 
Pierdut printre copaci 
Un strigăt desfigurat de secure 
Când unii vorbesc -tu să taci 
În pădure 

 
 

 

Lemnul crucii 
 
 
Au inclus preţul vinului şi prescura-n meniu 
Sărbătorile trec aşa precum au venit 
În biserici vechi şi noi la-nceput de mileniu 
Creştinii sparg clopote cu ciocan de lipit 
 
O parte din sunet se aude aici pe pământ 
Toaca-l repetă pentru voi la comandă 
Ecoul acesta ne-nînsoţeşte-n mormânt 
Semn că cineva mereu ne păzeşte - ne-ndeamnă 
 
E Cel care vine de mii de ani în numele Lui 
La Cină din urmă a fost trădat cu-n sărut 
Mai curge sânge pe lângă ultimul cui 
Lemnul a crescut - se cere - dar nu-i de vândut 
 
 
 

Umbra 
pereţilor reci 
 
 
Demult n-am trecut prin satul natal 
Ţin bine minte era vremea de coasă 
Am găsit în curte doar potcoave de cal 
Şi-un câine flămând ce lătra lânga casă 
Timpul de aici s-a săturăt să-l vegheze 
Căruţa a înfrunzit îmi şoptesc vecinii 
Lovitu-l-a dorul şi-a-nceput sănecheze 
Calul a murit de mult în fundul grădinii 
În casă aerul stătea ascuns pe sub pat 
Dojenitor Iisus măpriveşte atârnat de grindă 
Umbra pereţilor reci dintr-o carte de colorat 
Privea şobolanii hohotind în voie prin tindă 
*** 
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Biruinţa  
 

Ascultaţi şi priviţi - l  
Acum  
Judecaţi-mi poemul 
Oricum 

 
 

Cei 
răscumpăraţi 
 

Iată  
Poetul stă undeva sus  
Deodată 
Dus 
Pe altă scenă 
În faţa cititorilor  
De jenă 
Încearcă 
Să fie răscumpăraţi 
Cititorii  
Adevăraţi 
 

 

Făgăduinţa 
 

Mai întâi a fost cuvântul 
I-am păstrat 
Începutul 
curat 
Aşa cum a fost 
Păstra-l-oi 
Fără sa mă ia-i la rost 
Pentru voi 
Î-l voi prinde cu-n cui 
Într-o carte 
N-am să spun nimănui 
Mai departe 

Din priviri 
 

Nu mă judecaţi  
după poemul acesta scris într-o noapte 
plecaţi 
în Piaţa Someş lângă un zid 
se mai aud şoapte 
acolo sub cărămidă arsă 
Am scris cu cretă colorată  
dimineaţa am găsit-o ştearsă 
dar iată 
Cineva îndrăznise  
să-mi umbrească cuvântul  
Tocmai acum şi-au găsit şi-mi zise: 
bate vântul 
de-la o poştă  
trei femei în negru  
îmi fac semn disperate 
din umbră 
Să privesc mai departe 
Acum două mii de ani  
s-a încercat să se facă dreptate 
fără bani 
acum uitătura-i mai sumbră. 
Cişmeau ne secă din priviri 
Din umbră 
Şi vodka curge-n draci pe gât 
În pat ne ţine femeia 
De urât 

 

Nunta 
 

S-a vestit în biserică 
de trei ori 
o isterică fecioară 
cuprinsă de fiori 
se mărită. 
Pregătiri de nuntă 
lumea se irită 
uneori se-ncruntă 
mirii bucuroşi: 
cei chemaţi 
cântă. 
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Omul vechi 
sau 

Formarea 
omului nou 
 
S-au dus vremurile acelea în care să dai 
ascultare 
nu-s vremurile în care stăteai la ocazie-n drum 
povară eşti când ridici tonul prea tare 
către prea marilor zilei acum 
Oamenii puternici ai zilei  
au nevoie de cei fără nicio dorinţă 
să-i poată struni după bunul lor plac 
să le jure credinţă 
ca apoi să le vină de hac 
S-au dus vremurile pline de ovaţii 
înregimentaţi la instinctul de turmă 
Apar la TV imagini ce-ţi creează senzaţii 
facându-ne să regretăm anii “aceia” din urmă 
Erau momente pline de iubire 
sterp adunate într-un suflet de amor 
acum se urlă-n stradă în neştire 
în văzul nostru al tuturor 
Ce n-au găsit atunci, ei bine 
acum prinde ecou 
în magazinul de la colţ se stă la rând la drog 

şi uite aşa se naşte omul nou 
Se simte bine în postura de şomer 
sau în cea de pensionar de boală 
dă semne că nuştie de Homer 
şi nici nu-i pasăcă nu are ce să pună-n oală 
Mai iese la vecini după-o ţigară 
nevasta i-a pleca în vară la căpşuni 
seara agaţă o paraşută în gară 
să-şi elibereze trupul de hormone 
trage des câte-o beţie 
şi-i merge guraşi mai dă din coate 
doar aşa arată ce poate şi ce ştie 
omul nou, loveşte pe la spate 
Sunt tot mai mulţi acei ce trag în ţeapă 
oameni simpli, parteneri şi bănci 
goi rămân de n-au după ce bea apă 
înfundă puşcăria târându-se pe brânci 
Omul vechi e omul nou de azi 
e cel care striga ieri - ura, ura 
e cel ce azi se bucură de cazi 
din vârfuri, rostogolindu-se de-a dura. 
 
 

Mărşăluind 
printre cuvinte 
 
Mărşăluind printre cuvinte 
Într-o dimineaţă răcoroasă 
Am dat de cele sfinte 
Şi-o femeie ce abia ieşise din casă 
Văzând-o mă cuprinse  
Ceva ce trebuia de mult 
Şi totuşi mi - se aprinse  
dorinţa s-o ascult 
striga în gura mare 
n-aţi mai văzut femeie 
sau n-aveţi răbdare 
la cheie 
strângând din dinţi 
mărşăluind printre cuvinte 
stăm cuminţi 
în faţa celor sfinte. 
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Răstignire 
 
 

La margine de drum  
Erau trei cruci 
Acum 
Răstignit - duci 
Crucea poetului 
A Cuvântului 
A Poemului 
În - sau 
Înafară de 
Volum (exclusă-i suprafaţa!) 

 
 
 

Semnele 
apocalipsei 
 
 
Cad păsări negre moarte din cer 
Apocalipsa la uşă ne bate 
Sunt semne învăluite-n mister 
Apărute din senin peste noapte 
 
La ferestre colinda se-aude mai rar 
Ne bat vânturi, ploi, căldură şi ger 
E secetă mare şi praful se ridică-n zadar 
Peste lucruri în care mai sper 
 
Sunt destule necazuri cuprinse de jale 
Bucuriile le-a înghiţit mormântul 
Mai sunt comori acoperite cu zale 
Şi lacrima lumii salvează cuvântul 
 
Ne vom trezi urmând cu toţii altă cale 
Credinţa-i şansa, nu poate s-o sufle vântul 
Afară din fire 
Din Sfinţi – Plămânii de Mire 
 

Semn de 
aducerea 
aminte 
 
Pune-mi deoparte câteva cuvinte  
Necesare poemului pus la dospit 
În luna aceasta spre aducere aminte  
De clipa în care din robie am ieşit 
 
Pune-mi semnul de carte în mână  
Să nu uit pagina pe care am scris 
Rânduiala de veacuri o poruncă divină 
Pentru oricine e un subiect deschis 
 
Pune-mi cititorule jurământul în gură  
Că voi aduce pururea jertfă Celui de Sus 
Nu voi privi niciodată aproapele cu ură 
Voi răscumpăra pe cel care s-a dus 
 
 

Semnul trădării 
 
Seara la cină pentru ultima dată  
Semnul trădării îmi joacă prin vine 
Mă uit în jur şi privesc – dar iată -  
E cel care vine şi mă vinde pe mine 
 
Cineva ne toarnă în pahare cuvinte 
Despărţite-n silabe atunci când le bem 
Din maxilar uneori îmi cade un dinte 
Rătăcit printre versurile unui poem 
 
La cântatul cocoşilor l-am terminat de scris 
Apoi prin mine bântuie somnul 
Zorii lumii m-au prins încătuşat într-un vis 
Dimineaţa zărind în depărtare pomul 
 
Aud talanţii căzând zgomotos în Abis 
E liniştea pe care-o îndură de milenii omul.  
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Lucian ALECSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întunericul 
 
 
Întunericul i-a smuls un ochi din orbită 
 de atunci prietenii îl poreclesc ciclopul 
e cam mucalit chiorul satului 
 la toată lumea spune că ochiul i-a plecat în 

recunoaştere pe lumea cealaltă 
şi-l aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă cu veşti 

de ultimă oră 
 de zori şi până-n noapte lumina ce trebuia să-i 

spele ochiul trubadur  
 I se prelinge prin orbită direct în suflet 
 formându-i-se în miezul fiinţei un fel de 

clepsidră albastră 
doar măruntaiele îi ştiu secretul 
simţind din plin arsura fotonilor 
când o imagine de pe lumea cealaltă îl 

pomeneşte 
 din senin îl apucă sughiţul 
şi atunci să-l vezi tunând mii de blesteme 
asupra celor ce l-au ploconit cu atâta 

singurătate  
câţiva îngeri vin să-i sufle în ciorbă 
 să-l asigure că în ceruri va avea vedere la 

pătrat 
că se va hrăni cu lumină chiar de la sursa 

primară 
 fără să-i pese că-i va curge pe barbă broboane 

divine 
sau că i se va deşira ca o lavă aprinsă printre 

maţe 
„ Nu dau vrabia din mână pe cioara de pe 

gard”  
 

 
 
 fu singura lui replică pentru un armistiţiu labil 
nu primi nici un răspuns 
 nici cel puţin un gest subtil 
brusc căscă poticnit 
 după care fu răpus de-o somnolenţă 

tranchilizantă 
mii de termite ca o puzderie de sori în plină 

mişcare 
formară un muşuroi de lumină sub coşul 

pieptului 
trăgându-i viaţa ca pe un bob de neghină din 

lumea cealaltă 
era o hărmălaie  şi-o viermuială de nedescris 

printre simţuri şi sentimente 
 se adunaseră sătenii ca la priveghi la căpătâiul 

lui 
 nici gândurile nu-i erau mai cuminţi 
deveniseră nişte larve amfibii 
scormonindu-i  sângele până la mâl 
norocul lui a fost că  avu o orbită deschisă  
şi putu să se strecoare pe înserat direct în 

mormânt 
 şi astăzi îl plâng prieteni 
povestind pruncilor viaţa marelui ciclop. 
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A venit ziua 
scadenţei 

 
 
A dat buzna executorul celest cu-o falcă în cer 

şi cu una în pământ 
cerându-mi insistent să-mi respect cuvântul dat 
intenţionează să mă evacueze din trup 
spune c-aş fi jurat cândva strâmb  cu mâna pe 

Sfânta Scriptură 
şi acum e ziua scadenţei. 
 M-am holbat la el cu ochi plângăcioşi ca un 

prost  
gândind că aşa îl voi impresiona 
 dar brusc s-a pulverizat într-un nor  
şi-a început să mă ningă astral 
 în câteva minute eram stană de gheaţă 
Umil, am cerut o păsuire de câteva minute 
 la început nici n-a vrut  să mă ia în seamă 
 s-a prefăcut că nu aude , nu vede 
apoi mi-a răspuns pe un ton răspicat: 
„ până la adierea finală te mai suport” 
 mare lucru n-am înţeles 
 nici nu prea ştiam ce am de făcut 
cum aş fi putut să mă eliberez de mine atât de 

rapid? 
de-aş putea să mă transform în cenuşă 
 să mă incinerez cu de la sine putere 
 aş face-o pe loc 
 Dar uite că toate organele mele acum viscolesc 
 şi până le dezgheţ durează o grămadă de timp 
chiar şi sufletul mi-e zgribulit  
într-un ochi –deochi de vrăjitoare nebună 
 ce mi-l  ţine în păstrare până la ultima strigare 
sau până la însurătoarea cu milităreasa neagră. 
 Puţin îmi pasă ce-o să mi se întâmple  
 să mă ia şi să mă arunce pe câmp 
 poate sunt un humus de calitate 
 şi cine ştie ce bob de grâu voi hrăni 
deja frica-mi rugineşte ligamentele 
 pulpele mi s-au muiat, sunt stoarse de vlagă 
muşchii sunt asemenea unor reptile somnoroase 

nu mai au nervi nici cât să-şi muşte din coadă  
 noaptea trage de mine ca de-o cârpă 
o fi auzit zvonul şi vrea să fie prima la licitaţie 
să mă ia în posesie cu fulgi cu tot 
iaca, deja îmi decupează plămânii şi-i face foale 
m-am prins 
intenţionează să-şi umfle întunericul până în 

emisfera cealaltă 
măruntaiele le adună en-gros şi le duce la morgă 
nu-s chiar de lepădat 
 nici nu-i pasă că unele mai au viaţă în ele 
 cu inima se comportă mai delicat 
 o aşează cu grijă într-o caserolă de gheaţă 
şi-o donează unei clinci private 
 s-o fi gândit că-i încă tânără 
 şi mai poate lucra  ani buni  
pentru vreun refugiat de pe lumea cealaltă 
 Până să facă  din nou ochi executorul celest  
eram deja evacuat 
 bietul slujbaş al întunericului se agita în draci 
 pipăia aerul în jur ca dementul 
 doar peste pălăria mea cu borurile cât luna a dat 
 în cele din urmă s-a mulţumit şi cu atâta 
Uite, încep să mă acomodez şi fără de mine 
e chiar mai relaxant 
 pot trage si-un gât de lumină alcoolică  
fără să mă doară capul sau splina 
 pot râvni şi la soţia aproapelui 
 fără să mă tragă la răspundere conştiinţa 
 E atâta linişte în spaţiu 
 încât e posibil ca şi sufletul să se golească într-

o bună zi de sine  
să ajungă o simplă cagulă pe faţa Nimicului. 
  
  

Cagula 
 
 
Nu ştiam, un individ versat mi-a spus în 

pruncie: 
 „cagulele au  viaţă” 
 unde mai pui că m-a obligat chiar să cânt 
 reţin doar refrenul melodiei cu pricina:  
 „asta e cagula mea 
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 şi cu ea eu voi pleca…” 
 Cârpele dracului, cum mai sunt alintate, 
zilnic absorb prin porii feţelor pe care le 

acoperă 
 tot felul de gesturi şi gânduri 
 şi uite aşa; azi un nerv, mâine un nerv 
 mai un vis, mai o rid, mai un gând 
 până întregesc o celulă astrală 
apoi celula se tot divizează 
 până ce coagulează  un chip 
 cică aşa l-a făcut omul pe diavol  
 nu din lut, ci din spaimă şi frică. 
Cagulele pot zâmbi, pot afişa tristeţe 
chiar pot scoate limba când sunt nemulţumite 
sunt într-o continuă oscilaţie de stări 
pot masca un caracter frumos 
 dar pot dosi şi-un criminal în spatele lor 
când sunt într-o misiune mai lungă  
pot scânci precum  bebeluşii 
 dar îşi pot ieşi din fire şi pot lătra ca lupul de 

stepă 
 din plictiseală şi-au născocit şi sentimente 
 mai mult sau mai puţin palpitante 
 numai cel al iubiri de semeni le-a fost interzis 
 oricum, în permanenţă sunt în travesti 
 n-au viaţa lor personală 
dar nici  nu acceptă suflet de împrumut 
şi nici feţe blajine prin preajmă 
 au demnitatea şi straneitatea lor 
 sunt absurde dar şi complementare absurdului 
 vorba aia: din nimic nimic răsare 
dar pot juca şi rolul  unui  ferment divin 
 când sunt puse să aleagă sentinţa finală 
 nu greşesc niciodată 
se subtilizează în orice minte atinsă de spaimă 
lăsându-l pe inculpat cu sufletul în stradă 
la cheremul timpului 
după care urmează marea chelfăneală. 
 

 
 

În spatele vieţii 
 
Nu m-am simţit niciunde mai deprimat decât 

în spatele vieţii 
m-am învârtit vreo cincizeci de ani în cerc  
precum un maidanez în jurul cozii 
 fără a înţelege mare lucru 
mi-am hăituit gândurile şi sentimentele pe 

miriştea viselor 
 zdrelindu-mi sufletul până la sânge 
nevăzut, neştiut, neîndemânatec 
mi-am expus trupul mereu absurdului 
 hrănindu-l cu fructe de mare şi cu ouă de 

prepeliţă 
crezând că aşa voi ajunge în rai 
mi-am spart inima în două 
doar-doar le voi împăca pe cele două entităţi 

ale fiinţei mele  
 umerii m-au părăsit de cu tânăr 
 fără a aştepta să le crească aripi 
 mâinile mi s-au scurtat aproape de tot 
sunt  nişte cioturi de sare 
doar aerul  plângăcios din jurul trupului 
 care fu pălmuit acum câţiva ani pentru o lipsă 

acută de oxigen 
 îşi mai aminteşte de ele 
picioarele vibrează în uimirea privirilor celor ce 

m-au cunoscut în tinereţe 
 eu nu le mai simt , nu le mai văd 
măruntaiele mi le-am oferit benevol viermilor 
n-au dat înapoi, mi-au răspuns suav 
încleştându-mi şi inima într-un cerc rozaliu 
aproape perfect şi extrem de viu 
 din acel moment se tot strânge laţul în jurul 

sufletul meu 
i s-au bulbucat sentimentele, vomită emoţii 
 dă numai erori când îl întreb câte ceva despre  

mine 
 umple cu tot felul de nimicuri când îl întreb de 

orele ce mi-au rămas de trăit 
e beznă totală dincolo de orizont 
mă retrag în spatele vieţii  
poate mai dau peste o adiere de umbră 
mă doare rău de tot capul 
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 a ajuns o umflătură a nimicului 
un cuib de gărgăuni răzgâiaţi. 
Se moare pe capete în Univers 
 sunt arse pe rug  până şi gândurile netrăite 
 de spaimă bocesc aştri  
 e un dezmăţ total în lumea reală 
 poate că e momentul pentru un scurt răgaz în 

infern 
 acolo timpul nu ne presează 
iar viaţă ai pe de-a gata, trăită deja, 
nu dai nici un şfanţ pentru ea. 
 
 

Cu ochi-n soare 
 
Eram în toiul iernii şi tu-mi povesteai la gura 

sobei 
despre îngeri carbonizaţi şi draci împieliţaţi 

rânjind la soare 
 aveai gândurile numai o promoroacă 
purtai şi-un frac negru peste umeri 
 să dai bine în cazul în care voi da peste tine 
era un joc de-a căutarea    
ne ascundeam unul în trupul celuilalt 
 fără să dăm seama nimănui c-am avea limfă şi  

oase 
 în permanenţă exista  pericolul de-a ne 

dezechilibra  
şi de-a pica direct în puţul uitării 
era o linişte mormântală în carnea ta 
nici ţipenie de senzaţii tari sau alte acareturi 

umane prin preajmă 
doi ochi pustii în plină libertate  
cu cretă albă  îmi tot trasau cărarea 
sub biciul unei crivăţ uscat şi aspru  
îţi răstignii în grabă  
un sentiment lucios pe crucea pieptului  
 era un glob imens de sticlă mată 
te-ai repezit spre mine ca o căţea turbată 
ai vrut să mă haleşti cu tot cu umbră 
ca-ntr-un ritual satanic 
eu ţi-am deschis o venă să te hrănesc cu 

nestemate 
 nemulţumită m-ai pişcat de suflet   

intenţia ţi-a fost ca să-mi atingi chiar sexul 
 n-a fost să fie 
 subit m-am transformat în şoaptă 
 ţi-ai excitat auzul precum un câine pus de pază 
te-ai dat din nou la mine savurându-mi somnul 

de sub gene  
într-un minut eram celulă moartă a veşnicului 

repaus  
iar tu logodnica din umbră a Neantului  
m-ai dat uşor pe spate, cu sufletul spre lună 
 să-mi hărcăteşti  în tihnă moartea  
 pe care o vedeai ca pe-o alună 
ţi-a spus în taină un drac  c-ar fi ca un grătar în 

sânge 
iar pe de lături chiar uşor crocantă 
numai c-am fost atent şi te-am muşcat de suflet 
pe loc ai asmuţit un sentiment mai iute decât 

raza 
carbonizându-mi pe loc vraja  
 murind apoi ca o nebună cu ochi-nfipţi în 

soare. 
 E timpul să dăm mâna, să mor şi eu în 

împăcare  
 ca nu cumva destinele să ne împleticească din 

nou vieţile 
 şi să pornim bezmetici într-o altă căutare. 
 
  

Să ne cunoaştem 
absenţa 
 
La ce bun să-ţi sădească moartea sufletul în 

ceruri 
şi să-ţi promită îngerii verdeaţă şi lumină 
 atâta timp cât vei orbi şi-ţi va fi greu să mai 

cobori în humă 
 să-ţi reconstitui zborul şi chiar trupescul chip 

uitat pe cale 
 aşa-i stă bine unui suflet rebel cum te dădeai 

când erai legat 
de-o scorbură de carne şi cu-o puzderie de 

nervi armonizaţi la simfonia lumii 
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 şi apoi, cuvintele ce-or face fără de rostire? 
 s-or împuţina ca bulbii plantelor fără simţirea 
 apei curgându-le în gâlgâituri sălbatice prin 

capilare 
mă văd tot mai anemic dansând  în cercuri de 

lumină 
abia mai pâlpâi, mi-e seul nemuririi aproape 

gata 
fără de vorbe nici cerul nu te mai suportă 
te aruncă pe făraş ca pe-un gunoi  puţind a 

stricăciune  
ce-i drept, sub oborocul  întunericului poţi să-ţi 

probezi o altă viaţă 
 alt chip să-ţi tragi, să îmbraci altă ţinută 
să  arzi la foc încins sau jar de os să fii sub 

spuză 
nu-i de mirare că luna îşi trimite vârcolacii la 

plimbare 
îi este teamă de-un alt nebun romantic 

ciuruindu-i faţa  
în căutare de emoţii tari 
 de densitatea mercurului din termometru 
iar calea lactee se zbârceşte ca un drum de ţară  
 sub ropotul potcoavelor de armăsari atinşi de 

streche 
 mai poţi să nimereşti şi-n carnea vreunui  

rechin 
 atunci să vezi visare cu lupte, sânge şi hălci de 

carne sfârtecată 
vreau tot mai mult să-mi neglijez absenţa 
eu ştiu că moartea nu-i decât un exerciţiu de 

recapitulare 
 în care Dumnezeu ne tot îndeamnă  
 să ne cunoaştem sinele, abia apoi absenţa. 
 

Show la căpătâi 
 
Când eşti un nimeni nici moartea nu-ţi mai face 

show la căpătâi 
te lasă să-ţi tihnească veşnicia  
 te întinde drept  în sarcofag, apoi te leagă de 

picioare 
să nu dispari cumva în timp ce popa-ţi cântă în 

sictirit prohodul 

te acoperă şi cu-n cearșaf să nu priveşti în zare  
 şi nici spre viermii lacomi 
 ce vor mânca cu poftă din pulpa vieţii tale 
sufletul nu-i decât  un sâmbure muşcat de şale  
 în gura întunericului hain şi lacom 
nu trebuie să-l cari cu tine în spinare 
 când va fi zborul absolut  
 îl poţi abandona la colţ de stradă 
 să-l calce boschetarii şi maidanezii în picioare 
 nu ţi-a fost demn şi nici fidel când ai avut 

nevoie 
 s-a dat la iele şi la angelice fantome 
 chiar l-ai surprins ascuns  în carnea unui struţ 
terfelindu-ţi visul de amor cu zeia care  
 te hrănea de zori cu pâine şi cu sare 
 e un netrebnic eteric, fără de substanţă 
e într-o permanenţă greaţă faţă de început  
 se crede nervul optic al luminii  
ba chiar şi zborul neîntrerupt al firii 
 nu-i da crezare 
el te-a împins în groapă  
 să poată hălădui mai liber printre stele 
 tot  el a fost cel ce ţi-a tras oasele în piele 
 şi carnea ţi-a amestecat-o în humă şi suspine 
 să fi mai greu chiar decât plumbul 
 nu-ţi fie milă nici de  gândurile ce îl susţin fără 

încetare 
sunt translucide lipitori ce ţi-au supt sângele 

din vene 
lăsându-te o simplă păpădie în cale vântului de 

stepă 
lipseşte-te de el cât mai e vreme 
 chiar dacă cimitirul e plin de paznici  
 îţi poate profana oricând mormântul 
 te poate ispiti cu încă o plimbare 
 în viaţa fără de astâmpăr. 
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Viorel DINESCU                      
 
 
 

Baladă târzie 
 
 

Copacii orei  tremurau 
Spre asfinţit se subţiau 
Albaştri ne mai căutam 
Stând pe sub ziduri fără geam 
Se legănau pe străzi de nea 
Când umbra ta când umbra mea 
Şi-o muzică veni cu spor 
Căzând în noi ca un lung stor 
Ne destrămam prin seri târzii 
Şi coloraţi visam prin vii 
Şi ne treceam pe după porţi 
Ne-ndepărtam cu-atâtea nopţi 
Şi patinam printre grădini 
De santinelă stam prin crini 
Iar eu plângeam că-s încă verzi 
Icoanele şi nu le vezi 
Şi ne pierdeam prin întâmplări 
În câte-un tren ce n-are gări 

 
 

Erori ascunse 
 

Statuile stau albe în parcuri părăsite 
Demult s-a dat uitării a lor identitate 
Eroicele fapte cu litere tocite 
Şi-au câştigat cu timpul a lor eternitate 
 
Mai stăruie o undă prin albe sanctuare 
O pânză de ecouri prin care trec aripe 
Iar gloria de veacuri se pierde în uitare 
Şi îşi îngroapă-eroii în taina unor clipe 
 
Pe soclurile albe orice erou e mare 
Chiar dacă-a lor faţă ascunde o eroare. 

Frunză verde 
                                               Lui Grigore Vieru 
 
Chiar dacă ceaţa albă a împânzit cetatea 
Şi oamenii pe stradă plutesc ca-ntr-un acvariu 
Ei ştiu că-n frunza verde musteşte libertatea 
Ca o speranţă clară ce-nfruntă-orice scenariu 
 
În frunza ce învie şi fiinţa mea mai crede 
Un cer de frunză verde de dincolo de zare, 
E-al lui Grigore verde, ce şi pe noi ne vede 
Un verde ce ne soarbe, adânc ca o chemare 
 
E un simbol şi ceaţa nu poate să-l ascunză 
Un verde al speranţei în fiecare frunză 
 
 

Dies irae 
 

Foşneau aripi în ore turburate 
Profeţii ne avertizaseră prin semne 
Un duh viclean intrase în cetate 
Rupând sigiliul orelor eterne 
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Novici cu toţi ne-am adunat la porţi 
Hipnotizaţi de noua erezie 
Păşind cu ochii goi ca nişte morţi 
Spre liniştea ce-ntârzie să vie 
 
Eram damnaţi pentru eternitate 
Căci ne-am născut în marea de păcate 
 
 
 

O carte… 
 

Ca într-o carte zilele-mi citesc 
Răstimpul tinereţii e dincolo de moarte 
Vechi întâmplări din file se ivesc 
Crescând din apa mării cu amforele sparte 
 
O viaţă ca o carte … halucinant simbol 
O inimă ce bate în ritmuri de cuvânt ! 
Volum care păstrează eternul protocol 
În lenta irosire a vieţii pe pământ 
 
Mai sunt în carte  -  o lună cu aripi 

neguroase 
Un zbor înalt de păsări, o floare, un inel 
Un zâmbet de lumină cu gene de mătase 
Şi-o lungă aşteptare, o pândă fără ţel 
 
Mă regăsesc întreg aici în carte 
Un călător de dincolo de moarte 

 
     
 

Recurenţă 
 
 

Ca o ruină noaptea se profila pe cer  
Născând uimiri şi spaime în fiece ungher  
Şi din uitarea oarbă, cortegii lungi de morţi  
Îşi căutau norocul pierdut demult la sorţi  
Treceau pe sub ecranul unor planete arse  

 

Sperând într-o-nviere a clipelor întoarse  
Şi-atunci pe ne-aşteptate în ora suferindă  
O lume dispărută se aduna-n oglindă  
Trecând de-un mal pe altul, spre câmpul  
                                              de-asfodele  
Spre a-şi regăsi odihna de dincolo de stele  
Unde grădina albă de veşnicii aşteaptă  
Spre oaza nemuririi fiind ultima ei treaptă  
 
 
Trec clipe, oameni, planete în derivă  
Stafia fericirii se-ascunde în arhivă  
Apoi iubiri şi gânduri se pierd în asfinţit  
Lăsând în amintire un calendar ciobit  
 
 
Şi-atunci Profetul zilei spre înălţimi sporeşte  
Şi-n taina de altare, el singur se zideşte  
Ca-ntr-un „memento mori”, vibrare de final  
Ce va rămâne veşnic în câmpul ideal. 
 
 
 

Zboruri de 
lumini 
 
 

Trec păsări mari în zbor planat 
Sub cerul toamnei de opal 
Spre-un ţel tot mai îndepărtat 
Un ţel ceresc sau infernal 
 
Trec păsări mari în zbor planat 
Sunt gânduri bete de lumină 
Se pierd în zarea hialină 
Spre-un alt tărâm mai înstelat 
 
În care păsări  -  versurile mele  - 
Vor lumina în vid ca nişte stele 
 

. 
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Gheorghe NEAGU 

 

Aesopica  
Sau 

 Tundeţi oaia filozofilor 

 

„Ctema eis aei” 
„A bon entendeur, salut!” 

„Poveste” sau „Pilda celor ce au de spus ceva” 
 
(Un om şi un satir se împrieteniseră. 
Odată, iarna, se aşezaseră împreună la 
masă. Pe când aşteptau mâncarea, omul 
îşi ducea mâinile la gură şi sufla pe ele. 
Întrebă satirul: 
- Ce faci? 
Răspunsul omului: 

- Îmi încălzesc mâinile, căci sunt reci. 
Sosi mâncarea. Omul duse mâncarea la 
gură şi suflă în ea. Întrebă satirul: 
- Ce faci? 
Zise omul: 
- Răcesc mâncarea, căci e prea fierbinte. 
Atunci satirul se scoală şi zise: 

- Omule, s-a isprăvit cu prietenia 
noastră. Nu vreau să am de-a face cu 
unul care, din aceeaşi gură, suflă cald  şi 
rece.) 
(„Esop” - Arnolt Bronnen) 

 
 

 

artea I -  („Dreptatea”) 
„Jesters de oft prave prophets” 

(Shakespeare - Regele  Lear) 
 
„E un păcat faţă de zei să te arăţi părtinitor. 
Aceasta e o povaţă pe care trebuie să o respecţi.  
Cel pe care-l cunoşti trebuie să-ţi fie ca un necunoscut, şi cine e aproape de rege să fie ca un străin. Nu fi niciodată 
mânios pe om, ci pe ceea ce trebuie să fii mânios. Un suveran trebuie să rămână neclintit şi să fie respectat. Vaza lui 
însă se numeşte  DREPTATE” 
(Esop - Arnold Bronnen) 

 
 
CÂNTUL I 
(„Povestirea unui martor”) 
 

Într-o dimineaţă a lui metagetrion, o mulţime imensă 
străbătea Agora Unirii de la un capăt la celălalt. Credeam 
că va trece din nou Arhontele Palmis sau măcar unul 
dintre cei mulţi, dar m-am înşelat.  

În văzul câtorva efori, cocoţat pe o tarabă, cred că fără 
învoirea Agoranomului, şedea un poletes, gesticulând şi 
spunând ceva cu aprindere, în faţa protopoliţilor, 
împrăştiaţi printre pedieri, paralieni şi plebei obişnuiţi.  

Nu se auzea nimic din cele spuse, deşi mulţimea tăcea. 
Era o larmă cumplită pe bulevardul învecinat agorei, pe 
ale cărui şine de oţel ros şi de proastă calitate, huruiau 
nelipsitele tramvaie ... 

Sătul până peste cap să-mi tot lungesc gâtul şi urechile, 
în speranţa că voi auzi ceva, am întrebat pe unul din 
hosionii ce erau înaintea mea şi tocmai voiau să plece, 
salutându-i: 

- Fiţi fericiţi! 
- Asemenea şi ţie! Îmi răspunseră amândoi. 

P 
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- Cine este omul acela? Zisei arătând cu degetul spre 
cel cu chitonul plin cu fireturi de aur şi catarămi 
strălucitoare. 

- Cum, nu ştii!? Acela este Esop! Îmi răspunseră ei în 
grabă depărtându-se. 

Mulţimea devenea tot mai agitată. Un efor mărunt în 
grad, ( am văzut asta după însemnul de pe chiton), îl 
trase de peplum pe cel căruia hosioii mi-l arătaseră a fi 
Esop. Acesta zâmbind, coborî de pe ladă. Mulţimea 
tăcută îi făcu loc şi se îndreptă spre mine zicându-mi: 

- Fii fericit! 
- Asemenea şi ţie, i-am răspuns surprins. 
- O, tu, cetăţene, rogu-te vino cu mine într-o agora mai 

mică, unde putem sta de vorbă liniştiţi, la o măsuţă într-
un xenodochion. 

- Dar ce ai tu de vorbit cu mine? 
- Eu sunt Esop, rosti acesta, ca şi cum ar fi spus: Sesam 

deschide-te! 
- Am auzit de tine şi te cunosc din cărţi, i-am răspuns. 
- Păi, tocmai de aceea trebuie să stăm de vorbă. 
Sincer să fiu, nu ştiam ce pot face mai mult. Împins de 

chitonul meu simplu de tergal, am ajuns fără să-mi dau 
seama, în faţa Agorei Universitas şi ne-am aşezat la o 
măsuţă situată într-una din încăperile xenodochionului 
Trocadero. 

- Bei un mied? mă întrebă Esop. 
- Da, dar numai de 5 stele. 
- Un mied de 5 stele! Răcni ca apucat Esop. 
- N-avem! Veni răspunsul, aşişderea răcnit. 
- Atunci, vino până la mine! Îşi continuă strigătul Esop. 
- Fiţi veseli! Sosi urarea, înaintea celui ce-o rostise. 
- Asemenea şi ţie! i se răcni la rându-i, în întâmpinare. 
- Ce doreşte prealuminatul somatemporos? Întrebă 

halotul cu glasul puţin mai potolit. 
- Nu sunt ceea ce crezi dumneata, răspunse Esop. Apoi 

apucându-l de mâneca chitonului scrobit: 
- Eu sunt Esop! 
- Aşa, dumneavoastră sunteţi Esop!? Pentru 

dumneavoastră avem orice doriţi! Se ploconi până la 
pământ helotul. 

- Cereau doar un mied de 5 stele! 
- Mied de 5 stele ..., vă aduc, domnule Esop! De care, 

Tomis, Milcov? 
Tomis! 
Şi-ntr-adevăr, nu după multă vreme, şedeau liniştiţi în 

faţa a două păhărele cu mied de 5 stele, de Tomis sau 
Milcov, precis nu puteam spune, oricum prea mare 
diferenţă nu era, 

 
(„Povestea lui Esop”) 

 
Sorbind îndelung, Esop adause: 
- Am auzit că vrei să scrii ceva despre mine, despre 

viaţa mea... 
- Da, dar n-am început încă nimic; e drept, auzisem 

câte ceva despre dumneata şi tocmai vroiam într-o 

vreme să stăm de vorbă, dar auzind că te-ai cam  
zaharisit, am crezut că te-ai dat la fund şi că n-ar avea 
rost să-mi pierd vremea cu tine ... 

- În parte, ai dreptate ... dar, tot în parte, nu ai ! Şi 
Prometeu a fost o vreme dispărut, pentru ca apoi să 
apară. De fapt, de când am căpătat repartiţia de la I.A.L. 
pentru pritameion, mă cam bătea gândul să mă retrag. 
Dar chiria mare şi mai ales apariţia unei noi legi - decret, 
dat de Palmis, în care aş fi obligat să-mi cumpăr locul în 
pritaneion, m-am decis să mă apuc din nou de 
conferinţe. 

Şi astfel am ieşit în Agora, vrând să aduc buzunarelor 
mele cele câteva mine cuvenite a-mi întregi fondul meu 
de protopolit şi pritanis. Dar văd că abia am cu ce plăti 
cele două guri de mied. Plebea-i săracă. 

De fapt, mă bucur încă de faima mea, de numele meu. 
Cred c-ai văzut, îmi spune făcându-mi cu ochiul, aluzie 
la scena cu chelnerul şi miedul. Dar faptul că nu am o 
sală domnule, o sală a mea, mă deranjează foarte mult. 

În Agora n-am putut să vorbesc decât graţie numelui 
meu, destul de cunoscut agoranomului, efeţilor şi 
eforilor, căci altfel ar fi ajuns cine ştie prin ce hrubă 
„găzduit”... 

Mai bine m-apucam  de comerţul cu hierodule. Era 
mai rentabil. Astăzi un somatemporos are mai multe 
mine decât oricare protopolit. Şi fără mine, voi fi izgonit 
şi din pritaneion şi din agore. Iar fără asta nu pot trăi. 
 
 (continuarea povestirii lui Esop) 
 

În Domdaniel stăteau peste o mie de protopoliţi. 
Avea o cupolă mare, luminoasă, ce putea servi şi 

pentru jocurile dionisiace, organizate de hosioi, sau de 
argonte. Alveole întunecoase adăpostesc miile de suflete 
aruncate acolo. 

Când am luat cuvântul, toţi aşteptau de la mine 
dezlegarea problemei... 

Le-am spus atuncea problema cu porumbeii care au 
căutat protecţia şoimului, pentru ca mai apoi să regrete.  

M-au privit stupefiaţi şi n-au înţeles tâlcul, aşa cum 
altădată înţelegeau. Tremurau. 

Atunci le-am strigat răspicat, răcnind: 
„Ce vreţi de la mine? Să vă rezolv eu criza economică? 

Nu, nu, asta nu voi putea face! V-am spus povestea şi 
gata! Din ea trebuie doar atât să reţineţi: 

- „Fiţi oameni!” Şi gloata nici nu mişcă, Şe privea 
înspăimântată aşteptându-se la represalii. Câteva zeci de 
somatemporos începură a scanda lozincile dinainte 
pregătite. Şovăind, mulţimea mima înţelegere. Dar nu m-
au înţeles. Iar cei ce înţeleseră tremurau pentru copiii lor. 
Dacă Arhontele Palmis ar fi aflat, erau pierduţi. 
 
(Urmarea povestirii lui Esop) 
..................................................................................................... 

„Dacă aş fi avut nişte difuzoare era cu totul altfel. 
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Mă urcam la tribuna împodobită cu lauri. Mulţimea 
ar fi delirat. Doamne, ce măreţie! De-acolo aş fi putut fi 
auzit nu de o mie, ci de zeci şi sute de mii oameni. N-aş 
mai fi fost silit să vorbesc în Domdaniel. Aş fi fost ca 
altădată în agora plebee şi nu m-ar fi tulburat tramvaiele 
... Iar maşina mea ar fi fost însoţită de efori şi zeci de 
somatemporos ar fi bătut din palme încordându-şi 
gâtlejurile pentru mine; dar aşa ... „ 

Ajuns aici, Esop plânse. 
Mi se făcea milă de el şi dându-mi sema că băuse 

cam mult, l-am dus la un taxi ce stătea în faţă la 
Trocadero. 

*** 
Esop de fapt nu băuse. Era într-o permanentă stare 

de euforie, o euforie a revoltei. Iar starea aceasta îi dădea 
o neobiştuită frenezie. Şi în numele acestei frenezii 
apărea pripeala. Întâlnirii noastre întâmplătoare îi 
succedase o serie întreagă de dureri comune. Apărusem 
de mai multe ori în mai multe locuri, de durere comună. 
Plebeii nu mă cunoşteau. Ba chiar se fereau de 
mine.”Axie, a, Axie e băiat bun, dar e imprudent. 
Vorbeşte mult şi fără nici un temei.  Crede că noi putem 
face ceva ...” se auzea în absenţa mea, despre mine. 

Păi bine, o să spuneţi atunci.  Dar Esop unde era? 
Esop era în fiecare din ei. Sufletul lor scotea la iveală, ori 
de câte ori era nevoie, înţelepciunea ascunsă de ochii şi 
urechile Arhontului Palmis. 

Pilde hazoase izbucneau atunci, indundând agorele 
plebee, bucurând sufletul celor mulţi şi înspăimântaţi.  
Dar hazul înăbuşea spaima. 

Esop era în fiecare din ei. Esop era la fel ca ei. Esop 
era în fiecare text altfel citit,  în fiecare cuvânt 
răstălmăcit, când agorele publice se ântreceau să 
adăpostească fărâma de libertate ce mai dăinuia încă în 
sufletul celor mulţi.  De aceea Esop era aidoma  celor 
mulţi.  Se âmbăta adeseori, când neputinţa de a face loc 
îndemnului inimii, îl sufoca. 

- Deci, cine eşti tu Esop? 
- Eu sunt fiecare dintre voi, cei ce nu aţi părăsit 

speranţa în Libertate, cei ce aţi rostit sau aţi murmurat în 
fiecare clipă de restrişte pildele pline de umor şi sarcasm 
împotriva celor ce încearcă să înăbuşe libertatea 
OMULUI. 

Esop este OMUL LIBER iar Axie sunt eu timoratul 
prin Bronnen, fie prin tine OMULE. 
 
 

CÂNTUL II 

În care nu se petrece nimic, în afară de faptul că l-am 
dus pe Esop la poitaneionul său, dându-l în seama unui 
gineconom, căruia-i lăsai şi cartea mea de vizită, pentru 
eventualele încurcături din care speram, l-aş fi putut 
salva. 

De aceea e bine să avem şi câte un Axie printre noi, să 
ne poată sluji şi apăra atunci când suntem în primejdie.  

Pentru că nu există numai zbor. Trebuie să avem 
locuri sigure de popas, pentru a putea zbura mai 
departe. 
 
(Începutul unei poveşti rostite de Axie însăşi) 
 

… Într-adevăr, nu peste multă vreme, după ce 
ajunsesem în camera închiriată, sună telefonul pentru 
care plăteam 100 de mine lunar şi un gineconom, acelaşi 
pe care îl cunoscusem înainte, îmi comunică neplăcuta 
veste ce va urma … 
 
(continuarea povestirii lui Axie) 
 

Esop, beat fiind, deşi susţinea că nu băuse nimic, îşi 
continua cuvântarea cu mai multă înfocare decât s-ar fi 
cuvenit … 

Fiind în  trecere pe acolo şi un catartister, îl contrazise. 
Drept care Esop, după ce-l bătu măr, îl propti de un zid 
începând să-i repete cu calm cele ce spusese în Agora 
Universitas punând mâinile din când în când pe chitonul 
acestuia, silindu-l să guste din miedul ce-l avea asupră-i, 
spre a se convinge de a băut sau nu. Catartisterul bău şi 
se dumiri că miedul era o porcărie ce nu se putea bea. 
Mai vru să spună ceva, dar Esop nu-l lăsă. Era sătul să-l 
tot asculte. 
 
(sfârşitul acestei povestiri) 
 

Scăpat ca din puşcă, catartisterul alergă în agora 
urlând. Se adunară în grabă câţiva efeţi şi îl luară pe 
Esop la înfricoşătoarea Delfi, depunându-l după zidurile 
sumbre şi groase. 

Drept care  m-am oprit cu scrisul aici, îngrijorat. 
Din copilărie Delfi a fost locul meu de spaimă. 

Templul îi fusese lui Esop loc de judecată şi acuzaţie 
zilnică pentru adevărurile vieţii sale. Zidurile sale, 
astupaseră trecerea în eternitate al celui ce fusese tot atât 
de etern ca şi noi.  Dincolo de zid, Esop a trecut prin 
eternitate în noi. 
 
 
 
CÂNTUL III 
(Urmarea poveştii) 
 

De dimineaţă, soarele ardea puternic, făcând până la 
prânz din asfaltul de proastă calitate, o bandă gumată de 
prins oameni. Zeci de pantofi rămâneau adânc înfipţi în 
smoala topită. În fine, dar nu despre asta voiam să 
vorbesc… Noi sunem mereu desculţi, ca Libertatea. 
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CÂNTUL IV 
(Urmarea poveştii) 
 

În care se arată de fapt despre ce vroiam să vă vorbesc. 
în loc să-mi bată razele soarelui ân geam, îmi bătu un 

efor, care mă invită până la Pitho, pentru o declaraţie. 
Acolo un efet atăându-mi-l pe Esop mă întrebă dacă-l 
cunsoc. Voiam să spun aceasta, dar Esop căzu în 
genunchi, spunându-mi: 

- Axie basileus, rogu-te … 
La care eu am răspuns amărât: 
- Îl cunosc.  
Apoi m-au întrebat dacă într-adevăr acesta este însuşi 

Esop. Le-am răspuns că într-adevăr este Esop. Drept 
urmare, veniră repede câţiva efori, îi scoaseră lanţurile 
de la mâini şi picioare, iar mie-mi dădură drumul să fac 
ce-mi pofteşte inima. Şi-am plecat. Esop ieşi odată cu 
mine. Eram veseli. Respiram. 
 
(urmarea poveştii) 
 

După câteva zile l-am întâlnit pe Esop, în Agora 
Rosetti. Era puţin dezamăgit şi-ntristat. 

- Fii fericit! i-am spus, apropiindu-mă. 
- Asemenea şi ţie! 
- Ei, ce ţi s-a întâmplat după  ce-am plecat? 
- Am să-ţi spun o poveste: 
„Dintre toţi zeii pe care-i cunoaştem, mezii adoră 

numai soarele, lui îi jertfesc cai, şi anume pentru că, spun 
ei, zeului celui mai iute trebuie să-i aduci jertfă fiinţa cea 
mai iute” - zise şi tăcu. 

- Adică, ai fugit! Am exclamat eu. 
- Ei, nu chiar aşa … Există şi o deosebire. 
- Şi care-i deosebirea, mă rog? Căci din povestea ta nu 

rezultă. 
- Deosebirea e că eforii m-au luat frumos de gulerul 

chitonului meu de crep de China şi mi-au cărat câteva 
picioare undeva, unde nu mă aşteptam. 

- Când?  
- În altă zi când tu nu erai. 
Am râs împreună şi ne-am despărţit. 

 
CÂNTUL V 

(poveste spusă de alţii) 
 

„Dintre oamenii care au fost mari, mulţi au ajuns mici, 
iar alţii, care sunt acum mari, au fost pe vremuri mici. 

De aceea aprob pe cei care spun că fericirea şi slava 
omului nu dăinuie şi mi se pare că e cuminte să te aştepţi 
şi la bine şi la rău”. 

V-am spus aceste cuvinte doar pentru a nu fi uitate.  
De fapt nu eu le-am spus ci poate un Esop. Nu ştiu dacă 
Bronnen a avut în vedere şi pe Esopul nostru. 
 
 

CÂNTUL VI 

„Pe când nevoia de oameni maturi creştea, se fac 
mereu încercări de a le micşora preţul, deşi nimeni nu-i 
poate făuri de-a gata.  

Şi totuşi, omul matur e mai dibaci decât oricare alt 
animal domestic, şi poate chiar mai supus, dacă e tratat 
cum se cuvine.  

Că poate vorbi, asta nu te îndreptăţeşte să-i micşorezi 
preţul sub preţul boului, cum mi-a prescris administraţia 
agorei din Samos”. 

De fapt acest capitol nu vrea să spună nimic mai mult, 
în afară de faptul că m-am mai întâlnit cu Esop, ajuns în 
slujba unui mare strateg, căruia-i făcea fişele de pontaj 
pentru o agelo, proprietatea sa, ce se ridica la câteva mii 
de heloţi instruiţi de vreo 500 de hopliţi, care ar fi 
preferat în locul unei hecatombe să jertfească cu uşurinţă 
de cinci ori mai mulţi heloţi. 

Când l-am întrebat câţi bani primeşte, mi-a răspuns că 
i s-a mărit salariul cu zece trioboli dar chiria a crescut cu 
doi oboli, aşa că nu vede nici o fericire. I-am spus să 
meargă la heleia şi să ceară ajutor luleuţilor. 

Dar i-a râs în faţă şi a plecat la munca sa. Plângeam 
după Esopul meu, dar nu-l condamnam. Ce-i puteam 
reproşa? Trebuia să trăiască. 

 
 

CÂNTUL VII 

În care se arată că vor mai veni completări la cântul al 
II-lea. 

De fapt nu sunt prea sigur. Se va vedea pe parcurs.  
Şi acum o altă poveste: 
„În timpuri străvechi era un fiu de rege care nu făcea 

nimic decât să mănânce mult şi bine; de aceea trebuia să 
se şi uşureze mult şi prelung … 

Odată, pe când se uşura din belşug, şi-a slobozit şi 
inima. 

De atunci oamenii se apleacă totdeauna cu bănuială 
spre excrementele lor, căci le e frică să nu-şi slobozească 
şi inima. Tu însă n-ai de că să te temi, nu-ţi poţi slobozi 
inima; tu n-ai inimă” zise Esop. 

Când l-am întrebat cui îi spune că n-are inimă, s-a uitat 
zâmbind şi nu mi-a răspuns. L-am lăsat în pace până 
când într-o zi m-am pomenit cu Esop la uşa camerei 
mele. 

- Fii fericit! mi-a zis. 
- Asemenea şi  ţie! 
- Nu te-ai mutat? mă întrebă. 
După cum vezi, nu! I-am răspuns şi l-am invitat în 

casă. 
Ştii, de fapt nu vreau să te deranjez … Am venit să te 

lămuresc în chestia aia cu inima. Şi pot să-ţi spun că n-
are nici o importanţă pentru dumneata. Eu de fapt am 
spus-o aşa, ca chestie … Înţeleagă fiecare ce poate. Tu 
eşti prea amărât pentru ca să mai ai şi inimă. Stai în 
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groapa cu gunoi şi te lupţi să scapi de el de unul singur. 
Sărmane! … 

Şi aproape plângând, începu să calce noroiul 
Gherghiţei, spre agora Colentinei cu himationul 
fluturând pe el. Câinii lătrau fără încetare.  
 
 

CÂNTUL VIII 

(Poveste) 
 

Am cam uitat să-mi intitulez cânturile, dar cum nu 
cred să fie o mare nenorocire, am să trec  pe hârtie o 
poveste ce nu-mi aparţine. 

„În vreme de demult, nu era decât apă pe Pământul 
pustiu. 

Zeus voia să vadă şi uscat. 
Aşadar zise Pământului: 
- Înghite din trei înghiţituri toată apa.  Pământul 

înghiţi o dată şi se arătară munţii. Pământul înghiţi a 
doua oară şi se arătară şesurile. Dar când Pământul va 
înghiţi a treia oară, n-are să mai fie nevoie de 
constructori de corăbii”. 

De fapt eu am citit această povestire pur şi simplu 
pentru a ne gândi puţin şi la poluarea apelor cât şi 
despre celelalte care se pot lua în consideraţie. Şi aş mai 
vrea să vorbesc că am fost la Pitis şi că mi-a povestit că 
voi întâlni un satir ce-mi va spune o poveste importantă 
pentru mine. Şi-ntr-adevăr m-am înâlnit cu Esop. Dar 
deşi mi-a spus o poveste pe care-am s-o aştern mai jos, 
totuşi n-am văzut la el nici-un fel de copite, deci nu 
poate fi el satirul. Atunci pentru ce toate astea?! 

Şi acum povestea: 
„La început întâiul om nu avea nici-un fel de însuşiri. 

Mai târziu, tot luptând cu fiarele, cu zeii şi stihiile, 
devenise rău. 

Zeus se hotărâ să-l ajute cu însuşiri bune. 
Le luă din cer, le puse într-un butoi mare pe care-l 

ferecă bine, şi i-l dădu întâiului om, căruia-i spuse: 
Tot binele ce se găseşte în acest butoi te va înrâuri, 

trecând prin doagele butoiului şi prin pielea ta. Te va 
îndrepta încet, treptat. Dar cum binele e din cer, vreau 
mereu să se întoarcă în cer.  Aşadar ai grijă ca butoiul să 
fie totdeauna închis, altminteri pierzi tot binele. 

Întâiul om făgădui să facă cum i se spusese. 
Dar în curând fu cuprins de curiozitate.  
Nesăbuit, smulse capacul butoiului. Îndată toate 

însuşirile bune o zbughiră spre cer. De atunci ele plutesc 
acolo sus, departe de pământ, departe de oameni. 

Înspăimântat, întâiul om trânti capacul la loc.  Prea 
târziu! Din toate spiritele bune îi rămăsese numai unul: 
„Nădejdea”. 

Acum, dânsa aduce mângâiere omului şi sie înseşi, 
vorbind de tovarăşii pierduţi în înaltul cerului”. 

Aşa zise Esop povestea şi tăcu. 

 
 
CÂNTUL IX 

(Care urmează Cântului VIII) 
Şi-atunci l-am întrebat: 
- Dar pentru ce Esop, vii la mine cu tot felul de 

poveşti? 
Şi mi-a răspuns: 
- Pentru că nu cred în cacopatrizi şi cred în tine, Axie, 

că vei deveni dintr-un papos un palmis …, un palmis al 
aezilor, cocoţat pe athanatul htonic şi pământean  al 
Euterpei de la Baristene la Tartesos, şi vei dărui 
Libertatea celor mulţi. 

M-am minunat de credinţa lui într-un oarecare ca mine 
şi i-am spus: 

- Esso symachos. 
 
 

CÂNTUL X 

Acesta este ultimul cânt al părţii întâi, în care voi căuta 
să elucidez enigma numai atât cât voi dori în partea 
aceasta. Drept urmare în acest cânt voi da cuvânt câtorva 
povestiri a căror martor n-am putut fi, dar cred că merită 
să fie amintite. 

Şi n-aş fi făcut aceasta, dacă nu m-aş fi întâlnit la 
xenodochomul Gambrinus cu frigianul Esop. Ne-am 
aşezat însetaţi la o masă. 

O agelo de rapsozi răcneau în gura mare producţiile 
unor aezi şi al celor câtorva hetaire ale templului 
Charlton sau Union, nu ştiu precis cum să-i mai zic. 

„Erehtus, regele Atenei, avea o fiică: se numea Oritia şi 
era de o rară frumuseţe. Într-o zi îi porunci să se îmbrace 
de sărbătoare şi o trimise ca purtătoare de caş pe 
Acropole, să jertfească Palas Atenei. Boreu, zeul 
vântului, o văzu, se îndrăgosti de ea şi o răpi atât de 
tainic, încât nu băgară de seamă nici cei ce priveau 
procesiunea sfântă, nici paznicii fetei. O duse în Tracia şi 
o luă de nevastă. Dânsa îi născu pe Zete şi Cales, care 
mulţumită vitejiei lor călătoriră şi ei împreună cu 
semizeii  pe Corabia Argos, spre Colchida, ca să aducă 
lâna de aur”. 

Am spus aceasta pentru cei care au urechi să audă mai 
înainte de a vă relata întâmplarea mea cu Esop. 

Mi-a povestit că fusese în Egipt, pe unde un  arhonte 
avea de plătit pensie alimentară uneia ce mai înainte 
fusese hetaira lui Per-O. Cum ajunsese el să-i plătească 
pensie n-am înţeles niciodată, dar mai târziu am aflat că 
fuseseră frigieni şi unul şi altul. De fapt arhontele 
începuse mai întâi afaceri cu rahat lokum să-şi croiască 
drum până  când într-o bună zi i se scufundă o corabie şi 
fu nevoit să dea faliment. Atunci se află că erau 
stupefiante în cutiile ambalate de cei autorizaţi pentru 
aceasta. 

Atunci avu loc un proces unde fu deferit Aeropagului 
spre judecată. 
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Am aflat apoi din arheionul capitalei cum că ar fi fost 
condamnat la plata unei amenzi de cinci mii de stateri, 
pe care neavându-i, primi să muncească şi câte rombus 
putea să care pe zi, la căratul grânelor în port. Mai apoi, 
deveni mâna dreaptă a unui sitofilah de unde fură din 
casa de bani câteva zeci de mii de drahme, dar scapă din 
lipsă de probe. De altfel, hopliţii trimişi să-l aducă, 
veniră în faţa pritaneionului cu mâinile goale. Arhontele 
aruncă vina pe Esop, ştiindu-l plecat din acele locuri. 

Şi-abia după ce Promantis îşi spuse cuvântul, aflară că 
Esop plecase într-o călătorie de afaceri în ţara lui Per-O. 
Arhontele jubila. Scăpase.  

Din Egipet se întoarse curând în misiune diplomatică 
pe la Constanţa şi se stabili curând pe calea ce ducea în 
Agora Palatului, într-un apartament luxos, pentru  ca 
mai apoi să ajungă în pritaneion. Iar Esop îşi continuă 
pribegia. 

„În casa lui Hades ai să găseşti un izvor, alături de un 
chiparos alb. Fereşte-te de acest izvor. 

Ai să mai găseşti un altul, a cărui apă îngheţată curge 
din locul amintirii. Îl străjuiesc paznicii.  

Tu spune: Sunt fiica pământului şi a stelelor. 
Dar obârşia mea e cerească. Fără îndoială, ştiţi asta. 

Sunt uscată de sete şi mor. Deci, daţi-mi repede apa 
răcoritoare ce izvorăşte din locul amintirii. 

Şi atunci au să-ţi dea de băut. (Aşa scria pe o placă de 
aur, care de obicei se dă numai morţilor)” 

Am spus această poveste poate tocmai pentru a arăta 
şefilor mei că am grijă de ei când or pleca în Hades… O 
să le atârn câte o plăcuţă de gât cu obârşia lor. 

Apoi Esop sorbi îndelung din halba spumoasă. 
Gambrinus cu barba flocoasă privea libidinos la noi, 

sfidându-ne parcă din halba prea plină. 
Un psaltist egiptean cânta alături de-un chitarod 

următoarele cuvinte: 
Grâne-am semănat, zeul recoltei drag îmi era. 
In fiece note mă preamărea Nilul. 

Anii domniei mele n-au ştiut ce-i foamea, 
Nimeni nu-nseta. 
Paşnic trăiam, prin faptele-mi bune 
Oamenii, şi mă slăveau. 
Esop exclamă deodată: 
- „Iată cele mai vechi versuri din această ţară, Chom, 

adică, pământul negru”, numit de noi Egipt. Dar ei erau 
sclavi. 

Le-a scris acel Per-O (adică „marea casă”, aşa numesc 
egiptenii pe regii lor), care purta numele de Amenemhet, 
şi le-a scris în capitala sa, Ihtami, ceea ce înseamnă 
„cuceritor al ambelor ţări”. Cuceritor. Pe când ai noştri?! 
… Am plecat acolo să văd. 

Am văzut versurile, dar n-am mai văzut oraşul. 
Versurile au ros piatra unui templu scufundat, oraşul l-
au ros Nilul şi Nisipul, zise apoi şi tăcu. 

- Şi aceasta ce-a fost? Tot povestire? 
- Desigur, Axie-mi răspunse măgulitor Esop. Am 

auzit-o în Egipt şi tot de acolo am să-ţi mai spun una. 
„Se povesteşte că, la porunca zeilor se născu un fiu al 

regelui. 
Hatorele veni să-i hotărască soarta viitoare; spuseră: 
- I se trage moartea din crocodil, din şarpe sau câine. 

Atunci inima maiestăţii sale se întristă foarte. 
Măria-sa puse să se zidească pentru prinţ o casă de 

piatră în pustiu. Prinţul nu ieşea niciodată din casă, 
ş.a.m.d.” … 

Basmul, mai urmează Axie, dar eu ţie ţi-am spus asta, 
pentru a vedea dacă ai să găseşti o justificare la faptul că 
azi oamenii fără să se teamă de muşcătura şarpelui sau 
crocodilului, cât despre câini să nu mai vorbim, având în 
vedere mai ales faptul că sânt vânaţi de hingheri, deci 
după cum spuneam fără vreun  motiv, oamenii se închid 
astăzi în case de piatră. La care eu n-am avut ce să-i 
răspund şi am dat pagina mai departe.  Şi casa mi s-a 
părut o temniţă. Noroc că nu era a mea. 
 

 
 

 

artea a-II-a ("Imposibilă") 
 
„Un ucigaş omorâse un om. Rudele omului îl urmăreau pe ucigaş. Ucigaşul vâslea într-o barcă pe Nil. Rudele îl 

urmăreau într-o corabie. 
Atunci ucigaşul coborî la mal. La mal îi ieşi înainte un lup. Atunci ucigaşul se sui într-un copac. În copac îl 
întâmpină un şarpe. Atunci ucigaşul sări iar în fluviu. Din fluviu ieşi la iveală un crocodil şi-l înghiţi pe ucigaş”. 
(Esop - Arnold Bronnen) 
 
 
CÂNTUL I 
(Începutul) 

În care se arată că am început de fapt partea a doua 
reamintindu-se că nu am completat cântul II al părţii 
întâia, deoarece am considerat inutil să mai revin. Şi-aşa 
lumea este sătulă de poveşţi… 

A propos de chestia asta, am mai auzit una bună: 
„Pe vremuri calul trăia pe o păşune minunată, apărată 

de stânci mândre, lucitoare, printre care curgeau pâraie 
răcoroase şi limpezi. Dar cerbul trecând în goană 
nebună, a stârnit iarba şi a murdărit apa. 

P 



356 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

Calul voia să se răzbune pe răufăcător, dar nu alerga 
cu iuţeala cerbului…” 

 
 
 
CÂNTUIL II  
(Continuare) 
 

Am fost întrerupt de multele-mi gânduri, dar faptul 
că am ajuns la capitolul de faţă însemnă că m-am luptat 
abitir, păstrându-mi întreg şi neştirbit avântul pentru a 
putea continua. 

Deci, să nu mă las rugat … 
„Atunci vânzătorul a coborât din munte şi i-a acordat 

sprijinul. A zis: 
- Făgăduiesc să-ţi îndepărtez duşmanul, dar trebuie să 

laşi să-ţi pun căpăstru şi să mă sui pe spinarea ta. 
Calul a primit. Vânzătorul a pus frâu calului şi l-a 

încălecat. Curând cerbul zăcea, străpuns/de suliţă, dar 
calul şi-a dat seama prea târziu că ajunsese sclavul 
vânzătorului”. 

Şi cam aici se termină povestea, nemaiavând o altă 
parte care să se intituleze sfârşit, pentru că e bine să ştiţi 
NIMIC DIN CE V-AM SPUS ŞI DIN CE-O SĂ VĂ MAI 
SPUN NU ARE SFÂRŞIT. 

Şi poate e soarta cântului doi să mai necesite ceva 
completări, dar deocamdată nu le am şi nici nu  mai 
promit absolut sigur că revin, pentru că … 

Cât despre Esop, pot să vă spun că nu l-am mai 
întâlnit. Dar l-am auzit mereu. Se ascunsese în fiecare din 
noi aşteptând să răbufnească. 

 
 

 
CÂNTUL III 
 

Azi m-am întâlnit cu Esop. Era ceva mai jos de agora 
Universităţii. Doi hopliţi îl înşfăcaseră … 

- Ce-a făcut? i-am întrebat. 
- Vindea bilete la speculă, îmi răspunseră revoltaţi 

hopliţii, vrând să treacă mai departe. 
- Opriţi-vă! am răcnit la ei şi ei se opriră, punând mâna 

miraţi pe basoanele prinse de centirom. 
- Esoape! am strigat şi el parcă dormea. Esoape! ce-ai 

făcut? 
- Intreabă-i pe ei. Pe mine mă doare gura să tot repet 

acelaşi lucru. 
Şi întorcându-mă spre ei, i-am întrebat: 
- Intr-adevăr a vândut bilete? 
- Noi nu l-am văzut, dar ne-a răspuns obraznic, stând 

cu mâinile în buzunare şi privindu-ne printre plete. 
Când l-am întrebat ce face acolo ne-a răspuns „nu ştiu!” 
şi noi l-am luat… 

- Şi-ntr-adevăr „nu ştiam” şi nu mi-am bătut joc de voi. 
Ce, parcă dacă aş fi ştiut că mă luaţi cu voi nu v-aş fi 
spus: „Merg cu voi!” „şi gata … zise Esop. Auzind 

acestea, hopliţii izbucniră în râs şi ne lăsaseră-n pace. În 
jurul nostru se strânseră destui plebei cu chipurile 
încruntate. 

 

CÂNTUL IV  
 

Acestui cânt nu i-am mai dat nici o denumire.  
Nu pot să vă spun decât că am mai stat de vorbă cu 

Esop după ce l-am eliberat. L-am întrebat ce are de gând 
să facă. Îmi răspunse că nu ştia precis încotro să 
pornească, dar va încerca să meargă în Frigia pentru a-şi 
reînnoi contractul de ambasador al cuvântului. L-am 
întrebat de ce nu-şi utilizează veniturile din această 
slujbă şi mi-a răspuns că nu are nici un venit. Şi nu s-a 
supărat când i-am spus povestea: 

… un om care a venit din Eubeea la noi. S-a urcat pe 
Himet şi-a trecut peste povârnişul râpos de apus, unde 
păşteau oile comunei. A văzut că oile erau îmbrăcate în 
cojoace de piele pe când copiii din Atena umblau şi iarna 
cu spatele gol. A spus: 

- „E mai bine să fii berbecul decât fiul unui atenian”. 
Şi la povestea asta, Esop mi-a spus: 
- Cred că ai început şi tu să te ţii de poveşti, în loc să-ţi 

vezi de treburile tale… 
M-am supărat foarte tare şi ne-am despărţit. Adică de 

ce să nu spun şi eu poveşti. Riscul era acelaşi. Axie, ori 
Esop, totuna era. Mai ales acum când se auzeau sunetele 
armelor la graniţa dinspre îndepărtatul fluviu Boristene. 
 
 

CÂNTUL V 

(Poveşti cu măgari şi alte animale) 
Început 
 

„Un om îşi mâna măgarul la păşunea de la marginea 
oraşului său. Deodată se arătară nişte duşmani ce se 
războiau cu oraşul. 

Vino iute, zise omul, să fugim, altfel ne prind. 
Măgarul îşi smulse liniştit smocul de iarbă şi îşi spuse 

părerea mestecând: 
- Stai, dragă, crezi că duşmanii tăi, dacă înving, au să-

mi pună două şei? 
- Nu, răspunse omul. 
- Ei, atunci, spuse măgarul, ce mi-e al cui sclav se 

cheamă că sunt? Când sunt sclav, tot o şa port”. 
Aceasta a fost povestea ce-a rostit-o Esop, în loc de 

pledoarie patriotică şi după aceea n-am mai aflat nimic 
de la el. Aveam câţiva efori prieteni, dar nu mi-a putut 
da explicaţii niciunul din ei. De fapt, încă din vremea 
când vorbise în faţa Domdanielului, o încercase. Câţva 
buleuţi se supăraseră şi angrenaseră alături de supărarea 
lor şi pe alţi protopoliţi printre care şi un astinomos. 
Acesta fiind prieten cu cei doisprezece arhonţi cât şi cu 



 Primãvara 2014  | Contact international 357 

 

Palmis reuşi să-i suspende adeverinţa de orator, fără a i 
se aduce la cunoştinţă în prealabil. Aşa că Esop fu 
învinuit că predică ilegal şi l-au băgat la ezurpare şi 
tendinţă de răsturnare a puterii oficiale. 

Dar acestea le-am aflat mai târziu, de la o hierodulă a 
arhontelui Gamelion.  

Ceea ce vă mai pot spune în acest minunat cânt nu voi 
pregeta de loc… 
 

 
 
CÂNTUL V 
(Poveşti cu măgari şi alte animale) 
„Continuare” 

 
Un ţăran, îmbătrânit pe ogoare, voia, la sfârşitul vieţii, 

să dăruiască sclavului cu care muncea Libertatea.  
Puse să înhame caii la căruţă; voia să se ducă la oraş, 

la oficiul de sclavi. Fiilor nu le era pe plac ce voia 
bătrânul. Ziseră: - De cai  şi de catâri  e nevoie la câmp. 
Pentru căruţă nu-ţi rămân decât măgarii. Nădăjduiau că 
bătrânul n-are să mai plece la oraş. Bătrânul se înfurie. 
Înhămă totuşi măgarii şi porni. Măgarii umblau încet; se 
făcu întuneric şi se ridică o furtună. Măgarii se rătăciră 
şi-l răsturnară pe bătrân într-o prăpastie. Trăgând să 

moară, bătrânul se jelea: - Mă prăpădesc fără nici un rost; 
nu mă ucid tigrii cruzi, nici oameni răi, ci nişte bieţi 
măgari nenorociţi!…” 

Şi cred că putea fi fericit. Unii mor fără a fi ucişi 
măcar de vreo vină oarecare. Mor aşa cum au trăit. Fără 
nici o vină. Şi iarăşi mă gândeam la Esop. Oare pe unde-
o fi? El pe mâna căror măgari o fi fost lăsat? O Esoape, 
cui l-ai lăsat pe Axie al tău? 

……………………………………………… 
„Odată un iepure era urmărit de-un vultur. Insă nici 

un animal nu-i dădea ajutor urmăritului, nici un animal 
nu-i luă apărarea. Doar cea mai dispreţuită dintre fiinţe, 
cărăbuşul de gunoi, îi spuse iepuraşului vorbe 
încurajatoare; se aşeză înaintea lui şi ieşi în întâmpinarea 
vulturului. Îl rugă şi preamări să nu-l nesocotească 
pentru micimea lui ci să-l asculte. Vulturul se mânie, 
dintr-o bătaie din aripi aruncă gândacul  la o parte, sfâşie 
iepurele şi-l mâncă. Cărăbuşul de gunoi se ghemui între 
penele vulturului şi se lăsă dus în cuibul acestuia. Abia 
ce plecase că îi şi rostogoli ouăle peste marginea cuibului 
încât că zbură pe jos şi se sparseră. 

Vulturul fu foarte mâhnit de pierderea prăsilei sale 
Cloceşte ici, cloceşte acolo, şi încă mai sus. 
Gândacul zboară mereu după el şi îi nimiceşte plăsila. 

Mândrul vultur, pasărea lui Zeus, zbură până la cel mai 
mare dintre zei, să se plângă: 

- Mereu mi se zdrobesc ouăle. Acum ţi le încredinţez 
ţie, căci numai tu poţi să le păzeşti. Şi puse micile ouă pe 
genunchii lui Zeus. Între timp cărăbuşul zburase mai sus 
încă decât cei doi, strunjise un hap de balegă şi îl lăsase 
să cadă pe obrazul lui Zeus. Zeus sări în sus ca să se 
scuture de murdărie. Şi iar se duseră pe copcă ouăle 
vulturului! 

Astfel, chiar cel mai mic se poate răzbuna pe cel mai 
mare. Căci este o lege mai zeiască decât zeii şi mai 
omenească decât oamenii: „ASCULTĂ-L PE CEL CE TE 
ROAGĂ” 

Nu ştiu ce-mi veni dar simt nevoia ca tot în acest 
capitol pentru un oarecare echilibru să continui cu altă 
poveste dar nu cu animale, mă opresc aici. Despre Esop, 
nimic nou. Poate că-şi construieşte aripi pentru a zbura 
la Palmis. 

 
 
CÂNTUL VI 
(Poveste cu oameni) 
 

„Un om sărac avea un zeu cioplit din lemn. Zilnic sta 
în genunchi în faţa lui şi-l implora să-l facă bogat. Zeul 
de lemn nu zicea nici ba nici da, şi omul sărac rămânea 
sărac cum fusese. 

Într-o zi omul sărac se mânie. Apucă zeul de picioare şi 
îl lovi cu capul de pământ. Capul se sfărmă pe loc şi o 
mulţime de aur căzu din el. Omul se repezi, culese 
comoara de pe jos şi strigă: 
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- Ce nătâng şi sucit eşti, stăpâne! Câtă vreme te-am cinstit, 
nu mi-ai fost de nici un folos. Acum că te-am sfărâmat, mă 
răsplăteşti cu avere multă”.  Această poveste am înfăţişat-o 
poate pentru a-mi găsi o scuză firii mele, destul de 
zăzboinice, care începuse să caute prin toate mijloacele, 
un semn despre Esop. Dar, deocamdată, n-am aflat 
nimic. Ceea ce pot spune e că încep să-mi îndrept paşii 
spre Pithia, chiar împotriva Palmisulu şi-a legilor lui. Am 
nevoie de Esop. Esop trebuie să trăiască liber chiar de va 
trebui să dăruim toţi zeii din templele lor. Axie dixit. 

 
 
CÂNTUL VI  
(„în care vă mai spun o poveste cu oameni, puţin mai 
hazlie”) 
 

„O femeie, care zidise pentru bărbatul ei mort de 
curând un mausoleu măreţ, se ducea zilnic în acel cavou, 
se ruga şi plângea. Un om care era prin apropiere, văzu 
aceasta şi îi veni poftă să guste dragostea ei. Îşi părăsi 
boii, se duse la mausoleu, se aşeză lângă femeie, se rugă 
şi plânse. Femeia îl ântrebă: 

- De ce plângi, dragul meu? 
El răspunse: 
- Şi eu am îngropat o nevastă frumoasă. Acum, când plâng, 

mi se mai înseninează durearea. 
Femeia zise: 
- Aşa se petrece şi cu mine. 
Atunci bărbatul zise: 
- De ce nu ne-am împreuna durerile? Eu te voi iubi cum îmi 

iubeam nevasta, şi tu mă vei iubi cum  îţi iubeai bărbatul. 
Femeia se lăsă înduplecată, şi ei se-mpreunară. Astfel a 

dus-o de nas. Între timp, veni un hoţ, dejugă boii şi plecă 
cu ei. Când cei doi ieşiră din mausoleu, omul nu-şi mai 
găsi boii, începu să se vaite şi plânge. Femeia âi văzu 
lacrimile şi întrebă: 

- De ce plângi iarăşi? 
Bărbatul urma înainte cu suspinele: 
- De data asta sunt lacrimi adevărate”. 
Am spus această poveste poate pentru a vă arăta că de 

unde la-nceput nici nu mă gândisem la Esop şi la faptul 
că ar putea să-mi stârnească vreun  interes, acum 
alergam ca nebun după o veste despre el şi că-i simţeam 
lipsa. 

Dar deocamdată nu am vreo veste despre el, şi toate 
investigaţiile mele nu au dat nici-un rezultat. Mă voi 
gândi pe parcursul celorlalte cânturi ce trebuie să fac. 
Poate îmi vine vreo idee. Mai ştii?… 
 
 
CÂNTUL VII 
(Explicativ) 

 

În care se arată cum că eu mi-am permis utilizarea 
tuturor poveştilor citate până aici în ghilimele dintr-o 

carte ce m-a determinat să scriu cele de până aici şi cele 
ce vor urma… 

Iniţial, acestea trebuiau spuse în curând înainte sau în 
prefaţa autorului, dar cum sunt aproape sigur că lumea 
nu le citeşte, mi-am permis ca acest cânt să facă un bilanţ 
de idei şi procedee şi de surse folosite. Cândva vor fi 
citite. Eu sper. 

Sursele au fost: 
- doar una singură divulgată anterior şi viaţa noastră. 
De-acum încolo, voi face faţă  de unul singur întregii 

situaţii. 
De fapt acest cânt apare ca o adăugire prealabilă la 

intenţia iniţială, fără a mă demasca în  sensul propriu, ci 
doar având drept scop de a călăuzi pe cititorul nostru, pe 
poteca propusă de mine şi nu altminteri. 

Despre Esop pot să vă spun doar atât. A mituit un 
buleut invitându-l la masă şi-am aflat câte ceva… 

Cică ar fi fost surprins predicând într-o palestra fără 
autorizaţie încât nu l-a mai putut salva nici măcar Cibela, 
care se presupune că ar fi intervenit la unul din policraţii 
zilelor de-atunci. 

Se spune că ar fi folosit două autocisterne cam de câte 
patruzeci de lechitoi fiecare, pline cu cel mai fin ulei din 
Samos, dar fără folos. 

După ce am aflat lucrurile acestea am ieşit din 
xenodochin  cu buzunarele goale. Mai aveam doar câţiva 
oboli. 

Mi-am dat seama că în fond n-am aflat mare lucru 
pentru cei câţiva stateri, de fapt ultimii, cât mă costase 
cheltuiala, sau mai bine zis mituiala. Dar pentru un 
prieten merită să te sacrifici, nu? 

Aşa că am plecat să-mi vând sambicele, timpanonul, 
lira şi forminx vechi şi autentic, la anticariat.  

Am primit câţiva stateri noi şi lucitori, pe care i-am pus 
rând pe rând , în palma autorităţilor cum urmează: 

- doi stateri la portar 
- un stater la registrator 
- doi stateri la protopolit 
- alţi doi stateri la alt protopolit 
- trei stateri la un poletes 
- patru stateri la un pritanis şef 
- zece stateri la eunucul hetairei arhontelui municipal 
- douăzeci stateri la arhnonte - costul unei mese, o 

adevărată petrecere, care a spus că mă va recomanda 
unui arhiereu s-ajung la palmisul căutat. Dar când dau 
să intru constat că din cei cincizeci de stateri ai mei, 
rămăsesem doar cu şase stateri în buzunar şi că dacă-i 
dădeam şi pe aceia nu aveam ce să mai mănânc. 

Aşa că m-am lăsat păgubaş fără să adaug nimic nou la 
ceea ce ştiam, aşteptând efectul dorurilor. 
 
 
CÂNTUL VIII 
 

Astăzi am fost la Pitho. Am un papos bun prieten cu 
arhiereul. L-am găsit în amfitalamos sorbind dintr-un 
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mied de Drăgăşani, în timp ce o agela de hetaire se 
îndrepta spre ieşire. 

M-am aşezat pe-o clină şi l-am rugat să mă ducă la 
Promantis. 

Şi-a aşezat cât mai la vedere mâna stângă cu marele 
sigiliu din carniol încrustat, apoi după ce a ridicat un 
adevărat pean propriilor merite şi-a adus aminte cum că 
el fiind fratele cel vitreg al mamei mele nu s-ar cade să 
mă adresez lui. 

Şi adăugând că auzise că m-aş fi plâns că mi-ar fi dat 
miere cu apă, nu este dispus să mă ajute. 

- Re Marahte I ! i-am strigat. Oare îţi mai aduci aminte 
papos că ţi-am plătit douăzeci de oboli pe kilogram şi că 
tu într-adevăr ai pus apă în ea? Mă jur pe Stix că totul era 
adevărat! 

După ce-am spus şi aceasta mi-a arătat uşa în semn că 
nu are rost să mai discutăm şi a chemat doi hermotibieni 
daţi de marele Per-O să mă dea afară. Dar am ieşit 
singur, scârbit … 

Mergeam fără de ţintă. În agora m-am aşezat 
nedumerit încotro s-o iau? Dar mi-a venit dintr-odată o 
idee măreaţă; „În fond, ce-ar fi dacă mi-aş vedea de treabă?” 
Acestea fiind zise n-am mai făcut nimic altceva şi am 
lăsat totul pe seama morţii. Eram cel puţin mulţumit că 
ideea mea  venise totuşi ceva mai devreme decât mă 
aşteptam, pentru că de.obicei, idei de genul acesta îmi 
veneau când ajungeam în pielea goală sau pe drumuri. 

Dar cum nu mă mai puteam juca cu slujba, adică nu 
mai puteam fi un gramateus de ocazie, pentru că se 
deşteptase lumea şi ca mine erau mulţi, cred că a fost 
binevenită ideea de a mă opri, unde m-am oprit. 
 
 
 
CÂNTUL IX 
„Trăsnetul” 
 

Un urlet m-a deşteptat de dimineaţă. Urletul venea de 
la uşa casei mele. Am crezut mai întâi că iarăşi a băut 
vreun lechitoi de ambră agăranomul cetăţii, şi venea 
lălăind sau bătut, să jucăm o tablă după cum îi era 
obiceiul… 

Dar m-am înşelat. Un om alerga urlând prin ploaie ce-
ncepuse, despicând mulţimea udă, ca o săgeată. 

M-am uitat curios, să văd cine-l urmărea sau să-mi 
explic de ce urla şi n-am văzut pe nimeni. În urma lui, 
mulţimea îşi refăcea rândurile, nedumerită şi 
nepăsătoare… 

Îmbufnat oarecum că mă trezise din clipele dulci de 
meditaţie, m-am aşezat pe o clină, aşteptându-mi 
dejunul. Se lăsase o linişte apăsătoare şi sumbră, nedorită 
din fericire, repede spartă de lovituri furioase în uşă, 
urmate de urlete: 

- Deschide! Deschide, Axie, deschide! 

Am deschis-o înaintea helotului meu, furios în astfel 
de ocazii, care tremura de spaimă. Din mesaulos dădu 
buzna un individ în straie de preot, c-o piatră în mână. 
M-am aplecat fulgerător, izbindu-l cu capul de plex şi 
prinzându-l cu dinţii de pulpa piciorului până când am 
simţit sânge sărat, şiroindu-mi pe buza întinsă de-
ncordare şi un gust cleios de carne nespălată, atingându-
mi gingiile şi cerul gurii. 

Din amfitalamos, helotul meu, Tirbide, răcnea printre 
sughiţuri: 

- O, moi! Ca un disperat până când coborâ în el duhul 
lui Ares, îndemnându-l să ia o lance scurtă, spartană, pe 
care-o înfipse, mai puţin din vitejie şi mai mult din frică, 
atunci când îi veni la-ndemână, în coapsa  celui de 
deasupra mea, doborându-l. 

I-am luat bolovanul din mână şi legându-l de-o clină, i-
am spus ştergându-mi sângele de pe buze cu mâneca 
chitonului: 

- Pe Hades, străine!… de ce-ai vrut să mă ucizi? 
Dar el nu mă-nvrednici cu nici-un cuvânt şi mă scuipă 

cu scârbă peste mâna uitată pe umărul său. M-am 
supărat şi l-am lovit cu forţă peste gură. Atunci mai 
scuipă odată drept în obrazul meu aprins de ură. Ceva 
tare mă izbi dureros şi căzu apoi pe dala de piatră. Când 
m-am uitat să constat ce mă lovise am văzut un dinte ros 
de carii şi crăpat. Şi-atunci mi-a păru rău că l-am 
schilodit eu, în loc de cleştele măselarului. 

L-am dat în grija helotului şi am ieşit. La poartă câţiva 
cacopatrizi începuseră logosuri îndreptate-mpotrivă-mi, 
asemuindu-mă lui Policrat. I-am gonit cu pietre şi am 
plecat la „heleia”. 

Voiam să vorbesc cu Anastasos cel fără de pată. Şi l-am 
găsit pătat de ulei. În jurul lui, zeci de de bidoane sparte 
şi cioburi de sticlă … Când am vrut să-l întreb ce păţise, 
doi hopliţi îl luară pe sus, lăsându-mă nedumerit. Şi mai 
târziu, aveam să aflu că de fapt, se pătase din gros 
„nepătatul” … 

Dar atunci am strâns din umeri şi am plecat gânditor, 
spre casă. Dacă şi Anastasos ..l. 

Despre Esop nici o veste. Îl simţeam dormitând în 
sufletul meu, gata să se năpustească, dar încă-l mai 
căutam. 

Trebuie să existe şi în altă parte şi ân alţii. Ce naiba? 
 
 
 
CÂNTUL X 
Un fel de sfârşit 

 
I-am promis străinului în straie de preot, că-i voi da 

drumul, dacă-mi va spune de ce m-a atacat şi cine l-a 
trimis.  

M-a privit surprins şi neâncrezător şi mi-a spus: 
- Jură pe mormântul mamei tale, şi am jurat. Atunci mi-a 

spus: 
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- O, Axie! N-am ştiut că poţi fi aşa de măreţ, pe cât ţi-e 
numele. Mi s-au spus multe despre tine: lucruri rele, 
murdare … Mi s-a spus că scrii o carte despre Esop cel 
închis în cetatea noastră Pitho, şi că vrei să ne defăimezi 
zeul suprem, dar nu mi s-a spus niciodată că mă vei 
ierta, după cele ce-am făcut. 

- Străinule, i-am spus. În cetatea Spartei trăia  un cocoş urât 
şi pipernicit, dar tare deştept. Glasul lui, ca o trâmbiţă, 
deştepta oamenii la treabă, tocmai la ivirea zorilor. Şi-atunci 
câţiva heloţi au început să cârtească, spunând că dacă n-ar fi 
cocoşul ei s-ar scula mai târziu. Şi spuneau heloţii aceia că 
doară cocoşul îi scoală pe samatemporoşi şi dieri, iar aceştia îi 
mână la treabă. Şi-aşa de iscusit au uneltit aceştia, încât 
hotărâră cu toţii să piară cocoşul. 

După ce s-au ospătat cu carnea bătrână  şi puţină a 
cocoşului s-au culcat nepăsători, până dimineaţa. 

Şi-ntr-adevăr, a doua zi, s-au sculat mai târziu şi toţi 
surâdeau fericiţi de nemaipomenita lor înţelepciune … 

Dar, numai după o săptămână, când pedierii au văzut că le 
scad cantităţile, s-au răstit la heloţi, care la rândul  lor s-au… 

Şi-abia atunci, au văzut ei de cât folos le era cocoşul. Tot 
astfel străine, îţi spun şi ţie, că sunt printre oamenii noştri şi 
cocoşi ca Esop. Sunt rari, rari de tot … 

Şi pentru că Pitho are şi samatemporoşi, crede că are şi 
dreptate. Dar de vor convinge mulţimea asta de cacopatrizi că 
Esop ar fi vinovat de ceva anume şi de-l vor ucide, ar fi o mare 
greşeală! De fapt, eu azi în Agora Universitas am să merg 
împreună cu tine şi-o să vezi acolo ce-o să se întâmple când voi 
cere părerea mulţimii, după care vei fi liber să faci ce-ţi place. 
 
 
 
CÂNTUL X 
Continuarea sfârşitului 
 

Ajuns ân Agora Universitas cu Tirbide şi un hoplit, 
luat de la colţul străzii mele, după mine, care nu-l 
slăbeau din ochi pe străin, m-am urcat pe zidul 
înconjurător şi mulţimea curioasă, începu să se strângă. 
Am luat cu mine un fel de portavoce, făcut dintr-o scoică 
uriaşă nauarh prieten, şi am început a grăi: 

- Cetăţeni ai străvechii aşezări, am venit astăzi spre a vă 
supune vouă spre judecată ceea ce mi s-a-ntâmplat astăzi; şi 
le-am istorisit povestea atacului de mai înainte. Le-am 
arătat şi străinul pe care ei l-au silit să urce pe pietrele 
agorei alături de mine, ca să spună cine este şi de ce a 
făcut ceea ce a făcut. La început străinul se codi, vrând 
chiar să fugă, dar Tirbide-l înfăşcă cu mândrie şi curaj, 
asemenea zeului Ares şi-l urcă până la mine. 

- O, voi, cetăţeni, - începu acesta să zică sughiţând, 
printre lacrimi,-  nu mă distrugeţi! Dacă voi îmi cereţi să vă 
spun totul, chiar totul, despre aceste lucruri, mă condamnaţi 
la moarte. 

- Te vom apăra! striga poletesul, dezlănţuit şi curios. Te 
vom apăra! 

După ce porunci să se facă tăcere, mulţimea tăcu, în 
sfârşit, iar străinul continuă: 

- Sunt Eunos, catartisterul de la Pitho şi recunosc tot, ceea 
ce a spus acest Axie gramateus. 

Atenţie! Într-adevăr l-am atacat.  Dar nu pentru că am 
vrut eu. Arhiereul mi-a poruncit să-l omor. Promantis 
ne-a prezis tuturor că din cauza lui Esop  va pieri 
templul şi atunci marele consiliu a hotărât uciderea lui. 
Dar şi-au adus aminte şi de Axie. Şi pentru că Axie era 
unul dintre puţinii oameni ai cetăţii, apropiaţi lui Esop, 
s-a hotărât ca eu să-l ucid pe Axie mai întâi, şi-abea după 
aceea pe Esop. Acestea sânt toate adevărate, iar eu sunt 
de-acum un om sfârşit. Am călcat legea templului. 

- Ce lege? Ce templu?! urla mulţimea furioasă. O să 
călcăm noi templul în picioare cu legile lui cu tot şi n-o să 
ne calce el pe noi. 

Întrerupt de desele izbucniri de revoltă ale mulţimii, 
Eunos se retrase cu teamă în spatele meu, acolo unde 
pumnii ridicaţi erau mai puţin ameninţători. 

M-am înălţat cât mai mult în vârful picioarelor şi am 
cerut linişte.  Cu greu m-am putut face ascultat. 
Mulţimea tălăzuia agitată. O singură scânteie-i mai 
trebuia pulberăriei. 

Atunci le-am spus povestea cu cocoşul, încheind-o 
astfel: 

- Şi nu uitaţi cetăţeni, că acest Esop e poate singurul cocoş  
din cetate. „Să-l eliberăm!” - urla mulţimea. 

- Să-l eliberăm! se agitau prin aer zecile de rombos scurte şi 
noduroase, apărute ân mâinile lor. Şi atunci am strigat ca 
ieşit din minţi: 

- Cine mai are în el o picătură de omenie la Pithooo, la 
Piiithooo, pentru Esop, libertate lui Esop! am strigat 
dezlănţuit. 

În fine, ce  să mai spun, am pornit-o cu toţii în mare 
iureş un număr imens de cetăţeni înarmaţi care cu ce 
putea, din faţa cărora cacopatrizii fugiră mişeleşte … 
 
 
 
CÂNTUL X 
Sfârşitul sfârşitului 
Poveste 
 

De fiecare dată când traversau deşertul întins, frigienii 
porneau în caravane imense cu frica-n spate. Şi asta nu 
numai din cauza Capadocienilor, care le provocau 
destule pierderi prin ţinuturile lor, dar şi din cauza 
beduinilor, care de fiecare dată jefuiau fără milă pungile 
negustorilor. 

De fapt, procedura era simplă. Beduinii veşnic mutau 
traseul însemnat cu ţăruşi înalţi de neguţătorii 
caravanelor, reuşind să-i plimbe prin deşertul pustiu 
până la înfometarea cămilelor şi a oamenilor. 

După ce o caravană se rătăcea, apăreau beduinii în 
chip de salvatori aducând cu ei lechitoaie mari de apă, 
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iar pe cămilele odihninte, aduceau, „din întâmplare”, 
nutreţul atât de necesar hranei caravanelor frigiene. 

Beduinii vindeau aşa de scump aceste „înlesniri” încât 
stârniră mânia frigienilor, care se adresaseră pe rând, ba 
capadocienilor, ba marelui Per-O să-i apere pe drumul ce 
ducea prin deşert spre Tartesos. Armatele uşoare ale 
egiptenilor, faimoşii hermotibieni zdrobiră bandele 
beduinilor răzleţe, luându-le nutreţul şi tot aurul strâns 
cu de-a sila de la neguţătorii frigieni, capadocieni, 
egipteni, încât beduinii fură aproape lichidaţi de pe faţa 
pământului. Şi-abea atunci văzură ei ce lucru rău au 
făcut silindu-i pe negustori să le cumpere prin 
înşelăciune nutreţul caravanelor, hotărându-se spre 
îndreptare, dar ce folos de intenţie. Nimeni nu era dispus 
să le uite lăcomia din trecut şi nimănui nu-i trecea prin 
cap să-i ajute. Şi de-atunci, a rămas neamul beduinilor 
blestemat. 

Şi oamenii înarmaţi au ajuns în faţa porţilor Pithiei. 
Auzind strigătele mulţimii, Esop!… Esop! … Esop! …, 
arhiereul plecă în goană, printr-o uşă dosnică, spre 
portul oraşului, fugind cu o triremă. Mulţimea dărâmă 
cu furie porţile templului cu securea şi dând peste cap 
garda hopliţilor se năpusti spre coridoarele temniţelor. 
Zeci şi zeci de chilii, întâlnite-n cale erau devastate. 

Degeaba slujitorii credincioşi ai templului cereau 
îndurare cu mâinile împreunate a rugă, zadarnic era 
totul … Mureau acolo ân faţa uşilor, zdrobiţi în picioare 
de politesul furios, care le despica ţeasta tunsă, lucioasă, 
ca pe-un pepene crud. Pocalele de aur erau date de-a 
dura spre gunoaiele din mijlocul curţii şi date pradă 
flăcărilor, peste care se îngrămădiseră straiele scumpe şi 
aurite ale înalţilor prelaţi.  Câţiva hermatibieni înfăşuraţi 
de la cap până la picioare, ca nişte suluri de carton şi 
aruncaţi de vii, în flăcări, zbierau sfâşietor. 

Un miros de cârpe sau de carne arsă, însoţit de răcnete, 
izbucnea din rugul acela imens şi mişcător, până când, 
rupându-şi funiile arse pe jumătate, un egiptean ţâşni cu 
pielea sfârâind, plină de băşici şi cu veşmintele aprinse, 
ce ardeau îmbibate de grăsimea scursă din trupul încins, 
prăbuşindu-se câţiva paşi mai încolo în zvârcoliri, pentru 
ca după aceea să moară. Zeci şi zeci de cadavre  
umpluseră caldarâmul şi chiliile slujitorilor templului, 
nutreţul şi tot aurul strâns cu de-a sila de la neguţătorii 
frigieni, capadocieni, egipteni, încât beduinii fură 
aproape lichidaţi de pe faţa pământului.  Şi-abia atunci 
văzură ei ce lucru rău au făcut silindu-i pe negustori să 
le cumpere prin înşelăciune nutreţul caravanelor, 
hotărându-se spre îndreptare, dar ce folos de intenţie.  
Nimeni nu era dispus să le uite lăcomia din trecut şi 
nimănui nu-i trecea prin cap să-i ajute. Şi de-atunci, a 
rămas neamul beduinilor blestemat … 

Şi oamenii înarmaţi au ajuns în faţa porţilor Pithiei. 
Auzind strigătele mulţimii, Esop! ... Esop! ..., arhiereul 
plecă în goană, printr-o uşă dosnică, spre portul 
oraşului., fugind cu o triremă. Mulţimea dărâmă cu furia 
porţile templului cu securea şi dând peste cap garda 

hopliţilor se năpusti spre coridoarele temniţelor. Zeci şi 
zeci de chilii, întâlnite-n cale erau devastate. 

Degeaba slujitorii credincioşi ai templului cereau 
îndurare cu mâinile împreunate a rugă, zadarnic era 
totul ... Mureau acolo în faţa uşilor, zdrobiţi în picioare 
de politesul furios, care le despica ţeasta tunsă, lucioasă, 
ca pe-un pepene crud. Pocalele de aur erau date de-a 
dura spre gunoaiele din mijlocul curţii şi date pradă 
flăcărilor, peste care se îngrămădiseră straiele scumpe şi 
aurite ale ânalţilor prelaţi. Câţiva hermatibieni ânfăşuraţi 
de la cap până la picioare, ca nişte suluri de carton şi 
aruncaţi de vii, în flăcări, zbierau sfâşietor. 

Un miros de cârpe sau de carne arsă., însoţit de 
răcnete, izbucnea din rugul acela imens şi mişcător, până 
când, rupându-şi funiile arse pe jumătate, un egiptean 
ţâşni cu pielea sfârâind, plină de băşici şi cu veşmintele 
aprinse, ce ardeau îmbibate de grăsimea scursă din 
trupul încins, prăbuşindu-se câţiva paşi mai încolo în 
zvârcoliri, pentru ca după aceea să moară. Zeci şi zeci de 
cadavre umpluseră caldarâmul şi chiliile slujitorilor 
templului. Un urlet, ca ieşit din infern, străbătu 
mulţimea în vacarmul ei şi o clipă se făcu linişte. Atunci 
Pithia ieşi zvârcolindu-se în braţele vânjoase ale unui 
haidamac ilir sau trac după claineul de pe umeri, care-o 
trânti în curte sub un zid, pe o grămadă de vechituri şi 
atupându-i gura cu o mână îi silui trupul bătrân, zzbârcit 
şi uscat, ca o aderenţă, sculându-se apoi împleticit, 
lăsând-o acolo nemişcată şi rece. Şi deodată pe coridorul 
însângerat, plin de cadavre, câţiva poletes îl scoaseră pe 
umerii lor vânjoşi pe Esop,  un Esop orbit şi zăpăcit, cu 
mersul greoi, împleticit, ca un copil beat de-atâta soare... 

Atunci, mulţimea începu să aclame „Esop! Esop!. 
Scârbit de-atâta măcel inutil, m-am îndreptat spre casă. 

În drumul meu nimeni nu mă lua în seamă, alergând cu 
toţii, cu făcliile la mâini, aprinse, căci se făcuse noapte, 
spre Pitho, ce ardea ca o văpaie. Şi de-acolo, un cor 
imens s-auzea straniu „Esop, Esop, Esop, E S O P ... Şi 
paşii mei, fără să vreau, i-am surprins mergând în 
aceeaşi direcţie, în aceeaşi stranie cadenţă: „Esop, Esop 
...,  Rap, Rap, Rap... Rap ... 

Şi ruşinat m-am ascuns în talamos, cu gândul să mă 
sinucid.  Am stins gazele şi-apoi le-am dat drumul din 
nou, fără să le-aprind, aşteptându-mi sfârşitul ... 

*** 
În loc de încheiere la partea aceasta, am să vă spun că 

de dimineaţă m-am sculat destul de vioi, doar cu o 
uşoară undă de oboseală. În faţa casei mele se strânseră 
toţi vecinii, având o singură rugăminte: să le fac o 
plângere - I.C.A.B.-ului, pentru că-i lăsase fără gaze în 
noaptea trecută. Şi-abia atunci m-am dumirit de ce mă 
sculasem totuşi, în dimineaţa aceea ... gramateusul lor, 
Axie,. 

M-am mirat că nu se plângeau de întuneric. Lipsa 
făcliilor ne făceau adeseori pradă uşoară cetelor de ţigani 
înfometaţi. 

Cât despre căldură, ne descurcam fiecare cu ce putea. 
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artea a-III-a 
 
Pe fântâna Sfântului Castor din oraşul Coblenz, în anul 1812, guvernatorul francez a aşezat următoarea 

inscripţie, cu ocazia intrării francezilor în Moscova: 
„Anul 1812, însemnat prin campania împotriva ruşilor. Subprefectul Jules Doazan”. Iar doi ani mai târziu, 
generalul rus care ocupase Coblentz-ul puse mai jos să se însemneze următoarele: 
„Văzut şi aprobat de noi, comandantul rusesc al oraşului Coblenz, 1 ianuarie 1814”. 
 
 
CÂNTUL I 
 Reveria 
 

Ciocănituri uşoare în uşă m-au trezit. Când am 
deschis, în uşă stătea Esop. L-am cuprins în braţe şi m-
am îndreptat spre clina din amfitalamosul îngust şi prost 
luminat. 

Era zăpuşală  multă, încât m-am văzut silit să dau 
drumul la centilator. Când s-a aşezat cu picioarele 
amorţite şi murdare pe aşternutul moale şi curat, a 
gemut de plăcere. Şi nu ne spuneam nimic. Ne uitam 
unul la altul, muţi de uimire. Aveam în faţa mea un Esop 
plin de vânătăi, rupt şi cocoşat. Am vrut să-l bat pe 
umăr, dar mi-a venit în minte fulgerător: E inutil! Şi l-am 
lăsat ... M-am mulţumit să-i zâmbesc din priviri şi l-am 
lăast să doarmă, ieşind în Agora Universitas, pentru a 
mă întâlni cu elevii mei. Era destul de dimineaţă şi nu 
venise niciunul din ei. Aşa erau. Când aveam şi eu o zi 
mai grea, nu s-arătau. Ştiam doar că azi voi merge în 
Domdaniel şi că aveam nevoie de puţină agitaţie şi 
sprijin, iar ei nici n-au lipsit măcar afişele. Îngândurat, 
am intrat în Xenodochionul Trocadero şi am cerut o 
cafeluţă. Stăteam aşa, într-o doară, când mi-a venit o 
idee. Ce-ar fi dacă... 

*** 
Când am ajuns cu ei acasă, Esop mai dormea. L-am 

sculat binişor, în timp ce psaltistul Mache îi arse un pean 
pe cinste. Gramateusul Scolytos îl bătu pe umărul încă 
amorţit de clina mea spartană (adică tare ca piatra), şi-i 
zise: 

- Hai, băă! că eşti mare! 
La care Esop nu zise nimic, ci doar se scărpină la ochii 

somnoroşi, presăraţi pe alocuri cu vânătăi. 
Şi-atunci Scolytus îi zise:  
- Ce bă, nu te bucuri? 
-  Adică la ce să mă bucur? zdrobi în sfârşit tăcerea, 

frigianul amolit. 
-  Te fac mare bă, te fac mare! Am aranjat totul cu Axie, 

zise Scolytus şi mă arătă cu degetul. 
-  Ba, pe mine să mă lăsaţi în pace, zise Esop, şi 

strângându-şi oasele-n pripă, ieşi precipitat, lăsânndu-ne 
pe toţi cu mutrele nedumerite şi tălâmbe. 

*** 

- Aşa, mai sus trambulina! De aici să se răstoarne 
maşina, Unde este maşina? Cum, care maşină?! Maşina 
cu care se atentează la viaţa lui Esop, dar fără succes ... 
Maşina care se răstoarnă şi cacopatrizii, Cathâne! Pe 
Ares, vă restructurez imediat! Abia v-am reorganizat şi 
voi?... 

Hai, scoateţi maşina! Să vină şi Ganimed cel căruia îi 
făcea felul când avea chef. Şi puneţi panglici, 
Poikilothrone! Aşa! Aşa, mai repede. 

- Ce-i asta?! Asta-i maşină? Cu asemenea rablă credeţi 
că se plimbă cacopatrizii? Unde-i scenaristul? Să-mi 
aducă urgent un Mercedes negru decapotabil. Să vadă  
lumea adevărul ... Cum, nu se poate? Cum, nu avem 
bani? Ce-nseamnă asta? Cereţi suplimentări de fonduri. 
Să-i arătăm noi acelui Axie, că ne descurcăm şi fără el şi 
fără Esop al lui.  Ce parcă actorii noştrii trebuie să moară 
de foame? Nu! Nu! Fac  superproducţia casei de filme şi 
după aceea discutăm noi ... 

- Imi trebuie scene din rândul politesului cu câţiva 
rapsozi care să-i înflăcăreze. Cum nu se înflăcărează?  Să 
vină hermatibienii călări şi să-i altoiască peste capete cu 
rombusurile lor de piele şi cauciuc.  Să-i vezi cum o să 
aclame! 

Auzi, afurisiţii, nici pentru Esop al lor, pentru care au 
ucis atâta, nu mai vor să risipească osanale.  Auzi-i! Ce e? 
Ce s-a-ntâmplat? 

Cine mă cheamă? Aha, vin imediat! 
 
 

CÂNTUL II 

 
Când am intrat în Domdaniel eram nespus de fericit. 
Îmi mângâiam barba, şi-mi spuneam:”Axie, ce mai, ai 

făcut un om fericit! „Fericitul era desigur Esop. M-am 
urcat la tribună şi le-am vorbit de civilizaţie şi sensul 
metafizic al cuvântului „anafură”, susţinând teoria unuiî 
al meu, cum că, aidoma populaţiei din Manu, putem să 
ne adaptăm fără probleme, tuturor greutăţilor ivite pe 
parcursul dezvoltării unei comunităţi. După aceea, le-am 
vorbit despre încă o serie de chestiuni şi am văzut că nu-i 
însufleţea nimic. Îndurerat şi crezând că poate din lipsa 
meşteşugului meu nu răsunau aplauze în Domdaniel, le-
am spus următoarele: 

P 
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„Poveste” 
 

Se spune că a fost odată în Caria un mare filozof, 
căruia îi căşunase pe un mare strateg la fel de renumit, 
de loc din Ctesia. Şi pornind aceştia război unul 
împotriva celuilalt, unul, cu meşteşugul armelor şi 
carianul cu mreaja vorbleor şi promisiunilor frumoase, s-
au întâlnit taberele şi Maiandrios. Ciocnindu-se foarte,î 
numai puţini scăpară şii-aceia mi toţi din Caria, drept 
care se socoti înfingător filozoful. 

Trecuta-au ani, de când filozoful izbuti să-şi câştige 
puterea la Maiandrios, dar nici una din promisiunile lui 
nu fură  ascultate. Văzând aceasta, carienii, puţini câţi au 
mai rămas, s-au răsculat împotriva sciţilor gărzii 
filozofale şi-au uscis pre aceştia şi pe conducătorul lor. 

Apoi bucuroşi de isprăvile lor au plecat parte în Cipru, 
parte în Libia şi lăudându-se cu faptele lor au apucat 
funcţii din ce în ce mai mari, distrugând prin nepricepere 
seminţ întregi din cauza deselor războaie. 

De unde se vede că vorba fără meşteşug folosită, strică 
atât celor învăţaţi cu meşteşugul ei, cât şi politesului 
care-a crescut în farmecul acestuia. De aceea e bine să 
credem în cei ce fac şi nu în cei ce discută. 

- Aşa că eu nu numai că n-am să mă lungesc cu vorba, 
dar vă rog oferiţi-mi prilejul să trec la fapte. Drept care, 
ei fluierau cu putere, tropăind asurzitor, iar  câţiva s-
apropiară de mine să  mă gonească.  ŞI-atunci m-am 
dumirit, erau hopliţii. În mână aveau rombosuri de 
cauciuc. 
 

CÂNTUL III 

 
Izgonit din Domdaniel, mai mult fugar decât 

învingător, de altfel de învingător nici nu putea fi vorba, 
am ajuns acasă. 

Dar nu puteam s-adorm. Oare greşisem până-tr-atât 
încât  nu mai aveam nici un crez? 

După amiază m-am întâlnit cu unul din elevii mei, care 
văzându-mă supărat, mi-a spus următoarea poveste: 

„Poveste” 
Se spune că nişte credincioşi din Sais, nemaicrezând în 

zeităţile lor şi lăsându-se amăgiţi de preoţii lui Pitho, au 
plecat în număr mare cu trăsurici proprietate personală 
spre Delfi. Ajunşi în Creta şi trecând pe la templele de 
acolo, mulţi din ei s-aleseră cu slujbe frumoase şi 
rămaseră. 

Trecând o parte prin Termis, Sunion, Atena, Megara şi 
Eleusis, doar un singur credincios ajunse rupt ca vai de 
el la porţile intrării lui Pitho. Iar altă parte, trecând prin 
Olimpia, Corint şi răspândindu-se care mai de care prin 
Sparta şi Mesenia, se aranjă funcţii cu venituri 
strigătoare. Aşa că, stând Saiteanul în faţa porţii lui 
Pitho, se gândea răbdător, prin câte trecuse şi câte, şi cât 

de fericit va fi Zeus aflând că el, el a fost singurul care-a 
crezut în chemarea divină.  Şi nu mare-i fu bucuria, când 
se văzu chemat înlăuntrul templului. 

Acolo, după ce povesti prin câte trecuse, îi spuseră că a 
venit degeaba.  Că Zeus are destui credincioşi care să-l 
slujească şi că era mai bine dacă făcea şi el ca ceilalţi ... 

*** 
De unde se vede că însăşi crezul universal, împins spre 

fanatism, dăunează şi că e bine să faci ceea ce fac cei din 
jurul tău. 

Dar nu se ştie dacă eu voi trage vreo pildă sau nu. 
Vom vedea… 

 

 
Forţu Năstasă, p. 357, 363, 368 
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CÂNTUL IV 

 
- Am să mă duc la heleia să văd dacă este legal ceea ce 

faci dumneata. Esop trăieşte încă şi ar putea juca el rolul 
acesta fără să mai plătiţi scenarişti şi actori. El nu are 
nevoie nici să-i rupeţi şira spinării ca să fie cocoşat, aşa 
cum vreţi să-i faceţi actorului ăstuia nenorocit  şi 
blestemat de soarta tagmei. Nu admit policraţia voastră, 
sugători de sânge, ai Euterpei. Blestemaţilor, Esop 
trăieşte încă! Din teoricornul furat de clica voastră, v-aţi 
ridicat studioul. Am să mă duc şi la primproxenosul 
cetăţii Sardesului, să spun ... 

Okeanos să vă-nghită... 
*** 
Când m.am trezit, eram vânăt tot şi plin de colb.  De 

unde se vede că am fost mângâiat bine de hopliţii 
studioului, veniţi în goană. Şi se mai vede că n-am 
învăţat nimic de la povestirea elevului meu. 

*** 
M-am dusl la hetairele Symachos gramateus şi mă 

ruşinez. 
O, Axie, vai ţie! 

 
 

CÂNTUL V 

 
L-am găsit pe Esop aşteptându-mă ... M-a întrebat 

pentru ce mă frământ atâta. I-am răspuns răcnindu-i 
aproape-n obraz: „Pentru tine!” 

Şi-atunci el âmi zise: 
*** 
Trăia odată demult, un vrăjitor vestit, Şi ajungând la 

adânci bătrâneţe, îi păru rău că se stingea aşa, fără 
urmaş.  

Dar cum avea sufletul hain şi nu vroia să facă rele, se 
nimeri prin locurile acelea un războinic viteaz care-l bătu 
şi-l închise într-un butoi gros de stejar, încât amarnic se 
mai tânguia vrăjitorul  că tocmai acum la bătrâneţe se 
nimeri să păţească o astfel de ruşine. Şi cum stătea 
butoiul printre bălării înalte şi ascunse vederii, cei care 
treceau pe acolo începură să-nconjoare locul de unde 
gemetele de-ndurare se auzeau tânguitoare. 

Şi-a trecut multă vreme, dar vrăjitorul nu muri tocmai 
din cauză că ar fi fost închis. Iar voinicul din tinereţe, 
după ce făcu şi multe fapte de vitejie, ajunse la adânci 
bătrâneţe şi în toiag trecea într-o bună zi prin locul de 
unde abia se mai auzea glasul tânguitor al vrăjitorului, 
care spunea cam aşa: 

- Dă-mi drumul trecătorule, să ies să-mi dau sufletul 
morţii, dă-mi, oricine ai fi tu şi te voi răsplăti! 

Şi auzind cum se tânguie vrăjitorul, bătrânul îşi 
sumese mânecile şi desfăcu cercurile butoiului. Şi-odată 
ieşi din el făptura deşirată şi albă care se mistuia văzând 
cu ochii, prefăcându-se-n miasme ameţitoare, încât 

bătrânul căzu fără suflare acolo-ntre bălării, pe locul 
vitejiilor tinereţii. 

*** 
Acestea-mi zise Esop şi eu înfuriat îi răcnii: 
- Şi  ce-ai vrut să-mi spui cu povestea asta idioată? 
La care el râse misterios şi-mi zise: „Orice vrei!” 
Apoi, după ce-mi închise uşa, ieşi. M-am liniştit şi am 

găsit câteva sensuri poveştii: să fie „cine nu-l laşi să 
moară, nu te lasă să trăieşti”, sau poate: „cel ce ucide cât 
trăieşte mai ucide odată şi la moartea sa”, sau să fie: 
„după faptă şi răsplată”. 

Şi tulburat de-atâtea sensuri am gândit că primul ar 
putea fi cel adevărat. 
 
 

CÂNTUL VI 

 
Azi am văzut în agora un desen plin de tâlc. Într-o 

căruţă şedea un elefant ce-şi întindea trompa mult în faţa 
căruţei până sub botul unui iepuraş înhămat la căruţă, 
vezi doamne, chipurile să-l stimuleze la tras. Şi toată 
nostimada aceasta şi-a adus aminte de Esop. Intr-adevăr 
nu-l mai văzusem de multă vreme. Era  cam prin vremea 
coacerii grânelor. Fusese până la urmă utilizat de bogatul 
palmis lidian Cresus, în funcţii mai mult mistice pe lângă 
templul al cărui mânie o stârnise. Îşi mai revenise după 
toate întâmplările şi ducea zice-se o viaţă de slujbaş de 
stat pe lângă exegeţii pithieni, având campanie şi o ceată 
de hosioi cu hetairele lor cu tot. 

Apoi cică ar fi râvnit un loc în athanatul Lidiei, drept 
care ar fi căzut în dizgraţia lui Cresus. De fapt ştirile se 
încurcau. Mai ajunsese o ştire la noi, cum că Tales ar fi 
spus unor aezi că a stat de vorbă cu hatorele care i-au 
spus o serie de taine printre care şi cea referitoare la 
schimbarea climei oraşelor Eladei. Mă mir că Circe nu l-a 
preschimbat pentru că începuse să susţină teoria 
următoare: dacă linia polului nord este o linie imaginară 
atunci atenienii să şi-o imaginase că ar trece prin oraşul 
lor şi nu li se vor mai umple de viermi măruntaiele 
porcilor sacrificaţi pe-altarul Venerei. 

Dar să-i lăsăm pe cei ce răspândesc astfel de zvonuri 
şi să vă spun ce-am de gând să vă povestesc mai departe.  

Şi nu ştiu dacă a mai rămas ceva de povestit, clar e un 
singur lucru:Esop crede că a fost multă vreme iepurele 
fără morcov. Cum de nu am sesizat. Lui Esop îi trebuia 
un morcov. 

Cum de nu, am să mă interesez. Mi-am şi notat. Un 
morcov pentru Esop. 

*** 
N-am reuşit să-i găsesc un morcov, şi-atunci i-am 

spus chestia cu desenul, adăugând: 
- Esoape, oare îţi trebuie cu adevărat  un morcorov? 

La care el a zâmbit şi mi-a spus: 
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- Dacă vrei, vino mâine la Tales să stăm de vorbă. Vei 
avea ce învăţa. 

Şi-am hotărât să mă duc. 
 
 

CÂNTUL VII 

 
Astăzi am prânzit la Tales conform hotărârii mele. 
Era şi Esop acolo. Erau cu toţii ân mare vervă. Cred că  

am fi putut bea un lechiţoi de mied de puterea ursului 
sau Molan, cum âi mai spune, dar nu s-a băut. Şi asta 
numai din pricina lui Tales. Era destul de trist şi asta 
numai pentru că fără voia lui se trezise învinuit peste 
poate de politesul înfuriat, care-i arunca în spinare 
înfiinţarea birocratismului. 

Ce se ântâmplase? 
Arhontele Spartei îi dădu spre rezolvare o problemă 

dificilă. Avea de adunat pe mai mulţi ani toate veniturile 
cetăţii de polites. I se dădu pentru aceasta situaţiile 
fiecărui polites pe un papirus, e drept, cam lung. Atunci 
Tales care consideră că treaba aceasta nu prea-i de rangul 
lui, angajă doi gramateuşi, unul să adune coloana de jos 
în sus şi celălalt de sus în jos. 

Şi dacă văzu că sumele lor diferă şi că nu se putea 
ajunge la o înţelegere cu ei, pentru că fiecare susţinea sus 
şi tare, că metoda lui este mai corectă, angajă un alt grup, 
compus din trei gramateuşi. Unul aduna de la jumătarea  
şirului în jos, iar al doilea de la jumătatea şirului în sus şi 
cel de-al treilea, originar din Media, aduna răspunsul 
celor doi şi împărţindu-l la doi afla numărul adevărat. Ca 
şi cum lucrurile nu puteau să se oprească  aici, Tales 
văzând că angajaţii lui cam trăgeau chiulul, angajă un 
somatemporos pe post de normator, apoi un poletes pe 
post de contabil, iar un efor fu angajat cu probleme de 
casierie şi juridice. Atunci Esop îi spuse: 

- O, Tales, nu trebuie să fii îngândurat, nu eşti nici 
singurul şi nici ultimul care face ca tine. 

La care eu, evident surprins, l-am întrebat: 
- Cum Esoape? Şi tu? 
La care el zise: 
- Gata. Mi-ajunge cât am fost oaspete la Pitho şi nu te 

mai sfătuiesc să-ţi faci sălaşul acolo vreodată. 
- Esoape, tu n-ar trebui să dezertezi aşa uşor, i-am zis 

şi nu mi-a răspuns. A plecat întorcându-şi capul fără să-i 
văd lacrimile . Atunci am înţeles că rămăsesem singur. 
Nu ]ncă, nu. Doar vă aveam pe voi. 

*** 
* 
A doua zi m-am întâlnit cu Esop şi i-am zis: 
- Esoape, mi-ai spus că ai să mă lămureşti în chestia cu 

morcovul la Tales, dar nu m-ai lămurit cu nimic. 
- O, Axie! N-ai înţeles pentru că nu era nimic de 

înţeles. Mă asculţi? Nu exista şi nici nu există vreun 

morcov. Totul e sforăraie şi restul după totul, adică mai 
poate fi un rest, reprezintă lozinci. 

- Înţelegi, Axie? Nu există morcovi. De aceea n-am râs 
de desenul tău. Şi vezi, ai grijă. Mai încet ... Fereşte-te! 
 
 

CÂNTUL VIII 

 
În care se arată că nu mai am multe de povestit şi că 

voi sfârşi lucrarea, nu mai înainte de a vă mai povesti 
câte ceva. 

De altfel, nu mă dumirisem încă de ce vrea să zică 
Esop cu povestea lui. Un lucru rămâne de adus la 
urechea noastră, cititorule. 

Pe înserat, după ce-mi văzusem elevii, un car emailat şi 
negru se opri pe caldarâmul din faţa casei mele. Din el 
coborâră doi hopliţi fără uniformă şi mă invitară să fac 
„o plimbare” împreună. 

După care am să vă povestesc mai încolo ce-a urmat. 
 
 

POVESTEA SUBALTERNULUI ŞI A ŞEFULUI 

Un subaltern auzi despre un anumit şef că e fioros 
foarte, drept pentru care ezita să se angajeze în 
subordinea lui. 

Dar neavând ce face de frica foamei ce-ar fi fost nevoit 
s-o îndure, încât subalternul mai mai să se-nbolnăvească 
de spaimă. Apoi, împins de nevoi cât şi de gura nevestei 
şi tremurând se duse la el şi a doua zi, angajându-se. 

Şi după ce mai trecu şi a treia zi într-o problemă de 
serviciu, ... subalternului nu-i mai fu frică. 

*** 
Pilda ar putea fi: De unde se vede că nici un drac nu-i 

chiar aşa de negru, sau: şi cele mai groaznice lucruri, 
atacate cu curaj, ar putea fi accesibile ... 

*** 
Urmarea poveştii ar putea fi cam aşa: 
Subalternul, văzând că şeful nu-i chiar aşa ânfricoşător 

cum părea altora (ceea ce se întâmplă mai rar, dacă nu-i 
chiar imposibil), începu să-şi neglijase îndatoririle de 
serviciu şi atrăgându-i-se atenţia în repetate rânduri, îşi 
permise să le neglijeze în continuare ... La urma unei 
discuţii mai puternice, avute cu şeful în persoană, 
subalternul îşi permise  (mai rar, aproape imposibil), să-i 
atragă atenţia şefului asupra unor greşeli, pe care 
culmea, el, subalternul le văzuse-nemaiauzite! - la cine 
credeţi? - la ... şef! Drept care i se desfăcu contractul de 
muncă. 

Pilda ar fi doar una singură: Întinde-te doar cât te ţine 
plapuma! 
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CÂNTUL IX 

 
În care se arată cum că am şi eu ceva de spus, înainte 

de-o finalitate probabilă, după cum urmează: 
- Hei, tu, cititorule ! Pentru ce mă condamni? Ţi  se 

pare ceva nelalocul lui? Te cred, dar fără tine sunt tot aşa 
de neputincios precum eşti tu fără mine. Am căutat să 
mă apropii de tine, să-ţi dau măruntaiele mele spirituale, 
să citeşti slova gândurilor mele şi să te scol din 
lâncezeala minţii. 

Tu dormeai liniştit ...De ce înjuri? Dacă nu strigam eu, 
striga altul din tine, dar l-ai fi înăbuşit, aşa cum faci şi 
cum ai făcut de fiecare dată. Şi mă întreb, cui foloseşte? 

Ce să-ţi spun în întâmpinarea vorbelor mele de 
vorbele tale uscate şi grele. Ti-aş spune o poveste, dar mă 
gândesc; oare ni-i de-ajuns?! 

Ţi-am spus atâtea poveşti încât ai să te întrebi şi pe 
bună dreptate, poveşti şi poveşti, dar omul ăsta nu este 
în stare să ne spună nici-un adevăr! Dar tu o vei spune 
fără să priveşti în juru-ţi.  De-aceea, te-ndemn: 
„PRIVEŞTE”. 

„Viaţa ta şi a mea este plină de poveşti. Singura 
problemă pentru tine ar rămâne să alegi. Alege deci 
„povestea poveştilor” Nu-ţi fie teamă! Iau asupra mea 
riscul căutărilor tale, dar numai caută, caută odată şi-o 
dată, ce naiba!” 

*** 
Închei această parte fără nici-o poveste. Esop trăieşte 

şi va trăi. Faptul că Esop a existat aievea, numai acest 
fapt mă-ndeamnă să te-ndemn: Cauţi povestea 
poveştilor. 

Aş vrea multe să-ţi spun, iubite cititor, dar am să mă 
opresc aici. 

A! ba nu! Mai am o poveste, dar asta-i altă cântare. Cu 
ea vreau să-nchei. Deci, URMEAZĂ-MĂ! 
 
 

CÂNTUL X 

 
.................................................................................................

.......................................................... 
Uşa celulei scârţie îndelung. Negru şi cocoşat, având 

un chiton strălucitor, până peste genunchi, prins cu o 
uriaşă agrafă de aur masiv, intră Esop. 

Încercai atunci să mă ridic, dar fără folos. 
Lanţurile de la mâini îmi răsunară pe osul dezgolit de 

carne, ca sunetul crengilor uscate şi gemând de durere 
am căzut pe lespedea pătată de sângele meu închegat în 
băltoace. 

Un şobolan leneş de-atâta grăsime îşi târî coada 
slinoasă prin gaura din colţul celulei ... 

- O, Axie! îmi zise Esop. Erau aceleaşi cuvinte cu care 
venea în zilele mele de glorie. Doară ţi-am spus! Nu uita! 
Tu eşti un simplu gramateus. Pentru ce tulburi apele? 
Pentru ce?...  

Şi uşa grea a celulei scârţâi. Ştiam că n-am să-l mai 
văd. Voiam să-i spun ceva, un fel de adio, şi-am vrut să-i 
şoptesc: „ADIO!” Dar o mână puternică mă zgâlţâi de 
umărul amorţit şi paşi  grei îmi răsunară prin creier.  Am 
deschis ochii.  În celulă nu intase nimeni altcineva decât 
hermotibienii de la „biroul de publicare a adevărurilor”. 
Am înţeles că îmi venise sfârşitul. I-am rugat să mai 
aştepte şi m-au aşteptat lăsându-mă să-mi termin 
lucrarea. 

*** 
„Esop n-a fost la mine. Acum o ştiu sigur.  Poate eu 

însumi am fost un Esop. Poate, nu sunt sigur, dar ştiu că 
fiecare din noi sântem Esop-ul zilelor noastre ...” 

*** 
„Esop n-a fost la mine. Şi eu - Axie -, gramateusul , 

plec târât în curte să mor.  Mă cheamă poporul cu pietre. 
E dreptul lor. Păcat de Esop-ul din ei.  Era dreptul lor. 
Întotdeauna poporul are dreptate.. 

 
 

pilog 
 

Dacă n-am avut prolog, atunci ţin morţiş să am un epilog, cu toată economia de cuvinte, cum să vă spun, ... 
Şi vreau să zic că acest din urmă capitol l-am scris tot cu „Axie”, ca pe un eventual  - final -. 
Fie, ca să fiu dezis şi să mai dau şi autografe pe deasupra, ... 
 
 

 
Mic dicţionar 
 
lit. A 
 

- agelo = ceată 
- amfitalamos = iatac 

- agoranom = supraveghetorul pieţii 
- Apollon = zeul soarelui şi al 

luminii 
- apaturii = majoratul, serbare 
- arhigeorgos  = proprietar de 

categoria întâia 
- arhireu = marele preot 
- arhonte = regent 

- astinomos = consilier arhitect 
- arheion = arhivă de stat 
- Axie = măreţule  aezi = cântăreţi 
- athanat = tron; auguri = preoţi 

prevestitori ai viitorului 
- Ares = zeul războiului; areopag = 

tribunal suprem 
 

E 
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lit. B 
 

- basileus = titlu maxim de nobleţe 
- Bachos Iahos = numele lu Dyonisos 
- bulevterion = primărie 
- buleuţi = consilieri comunali 
- buendromion = sală de odihnă, 

aşteptare 
- Boristane = Nipru 
 
lit. C 
 

- cartastister = funcţionar executiv al 
oracolului delfic 

- chitarod = chitarist 
- carniol =  piatră semipreţioasă 
- Circe = vrăjitoare care-a prefăcut în 

porci oamenii lui Ulyse 
- cacopatrid = neam rău 
- Cibela = mama lui Zeus, zeiţa 

pământului şi animalelor, 
fiica cerului. 

- clină = pat, sofa pentru ospăţ 
- chlaine = îmbrăcăminte tracă 
 
lit. D 
 

- drahmă = monedă 
- Despota = stăpână 
- Despina = stăpână 
- Domdaniel = mit. Orientală, 

peşteră fabuloasă 
submarină, unde vrăjitorii 
aduc omagiu anului mai    
marelui lor. 

 
lit. E 
 

- efor = comisar de stat 
- efet = judecător la secţia 

corecţională 
- eupatrizi = vechea nobilime 
- Endimion = păstor adormit pentru 

frumuseţea sa  
- esso = fie-mi 
- exeget = interpret 
- Eupatrid = neam bun  
 
lit. F 
 
- forminx = instrument muzical 

homerian 
 
lit. G 
 

- gimnasion = sala de sport 
- gineconom = funcţionar la oficiul 

moravurilor 

- geomori = stăpâni latifundiari 
- gramateus = scrib 
- Ganimed = fiul lui Priam, răpit 

pentru frumuseţea sa 
 
lit. H 
 

- hierodule  = prostituate în serviciul 
unui templu 

- hosioi = preoţi ai lui Dyonisos, ân 
serviciul oracolului 

- hatore = zâne egiptene 
- hetairă = femeie uşoară 
- hermotibieni = războinici sud - 

egipteni 
- Heracles = Gibraltar  
- hopliţi = pedestraşi greci; 
- htonic = subpământeni 
- Hermes = zeul păsurilor negoţului, 

crainicilor zeilor 
- himation = haină peste chiton; 

heleia = tribunal popular 
- hlamidă = manta militară; 

hecatombă = sacrificarea a 
100 de boi 

- Hades = zeul morţilor; heloţi = 
sclavi spartani 

 
lit. I 

- iamb = poem satiric; Ion Paian = 
refren al cântecului lui 
Apolon 

 
lit. L - Licurg = primul legiuitor 

spartan 
 
lit. M 
- mesaulos = curte interioară 
 
lit. N 
 
- nauarh = căpitan de corabie 
- Nemofilox = magistratul ce 

supraveghea legile 
 
lit. O 

 
- Okeanos = fluviu uriaş, sursa 

celorlalte 
- O, moi! = O, doamne! 
- oboli = monedă de valoare mică 
- orchestra = partea scenei unde era 

carul 
- orficiu = castă a poeţilor mistici 
 
lit. P 

 
- pean = imn de slavă 
- polites = cetăţean 
- Pisistrate = tiran 
- panionion = confederaţia statelor 

ionice 
- poletes = vânzător oficial, 

conducător de licitaţie 
- probulos = magistrat superior 
- protopolit = cetăţean de clasă întâi  
- proxenos = consul 
- pritanis = consilier al oraşului 
- pritaneion = reşedinţa oficială şi 

locuinţa pritonilor (sfatul 
suprem) 

- Peristil = galerie cu coloane în jurul 
curţii 

- palmis = rege 
- polemarh = mareşal (grad în 

armată) 
- Policrat = tiranos = tiran 
- policraţie = tiranie 
- palestra = şcoală sportivă 
- probulos = magistrat superior 
- psaltist = cântăreţ din liră 
- panatenee = serbări dedicate zeiţei 

Atena. 
- Pluton = zeu subpământean  
- peplum = manta fără mâneci, 

prinsă pe umăr cu o pafta 
- paralienii = locuitori ai câmpiei 
- pedieri = moşieri 
- Pitho = numele vechi al Delfiului 
- Promantis = Pitia = fecioara 

prevestitoare a Delfiului 
- Papos = bunic dinspre tată 
- Poikilothron = multicolor 
 
lit. R 

 
- rombos = ghioagă 
- Re-Harate = invocare de jurământ ( 

pe Haros din ţara Nilului) 
- rapsod = declanşator 
 
lit. S 
 

- strategi = generali 
- sambice = instrument cu coarde 
- Symachos = prielnic 
- stater = monedă de aur antică 
- sitofilahi = magistraţi 

supraveghetori ai 
comerţului cu grâne 

- somatemporos = negustor de sclavi 
- somatofilah = paznic de sclavi 
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- sinegoros = apărător din oficiu 
- Stix = fluviu subteran sacru 
- Satir = zeitate mică, picior de ţap 

însoţitor al lui Dyonisos 
 
lit. T 
 

- Tartesos = Guadalkivir ( 
Guadalquivir) 

- Teoriconul = bani de teatru 
- teoros = membru al unei delegaţii 

către oracol 
- talamos = dormitor conjugal 
- trioboli = monedă foarte mică 
- timpanon = instrument cu talgere 
 
lit. X  
 

- Xermes  = Hermes 
- xenodochinon = han 
 
 

Date importante 
 
Cronologia elenă începe de la 19 

iulie, anul 776 î.e.n., cu anul 
I al Olimpiadei I. Fiecare 
olimpiadă dura 4 ani. 

Lunile la eleni începeau cu crai nou. 
Anul începea între iulie şi august. 
 
 

Denumirea 
lunilor: 

 
- hecatembeion = iulie - august 
- metagetrion = august - septembrie 
- boedromion = septembrie - 

octombrie 
- pianepsion = octombrie - 

noiembrie  
- maimacterion = noiembrie - 

decembrie 
- poseidon = decembrie - ianuarie  
- gamelion = ianuarie - februarie  
- antesterion = februarie - martie  
- elafebolion = martie - aprilie 
- munikion = aprilie - mai 
- targelion = mai - iunie 
- skiroforion = iunie - iulie 
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Nail CHIODO 
 
 

Pachia Rachi* 
 
 

Nous sommes tous hypnotisés par Toi :  
par vous reflets sur la mer chaque fois différents ; 
par vous îles surgissantes qui aussi 
n'êtes jamais les mêmes et pourtant 
qui restez impassibles, toujours là ;  
par vous côtes du Péloponnèse voilées 
par la brume ; et par Épidaure 
qui se veut éternellement caché à nos yeux ! 
Nous sommes tous révérencieux envers Toi, 
Ô Tout qui se présente sans faute à nos cœurs 
de nouveau rassurés sur ce tertre d'Égine ! 

       2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suntem cu toţii hipnotizaţi de Tine:  
de voi reflecţii pe mare de fiecare dată altfel;  
de voi insule ce apar şi care de fapt  
nu sunteţi niciodată la fel şi totuşi  
care rămâneţi nemişcate, întotdeauna acolo;  
de voi ţărmuri voalate de Peloponez  

în ceaţă; şi de Epidaurus  
care se vrea pentru totdeauna ascuns ochilor  

noştri!  
Suntem cu toţii solemni în faţa Ta,  
O Toate care fără vină se'nfăţişează inimilor  

noastre  
din nou stăpâne pe-această colină a Aeginei! 

 
___________________________________ 

 Sat de munte din insula Aegina, pe muntele Oros, cel mai înalt vârf al insulei, de 532 de metri. 
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Paolo RUFFILLI  
 

          Licenţiat în litere la Universitatea 
din Bologna, poetul, eseistul, 
traducătorul, şi mai recent prozatorul, 
Paolo Ruffilli este consultant editorial la 
mai multe Edituri şi colaborator al unor 
importante periodice naţionale. Din 
1972 locuieşte la Treviso. Începând din 
anii şaptezeci a publicat mai multe 
culegeri de versuri. Volumele ulterioare 
i-au impus numele în conştiinţa publică 
italiană şi occidentală: „Piccola 
colazione” ( 1987, American Poetry 
Prize), „Diario di Normandia” ( 1990, 
Premio Montale), „Camera oscura” 
(1992), „Nuvole”(1995, cu fotografii de 
Fulvio Roiter), „La gioia e il lutto” (2001, 
Prix Européen la Berlin, şi Prix du Roi, 
la Madrid), „Le stanze del cielo” ( 
Venezia, Marsilio Editori, 2008,  cu o 
prefaţă de Alfredo Giuliani, Premio 
Nazionale Letterario Pisa). Este autor al 
unor biografii-eseuri: „Vita di Ippolito 
Nievo”, „Vita, amori e meraviglie del 
signor Carlo Goldoni”, precum şi al 
unui volum de proze scurte, 
„Preparativi per la partenza” (2003, 
Premio delle Donne). A îngrijit ediţii din 
operele unor clasici precum Foscolo, 
Leopardi, I.Nievo, Rilke, D.H. 
Lawrence, E. Bronte, Dikens, W. Morris. 
A tradus din poezia lui Gibran, Tagore, 
precum şi o antologie de poezie engleză, 
de la Shakespeare la Milton. Cărţile sale 
de poezie au fost traduse în germană, 

spaniolă, franceză, portugheză, engleză, 
sârbă. În limba română i-au apărut între 
2004 şi 2010 patru  culegeri poetice 
bilingve, ediţii îngrijite şi traduse de 
subsemnatul, precum şi volumul de 
proză mai sus amintit. Despre cărţile 
autorului s-au pronunţat G.D’Elia, C. 
Marabini, S. Giovanardi, M. Spinella, D. 
Bisutti, Dario Belezza, P.V. Mengaldo, L. 
Baldacci, F. Loi, Alberto Bevilacqua, 
M.Onofri, G. De Santi, M. Cucchi etc. 
      Pe Ruffilli îl interesează toate 
aspectele vieţii şi cu deosebire cele 
marcate de suferinţă şi de rău (răul fizic 
şi răul din viaţă), aşa cum reiese şi din 
citatul din Li Po, moto al cărţii „Le 
stanze del cielo” (Încăperile cerului): 
«Poeţii (...) rămân credincioşi oamenilor 
aflaţi la ananghie şi nu le mai pasă de ei 
dacă totul le merge bine». Şi pentru a se 
măsura cu Răul, se foloseşte de 
mijloacele sale dintotdeauna: pasul 
discret şi scurt, o anume detaşare, 
cantabilitatea minoră şi antilirică a 
ritmului sincopat. În poezia lui Ruffilli 
are loc ceva ce foarte rar se regăseşte în 
experienţa egocentrică a poeţilor care 
reuşesc să convertească într-o valenţă 
universală dimensiunea lor intimă. 
Instinctiv, am zice, autorul „ Camerei 
obscure” pune mereu în relaţie vocea 
protagonistului cu contextul social în 
care se mişcă şi se exprimă. Poate că este 
vorba de acelaşi efect al tendinţei 

narative asupra vocaţiei lui de poet. Dar 
dincolo de orice evidenţă sau 
premeditare, poezia lui este  „angajată”, 
indiferent de tema abordată. Acest 
angajament, civil sau colectiv, este 
consecinţa indusă şi valoarea adăugată a 
unei impunătoare experienţe poetice, 
care conjugă savoarea inalienabilă a 
vieţii cu cadenţa implacabilă a 
meditaţiei, pe ritmurile unei muzici 
inconfundabile, singulară în poezia 
ultimelor decenii.  

 Prezentare şi traducere de Geo VASILE 

Tutto il possibile 
 
 

“Si fa il possibile 
per questa gente” 
ti dicono di noi, 
“per farla stare meglio: 
da bere e da mangiare 
più che sufficiente, 
e sonno quanto basta, 
le loro messe, i libri, 
ore di svago e di riposo” 
Ma è un altro, il nostro, 
differente stato 
inerte e doloroso. 

 
 

 

Tot ce-i cu putinţă 
 „Se face tot ce e cu putinţă 
pentru aceşti oameni” 
ţi se spune despre noi, 
„ca să se simtă cât mai bine: 
băutură şi mâncare 
mai mult decât trebuie, 
şi somn pe săturate, 
au slujbele şi cărţile lor, 
ore de distracţie şi odihnă.” 
Dar adevărata noastră stare  
e cu totul alta, 
inertă şi dureroasă. 
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Fortezze 
        

Su per le scale ripide 
oltre la porta 
sul lungo corridoio 
illuminato da piccole 
finestre tutte inferriate 
un’altra porta, poi, 
e chiavi rigirate 
aperte e chiuse in coda 
davanti e dietro 
a ogni singolo passaggio. 
Vecchie fortezze scure 
di castelli antichi 
per far scontare 
i loro errori a noi 
rifiuti dell’umanità, 
per uno scherzo del destino 
riciclate proprio là 
dove stavano arroccate 
le sedi del potere 
nei palazzi dove i re 
nel segno del divino 
tenevano difesa, 
in coro, dell’offesa 
la maestà loro regale 

 
 
 

Centinaia 
        

Centinaia di maschi 
di ogni età 
come un gregge 
rinchiuso nel recinto, 
ciascuno circondato 
dalla privazione 
della propria libertà. 
Lo sguardo spento, 
un desiderio ardente 
del fuori a tutti i costi 
fino alla follia, 

Fortăreţe 
 

Urc pe scările abrupte 
dincolo de poartă 
pe coridorul fără de sfârşit 
luminat de minuscule 
ferestre peste tot ferecate 
apoi o altă poartă,  
şi chei răsucite 
deschise şi închise şi tot aşa 
înainte şi înapoi 
ori de câte ori trecem. 
Bătrâne fortăreţe neguroase  
de vechi castele  
pentru a ne face pe noi  
să le ispăşim greşelile  
gunoaie umane, 
printr-o glumă a sorţii 
reciclate chiar acolo 
unde erau dosite 
fotoliile puterii 
sub învestitură divină 
îşi fereau cu străşnicie, 
în palatele unde regii 
complice, de orice ofensă, 
maiestatea lor regală 
tot mai triumfală. 

 
 

    Cu sutele 
 
Bărbaţi cu sutele 
de toate vârstele 
precum o turmă 
închisă în ţarc, 
fiecare împresurat 
de privarea 
de propria libertate. 
Privirea stinsă, 
o râvnă arzătoare 
de a fi afară cu orice preţ 
chiar şi al nebuniei, 
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una miscela incandescente 
nella nostalgia 
di gente e donne, 
cose e luoghi, 
una mania di tutto 
sublime e cupa all’infinito 
di felicità da consumare... 
di chi sconvolto, in sé 
smarrito e dilaniato 

 
 
          

Detenuto scelto 
 

L’effetto è che 
mi sento addosso 
la fiacca del malato 
e sono incerto 
e lento, le giunture 
piene di piombo, 
stento pure a fare 
da spettatore, qua, 
dentro la gabbia. 
Un detenuto scelto 
(la sua condotta buona 
è, spesso, la facciata 
da marionetta 
di chi nasconde 
la sua disperazione) 
occhi di vetro e  
mani che si allungano 
a caso da una parte 
e dall’altra 
a riordinare carte 
di una improbabile 
cercata verità, 
nell’attesa che 
le cose scritte  
diventino realtà. 
 
 
 

 

un amestec incandescent 
în dorul lor de  
lume şi femei, 
lucruri şi locuri, 
o poftă absolut  
sublimă şi înnegurată 
de a se simţi fericiţi… 
a celui care năucit, pierdut 
în propriile hăţişuri 
cu sufletul sfâşiat, 
află plămada vieţii 
deja veştedă şi fără de culoare. 

 
 
 

Deţinut model 
 

Efectul e că 
mă potopeşte 
oboseala ca şi cum  
aş fi bolnav şi abia 
mă ţin pe picioare,  
le simt ca de plumb, 
de-abia pot să fac 
pe spectatorul, aici, 
în cuşca asta. 
Un deţinut model 
(buna sa conduită 
este adesea faţada 
de marionetă 
a celui care-şi ascunde 
de ochii lumii disperarea) 
ochi de sticlă şi 
mâini care se lungesc 
la întâmplare de-o parte 
şi de alta 
să pună în ordine hârtiile 
unui nesigur 
căutat adevăr, 
aşteptând ca  
lucrurile scrise 
să devină realitate. 
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Prigione 
 

Il tavolo e la sedia 
il piccolo scaffale 
con pochi libri addosso 
e la finestra sul cortile 
dove è in corso 
già la passeggiata 
d’aria regolamentare 
pochi per volta 
in marcia collettiva 
di mezz’ora. 
...che tu respiri  
e mordi, inghiotti 
e digerisci, 
per sopravvivere 
a te stesso 
sordo e muto 
a tutto il resto, 
allo stato attuale 
delle cose 
confuso e arreso 
chiuso qua dentro 
rifattoti animale. 

Închisoare 
 

O masă şi un scaun 
un dulăpior 
cu câteva cărţi deasupra 
fereastra care dă spre curte 
unde se vede deja 
plimbarea pentru porţia 
de aer regulamentară: 
grupuri mici se perindă 
într-un marş colectiv 
de o jumătate de ceas 
…ca tu să respiri 
şi să muşti, să înghiţi 
şi să digeri 
ca să-ţi supravieţuieşti 
ţie însuţi 
surd şi mut 
la totul din jur, 
la starea actuală 
de lucruri, 
năucit şi resemnat 
ostatic aici înăuntru 
redevenit animal. 
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Mihai BATOG-BUJENIŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protestul                   
 
 

cupate până peste cap cu 
informarea corectă a po-
porului, referitor la noile 
implanturi ale unei vedete 

de cartier, divorţul dramatic al unui 
fotbalist, implicaţiile planetare ale 
relaţiei romantice dintre un foto-
model şi un afacerist, sau arestarea 
plină de suspans a unui traficant de 
ţigări, televiziunile ignoră timp de o 
săptămână bătălia purtată de miile 
de protestatari şi forţele de ordine 
care se desfăşoară exact sub geamu-
rile lor. PDG-ul (spre deosebire de 
un preşedinte de ţară, un simplu 
Obama spre exemplu, şeful unei 
televiziuni nu poate fi decât Preşe-
dinte Director General, X) primeşte 
un telefon în care află cu stupoare 
că: 

- Băi, nimurugule, păi, tu crezi 
că noi te-am pus acolo ca să ne 
intoxici cu tâmpeniile tale! Tu nu 
vezi ce facem noi!? Scoate dracu’ 
căpăţâna aia seacă’ pă geam şi dă pă 
trompă, dacă nu vrei să zbori fără 
paraşută dă la etajul unde dormi! 
Hai, flit, să văd rezultate! 

- Da! Să trăiţi, să trăiţiiii, rosteşte 
sfinţit PDG-ul în receptorul care 
ţiuie, simţind o urgentă şi foarte 

justificată nevoie de a-şi schimba 
chiloţii.  

După rezolvarea problemei, 
convoacă urgent comitetul de criză 
şi îl dă cu capul de pereţi pentru 
incompetenţă plus atitudini duşmă-
noase la adresa conducerii, adică el!  

Comitetul, plin de şulfe mult 
mai versate decât PDG-ul, un biet 
piţifelnic, nepotul unui grangur 
politic, nu-şi prea face griji, decât la 
modul demonstrativ, însă trimite 
reporterii în stradă. Reporterii fiind, 
o fată blondă, plină de ispite, exact 
amanta PDG-ului. Acesta turbează 
puţin, dar nu are ce face. 

Prin urmare, în mijlocul bătăilor 
apare şi carul de reportaj format din 
cameraman şi delicioasa reporteră 
specializată pe zone de conflict (lato 
sensu!). 

Primul intervievat este un domn 
cu ochii injectaţi, tatuat şi-n sprân-
cene, ras în cap şi chitit să spargă 
capul unui jandarm cu o bordură 
proaspăt extrasă din trotuar. 

- Deci, care sunt revendicările 
dumneavoastră şi pentru ce 
protestaţi, întreabă juna reporteră? 

- Auzi, pusi, ia microfonul dăn 
gura mea dacă nu vrei să ţi-l bag eu 
în… 

- Hi, hi , hi, răspunde fata destul 
oarecum surprinsă de răspuns, dar 
şi, aparent interesată de propunere.  

Măgădăul însă continuă:    
- Acici-şa totu-i cool, adrenalină 

la maxim, e caft şi vreau să-i sparg 
capul unuia care m-a îndoit în 
bastoane săptămâna trecută la meci, 
când am aruncat petarde în tribună. 
Aaa, ioti-te-l, fereşte! Bordura zboa-
ră năprasnic spre grupul de jan-
darmi. Deocamdată nu ştim cu ce 
efecte fiindcă reportera părăseşte 
grăbită scena aceasta. 

Îi iese în cale un domn cu aspect 
de homless, deci foarte interesant.   

- Ce revendicări aveţi dumnea-
voastră?   

- Aaaa, păiii, io, stau p-acilea pă-
n canal şi dacă tot am ieşit, mă 
gândesc, cine ştie, poate îmi iese 
ceva, măcar d-o ţâgarie, aşa că strig 
şi io, na!   

Intervine un domn care arată 
cam la fel cu primul însă aflăm că 
este profesor pensionar şi că ar vrea 
pensie, ceva ajutoare la căldură şi, 
evident o nouă lege a învăţămân-
tului care să-i permită reangajarea. 
Apoi intră pe rol o doamnă rromă 
care vrea mărirea alocaţiei pentru 
copiii, fiindcă soţul este la pârnaie 

O 
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pe caz de boală şi nu are ajutor de 
şomaj, deoarece nu a muncit 
niciodată. Deci, cu ce să trăiască cei 
şapte copilaşiii…?!  Are chiar un 
plâns convingător, mai ales că-i cere 
reporterei ceva de mâncare. Sau 
dacă nu, nişte bani că se descurcă ea. 
Reportera, plină de simţire, fuge!   

Nu prea departe, fiindcă în 
obiectiv apare o doamnă în vârstă cu 
o figură extrem de dârză. Aflăm că a 
fost percheziţionată de jandarmi 
fiindcă, întorcându-se de la piaţă cu 
trei cartofi într-o pungă, a fost 
bănuită de terorism. Cartofii au fost 
rechiziţionaţi pentru cercetări, însă 
ea crede că de fapt i-a luat, golanu’, 
ca să-i mănânce el, stai-ar în gât, să-i 
stea. Buuun! Trecem mai departe!   

Un domn cu haină de piele, gen 
Gestapo, declară că el protestează 
fiindcă democraţia este în pericol, 
deoarece pensiile speciale au fost 
reduse, iar lui, un om care şi-a slujit 
ţara apărând-o de imperialişti, i-a 
fost luată şi cea de-a doua pensie, aia 
secretă de la serviciul… Intervine un 
coleg de suferinţă care îi face un 
semn discret. Domnul tace brusc şi 
dispare. Un grup mărişor de tineri 
declară că ei, dacă tot nu au serviciu, 
uite, au mai ieşit să se distreze, să 
mai spargă un geam, un cap, o aia, o 
aia şi dacă se lasă cu revoluţie, s-au 
scos. Îşi iau certificate şi, adio 
muncă! Deci rentează. Sunt alţii care 
vor demisia! A cui, întreabă cam 
nedumerită biata fată, destul de 
speriată ca nu cumva să fie în 
discuţie dragul ei PDG. Dar nooo! 
Demisia guvernului, a preşedintelui, 
a FMI şi a tuturor celor care au jefuit 
această ţară şi ne-au lăsat pe 
drumuri. Deşi nu par a fi chiar nişte 
lăsaţi pe drumuri, discursul lor 
vehement impune. Se alătură alţii, 
destul de mulţi, care vor demascarea 
ocultei internaţionale care ne-a furat 
bogăţiile solului şi ale subsolului, iar 
acum ne fură şi creierele, iar tinerii 
sunt nevoiţi să trudească printre 
străini, departe de casa părintească, 
plini de dor şi jale pentru dragii lor 
părinţi rămaşi în ţară. Reportera 
lăcrimează puţin şi pleacă.               

Nici nu se apropie de grupurile 
de tineri tuciurii care o invită, fără 
prea multe inhibiţii, la tot felul de 
proiecte, în spatele clădirilor. Pe 
cameraman nu-l includ însă îi spun 
lucruri foarte interesante despre 
mama domniei sale, dar şi despre 
rudele decedate. Foarte informaţi, 
totuşi! Grupuri mari de domni rag 
în disperare lozinci arhicunoscute, 
părând a avea în buzunare cocteiluri 
Molotov. Nu, nu sunt cocteiluri, deşi 
provin tot din cultura rusă! De unde 
şi entuziasmul nestăvilit cu care 
combatanţii aruncă vorbe şi cărămizi 
spre forţele de ordine scandând 
ritmic. 

Apare în prim plan, nelipsită în 
asemenea situaţii, o gospodină pose-
soarea unei superbe căciuli din 
blană de vulpe polară. Are un aer 
bătăios, deci nu poate fi ocolită. 

- Eu, domnişoară, mă aflu aici 
pentru că sâmbătă sunt invitată la o 
nuntă şi-mi trebuie o poşetă. Ştiu că 
este o doamnă ministru care le dă 
oamenilor nevoiaşi poşete. Deci, nu 
plec de aici, fac şi greva foamei, 
numai să mi se dea o poşetă…   

Oarecum distrusă fizic şi psihic, 
echipa din teren se îndreaptă în 
mare viteză spre o zonă considerată 
sigură. Cea ocupată de forţele disci-
plinate ale jandarmilor. Deşi câţiva 
au capetele cam sparte de avântul 
pietrelor revoluţionare, dispozitivul 
pare foarte sigur pe el. Se ia legătura 
cu purtătorul de cuvânt al 
dispozitivului. Un tânăr adus din 
spatele liniei. Acesta răspunde clar 
la întrebare: 

- Păi, eu, doamnă, sau domni-
şoară (zâmbet cu semnificaţii) am 
primit ordin, am ieşit! Că nu-mi 
strică un ban în plus acum când 
lefurile ne-au fost tăiate iar 
drepturile anulate. Ce să facem? Mai 
încercăm una-alta, dar cu măsură şi 
cu mult tact. Că cine ştie ce dracu’ se 
mai întâmplă şi cădem de muţufani. 
Păi, nu!? 

Traseul prin mulţimea partici-
panţilor mai dezvăluie că: 

- Păi, da, că uite, am ieşit în 
stradă pentru ăştia micii care n-are 
ghetuţe şî beţîvu dă ta-so n-are 

servici, vrem pensii mai mari, 
huooo, vrem pensii mai mici, huooo, 
vrem democraţie şi libertate, huooo, 
da’ mâncare nu vrei băi, fire-aţi ai 
dreacu’ dă intelectualii dreacu’, 
vrem alegeri anticipate, huooo, 
schimbarea manualelor alternative, 
huooo, salarii decente, huooo, jos 
preşedintele, huooo, jos guvernul de 
mafioţi, huooo, jos DNA, huooo, jos, 
huoo, jos, huooo, trăiască, huoooo! 

Reportera hotărăşte că misiunea 
este îndeplinită şi echipa, uşurată că 
a scăpat întreagă, se duce la sediu. 
PDG-ul este informat asupra 
rezultatelor într-o scurtă şedinţă 
intimă de către brava sa reporteră. 
Eee, abia acum se vede de ce este 
totuşi el un tânăr de viitor. Vinde, 
urgent, informaţiile obţinute tuturor 
ziarelor şi televiziunilor.  

În consecinţă, a doua zi, poporul 
este informat că: 

- Grupuri de huligani beţi, 
instigaţi de bandiţi care vor să scape 
de dreapta judecată a justiţiei, au 
atacat cu brutalitate, au rănit şi au 
ucis mulţi membri ai forţelor de 
ordine aflate în trecere prin locurile 
unde aceşti descreieraţi strigau 
lozinci ofensatore la adresa aleşilor 
poporului, punând în pericol demo-
craţia, ordinea de drept şi chiar 
progresul economic şi social al ţării, 
dorind să facă jocul intereselor 
mafiote şi al duşmanilor noştri 
politici… (ziar al puterii acompaniat 
de televiziunea aferentă). 

- Sătui până peste cap de 
abuzurile, corupţia, insolenţa şi 
incompetenţa acestor indivizi fără 
pic de ruşine care au ajuns, prin 
incalificabile mârşăvii, la cârma ţării 
şi jefuiesc poporul, milioane de 
oameni disperaţi, din toată ţara, au 
ieşit în stradă să-şi ceară dreptul la 
viaţă decentă. Paşnici, calmi, cu 
demnitate. Au fost însă rupţi în 
bătaie de forţele de ordine care au 
primit instrucţiuni precise să-i 
anihileze fizic şi moral. Spitalele 
sunt pline de morţi şi răniţi, iar 
strigătele lor de durere se aud în 
toată ţara. Acesta este guvernul 
criminal care sfidează cu un 
inimaginabil tupeu vocea patriei, 
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adevărata putere, strivită multă 
vreme de forţele oarbe ale represi-
unii…. (ziare şi televiziuni ale 
opoziţiei) 

- Oculta mondială şi finanţele 
otrăvite, mână în mână cu vânduţii 
care se numesc guvernanţi au pus în 
aplicare planul de a şterge de pe 
harta lumii peste nouăzeci la sută 
din omenire. Noi însă, vigilenţi şi la 
datorie aşa cum am fost 
întotdeauna, am informat corect, 
prin publicaţiile noastre, asupra 

pericolelor care ne-au fost pregătite, 
iar poporul a înţeles şi, iată, acum, 
dă o lecţie de demnitate şi curaj… 
(ziare din marginea stângă a 
eşichierului politic) 

- Oculta mondială şi finanţele 
otrăvite, mână în mână cu vânduţii 
care... (publicaţii din marginea 
dreaptă) 

- S-ar părea că unele mici 
nereguli provocate, suntem siguri şi 
bine informaţi din surse autorizate, 
de unii cetăţeni inocenţi, au fost 

rezolvate, pe cale amiabilă, fără nici 
un fel de incidente, în zilele care au 
trecut… (publicaţii de centru, 
imparţiale, având speranţe să 
primească tot felul de comenzi 
pentru publicitate de la guvern) 

Până aici nimic surprinzător. 
Lucruri absolut banale pe care le-a 
mai spus şi Caragiale acum o sută 
cincizeci de ani. Lehamite mare, 
monşer!    

 
 
 

Cannabis  extremă urgenţă! 
 

omânia, undeva în lumea 
a treia, spre toamnă. 
NATO ameninţă cu 
invazia armată. Europa ne 

umple de sancţiuni şi reproşuri. 
Economia şi finanţele sunt, firesc, în 
colaps. Guvernul stă să cadă, însă, ca 
de obicei, nu cade, iar parlamentul 
îşi vede de treburile lui. Cauza 
dezastrelor ne este comunicată de 
doi reporteri t.v. la ştirile de seară, la 
o oră de maximă audienţă. Figurile 
celor doi exprimă pe larg bucuria 
comunicatelor ce vor propulsa 
postul în vârful preferinţelor 
telespectatorilor. Aflăm astfel că 80% 
din populaţia ţării va intra în 
puşcărie pentru că posedă culturi de 
canabis. Pe ecran apar figuri dârze 
ale unor poliţişti, dar şi arătările în 
negru, înarmate până în dinţi, din 
trupele speciale de asalt. 

Infractorii, nişte ţărani cu priviri 
speriate, care jură că ei aşa au apucat 
din bătrâni cu buruienele alea în 
curte, că pe vremuri din ele făcea 
sfoară, da’ acu’ o dau la vite, că până 
a fi aţoasă e numai bună de mâncat. 
Printre ei, câteva muieri cu colţul 
basmalei la gură, convinse că 
mascaţii au venit să-i împuşte sau să 
dea cu grenade în vite. Probabil în 
subconştientul colectiv se schimbă şi 

imaginea tradiţională a doamnei cu 
coasa, în domnul cu automat. 

De la faţa locului, o fată blondă 
şi foarte sexi, ne explică la ce 
foloseşte în prezent canabisul, cum 
se usucă frunzele fără a se pierde 
substanţa activă, cum se fac ţigările 
din acele frunze, care se numesc 
haşiş, iar în argou, iarbă şi, în final, 
foarte mândră de cunoştinţele ei, ne 
comunică preţul pe piaţă al 
produsului: zece mii de dolari 
S.U.A. per kilogram. 

În general, oamenii care au 
telecomandă pricep despre ce este 
vorba şi mută pe canalele cu 
animale, că cel puţin astea fac totul 
din convingere şi nu pentru bani. 

Numai că, în satul lui dintre 
dealuri, Gligore, nu avea telecoman-
dă şi nici nu-i trebuia pentru că 
tocmai terminase de mâncat o 
strachină de fasole şi fuma liniştit, 
aşteptând ca mâncarea să-şi facă 
efectele şi apoi să vezi distracţie, 
cum ştia el din armată. Saveta, 
nevastă-sa, se sprintenea prin casă, 
în timp ce el se uita în gol la 
televizorul alb-negru ce tocmai 
derula apocalipsa mai sus pomenită. 
Gligore recunoscu frunza de cânepă, 
dar când auzi de zece mii de dolari 
kilu’ îl trecu un spasm şi îi spuse  
nevestei: 

– Savetă, fugi la beci şi scoate o 
oală cu vin! 

Femeia, care ştia ce înseamnă un 
preludiu, nu stătu o clipă pe 
gânduri, coborî în beci, umplu cana, 
bău jumătate că mde!, şi ea era om şi 
veni în odaie unde Gligore stătea cu 
gura căscată, semn că-l munceşte un 
gând. Nu era nici o primejdie, nu 
putea ţine mai mult de un minut, 
aşa că îi turnă un pahar pe care 
omul îl bău fără să dea semne că ştie 
ce face. Oarecum uimită, Saveta îi 
mai turnă un pahar cu vin şi intră în 
acţiune prin mijloace specifice, că nu 
era să piardă bunătate de vin fără 
consecinţe. 

Datorită faptului că Gligore era 
muncit de gânduri, deci incapabil să 
se concentreze la ceea ce făcea, dădu 
dovada unei performanţe la care 
femeia nu mai spera de mult, iar la 
sfârşit, îl lăsă să-şi încheie pantalonii 
cu aceeaşi figură absentă, şi ea fugi 
la o vecină să-i povestească ce i s-a 
întâmplat, acţiune cu impact în pla-
nul imaginii, deoarece, în sat, 
Gligore era considerat cam mămăli-
gă, fiindcă în cincisprezece ani de 
însurătoare nu avea decât patru 
copii. 

Când se reîntoarse, peste vreun 
sfert de ceas, femeia îl găsi dormind 
de-a curmezişul patului din bucătă-

R 
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rie, cu televizorul aprins şi cu o carte 
pe faţă. Cartea era a băiatului cel 
mare şi scria pe ea Botanică, 
probabil un cuvânt străin. Grijulie, îi 
scoase bocancii omului, din picioare, 
îl acoperi cu o pătură şi stinse 
televizorul. Ştia că spre dimineaţă, 
clănţănind de frig, Gligore va ajunge 
lângă ea în pat şi, după câteva 
înjurături, dormea buştean încă vreo 
două ceasuri. 

Cum lucrurile se petrecură exact 
aşa cum le ştia, Saveta crezu că a fost 
doar o părere, însă dimineaţă, când 
omul mesteca o coajă de pâine cu 
aerul unuia căruia i-a bătut clopotul 
cel mare în ureche, o cuprinse o 
grijă, nu cumva din cauza gându-
rilor să-i damblagească omul, aşa că 
îl întrebă: 

– Mă, ţie ţi-e bine, că te văd cam 
dus! Gligore dădu semne că se 
adună şi răspunse bâlbâit: 

– Femeie, cred că ne-a pus 
Dumnezeu mâna în cap. Pe cânepa 
din fundul curţii pot să iau zece mii 
de dolari! Întrucât conversia banilor 
era o necunoscută pentru Saveta şi 
zece mii de lei sau zece mii de dolari 
însemnau acelaşi lucru, adică două 
pâini, se gândi că, iată, plăteşte 
păcatele tinereţii şi trebuie de acum 
să împartă casa cu un nebun. 
Consolată cu gândul, nici nu-l mai 
băgă în seamă pe Gligore care, intrat 
în febra îmbogăţirii, tăiase cânepa 
din jumătate de sat, o urcase în pod, 
o îngrijea şi vorbea cu ea drăgăstos, 
aşa cum nu vorbise niciodată cu 
nevasta sau cu vaca. 

Convinsă fiind că totul se trage 
de la cartea cu care Gligore 
adormise în seara aceea pe faţă, îl 
puse pe fiul său să-i citească şi ei 
despre nenorocita aia de cânepă, dar 
cu grijă, să nu cumva să-şi piardă şi 
ea minţile. Aşa că află următoarele: 
„Cannabis sativa: plantă textilă cu 
tulpina înaltă şi dreaptă, cu frunze 
alterne dinţate pe margini, cu flori 
mici, verzui, cultivată pentru fibrele 
care se scot din tulpină şi pentru 
uleiul care se extrage din seminţe. 
Cannabis indica: varietate de cânepă 

cultivată îndeosebi în anumite 
regiuni din India, Iran, Africa de 
nord şi în cele două Americi, din 
care se extrage stupefiante.“ Cum 
ceea ce auzise nu părea un blestem, 
mai stătu câteva clipe să aprindă o 
candelă că, de-o fi totuşi să rămână 
trăsnită, să aibă o lumină la cap şi, 
cum nu se întâmpla nimic, a luat o 
sticlă de vin şi a fugit la biserică să 
se spovedească. Preotul a ascultat-o 
cu atenţie, a băut sticla de vin, că 
avea aşa, o slăbiciune la lingurică şi 
i-a spus să fie fără grijă că a mai 
văzut el altele şi mai şi, numai că 
dacă omul ei pune mâna pe ceva 
bani să nu uite să dea 60% la biserică 
pentru acoperiş, că altfel îl paşte 
mare primejdie. Saveta pupă sfioasă 
mâna îngălbenită de tutun a 
preotului şi plecă uşurată acasă. 

Între timp, Gligore, din ce în ce 
mai documentat de la televizor 
asupra afacerilor cu canabis, proce-
dase ca orice cercetător serios la 
experimentarea produsului în pri-
mul rând asupra sa.  Fuma, deci, cu 
disperare cânepă uscată aşteptând 
să-i vină să râdă, cum vedea el în 
filme, sau măcar să viseze frumos. 
Dar, deşi începuse să capete o 
culoare verde-cenuşie şi mirosea ca 
un sac vechi aruncat pe cărbuni, nu-l 
prea apuca nici un fel de veselie, aşa 
că, începu să completeze dieta cu 
rachiu, care îi făcea poftă de cele 
trupeşti, spre bucuria şi mirarea 
Savetei care-i încuraja pornirile. 

Fără să vrea, Gligore intrase în 
cercul vicios al drogurilor, băuturii 
şi sexului, dar în loc să fie fericit, era 
ofticat că nimeni nu-i oferea bani pe 
cânepa uscată, iar oamenii îi 
spuneau Drogatu’ în bătaie de joc, 
ceea ce în mod suspect nu-l îngrijora 
nici măcar pe şeful de post. În 
disperare de cauză, într-o bună zi, 
bietul om îşi umplu o faţă de pernă 
cu frunze uscate şi plecă spre târg 
pentru a consulta un specialist 
asupra calităţii mărfii şi, eventual, să 
se plaseze pe piaţa distribuitorilor. 
Găsi într-adevăr un specialist, chiar 
în spatele gării. L-a recunoscut după 

cerceii din nas şi urechi şi după 
hainele ce păreau furate de la unul 
mort în explozia buteliei. Acesta se 
pronunţă imediat: 

– Moşule, asta-i bună să ţi-o bagi 
în cur când mănânci ardei, că te 
uşurează la ieşire. Bă, marfa adevă-
rată vine din India, fi-aţi ai dracu’ dă 
mocofani, că nu mai scapă lumea de 
voi! 

Cu inima frântă de durere, 
Gligore  mulţumi frumos şi lăsă 
iarba simpaticului tânăr care îi dădu 
în schimb o ţigară cu iarbă adevărată 
şi, mulţumit de afacere, porni la 
treabă hotărât să dea ţeapă la fraieri 
cu iarba tâmpitului de ţăran. Aşa a şi 
făcut, numai că peste câteva zile era 
internat la spital, cu oasele rupte, 
deoarece pe consumatori, oricât de 
proşti ar fi ei, îi apucă crizele dacă 
nu fumează ce trebuie. 

Reîntors acasă, Gligore fu 
întâmpinat de nevastă cu o masă 
bună şi o cană cu vin, că se învăţase 
şi ea cu binele. După masă, omul 
aprinse ţigara primită în dar dimi-
neaţa şi, într-adevăr, se simţi fericit, 
făcu unele glume cu Saveta, care era 
şi ea foarte mulţumită de ceea ce se 
întâmplă şi că va avea de povestit 
vecinelor lucruri tare caraghioase de 
care se vor veseli împreună, spăr-
gând seminţe la poartă. 

Peste câteva zile, Gligore stătea 
la bufet, rezemat de tejghea, şi 
privea înţelept prin fumul acru al 
unei ţigări obişnuite, fără filtru. Se 
trezi gândind: 

– Bă, al dracu’, dacă puneam 
mâna pe gologani să vezi ce-o 
regulam eu pe învăţătoarea aia 
nouă, de mureau toţi proştii ăştia de 
ciudă! Nu putea ieşi din triunghiul 
morţii - droguri, alcool şi sex. 
Devenise dependent. Era un triumf 
al televiziunii care, iată, modela 
destine prin forţa informaţiei de 
calitate. 
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Eradicarea gripei porcine 
 

una decembrie a unui an fast. 
Şomaj, criză, foame ca la 
balamuc, promisiuni deşarte 

... În plus, colac peste pupăză, 
epidemie de gripă porcină, transfor-
mată de reporteri în pandemie ca să 
sune mai bine în urechile poporului. 
Însă acesta, poporul deci, cam 
nepăsător din fire, rămâne indiferent 
şi la măreţele realizări ale guver-
nului dar şi la spaimele transmise 
prin mijloacele mass-media.  Marile 
sale griji erau, la această vreme, 
porcul, ţuica fiartă, şi ieşirea din 
post pentru nişte chiolhane temei-
nice, din zori şi până în noapte, fără 
să te temi de afurisenia popii sau, şi 
mai rău, de a nevestei care nu te mai 
trata cu varză acră ca să-ţi treacă 
mahmureala. 

În zadar se face reclamă dispe-
rată la noul vaccin împotriva gripei 
ucigaşe, degeaba apare pe micile 
ecrane, seară de seară, un domn 
doctor de la minister care ne prooro-
ceşte mai ceva decât în Apocalipsă, 
poporul e cam chior şi o arde pe 
muzică populară sau lăutărească. 
Aflată şi asta din belşug, după ce 
termină de ameninţat don’ doctor. 
Destul de ofticat şi el fiindcă 
cumpărase pe bani grei şi cu un 
comision baban o câteva tone de 
vaccin şi i se mucegăiau în cămară. 
Ca să nu mai vorbim că unii, dintre 
cei care nu puseseră botul la afacere, 
băgau nişte strâmbe de toată frumu-
seţea vorbind despre efectele nocive 
ale vaccinului. Unele mortale pe 
timp scurt şi deosebit de grave pe 
timp mediu şi lung. Dar cum popo-
rul este vestit pentru vigilenţa şi 
înţelepciunea sa, îşi băga picioarele 
în tratament susţinând sus şi tare 
experienţa sa milenară. Adică aia 
bazată pe usturoi, rachiu, lebăr, 
tobă, cârnaţi, şi năduşeală la aşter-
nut cu nevasta, cu mândra, ibovnica, 

vecina, cuscra, fina, naşa, soacra, în 
fine, cu cine se nimerea, deoarece, 
noaptea, nu are importanţă, că tot 
nu se vede nimic. Să nu uităm însă 
că suntem în ţara tuturor 
posibilităţilor. Prin urmare... 

Cam pe la Sfântul Ion când deja 
dădeau semne de oboseală până şi 
cei mai vajnici petrecăreţi iar în 
grajduri vitele răguşiseră de atâta 
zbierat şi cădeau de foame, cel mai 
bun prieten al oamenilor, televizo-
rul, transmite o ştire zguduitoare. 
Un mare cântăreţ de manele, până 
acum necunoscut, moare călcat de 
tramvai. Era ce-i drept cam beat şi, 
de fapt, fusese împins pe şine de 
concurenţă, însă forurile medicale 
constată că bietul om era infectat cu 
virusul noii gripe. Adică aia porcină 
care bântuia din primăvara trecută şi 
nu prea reuşise să facă cine ştie ce 
ispravă. 

Poporul este zguduit! Hai, soro, 
că una ca asta nu se poate! Păi, cum 
nici chiar artiştii nu au scăpare? 
Înseamnă că e jale mare şi musai să 
ne facem vaccinul aşa cum ne 
anunţa, din nou, cu o figură extrem 
de tristă, acelaşi don’ doctor. 
Neamul se repede disperat la făcut 
injecţii. Mai ales că erau gratis. 
Primii sunt, ca de obicei, înţelepţii 
pensionari, bucuroşi nevoie mare că, 
iată, apăruse un nou prilej de stat la 
coadă, de schimbat impresii despre 
încălzirea globală şi aventurile tipei 
ăleia beton de la emisiunea de 
duminică seara, aia care nu-i mai 
ajunge cât are şi o dă la greu prin 
străini plus multe alte subiecte 
pasionante, vitale chiar, acum după 
sărbători. 

Unde mai pui că şi panarama e 
în toi. Medicii şi asistentele bufnesc 
şi trăsnesc deoarece nu iese nici un 
folos din toată munca, solicitanţii că 
acesta e dreptul lor, politicienii din 

opoziţie că uite, guvernul lasă 
poporul să moară şi nu mişcă un 
deget, cei de la guvernare că: noi v-
am tot spus, da’ voi nesimţiţilor... Iar 
televiziunile, fericite, trimit reporteri 
să aţâţe lumea care atât aşteaptă.  
Nimeni nu mai vorbeşte de efectele 
adverse, detractorii programului 
sunt înjuraţi pe toate drumurile şi 
canalele, ca fiind cei care se opun 
fericirii şi sănătăţii poporului 

Eiii, da, dar don’ doctor apare 
iar pe ecrane şi frecându-i mâinile 
de fericire nu uită să dea un anunţ: 

- Fraţilor, programul de 
vaccinare s-a dovedit a fi un mare 
succes al guvernului. Toată popula-
ţia a fost inoculată iar efecte adverse 
au existat desigur, însă lipsite de 
orice importanţă. S-au semnalat mici 
paralizii, unele disfuncţii cerebrale 
minore, chiar dacă persistente, un 
mic procent de cecitate, nu mai mult 
de 10% afazii, cam tot atâtea 
hemiplegii, mai puţin de 25% cazuri 
de pemfigus eritematos, câteva 
semnalări de parkinsonism, ischemii 
miocardice, dispepsii şi numai două 
cazuri de sindroame hiperkinetice. 

Dar, daaar, repet, nici unul nu a 
murit ca urmare directă a tratamen-
tului. Prin urmare, succes pe toată 
linia! 

Poporul, în marea lui majoritate, 
este mândru de această victorie a 
medicinii autohtone asupra unei 
cumplite boli care, iată, vedem tot la 
televizor, face ravagii până şi la 
nemţi. Şi, mai ales că habar n-are, ce 
e acela un pemfigus sau o hemiple-
gie, se pregăteşte serios, prin antre-
namente susţinute, de sărbătoarea 
celor patruzeci de mucenici. Aia 
mişto cu multe pahare! Este, prin 
urmare, momentul unui mic triumf, 
de genul: fraţilor, v-am spart, hai, 
noroc şi la mai mare!  

L 
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Riposta proporţională 
 

itesc, ştiţi desigur că pensio-
narii au obiceiul acesta, în 
ziar, despre modificarea 

Codului Penal şi mă cam uimesc de 
prevederile numite ale „ripostei 
proporţionale”. Mai pe înţelesul 
meu, adică, dacă mă atacă un 
infractor şi am nefericirea de a fi 
mai solid decât el, şi îl lovesc, sau 
Doamne fereşte, îl rănesc, am făcut 
rost de o condamnare destul de 
consistentă, pentru că am ripostat 
neadecvat, disproporţionat, deci. 
Destul de contrariat, pornesc să 
discut respectivele texte cu nea 
Costandache, administratorul de 
bloc, un om care la viaţa lui a făcut 
parte din „structuri”, iar acum are 
carnet de membru al unui partid de 
guvernământ, aşa că este, de 
departe, cel mai indicat să mă 
lămurească. Bat la uşa de sub scară, 
uşa biroului său, aud un muget şi 
intru. Spre norocul meu sunt cu 
plata la zi, prin urmare, peste 
ochelarii lipiţi cu leucoplast, nu 
ţâşnesc fulgere ci doar o privire vag 
dispreţuitoare. Vocea domnului 
administrator, cam afectată de 
drojdie şi „lulele patriotice” mă 
avertizează: 

- Şterge-te pă picioare, băi, tov... 
ăăă, băi, dom’ Angheluş, că acu’ 
măturai p-acilea-şa! Mă execut şi 
după ce sunt descusut asupra sco-
pului pentru care deranjez, primesc 
voie să mă aşez. Asta, deoarece nea 
Costandache devine extrem de 
amabil când e vorba să explice ceva 
din domeniul legislativ sau politic, 
considerându-se un fel de enciclo-
pedie aproximativ vorbitoare. 

Pe parcursul a cam două 
ceasuri, în timp ce legumea litruţa 
de bastârcă cu care venisem 
înarmat, mi-a desluşit, răbdător, că: 
„aştile-ai regulili dă la Uniunea 
Europeană, băga-mi-aş io picioarili-
n eli sî-m’ bag, cî, la vremea mea-i 
băteam cu funia udă şî, io-ti, n-o 
murit chiar toţ’.  

În esenţă, m-am lămurit că este 
vorba de construcţia europeană a 
unui climat de respect al drepturilor 
omului şi că, numai aşa, adoptând 
acest set de măsuri, ne putem 
circumscrie  acquis-ului de naţiune 
civilizată, în conformitate cu 
standardele europene. Ajuns acasă, 
i-am explicat şi soţiei, nu că ar fi 
interesat-o, însă părea cam pusă pe 
scandal fiindcă întârziasem la masă 
şi puţeam a tutun mai rău decât 
domnul Ciricu de la trei, de profesie 
consumator la crâşma din colţ. 

Dar, peste numai trei zile mi-a 
fost dat să verific în practică 
înţelepciunea acestor prevederi 
legale. Veneam de la piaţă, pe la ora 
opt, cu ceva verdeţuri şi o pâine în 
punga de plastic, când, în holul 
blocului, l-am întâlnit pe Neluţu, un 
tânăr care crescuse sub ochii noştri, 
acum de aproximativ treizeci de ani, 
sărit bine de suta de kilograme, 
barbugiu împătimit, cu tot ce 
înţelegem prin asta. Îmi bloca, fără 
efort, uşa liftului, având, ca de 
obicei, ochii lăcrimoşi plus un 
puternic iz de basamac. I-am dat, 
politicos, bineţe ca să nu fiu consi-
derat, în spiritul noilor reglemen-
tări, provocator de conflicte. M-a 
privit destul de tulbure şi mi-a 
răspuns vesel: 

- Hai, noroc, băi, nea, să moară 
mă-ta, de nu sări tu cu o ţâgarie 
acu’! 

Aici am avut un moment de 
inspiraţie şi i-am dat un răspuns 
adecvat legislaţiei, spunându-i că eu 
nu fumez. Neluţu se holbă uimit, 
păru totuşi să înţeleagă, şi, prin 
urmare, mi-a spus ceva mai nervos:  

- Bă, dacă n-ai, n-ai, da’ cu 
banu’ poţi să sări, că-m’ iau io şi 
singur!  

Aveam şi aici o ripostă pro-
porţională, de mare bun simţ, deşi 
cam acidă. Am început să-i explic 
omului că fumatul este nociv, iar eu 
am dat toţi banii pe legume, la 

piaţă, iar alţii... Nu prea am apucat 
să termin deoarece, Neluţu fiind 
probabil grăbit, mi-a dat o palmă 
prietenească de am crezut că m-a 
lovit trenul. Pe când îmi recuperam 
proteza şi ochelarii, încercând să mă 
ridic de jos şi căutând o ripostă 
proporţională potrivită aceste noi 
situaţii, în jurul nostru au mai 
apărut câţiva vecini din bloc, oa-
meni paşnici şi, cred, buni cunos-
cători ai noilor prevederi legislative, 
care ne priveau cu destul interes, 
însă de intervenit, nu interveneau, 
deoarece, asta era clar, ar fi 
dezechilibrat dramatic raportul de 
forţe, ieşind astfel din limitele 
legale. Nici nu am remarcat faptul 
că, de la etaj, ne privea, chiţcăind, ca 
un şoricel care-a găsit brânza, 
extrem de bine dispusă, madam 
Calomfirescu, o scandalagioaică şi o 
bârfitoare fără seamăn în tot 
cartierul. Şi, ca să facă ea şi mai 
profundă criza de legitimitate prin 
care treceam, s-a dus repede la 
nevastă-mea şi a scos-o din casă cu 
urlete şi chirăieli, precum că: 

 - Hai, iute, afară, madam 
Angheluş, că-l omorâră golanii pă 
dom’ Petrică! 

Nevastă-mea, o fire extrem de 
săritoare şi o ignorantă desăvârşită 
în materie de legislaţie, a ieşit 
valvârtej din bucătărie, înarmată (ca 
să vedeţi până unde duce necunoaş-
terea legilor!) cu o tigaie, a coborât 
în hol şi, nici una, nici două, a 
început să-l pocnească pe bietul 
Neluţu cu tigaia în cap. Cum îmi 
regăsisem ochelarii, m-am îngrozit. 
Era vorba de atac cu mâna înarmată 
împotriva unui om lipsit de apărare. 
N-am apucat să intervin, deoarece 
până să mă ridic, Neluţu a început 
să ragă: „săru-mâna tanti, da’ ce ţ-
am făcut io dă dai, auleeeooo”, şi a 
tulit-o afară. Îngrijorat peste măsură 
de posibilele consecinţe ale inter-
venţiei soţiei, i-am făcut, în timp ce 
mă bandaja, un plan de apărare în 

C 
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instanţă, în caz că Neluţu ne-ar fi 
acţionat în judecată, mai ales că 
acum avea şi o mulţime de martori. 
Spre norocul nostru, simpaticul 
băiat s-a dovedit a avea un mare 
caracter şi nu a întreprins nimic. Ba, 
mai mult, după vreo două zile când 

l-am revăzut, în piaţă unde fura 
mere de pe tarabe, ne-a salutat plin 
de respect. E drept, mai mult pe 
nevastă-mea. Abia acum am avut 
toate argumentele pentru a-i de-
monstra bunei mele soţii ce înseam-
nă o ripostă proporţională. Păi, dacă 

aveam eu nechibzuinţa de a-i crăpa 
capul cu morcovii din sacoşă? O 
încurcam de nu ne vedeam! Că 
pedeapsa este de la doi la cinci ani, 
fără suspendare!          



 
 

Sonetul trudei 
(necanonic) 
 

Mă chinui, fraţilor, de-o lună, 
Să încropesc un biet sonet 
Aşa, ca să mă cred poet, 
Să fiu cu Dante-n spiţă bună 
 
Un vers aş vrea ca un banchet,  
Mai savuros ca o căpşună, 
Subtil şi suplu ca o jună 
Şi dulce chiar ca un şerbet. 
 
Nu spun că aş avea talent 
Sau că mă-ndeamnă vreo trufie 
Nimic nu spun, spre cinstea mea. 
 
La stihuri pingălesc atent 
Mă strădui doar ca să se ştie 
Că nu sunt chiar o giurumea! 
 

 

Sonetul 
chefliului 
pocăit 
 

În cântece rostogoleam pahare 
Cu lăutari, amici şi niscai fufe, 
Râdeam de-orice ca în comédii bufe 
Şi era totul vis, ori desfătare. 
 

În drum spre casă rătăceam prin tufe 
Mai adormeam cu nasul în vreo floare 
Sau altceva extras dintre picioare 
Spre zori fiind mai moi ca nişte rufe. 
 
Dar ca un fum trecură, iată, anii 
Cât despre cârciumi, lăutari, ori fete, 
De mult nici nu mai vreau s-aud măcar;  
 
Beau doar sifon, sau apă, ca bibanii,   
Nevastă am şi un ficat cu pete 
Şi-n vis mă-mbăt, din ce în ce mai rar. 

 

Sonetul 
aventurii 
(necanonic) 
 

Era nevastă-mea plecată, 
La un congres, pe undeva… 
Şi-un fin miros ca de halva 
Dădea sămânţa sfărâmată. 
 
Un gând mă sâcâia cumva 
Din tinereţea-mi depărtată 
Legat desigur de o fată 
Cu care-aş tăinui ceva… 
 
Ieşind eu, bine îmbrăcat 
Ne-am întâlnit, aşa, din mers 
Şi, jur, nimic nu inventez, 
 
De braţ ea ferm m-a apucat 
Apoi zâmbind parcă pervers 
M-a ajutat să traversez! 
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Sonetul 
uraganului 
 

Sunt un titan cu trup de vânt şi apă 
Puterea mea-i cât zeci de mii de bombe 
Eu fac prăpăd cu ale mele trombe 
Şi-un înveliş de nori port ca pe-o capă 
 
Poveşti de groază torc la guri de sobe 
Către infern sunt o deschisă trapă 
Omor săraci, dar şi pe cei ce-ndoapă 
Iar tunet am cât miliard de tobe 
 
Pe unde trec rămân numai ruine 
Sărmanii n-au nici lemn de-nmormântare 
Iar mai presus de rău dar şi de bine 
 
Este divina mea determinare… 
Şi sincer eu vă spun că decât mine 
Guvernul României e mai tare! 

 

Sonetul ploii 
 

Cu trupul meu deşertului dau viaţă, 
Iar curcubee-mi străjuiesc aleea; 
Căci fără mine viaţă nu-i, de-aceea, 
Sunt a văzduhului prea bună soaţă.  
 
Când nimeni nu-mi ascultă melopeea, 
Mă cheamă paparude şi mi-e greaţă, 
Şamani invocă-n cântec a mea faţă... 
Cu voi mi-e însă tristă odiseea... 
 
Toţi aranjează ploi, într-o durere, 
Cei vinovaţi se fac ades că plouă, 
Şi-apă de ploaie-i orice gargară! 
 
M-am săturat de soarta mea amară, 
Am să mă-nchin cu mâinile-amândouă, 
Să fiu potop, divinului voi cere! 

 
 

Sonetul 
vântului 
 

Speranţe-adie-n vânt de primăvară 
Că s-or ivi, timid, iar ghioceii, 
Că-n piaţă se vor ieftini şi mieii, 
Iar ciorile-au plecat în altă ţară. 
 
Vedea-vom vaci bălţate cu viţeii 
Ieşiţi din grajduri pe tăpşan, afară, 
Să pască iarbă crudă, vag amară, 
Şi veseli să îşi sune clopoţeii... 
 
Femei visând o dulce-abandonare, 
Ce numai din priviri pot să te tune 
Şi de infarct rapid provocatoare... 
 
Dar cred că voi vedea şi lăcrămioare 
Diseară când iubitei îi voi spune 
Ce tare-mi bate vântu-n buzunare!  
 



382 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

Sonetul iernii 
îmblânzite 
 
N-aş spune că îmi place iarna, este frig 
Nasu-mi curge, la troiene dau mereu 
Şi cum ceaiul nu e singur panaceu 
Nici nu pot, precum un câine, sta covrig, 
 
Mă reped până la crâşmă, ca un zmeu 
Vreau o ţuică, deci la bar iute mă-nfig  
Şi pe barman, bun prieten, tare-l strig:  
Fără grabă, că suntem la matineu! 
 
Una mică, să nu calc pe rele căi 
La-nceput, însă dup-aia, mare iau 
Dar mai multe, că afară e omăt, 
 
Cald e-aicea şi aud chiar zurgălăi 
Sună-n în cap. Uit ce-am spus, că nu mai beau! 
Fiindcă iarna-mi place! Numai de mă-mbăt! 
 

 

Sonetul 
supunerii 
pierdute 
 

În Biblii ni se spune că femeia 
Mereu supusă trebuia să fie 
Și nu era doar vorbă pe hârtie; 
Făcea copii, mâncare, vorba ceia... 
 
Îți suporta și câte o beție 
În pat, subtil, îți aprindea scânteia 
Iară la mă-sa nu fugea cu cheia 
Când pumni îi mai cărai... așa, să fie... 
 
Trecut-au vremuri însă cu toptanul 
Și-acum femeia-i stirpe îngerească 
Noi? Niște sclavi, trufași precum curcanul... 
 
Scăpare-ar fi, prin pronia cerească, 
Și am putea chiar să refacem planul 
Dar cin` mai știe-n Biblii să citească!? 

 
 

Sonetul 
viscolului 
 

În geamuri bat cu degete din neaua 
Cu care-acopăr spaţii necuprinse, 
Iară pe culmile ce par ne'nvinse 
Troiene-aşez precum drumeţul şaua. 
 
Pe buză vă îngheaţă zeflemeaua 
Când alarmate ştiri, anunţă prinse: 
Tractoare, pluguri sau maşini deprinse 
Cu lupte doar prin fulgi ca floriceaua. 
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Nu-s case-n care focul să trosnească 
Pe priciuri reci zac babe degerate 
Trăgând de-o ţuică să se încălzească 
 
Şi-n crâşme stau ţărani cu chip de iască 
Ce-aşteaptă-n lungi tăceri înfiorate 
Să vin-armata să-i deszăpezească! 

 

 
 

Sonetul leului 
la pândă 

 
Perfid ca leul stând sub sicomor 
Pândesc atent la dulcea-mi căprioară 
Şi simţurile mi-s întinse, sfoară, 
De trupul tânăr, frumos aromitor... 
 
Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioară, 
Iară eu ce-n Kama-Sutra-s profesor, 
Fierbinte sunt acum şi totu-i fior 
Iar gândurile parcă-n ceruri zboară. 
 
Mental transmit idei de acţiune 
Filtrez priviri adânci şi reci, d-agată 
Ea vine-ncet şi toată-i pasiune... 
 

Surâsu-i este o promisiune, 
Iar vorba-i caldă inima-mi desfată... 
- Bunelu’, astăzi iar ai tensiune!  

 

Sonetul gerului 
 

Eu sunt divinul ce-a-ntrerupt istorii 
Schimbând cu forţa mea planetei viaţa 
Decid ce este moarte ori viaţa 
Iar vizitele-mi sunt, în timp, notorii. 
 
Şi-au vrut să mă silească promotorii 
De arme, să îmi folosească gheaţa 
Deci fiica mea ce o  numesc isteaţa 
S-arunce în uitare muritorii… 
 
O, voi, netrebnici de recentă dată   
Nu ştiţi că universu-mi este tată? 
Suflarea mea contractă şi atomii! 
 
Doar gura ta mă spurcă, gura Tomii, 
Că n-ar fi gerurile de-altă dată 
Când vezi că preţurile se dilată… 

 

Sonetul iubirii 
 

Pe unde trec se nasc noi universuri 
Eu primăverilor le dau culoare 
Şi sub privirea mea tristeţea moare 
Iar poeţii mă răsfaţă-n versuri… 
 
Copile şi copii zâmbesc în soare 
O şoaptă are alte înţelesuri 
Schimbând o clip-a vremurilor mersuri 
Dar şi a morţii sumbră-nfiorare. 
 
Când deseori aflaţi în umbra crucii 
Spurcate vorbe-aruncă hăbăucii 
Simt cum amar de iască-mi este gura 
 
Şi va veni, în locu-mi, sora, ura 
C-aplaudă frenetic mamelucii 
Când voluptuos mă vând toţi politrucii.  
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Alexandra  POPA 
 
 

Ochii văd, inima cere 
Interviu cu scriitorul George Bădărău 
 
Domnule George Bădărău, de ce 
scrieţi? 
G.B.: Oamenii simt nevoia să comunice 
şi o fac mai întotdeauna cu succes. Unii 
povestesc frumos, alţii îşi adună 
gândurile, într-un morman de foi, pe 
care le păstrează în sertare şi doar o 
mică parte dintre ei scriu cu mintea şi 
cu inima, într-un fel deosebit. Aceştia 
sunt scriitorii. Nu orice om care scrie 
este scriitor. În construcţii, unii 
angajaţi scriau pe materialele 
prefabricate şi erau numiţi ’’ scriitori de 
pereţi’’. Alţii lucrau la CFR, aveau 
obligaţia să scrie pe vagoane şi erau 
cunoscuţi ca’’ scriitori de vagoane’’. Nu 
mai vorbim de cei care scriu pe pereţi în 
WC-ul public...În ultimul timp, mulţi 
scriu, foarte mulţi publică şi aproape 
nimeni nu citeşte. Nu numai că suntem 
concuraţi de televiziune şi internet, dar 
nu reuşim să ajungem la sensibilitatea 
postmodernă sau poate nu găsim 
modalităţile tehnice de a transfigura 
această sensibilitate. 
 
Cum ar trebui să fie o carte? 
G.B. O carte trebuie să aibă nu numai 
valoare estetică, trebuie să fie şi utilă, să 
folosească unor grupuri. Afirmaţii ca 
’’scriu pentru mine’’, am ’’literatură de 
sertar’’, ’’ publicul nu este iniţiat în arta 
modernă ’’, ’’critica literară nu-şi face 
datoria’’, nu mai au niciun haz. 
Neomoderniştii au venit pe un teren 
nepregătit, în mare forţă, cu formule 
estetice expresive. Nichita Stănescu era 
un mit, divinizat de generaţia mea, 
admirat de cititorii din generaţia lui, 
parodiat de condeierii mai tineri. La 
Liceul Naţional din Iaşi, unde am fost 
elev, se organizau seri de poezie Marin 
Sorescu, iar cărţile acestuia umblau din 
mână în mână. Mai aproape de vremea 
noastră, Emil Brumaru a reuşit cu 
poezia lui să tulbure mintea fetelor din 
generaţia 2000, mai ceva ca 

drogurile.Eu nu am reuşit să găsesc o 
formulă originală cu care să sparg piaţa, 
deşi o caut de multă vreme. De aceea fac 
sinteze şi dicţionare utile, cu oarecare 
circulaţie, menţionate în bibliografii, 
citite şi citate în lucrări de licenţă şi 
lucrări de doctorat, studiate de eleve, 
răsfoite de studente, netezite de 
doamnele profesoare. Într-o jumătate de 
secol apar câteva camioane de cărţi, 
dintre care unele bune şi doar câteva 
foarte bune. În ceea ce mă priveşte mi-i 
greu să mă gândesc la gloria postumă. 
 
Care este relaţia dumneavoastră cu 
poezia haiku? 
G.B. Haiku, tanka, haibun, renga sunt 
specii lirice de sorginte japoneză, agreate 
în toată lumea., în reviste specializate, 
concursuri, antologii, exegeze, site-uri 
consacrate genului. Această lirică 
miniaturală, graţioasă, enigmatică 
presupune o iniţiere în estetica haiku-
ului. În studenţie, un profesor ne-a 
prezentat traduceri din opera lui Basho, 
maestru al genului şi ne-a explicat o 
serie de reguli fără de care nu am avea 
acces, în acel univers artistic. În ultimii 
ani, am scris şi am publicat haiku în 
reviste de specialitate, am fost inclus în 
antologii, am luat Premiul I la 
Concursul Internaţional al Societăţii 
Române de Haiku, Bucureşti şi Premiul 
I la Concursul organizat de revista 
Albatros, Constanţa. Public recenzii la 
cărţile haijinilor pe blogul meu intitulat 
Noua literatură românească, recenzii 
care sunt preluate de site-ul specializat 
Raftul cu cărţi şi de diferite reviste 
literare. Nu toate micropoemele sunt 
haiku-uri, dacă încălcăm regulile clasice. 
Aceste texte sunt în stil haiku, în stil 
tanka, deşi în multe ţări există şi haiku 
în formă liberă. Haiku-urile româneşti 
apar şi în limbile de mare circulaţie, 
sunt apreciate şi premiate. Eduard 
Ţară, din Iaşi, a obţinut peste 100de 

premii internaţionale, la concursuri 
organizate pe toate continentele, în 
diferite limbi. 
 
Unde scrieţi? Unde recitaţi? 
G.B. Oriunde. În bibliotecă, în tramvai, 
pe-o bancă în parc, într-un bar, în faţa 
unei ceşti de cafea, sau în plină stradă, 
cum s-a întâmplat odată la Festivalul’’ 
M. Eminescu’’ din Botoşani, unde am 
avut succes. În restaurant, seara, poetul 
Sterian Vicol, mi-a propus , zâmbind să 
mă urc pe masă şi să mai recit o dată 
poezia care răscolise inimile trecătorilor. 
Devenisem pentru câteva minute poetul 
străzii, dar nu am o fire aşa boemă, încât 
să fac spectacol , cu textele mele. 
Altădată, la Restaurantul’’ Bolta Rece’’, 
participam la concursuri de epigrame. 
La una din ediţii, un redactor de la 
Radio Nord –Est a propus ca juriul să 
fie reprezentat de aplauzele 
spectatorilor. Epigrama mea a fost cel 
mai mult  aplaudată şi  a fost premiată. 
Sau, altădată la Festivalul Internaţional 
de Avangardă de la Iaşi,  am scris o 
poezie pe tema zădărniciei,  pe un 
panou, în mijlocul străzii’’ 
Lăpuşneanu’’, cu o carioca degradată: 
’’Trec orele la ORL / alături un  bătrân 
WC / şi mai încolo nu ştiu ce / Femeie-şi 
freacă fesele...’’( Plictiseală ). 
 
Cum priviţi acum Postmodernismul 
românesc? 
G.B. Am făcut o sinteză despre 
Postmodernismul românesc, rătăcind pe 
un teren alunecos şi pentru unii destul 
de confuz. Puţine poezii semnate de 
poeţii generaţiei ’80 se înscriu în această 
orientare. Am definit conceptul, am 
prezentat în linii mari estetica 
postmodernă, am stabilit tipologii şi am 
analizat textele reprezentative ale unor 
poeţi din Capitală, susţinuţi de criticul 
literar N. Manolescu. Într-o perspectivă 
mai largă, Postmodernismul românesc 
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va rămâne un experiment interesant, 
care a împrospătat limbajul poetic, după 
neomodernism, fără a lăsa în urmă 
capodopere. Sunt în generaţia mea 
câteva voci lirice reprezentative, care s-
ar putea încadra la neoexpresionism, 
neoromantism etc. dar nu la 
postmodernism. Unii exegeţi au încercat 
să lărgească semnificaţia conceptului, 
să-l transforme într-un concept-
umbrelă, unde încap toţi, fără supărare, 
până la anularea acestuia. Peste ani 
multe cărţi nu vor mai avea audienţă 
la publicul de-atunci, dar postmo-
dernismul va rămâne ca experiment 
în orice istorie literară. 
 
Dar conceptul de neomodernism? 
G.B.Conceptul de neomodernism a 
fost introdus în exegeze şi în 
manualele şcolare, în ultimele trei 
decenii, cu referire la creaţia 
generaţiei ’60. Am încercat să deduc o 
serie de particularităţi, dintr-o 
estetică implicită, să le descopăr în 
operele literare, să stabilesc tipologii, 
în aşa fel încât curentul literar 
Neomodernism să aibă justificare. 
Desigur, unele aspecte sunt comune, 
se întâlnesc într-un fel sau altul, la 
majoritatea scriitorilor, dar sunt şi 
elemente care-i diferenţiază. Nu 
întâmplător, unul dintre scriitorii 
canonici a fost selectat din acest 
curent literar. Este vorba de Nichita 
Stănescu, admirat de scriitorii 
optzecişti din Bucureşti, până la 
extaz. Aceştia recitau din creaţia lui, 
cântau cântece pe versurile cunos-
cutului poet, îi imitau vorbirea, 
comportamentul, viziunea. Marin 
Sorescu s-a impus cu o poezie originală 
şi mai apoi cu teatru modern, parabolic, 
în care se resimt influenţele  literaturii 
absurdului. Cititorul ar putea fi mai 
obiectiv în aprecierea neomodernis-
mului, după lectura cărţii mele. 
 
Ce ne puteţi spune despre blogul 
dumneavoastră? 
G.B.Blogul meu se numeşte Noua 
literatură românească şi are ca descriere 
’’analize pertinente şi impertinente’’. 
Aşadar, mă voi referi la noua literatură 
şi voi publica începând cu primele zile  
de vacanţă, cronici literare la cărţile 
douămiiştilor. Deocamdată postez ba o 

recenzie, ba o parodie, ba o epigramă la 
adresa confraţilor, din lipsă de timp. 
Literatura s-a mutat pe blog, scriitorii 
pot publica orice fără să depindă în 
vreun fel de redactorii de la revistele de 
cultură, care de multe ori...nu au spaţiu. 
Pe blog se pot întâlni scriitori din 
diferite oraşe sau din diferite ţări, se pot 
cunoaşte ( fotografii, filme ), se pot 
împrieteni, se pot publica reciproc, pot 
ieşi, aşadar, cu succes din anonimat. 
Poţi să faci pe internet cenacluri 

literare, societăţi culturale, poţi să-ţi 
alegi oamenii de cultură cu care ai vrea 
să mergi la o bere şi nu în ultimul rând, 
poţi selecta un scriitor căruia vrei să-i 
iei un interviu. 
 
Ce universuri  artistice vă atrag mai 
mult? 
G.B.M-au atras deopotrivă universurile 
realiste, fantastice şi absurde. Am făcut 
o teză de doctorat despre fantastic, în 
care am analizat proza lui Vasile 
Voiculescu. Din mormanul de fişe au 
ieşit două cărţi: Rădăcinile fantasticului 
românesc şi Proza lui Vasile Voiculescu, 
răsfoite de cei interesaţi, cel puţin aşa 
reiese din mesajele pe care mi le trimit 

unii cu poşta electronică sau cu poşta 
tradiţională. În ultimul timp am primit 
aprecieri de la o profesoară, care se 
foloseşte şi de cărţile mele, în redactarea 
tezei de doctorat. Scriitorii sunt în 
general orgolioşi, îşi imaginează că scriu 
lucruri ieşite din comun, altfel nu ar 
mai scrie. Nici eu nu fac excepţie... 
 
Cu cine nu aţi vrea să fiţi 
confundat? 
G.B.Nu aş vrea să fiu sub nici o formă 
confundat cu George Bădărău, care din 
cauza orgoliului nemăsurat, a pierdut 
foarte mult la viaţa lui. Când era mic s-
a dus la o dugheană să-şi cumpere 
pălărie. L-a întâmpinat un evreu chel, 
cu creionul chimic după ureche  care, 
aflând ce vrea copilul, se grăbi  să-i 
întindă o pălăriuţă verde. În timp ce 
acesta bătea darabana cu degetele pe 
masă, George făcea proba în faţa unei 
oglinzi, surprins de lărgimea pălăriei: ’’ 
E prea mare !’’, zise el.. ’’Nu-i pălăria 
mare, e capul tău mic ! ’’, spuse 
vânzătorul continuând să bată în masă. 
După mulţi ani, George a constatat că 
evreul avusese o intuiţie extraordinară. 
 
Dacă aţi fi doar un scriitor, ce aţi 
crede despre ceea ce scrieţi? 
G.B.La urma urmei sunt doar un 
scriitor, dar meseria de profesor mă 
ajută să supravieţuiesc. Am funcţionat 
la diferite şcoli, de care nu vreau să-mi 
mai aduc aminte, spre ghinionul 
elevilor mei, spre dezamăgirea 
profesorilor, care se obişnuiesc greu cu 
un coleg’’ incomod’’. Nu am fost 
apreciat. Nu am avut salarii de merit, 
gradaţii de merit; mulţumesc lui 

Dumnezeu , că n-am fost îndepărtat din 
sistem, într-o vreme când oamenii 
valoroşi sunt marginalizaţi şi în locul 
lor sunt promovaţi, pe criterii politice, 
diferiţi figuranţi. Au dreptate elevii să 
ne privească zâmbind ironici, 
indiferenţi, în timp ce maimarii noştri 
lucrează la alte variante ale Legii 
învăţământului, ca să-şi poată justifica 
salariile mari. Ce cred despre ceea ce 
scriu? Numai lucruri bune... 
 
Ce s-ar schimba în scrisul 
dumneavoastră, dacă aţi trăi în altă 
parte? Unde? De ce? 

 
Sabin Bălaşa, fotografii realizate după picturile murale din Sala 
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G.B.Dacă aş trăi în altă ţară, m-aş 
acomoda uşor cu viaţa socială, culturală, 
viziune, formule stilistice, ideologie, 
fiind un tip de oarecare mobilitate. Aş 
gândi, aş scrie, la fel ca scriitorii 
autohtoni, aş fi asimilat iar originea mea 
ar fi repede uitată. Cu siguranţă, în 
scrisul meu s-ar schimba multe, după 
particularităţile literaturii naţionale din 
ţara respectivă. E mai greu să ieşi în 
evidenţă, să ai succes într-un oraş de 
provincie din România, decât în Franţa, 
Germania, America de Sud. Nu au alţii 
interesul să te  promoveze în ţară şi dacă 
nu-i deranjezi, vor aminti, totuşi,  de 
tine în treacăt. Dacă aş trăi în altă 
parte, m-aş obişnui cu orizontul de 
aşteptare al cititorului şi aş scrie cărţi 
utile, fiindcă nu-mi plac acele creaţii , 
care nu-ţi întreţin măcar iluzia că exişti. 
 
Care a fost cea mai neaşteptată 
reacţie , pe care aţi avut-o de la un 
cititor? 
G.B.Cititorii mei sunt, în general, elevi, 
studenţi, profesori, scriitori, dar şi alte 
categorii care, îmi răsfoiesc, din când în 
când, cărţile. Elevii pentru olimpiade, 
studenţii pentru referate, profesorii 
pentru masterate, doctorate, discursuri 
culturale, iar scriitorii ca să vadă, 
nenorociţii, dacă mai trăiesc. Îmi face 
plăcere să primesc teze de doctorat 
acasă, or să le descopăr pe internet, teze 
unde eu sunt inclus în bibliografie, citat 
în note, analizat cu trimiteri clare la 
ideile mele, la sintezele despre curentele 
literare, sau chiar la literatura mea. O 
dată am primit un email de la un haijin, 
cel puţin aşa se recomanda el, supărat că 
am asociat haiku-ul său cu estetica 
urâtului. Mi-am dat seama mai târziu 
că omul meu nu prea avea ştiinţă de 
carte, şi-l deranjase  conceptul, fără a şti 
că estetica urâtului poate fi frumoasă. 
Altădată, am primit un telefon de la o 
doamnă cu voce gravă, care m-a felicitat 
pentru ceea ce fac în contul literaturii 
române.  
 
Ce s-a schimbat în scrisul 
dumneavoastră de la prima 
publicaţie, la cele ulterioare? Ce a 
provocat aceste schimbări? 
G.B.De la prima publicaţie până în 
prezent s-au schimbat multe în scrisul 
meu. Mai întâi orientarea spre critică şi 

istorie literară, fără a abandona proza, 
poezia, epigrama, haiku-ul , 
memorialistica. Multe din cărţile mele s-
au bucurat de o anume circulaţie, ceea 
ce m-a determinat să mai zăbovesc o 
vreme în acest domeniu. Formula de 
editare este una de sorginte franceză, cu 
modificările de rigoare, cu adaosuri şi 
omisiuni, care să îmbine utilul cu 
plăcutul şi în acest sens, editurile 
Institutul European şi Alfa din Iaşi, mi-
au fost alături. Dacă poezia mea avea un 
limbaj cuminte, la început, cu un 
inventar lexical admis în anii ’80, acum 
îmi permit să versific dezinvolt, spre o 
poezie de stradă, cu succes la public. 
Aceste schimbări au fost provocate de 
viaţa socială, libertatea exprimării, 
experienţa de viaţă. 
 
Care este relaţia scrisului 
dumneavoastră, cu diferite genuri 
literare? 
G.B.Scriu de toate, aşa cum am învăţat 
de la înaintaşul meu ilustru, George 
Călinescu. Unele texte au fost topite în 
cele 18 cărţi ale mele, altele au fost 
publicate în reviste şi foarte puţine mai 
sunt în manuscris. Eu nu am 
’’literatură de sertar ’’, aşa numita 
literatură subversivă, mai mult o 
găselniţă a unora care nu ieşeau în 
evidenţă cu nimic şi ne tot ameninţau 
cu capodopere. Au fost şi câteva cărţi 
valoroase, câteva excepţii frumoase, 
despre care mi-ar plăcea să discutăm 
altădată. Nu-mi plac informaţiile de 
tipul :’’ X este mare scriitor ’’, ’’El are 
un manuscris de excepţie, cartea vieţii 
lui ’’, ’’A fost urmărit şi terorizat ’’, 
’’Apariţia cărţii lui va răsturna ierarhia 
literară’’, iar în final, ni se oferă o 
cărţulie cu dulcegării, sclifoseli, 
pretenţii ridicole. Revenind la întrebarea 
ta, cred că mi-ar fi mai uşor să spun ce 
fel de genuri şi specii literare, nu 
abordez. Deocamdată, poezia religioasă, 
pamfletul politic şi literatura pentru 
copii. 
 
Cum aţi vrea să nu fie interpretat 
scrisul dumneavoastră? 
G.B.Probabil te-ai gândit că prin 
negaţia formulată în întrebare, mă vei 
determina să mă mobilizez, să simt totul 
ca o ameninţare şi să-mi iau măsuri de 
siguranţă. Nimic din toate acestea. 

Literatura şi nonliteratura pe care le fac 
eu sunt apreciate de unii, ocolite de alţii, 
privite cu înţelegere, răsfoite cu ironie, 
admirate, citate, aruncate într-un colţ 
de bibliotecă, selectate pentru antologie, 
evitate, incluse într-un sistem de valori, 
contestate prin tăcere, asociate cu alte 
formule editoriale, luate în răspăr în 
linie academică, citite în tren, recitite la 
o cafea, incluse în dicţionare, 
bibliografii, crestomaţii, site-uri, sau 
ignorate de cei despre care nu am scris 
din diferite motive. 
 
Cine v-a influenţat  cel mai mult? 
În ce fel ? 
G.B.Probabil George Călinescu prin 
varietate, adâncime şi fraza lui 
sclipitoare, metafora critică,  
speculaţia interdisciplinară, tentaţia de 
a încerca multe genuri şi specii literare, 
autoritatea lui, în istoria literaturii. Voi 
încerca şi eu o Istorie a literaturii 
române din ultimele trei decenii, cu un 
uşor caracter didactic, pentru categoriile 
de cititori care îmi sunt fidele. Un alt 
reper ar fi Marin Sorescu, poetul şi 
dramaturgul care mi-a tulburat 
adolescenţa, pe când eram elev Liceul 
Naţional din Iaşi, unde se organizau 
recitaluri din creaţia sa şi pe care l-am 
admirat şi invidiat toată viaţa, pentru 
succesul lui la public. Îmi pare rău că 
nu am avut funcţii, care să mă scoată în 
relief şi nici măcar un dram de 
impertinenţă, atât de necesar în ziua de 
azi 
 
Dacă aţi alege un singur fragment 
din ceea ce aţi scris, care ar fi acela? 
G.B.Este cea mai grea întrebare pe care 
mi-ai pus-o, dar nu vreau să rămân 
dator cu răspunsul. Să zicem următorul 
text: ( Euforie )- ’’ Ameţit de-atâta bere / 
I-am spus uneia: Madam / Ochii văd, 
inima cere / Iarna-i grea...Ea zise: N-am 
! ’’. 
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Elleny PENDEFUNDA 
 

Bauerngarten mit Kruzifix 
escrierea de tip tablou reprezintă un mod de 
expunere în care se fixează datele complete ale 
unui spaţiu/ peisaj din perspectiva unui 

privitor. Peisaj argeşan de Nicolae Dărăscu ne introduce 
în subtila armonie a spaţiului mioritic, a lumii străvechi, 
pline de datini. Dintre copacii viguroşi şi parcă tainici ai 
pădurii de pe dealul unde, simt, abia m-am urcat, 
privesc puţin tristă valurile haotice ale livezilor şi caselor 
din sat. De-aici, de sus, aşezată comod pe o buturugă 
contemplu pregnanţa nuanţelor de verde în care, 
insidios, îşi fac apariţia petele ruginii ale toamnei. Şi mă 
simt înfrigurată. Umbra copacilor de la marginea pădurii 
aduce mai repede înserarea sugerată de cerul ce 
amestecă limpezimi coloristice de albastru, gri şi violet 
surprinse de volbura arămie a depărtărilor.  

Încadrat între trunchiurile şi crengile copacilor din 
apropiere, satul e o altă parte care trăieşte anotimpul de 
culegere a roadelor. Şi acoperişurile sunt roşii cum sunt 
merele, petele vineţii mă duc cu gândul la struguri şi 
prune. Galbenul peticelor de porumb copt şerpuieşte 
printre văi şi nu m-ar mira ca acolo, jos, să curgă un râu. 
Nu aud nimic, deşi în vale simt viaţa şi aştept să iasă 
fumuri pe hornuri când se pregăteşte masa de seară.  

Coamele dealurilor de la orizont, uşor îngălbenite, se 
strecoară în depărtările cerului amplificând ocheanul 
prin care privesc acest fragment de spaţiu şi de timp 
surprins de pictor pentru noi. Aici, acolo, pretutindeni e 
sufletul unde mioriţele mai gândeau la o apropiere cu 
oamenii, unde câinii latră şi caii nechează. Deşi pictorul 
se apleacă către firave detalii ale unei lumi patriarhale, 
eu mă îmbrac mai bine, respir aerul curat al pădurii şi 
mă pregătesc să cobor în sat.   

 

*** 
Mă opresc în faţa unui alt tablou, semnat de Ştefan 

Luchian. Vreau să-l descriu. Titlul său1 nu mă ajută. Doar 
faptul că e amiază. E o zi toridă. E cald şi ochii îmi 
obosesc de parcă aş fi lucrat până acum la câmp şi vreau 
să mă odihnesc, mâncând din traistă hrana luată de 
acasă.  

De fapt, în prim plan, o siluetă aşezată nu departe de 
un pâlc de copaci stă aplecată şi mănâncă sau se 
gândeşte la cele ce urmează să le facă în după amiaza 
care a început. Arborii abia schiţaţi în pete de culoare, 
nuanţe de vară târzie când arşiţa a rumenit frunzele mari 
şi pline de umbre, iarba înaltă şi grasă şi parcă şi cerul pe 
care norii vineţii şi murdari întretaie ochiurile spălăcite 
ale albastrului.  

Să fi fost la coasă ? Să fie doar un drumeţ ? După 
copaci sunt aruncate două căpiţe de fân cosit mai demult 
după culoarea brună pe care o au. Și nu ştiu dacă în 
acelaşi plan pe colină sunt casele unui sat îngălbenite şi 
ele de căldura nămiezii. Ocru, verde de crom, violet şi 
multe alte nuanţe de galben, verde, portocaliu îmi 
conduc ochii în perspectiva unor dealuri ce se aşează 
cuminţi şi ele unele după altele să întâlnească neliniştea 
orizontului. 

Doar cerul curge, doar el se mişcă. Este singurul care 
trezeşte viaţa prin ochii pictorului. Umbrele din arbori, 
din sat şi de pe culmile dealurilor dau contrast în dorinţa 
autorului de ase adăposti de caniculă. Restul e o natură 
statică, împietrită de căldură şi-n faţa acestui tablou, al 
cărui titlu e Peisaj la nămiezi şi mintea-mi vrea somnul de 
după-amiază. 

 

 

                                                 
1 Peisaj la nămiezi 

D 
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Dintre peisajele lui Gustav Klimt, cel mai probabil, 
mă simt atrasă de Bauerngarten mit Kruzifix. Roţile 
mărunte de floarea soarelui dau un nou imbold stilului 
baroc, adunându-se în faţa mea, îmbrăţişându-se ca o 
cale florală înspre crucifixul din grădină. E o legătură 
între mine şi divin creată prin flori la marginea livezii. 
Tabloul plin de culori are atâta viaţă, chiar dacă un 
minunat crucifix, înfăţişând credinţa în Isus, reprezintă 
viaţa după moarte.  

În planul următor livada, ferma - o construcţie din 
lemn - arată planul uman, preocuparea zilnică a celui 
care se pierde în adâncimea fără sfârşit a rodului muncii 
sale. Flori în diverse nuanţe de roşu, galbene, albe se 
amestecă în verdele ierbii sub umbra copacilor care 
înconjoară într-o protecţie pioasă simbolul divinităţii. 
Ecoul trunchiurilor şi crengilor între care este aşezat 
crucifixul realizează un altar perfect în mijlocul grădinii, 

între locul din care privesc şi până în depărtare fiind 
copleşită de bogăţia culorilor şi formelor florale. Ele 
devin astfel un omagiu tăcut, plin de viaţă, iar tufa de 
floarea soarelui care înconjoară piciorul crucii pare o 
maramă ţesută din raze de soare, din privirea Maicii 
Sale. Crucifixul se înalţă asemenea florilor. Lemnul său 
creşte ca şi copacii dimprejur. Doar un mic petec de cer 
ne ascunde cuminte universul, înţelegând astfel că eu 
sunt aici să primesc binecuvântarea de a ajunge acolo, 
muncind, visând, iubind şi crezând, doar prin El. Deşi e 
un peisaj în grădina fermei, tabloul este o compoziţie 
spirituală şi-mi dă o siguranţă extraordinară. La Viena 
sunt multe tablouri demne de comentat, descrierea lor 
realizând de fapt o compoziţie în care înlocuim formele, 
culorile, sentimentele pe care ni le crează un pictor, cu 
simbolurile cuvintelor. 
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Constantin COROIU 
 
 
 
 
 
 

Machiavel în 
haine de lucru 
 
 

pariţia la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi 

Artă, în colecţia tip Pleiade, coordonată de 

academicianul Eugen Simion, a publicisticii lui 

G.Călinescu din perioada 1920-1947, în şase masive 

volume, mi-a adus aminte de o Rotondă 13 de la Muzeul 

Literaturii Române din Bucureşti – era anul1975 – când 

cunoscutul gazetar ieşean Aurel Leon, mort în toamna 

anului 1996, după ce fusese mai bine de un deceniu 

decanul de vârstă al ziariştilor români, ne spunea: 

„Înainte de a fi scriitor şi critic, Călinescu a fost un mare 

gazetar – prin temperament, prin combustie, prin nerv… 

Avea o vervă combativă ce-l făcea să pară uriaş”. 

     Memorialistul se referea la imaginea acelui 

Călinescu din epoca interbelică pe care îl cunoscuse 

bine, mai ales în perioada ieşeană, cea mai importantă şi 

mai fecundă pentru biograful lui Eminescu şi al lui 

Creangă. Peste ani, G. Călinescu avea să rememoreze cu 

nostalgie şi recunoştinţă: „Aici (la Iaşi – nota mea) am 

luat eu doctoratul, aici mi-am început cariera 

universitară, aici am elaborat Istoria literaturii române… 

şi tot aici am tipărit Jurnalul literar ajutat de nişte tineri 

studenţi vioi, dinamici şi plini de entuziasm pentru 

cultură”. 

      „Istoria literaturii române de la origini până în 

prezent”, cea a lui Călinescu şi nu o alta, nu putea fi 

scrisă oriunde. După cum nici prelegeri universitare sau 

alte fapte culturale de anvergură, fundamentale, nu sunt 

posibile la acelaşi nivel de performanţă în oricare loc de 

pe Pământ. Rachmaninov venea la graniţa Rusiei, mă 

rog a Uniunii Sovietice, ca să respire la propriu aerul 

patriei natale pentru a mai putea crea muzică, iar 

Dostoievski, aflăm din jurnalul soţiei sale, Anna 

Grigorievna, şi-a scurtat precipitat sejurul într-un peisaj 

superb din Alpii elveţieni, fiindcă nu putea scrie decât 

înfiorat de suflul tragic şi melancolia spaţiului rusesc. 

     Cât priveşte prelegerile universitare, iată ce-mi 

spunea într-un interviu unul dintre „tinerii studenţi” 

despre care amintea Călinescu, şi anume Alexandru 

Piru: „Memorez îndeosebi din perioada aceea, 

prelegerile de la Universitatea din Iaşi, cele mai 

strălucite ce s-au făcut vreodată în România. Ele adunau 

un public imens… Prelegerile s-au repetat apoi la 

Bucureşti, dar nu mai aveau farmecul celor de la Iaşi, 

care, pentru noi, studenţii de atunci, au constituit un 

adevărat regal”. 

     George Ivaşcu, şi el unul dintre tinerii „dinamici” 

apropiaţi magistrului, de fapt cel mai apropiat şi mai 

credincios, evocându-l odată pe Călinescu la Zilele 

culturii de la Oneşti, ce îl au ca patron spiritual pe 

genialul critic, depunea mărturie că acesta avea 

gazetăria în sânge.  „Jurnalul literar” a apărut la Iaşi, la 1 

ianuarie, 1939. Până atunci însă Călinescu editase 

revistele „Roma” şi „Capricorn”. Tot în anii 

premergători epocii ieşene (1936-1944), Călinescu îl 

cunoaşte pe I. Valerian, la cenaclul lui E. Lovinescu. 

Tocmai se produsese la „Viaţa literară” a lui Valerian „o 

răzmeriţă”, ceea ce îl determină pe tânărul profesor să-şi 

exprime dorinţa de a colabora cu neobositul publicist: 

„Să ne unim forţele, să deschidem ochii somnoroşilor”. 

Spre bucuria lui I.Valerian, criticul se oferă să susţină 

A 
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Poşta redacţiei, indignat fiind că revistele importante îşi 

„băteau joc de începători” şi manifestau „faţă de 

generaţiile noi” o „agresivitate” nocivă. Poate că în 

această revoltă a lui Călinescu era şi un reflex al 

mâhnirii celui care fusese întâmpinat cu reticenţă, ba 

chiar cu ironie, la Poşta redacţiei a „Sburătorului” de 

către D. Nanu şi E. Lovinescu. Orgoliul lui Călinescu a 

suportat, fără îndoială, greu un asemenea tratament. Dar 

am exagera neîngăduit, dacă am judeca angajamentul 

său în publicistică reducându-l la ecoul unui fapt totuşi 

mărunt, deşi vehemenţa sa era maximă: „Dacă unii 

deştepţi şi-ar da seama că răspunsurile de la Poşta 

redacţiei sunt uneori hotărâtoare în viaţa intelectuală a 

unui individ, n-ar ucide un debutant prin grosolănie, 

poate un scriitor de mâine, întotdeauna însă un iubitor 

de literatură”. Puţin mai târziu, de la Timişoara, unde 

fusese purtat cu catedra, el îl asigura pe I. Valerian, 

printr-o scrisoare datată 22 octombrie 1928: „Ţi-am mai 

spus şi rândul trecut că voi face rubrica mea obişnuită în 

pagina I-a, săptămânal. Voi trata în genere materie care 

să stârnească polemică” – promitea tânărul Călinescu. 

     Din Banat, el îi trimitea, într-adevăr, lui I. Valerian 

texte pe diverse teme, inclusiv articole de fond. Se 

vădeşte încă de pe acum nu doar impresionanta-i 

productivitate, pe care ediţia ce o avem acum pe masă, 

coordonată de reputatul editor Nicolae Mecu, o atestă cu 

asupra de măsură, dar şi voinţa sa de confruntare şi, 

implicit, de delimitare. 

     Provizoratul perpetuu, lipsa vocaţiei şi a cultului 

pentru monumental, automulţumirea mic-burgheză a 

celor mai mulţi intelectuali români (a se citi: simpli 

posesori de diplome), snobismul, ploconirea faţă de tot ce e 

străin („Ideea pe care o avem noi, Românii, despre 

«străini» este de aşa natură că ne împiedică adesea de la 

exercitarea propriilor noastre facultăţi”), dezinteresul 

privind marile idei şi proiecte în planul culturii şi 

civilizaţiei, goana după profesii lucrative („…avem 

nevoie de creatori, de arhitecţi, de gânditori originali, de 

ingineri inventivi… Cultura română nu va începe decât 

în ziua cînd va apărea întâia creaţie română tehnică, fie 

şi o sfârlează automată cu proces intermitent”), 

carierismul („Cine a făcut o carieră a renunţat de la 

început la orice activitate legată de contemplaţie. În linii 

generale el nici nu este un intelectual”), neaderenţa la 

spiritul critic, agramatismul, parvenitismul, ciocoismul, 

incultura, formele fără fond, cosmopolitismul găunos, 

incapacitatea de a duce o lucrare pînă la capăt, dispreţul 

faţă de valorile naţionale, demagogia şi corupţia 

politicienilor, impostura – toate acestea şi multe altele 

sunt temele scriitorului la gazetă G. Călinescu, ale gâlcevii 

sale cu lumea, abordate în cele mai variate şi mai 

inspirate formule, genuri şi specii publicistice şi literare. 

Este opera unui „căpcăun” al condeiului, cum îl 

caracteriza acelaşi ziarist şi memorialist pe care îl citam 

la început. Călinescu vrea parcă să confirme zicerea 

goetheană potrivit căreia geniul este (şi) o chestiune de 

cantitate. Rar se întâmplă ca într-o cultură să apară un 

scriitor total (sintagma aparţine lui Al. Dima, esteticianul 

şi comparatistul format la şcoala şi ţinuta Vianu, care a 

şi scris un studiu intitulat: G. Călinescu – scriitor total), 

comparabil din acest punct de vedere, în cultura noastră, 

doar cu Nicolae Iorga, care să treacă, cu atâta 

dezinvoltură, din liniştea bibliotecii în tumultul Cetăţii, 

de la ţinuta „în haine somptuoase ca Machiavel”, în 

„inactualitatea” artei şi filosofiei, la cea a luptătorului în 

haine de lucru, proprie jurnalistului. În ambele ipostaze, 

Călinescu şochează – prin contradicţie, paradox şi 

inimitabil stil oximoronic – simţul comun şi chiar „bunul 

simţ” care nu e lipsit de o anume suficienţă şi are nu o 

dată un efect inhibitor. Aflat „în afara oricărei 

prevederi” (cum definea el însuşi geniul), un Călinescu 

în şort, explicând colaboratorilor săi de la Institutul de 

istorie, teorie literară şi folclor regulile baletului clasic, 

este o imagine-simbol pentru mobilitatea şi 

dezmărginirea unui spirit enorm. După cum definitorie 

este sublima candoare de a încerca să facă, prin scrisul la 

gazetă, din fiecare cititor, dacă nu un uomo universale, 

măcar un intelectual (în sens etimologic)! 

     După 1944, de numele lui Călinescu – „Proteu cu 

zeci de feţe şi costumaţii europene”, cum îl caracteriza 

Adrian Marino înainte de a-l ponegri într-o întristătoare 

carte de memorii – se leagă şi apariţia a două publicaţii 

postbelice: „Naţiunea” şi „Tribuna poporului”. Cei care 

i-au fost aproape sau l-au cunoscut în anii de dinaintea 

„obsedantului deceniu” spun că directorul de gazetă 

Călinescu era foarte mândru că ştie să construiască un 

ziar. Un memorialist îşi aminteşte că l-ar fi auzit chiar 

constatând satisfăcut: „sunt foarte deştept”. Dincolo de 

anecdotică, fapt este că G. Călinescu „avea ziaristica în 

sânge”. Ştia bine ce spune George Ivaşcu, el însuşi un 

mare arhitect de publicaţii, poate cel mai mare din 

epoca, din epocile postbelice alături de Octavian Paler. 

     Într-un articol despre N. Iorga („Contemporanul”, 

nr. 11, 1946) Călinescu, făcând elogiul spiritului critic 

autentic, scria: „Omul excepţional, expus privirilor 

tuturor, este ca pomul care, crescând, măreşte crestătura 

neînsemnată şi-i dă înfăţişare de plagă”. 

     Procurorii literari de azi ar putea lua aminte! 

● 
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Constantin TRANDAFIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Zarifopol   
şi imperativele  
artei literare 
 
 

. L. Caragiale, prietenul cu 22 de ani mai în vârstă 
al lui Paul Zarifopol,  descoperea, primul, 
însuşirile de căpătâi ale eseistului: agerimea 

minţii, adânca pricepere a artei şi marea lui putere de 
analiză -, atribute datorate educaţiei intelectuale, precum 
şi, cum spune dramaturgul, „acele, şi mai rare, calităţi ce 
nu se pot căpăta, ci se posedă, calităţi ale spiritului de 
elită şi ale talentului: dragostea caldă de artă şi 
entuziasmul de frumos fără posibilă amăgire şi pornirea 
lor”. Înainte de orice, Zarifopol este un eseist care 
împacă libertatea de gândire cu rigoarea judecăţilor şi a 
scriiturii. Problemele estetice îl preocupă într-o măsură 
mai mare decât critica în act, dar estetician în înţelesul 
doctrinar al problemelor de artă nu este, ci mai degrabă 
poate fi considerat teoretician al ideilor literare, 
deopotrivă suplu şi precis, ceea ce Remy de Gourmont  
(cu care se aseamănă frapant) numeşte „la critique a la 
culture des idées”. I s-a refuzat calitatea de critic în 
accepţia încetăţenită de comentator al literaturii curente, 
care întâmpină, explică şi evaluează. E, adică, un critic cu 
aplicaţie de debater pe marginea unei literaturi 
consolidate. Aceasta este, în esenţă, critica eseistică. Şi 
totuşi, vocaţia lui speculativă o egalează pe cea a 
adecvării la concretul operei. Unii eseişti se pierd în 
arcane teoretizante ori specioase. Zarifopol se cufundă în 
„miezul” operei cu libertatea sa de spirit neîngrădită. E o 
critică de opoziţie şi reflexivitate, interpretativă, care 
înfloreşte numai pe terenul unei literaturi evoluate. El 
încearcă şi reuşeşte realizarea unui echilibru între ideea 
literară şi procedeul analitic, sprijinit pe o reală 

capacitate de asociere şi disociere, generând demersuri 
ale inteligenţei exploratoare. 

Criticul, congener cu E. Lovinescu, s-a aplecat prea 
puţin asupra literaturii române în curs, ceea ce a produs 
mari rezerve faţă de „autoritatea” lui în materie. Mai ales 
că a elogiat pe romancierul Ion Minulescu, pe scriitori ca 
Al. O. Teodoreanu, Teodor Scorţescu,  Dragoş 
Protopopescu şi a contestat valoarea unor nume mari, 
precum Goethe, Schiller, Stendhal,  Renan, Maupassant 
etc. Mai mult decât bunăvoinţa arătată unor scriitori 
români, au intrigat  peste măsură „ireverenţele” faţă de 
unele curente şi de unii scriitori reputaţi ai literaturii 
europene. Acum nu i s-a mai contestat puterea critică, ci 
însuşi gustul estetic.  Într-adevăr, când e vorba de unele 
somităţi mult şi prea uşor adulate, Zarifopol se poartă 
fără pic de smerenie, dacă  găseşte motive, uneori de-a 
dreptul scandalos pentru firile expuse devoţiunii 
necontrolate. Această mefienţă izvorăşte dintr-o 
cunoaştere perfectă a domeniului şi mai are şi scopul de 
a da o replică celor subjugaţi la „estetica şcolărească”. În 
consecinţă, i s-au alipit epitete vestejitoare, chipurile 
după măsura dată de el: „negativist”, „dizolvant”, 
„sceptic obtuz”, „sfărâmător de idoli”, „diletant” etc. Dar 
mai mult decât anumiţi scriitori, sub muscheta criticului 
cad „mofturile” din sfera social-politică şi cea cultural-
artistică. Aici, moralistul modern îşi face simţită prezenţa 
cu neobişnuită acuitate. Într-un „Manifest” din 1933, 
paradoxalul eseist precizează cu ironie inconfundabilă: 
„Aşa, m-am hotărât să pun în adevăr capăt sacrificiilor de 
oameni. Simt că e mult mai potrivit caracterului meu să 

I 
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sacrific idei. Sacrific ideile proaste despre literatură şi genurile 
ei, despre vocaţia literară, despre gustul artistic, despre gustul 
publicului. Le sacrific, slujindu-mă de răposaţi - disecarea 
cadavrelor cel puţin e permisă europeneşte -, iar uneori 
slujindu-mă de străini în viaţă, ceea ce fără îndoială este 
patriotic. 

S-mi sacrific compatrioţii? Asta nu se poate. 
Pe dânşii îi informez, frăţeşte”.  
 
                                           * 
Aşa se face că Zarifopol trece drept un trouble fęte, 

uneori un judecător de o impoliteţe oripilantă. Mai 
semnificativ e că nu respinge oricum nume consacrate. El 
suspectează superioritatea sacramentală, deconspiră şi 
cusururile, pentru a aduce astfel soclul la o înălţime 
rezonabilă. E drept că, în pofida subtilităţii şi discreţiei 
de fond, caricarea nu-i exclusă din procedeele criticii 
sale, după cum nu-s de ascuns nici condamnările uneori 
sumare. În sfârşit, iată un fapt încă nepus suficient în 
evidenţă: cantitativ, preferinţele sale depăşesc mult 
neadeziunile. Şi mai dă de înţeles că nu curentul literar, 
metoda, genul, scriitorul ca individ istoric îi dirijează 
opţiunile sau inaderenţele, ci numai prezenţa sau 
absenţa artei literare. Ceea ce nu-i chiar aşa întotdeauna. 
Clasicismul francez ar fi produs numai imitatori şi 
dogmatici; romantismul - numai „genii libere”, marcate 
de sentimentalism, retorism, moralism, didacticism, 
filosofări puerile, în absenţa oricărei griji pentru arta 
literară; naturalismul s-a axat pe pozitivism opac şi 
„lirisme venerice”.  

Preţuieşte literatura antică orientală şi pe cea 
grecească, „actualismul şi independenţa vechilor greci”, 
„suprema spontaneitate elină”; Eschil e primul mare 
poet tragic al lumi, poezia lui Anacreon e „delicată şi 
suavă”. Literatura medievală îi satisface gustul estetic, 
fără rezerve, datorită criteriului „naivităţii” şi francheţii 
nealterate de ambiţii cărturăreşti. Villon şi Dante sunt 
trecuţi între scriitorii de raftul întâi; Boccaccio are meritul 
de a fi iniţiatorul nuvelei europene; Cervantes face parte 
dintre „cei mari”, „génies rares”. Rabelais îi oferă mari 
plăcere artistică  prin realism, acumulările lui „enorme şi 
erudite” şi inteligenţă splendidă: „Tema sa este viaţa, de 
aceea atâta acţiune şi mişcare. El poate fi comparat cu Rubens 
şi Jordaens. Modalitatea sa artistică este pe deplin liberă. 
Adaptată de fiecare dată obiectului: schiţând în mod concis sau 
povestind pe larg, după cum este necesar [...] El este realist, 
îndreptăţind în egală măsură toate formele vieţii şi redând cu 
aceeaşi măiestrie atât viaţa interioară, cât şi pe cea exterioară. 
În mai mare măsură chiar decât farsa, el este cel mai mare 
premergător al lui Moličre.”  

 
Realismul înseamnă pentru Zarifopol o calitate de 

prim ordin a artei. Datorită acestei însuşiri (sub aspectul 
observaţiei psihologice, în primul rând), dar şi din alte 
motive, sunt bine cotaţi moraliştii. Cel mai mult, 
Montaigne. În creatorul Eseurilor e văzut modelul 

scrupulului artistic şi al supremei inteligenţe. Pentru 
criticul nostru, el e „surprinzătorul impresionist din 
secolul al XVI-lea”, „splendidul şi graţiosul” moralist din 
stirpea oamenilor „obsedaţi de inteligenţă”. 
Impresionismul lui Montaigne e, orice s-ar spune, o 
intuiţie de mare fineţe. Ceea ce nu-l opreşte pe exeget să 
scape şi o mică răutate privind „boieria” negustorului de 
curând primit în rândul gentilomilor. În studiul Pentru 
explicarea lui La Rochefoucauld şi în alte împrejurări 
Zarifopol se opreşte cu neascunsă plăcere asupra ducelui 
moralist, „cel unic în agerime şi adâncime”. Îl atrage mai 
cu seamă la autorul Maximelor înalta lui intelectualitate, 
„perspicacitatea miraculoasă”, capacitatea unică de a 
descifra cele mai ascunse taine ale vieţii interioare. Nici 
Fénelon nu-i prilejuieşte asprirea vocii, măcar că e 
surprins în complicitate cu anticii. În schimb, Pascal se 
bucură de sinceră admiraţie. Ca şi La Rochefoucauld, 
Pascal ne învaţă că trebuie să avem în vedere diversitatea 
nemărginită a indivizilor, că relativismul funciar se 
opune perspectivei pozitiviste reductive. 

 

 
Cum se vede, „negativistul” Zarifopol are destule 

atitudini pozitive. Ba încă îşi face şi idoli! Cel din frunte, 
Shakespeare: ”mi-ar putea ţine loc pentru toţi ceilalţi 
autori pe care îi preţuiesc”. Tot ce e artă literară de atunci 
încoace poartă sigiliul lui; Marele Will „şi-a pus pecetea 
fierbinte pe sensibilitatea noastră literară”: „Libertatea 
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structurii artistice, moştenită de acest geniu şi desăvârşită de 
dânsul, a fost astfel încât opera lui este o anticipare aproape 
totală a tuturor inovaţiilor pe care le-a trăit arta europeană de 
atunci încoace. Omul acesta a adus prima noutate 
considerabilă, după arta greacă. Desigur arta lui ar putea fi 
subsumată, la rigoare, unei idei greceşti, ideii de artă 
dioniziacă; dar să observăm îndată că termenul şi conceptul 
acesta sunt extrase şi abstrase de către un supraromantic 
modern din practica greacă”. 

În contul lui Shakespeare e trecută analiza (nu e 
specialitatea francezilor, cum pretind ei). După Eschil, 
tragicul prin el capătă drept de cetăţenie literară. 
„Creaţia” şi-a găsit, tot în e, un realizator deplin; arta lui 
întruneşte şi relief, şi culoare, şi mister; în ea latura 
genuină se îngemănează cu înalta reflexivitate. Aproape 
în tot ce a scris, continuă elogiul, Marele Brit e un 
Începător. A-i demonstra superioritatea faţă de Racine 
(cum a încercat Stendhal) e o treabă inutilă. În prezenţa 
acestui „geniu uriaş” pălesc definitiv „talentele onorabile 
sau strălucite” ale Renaşterii”. 

 
În virtutea „legii” mutaţiei valorilor (dar mai mult 

din oroarea de nenaturaleţe, de imitaţie şi dogmă), 
Zarifopol se îndârjeşte să compromită venerabila carte 
de vizită a clasicismului. A clasicismului francez; adică o 
formulă anumită de artă, şi mai puţin clasicismul în 
accepţia mai largă -  consacrare pe care o dă timpul 
operelor cu adevărat valoroase. Prin urmare, faţă de 
„epoca de aur” a secolului al XVII-lea francez irespectul 
lui Zarifopol merge de la tachinările vioaie până la 
maliţia vitriolantă. Fără grija că vexează orgoliul galic, el 
dă pe faţă o imagine  aproape comică a autorilor clasici: 
„Clasicii sunt nume proprii de literaţi şi de artişti, pe care le 
învăţăm la şcoală sau le aflăm mai târziu, din cărţi sau de la 
persoane frumos cultivate”. 

Această alergie veselă e declanşată în special de 
dublul păcat săvârşit de clasicul francez: imitarea 
sclavică a antichităţii şi credinţa că el însuşi e un model 
de imitaţie obligatorie. E. Lovinescu învinuia şi el 
clasicismul de „imitaţie retrospectivă”, dar găsea că, 
dincolo de împrumutul motivelor, al personajelor şi al 
tehnicii, „realitatea e contemporană”. Molière e dojenit 
pentru  cochetăria cu dogma clasicităţii, deşi nu scapă de 
concesiile făcute vulgului. Potrivit neîndurătorului critic, 
tragediile clasicismului, ale lui Corneille şi Racine, se află 
într-o stare şi mai rea, aproape jalnică. Se înţelege că sunt 
aduse argumente peste argumente, pline de farmecul 
contestării, dar care aşa de mult au contrariat. 

Refractar la canoane şi la ideea bombastică de 
Unitate şi Absolut, în numele diversităţii şi 
relativismului, Zarifopol nu e de acord cu superlativele 
zornăitoare cu care fanaticii acompaniază numele lui 
Goethe. Divinizarea nestăpânită îi întărâtă criticului 
nostru pofta tăgăduielii. Goethe e mare, fără îndoială. În 
poezia germană el începe un stil nou; Mefisto e o creaţie 
remarcabilă, scena morţii lui Faust face parte din ceea ce 

s-a scris mai bine vreodată. Dar „universala excelenţă”, 
„fiul de burghez din Frankfurt”, întruchipează cu 
fidelitate excesivă practicismul burghezului german şi 
devine „maniac ilustru al clasicismului”. Cât despre 
Schiller, scrierile acestuia îl decepţionează total, fiindcă 
au   produs triumful absolut al stilului patetic, capitol la 
care germanii excelează. 

 
Dintre romantici, Zarifopol nu acceptă decât stilul 

polemic, în diverse tonuri, al lui Heine, şi „scrisul artist” 
al anticipatorului Chateaubriand. În rest, sentimentalism, 
didacticism, „groaznice diluări”, umanitarism dulceag, 
antiartistic. În acest sens, primul loc îl deţine George 
Sand, „cea uşoară la minte”. „Tatăl” Hugo întocmeşte, şi 
el, doar „scheme de pasiuni”, umplute cu frumuseţi 
confecţionate, fără grijă stilistică. 

O totală intoleranţă manifestă Zarifopol faţă de 
scrisul lui Stendhal, cel atât de preţuit, la noi, de Camil 
Petrescu, Mihail Sebastian şi de alţi „autenticişti” şi 
„experienţialişti”. Comportamentul cunoscutului şi 
recunoscutului scriitor este cercetat, mai în glumă, mai în 
serios, cu uneltele psihologismului şi „freudismului”; de 
fapt, o parodiere a interpretărilor unor stendhalieni 
psihanalişti. Rezultă că Stendhal a fost setos de glorie, 
vanitos, „practicist elementar”, snob, dandy, „literat din 
necaz”. Că a trăit sub presiunea voinţei şi a instinctelor; 
că mai mult a căutat adoraţia femeilor; că a fost mereu 
obsedat de ideea pieţei sociale. Iar scriitura lui e de o 
neglijenţă descalificantă - „încarnarea supremă a urâtului 
literar”... Şi Balzac e comentat fără cordialitate, din cauza 
lipsei de exigenţă artistică. Indiferenţa lui faţă de stil l-a 
dus până în pragul „terfelelii stilistice a unui Rétif de la 
Bretonne”. Personajele create de el, atât de mult 
apreciate, sunt „excesive în toate privinţele”, simple 
biografii sentimentale. Realismul autentic nu poate fi 
sentimental. Cel mai mult păcătuieşte în această privinţă, 
a sentimentalismului ucigaş de artă, Guy de 
Maupassant. O primă constatare este aceea că 
„sentimentalul Maupassant” adoptă, în principiu, 
estetica lui Flaubert, adică obiectivitatea, observaţia 
exactă a realităţii, înlăturarea explicaţiei psihologice. Cu 
toate acestea, literatura lui pătimeşte tocmai din pricina 
devierii de la principiul autenticităţii. Eroii sunt 
unilaterali, puşi într-un contrast geometric, maniheistic, 
deci artificial. Goana după senzaţional, anecdotismul, 
bizareriile duioase, poncifele, explicaţiile diluate, stilul 
neglijent, banalitatea imaginii - iată aproape toate 
carenţele literaturii adunate la un loc. După o 
„desfiinţare” atât de nemiloasă, ni se recomandă notele 
de călătorie ale lui Maupasant. La fel, o hotărâtă 
desconsiderare se abate asupra lui Renan, „profesorul cu 
marafeturi de artist”, caz tipic de „prefăcătorie literară”: 
pedagogie încărcată cu dialoguri inutile, calofilie, 
afectare, retorism, eleganţe demult expirate, frumuseţi 
reglementare etc.  
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Preţuire aproape integrală nutreşte Zarifopol pentru 

Flaubert. Efortul marelui scriitor de a scrie perfect îl 
entuziasmează pe prietenul lui Caragiale şi admiratorul 
lui Arghezi. Autorul Doamnei Bovary ar răspunde în cel 
mai înalt grad dezideratului fundamental al artei: 
respectul pentru gândirea şi imaginaţia expresivă. 
Zarifopol pare să fi descoperit  artistul ideal în proză. 
Trece în seama lui privilegiul de a fi înzdrăvenit, pentru 
prima dată în secolul al XIX-lea, conştiinţa literară şi de a 
fi deschis drumul prozei moderne. Acest scriitor artist a 
pecetluit cu dispreţ simpla literatură, postulând 
noutatea, strălucirea sobră a stilului, obiectivitatea şi 
luciditatea artistică, liniştea epică şi vigoarea 
constructivă: „Flaubert şi parnasienii au înzdrăvenit 
conştiinţa literară care se muiase, biruită de pretexte 
umanitare la Hugo şi George Sand, sau religioase în 
groaznicele diluări ale lui Lamartine, sau înăbuşită de 
preocupări «ştiinţifice» şi semimoralistice cum a fost în cazul 
lui Balzac. De atunci, literatura franceză s-a făcut tot mai 
mult artistă. Imensa ei diversitate şi bogăţie, de la începutul 
simbolismului încoace, o fac să fie, pentru lumea întreagă, cea 
mai înaltă şi mai grea şcoală literară”. 

Flaubert inaugurează „o sobrietate nouă, stranie 
aproape”, iar cu Salammbô a revitalizat romanul istoric 
„cu procedeele realismului modern”.  

Literatura rusă îl încântă cu deosebire. „Ruşii sunt 
oameni care nu se strâmbă”, au „un naturalism direct, 
oarecum spontan” - iată o însuşire pe care iubitorul de 
autenticitate Zarifopol o trece în prim-plan: „Scrisul 
ruşilor lasă totdeauna aceeaşi impresie de obiectivitate 
panteistică, făcută oarecum din o linişte esenţială, din o atenţie 
naturală şi egală ce continuu se interesează de toate lucrurile, 

aşa cum sunt şi cum vin, fie că, de exemplu, Tolstoi îşi ia 
materialul din varietatea existenţei ruseşti, fie că ni se descrie 
o lume violentă şi bizară, ca la Dostoievski”. 

 
 Simţul tragic îl au şi norvegienii. Ibsen în cea mai 

mare măsură. Înnoirea viziunii şi a stilului dramatic, 
realizată de el, se aseamănă cu aceea provocată de 
Flaubert în roman. Stilul teatrului a fost, de la acea dată, 
epurat de forme anacronice, de monolog, de 
discursivitate, de patetism. 

Naturalismul îi stimulează lui Zarifopol o judecată 
foarte aspră. Nemulţumirea lui e acum invincibilă. Nici 
nu-i recunoaşte, naturalismului, o prezenţă demnă de a 
fi ridicată la rang de mişcare literară. E, zice el, o rătăcire 
oarecare a unor oameni denaturaţi de goana după 
scientism, de pesimism prefăcut şi ademeniţi de peisajul 
erotic fără perdea, de senzaţionalul murdăriei şi 
urâciunii, cu pretenţia de a da documente de viaţă trăită. 
„Roman naturalist?” - se întreabă mirat criticul nostru. A 
fost ceva „pe vremea bunicilor”, dar încă de pe atunci se 
născuse mort. A fost Emile Zola cu „elocvenţa [lui] 
vulgară”. 

 
 Literatura secolului al XX-lea îl cucereşte pe 

„cârtitorul” Zarifopol, de la Gide şi Proust, la  Valéry, 
Cocteau, Rilke, T. S. Eliot, chit că poezia - recunoaşte el - 
îi creează unele dificultăţi. Să vedem numai un eşantion 
demonstrativ: consideraţiile sale despre Proust. Începe 
prin a declara că nu-i place, dar că ar face un efort de 
acomodare - şi-i reuşeşte exemplar. Primul contact cu 
opera lui îi produce o repulsie aproape fizică: „geniu al 
infectului”, „artistul descompunerii”, „cântăreţul morţii 
murdare”, al dejecţiei şi cadavericului”, „maistru 
greţosului continuu”. Cu explicaţia: „Înţelegeţi, nu e vorba 
de figuri dezgustătoare sau de scene scârboase: ci, prin 
apucătura lui de a descompune, prin geniul său - care e poate o 
formă a impotenţei - geniul de a nu isprăvi niciodată: orice, 
dar orice, se gelatinizează respingător. Prin fleşcăirea 
neîncetată a orice, el nu te lasă să scapi de sub apăsarea unei 
distrugeri neîntrerupte, blajină şi neîndurată. La fiece pas se 
repetă aceeaşi gradaţie, de la searbăd spre vomitiv. Proust 
îmbălează şi clefăie, clefăie impresiile până li se topeşte formă, 
culoare, savoare - şi icneala intervine fatal, ţinând loc de ritm. 
În formulă abstractă: se devalorează tot cuprinsul posibil al 
experienţei; şi această devaloare se face potolit, printr-o 
morfoleală lentă şi într-o târâre damblagie - lucruri de spaimă 
pentru un suflet de normală vigoare. Între pesimiştii din 
literatură, locul lui Proust e memorabil. Pesimismul lui a 
născut o estetică ce apare ca estetica solitarilor impotenţi, dar 
nerezignaţi. Metoda lui de artă e metoda mozolelii tenace 
alternată cu tresăririle unui stomah dezolat de dispepsie. Ca şi 
cum un apetit sexual neajutat de organele corespunzătoare ar 
căuta consolare prin icneli şi vărsături”. 

La înţelegere şi descifrare recurge Zarifopol în 
excelentul studiu Despre metoda şi stilul lui Proust, 
contribuţie românească de primă importanţă la exegeza 
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proustiană. Foarte pe scurt spus, arta scriitorului francez 
e pusă pe seama faptului că retorismul a fost „omorât”, 
printr-un fel de vorbire tăcută. Arta europeană a trecut, 
odată cu simbolismul şi cu Proust, de la elocvenţa 
discursivă la „stilul meditaţiei şi al visării solitare”. El nu 
purcede din filosofia lui Bergson, cum s-a spus, ci are 
intime filiaţii cu Tolstoi şi Dostoievski. Şi mai curând 
succede „impresionismului” montaignian şi saint-
simonian, dar se deosebeşte de înaintaşii săi conaţionali 
prin perspectiva psihologică modernă. Dacă psihologia 
clasică, mai ales cea franceză, cultivă generalităţile, iar 
psihologismul mai nou cată să facă „ştiinţă”, 
„mucenicul” Proust  pune accent pe detaliile sufleteşti, 
pe „nimicurile bizare”, în aşa fel încât  obţine „un 
pitoresc nou”. Pentru minuţia şi precizia stilului, precum 
şi pentru construcţia frazelor mamut, cu contorsionări ce 
ţin de complexele mişcări interioare, Zarifopol face 
trimiterea neaşteptată la Kant şi Hegel. 

                                          * 
În ultima parte a vieţii sale Zarifopol s-a aplecat mai 

mult asupra literaturii române, realizând o rapidă 
incursiune în istoria poeziei noastre, Poezia românească în 
epoca lui Asachi şi Eliade, Din istoria poeziei româneşti, 
studiul Alecsandri şi repetatele referinţe la Eminescu. Ar 
fi continuat, sunt toate indiciile, cu poezia noastră de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului 
al XX-lea. Se hotărâse - dar era prea târziu, el nu avea de 
unde să ştie acest lucru - să se consacre literaturii 
române. 

Prin Caragiale, Zarifopol s-a pătruns de spiritul 
junimist. Deşi nu mai credea în rostul asociaţiilor şi 
societăţilor, „Junimea” i-a creat credinţa  de „elită 
triumfătoare”. Scriind despre Eminescu, are convingerea 
că se găseşte în faţa unui geniu indiscutabil, a cărui artă a 
făcut să se învechească dintr-o dată tot ce se scrisese 
până atunci în literatura română. Creangă n-a fost un 
simplu înregistrator folclorist, ca Ispirescu, ci o 
personalitate creatoare de cea mai înaltă cotă. Analogia cu 
Rabelais e de acceptat, nu şi aceea cu moraliştii Schmidt 
şi Andersen, nici cu Charles Perrault; Creangă are, 
comparativ cu acesta, umor în dialog, compunere 
dramatică şi vervă populară. 

E de înţeles că Zarifopol s-a apropiat cel mai mult de 
opera lui I. L. Caragiale, „Herr Direktor”, cum îi spunea 
criticul fostului director al Teatrului Naţional. 
Încununarea a fost ediţia operei marelui scriitor, 
continuată de Şerban Cioculescu după neaşteptata 
dispariţie a lui Zarifopol, în mai 1934. În 1932 i se acordă 
premiul Societăţii Scriitorilor Români pentru ediţii 
critice. G. Călinescu scria în legătură cu această realizare: 
„Intelectualitatea adâncă a lui Paul Zarifopol s-a relevat 
pentru cei mai mulţi în ediţia critică a operei lui Caragiale, pe 
care o socotesc cea mai de seamă lucrare a sa. Nimeni dintre 
tineri nu s-a încumetat la o asemenea întreprindere, ce aduce 
atât de puţină satisfacţiune morală. El a făcut-o cu răbdare de 
investigator istorico-literar occidental. Nu-ţi vine să crezi că 

fără nici o tradiţie în acest domeniu, s-a putut obţine la noi, 
dintr-o dată, aşa ceva”. 

Cât despre receptarea operei lui Caragiale, nu este 
exagerat dacă se afirmă că Zarifopol încă nu a fost egalat 
până acum. În studiul Publicul şi opera lui Caragiale 
criticul persiflează pe cei din vremea sa,  - copiii şi mai 
cu seamă copilele Ziţei - că s-au închis în admiraţii 
pentru scriitori la modă, dar de condiţie inferioară. 
Relativistul pune impresia de vechime, pe care o lasă 
arta scriitorului, pe seama modificărilor sociale şi 
psihologice, altminteri valoarea estetică, prima care 
interesează, rămâne inalterabilă. Manifestând inapetenţă 
la comic, se atinge însuşi fondul principal al artei lui 
Caragiale. Întreaga lui operă dă la iveală instinctul de 
caricaturist şi verva de o enormă veselie, precum şi 
inegalabila creaţie de personaje. „Orice caracter al lui este 
un exces, orice situaţie o culminaţie. Maniile verbale ale 
personajelor nu sunt decât una dintre particularităţile tipice 
ale sistemului său natural. Astfel dispus şi îndreptat cu 
deosebire spre comic, talentul lui a fost inevitabil consacrat 
caricaturii”; „Tehnica lui teatrală e străveche, ca om de teatru, 
Caragiale stăpânea cu virtuozitate întreg procedeul anticelor 
paiaţerii care, cu tenacitate probabil unică în istoria tuturor 
formelor de artă, au servit să îmbrace intenţia dramatică, de la 
grecii vechi până la farsele lui Labiche. Caragiale iubea adânc 
farsa şi paiaţeria tradiţională. Faţă de formele cele mai simple 
ale comicului, curiozitatea şi capacitatea lui de a se amuza nu 
cunoşteau osteneală, nici saturaţie”;”Un comic enorm, aşa 
cum îl iubea Caragiale e acumulat aici (în Momente, n. n .), 
dar distribuirea lui e atât de sigur economisită, încât 
concentrarea excesivă ni se impune fermecător, ca o viziune 
normală. Caricatural, dar exact verosimil: acesta-i semnul lui 
Caragiale”. 

Tot Zarifopol e primul care stăruie asupra scrierilor  
cu caracter fantastic ale lui Caragiale. Dar cu acestea, 
„clasicismul”  e adus la gradul modernităţii, fiindcă, zice 
textual criticul, „acea viziune era doar modernă, şi nu 
clasicistă”. Cuvântul capital, „modern”, a fost pronunţat 
şi, apoi, pe larg argumentat: observarea detaliului 
plastic, expresivitatea savantă, contrastele izbitoare, 
gradaţia şi modulaţiile textuale, exactitatea umoristică, 
vioiciunea dialogului, acorduri de tonuri narativ-
fantastice, simţul culorilor şi al accentelor, amănunţirea 
contururilor, jocul ambiguităţii etc. Şi astfel, Caragiale se 
situează „la început de vreme literară nouă”. Un 
clasicism modern, se poate spune, între real şi fantastic, 
un registru umoristic la graniţele absurdului şi gravitate 
a viziunii în Năpasta şi în majoritatea nuvelelor. Pentru 
termenul „realism”, Zarifopol recurge  la sinonimii: 
„dispunerea amănuntelor”, impunerea acelei realităţi 
care e fondul realităţii noastre locale româneşti”, „cel mai 
delicios fior de adevăr”,„un colţ şi o clipă de Românie 
voioasă şi tihnită”. Ceea ce, cum se vede, lumea lui 
Caragiale nu prea seamănă,  cu lumea românească de 
azi, deloc tihnită şi voioasă. O lume mai mult de 
domeniul absurdului...  
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Cosmin PARGHIE 
 

Fundoianu-Fondane 
câteva reflecţii teoretice despre traducere (I) 

 
n 1919, Fundoianu  publica  în 
cotidianul national evreesc 
Mântuirea, numărul 148, anul I, 

din 15 iulie, prima parte din articolul 
Traducatorii lui Heine; celelalte trei 
părţi urmând să apară în celelalte 
numere ale aceluiaşi cotidian. Aceste 
articole vor fi extrase  din  Mântuirea 
şi strânse împreună cu alte articole 
în volumul B. Fundoianu, Iudaism şi 
elenism, Ediţie îngrijită, note şi 
prefaţă de Leon Volovici şi Remus 
Zăstroiu, Editura Hasefer, Bucureşti, 
1999.  

Traducătorii lui Heine este 
articolul în întregimea căruia  
Benjamin Fundoioanu comentează  
cu fineţe textele traduse  din Heine.  
În prima parte a articolului, autorul  
ne mărturiseşte că: „întâia oară 
Heine a fost tradus în româneşte în 
revista Albina Pindului a lui Grigore 
H. Grandea, autorul obscur azi, dar 
pe vremuri autor al unui roman 
dulceag, în genul romanelor lui 
Bolintineanu. ”Şi că revista respec-
tivă continua tradiţia lui Heliade: 
„traducea mult şi mediocru. 
Versurile erau traduse în proză, ca 
să  nu li se piardă cumva sensul. Aşa 
s-au tradus din Byron poeme, din 
Schiller, Clopotele, din Goethe, 
Mignon, Pescarul etc., din Heine… 
desigur Lorelei.” Un alt traducător 
este Gr. N. Lazu care traduce o 
sumedenie de poezii din Heine. 
Ceea ce e curios şi ceea ce îi atrage 
atenţia lui Fundoianu  la acest 
traducător este tocmai excepţia,  
faptul că: „traducătorii români, toţi, 
au simţit şi tradus numai poeziile 
sentimentale ale lui Heine. Pe Lazu 
îl ispitesc şi cele ironice.” Tot la acest 
traducător, Fundoianu apreciază 
”îndrăzneala” cu care a tradus 
poema Tanhauser, în ciuda faptului 
că face”poezia mai naivă şi mai 

arhaică azi.” Un alt traducător este 
Cincinat Pavelescu care mai traduce 
câteva lieduri, dar le părăseşte repe-
de pentru că gaseşte  de cuviinţă că e 
mai potrivit să şi le apropie decât să 
le traducă. Fidelitatea, în cazul de 
faţă, înseamnă  asimilare completă. 
Lucru care a condus la nevoia 
imperioasă de identificare  şi 
chiarsubstituire  cu autorul textului 
de origine : ”Aş vrea să scriu/ Ca 
Henric Heine/ Un lied;/ În care 
pentru veci să-nchid/ A mele taine – 
/ Cum a facut poetul Henric Heine.”  

În cea de a doua parte a artico-
lului, Fundoianu, ne propune o 
selecţie a celor mai buni traducători 
români la vremea respectivă, şi 
anume „trei traducători de seamă 
scriu cele trei trepte ale evoluatei 
literaturii româneşti : Rodion, pen-
tru epoca eminesciană, Iosif, pentru 
cea coşbuciană, şi Nemţeanu, pentru 
cea de astăzi. O curioasă a lor 
juxtapunere ar putea vădi limba 
românească în trei diferite ipostaze : 
prima, în care traducătorul se slujea 
exclusiv de limba lui Eminescu; a 
doua în care traducătorul uza de o 
limba mixtă: aceea a lui Eminescu 
colaborată cu lumina sensibilităţii 
adusă de cuvintele ardelenilor; şi a 
treia, aceea a lui Nemţeanu, limba e 
venită pe urma poeziei lui Anghel şi 
a curentului simbolist.”  

În cea de a treia parte consacrată 
traducătorilor lui Heine, Fundoianu 
ia drept exemplu două traduceri ale 
poemului Iehuda ben Halevy, una a 
lui Nemţeanu şi cealaltă a lui A. 
Steuerman. Fragmentul comentat se 
intitulează Ierusalim iar concluzia 
trasă de autor este : „ni s-a părut că 
cetim două deosebite texte – două 
deosebite inspiraţii. Hazardul le-a 
dăruit aceeaşi anecdotică – adica 
acelaşi subiect. Doi poeţi alături au 

deformat, în două osebite moduri de 
sensibilitate, poema lui Heine.” În 
traducerea lui Steuerman „există  o 
cutremurată sensibilitate”, iar în cea 
a lui Nemţeanu „numai cuvinte 
alăturate cu sens”. Astfel se explică 
faptul că poema lui Heine tradusă la 
22 de ani de interval, în traducerea 
lui Nemţeanu, n-a reuşit „s-o surpe 
pe cea veche”, incontestabil mai 
bună, „căci sensibilitatea evreiască a 
găsit în Steuerman o coardă mai 
pură şi  cu mai adânc sunet.” 

Iar în ultima parte a articolului, 
Fondane comentează poemul Donna 
Clara tradus de A. Steuerman, 
traducere care este „incomparabil 
mai slabă decât Iehuda ben Halevy”. 
Dacă n-ar fi judecată „esteticeşte”, 
afirmă autorul,  acest lucru i-ar face 
deplină cinste. Şi potrivit spuselor  
lui Marlena Braester în articolul Les 
Mots se meurent de changer de bouche : 
Fondane et l’écriture de traduction, şi 
publicat în Cahiers Benjamin 
Fondane, nr 7/ 2004, p 72: „Fondane 
constate une fois de plus que le 
choix du traducteur est aussi lié au 
contenu du texte ; notamment à 
cause du sarcasme qui convient si 
bien au traducteur.” Steuerman a 
tradus din Heine tot ce e sarcasm, 
aşa cum Nemţeanu a tradus tot ce e 
ironie şi aşa cum Iosif a tradus tot ce 
e lirică. Inevitabil alegerea traducă-
torului ţine în mod clar şi de 
conţinutul textului. De forţa de 
atracţie a textului sursă şi de puterea 
de deschidere a traducătorului spre 
acesta. Cu alte cuvinte de un posibil 
dialog intim pentru care traducăto-
rul este deschis şi pe care ar vrea să-l 
poarte cu textul de origine în 
vederea traducerii acestuia. 

În anul următor, Fundoianu 
publică în revista Rampa, IV, nr. 801, 
din 28 iunie,un articol care se 

Î 
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intituleazăTraducerea Bibliei. Acest 
articol va face parte din cuprinsul 
volumului Imagini şi carţi, Ediţie de 
Vasile Teodorescu, Studiu introduc-
tiv de Mircea  Martin, Traducere de 
Sorin Marculescu, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1980 ; şi din volumul B. 
Fundoianu, Iudaism şi elenism, Ediţie 
îngrijită, note şi prefaţă de Leon 
Volovici şi Remus Zăstroiu, Editura 
Hasefer, Bucureşti, 1999.  

În acest articol, Fundoianu 
pleacă în argumentaţia lui  de la 
intenţia prietenului şi scriitorului 
Galaction de a traduce din nou 
Biblia. Dar nu oricum. Galaction 
„vede în Biblie şi realizează cu 
dânsul un sens. Ar voi să facă operă 
literară. Dar ar voi s-o facă, mai ales, 
educativă. Ar voi-o germinator de 
idei şi de imagini. Dar mai ales de 
virtuţi. Ar voi-o frumoasă pentru 
generaţii. Dar dupa ce va fi fost 
morală.” 

Ar voi-o „Biblie pentru respira-
ţia morală a plămânilor contempo-
rani. Iară textul va servi pentru altă 
ţintă decât cea firească.” O 
traducere, deci, făcută pe înţeles, cu 
„fraza de zi” şi cu „vocabular de 
azi”.  Este însă, aceasta, cea mai 
bună opţiune ? Cu siguranţă că nu. 
Şi Fundoianu, în acest sens, dă un 
exemplu : „Am acasă o „Biblie în 
sfârşit explicată”, carte curioasă, […] 
şi deşi anunţă că e explicată : par 
plusieurs aumoniers de S.M.L.R.D.P. 
(de sa majeste le roi de Prusse), e 
opera anonimă a lui Voltaire. Se 
poate citi sub fiecare pagină tot ce o 
vastă erudiţie  a putut aduna pentru 
controversă. Fiecare fapt e cercetat, 
controlat cu texte, contrazis şi 
penibil ironizat. […] Explicaţiile lui 
Voltaire, subtile şi inteligente, 
frumoase şi aiure, mi-au părut de 
prisos aici. Nu-mi plac cărţile de 
literatură cu adausuri pedanteşti. 
Puţin îmi pasă daca Abraham 
patriarhul avea vârsta pe care i-o da 
în diferitele intervale Cartea. Şi mai 
puţin dacă, dându-şi nevasta 
craiului din Egipt, făcea o acţiune 
frumoasă. Mă plictisea la fiecare 
popas intervenţia lui Voltaire, care 
dovedea imoralitatea istoriei.” Deci, 

iată că într-o asemenea traducere, 
muncită ce-i drept, Biblia rezultată 
este, de fapt, un soi de dialogdus în 
contradictoriuîntre conţinutul aces-
teia şi întarşiile de note explicative 
ce vin din partea cercetătorului. Un 
dialog penibil, de altminteri. 

 
 

 Fundoianu nu se opreşte numai 
la acest exemplu şi ne invită să citim 
şi ultima traducere franţuzească a 
Banchetului lui Platon – „la un 
paragraf unde e vorba de dragostea 
sexuală între băieţi, neghiobia 
traducătorului care te trimite cu un 
asterisc la notiţă. O notiţă în care 
pentru băieţi, sex şi dragoste se pun 
termeni ca: lumină, atracţie, mis-
tică...” Şi conchide răspicat: „Dacă e 
vorba ca Biblia să fie iarăşi tradusă 
pentru morala, pentru „ajutorul ei 
sufletesc”, atunci prefer mai vârtos 
Biblia, în sfârşit explicată, a lui 
Voltaire, pentru Majestatea-Sa 
Regele Prusiei.”  

Tot în revista Rampa, de această 
dată din 5 martie 1922, Fundoianu 
publică cea de a treia parte din 
articolul Critica – probleme vechi (III), 
unde, la un moment dat, atenţia îi 
este captată de o afirmaţie făcută de 
Felix Aderca în cea mai  recentă 
broşură a acestuia, anume 
Personalitate: „d-sa, susţinînd (altă 
eroare) că  opera de artă poate găsi 
într-o traducere un perfect 

echivalent, găseşte  că versul  lui 
Heine : In  wunderschönen Monat 
Mai,/ Als alle Knospen sprangen – e 
tot aşa de bine exprimat în traduce-
rea românească: În mai cînd mugurii 
‘nfloresc/şi rîde toată firea.” Aderca 
ignoră – ne mărturiseşte Fundoianu 
– puterea de sugerare  a imaginii şi 
că imaginea „alle Knospen spran-
gen” sugerează „o întinsă privelişte 
de belşug, pe care « şi rîde toată 
firea » nu numai că n-o completează 
, dar o şi strică.”  

Fundoianu are perfectă dreptate, 
afirmaţia făcută de Aderca e o 
eroare.Şi demonstraţia făcută de 
autorul articolului Critica – probleme 
vechi (III), confirmă acest lucru.  
Opera de artă nu-şi găseşte niciodată 
într-o traducere un perfect 
echivalent. De fapt, această etichetă, 
în realitate, încearcă să acopere un 
adevăr irepresibil. Incapacitatea de a 
produce un text identic cu 
originalul. Eugene A. Nida, socio-
lingvist şi expert în antropologie 
culturală, confirmă spusele lui 
George Mounin şi ale altor 
teoreticieni ai traducerii referitoare 
la faptul că, traducerea e imposibilă, 
numai dacă „prin aceasta se înţelege 
că prin traducere se realizează 
reproducerea absolută a tuturor 
sensurilor din textul original.” 
(Eugene A. Nida, Traducerea sensu-
rilor; stud. introd., interviu, trad. şi 
note de Rodica Dimitriu. – Iaşi: 
Institutul European, 2004, p. 31. 
Deci, iată definiţia noţiunii de 
perfect echivalent, cu totul neaş-
teptată la o primă vedere, dar cât se 
poate de adevărată. Putem în 
schimb să vorbim de o echivalenţă 
relativă sau de o „echivalenţă 
dinamică”  în termenii lui Nida. Şi 
totuşi, aşa cum susţine Lance 
Hewson, reputat traductolog, profe-
sor la Universitatea din Geneva şi 
decan în cadrul acesteia, că 
echivalenţa „est un leurre, car le 
concept détourne l’attention de 
l’essenciel, le fait que chaque 
traduction est le résultat d’une 
interprétation qui s’incarne dans une 
deuxième langue-culture.”(Atelier 
de traduction, nr. 19/2013, Editura 
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Universităţii din Suceava, p. 19) Şi 
propune noţiunea de „similarité 
divergente”, inspirată din lucrările 
lui Chesterman. Prin urmare, 
echivalenţa e o amăgeală ce ignoră 
că fiecare traducere este rezultatul 
unei interpretări. Că ţine în primul 
rând de individ şi de capacităţile 
acestuia de a interpreta un text 
pentru al întelege, ca apoi să-l poată 
traduce într-o altă limbă. 

Termenul de similaritate diver-
gentă e mult mai potrivit. În fond, ce 
traducem, dacă nu un text original 

din limba X care aparţie unui creator 
autentic, o reprezentaţie individuală 
a unui fel anume de a privi, de a se 
raporta şi de a înţelege realitatea 
nemijlocită. Cum traducem, dacă nu 
cu propriile noastre capacităţi şi 
instrumente de lucru. Unde tradu-
cem, dacă nu în limba Y, care poate 
să fie din aceeaşi familie lingvistică 
sau nu cu limba X. Însă cu siguranţă  
între cele două va exista un decalaj 
cultural, social, politic, estetic, 
poetic, etc. În fine, un decalaj de 
percepţie. 

Ce este, de fapt, traducerea 
noastră, dacă nu rezultatul  felului 
în care am ştiut să ne gestionăm 
dialogul intern purtat cu textul de 
origine. Şinu este un truism să 
spunem că  fiecare traducere este 
rezultatul lecturii noastre particu-
lare, ci o realitate care trebuie luată 
ca atare, înţeleasă ca atare şi privită 
cu atenţie deosebită, căci interesul 
nostru nu este să ne întrebăm la 
nesfârşit ce este traducerea şi dacă 
aceasta este posibilă, ci cum 
functionează şi cum e practicată.  

 
Mircea Martin: continuatorul lui 
Jean Lescure 
 

a 66 de ani de la încercarea 
nereuşită a proiectului de a 
publica Œuvres complètes 

ale lui Fondane la Éditions de 
Minuit, de Jean Lescure, Mircea 
Martin, împreună cu o echipă de 
specialişti publică în 2011 la Editura 
Art patronată de Dan Iacob, care se 
angajează într-un proiect de durată 
şi „fără alte profituri scontate decât 
cele  în ordinea spiritului”, primul 
volum din seria lungă Fundoianu-
Fondane, intitulat B. Fundoianu, 

Opere I, Poezia antumă. 1 

Dedicat poeziei antume din 
perioada românească, acest prim 
volum de Opere, o ediţie critică în 
toată puterea cuvântului, propune, 
în raport cu ediţia din 1978 alcătuită 
de Paul Daniel şi George Zarafu şi 
publicată la Editura Minerva, să 

                                                 
1
 B. Fundoianu, Opere I, Poezia antumă, ediţie 

critică de Paul Daniel, George Zarafu şi 
Mircea Martin,  Cuvînt înainte şi prefaţă de 
Mircea Martin, Postfaţă de Ion Pop,  
Cronologia vieţii şi a operei şi sinopsis al 
receptării de Roxana Sorescu, Bucureşti, 
Editura Art, Seria „Fundoianu-Fondane”, 
2012, 386 pag. 

 

separe poezia antumă de cea 
postumă a lui Fundoianu, cea din 
urmă va face, aşadar, obiectul unui 
al doilea volum din serie ; să  reia şi 
să îmbogăţească actuala ediţie pe 
baza materialelor aflate la îndemâna 
autorilor şi profitând în acelaşi timp  
de copiile manuscriselor fundoiene 
aduse de la Biblioteca Beinecke a 
Universităţii din Yale. Prin urmare,  
potrivit criticului si promotorului 
acestui proiect ambiţios şi care îşi 
propune în termenii cei mai serioşi 
reconstituirea profilului de intelec-
tual complet pe care l-a avut autorul,  
ediţia de faţă prezintă  un 
Fundoianu-Fondane scriitor (poet, 
dramaturg, prozator, traducător şi 
exeget literar) aşa cum ni se 
înfăţişează în operele sale scrise în 
română şi franceză.  

Acest volum de opere începe 
printr-un cuvânt-înainte provocator: 
„Fundoianu-Fondane – un destin 
care ne sfidează şi ne somează”  „la 
peste 113 ani de la naştere şi la 67 de 
ani de la moarte.”  

Un destin asumat până la capăt 
şi care a fost prin însuşi natura sa 
exemplar şi unic. Ne întrebăm 

pentru un intelectual de talia lui, 
care are în spate o asemenea operă, 
care prin scrierile sale novatoare a 
stârnit curiozitatea şi chiar aprecie-
rea şi stima unor autori precum 
Benedetto Croce, Miguel de 
Unanumo, Miguel Angel Asturias, 
Jean Cocteau, Jean Cassou, Marcel 
Raymond, Raymond Aron, Lev 
Şestov şi alţii, şi care se află „printre 
înnoitorii pe plan european ai 
perspectivei critice asupra poeziei, 
alături de Marcel Raymond, Albert 
Béguin sau Rolland de Ronneville”, 
„câţi intelectuali de talia lui 
Fundoianu […], ar fi comis un 
asemenea gest ?” Câţi ar fi acceptat 
moartea ca pe un destin asumat în 
mod conştient ? Ne aducem aminte 
că Fondane ar fi putut să scape din 
lagărul de la Drancy în care a ajuns 
dacă ar fi acceptat să-şi abandoneze 
acolo sora mai mare, Lina. Fondane 
ar fi scăpat de la moarte întrucât 
câţiva prieteni printre care Jean 
Paulhan, Stefan Lupascu şi Emil 
Cioran au invocat faptul că, soţia sa 
e o ariană. Sau ar  fi putut să scape 
cu mult înainte, ţinând seama că, 
prietena lui, Victoria Ocampo, îi 

L 
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asigura plecarea în America de Sud. 
Însă Fondane a refuzat să-şi pără-
sească sora, gestul său făcând ca„ 
problematica libertăţii” să se deschi-
dă înspre aceea a „moralitaţii”. 

  
A doua parte din acest volum îi 

aparţine Roxanei Sorescu şi cuprin-
de o consistentă cronologie a vieţii şi 
a operei fundoiene-fondaniene. Cu 
siguranţă printre cele mai consis-
tente, dacă nu este deja  cea mai 
consistentă schiţă monografică de 
până în prezent reuşind formidabil 
să pună în lumină aspecte peste care 
se trecea, de obicei, cu vederea. În 
plus, din punctul nostru de vedere, 
această cronologie este semnificativă 
şi pentru  faptul că extrage din 
revistele vremii şi reconstituie  o 
latură a autorului mai puţin 
pregnantă  şi foarte puţin tratată de 
către specialişti, anume un 
Fundoianu - Fondane traducător. 
Această latură a creatorului-traducă-
tor, a traducătorului - critic şi 
teoretician al traducerii poate pe 
viitor să trezească un interes, dacă 
acest lucru nu s-a petrecut deja, şi 
poate să se constuie  într-un subiect 
serios şi profund de cercetare.    

  
La sfârşitul acestei cronologii 

începe expunerea unei părţi din 
materialul iconografic al ediţiei 
din 1978, precum şi câteva fotografii 
– cu acordul lui Michel Carassou – 
din volumul Benjamin Fondane. Poète, 
essayiste, cinéaste et philosophe (Non 

Lieu, Mémorial de la Shoah, Paris, 
2009 ; se continuă cu „Notă asupra 
ediţiei de Opere Fundoianu-
Fondane” semnată de Mircea 
Martin; cu „Nota asupra ediţiei din 
1978”, de Paul Daniel şi George 
Zarafu ; şi cu „Notă asupra ediţiei 
de faţă”, semnată de Mircea Martin 
şi George Zarafu.  
 

Un loc central în ediţia de faţă îl 
are volumul Privelişti  precedat de o 
prefaţă intitulată Poezia lui B. 
Fundoianu, o poezie care ”ştie” mai 
mult decât poetul şi semnată de 
Mircea Martin, prefaţă  în care 
criticul încearcă şi reuşeşte să 
convingă cu destule argumente  
actualitatea lui Fundoianu printre 
cei mai importanţi poeţi români 
moderni  „după Arghezi, Bacovia, 
Blaga şi Barbu, dar înaintea lui 
Vinea, Voiculescu, Pillat şi Maniu”. 
Evident că acest clasament vizează 
să stârnească „reacţii şi discuţii” care 
să conducă la o „reconsiderare” 
critică  şi la o „poziţionare canonică” 
a lui Fundoianu în interiorul 
literaturii române. Surprinzător 
rămâne următorul fapt constatat de 
către Mircea Martin: „un motiv de 
mirare şi chiar de perplexitate este 
pentru mine faptul că istoriile literare 
apărute dupa 1990, într-un climat 
nou, favorizant pentru schimbarea 
perspectivelor şi a situărilor 
valorice, rămân încremenite în 
judecăţi vechi asupra poeziei lui B. 
Fundoianu.” 

 
Revenind la Priveliştile fundo-

iene, prezenta ediţie cuprinde 
poezia originală, împărţită în patru 
capitole: „Privelişti”; „Din perio-
dice”; „Din manuscrise”; „Adden-
da”. În prima parte sunt repoduse 
integral poeziile din volumul 
Privelişti, apărut în 1930, la Editura 
Cultura naţională; urmează capitolul 
„Din periodice” care cuprinde poezii 
în limbile română şi franceză, 
publicate în ziarele şi revistele din 
ţară, în perioada 1914-1946, 
reproduse în ordine cronologică a 
primei apariţii. În capitolul „Din 
manuscrise” autorii au inclus poezii 

nepublicate în timpul vieţii, elabo-
rate începând din anul 1916 iar în 
„Addenda” figurează, selectiv, 
poeziile de început, din perioada 
exerciţiilor şi a căutărilor, cuprinsă 
între anii 1912 şi 1916. Merită adus 
în discuţie faptul că textul intitulat 
„Biblie” şi datat Iaşi, martie 1918, pe 
care editorii din 1978 îl considerau o 
variantă a poemului programatic 
„Paradă” din deschiderea volumului 
Privelişti, în ediţia de faţă, autorii au 
considerat că e un tot în sine şi au 
decis să-l includă printre poemele 
originale rămase în stadiul de 
manuscris.   

 

 
 

Volumul acesta se încheie cu o 
postfaţă  intitulată „Neliniştea lui 
Fundoianu” şi  semnată de criticul 
Ion Pop, text reluat din volumul 
Transcrieri, Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 1976) urmată de un studiu 
cu privire la „Receptarea poeziei 
antume a lui B. Fundoianu” de 
Roxana Sorescu.  

 
Concluzionând,  prezenta ediţie   

începe  drumul lung şi extrem de 
greu, dar cu paşi siguri, să-l 
recupereze  pe intelectualul complet 
Fundoianu-Fondane.  
 
 

●
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Lăcrămioara PETRESCU 
 
 
 
 
 
 
 

Despre romanul lui  
Camil Petrescu: un 
episod avantextual  

 
 

 interesantă informaţie privind geneza, dar şi 
ideatica literară ce va structura romanele camil-
petresciene parvine prin intermediul comentari-

ilor „private”, incluse în corespondenţa autorului. Un 
epistolier sagace şi un cititor uimitor de atent la 
articulaţiile subtile ale textului este Mihail Sebastian. 
Foarte tînărul colaborator al „Cetăţii literare” va nutri o 
veritabilă, nedisimulată adulaţie pentru „maestrul” 
căruia i se adresează, de la Brăila sau de la Paris. 
Scrisorile lui sunt pline de energia şi solicitudinea 
discipolului care, treptat, accede firesc la un loc 
privilegiat în relaţiile de amiciţie ale lui Camil Petrescu. 
Preocupat şi întreţinînd un dialog ce prelungeşte, după 
toate aparenţele, o obişnuinţă, pe tema creaţiei acestuia, 
Sebastian apare drept un revelator  sensibil al resorturilor 
intime ale scriiturii camilpetresciene. Tînărul împărtă-
şeşte fascinaţia pentru Proust şi „spiritul” modern al 
„Cetăţii literare”, adică orientarea revistei în privinţa 
romanului. Aşa se face că, nu o dată, epistolele conţin 
scurte (însă ferme) invitaţii, ademenitoare, la lectură: 
„Am cetit săptămîna asta două romane – care împreună 
fac o admirabilă lecţie în spiritul Cetăţii literare: Climats 
de Maurois şi Le Dieu des Corps de Jules Romains. Prima 
carte, o carte agreabilă în […] temă proustiană, construită 
ca o piesă de teatru, dozată şi bine făcută. A doua carte 
de experienţă sufletească şi de o stîngăcie scriitoricească la fel 
de neîntîlnite. [...] Citeşte-le, te rog, au să te intereseze 
mult. Ca problemă scriitoricească, vreau să spun; ca 
situare faţă de subiect, e acolo ceva din graţia şi 
luciditatea «scrisorilor doamnei T.»(s.n.)(8 aprilie 1929).   

Să reţinem că singura referinţă pentru modalitatea 
creatoare specifică autorului – citată în text – e dată, la 

vremea respectivă, de fragmentul  viitorului roman Patul 
lui Procust, publicat sub titlul În loc de ora ceaiului 
(„Cetatea literară”, anul I, nr.1, 10 dec. 1925). „Scrisorile” 
erau,  natural, lipsite de adaosurile „Autorului” şi de 
întregul discurs privitor la experienţa nudă şi necesitatea 
„sincerităţii” scrisului, adică voita „stîngăcie” a 
neprofesionistului, care să dea impresia adevărului. Se 
vede însă că „problema scriitoricească” este fie un 
(cunoscut, exersat anterior) subiect de meditaţie şi 
dezbatere al interlocutorilor, fie – mai plauzibil – un 
accent sigur pe care tînărul ştie a-l plasa în revelarea 
asemănării teritoriului comun al operelor invocate şi, se 
înţelege, a unei poetici  moderne. Justeţea apropierii este 
concomitent una de „diagnostic” literar (justesse d’adresse, 
ca să spunem aşa), sigur şi economic exprimat; aplicată 
unui (virtual) eşantion, aprecierea pare a „ţinti” 
realitatea estetică a operei viitoare. Potenţialul romanesc, 
caracteristica fragmentară (parte din întreg) a „scrisorilor” 
nu sunt încă evidente nici autorului. Se cuvine, de aceea, 
menţionată o altă referire, de această dată la primul 
roman: „Iată de ce m-a bucurat, ca o revenire la datorie, 
vestea romanului d-tale. Scrii, deci. Aştept cu o 
nerăbdare înfrigurată cartea. Spui că nu este în genul 
scrisorilor Doamnei T. Cu atît mai bine : surpriza îmi va fi 
sporită.” (Paris, 30 aprilie 1930)(s.n.) Deşi evidenţa o 
neagă, existenţa unei „prelungiri” a inspiraţiei din 
„scrisorile” semnate T. pluteşte în aer, „datoria” 
romancierului părînd a o ... anunţa.  

În fapt, Sebastian mai „produce” şi alte lecturi 
„oraculare”. La 5 ianuarie 1931, după primirea 
romanului Ultima noapte..., acesta scrie înfrigurat:  

O 
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„Am cetit-o cum aş ceti un vraf de scrisori intime, în 
care ar fi vorba de oameni cunoscuţi şi despre istoriile lor 
adevărate [...].  Am terminat cartea şi am băgat de seamă 
că sunt în romanul dumitale o seamă de lucruri care ar 
putea să formeze în continuare un şir de alte multe cărţi! Uite, 
Vasilescu-Lumînăraru sau Nae Gheorghidiu, ce figuri 
groteşti de mare roman social ar putea da.”  

Este probabil că nici structura Patului lui Procust, nici 
serialitatea unor personaje, reluate, e drept că nu într-un 
„roman social”, nu vor fi fost încă gîndite de romancier. 
Mai mult, tînărul trasează legătura directă între 
personaje, distingînd locul pe care l-ar ocupa, în roman, 
scrisorile: suprapunerea elementelor comune lasă loc 
formei viitoare: „Inutil poate să-ţi spun că ce m-a 
emoţionat însă adînc [...] a fost dragostea lui Ştefan 
Gheorghidiu. Am regăsit pasiunea intensă din scrisorile 
doamnei T., dar aici – în roman – faptele se înlănţuiau 
amplu, cu o semnificaţie tragică mai adîncă, fiindcă 
fiorul dragostei declanşa atîtea situaţii, atîtea tipuri, 
atîtea amănute”. (ibid. s.n.)  

De la Paris, Sebastian scrie autorului ceea ce nu a 
putut cuprinde în foiletonul trimis „Cuvîntului” (anul 
VII, nr. 2059, din 14 ianuarie 1931: Camil Petrescu sau 
despre o dramă a inteligenţei). Cu febrilitate, cititorul 
descoperă şi alte particularităţi, desprinse parcă  
anacronic, anticipator, din teoria de mai tîrziu a 
romancierului. Frapantă este acuitatea percepţiei exacte, 
oglinda critică a textului. Se recunosc în aceste observaţii 
teme ale receptării critice a operei, dar şi ale poeticii 
explicite a romancierului: „Povestea mergea «d’un trait» 
anticipînd, revenind, trecînd peste detalii scurte, insistînd, 
lăsînd pe drum neterminate o mulţime de drame 
secundare (...) care se acumulau în jurul dramei din centru, 
a lui Ştefan Gheorghidiu.” (s.n.)  

 
Traian Mocanu, pp.392-402 

Viziunea naraţiunii „centrate” în personalitatea 
locutoare, unitatea conferită relatării prin acest monopol 
de discurs, alături de efectele disipării „întregului” clasic 
al naraţiuniii sunt părţi recognoscibile ale esteticii 
camilpetresciene în domeniul romanesc. El le-a 
„diagnosticat” corect la Marcel Proust şi le-a transferat ca 
procedee structurale şi filosofie artistică în construcţia 
personajului din propriile romane. Mihail Sebastian 
punctează în continuare, cu aceleaşi antene sensibile: 
romanul „de război”, aşa cum l-a construit autorul, este 
o revelaţie pe continentul literaturii de gen, practicate la 
noi. „Detalii precise, tehnice aproape, despre luptă, o 
viziune nesentimentală, exactă, scrutătoare. Ca document, 
nu-i cunosc pereche:  mi-a amintit de o pagină curioasă 
în care Stendhal povestea cîteva amintiri personale 
despre revoluţia din 1789, aşa cum a văzut-o el la 
Grenoble (Vie d’Henri Brulard. Cunoşti?)” (ibid.)  

Tînărul student la Paris are, cu certitudine, fler. 
Articolul lui Camil Petrescu, Mare emoţie în lumea 
prozatorilor de război, salută întreprinderea lui Norton Cru 
(Témoins de la grande guerre), care „şi-a impus să 
examineze condiţiile documentare ale cărţilor care şi-au 
propus să ne dea o imagine a vieţii de război (...) Literaţii 
războiului s-au supărat că s-a produs dovada că operele 
lor sînt produsul fanteziei. De fapt Norton Cru nu 
tăgăduieşte (şi aici e ironic îndestul) valoarea lor 
„literară”, dar le-o tăgăduieşte pe cea documentară. Iar 
cartea lui e un monument în istoria spiritului lumii.” 
(TA, pp. 90-91) Intenţia demistificatoare a viziunii 
„literaturizate” a războiului apare la Camil Petrescu, 
explicit formulată, şi în roman. Ca „document”, însă, în 
spiritul invocatei Vieţi a lui Henri Brulard, textul nu se 
proiectează „conştient de sine”, aşa cum se va întîmpla 
cu celălalt roman, „dosar”, construit chiar pe ideea 
„documentului” sufletesc. Sunt de subliniat cu atît mai 
mult intuiţiile discipolului, cum şi apropierea (decisivă) 
de modelul stendhalian, care va face carieră în exegeza 
viitoare: „Ce qui définit «Stendhal» dans sa littérature et 
son écriture c’est le refus de la littérature” – admite un 
biograf modern al scriitorului, Michel Crouzet.( 
(Ghilimetat, numele de scriitor apare în opoziţie cu cel 
real, dar mai ales cu numele de împrumut sub care s-a 
manifestat „cinismul plagiatului şi al pseudonimiei”, 
„cleptomania” literară dezinvoltă a tînărului, înainte de a 
fi „Stendhal”.) Atît polinomia, cît şi adoraţia Eului îşi au 
(ireconciliabile logic, cum par la prima vedere) punctul 
de emergenţă într-o dispoziţie lăuntrică regăsibilă şi la 
Camil Petrescu. „Refuzul” lui Stendhal de a fi om de 
litere îl fascinase, cum arată Crouzet, şi pe Valéry. În 
aceeaşi măsură însă îl agasa „cette comédie du non--
écrivain qui passe sa vie à écrire”. Concluzia lui Valéry, 
din 1942: „Il croyait au Moi, lequel n’existe pas (il n’y a 
que le Toi)” pare un paradox, însă ea lasă a se întrevedea 
imposibilitatea unei cufundări absolute în cunoaşterea 
de sine. Aceasta devine, în acelaşi plan cu percepţia 
alterităţii, confuzie sau, cel mai adesea, nelinişte 
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identitară a subiectului. Gestul ludic al lui Stendhal – 
înainte – de Stendhal (raptul de identitate) este materie 
pentru un capitol de mistificare literară, acela care 
interesează în mare măsură concepţia relaţiilor dintre 
personaje şi Autor în romaul Patul lui Procust. „De-
mistificare” pe de o parte, formînd o materie distinctă în 
filosofia estetică a romancierului, proces „mistificator” în 
ordinea producerii textului, pe de altă parte. Opoziţia, 
contradicţia între cele două constante ale universului 
camilpetrescian sunt doar aparente. „Adevărul” 
ontologic, adevărul fiinţei reprezintă tentaţia tematică a 
scriitorului. Personajele întruchipează gradual respectiva 
aspiraţie, în funcţie de puterea inteligenţei, adică de 
măsura în care sunt capabile de a „trăi în conştiinţă” 
drama cunoaşterii. „Minciuna” operei interesează, în 
mod concret, procedeele de creare a iluziei romaneşti. 
Într-un capitol separat din cartea Poetica personajului în 
romanul lui Camil Petrescu, ne-am ocupat şi de 
semnificaţiile „mistificării” în lumea invenţiei: în „forul” 
fiinţelor de hîrtie. 

 
Revenind la opiniile lui Sebastian, vom constata că în 

aceeaşi epistolă ne aşteaptă şi alte descoperiri. De pildă, 
singurul reproş indirect formulat aici în privinţa 
romanului va fi multă vreme, pentru critică, subiect de 
ironie sau cel puţin de rezervă afişată: „Trebuie să-ţi 
spun între paranteze că n-am înţeles lungul pasagiu al 
convorbirii teoretice, dintre Ştefan şi nevastă-sa în 
capitolul «E tot filosofie». Mi s-a părut nesemnificativ, 
deşi pe alocuri am regăsit tonul de vagă ironie amoroasă 
din Luminişul pentru Kicsikem (...)” (ibid.). În privinţa 
personajului principal, Sebastian emite o comparaţie ce 
implică viul model proustian, într-o judecată realmente 
de subtilitate. Lăsînd la o parte justificarea rapelului 
intertextual cu partea a doua (poate) a volumului Du côté 
de chez Swann, adică Un amour de Swann, absolut valabilă, 
să reţinem distincţiile de nuanţă şi o primă „descriere” 

critică a lui Ştefan Gheorghidiu: „De la Swan [Swann, 
n.n.]       n-am iubit eu nici un erou de carte mai veridic şi 
mai sincer [...] Ştefan Gheorghidiu are în plus avantajul 
de a fi mai puţin senzual şi în acelaşi timp mai pasionat 
decît Swan (sic). (Oare pentru dumneata o fi fost atît de 
netă, ca pentru mine, distincţia asta între senzualitate şi 
pasiune?)” (ibid.)  

E greu să nu remarcăm, ca un fel de regulă discretă 
autoimpusă, eleganţa cu care interlocutorul avansează 
idei noi, propuneri - s-a văzut mai sus – de lectură, cu 
aerul că se referă la lucruri familiare maestrului. 
„Bemolizarea” actului – în cele din urmă – persuasiv 
este, de bună seamă, o atitudine cuviincioasă. 
Paternitatea „ideilor” (scump apărată de Camil 
Petrescu), subiect delicat, este avansată de aceea cu 
precauţii. Cum altfel  puteam citi, de pildă, următoarele: 
„Informaţiile dumitale proustiene mă mulţumesc. Îmi 
verific din nou competenţa în materie. Ţii minte că am 
făcut eu însumi  apropierea între Gilberte şi dna Gaston 
de Caillavet? De altfel, subiectul rămîne deschis”. (5 mai 
1929) (s.n.) Ce formă de „verificare” mai netă decît... 
recitirea propriilor afirmaţii? Camil Petrescu nu 
procedase la fel de blînd cu E. Lovinescu! „Uluit” de 
felul în care criticul îi preluase, chipurile, ideea privind 
limba literară, în al doilea volum al Istoriei civilizaţiei 
române moderne, cronicarul „Cetăţii literare” semnalează 
întîi în revistă „revendicarea” (15 februarie 1926). După 
replica ironică a lui Lovinescu din „Sburătorul” (1 martie 
1926), care a trecut şi în Memorii (II), Camil Petrescu va 
da frîu liber resentimentelor şi-şi va ataca dur maestrul 
într-un cunoscut – şi prin ingratitudine – pamflet din 
1933. 

Primatul ideilor publicate, Camil Petrescu şi-l 
revendică nu o dată. În 1927, nu mai puţin celebrul „De 
ce nu avem roman” va replica lui M. Ralea cu argumentul 
circulaţiei anterioare a teoriei (necesitatea ca romanul să 
conţină „viaţa sufletească (...) complexă”, „probleme (...) 
în conştiinţă”, conflict puternic etc.). Se va întîmpla 
aidoma cu sentimentul paternităţii literare, al patternului, 
schemei, invenţiei formei sau a direcţiei în roman. În 
schimb, sugestiile venite pe o cale cum este aceasta, 
dinspre emuli, sunt graţios asimilate şi fructificate literar. 
Fireşte că observaţiei i se poate răspunde cu argumentul 
pe care Lovinescu i l-a servit lui Camil Petrescu: 
experienţa omului de litere matur este de ajuns pentru a 
motiva întîietatea ideilor. Fireşte că „proprietatea 
intelectuală” este, uneori, bunul cel mai relativ, că există 
nenumărate imponderabile care fac imposibilă stabilirea 
unei „instanţe” sigure a enunţării etc. Fireşte că, 
respirînd acelaşi aer, literar şi cultural, favorizat de o 
circulaţie liberă şi efervescentă a ideilor, contemporanii 
îşi pot disputa mai greu, între ei, (spinoasa problemă a) 
dreptul(ui) întîietăţii. În chestiuni punctuale însă, se poate 
restrînge în beneficiul cercetării aria tematicii aflate în 
circulaţie. 
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Valentin CIUCĂ 

Maeştrii invizibilului 
 

Marcel Iancu – un inventiv proteic… 
 

enit în arealul picturii după experienţe trăite în sfera arhitecturii, 
Marcel Iancu s-a impus în spaţiul artistic românesc ca un 
nonconformist  interesat de schimbările  de viziune şi expresie. Altfel 

spus, un artist care a cultivat expresiile grafico-cromatice şocante, 
revoluţionare în raport cu atmosfera obişnuită a picturii de şevalet. Cele mai 
semnificative creaţii ale sale  au putut fi apreciate în expoziţiile de la 
Bucureşti din anii 1932 şi 1939, după care au urmat, ca repere esenţiale, 
expoziile de la New York din anul 1950,  Milano, 1061, Paris 1963. Un ecou 
internaţional a avut,  desigur, expoziţia  Dada de la New York.  

Preocuparea permanentă de a iden-tifica 
structuri plastice originale, incitante prin idei 
şi soluţii picturale l-au definit ca pe un 
inovator marcat de tentaţiile soluţiilor atipice. 
Pentru pictor, conceptul de picto-poezie a 
incitat tradiţionaliştii şi a deschis surprin-
zătoare noi orizonturi de exprimare. Ca 
arhitect vedea structuri ca pictor, inventa 
nonşalant orizonturi plastice surprinzătoare 
prin deschiderea către formulele atipice. 
Experienţele nonconformiste ale anilor tineri 
au constituit eşafodajul unei creativităţi libere 
de orice scheme prestabilite. Dimensiunea 
ludică nu lipseşte, unele afişe, măşti, ilustraţii 
fiind expresia interesului pentru spontanei-
tatea desenului atipic. 

 

 

Gheorghe Petraşcu – miracolul dintotdeauna al 
Veneţiei… 

 
upă ce în tinereţea lui 
artistică a beneficiat de 
sprijinul lui Grigorescu spre 

a primi o bursă la Paris, tânărul 
Gheorghe Petraşcu nu s-a sfiit să 
pună în circulaţie copii după 
tablourile Maestrului, să le semneze 
cu numele Maestrului de la 
Câmpina şi, mai apoi, să le semneze 
cu numele Petraşcu. Poate părea un 
subiect controversabil, moral sau 
altcumva, dar Grigorescu, se spune, 
s-a amuzat şi-atât. Întâmplarea 

trimite la autoritatea grigoresciană şi 
forţa de impact a înaintaşului. 
Evident că despărţirea în plan 
artistic s-a petrecut firesc, iar 
Petraşcu a evoluat artistic într-un 
mod diferit decât ceilalţi congeneri. 
Puternic în expresia cromatică, 
minerală, sonoră, a dat deşteptarea 
unor alţi artişti trăind în zonele unui 
impresionism suferind, desigur, 
după loviturile postimpresioniş-
tilor, ale nabiştilor, fovilor etc.  

Petraşcu s-a instalat fără echivoc 
în fotoliul de Maestru la vârsta când 
alţii îşi mai cătau identitatea. 
Peisajele lui, construite direct în 
culoare, au vibraţia tuşelor defini-
tive, ritmic juxtapuse sau suprapuse 
astfel încât sonoritatea tonală ţine de 
eufoniile unei previzibile furtuni. 
Consistentele cromatic Veneţii sunt , 
desigur, altceva. Bătrânele ziduri, 
memoria locului, anunţata şi 
amânata extincţie, au semnificaţia 
unui destin ce poate face din clipă, 

V 
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veşnicia. Memorabile, încărcate de 
culori şi miasme, putreziciunea şi 
boala se insinuează sub veşmântul 
eternităţii. Balcicul e, la rândul său, 
desigur, altceva. Orientul e mai 
prezent, iar sentimentul evadării 
sugerează descătuşări dorite şi 
definitive. Peisajul este, în general, 
pentru Petraşcu o dezbatere 
imagistică, nu o impresie. Naturile 
statice, asemenea. Universul pare să 
stea într-o tuşă generoasă de 
culoare, într-un acord subtil sau în 
mişcarea articulată a penelului ori 
cuţitului de paletă. Nu picta, 
desigur, ci participa la un duel cu un 
adversar himeric. Restul ţine de 
locul comun al comentariului 
encomiastic...   

 

Octav Băncilă – un revoltat care s-a împăcat cu sinele şi 
cu lumea…   

 
eneficiar încă de la debut de 
statutul unui artist în vogă, 
intrat în colecţii private sau 

de stat, profesor cu autoritate, Octav 
Băncilă a fost confiscat o vreme de 
cei pentru care substanţa socială a 
unor opere trebuia să confirme 
ideologii pasagere. Supralicitate din 
pricina exprimării unor dureri 
înăbuşite sau a revoltelor 
devastatoare, unele tablouri 
consacrate îndeosebi răscoalelor 
ţărăneşti din 1907 au pus în umbră 
alte faţete ale acestui tolstoian 
interesat de imagine.  

Şcolaritatea ieşeană şi 
műncheneză, simpatiile socialiste, 
atracţia pentru existenţa pauperă a 
celor umili au făcut din el un artist 
popular prin subiect şi om de stânga 
prin atitudine. Rămân însă în afara 
acestor determinări calitatea 
portretistului, atent la vibraţiile 
intimităţii şi dotat cu harul de a 
reconstitui în sensibil bucuriile vieţii 
de familie. 

Scenele de gen, tandre adesea, 
sunt mici poeme ale spaţiului 
domestic, solidarizat prin afinităţi 
elective şi armonioase relaţii umane. 

Băncilă a supralicitat uneori din 
nevoia de a fi explicit şi a trecut uşor 
altădată peste teme de mare 
profunzime. Nu avea cultul 
dramaticului, chiar dacă în ciclul 
1907 a tratat regizoral subiectul. În 
schimb, este întotdeauna credibil, fie 
că pictează o natură statică cu peşti 
sau succesive tablouri cu flori de 
liliac. A lucrat mereu cu pastă 

abundentă, uneori neglijent, fapt 
menit să creeze probleme de 
restaurare al unor opere. Ataşat de 
ai săi şi, prin extensie, de toţi ceilalţi, 
nu ignoră subiectele cu evrei 
pitoreşti şi mucaliţi. În fapt, a pictat 
continuu privind atent în ochii 
realităţii.  

Octav Băncilă a vrut să placă, să 
fie înţeles de toţi şi a reuşit. 

B 
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Ioan HOLBAN 
 
 

Cine-a văzut 
vreodată 
un copac 
revoltându-se  

 
criu pentru că n-am descoperit nici o altă soluţie 
mai eficace, mai totală, nevoii mele de-a exista, 
exasperării mele de-a mă convinge nu numai că 

sunt, dar şi că fiinţa mea are un sens. Nu susţin că scrisul 
este singurul sens posibil, susţin doar că este singurul 
sens care mi-a fost oferit mie, pe care am fost eu în stare 
să-l inventez. Şi nu mă refer atât la perenitatea lui, de 
altfel problematică, la ideala lui supravieţuire, cât la 
momentul naşterii sale, la intensitatea clipei de acum, 

salvatoare prin simpla sa apariţie din neant“. Această 
mărturisire care dezvăluie conştiinţa scriitorului adevărat 
şi alcătuirea sa, sensul existenţial şi artistic al simplului 
fapt de a scrie explică, motivează, susţine chiar… simplul 
fapt de a scrie poezie, eseu, note de călătorie, publicistică 
şi, desigur, proza din Cele patru anotimpuri (1977), 

Proiecte de trecut (1982), Coridoare de oglinzi (1984), 
Autoportret cu palimpsest (1986), Oraşe de silabe 

(1987), Sertarul cu aplauze (1992), Imitaţie de coşmar 

(1995). Ana Blandiana se apropie de proză cu multă 
precauţie, ascunzându-se, asemeni personajului său, 
Doamna L., în pagina cărţii ca „o perdea protectoare 

între ea şi lumea din jur“: iar după felul în care perdeaua 
este mai mult sau mai puţin transparentă, se împart 
valoric şi naraţiunile primelor două cărţi, reunite, în 
1995, în antologia Imitaţie de coşmar, însoţite atunci de 
un Dosar critic unde se cuprindeau o „hartă a receptării“ 
prozei poetei şi o postfaţă semnată de editoarea şi fina 

scriitoare Doina Uricariu: Capela cu fluturi, Dragi 

sperietori, Oraşul topit, Amintiri din copilărie, O rană 

schematică, Zburătoare de consum, La ţară, Reportaj, 
Cel visat, Gimnastică de seară, Imitaţie de coşmar, 
Lecţia de teatru, Rochia de înger sunt povestirile în care 
vocea naratorului vorbeşte despre sine ori despre 

realitatea închisă numai în sine, suficientă sieşi, o realitate 
de „gradul al doilea“. În aceste proze, viaţa se desfăşoară 

în două felii egale, între ceea ce s-a întâmplat în vis şi ce 
s-a întâmplat de fapt, existând mereu aceeaşi distanţă care 
separă două lumi cu legi deosebite de organizare, fiecare 

pentru sine şi fără şansa comunicării. Iată, de pildă, 
Zburătoare de consum: Doamna L. se hotărăşte să ţină o 
cloşcă pe balconul blocului, iar din ouăle „procurate cu 
greu“ ies în loc de pui, „altfel de fiinţe“; cu sintagma 
ultimă se face trecerea de la faptul anecdotic, puţin 
insolit dar cu şanse de a fi crezut (se făcea şi asta, la noi, 

în anii ’80), la celălalt fapt, absurd, de necrezut, dar care, 
totuşi, s-a petrecut întocmai; realitatea primă, ca şi cealaltă, 
există separat, nu se sinchisesc una de alta, întâmplarea 
cu „îngerii de pe balcon“ devine „absurdă şi poate 
nereală“ chiar şi pentru protagonista ei, trecerea în 
spaţiul scurt al visului se face repede, pentru ca apoi 

totul să se „normalizeze“, iar scriitura să curgă într-un 
registru special pe care l-aş numi rutina neobişnuitului. Mai 
elocventă încă pentru acest tip de naraţiune prezent în 
cartea Anei Blandiana este proza La ţară; se vorbeşte aici 
despre reîntâlnirea cu câmpia, care are loc în urma unor 
„insistenţe oculte“, priveliştea se rupe repede „dintre 

chingile verosimilului“ pentru a scăpa în simbol şi 
coşmar: imaginea definitorie a coşmarului este 
viermuiala vieţii câmpiei faţă de care fiinţa prinsă în jocul 
oniric simte, în primul rând, frică şi repulsie şi doar un vag 
sentiment al unei „anume paradoxale măreţii a vieţii care 
continuă să fie oricum, oricând, oriunde, orice“. Lumea 

visului, a coşmarului, se conturează prin raportare la 
două repere: primul este eul, faţă de care totul există mai 
întâi în sine – monadă; al doilea este lumea reală pe care 
fiinţa o percepe mediat, fragmentar, deformat, adică; un 
mijloc prin care este prelucrată tema lumii pe dos: în vis, 
totul este supus procesului implacabil al degradării, 

rosturile lumii se schimbă, forma este lipsă de formă, 
fiinţa este nefiinţă, realitatea este totuna cu irealitatea. Nu 

S 
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altfel stau lucrurile şi în celelalte naraţiuni amintite mai 
înainte; Reportajul Anei Blandiana începe cu relatarea 
unui vis al cărui obiect este o „realitate de gradul al 

doilea“, în Cel visat (titlu elocvent), vocea povestitoarei 
mărturiseşte plăcerea pentru un „peisaj al deriziunii“, 
efect al deformării realităţii, totul este aici efort şi plutire, 
vacarm şi tăcere, coşmar şi vis, unul din realitate devine 
doi în spaţiul oniric, iar fiinţa îşi priveşte dedublarea cu o 
„luciditate cristalină“ (sintagmă care revine frecvent în 

text), pentru ca în Rochia de înger, eul să dobândească 
chiar o „istorie onirică“. 

Dacă în naraţiunile amintite perdeaua care separă 
vocea celei ce povesteşte realitatea din jur este opacă, 
adevărat ecran cu două suprafeţe absolut identice pe 
care se proiectează două filme diferite, în Proiecte de 

trecut şi Biserica fantomă, cele mai ample proze ale 
cărţilor şi, totodată, cele mai importante în ordine 
valorică, modalitatea narativă, ca şi poziţia povestitoarei 
faţă de substanţa epică, se schimbă radical; Proiecte de 

trecut se deschide spre planul social, adevăratul 
mecanism generator al epicului, pentru a oferi un 

complex sistem de oglinzi în care se reflectă veridic o 
întreagă epocă. Faptele se petrec în deceniul şase, autoarea 
povesteşte ceea ce a auzit de la un martor al 
evenimentelor, spectaculoase acum, antrenante, relatate 
într-un ritm alert; are loc aici ceea ce aş numi o epicizare a 
naraţiunii, diferită mult de poetizarea, pe alocuri 

obositoare, din celelalte texte ale primelor cărţi. Două 
sunt componentele structurale ale acestei admirabile 
nuvele; mai întâi, o confruntare între două generaţii, 
depărtate ca vârstă dar apropiate în instanţa memoriei de 
o aceeaşi realitate socială: în ceea ce unii au trăit, ceilalţi 
văd doar „un decor de teatru stilizat şi redus la linii 

simbolice“: după ce istoria şi-a rostit verdictul – şi cât de 
amplu definitiv în acel timp! –, rămâne rostirea omului în 
care se cuprind toate adevărurile cele adevărate, atât ale 
istoriei, cât şi ale fiinţei înseşi. Şi nu asta am putut vedea 
toţi, odată cu Ana Blandiana, după 1990? în vreme ce 
unii se află pe scenă, cu viaţa lor, alţii vin înspre scenă 

sau doar privesc acolo ca „spre un decor de teatru 
stilizat“. Amarnică intuiţie va fi avut Ana Blandiana când 
a scris această nuvelă, ca, de altfel, şi Biserica fantomă: la 
un capăt se află istoria, la celălalt – omul, cu năzuinţele 
sale, cu valoarea şi biografia sa, ca adevărată măsură a 
tuturor lucrurilor şi, deci, şi a timpului pe care îl trăieşte. 

Unui cititor grăbit, Autoportret cu palimpsest i-ar 
putea părea o simplă „antologare“ a însemnărilor 
publicate, altădată, în revista „România Literară“, la 
rubrica Atlas; în fapt, selecţia textelor şi ordonarea lor 
conturează un jurnal în care se cuprind confesiuni, 
analize lucide ale propriului scris, o variată gamă de 

sentimente şi stări pe care le încearcă scriitorul în contact 
cu realul, un filtru „emoţional“ care distilează faptele 
acestuia în perspectiva viitoarelor esenţe din poezie, 

metafore „obsedante“ şi fixarea schiţei unui fir 
autobiografic prin rememorarea unor întâmplări, gesturi, 
opţiuni din prima copilărie ori din adolescenţă, care 

pregătesc destinul scriitorului: Autoportret cu 

palimpsest nu este nici un volum de publicistică, nici un 
„ziar autobiografic“ (specie inventată de Radu Cosaşu), 
ci o carte de confesiuni, care adună acele notaţii ce s-au 
putut „obiectiva“ dintr-un posibil şi probabil jurnal 
intim (Fragmentele care încep cu numărul „154“ 

dovedesc acest lucru): fragmentele de jurnal din 
Autoportret cu palimpsest dau contur profilului interior 
al scriitorului, care poate fi citit atât în „istoria“ devenirii 
sale, cât şi în simultaneitatea unor senzaţii, stări, opinii, 
atitudini, coincidente (ca moment al producerii lor) cu cele 
ale cititorului. Fluxul acestei comunicări cu destinatarul 

confesiunilor se structurează în jurul palimpsestului, 
metafora şi, totodată, „realitatea“ cărţii Anei Blandiana; 
dacă primul text al volumului, Palimpsest, dezvăluie 
relaţia „monstruoasei vocabule“ cu destinul în posteritate 
al scriitorului, alte fragmente de jurnal precizează un al 
doilea sens al cuvântului, cel produs prin extindere 

semantică, pentru că, iată, ceea ce „visează“ Ana 
Blandiana este „un text cu mai multe nivele, perfect 
inteligibile fiecare, autonome şi diferite“, iar cartea la 
care lucrează este una „complicată de idei şi structuri 
muzicale“, cu un ambiţios filigran al ţesăturii. Asociată 
acestei metafore obsedante a cărţii este tema raportului 

textului cu durata; fie că se referă la relaţia dintre vârsta 
scriitorului şi calitatea sau cantitatea paginilor scrise, fie că 
glosează pe marginea sentimentului trecerii timpului, 
surprins cel mai adesea la schimbarea anotimpurilor dar şi 
în momentele modificării unghiului de percepţie a 
realului în etapele specifice evoluţiei scriitorului, fie că 

descoperă fascinaţia cifrelor asupra „sufletului setos de 
durată şi amintire“, personajul-narator al acestui jurnal se 
întoarce mereu spre „tema“ urmelor, a trecerii, prin text, 
dincolo de moartea biologică, de istorie sau, mai exact, 
de durata existenţei fiinţei în istorie. Majoritatea paginilor 
din Autoportret cu palimpsest este a căutării „clipelor 

anteice“ ale conectării la un „cosmos în care sevele nu se 
contrazic nicicând, lumina nu are niciodată îndoieli, 
pământul are întotdeauna dreptate“; nu este aici atât 
nostalgia unui locuitor al betonului şi a unui 
„profesionist al hârtiei“, cât relevarea unor 
„corespondenţe“ care ţin de alcătuirea structurală a 

fiinţei, a profilului său interior: rezistenţa în faţa 
ofensivei obiectelor, „lecţiile de speranţă“ pe care le oferă 
cu generozitate spectacolul totdeauna surprinzător al 
naturii, lectura peisajelor urbane sau a urmelor vechilor 
civilizaţii prin aspectele lor „naturale“, căutarea aproape 
obsesivă a simbolurilor forţei vitale în mişcarea astrelor pe 

cer, în felul cum se coc fructele, cum se urmează 
anotimpurile şi cum se leagă roadele, semnificaţia căderii 
unei gutui sau a mişcării firelor de iarbă, dar şi 
amărăciunea unei constatări care reformulează o 
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evidenţă, anume că pentru înţelegerea unui peisaj se cere 
educaţie artistică – toate acestea constituie premise ale 
reveriei personajului-narator care încearcă să găsească 

modul ideal al exprimării inexprimabilului, adică a „ceea 
ce palpită cu adevărat între pereţii de carton ai frazei“, 
marcând aspra dar inevitabila conexiune dintre 
momentul „din viaţă“ şi cel „din carte“. Farmecul textelor 
tine într-o bună măsură de „surpriza“ asociaţiilor libere, 
spontane şi inteligente, cerând din partea cititorului 

efortul de a le gândi, de a le reformula, de a le găsi 
alternative; astfel, definirea prozei moderne drept o 
asumare a metaforei, în sensul influenţei poeziei asupra 
discursului epic, nu poate fi acceptată decât pentru 
spaţiul romantic şi simbolist întrucât poezia secolului XX 
dovedeşte exact contrariul, împrumutul masiv de 

procedee şi de viziune asupra realului din „recuzita“ 
epicului. Nuanţele se cern şi în observaţiile din 
Sinonimie, unde Ana Blandiana denunţă o „carenţă 
filologică“, permiţând să se numească prin aceleaşi 
cuvinte – scriitor – pe „Dekobra şi Flaubert“ şi – muzică – 
„opera lui Bach şi ultimul şlagăr-efemeridă“: dar 

scriitorul nu este autor, cum nici artistul nu este 
meşteşugar şi nici muzicianul, cântăreţ: dicţionarul ne mai 
fereşte încă de asemenea confuzii, jalonând distanţele 
necesare. Altundeva, moartea Veronicăi Micle 
(Veronica) şi gestul lui Herostrat, cel care a distrus unul 
din miracolele lumii antice (Neuitarea), semnificaţii 

asemănătoare, ilustrând acelaşi „târg“ cu posteritatea: 
viaţa contra nemurire, moartea pentru legendă. 

Una dintre funcţiile jurnalului este şi aceea de a 
explica opera, notaţiile textului confesiv proiectând 
trăirile omului în orizontul formaţiei scriitorului; acest 
fapt constituie o componentă esenţială a volumului Anei 

Blandiana care îşi defineşte scrisul urmărind legăturile 
„subterane“ dintre evenimentele existenţei şi mărcile 
stilistice ori modalităţile de percepere a realului în opera 
poetică şi epică. Fragmentele acestea vor interesa pe 
istoricul literar şi, încă mai mult, pe criticul care află, de 
pildă, că între Persoana întâia plural (1964) şi Călcâiul 

vulnerabil (1967) s-a produs „o adevărată cotitură“ în 
destinul artistic al poetei prin „asumarea“ unui 
„dezastru“ care a însemnat „definitiva ieşire din 
copilărie“ sau că însuşirile pe care şi le recunoaşte 
scriitoarea sunt „seriozitatea care poate părea excesivă, 
lipsa gratuităţii, viziunea cuprinzând într-o aceeaşi aură 

binele şi frumosul“. Observaţiile acestea nu au nimic din 
indecenţa fastuoaselor şi orgolioaselor declaraţii ale altor 
scriitori contemporani; autoanaliza Anei Blandiana este 
lucidă, conducând cititorul, discret, spre zona 
comunicării intime cu înţelesurile operei; Ana Blandiana se 
consideră „un scriitor al memoriei“, convins că „nu există 

nimic mai misterios decât limpezimea“, caută explicaţia 
„jocului“ poetic în refuzul „înclinaţiei spre joc“, din 
copilărie, cum, la fel, găseşte în data naşterii semnele 
unei predestinări şi în asocierea dintre actul scrisului şi 

cel al cititului – axa devenirii unui destin literar. În 
aceeaşi ordine, reţine atenţia amintita secţiune de 
Fragmente, ale cărei formulări aforistice dezvăluie un 

remarcabil simţ al observaţiei şi al „surprizei“ 
asociaţiilor; iată câteva dintre acestea: „Trestia care 
gândeşte este, în acelaşi timp, trestia care se pleacă şi se 
îndoaie tocmai ca rod al gândirii ei“; „După numele 
domnitorilor sunt trecuţi anii între care au domnit, după 
numele scriitorilor sunt trecuţi anii între care au trăit; de 

unde rezultă că dacă primii sunt importanţi prin puterea 
pe care au avut-o, ceilalţi prin simpla lor existenţă“; 
„Tainele mării nu se dezleagă la mal“. Autoportret cu 

palimpsest este o carte a libertăţii privirii şi gândirii 
realului, unde conştiinţa scriitorului îşi descoperă 
alcătuirea în semnificaţia pe care o dă actului artistic în 

ordinea existenţei înseşi: autoportretul Anei Blandiana se 
întrevede pe acest palimpsest: „Dar, la urma urmei, ce 
este un mare poet? Un stăpân şi un dresor de cuvinte 
sălbatice, capturate în junglele suferinţei şi domesticite 
cu preţul vieţii, sau, pur şi simplu, cineva care – fără să te 
întrebi de ce şi cum – îţi dă, citindu-l, senzaţia că îţi 

smulge capul de pe umeri“. 

Oraşe de silabe poate fi considerată o continuare a 
cărţii precedente sau, mai degrabă, o „specializare“ a ei, 
în sensul restrângerii „fragmentelor de jurnal“ la sfera 
notelor de călătorie, păstrând, totodată (nu se putea 
altfel!), câteva teme dominante. Circumscrierea la un 

spaţiu strict delimitat (existenţial şi literar) se produce în 
textul care deschide cartea, Prefaţă la o silabisire a 

lumii: iată obiectivul: „De ce călătoresc oamenii? Cei ce 
rămân acasă îi privesc pe cei ce vin cu ironie, cu 
superioritate, dar cu invidie. De ce aceşti oameni, adesea 
aproape bătrâni, care muncesc unsprezece luni pe an, se 

grăbesc în cea de-a douăsprezecea să se înghesuie în 
autobuze sau limuzine, sau în avioane, sau în trenuri, să-
şi despacheteze şi să-şi împacheteze bagajele, să se 
precipite, să se agite, să se enerveze, să se extazieze, 
preferând acest iureş, uneori diabolic, odihnitoarei, 
idilicei vacanţe de altădată? (…) Sunt stupizi, 

superficiali, ridicoli? Desigur, dar fără ca el însuşi să 
bănuiască, turistul este deţinătorul unei formule de 
fericire. O lună de zile plecat din lumea lui şi neintegrat, 
şi fără dorinţa de a se integra, altei lumi, el este stupid, 
superficial, ridicol, dar neimplicat în nimic, el îşi 
cucereşte – pentru o lună de zile – starea edenică de 

spectator absolut al unor urâţenii şi frumuseţi care nu-l 
pot atinge. Supus unsprezece luni legilor imuabile ale 
lumii sale, în luna a douăsprezecea îşi permite să treacă 
pe lângă legi care nu pot acţiona şi asupra lui; nu numai 
că nu mai trebuie să se supună, dar nu mai trebuie nici 
chiar să se răzvrătească; este liber, fără ca libertatea să-l 

mai intereseze în vreun fel. Plecările seamănă unei 
sinucideri reversibile, unui refuz de a mai trăi, un refuz 
limitat la treizeci de zile“. 
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În acest portret al turistului, Ana Blandiana caută 
motivaţiile călătoriilor sale, ale dorinţei de a călători: în 
fond, turistul este definitiv astfel pentru a putea fi mai 

uşor deosebit de călător, amatorul de „evaziuni“, 
încercând să iasă cu orice preţ din „celula“ programului 
standardizat – de „profesionist“, de scriitorul pentru care 
călătoria rămâne „cota maximă“ a existenţei sale: proza 
e, în primul rând, drum, oriunde ar avea loc. Pe cei doi îi 
separă nu doar „orientarea“ călătoriei, ci şi modurile atât 

de diferite de percepere a lumii văzute; primul adună în 
forme perisabile (peliculă, fotografii) ceea ce vede ori, 
mai exact, ceea ce i se arată, în vreme ce al doilea este 
preocupat de fixarea în cuvinte. Fiecare călătorie are 
„partea lui a vedea şi partea lui a scrie“; prima este a 
turistului, a doua aparţine scriitorului mistuit de „o 

febrilă nevoie de cercetare a tuturor posibilităţilor 
realităţii“. Ceea ce îi apropie este, însă, punctul de plecare, 
premisa; la originea călătoriei stau, de fiecare dată, un 
„complex“, o stare de spirit; turistul din „cea de-a 
douăsprezecea lună“ a anului preferă inconfortul din 
prea mare obişnuinţă cu tiparul (totdeauna confortabil 

pentru omul secolului XX!), iar călătorul încearcă să 
săvârşească prin drumurile sale „operaţia magică“ a 
ieşirii din durată prin contemplarea şi asumarea 
„semnelor“, fixate într-o procesualitate istorică: semnele 
timpului. Atras de peisaj şi de iluzia tuturor libertăţilor 
(s-au scris cărţi memorabile despre psihologia omului în 

vacanţă), turistul se desparte definitiv de călătorul a cărui 
profesie este dezvăluirea sensului ascuns în simbolurile 
culturale pe care le întâlneşte; turistul rătăceşte acolo 
unde călătorul caută: primul pierde timpul, al doilea îl 
regăseşte. 

Ca orice căutare, drumurile Anei Blandiana 

„fixate“ în Oraşe de silabe – drumurile scriitorului –, ca 
şi drumurile personajului din Sertarul cu aplauze („Am 
început să fug, înainte de a mă întreba dacă sunt mai laş 
sau mai curajos decât ceilalţi, fugind“, astfel începe 
cartea din 1992) purced cu neliniştile unei întrebări: 
„Unde dispare, unde se duce ceea ce nu e scris, trăit 

fiind? Dar ceea ce nu e nici trăit?“. Răspunsul se află în 
depozitul memoriei afective şi în specificul activităţii 
scriitorului: rezultatul concret este ceea ce se numeşte 
„literatură subiectivă“, textul ca document al trăirii şi ca 
filtru al spaţiului geografic. Lumea „silabisită“ de Ana 
Blandiana aparţine, deopotrivă, celei care „vine“ şi celei 

care „rămâne“: distanţele dispar, fiecare loc văzut 
reorganizându-şi peisajul după capriciile unei stări 
dominante din clipa contactului, dar, mai ales, după 
legile imuabile ale sintaxei textului: fixat senzorial mai 
întâi, înainte de a se aşeza definitiv în cuvinte şi a ajunge 
astfel la „singura formă de perpetuare a frumuseţilor“ 

lui, spaţiul este vehiculul sentimentelor celui care îl ia în 
posesie: nu mai interesează circumstanţele călătoriei, nici 
măcar ţara, oraşul, punctul de pe hartă unde are ea loc, ci 
jocul de oglinzi al memoriei şi sufletului călătorului, care 

realizează conexiunile interioare, pregătindu-se mereu 
pentru o „nostalgie viitoare“: Chicago şi Cluj „se 
interiorizează“, devin repere ale sinelui, pierzându-şi 

celelalte semnificaţii pentru că ele „contează“ acum doar 
ca suprafeţe reflectorizante ale unui anume fel de lumină 
de atunci, din momentul vederii lor, Teba, Sparta, Atena 
nu „erau formate din ziduri şi acoperişuri, ci din inefabile 
sunete“, antica fântână din Spoleto, cu inscripţia „Bibe 
viator“, răspunde fântânilor din Oltenia („Obicei 

ancestral şi tulburător, cult al strămoşilor viu împletit cu 
acel antic Bibe viator, ospitalitate adâncă şi adânc 
filosofică sunt fântânile înşirate pe drumurile Olteniei“), 
peisajul convertindu-se totdeauna într-un sentiment care 
rămâne adevăratul obiectiv al călătoriilor Anei 
Blandiana. Drumurile scriitorului pendulează între 

certitudinile cunoaşterii şi uimirile recunoaşterii celor deja 
ştiute, între „ideea de pornire“ şi amalgamul de senzaţii 
şi stări pe care le dă comunicarea spontană „dintre 
esenţa noastră şi esenţa locului pe care îl străbatem“ şi 
care ivesc geografia particulară a lumii văzute necontenit 
în relaţie cu literatura scrisă şi cu aceea ce urmează a se 

scrie; citită („silabisită“) astfel, realitatea capătă aura (şi 
forţa persuasivă) a irealităţii, iar a călători înseamnă a se 
proiecta pe sine în fiecare punct geografic atins. 

Toată această epuizantă „muncă turistică“ a 
scriitorului (cum epuizantă este şi „rătăcirea“ celuilalt 
drumeţ, a turistului) se consumă în „ora pustietăţii“ pe 

care Ana Blandiana o vânează peste tot, pândind 
transmisiile sportive ori discursurile electorale televizate 
ce eliberează străzile oraşelor, descoperindu-le altfel, adică 
aşa cum sunt: această pândă este un alt mod de a realiza 
comunicarea cu intimitatea locului, neascunsă de 
stridenta prezenţă umană întrucât, iată, „descoperirea 

unui oraş seamănă momentelor de revelaţie ale unei 
iubiri, se face în singurătate şi concentrare sufletească, 
fără martori“. Două mi se par temele dominante ale 
relaţiei călătorului cu spaţiul în Oraşe de silabe. Este, 
înainte de toate, tema medievală; dacă unele lucruri pot 
plăcea sau nu, pot interesa mai mult sau mai puţin, 

fixându-se în text conform graficului stărilor interioare, 
ipostazele Evului Mediu fascinează, transpunând fiinţa 
într-un plan al „irealităţii imediate“ care se confundă cu 
ceea ce numim, de obicei, durată interioară: o capelă 
decorată cu oase de om dezvăluie „o medievală şi stranie 
poveste“ (Amintirea fără nume), într-un decor montan 

se închipuie o piaţetă medievală (Intensitatea supliciului), 
un text se cheamă chiar Sufletul medieval, orăşelul 
Thurnau din Franconia îşi etalează culorile dulci dar 
frapante specifice Evului Mediu (Didactică), străzile 
Cartierului Latin îi relevă acelaşi peisaj medieval în care 
„cavaleri cu pălăria trasă pe ochi şi spadă subţire 

ameninţă să sară pe ferestre înalte şi hangii beţivi îşi 
clădesc butoaiele lângă pereţi“ (La ora lumânărilor), o 
ploaie torenţială în mica localitate spaniolă Teruel este 
asemuită „cataclismelor evului mediu“ (Provincie) etc: 
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este în această temă un fapt aparţinând structurii 
interioare a privitorului pentru care a vedea înseamnă a 
locui „numai între propriile vitralii“, dar, în acelaşi timp, 

fascinaţia Evului Mediu reprezintă şi efectul unui anumit 
tip de comunicare cu palierele timpului trecut: „mai mult 
ca trecutul“ este admirat, în vreme ce „trecutul recent“ 
este asimilat: „Tot ce aparţine trecutului se încarcă de o 
aură care depăşeşte în intensitate şi sens simpla 
nostalgie, vechimea devenind valoare în sine, o noţiune 

autonomă, puternică, asemenea frumosului. Un obiect 
vechi este preţios nu prin frumuseţea care a reuşit să 
străbată timpul în el, ci chiar prin timpul pe care îl 
întruchipează, care i s-a depus – materie stranie, aproape 
palpabilă – în crăpături. Şi totuşi, ca în atâtea alte 
domenii, şi în această împărăţie revolută, limitele 

sensibilităţii noastre sunt prezente şi de netrecut. Să 
observaţi cum un obiect de acum un secol este pentru noi 
o relicvă emoţionantă, în timp ce unul de acum patru, 
şase sau zece mii de ani nu mai produce asupra noastră o 
impresie sporită sau cel puţin egală, nu ne mai uimeşte cu 
aceeaşi intensitate, ca şi cum s-ar găsi dincolo de sfera în 

interiorul căreia suntem în stare să simţim“. 

 
Octav Băncilă, Liliac 

Plasarea în această sferă temporală ale cărei forme 
pot fi încă simţite conturează cealaltă temă dominantă a 
cărţii, care proiectează pentru fiecare drum al călătorului 
emoţia „dezlegătoare şi limpede“ a artei: acestei 
perspective i se subsumează atât relaţia dintre imaginea 
culturală şi aceea reală a locului văzut după ce va fi fost 

„citit“ anterior, cât, mai ales, raportul omului cu iposta-
zierile artei, oriunde s-ar găsi ele: într-un text din 
Autoportret cu palimpsest, Ana Blandiana dezvăluia 
„târgul“ cu posteritatea, pe care l-a făcut Herostrat atunci 
când a distrus unul dintre miracolele lumii antice; 
autoarea revine asupra acestei teme în Oraşe de silabe, 

cum o va face şi în Sertarul cu aplauze şi în toată 
activitatea civică de după 1990, marcând încă o dată 
derizoria faimă a stricătorilor artei: este vorba aici de cei 
care îşi scriu numele totdeauna pe un obiect de preţ, 

distingându-l pentru a le rămâne o „urmă“ peste ani: 
„Nu cumva nemurirea este considerată dependentă 
tocmai de această aneantizare a unei frumuseţi? Nu 

cumva perverşii purtători ai acelor nume au calculat 
legarea numelui lor de oprobiul cu atât mai îndelungat, cu 
cât victima este mai preţioasă? Ca şi cum nemurirea 
călăului ar fi direct proporţională nu numai cu 
importanţa celui chinuit, ci şi cu intensitatea 
supliciului…“. 

Cota de popularitate a poeziei Anei Blandiana s-a 
fixat încă de la volumul de debut, Persoana întâia 

singular (1964), marcând ulterior minime oscilaţii, în 
orice caz, puţin semnificative: alături de Nichita Stănescu 
şi Adrian Păunescu, Ana Blandiana rămâne printre cei mai 
„populari“ poeţi ai generaţiei ’60; indiferent de ceea ce se 

întâmplă azi. Nu voi determina aici care sunt bazele acestei 
popularităţi şi în ce fel s-a constituit ea prin raportare 
chiar la poezia celor invocaţi mai înainte; motivele sunt 
foarte diverse, dar este instructiv de constatat faptul că 
aceluiaşi public i-au plăcut (acesta este termenul) poezia 
„încifrată“ din 11 elegii, să spunem, „retorica“ din 

Ultrasentimente şi Mieii primi, ca şi fondul neoromantic 
din Persoana întâia singular; cunoscută, nu ştiu şi cât de 
bine înţeleasă, poezia acestui volum de debut a circulat şi 
continuă să circule pe cele mai diferite paliere şi în varii 
orizonturi de aşteptare: un poem precum Descântec de 

ploaie, de pildă, l-am auzit recitat de nenumărate ori în 

faţa unor oameni care îl ascultă mereu cu aceeaşi 
„participare“ şi implicare emoţională: „Iubesc ploile, 
iubesc cu patimă ploile,/ Înnebunitele ploi şi ploile 
calme,/ Ploile feciorelnice şi ploile – dezlănţuite femei,/ 
Ploile proaspete şi plictisitoarele ploi fără sfârşit,/ Iubesc 
ploile, iubesc cu patimă ploile,/ îmi place să mă tăvălesc 

prin iarba lor albă, înaltă,/ Îmi place să le rup firele şi să 
umblu cu ele în dinţi,/ Să ameţească, privindu-mă astfel, 
bărbaţii/ Ştiu că-i urât să spui «Sunt cea mai frumoasă 
femeie»,/ E urât şi poate nici nu e adevărat,/ Dar lasă-
mă atunci când plouă,/ Numai atunci când plouă,/ Să 
rostesc magica formulă «sunt cea mai frumoasă 

femeie»./ Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că 
plouă/ Şi-mi stă bine cu franjurii ploii în păr,/ Sunt cea 
mai frumoasă femeie pentru că-i vânt/ Şi rochia se zbate 
disperată să-mi ascundă genunchii,/ Sunt cea mai 
frumoasă femeie pentru că tu/ Eşti departe plecat şi eu 
te aştept,/ Şi tu ştii că te-aştept,/ Sunt cea mai frumoasă 

femeie şi ştiu să aştept/ Şi totuşi aştept./ E-n aer miros 
de dragoste viu,/ Şi toţi trecătorii adulmecă ploaia/ să-i 
simtă mirosul,/ Pe-o asemenea ploaie poţi să te 
îndrăgosteşti fulgerător,/ Toţi trecătorii sunt 
îndrăgostiţi,/ Şi eu te aştept,/ Doar tu ştii –/ Iubesc 
ploile,/ Iubesc cu patimă ploile,/ Înnebunitele ploi şi 

ploile calme,/ Ploile feciorelnice şi ploile – dezlănţuite 
femei…“. Fondul neoromantic, evident în această poezie 
de debut, a rămas nealterat în scrisul Anei Blandiana, 
explicând, în bună măsură, bazele popularităţii sale. În 
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acest fel, s-ar putea spune că, de la Persoana întâia 

singular până la Stea de pradă (1985), Poezii (1989), 
Arhitectura valurilor (1990) şi 100 de poeme (1991), 

nimic nu s-a schimbat în poezia Anei Blandiana. 

Şi totuşi. Lumea sentimentelor şi senzaţiilor se 
transformă repede, din cea de-a doua carte chiar, într-o 
lume de cuvinte, proiectând viitoarele „oraşe de silabe“; în 
Călcâiul vulnerabil (1966) şi, apoi, în A treia taină 
(1969), poetul trece hotarul celor două lumi, lăsând în 

urmă jocul senzaţiilor din „îmbrăţişarea ploii“ ori din 
„privirea de vânt“, pentru a regăsi fiinţa cuvintelor, viaţa 
versului, trăirea în şi prin literatură („Doamne câtă 
literatură conţinem!“, exclamă Ana Blandiana în poemul 
Carantină). Versurile acestor volume sunt emblematice 
pentru ceea ce aş numi asumarea poeziei ca destin, ca 

formulă de viaţă, unică şi tiranică: „Cerul nu pot să-l 
privesc – se înnorează de vorbe,/ Merele cum să le muşc 
împachetate-n culori?/ Dragostea chiar, de-o ating, se 
modelează în fraze,/ Vai mie, vai celei pedepsite cu 
laude./ Vai mie, vai, arborii nu scutură frunze,/ Numai 
cuvinte cad toamna bătrâne şi galbene,/ Munţii înalţi îi 

iubesc, dar se clatină munţii/ Sub povara împerecheatelor 
sunete“ (Darul). Se vorbeşte despre un model productiv al 
liricii eminesciene în poezia noastră de după 1960; iar 
cărţile Anei Blandiana pot furniza suficiente dovezi 
privind manifestarea acestei paradigme în literatura 
contemporană: nu „preluare“ însă, nici „glosare“, ci 

identificare în liniile de forţă ale unui câmp literar, anume 
în cele care conferă continuitate, semnificaţie şi rezistenţă 
actului poetic în raport cu structurările şi destructurările 
politice, sociale, literare, câte se vor fi succedat de o sută 
de ani încoace: un poem precum Din auster şi din 

naivitate, dincolo de alte sugestii, ar putea „depune 

mărturie“ despre felul cum se (re)constituie modelul 
productiv eminescian în stricta noastră actualitate 
literară, urmând o filieră care începe cu Macedonski şi 
Bacovia: „Precum Racine, prea tânăr am plecat/ Din 
auster şi din naivitate,/ Prea tânăr în lunga mantă 
cenuşie/ Zâmbind mi-am azvârlit-o în trecut./ Aproape 

gol rămas în văzul lumii,/ Şi fericit de trupul meu 
frumos,/ Printre priviri ca printre spade lungi/ Eu trec 
şi-mi zdrenţuiesc aureola/ Nu mi-e ruşine, dar ades mi-e 
frig./ Nu-mi pare încă rău, dar duc în visuri/ Severa 
poartă neagră-a mănăstirii/ Şi calda, lunga mantă 
cenuşie/ În care învelit, într-o chilie,/ Şi veşnic în 

inexistenţa mea,/ Eu, sterp, neprihănit, să blestem cald/ 
Deşertăciunea minunată-a lumii./ Dar – simţi? – se 
despleteşte-n mine trupul/ Şi tot ce ştiu c-a fost va fi 
real:/ M-aşteaptă Fedra, regele şi remuşcarea/ Că, tânăr, 
am plecat din Port-Royal“. 

Sigur că nu puţine sunt mutaţiile în problematica 

versurilor Anei Blandiana: „Caut începutul răului/ Cum 
căutam în copilărie marginile ploii“, se spune în poemul 
Hotarul din cel de-al treilea volum. În pofida sugestiei 

schimbărilor, pe care o conţin aceste versuri, fondul a 
rămas acelaşi; astfel, erotica din Octombrie, noiembrie, 

decembrie (1972) se constituie sub semnul categoriilor 

eminesciene ale departelui şi pierderii: „Tu nu ai umbră,/ Tu 
când treci printre oglinzi/ Numai un tremur scurt le 
deformează apa./ Umbrele nu pot să se-agaţe de tine/ Şi 
tu/ Nu poţi de umbrele oglinzii să te prinzi./ Te ţin de 
mână,/ Dar sunt singură-n oglindă,/ Văd numai 
zâmbetu-mi crispat/ Prin care/ Din când în când/ O 

tulburare se perindă/ Şi-atunci ştiu/ Că, aplecat asupra 
mea,/ M-ai sărutat./ Cum voi plăti/ Pentru că nu sunt 
în stare/ Să fug?/ O, fie-ţi milă,/ Altădată/ N-aş fi fost 
decât/ Arsă pe rug“ (Tu nu ai umbră): fantasme, umbre 
înşelătoare ale oglinzii care nu „redă" nimic, ci ascunde, 
sugerează, ameninţă. Manifestarea modelului productiv 

eminescian înseamnă în poezia Anei Blandiana nu doar 
identificare, ci şi delimitare, într-un fascinant joc al 
„replicilor“. Din această perspectivă, singurătatea, de 
pildă, „e un oraş“, dar nu un univers pe care să-l fi 
construit eul departe de lume, ci unul „în care ceilalţi au 
murit“: ea, singurătatea, e sentimentul absenţei celuilalt, iar 

nu, ca la romantici, o conştiinţă a distanţei. Tot aşa, 
somnul, pe care îl remarcă Eugen Simion într-o pertinentă 
Prefaţă, nu e somnia eminesciană, ci ecranul care desparte 
o lume (a sentimentelor şi senzaţiilor) de o alta (a 
cuvintelor): poezia, ca şi erosul, e des-facere, la fel cum 
visarea, coborârea în somn şi oglinda (cu elementele sferei 

semantice: ochiul, apa, cerul, „celălalt“) constituie acel 
mediu protector şi, în acelaşi timp, (re)formator, pe care 
poetul îl aşează între fiinţa sa şi lumea sentimentelor: de 
la un mod de a simţi realul la capacitatea de a fi – acesta 
este traiectul evoluţiei interne a lirismului, pe 
coordonatele căruia punctul mobil (fiinţa) devine punct 

fix (textul). Acest proces, început cu Somnul din somn 
(1977), se însoţeşte de o esenţializare vădită a expresiei 
poetice, de o schimbare a registrului liric (în care „eu“ se 
transformă în „noi“ şi „tu“), de abordarea „temelor 
mari“, a celor care implică o opţiune filosofică şi, mai 
ales, deplina şi definitiva fixare în „celula poeziei“. În 

Somnul din somn şi, apoi, în Ochiul de greier (1981), 
Ora de nisip (1983), Stea de pradă (1985) şi Poezii (cu 
ineditele lor) poezia „departelui“ este una a 
(în)depărtării, a stingerii şi reintegrării în ritmurile 
cosmosului, a risipirii, înţeleasă nu ca o multiplicare în 
lucruri, în cotidian (ca în poezia optzeciştilor), ci ca o 

implozie, ca o repliere în propriul text: iar „textualizarea“ 
Anei din Numele nu-i decât un semn care marchează, şi 
el, acest proces dublat, mult mai rar însă în ultimele 
volume, de imagini acroşante ce amintesc de „cruzimile“ 
realului: „Cuvintele trec strada/ Ca şirul de orfani/ De 
la Casa Copilului,/ Plecare cu pumnu-ncleştat/ În haina 

celui din faţă,/ Cu singura grijă/ De-a nu se pierde/ 
Unul de altul“ (Şirul). Dincolo de aceste efecte de contrast, 
poezia Anei Blandiana rămâne o dramatică şi niciodată 
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încheiată căutare a unui centru structural: „o fugă în tine 
însuţi cât mai adânc“. 

La câteva luni după „recuperarea“ Anei Blandiana 

în circuitul curent al opiniei scrise (pentru că din cel al 
valorilor – acela care nu ţine seama de ordinele cenzorilor 
n-a ieşit nici un moment; dimpotrivă!), poetei i-a apărut 
un nou volum de versuri, Arhitectura valurilor (1990), 
redactat prin 1987 şi amânat din cauza interdicţiei de 
semnătură, intervenită în august 1988. Contextul socio-

politic şi cultural în care se tipăreşte Arhitectura 

valurilor este complet diferit de acela în care apăruse, 
iată, antologia Poezii (în primăvara lui 1989); la prima 
vedere, s-ar putea spune că schimbat în bine: între timp, 
s-a câştigat o sumă întreagă de libertăţi, unele depline, 
altele – parţiale, între ele, libertatea cuvântului şi a 

opiniei părând definitivă. Schimbarea peisajului (căci a 
sistemului…) a determinat-o pe Ana Blandiana să facă 
unele precizări importante – atât în perspectiva 
impactului cu cititorul care va trebui sa abordeze 
poemele în registrul specific anilor de dictatură, 
urmărind, adică, procesul semnificării în formula 

discursului subversiv, cât şi în ordinea prezenţei sociale a 
scriitorului într-un timp ce se grăbeşte (cu ce destinaţie?): 
altfel spus, cuvântul înainte care deschide volumul 
Arhitectura valurilor se referă, deopotrivă, la poeme dar 
şi la proza de idei pe care o regăsim în fiecare intervenţie 
din mass media timpului: „Această carte a fost terminată 

în 1987, câteva din poemele care o compun fiind 
publicate în reviste, graţie curajului şi solidarizării 
redactorilor, în cursul primăverii şi verii anului următor, 
până în momentul interdicţiei de semnătură din august 
1988. Ea este oglinda unei stări de spirit în care 
exasperarea şi umilinţa, mânia şi disperarea, ruşinea şi 

revolta se topeau în sentimentul iminenţei sfârşitului ca 
unică alternativă a atât de improbabilei salvări. 
Libertatea transformă aceste pagini, din manifeste 
multiplicate de mână sau citite printre rânduri, în 
documente ale memoriei colective şi, pur şi simplu, în 
poezii care nu-şi visează altă perenitate decât cea 

estetică. Le închin celor care, murind, au făcut posibilă şi 
întoarcerea poeziei în sine însăşi“. 

Atrage atenţia în acest text „de întâmpinare“ a 
cititorului sintagma documente ale memoriei colective: încă 
o dată Ana Blandiana îşi judecă lucid versurile dar şi 
proza de idei. Precizarea poetei e cu atât mai importantă 

cu cât nici ea n-a fost scutită de contestări violente, de 
denunţuri în stilul anilor ’50 şi chiar mai de înainte, 
amintind de sinistrele „demascări“ practicate de 
colaboratorii verzi ai lui „Sfarmă Piatră“ ori „Porunca 
Vremii“. Poemele din acest volum sunt tipice pentru ceea 
ce unii au numit literatura rezistenţei; poeziile Anei 

Blandiana, alături de textele şi gesturile multor colegi de 
breaslă – unii exprimându-şi deschis protestul, alţii, cei 
mai numeroşi, „delegând“ personaje şi „voci“ lirice 

pentru a emite fragmente ale discursului subversiv –, au 
contribuit la solidarizarea conştiinţelor în anii dictaturii; 
citind astăzi poemele din Arhitectura valurilor, 

disidenţa Anei Blandiana relevă încă alte nuanţe ale 
modalităţilor prin care literatura română a supravieţuit şi 
dezvăluie o dată mai mult faptul că revoluţia ei n-a fost 
una strigată în genunchi: nu îndurare au cerut scriitorii, 
ci pedeapsă şi neuitare. Tocmai împotriva uitării sunt scrise 
documentele memoriei colective din Arhitectura 

valurilor, împotriva tuturor iluziilor cu care un viitor 
incert, vopsit de unii în toate culorile curcubeului, ar 
putea ascunde trecutul, lăsându-l să revină altădată, sub 
alt chip, sub alte zâmbete, cu alte vorbe; fapt semnificativ, 
primul poem al cărţii configurează această temă a 
neuitării şi a veşnicei reîntoarceri la trecut, la ceea ce am 

fost pentru a vedea limpede ce suntem şi, mai ales, ce 
vom fi: poemul se numeşte Cursa (1): „Aşa o să fac:/ În 
loc de piatră, oglinda./ Şi-n loc de nume,/ O oglindă 
asemenea./ Va fi ca o cursă/ În care veţi cădea/ În 
sfârşit./ Ce-mi pasă că nimeni nu va mai şti/ Unde-mi 
este mormântul,/ Când voi vă veţi apleca peste el/ 

Curioşi să vedeţi/ Al cui poate fi/ Şi vă veţi vedea/ Pe 
voi înşivă“: oglinda (piatra, mormântul, numele) 
reprezintă nu doar suprafaţa de reflectare a chipului, a 
efemeridei care se priveşte acolo, ci spaţiul de (re)formare 
a fiinţei, locul unde fiecare se poate citi pe sine, cel ce este, 
în sine, cel ce a fost. 

Acest subtil joc descoperind cursa care pândeşte 
viaţa noastră „cât mai cotidiană“ (cu vorba unui 
cunoscut personaj politic al zilei) îşi asociază motivul 
trecerii timpului, element obişnuit al liricii Anei 
Blandiana; iar neoromantismul este unul dintre faptele 

identificate demult de critica literară în cărţile poetei. 

Sferei acestui motiv, care se înscrie în amintita temă a 
neuitării, i se subsumează, spre deosebire de tratarea sa 
în alte paradigme poetice, ideea construcţiei; valurile 
deconstruiesc o structură pentru a o reformula altfel, 
mereu alta cu fiecare mişcare: secretul, mirajul şi 
miracolul acestei zbateri, acestui efort al construcţiei 

constituie nucleul multor poeme mai cu seamă din prima 
secţiune a cărţii: „Totul se schimbă,/ S-a schimbat/ Sau 
se va schimba/ Stâncilor le cresc rădăcini/ Şi dau 
muguri,/ Apoi încep să se mişte încet/ După credinţa 
cuiva,/ Ţăranii altoiesc abonamente de tren/ Pe coarne 
uscate de pluguri./ Aha!/ Plante cu gheare şi aripi 

încearcă/ Să-şi salveze seminţele învăţate să treacă/ 
Dintr-o lege într-alta,/ Zbor/ Lung de nori prin 
pământ,/ Clorofilă cu puls,/ Peşti pe ramuri cântând/ Şi 
suspansul maşinii cu pâine/ La un capăt de ogor,/ 
Intertip,/ Regn de trecere,/ Eternitate/ La fel de străină/ 
De trecut şi viitor…“ (Trecere); nu lucrurile care pier şi 

nici fixitatea dezolantă a eternităţii sunt mizele 
poemului, ca la romantici, ci lucrurile care se nasc şi 
sublimul act al construirii, al desăvârşirii acolo unde 
nimic nu poate fi construit şi nimic nu poate fi 
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desăvârşit. Curgerea molcomă a versului în tiparul 
acestui motiv liric este brusc întreruptă de poemul cu 
accente mesianice Dies ille, Dies irae: „O să vină ea,/ Nu 

se poate altfel,/ O să sosească/ Şi ziua aceea/ Amânată de 
veacuri,/ O să vină,/ Se apropie,/ Se şi aude/ Pulsul ei 
bătând/ Între zări,/ O să vină ea,/ Se simte în aer,/ Nu 
mai poate întârzia./ Nu vă îndoiţi, o să vină/ Ziua 
aceea/ Orbitoare ca o sabie/ Vibrând de lumină“. 
Începând de aici, poezia Anei Blandiana devine acut 

referenţială, căpătând lucirea stinsă a metalului, strigând 
zdrobită sub şenilele buldozerului, pocnind asemeni 
lemnului „unui timp murdar“ din Drum: poeticul îşi 
descoperă canalele directe de comunicare cu realul, 
fiecare poezie structurându-se în jurul unui nucleu care 
indică aproape cu exactitate referentul: „A muri din lipsă 

de libertate/ Ca din lipsă de aer,/ Nu pentru că eşti 
închis/ Ci pur şi simplu/ Pentru că ea, cuşca, există –/ 
Ce subiect/ Pentru o propoziţie/ Care îşi aşteaptă 
predicatul“ (Subiect); „Pe nevăzute/ Mâna lui se-ntinde-
n somn/ Şi năruie/ Cu fiecare vis/ O mănăstire“ (Pe 

nevăzute); „Şi iată, bisericile/ Pornesc să alunece pe 

asfalt/ Ca nişte corăbii/ încărcate de spaimă,/ Cu turnul 
catarg/ Şi pânze umflate/ De vântul/ Bătând mereu în 
altă direcţie,/ încât/ Dacă mergi neatent pe stradă,/ Poţi 
fi ori când călcat de o biserică/ înnebunită/ Grăbită să se 
ascundă“ (De-a v-aţi ascunselea). 

 

 
Gheorghe Petrascu 
 

O poezie scrisă sub impactul evenimentului, al 
stării şi sentimentului de fiecare zi; dărâmarea (mutarea) 
unei biserici, aerul irespirabil al cuştii, înlocuitorii de 
speranţă, lanţurile, somnul bont, zilele „fără mâine, fără 

azi“, umilirea pe „treptele batjocurii“, molozul şi valul 
de spaimă, scrâşnetul de dinţi, insultele şi neputinţa, 
soarele gri şi ochelarii „de cătuşă“ – atât e prezentul şi 
(mai crud!) atât era atunci viitorul; un infern în care 
poezia e scrisă împotriva uitării şi împotriva năruirii, a 
sistematizării zidurilor şi sufletelor. Cartea Anei 

Blandiana se citeşte azi în perspectiva codului împotrivirii, 
a discursului subversiv care se ascunde atât de voit 
„stângace“, însă, între coperţile sale; titlul însuşi are o 

semnificaţie particulară în această ordine: arhitectura 
valurilor din poemul Anei Blandiana poate fi identificat 
în aceeaşi sinistră figură care a fost obiectul pamfletelor 
lui Mircea Dinescu din Moartea citeşte ziarul: „Arhitect 
de valuri/ Înălţate mereu/ şi mereu năruindu-se/ Ca s-o 
poată lua de la capăt;/ Meşter mare/ Întrecându-i pe 

ceilalţi/ Nu prin ştiinţa,/ Ci prin exasperarea de a zidi;/ 
Zburător cu aripi de şindrilă/ De două ori victimă/ A 
operei sale;/ Blestem/ În zidul de litere-al căruia/ E 
închis un popor“ (Fără nume); Nebunul şi Haplea ai lui 
Mircea Dinescu se regăsesc, pentru a indica acelaşi 
referent, în arhitectura valurilor din volumul Anei 

Blandiana. Fluxul împotrivirii din aceste poeme ale 
rezistenţei este întrerupt, rareori, de câte un fior 
metafizic, amintind cărţile anterioare ale poetei (Prin 

nefiinţă), ori de fuga spre „centrul singurătăţii“ (Model); 
în Arhitectura valurilor, conştiinţa scriitorului se 
radicalizează, poemul de dragoste este un ţipăt înăbuşit 

(„Nu mă lăsa, aşează-mi-te-alături/ Şi ţine-mi capul 
strâns să nu tresar/ Când somnul bont la care-s 
condamnată/ Se-ascunde, răsucindu-se-n coşmar;/ 
Cuprinde-mi tâmplele în palme-aşa/ Cum ţii să nu se 
verse un potir/ Şi pune-ţi gura peste gura mea:/ Inspiră 
ţipătul pe care-l expir,/ Să nu se-audă hohotul de plâns/ 

Ce-şi hotărăşte trupul meu contur;/ Îmbrăţişează-mă să 
nu mă smulgă/ Valul de spaimă care creşte-n jur/ Şi 
duce totul, şi în urma lui/ Rămâne doar moloz şi 
ghilimele,/ Şi se chircesc bolnave şi se sting/ Şi soarele şi 
celelalte stele…“; şi ce poate fi mai frumos decât demnitatea 
iubirii în faţa valului de spaimă?), iar una din funcţiile 

discursului liric pare a fi exorcizarea complexului 
vinovăţiei care ne apasă pe toţi (Martorii). Un poem 
precum Gol sfâşiat transpune cu exactitate starea poetului 
şi a poeziei; „Puterea de-a alege/ Între a fi implicat/ Şi a 
fi singur/ Curaj de-a opta/ Între suferinţa ţipătului/ Şi 
cea a tăcerii/ Forţă în stare să se hotărască/ Între fuga în 

afară/ Şi fuga înlăuntru,/ Tu stăpâneşti universul/ În 
care/ Stelele ard/ De nehotărâre./ Gol sfâşiat în două,/ 
Eternitate duală/ De unde/ Cad jumătăţi de rachete/ Şi 
ciozvârte de îngeri“; ieri ca şi azi, sensul evoluţiei 
poetului şi poeziei rămâne ceea ce am numit şi la Mircea 
Dinescu estetica angajării: aici îşi descoperă poemele Anei 

Blandiana atât valoarea de documente ale memoriei 
colective cât şi perenitatea în ordinea valorii estetice. 

În 1991 apărea volumul 100 de poeme; iată ce 
mărturisea atunci Ana Blandiana într-un interviu acordat 
Tiei Şerbănescu pentru cotidianul „România Liberă“; 
„Cea mai recentă carte românească este o selecţie într-o 

stare de spirit specială, într-un moment în care am vrut 
să-mi dovedesc mie însămi, ca atât de legată de mersul 
istoriei, că pot să exist ca poet în afara acesteia. Este o 
carte luminoasă conţinând în mare măsură poeme de 
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dragoste; o carte blândă – opusă spiritului negru din 
Arhitectura valurilor – încercând să vadă dincolo de 
disperarea noastră de zi cu zi“. Întâi de toate aflăm că 

selecţia aparţine autoarei înseşi; fapt important, pentru 
că aici se găsesc poeme de la primele volume (Cădere, 
Requiem, Pietà din cartea din 1969, A treia taină, de 
exemplu) până la ultimul, Arhitectura valurilor; 
prezenţa unor poeme de la vârste lirice deosebite spune 
multe despre poziţia autoarei în propriul câmp literar, 

faţă de „locuitorii“ lui, instruind despre anume 
invariabile ţinând de o paradigmă a creaţiei şi 
sensibilităţii. 

 
 

Sunt în mărturisirile făcute Tiei Şerbănescu şi 
două exagerări evidente. Întâi, 100 de poeme nu poate fi 
opus volumului precedent, fie şi numai din cauza reluării 
atât de multor poeme de acolo (mai mult de o duzină). 

Ana Blandiana a dat deoparte, e adevărat, multe 
„efemeride“, poeziile scrise sub impactul evenimentului, 
al stării şi sentimentului de fiecare zi, selectând poemele în 
care adie fiorul metafizic şi tematica erotică; dar nu 
„blândeţea“ şi nici, cu orice preţ, „luminozitatea“. Apoi, 
zice Ana Blandiana, cartea va fi trebuit să dovedească 

faptul că autorul poate exista ca poet „în afara“ istoriei; 
nici că se poate lucru mai greu de acceptat în ce o 
priveşte pe Ana Blandiana. Nu e foarte dificil de ghicit 
care vor fi fost motivele acestei afirmaţii şi acelei stări. 
Ana Blandiana este unul dintre scriitorii cei mai hărţuiţi 
de propaganda brun-roşie-verde, făcută în câteva 

publicaţii imunde după 1990; atacată de „rinoceri“, 
apărându-se doar cu armele poetului (dar cât de ascuţite, 
atunci când talentul şi ascendentul valoric e atât de 
evident!), supusă sinistrelor „demascări“, poeta oboseşte 
uneori şi regândeşte termenii existenţei sale: „Aici să 
dormi!/ În miros de hârtie/ Scrisă cu greu/ Şi-abia pe 

înţeles,/ Prea firav zeu din templul/ Numit copilărie –/ 
Jertfe întregi/ Şi sferturi de eres./ Aici să dormi,/ 

Înmormântat în rime/ Pe care nu mai poţi/ Să le auzi,/ 
Sunt fără voie/ Şi în întregime/ Printre episcopi laşi/ Şi 
îngeri cruzi./ Aici să dormi,/ În pace şi visând,/ 

Apoteoza/ Nu ştiu câtor Iovi,/ Trecut prin închisori/ Şi 
flăcări blând/ Spre-un paradis/ Din zahăr de cartofi./ 
Aici să dormi,/ Mutat a doua oară,/ Fie-ţi ţărâna literei 
uşoară“. Dar chiar acest delicat Epitaf şi poemele de 
dragoste şi cele „luminoase“ nu sunt decât ţipete 
înăbuşite ale unei conştiinţe radicalizate. 

Poate că Ana Blandiana va fi intenţionat o carte, în 
adevăr, „opusă spiritului negru“ din Arhitectura 

valurilor; nu i-a „ieşit“ şi nici nu avea cum să-i iasă o 
asemenea carte pentru că poetul nu poate fi în afara 
istoriei (sau, poate, n-a fost aici decât utopia de-o clipă a 
„vârstei de aur“, a întoarcerii la fondul neoromantic al 

tinerei de douăzeci de ani din Descântec de ploaie).  

Poemele de maturitate ale Anei Blandiana, dincolo 
de fiorul neoromantic, rămân ceea ce sunt: documente ale 
memoriei colective, ca acest celebru Eu cred: „Eu cred că 
suntem un popor vegetal,/ De unde altfel liniştea/ În care 
aşteptăm desfrunzirea?/ De unde curajul –/ De-a ne da 

drumul pe topoganul somnului/ Până aproape de 
moarte,/ Cu siguranţă/ Că vom mai fi în stare să ne 
naştem/ Din nou?/ Eu cred că suntem un popor vegetal –
/ Cine-a văzut vreodată/ Un copac revoltându-se?“ Mulţi 
poate îşi amintesc plăcerea de a citi multiplicat la xerox 
acest text scăpat de sub foarfecele cenzurii în revista 

„Amfiteatru“; mulţi îşi reamintesc fiorul şi plăcerea 
repetate la ascultarea acestui poem spus de Virgil 
Ierunca şi Monica Lovinescu la microfonul „Europei 
Libere“; întrucât ne-am schimbat de atunci? Mai suntem 
un popor vegetal? 

 

 

Marcel Iancu 
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 nobilă faptă culturală împlinită este editarea 
colecţiei de poezie contemporană – „Opera 
omnia”, realizată la Iaşi de Aurel Ştefanachi, 

colecţie care dă posibilitatea creatorilor să aducă în faţa 
cititorului buchete poetice memorabile. Este şi cazul 
scriitorului vrâncean Gheorghe Neagu, autor al 
volumului Arşiţa din ploi (Iaşi, Ed. Tipo Moldova, 2011). 
Selecţia poeziilor a fost, cred, la libera alegere a 
autorului, aşa că intenţia de culegere ori de antologie îi 
aparţine. Ceea ce cititorului îi pare exhaustiv reflectă, în 
realitate, o selecţie responsabilă a autorului  

Trecând cu privirea peste titlurile unor volume şi 
creaţii, se observă dintru început, apetitul autorului 
pentru tehnica oximoronică. Spre exemplu, titlul cărţi-
lor/poemelor Nunta neagră, Lumina cernită, Frigul iubirii, 
Lacrima iubiri ori numeroasele broderii stilistice ale 
aceleiaşi categorii din construcţiile: „lac incendiat”, 
„lumină cernită”, „în negura luminii”, „să ardă lacrimi”. 
Dubla metafora din titlul volumului în discuţie, Arşiţa 
din ploi, este roditoare în semnificaţii. Necruţătoarea 
arşiţă e dorul fără putinţa de finalizare, căci desfoliază, 
secătuieşte speranţa şi generează agonii amare („Când 
arşiţa rupe din noi”, Arşiţa), în timp ce ploaia e fecundă 
visului de dragoste şi înviorează prefirând fiori de 
împlinire.  

Chiar dacă nu pare un florilegiu tematic, cred că axa 
cărţii se sprijină pe motivul singurătăţii erotice. Există în 
literatură un mod special de a data o anumită stare. De 
obicei, eroticul corespunde tinereţii. Ei, bine, la Gheorghe 
Neagu starea nu poate fi prinsă în parametri cronotopici, 
fiind perpetuă. Atunci, acolo, dintotdeauna, ubicuu. 
Frecvente adieri neo-romantice, arare cu inserţii medita-
tive fac vizibilă confesiunea lirică a celui bântuit de 
fantoşa unei iubiri de mai demult, care nu disperă nici o 

clipă; el se simte doar înfrânt, căci sentimentul ivit în 
tinereţe („Mă regăseşti cuminte/ în primăvara vieţii,/ ca 
de atâtea ori/ în zori”– De atâtea ori) durează până când 
îşi surprinde „firul de păr” obosit şi albit de-atâta aştep-
tare (Senectute). Uitând să moară, precum cireşii (Vinovă-
ţii), şi-ar dori s-o pornească din nou de la capătul vieţii 
(„Imaginează-ţi că am murit/ Într-un început de existen-
ţă nouă”–Dune), reintegrându-se circuitului naturii: „Iar-
ba moale mă-nfăşoară-n/ Giulgiu vegetal, curat” (Lacul).  

Cartea nu are o structură premeditată, însă în prima 
parte este relevabilă întrepătrunderea eu-noi – natură, cu 
definiri fulgurante din care iubirea nu moare niciodată. 
Cel puţin tergiversarea, aşteptarea, dorul şi visul de 
dragoste par eterne, subsumate speranţei. Exteriorizarea 
planului interior face ca vântul, cerul, marea, florile, cerul, 
norii etc. să consoneze, prin antropomorfizare, cu 
vibrarea erotică, accentuând stările şi amânând ratarea 
împlinirii erotice. Osmoza cu natura e relevabilă pe 
palierul vegetal („Parcul plânge. În tulpini,/ Unduindu-
şi veşmântul/ Te aşteaptă să alini/ Lacrima, când fuge 
vântul”, Parcul), acvatic („Cu cine să-mi usuc de ploi/ 
durerea gândului în doi?”, Marea de cuvinte) sau 
fenomenal („Pe cer, sufocaţi de lumină/ mor nouri în 
vânt”, Arşiţa; „S-a năpustit pe stradă, ziua / şi s-a oprit la 
poarta mea,/ să-şi plângă iar lumina/ care murise-n 
urma ta”, Ziua). Şi totuşi, universul ne-lumesc pare 
zădărnicit sub amplitudinea eroticului.  

În partea a doua a cărţii lui Gheorghe Neagu, fiorul 
unui sfârşit nedefinit îşi dilată percepţia în evocarea 
imaginii mamei (Scrisoare de dincolo, Mama, Vis) ori a 
tatălui (Amintiri, Tata, Crucea): 

„O cât aş vrea 
Să-ncalec orizontul 
Şi să spun mamei: 

O 
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Uite cum luminează cerul pământul!” (Vis) 
ori: „De când mă ştiu 
Am vrut să semăn cu tata 
Mare, puternic, căpos 
Plin de furtună-n priviri 
Şi de arome plăcute în palme…” (Tata) 
Disipat în toată cartea, încărcat de simbolistică lirică, 

sentimentul „trecerii” e perceput dureros de solitarul 
înamorat: „Oh, timpul nemilos mă poartă/ Spre ţărmuri 
reci” (Treceri). Extensia acestei percepţii până la utopia 
sfârşitului îi prilejuieşte stări meditative în stilul 
tradiţionalistului Ion Pillat:  

„Dang, dang, bang  
Sună clopotul satului  
De câteva sute de ani  
Însoţind trecerea bunilor  
Şi străbunilor 
Dinspre nicăieri spre undeva…” (Trecere).  
Deliberat, aproape cu un fel cioranian de a se vedea 

pierind, nostalgicul, să zicem, se „sfârşeşte amar”, 
coborând „verdele-n bernă”, simţind dureros „vântul 
prelins sinistru pe sub geam”. În dez-ordinea interioară, 
sentimentele par răsturnate, bulversare ce duce la o 
redimensionare a viselor, a cerului, a sentimentelor. Să 
fie doar o ipoteză de suprafaţă? Nicicum, se ordonează 
după lumină totul:  

„Mai trece o lună, un an,  
mai trece un zbor, o lumină, 
speranţa-nfloreşte pe ram,” (Lumină cernită);  
„E tristă viaţa ca lumina  
Topită-n asfinţit/ (…)/ 
Priveşte cerul!  
Ne dăruie lumina  
Aceluiaşi sfârşit.” (Cerul)  
Timpul se materializează în forma fluidă şi 

luminoasă a iubitei care animă ludicul nupţial – 
„secunda-i lumină când treci” (Seminţe) – , încât cei doi 
sunt, frânturi din lumină: „Când noaptea-începea să 
miroasă a zori,/ (…)/ Eram lumina” (Lacrima); „Nu-i nici 
o urmă de lumină/ Pe coridoarele tăcerii” (Aniversare); 
„Oare vom putea fi, atât de femeie,/ Eu atât de copac 
preaplin de lumină?” (Dilema).  

Bolnav de dor, sufletul unicului „personaj” se 
oglindeşte în cel al fiinţei iubite, trăieşte, se află într-o 
planare spiralată în preajma iubitei ori a amintirii iubirii. 
Deşi incompatibili, cuplul se vrea coagulat din două 
entităţi, barem tangenţial, dintr-un el şi o ea, într-un 
adamic Noi:  

„Ne-am întâlnit din nou. 
Tu, noaptea înstelată, 
Eu, cerul plumburiu...  
Şi-n ochii tăi de fată 
M-am prăbuşit de viu.” 
Aici, „prăbuşirea” înseamnă, sacrificiul adorant, 

topirea în celălalt, în timp ce în poemul Distanţe e 
percepută ca pieire în neant:  

„…mi se pare că mă prăbuşesc 
 Undeva fără de sfârşit?” 
Înăbuşit de explozia erotică, limbajul se supune 

cuminte, chiar dacă uneori muşcă din imagini lirice 
prepaşoptiste, eminesciene, bacoviene ori nichitastănes-
ciene. Pe alocuri, stilul pare a fi redundant prin uzitarea 
unui lexic care pivotează limitat pe axa iubirii (de pildă, 
frecvenţa şi contextele în care apare cuvântul „lacrimă”). 
Altfel, abordarea alternantă a versului liber cu cel clasic 
face sprinten condeiul iar prin capacitatea de nuanţare şi 
adecvare neomoderniste completează portretul spiritual 
al poetului Gheorghe Neagu. 

Cum e un visător incurabil, eul liric devine un 
„erou” al propriului ideal de ne-fericire. Autodefinirile 
sunt frecvente, prinse în felurite sintagme stilizate liric, 
din care spicuim: „sunt un copac cu braţele uscate”, 
„devin un fluviu”, „sunt anotimp”, „sunt pasărea cu 
pliscul rupt”, „sunt val rătăcit de furtună”, „eu sunt 
plânsul”, „sunt ultima toamnă” ş.a.  

Tot atât de nuanţată este figura femeii dragi, prinsă 
nu atât prin volutele dinlăuntrul fiinţei, cât prin 
trăsăturile din afară. Surprinzând jocul dragostei, poetul 
Gheorghe Neagu creionează doar sumare linii ale 
feminităţii, creând delicate crochiuri literare. Elementele 
care-l fascinează sunt puţine, dar definitorii: ochii, gura, 
părul, arcuirea trupului. Iată, de pildă, felurimea 
ochilor/privirii: „ochi de jar”, „zăpada din priviri”, „ochi 
negri, trişti şi goi”, „ploaia ochilor tăi”, „ochii fulgerau 
sălbatec” etc. ori nuanţările referitoare la gura femeii 
dorite: „gura ta de pară”, „buzele roşii ca macii”, „grâul 
presărat/ cu macii rubinii,/ aidoma buzelor tale”, „macii 
sărutărilor tale” etc.  

În economia cărţii, un loc dominator revine baladei 
liricizate Nunta neagră, care ilustrează melodios şi polifo-
nic eşuarea erotică. Eposul ondulant despre o fascinantă 
dragoste are împletiri lirico-dramatice. Apropierile de 
cuplu, încărcate cu inocenţa şi suflul vitalităţii, dau 
drumul unor sentimente năvalnice, care fluidizează în 
îmbrăţişări, săruturi, contopire cu natura, departe de 
convenţiile prestabilite de alţii. Regăsesc aici sonorităţi 
meditativ-tragice dintr-un celebru fir baladesc – nunta 
ne-nuntită din eposul barbian Riga Crypto şi lapona Enigel.  

Aplecarea nestăvilită spre nostalgie a căutătorului de 
iubire, nu absolvă Poetul în a-şi cunoaşte şi asuma 
destinul de creator de artă. Tocmai de aceea, drept 
concluzie, citez această testamentară ars poetica, situată 
de Gheorghe Neagu, poate premeditat, către finele cărţii 
Arşiţa din ploi: 

„Când mi se vor închide ochii  
vor mai fi rămas înlăuntru  
suficiente cuvinte prizoniere  
pe care nu pot să le uit...  
Tot aşa cum astăzi am strivit  
Cuvintele-ntre pleoape grele.” (Cuvinte).  

♥ 
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Praful drumului se amesteca repede cu praful stelar din suburbii 
 

 
 
u cred că o persoană neiniţiată cât de cât în 

tainele ştiinţelor oculte poate să recepteze în întregime 
textul masivului op subintitulat roman al scriitorului 
ieşean Emilian Marcu2. Când ne-a fost dăruită această 
carte, am ştiut că un mare talent al literelor, parcurgând 
o genială idee, zămislise o opera magna în alambicul 
atelierului său alchimic. Chiar dacă misterele care trec de 
vălul rândurilor obişnuite sunt descifrabile aici doar 
celor urcaţi pe puţinele trepte ale drumului întru gloria 
Marelui Arhitect, noi, prin aplecarea zecilor de ani ce-i 
lăsăm în spatele gârbovit de alchimie, rosicrucianism şi 
alte ordine discrete sau secrete, ne-am aşezat, pe rând 
sau discutând paragrafe ori capitole împreună, să ne 
delectăm în lirica primordială3 a autorului inserată prin 
focul artei regale. Este ceea ce sugerează Constantin 
Dram în prefaţa sa, asociind poetului Emilian Marcu 
imaginile acelor forme mitice de organizare a cosmosului. 
Scriitorul, însă, depăşeşte istoria, legendele, miturile ori 
învăţăturile tradiţiei, analizându-le, sintetizând şi 
amestecându-le în propriul athanor metafizic, cartea 
devenind un unicat al literaturii noastre contemporane, 
oricâte analogii am încerca să găsim pe parcursul 
lecturii. De aceea afirmăm în cunoştinţă de cauză: puţini 
sunt aceea care o vor înţelege (cei aleşi!) şi prea mulţi se 
vor preface că-i pot descifra tâlcul, deşi... 

 

                                                 
2 Suburbii Municipale, Editura PIM, 2011 
3 după un concept semnat de Liviu Pendefunda în prelegerile sale 
publicate în Oglina literară 2014 în serial 

Opul prezintă patru părţi: Lumea de dincolo de lume, 
Mormântul Călugărului Ioanit, Aducerea cenuşii la templu, 
Ultima cină a palatinului, o prefaţă semnata de Constantin 
Dram şi o postfaţă aparţinând lui Theodor Codreanu. 
Din păcate, nimeni nu-l poate ajuta pe cititor în 
încercarea acestuia de a lectura stilul faulknerian într-o 
lume aparent absconsă, care descrie realităţi pe care 
simţurile noastre le receptează fără a le lua în seamă, 
fiecare dintre noi fiind absorbit de viaţa cotidiană. 
Limbajul scriitorului atribuit Primarului devine 
primordial în oraşul care nu mai aparţine acestei lumi, 
fără a se deosebi de cel al povestitorului care relatează 
dubla ipostază fizică a personajului şi a portretului 
(amândouă şterse de o ceaţă deasă! Aburii groşi, denşi ca 
un păcat lumesc, acopereau până la dispariţie, trupul lui 
mătăhălos, diform...); astfel acesta relatează că 
măsurătorile lucrărilor urmează a începe în prima zi cu 
lună plină din luna a cincea, când florile încep să dea în 
copt, facilitând misiunea lunii. Oricum, timpul nu există 
în carte decât arbitrar şi doar pentru a despărţi viaţa de 
moarte, frontieră desfiinţată de autor dintru început. 

Primarul se erijează în conducător de organizaţii 
secrete, pedepsind trădătorii precum fusese şi 
vladimirescul sau alţi juruiţi de tăcere: Celui ce mă va 
trăda... să i se străpungă limba cu un ac înroşit făcut din oase 
de animal sălbatec, din labe de lup, din ţeastă de ciută sfâşiată 
într-o noapte cu lună nouă, să le amestec în jar să se 
logodească prin flacără. Şi toate acestea în faţa Sfinţilor 
Ioan, patroni ai constructorilor de biserici şi noii ordini 
sociale. El stă într-un jilţ, deasupra capului tronând un 
cap de cerb între coarnele căruia (ca la bourul Moldovei) 
se afla un triunghi de aur cu un ochi de elefant sprijinit pe 

N 
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un compas, pe o mistrie şi pe o carte deschisă. Metafora ne 
apropie de sigiliul domnitorului Cuza unde coarnele 
erau înlocuite de peşti. La iniţierea sa, primarul urcă pe o 
scară din funii de lumină ca în visul lui Iacob spre lumea 
misterelor. Şi aici întâlnim alegoria egipteană a cărţii 
morţilor – coşciugul, o barcă trasă pe Styx la care trag 
două lebede, una albă, alta roşie, soarele şi luna, în 
alunecare tibetană, ambarcaţiune de înviere avatarică. 

Repetabilitatea scenelor, întoarcerea lor în timp în 
sensul în care nimic nu e nou sub soare şi tot ce-a fost, 
ciclic, revine ostentativ în spirala labirintului, îl 
obsedează pe autor. Repetarea ritualurilor cosmice 
asupra cărora insistă scriitorul – hiramice, a meşterului 
Manole şi de înălţare a templelor solomoniene (şi nu 
solomonare) reflectă aplecarea lui Emilian Marcu spre 
îmbunarea în alambic a culorilor ce simbolizează 
gânduri atât divine cât şi umane. 

Bătrânul Anticar cântă la orgă, din scaunul său cu 
rotile, între zăpezile de la facerea lumii (cum spuneam în 
Căruţa cu nebuni, L. P.). Sunetele rupte din cer... cădeau peste 
grele mirosuri ... şi orga uşoară intra într-un continuu tremur 
păacă ar fi fost bântuită de forţe oculte.  Uneori discursul 
unui paragraf de tip proustian îşi pierde verbul-predicat 
şi multitudinea de informaţii sufocă în suburbiile 
municipale unde se descântă piatra filosofală, susurul râsului 
îmbietor al curvelor... iritând până la supunere simţurile 
masculine cu hormonii lor şi cu mirosul cald plăcut al cărnii 
gata să înflorească în lumina lumânărilor. Atmosfera incită, 
acoperă şi ademeneşte. Acesta este sipetul care ascunde 
mesajul. 

Dă mesajul mai repede să-l citim colea la lumina focului 
de sub alambic, unde florile de muşeţel, de mentă, de iasomie 
amestecate cu muguri de brad, culeşi dimineaşa pe rouă, şi alte 
câteva mirodenii fierb şi se înfrăţesc şi prind viaţă fără de 
moarte şi dau putere voinicului şi slăbănogului., sănătosului, 
dar şi bolnavului, celor care au încredere în mine şi vin 
noaptea să-mi ceară ajutor. Eu sunt gata să-i ajut şi să-i 
conduc prin hrubele suburbiilor, acolo unde nici Zoroastru şi 
nici Primarul nu au acces. Încep cu acest citat care 
demonstrează că toţi cei care au citit şi au încercat să 
descifreze alegoria lui Marcu nu au înţeles nici invitaţia 
şi nici textul mesajului. Acolo, chiar cei care cred că o fac, 
nu au acces. Bătrânul Anticar, căruia îi este atribuită 
prima parte a volumului invită, dar nu oricine îl poate 
urma. De fapt el ne şi avertizează asupra rolului asumat: 
Am ochii zăpăciţi de litere, de linii, de desene şi mai ales de 
înţelesuri. Au devenit un fel de fântână fără fund!. În timp ce 
alambicul fierbe în athanor se scriu file după file, într-o 
atmosferă balcanică, parcă împodobită cu iz gregorian şi 
idei contemporane de sursă medievală. O sală de arme 
depăşeşte aparenţele unui kitsch imagistic şi nimeni nu 
mai gândeşte de ce zuruitul verigilor de la lănţugul de 
argint poate tăia în mintea cititorului pădurea ca dinţii 
unui ferestrău, de ce întunericul curgea din copaci printr-o 
sevă vâscoasă, dar plăcut mirositoare, copacii părând trupuri 

de îngeri. Şi timpul nu există nici pentru bătrânul orb 
Anticar. 

În sala armelor templul se înalţă sprijinit pe şapte 
stâlpi de piatră leproasă. Portalul este străjuit de doi stâlpi 
circulari de marmură neagră cu vinişoare roşietice pe 
care tronează globuri luminoase, cele 150 de trepte care 
urmează fiind în serii de 15 întrerupte de o platformă, ca 
o uitare în timp. Din sala de arme tunelele săpate 
continuau sub acea boltă care părea că ţine întregul 
municipiu pe cele trei picioare de piatră, ceea ce mimează cei 
trei pilieri centrali ai templului. În mijlocul bolţii se afla 
fixat în ferecături de aur şi de argint,... cu borduri groase de 
liane mereu înverzite, un diamant uriaş. Ferestrele şi oglinzile, 
trecători ale morţii, lipseau cu desăvârşire din labirint, cel 
creat dispre abaţie şi continua întru întâlnirea cu spaţiile 
subterane urbane. Fără să înţeleagă lucrarea coordonată 
a iniţiaţilor, Zoroastru prinde din zbor planuri, imagini 
pe care le transmite la început primarului ca un vajnic 
slujbaş al serviciilor secrete, pentru ca mai apoi să 
realizeze că, singur, bazat pe ştiinţa modernă, atee, poate 
lua controlul întregului eşafodaj lumesc. Primarul 
realizează că-şi pierde identitatea, nimic din cele care îl 
înconjoară nemaiputând să-i atribuie altceva decât o 
masă spirituală amorfă, trupul fiindu-i şi el amputat, 
anihilat în timpul care nici prezent nu mai este. Deşi viu, 
cât se poate de viu, era o umbră, un fum, un duh. Nimic nu-i 
mai poate folosi, nici tabloul său princiar, nici iniţierea 
din mijlocul prostituatelor ascunse de doamna sa, luneta, 
celebrul instrument de spionaj realizat de Comisiona 
aparţine lui Zoroastru. Dosarul realizat de acesta din 
urmă poate deveni astfel o biblie, o istorie-mit cu rol 
iniţiatic. Autorul, însă, fabrică în suburbiile oraşului o 
existenţă fabuloasă care se derulează fără spaţiu şi fără 
timp (ne repetăm în mod voit!), şi fără aprobarea 
spionajului oficial. O cohortă de personaje pare să sufoce 
acţiunea. Chiromanţi, astrologi, numerologi etc, în 
mijlocul cărora se află personajele principale, 
caracterizate magistral indirect sau prin bunăvoinţa 
scriitorului. Arhitecţi, pictori, ucenici, calfe şi meşteri 
mari participă nemijlocit la realizarea unui tablou în 
mişcare, construcţia romanului mergând în paralel cu 
cea a realizării labirintului subteran. Totul e o realizare 
macroscopică din piatră, lemn şi pământ a alchimicului 
atelier: alambicuri adânci, străjuite de serpentine uriaşe ca 
nişte şerpi dând în fiert esenţe tari din erele străvechi 
risipite într-un univers necunoscut. Construcţia se 
realizează din pietre extrase la Pietrărie, pietre masculine 
de culoare aprinsă, care frigeau mâinile muncitorilor zidari 
şi sfârâiau noaptea în zidărie şi feminine, de culoare 
palidă care se îngropau în tăcere în forma zidului. Prin 
luminare piatra devenea musculoasă, căpătând o elasticitate 
interioară, o irizare de sunete, într-un ciudat amurg levantin. 
Fenomene magice, miraculos surprinse de autor, apar 
frecvent în structura esoterică a cărţii. Imagini, sunete, 
parfumuri asociate uneori cu senzaţii gustative sunt 
prezente pretutindeni în paginile frumos decorate ale 
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tiparului acestui op de excepţie. Întâlnim mirosul de 
mucegai şi de carte bolnavă, aerul care mirosea a fulger... 
purtând în măduva lui bufnitura tunetului; sunetele grele 
de tăcere, imperceptibile pentru urechea zilei definesc pe 
cei care nu pot pătrunde miezul tainelor, totul într-o 
muzică stranie, astrală, un cor de îngeri. Chiar şi diamantul 
din mijlocul bolţii subterane trimitea spre privitor o lumină 
muzicală, un fel de bocet al îngerilor şi... lăcrima stins. Dar 
simţul căruia autorul îi acordă cea mai mare atenţie este 
cel ce aparţine pielii, tactil, dureros, termic, opiniind 
pentru o exacerbare metafizică. Meşterii zidari luau piatra, 
o mângâiau pe toate feţele, îşi treceau încet palma pe pielea ei 
aspră, uşor rebelă..., o balansau.. ca într-un adevărat ritual de 
dragoste şi moarte, asemenea cântăritului păcatelor. Şi 
prostituatele ştiu că simţul tactil reprezintă drumul spre 
chintesenţă prin mângâiere, ungere şi emanaţie de 
căldură. Atingerea apei, a ierbii, a hârtiilor, a lemnului 
sau pietrei reprezintă gestul serafic al autorului de a 
realiza cum se modelează, în forme sculpturale aluatul 
din carnea dăruită nouă prin  Creaţie. De aceea atingerea 
cu credinţă este singura capabilă să conceapă şi să 
realizezte o lucrare. Materia se compune şi se 
descompune ca şi memoria, ca şi pietrele zidurilor. Boala 
pietrelor, a exfolierii pietrelor este o metaforă de 
reînnoire a pietrei şlefuite de-a lungul anilor de maeştrii 
Marelui Maestru, suburbiile fiind o lucrare umană cu 
viaţă limitată în comparaţie cu adevărurile eterne 
înscrise în Cuvânt. Dar lucrarea cea mai de preţ o 
reprezintă pictarea lui de către chiromanţi şi astrologi cu 
semne reprezentând păsări în zbor, şerpi şi diferite animale 
sălbatice... a unor semne ciudate, frumos arcuite pe sulurile de 
piele... arabescul literelor revărsându-se asemenea unor cupe 
de crini , lucrare asociată geometrilor care folosesc focul 
alambicului. Mistica numerelor alunecă între 1 şi 3, 4, 7 şi 
9, 40 simboluri sacre şi 50 sau o sută profane, cea a 
culorilor (până şi ale coloanelor păstrează ordinea 
templului atlant!), aminteşte de semnificaţiile 
kabbalistice ale lui Mayer, iar Ouroborosul phoenixian e 
un şarpe a cărui coadă de foc devorează gura deschisă a 
propriului cerc. Aceasta este previziunea ce îmbie 
cititorul să reia romanul la o altă lectură! 

Acţiunea paralelă a căpitanului Oswald Zaur 
Austriacul începe cu descoperirea jurnalului său, ceea ce 
ne îndrumă spre biblioteca abaţiei din Numele 
Trandafirului, fratele Damian plimbându-şi rozariul, 
încercând să se alăture deschiderii comorii, adică a 
sipetului ce conţinea jurnalul. Insist asupra paginilor de 
început care anunţă acţiunea, o proză pe care alţii îi 
contestă epicul, un lung drum cu suspans brownian şi 
descrieri sadoveniene, pentru a certifica apartenenţa 
acestui volum la proza românească.  El reprezintă o altă 
faţetă a ocultismului, chiar dacă se dedică alchimiei de la 
Padova, magiei, ritualurilor de descântec, astronomiei, 
teogoniei, fiind un davincian retras în codrii unde botul 
căprioarei muşcă încet din izvorul nopţii. Totul se 
desfăşoară la marginea lumii şi la începutul timpurilor, 

labirintul suburbiilor municipale transformându-se într-
un secret axis mundi. Fie ca Marele Arhitect al Universului 
să binecuvânteze modesta noastră şi atât de temeinică lucrare, 
efortul, inspiraţia şi curajul nostru de a purcede la întocmirea 
planurilor ce ni le-am propus, acum, după ce toate 
măsurătorile au fost împlinite!, afirmă el în prezenţa celor 
nouă meşteri, cerându-le să împartă ciocane şi mistrii, 
zidarilor, calfelor şi ucenicilor întru zidirea noii lumi din 
suburbii. Dacă e să receptăm morala unor parabole bine 
ticluite, atunci reţinem că scopul prin care se poate 
aprecia trecerea noastră prin viaţă o constituie măsura 
umbrei tale pe cer şi măsura faptelor tale de pe pământ. 
Această zicere devine un sfat-poruncă pentru sufletul lui 
Oswald Zaur Austriacul. Şi pentru oricine. Învăţăturile 
înmănuncheate în ultima parte a romanului deţin un 
sens esoteric, clar, concis sintetic. 

 

 
 

Hristina Fecioara şi cele patru surori Curaculacu 
(Minodora, Ninfodora, Mitrodora, Afrodora), cât şi 
călătorul mesager Mavrocosta îmbracă povestea de la 
suprafaţă înspre adânc, în labirint, între viaţă şi moarte. 
Ca un laitmotiv fragmente din înfrângerea morţii, cu 
moartea pe moarte călcând, cortegiul acesteia tranzitează 
întregul roman. Rochia sa de mireasă flutură în ramurile 
copacului (un acacia!) care creşte din mormântul cu 
sicriul de sidef al cenuşei şi oaselor călugărului 
Beniamin. Sub pleoapele fecioarei apa cântă o melodie 
funebră, trupul, el însuşi e o salcie, sânii sunt doi lăstuni 
speriaţi, care muşcă aerul, iar sfârcurile se apleacă în jos ca 
un semn de întrebare sub privitrile elevilor înmărmuriţi. 
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Zoroastru e un magician căruia, chiar şi lui, îi este 
greu să înţeleagă lumea aceasta răsturnată, privită printr-o 
oglindă, mai mereu mincinoasă, de foiţă de argint, cu puncte 
negre, poticnite, îngenunchind lângă rama groasă, de lemn de 
trandafir, din care mirosul aparent proaspăt, ţâşnea în odaie... 
să inunde casa, lumea, ca într-un război fără de sfârşit, dar şi 
fără de început. Personajul se strecoară printre paşii 
alaiului Primei Doamne, aţâţând poftele consilierilor 
locali... şerpeşte printre funiile de lumină, de lumânare, 
lumină neagră de cimitir, să nu cumva să deranjeze 
mesajele, împreună cu Austriacul şi Bătrânul Anticar. 

Fratele Damian măsoară cu compasul un cerc în 
mijlocul templului, calculând dimensiuni asemenea 
cavalerilor templieri. Preotul Isidor, regele neîncoronat al 
nopţilor albe împrăştie apa sfinţită pretutindeni. 
Părintele Sava Gotul, botezătorul, este obsedat de 
lepădatul Satanei. Călugării tentează precum vracii 
leacuri străvechi: am să-i ung rănile cu zumzetul acesta, să le 
căptuşesc în linişte cu pacea lui, să simt rănile părintelui Sava 
Gotul cum înfloresc în lumea de apoi. Domul din ţara aceea 
îndepărtată pare a fi templul circular al Turnului Babel, 
primul lăcaş închinat Spiritului universal de către Om.  
Sub impulsul începutului timpului, inconştient, există în 
suburbii poarta prin care se poate pătrunde în universul 
de unde începe cealaltă lume, scriitorul conducând 
personajele sale la originea înţelepciunii Tăbliţelor de 
Smarald ale lui Hermes Trismegistul, coborâtor din zeul 
atlant, Thoth.  

În jurul Marelui Maestru, Beniamin este un personaj 
interesant şi de o omportanţă greu de trecut cu vederea. 
El este cel care iniţiază Austriacul, Primarul şi chiar pe 
Zoroastru. De unde şi concluzia Ordinelor diferite în 
raport cu cel al Bătrânului Anticar. Călugărul Beniamin 
este dăruit geometriei şi luminii primordiale, ceea ce-i dă 
posibilitatea să se aplece asupra actelor de caritate şi 
vindecare într-un mesaj schimbat între soare, lună şi 
steaua înflăcărată, un triunghi ce-i conferă iniţiere 
eseniană. Beniamin e Învăţătorul. Un fenomen care 
aduce o altă realitate în faţa cititorului este faptul că atât 
abatele, Marele Maestru, cât şi Beniamin îmbătrânesc 
când se îndepărtează de abaţie. De unde şi necesitatea 
bâii zilnice din hambarul de grâu sau suptul laptelui de 
la sânul unei femei primipare. Este ca o retragere în 
peşteră. Ca în misterele antice, Oswald Zaur Austriacul 
este iniţiat în cele şapte arte liberale (astrologia, 
geometria, muzica, dialectica, retorica, anatomia şi 
gramatica) urmând paşii formării sale în două etape a 
şapte ani, pentru că trupul este cuibul unde sufletul se poate 
împlini să-şi facă lăcaş pentru slava cerului peste podul de aur 
pe care vom păşi atunci când nu vom mai păşi. Mavrocosta 
se comportă ca un maestru de ceremonii responsabil de 
prepararea cenuşii, printre altele în lucrarea de iniţiere în 
masă a personajelor urbei.  

Montezuma Monteverdi, descendent de stirpe 
regală, duce prin veacuri umbra de lut a imperiului de 
cenuşă este singurul călător între lumi şi consoarta sa, 

Filofteia Darabont, tânjeşte mereu la aceasta fără putinţa 
de a-l însoţi. Multe alte personaje colindă romanul, dar 
construcţia templului, a suburbiilor, labirintului cu 
atelierele sale alchimice domină acţiunea în care aşezatul 
pietrei în zid este asemenea interpretării unei piese muzicale. 
Modul în care sunt privite suburbiile de către fiecare 
dintre personajele principale este însă diferit. Cu toţii 
sunt în căutarea pietrei filosofale. Şi căutarea are ritualuri 
diferite. Nu pot ocoli cuvintele Primarului: Doamne, dă-
mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, 
curajul şi puterea de a le schimba pe cele pe care le pot schimba 
şi înţelepciunea de a facxe diferenţa dintre ele!, comandând 
un pelican de fildeş ce cuprinde o păpuşă din lemn de 
mesteacăn, pentru a onora pasărea mistică (legea 
Pelicanului!) şi pregătind ultima cină şi călătoria sa în 
corabia astrală. Petrutio Boroianni, meşterul pielar, 
regele-pietrar, Donauto şi Batofix, lumânărari şi mulţi 
alţii împlinesc poruncile ca simpli executanţi, şi ei, însă, 
plini de har şi cunoaştere. 

Există descrieri ale vânătorii de mistreţi, tauri 
înjunghiaţi, mrene grase, ale artei culinare. Bogăţia 
epitetelor şi caracterizările vestimentare, sufleteşti şi 
trupeşti sunt adevărate desfătări ale cititorului. Luneta, 
maşina de citit gânduri, tainele de călătorie în timp şi 
spaţiu, cele patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi (în 
patul de păsări – Beniamin), în liturghii negre şi imnuri 
serafice (perioadă cristică de purificare a celui care 
domină universul) reprezintă magia iniţiatului, iar orbul 
care tinde să-şi elibereze vederea, ca şi cum i-ar cade 
bandoul de pe ochi la îndemnul – să fie lumină!, 
realizează minunea că aceasta era lumina pe care o purtase 
tot timpul în mintea lui şi în gândurile lui. Amintirea 
ordinului Diogenian aminteşte de Dyonisos, de misterele 
orfice şi cele eleusine aduse din antichitatea proto-dacă.  

 
Poetul4 se manifestă şi el în unele dintre acestea 

ajutând prozatorul: era ora când cucii piteau ouă sub spuză 
în cuibul privighetorilor să se burduşească puii de cântec şi de 
petrecere şi-şi luau zborul prin hăţişurile destul de 
neprimitoare ale lumii. Stoluri întregi de cuci împânziseră 
cerul deasupra câmpului cu pânză de maclafan şi se hârjoneau 
gata să smulgă de jos valurile uriaşe de ţesătură fină, să le 
întindă pe cer să poată stelele să însămânţeze linişte şi pace în 
ea şi să se audă sfârâitul cuibarelor de stele până în urbe încât 
să se mire oricine cum de s-a mutat iazul în cer cu 
mătasea broaştei ţesându-se cuibar pentru stele. Bogăţii 
de epitete, invazie de metafore întâlnim şi în ritualurile 
de împerechere lăsând cititorilor să le descopere singuri 
în paginele acestui roman. Iată un pasaj mirific, abscons 
şi terifiant totodată: Muşcătura calului alb o ştiau unii... şi 
alergau nopţi în şir cu puştile încărcate, în ţevile cărora 
greierii odrăsliseră pui dolofani, pregătiţi să umple zările cu 

                                                 
4 Am vrea să amintim poetului acelor mirifice Mirări din alte veacuri 
(Princeps Edit, 2013) că sonetele domniei sale sunt într-adevăr un imn 
adus dragostei în lumina târzie a sărutului care mocneşte încă la spuza 
gurii ce rostuieşte diamante. Dar el o ştie... 
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cântecele lor de ademenire şi de sacrificiu în numele dragostei 
eterne... alergau peste dealuri să-l prindă în cătare, dar se 
loveau de aburul gros, leşios-dulceag de melancolie parşivă, 
care li se lipea de pleoape, ca o mantie de zăpadă în luna 
mieilor, straturi-straturi, ca straturile de lut în ulcelele pline 
cu vin mirosind a sâmbure de piersică dată în pârg şi a trup de 
fecioară gata să înflorească pe buza vâscoasă şi încărcată de 
pofta sărutului din care chiar muşcau. Simboluri, 
hermeneutică, descifrări neelucidate îmbogăţesc acest 
volum semnat de Emilian Marcu.  

Invazia şoarecilor albi, are semnificaţia subtilităţii, 
fineţii şi dominaţia inteligenţei. Multe alte simboluri 
merită a fi cercetate şi relevate în contextul multor 
paragrafe din roman. Ne limităm doar la a aprecia că 
alambicul reprezintă creaţia, procrearea, sexul şi rugina 
izvorâtă din acestea e apanajul sângelui... Cad stele peste 
invazia de curve şi şoareci ca un mister adus din pânza de 
maclafan în urbea care era o fecioară nebună, dominată de 
imagini erotice. Dar curăţenia şi puritatea excelează prin 
asocierea mănuşilor din piele de oaie la călugării 
vânători, pescari şi constructori folosite la prelucrarea 
pietrelor unghiulare – gânditoare, aşezate la temelia 
templelor. Ritualurile au loc în noaptea misterelor, de 
Sânziene, a Sfântului Ioan când până şi Primarul depune 
jurământ de castitate, sărăcie şi supunere (ca la Asissi!).  

Alegoriile se succed şi prezentarea lor ar însemna o 
altă carte, poate mai voluminoasă decât opul lecturat de 
noi. Stejarul crescut în ţinuturile tributare lupului alb, cu 
rădăcinile drept picioare înfipte în lutul din care s-a 
născut lumea şi trunchiul cioplit ca o poartă a soarelui, 
mângâiat şi fasonat pare un vis, iar starostele care îl 
simte alergându-i prin artere, posedându-l, se identifică 
cu acesta într-un întrg al vieţii, al cerului şi pământului, 
cu verdele său veşnic rostogolit în pământ. Lipovenii, 
vânătorii, lăutarii şi vaporenii împlinesc şi ei menirea 
admiratorilor turnului înclinat, de unde se pot privi ca 
într-o oglindă convexă umbrele nopţii din năvodul 
cerului.  

Întreaga lume de dincoace şi de dincolo trece prin lumea 
noastră şi noi stăm aici ca pe o punte peste apa timpului şi 
diriguim astrele şi ţinem spre păstrare tainele lor..., afirmă 
Marele Maestru aflat undeva, la capătul lumii. Oscilaţia 
repetată între lumile Abatelui, Bătrânului şi Primarului, 
între care trec mesageri, cavaleri ai unui apocalips greu 
de urmărit, fără o privire globală, devine o mirabolantă 
secvenţialitate cinematografică în care istoria şi timpurile 
se întrepătrund şi disipează totodată. Între acestea, 
personaje precum Oswald, Zoroastru şi Prima Doamnă 
adaugă culoare. Şi aceasta din urmă accentuează 
pierderea dimensiunii reale, cât numai ticăitul, în memorie, 
al ceasornicului lunar, reflectarea atemporalităţii 
volumului de faţă.  Fantezie, iniţiere, har – cuvinte 
sărace, asemenea celor de tip: excelenţă, fantasmagorie 
ce depăşeşte Princepele barbian, dar care împlineşte un al 
treilea joc spre infinit al unui alt Barbu mai puţin 
dogmatic. Lumina misterioasă colindă prin călugării 

proiectanţi, ingineri şi filosofi, maeştri în arta disimulării 
dar şi a maieuticii, rol asumat de scriitor în arta 
cuvântului. Chiar dacă am găsit inadvertenţe între 
noimile încifrate ale textului şi hermeneutica bâiguită a 
unora dintre exegeţi, recomand lectura cărţii ca o 
provocare. Faptul că autorul tinde să introducă cititorul 
avizat şi în tainele filosofiei tibetane e un motiv de laudă, 
chiar dacă o face, conştient, mai mult pentru sine însuşi.   

Finalul este apoteotic, muzica (interpretată de 
prostituate şi îngeri la instrumente străvechi ori 
contemporane), luminile, animalele ale căror simboluri, 
fiecare în parte, au o semnificaţie ocultă, gândurile şi 
magia participând la reunirea cele două Ordine care au 
contribuit la măreţia operei magna când orele de nisip 
încep să se împuţineze. Şi voi toţi mă veţi lăsa singur!, 
afirmă profetic Primarul, asigurându-se de realizarea 
unui complot cosmic, între soldaţii de lut care străjuiesc 
calea spre cer într-un festin regizat să devină parastas 
eteric. 

 
Romanul pare un roman pentru cei mulţi, deşi poate 

fi şi o carte de căpătâi, cum o defineşte autorul. Paradisul e 
făcut doar pentru câţiva aleşi, deşi ne străduim atâţia să-l 
atingem în viaţa de apoi, ne atrage atenţia Emilian Marcu, 
în sinea sa, ştiind că şi această carte are atingerea 
paradisului. Literele se înşirau ca apa unui pârâiaş de câmpie, 
lin şi calm... se înşirau într-un lănţug de priponit fluturii pe o 
frunză de brusture, în fraze frumoase, cu sensuri tainice... să 
se bucure şi mintea, dar şi ochiul, mărturiseşte el vorbind 
despre alfabetul sacru. Discursul atrage şi păcăleşte pe 
cei care, cât de cât, au avut curajul să afle ce relatează 
acţiunea, dar ideea şi Cuvântul, cu verbul lor semantic se 
înrădăcinează şi mai adânc în haosul primordial al 
cititorului. Autorul declară că limba mea este trestia cu care 
scriu, pe destinul oamenilor foarte ascuţit, este sabia cu care 
tai gânduri şi le zidesc în acest templu care este omul. 

 

Illuminati 
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În căutarea... urmei, 
alături de Adrian Alui Gheorghe 
  

iteratura spaţiului concentra-
ţionar a fost în bună măsură, 
în spaţiul românesc, o litera-

tură pentru început trăită şi apoi 
mărturisită, sub forma memorialis-
ticii cu reale valenţe cathartice de 
spovedanie necesară. Fericitele com-
pletări ficţionale au apărut într-un 
număr demn de a fi luat în seamă în 
istoria recentă a literaturii noastre 
după anii nouăzeci. Poate şi pentru 
că atunci sentimentul de libertate şi 
posibilitatea de a gestiona limbajul şi 
formele romanescului fără frica ori 
mânaţi de nevoia de a răspunde 
cenzurii le dau scriitorilor aparţi-
nând unor generaţii diferite un 
implus creator salutar şi îi provoacă 
să regândească, să rescrie, să 
tematizeze istoria/istoriile din 
spatele închisorilor comuniste.  

Printre acestea se numără, fără 
îndoială, şi recent apărutul roman 
Urma (Editura Cartea Românească, 
Iaşi, 2013), purtând semnătura poe-
tului, eseistului şi publicistului 
Adrian Alui Gheorghe. Întâmpinat 
atât fără ostentaţia, cât şi fără 
deferenţa de obicei asociate unui 
asemenea subiect în spaţiul literelor 
româneşti, ba chiar primit cu un 
neobişnuit firesc al lecturii care ne 
aduce aminte de mult invocata 
barthesiană plăcere a textului, 
microromanul autorului nemţean 
seduce şi câştigă de partea sa tot mai 
mulţi cititori datorită unui subtil 
pariu auctorial cu posteritatea: acela 
că despre suferinţă, în cazul de faţă 
despre suferinţa etern ruşinoasă 
provocată de lagărele comuniste ale 
anilor cincizeci în Europa de Est, se 
poate vorbi şi scrie şi într-un altfel 
de limbaj decât în acela cu care 
suntem deja familiarizaţi din marile 
titluri ale literaturii antitotalitare. 
Într-un limbaj, aş spune, lipsit de 
încrâncenare, condimentat din plin 
cu umor, ironie şi cinism (tot atâtea 

forme salvatoare ce au asigurat, în 
fond, cum se ştie din memorialistica 
închisorilor supravieţuirea fiinţei 
umane în concentricul spaţiului 
concentraţionar). În limbajul de care 
aveam deplină nevoie pentru a 
atinge acea detaşare care îi asigură 
subiectului o aşezare justă şi o asimi-
lare matură într-o cultură cu sufi-
cient de multe pretenţii neacoperite 
valoric aşa cum este cultura 
românească de asttăzi.        

Ceea ce descoperi, dincolo de 
limpezimea epicului şi provocările 
tematice ale textului, în Urma e 
tocmai înnăscutul talent de poves-
titor al autorului, harul pentru 
evenimenţial, pentru broderia baroc 
postmodernă a poveştii, care se 
alcătuieşte pe măsură ce se destramă 
şi se destramă pe măsură ce se 
alcătuieşte, asemeni binecunoscu-
telor perdele de fum aruncate de 
propaganda comunistă în ochii 
opiniei publice europene în deceniile 
deja amintite. Căci Urma nu este, 
cum bine se arată pe coperta IV a 
textului, cartea unui poet convertit 
la proză, ci un roman scris după 
toate regulile genului. În aparenţă, 
ale genului de policier facil, 
sustenabil prin aşa-zisa anchetă 
înfăţişată parodic şi care, în fapt, are 
cu totul alte mize de semnificaţie, 
metafizice sau chiar mistice, dacă e 
să corelăm finalul volumului cu 
incipitul său, unde, folosindu-se 
meşteşugitele cuvinte ale lui F.M. 
Dostoievski din Jurnal de scriitor, 
suntem atenţionaţi că "Omul nu se 
va mai schimba în istorie datorită 
factorilor externi, ci datorită 
mutaţiilor morale".  

Tocmai de urmărirea acestor 
mutaţii morale, sau mai bine zis de 
absenţa sugestivă a acestora se 
ocupă şi textul în cauză, a cărui 
atmosferă e ruptă din cea a închisorii 
de la Aiud, unde, în anul 1960, se 

petrece un lucru cel puţin ciudat, 
suspect în orice caz şi ameninţător 
pentru regimul de detenţie: la 
momentul limpede al ivirii zorilor, 
imagine simbolic redundantă ce 
desemnează necesitatea trezirii la 
viaţă a conştiinţei adormite, apar, în 
curtea interioară care a suferit şi ea 
un proces cathartic datorat acoperirii 
cu zăpadă, urme proaspete, "urme 
de bocanci care veneau dinspre 
gardul de sârmă ghimpată şi care 
duceau spre pavilioanele deţinuţi-
lor". Nimic surprinzător până aici, 
bizareria de-abia de acum începe, 
fiindcă "urme pe zăpadă se mai gă-
seau, evident, însă ciudăţenia mare 
era că aceste urme veneau dinspre 
gard fără să existe şi varianta 
deplasării persoanei dinspre pavili-
oane spre gard".  

Este acesta un motiv suficient 
pentru ca în pavilioanele înţesate cu 
politici, cu "bandiţi", cum sunt ei 
denumiţi de torţionarii a căror 
ierarhie e urmărită pas cu pas, să se 
declanşeze o amplă acţiune de 
identificare, urmărire şi prindere a 
suspecţilor. La rândul lor, suspecţii 
fac şi ei parte din variate categorii: 
de la soţia unui deţinut, posesoarea 
unor puteri magice care i-ar permite 
să se furişeze în celula acestuia 
pentru a-l poseda fără ruşine, până 
la călugărul Daniil, mort cu un an în 
urmă, dar care îşi păstrează vie 
dorinţa de a veni în întâmpinarea 
durerilor fizice şi morale ale 
vinovaţilor fără vină, al căror 
purtător de cuvânt devenise în varii 
ocazii, şi până la Maica Domnului, 
singura capabilă să aline, cu 
adevărat, durerea înstrăinării de cei 
dragi şi să pregătească, prin nere-
semnarea tăcută, drumul spre 
mântuire. Cum totul tinde să capete 
apocaliptice proporţii, ba chiar să 
depăşească evident graniţele norma-
lităţii acceptabile într-un regim opre-

L 
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siv, Centrul îşi intensifică ancheta în 
închisoare, iar vinovatul este 
identificat în prezenţa numitului 
Gurii Lovin, un magician care face 
carieră la şcoala lui Constantin 
Tănase şi ajunge apoi în puşcărie din 
pricina geloziei şi a comiterii unor 
acte de violenţă reprobabile împo-
triva unui comandant rus care îi 
sedusese iubita, şi ea actriţă la 
celebrul teatru. Acesta din urmă 
poartă pecetea celui mai frumos 
destin posibil într-o puşcărie, fiind 
singurul în stare să evadeze prin 
aceea că-şi construieşte o biografie 
imaginară, în interiorul căruia 
sălăşluieşte comod în sânul propriei 
familii, ba chiar are şi doi copii cu 
actriţa convertită la o carieră 
domestică, de mamă iubitoare şi 
soţie fidelă. Pentru a le face pe plac 
anchetatorilor, îşi recunoaşte culpa, 
ba chiar, în episoade de un comic 
grotesc, dar şi de amară ironie, 
reuşeşte, spre a-i convinge ca este 
capabil de lucruri nemaivăzute, să 

treacă prin acele praguri ale minunii 
corespunzătoare vieţii de detenţie: 
respectiv să descuie orice uşă cu 
puterea minţii, să transforme 
butoaie mari de apă în vodcă, să le 
smulgă gardienilor hainele şi chiar 
să-l "ajute" pe cel mai dur dintre ei 
să-şi piardă minţile. 

Închisoarea se dovedeşte însă a 
fi, după modelul enunţat de Michel 
Foucault, concentrică, lumea întrea-
gă, prin extensie, e o închisoare, din 
interiorul ei nimeni nu se poate 
salva. Până şi minunea, rodnica 
speranţă a mânturii din care s-au 
nutrit, ani în şir, mulţi dintre 
supravieţuitorii lagărului comunist, 
capătă, în Urma lui Adrian Alui 
Gheorghe, un chip de imposibilă, 
tragică bufonadă. Chipurile deţinuţi-
lor şi ale călăilor se modifică, unii 
înnebunesc, majoritatea îşi pierd 
viaţa inuman doar pentru ca esenţa 
lucrurilor să rămână neschimbată: 
finalul romanului rescrie, ca o formă 
de supremă răzbunare a nedreptă-

ţiţilor sorţii, aceeaşi istorie, într-un 
soi de perpetuum mobile al 
postmodernităţii epice. Un alt 
gardian trimis de la centru pentru a 
rezolva o dată pentru totdeauna 
problema, Moise Condescu, face 
următoare constatare: urmele proas-
pete au revenit pe zăpada din curtea 
închisorii, în plus "arătau de parcă 
cineva ar fi trecut peste gard din 
afară spre înăuntru şi apoi ar fi 
intrat în pavilionul înţesat cu 
deţinuţi (...), erau clare şi erau pe o 
porţiune aproape neatinsă de alte 
urme". Atunci când trebuie să 
raporteze faptele, primeşte de la 
superiorul său următorul răspuns 
memorabil: "Ei, până aici le-a fost! Şi 
Dumnezeu dacă e, trebuie să dea 
socoteală!".  

Făcând proba autenticului pact 
cu verosimilul, Urma închide, 
aşadar, bucla unui moment odios ale 
cărui conotaţii tragice sunt astăzi, 
din nefericire, tot mai puţin prezente 
ca factori de interes pentru generaţia 
tânără, cea care este cu adevărat 
datoare să instaureze o justă 
prindere în memoria colectivă a 
adevărului istoric. Teribila poveste 
inspirată din documente reale care 
se petrece la Aiud, într-unul din anii 
de vârf ai torturii comuniste, pare să 
ţină, la capătul drumului, mai 
degrabă de acel fantastic al realităţii 
de descendenţă gogoliană şi să se 
umple cu personaje colorate pe cât 
de pitoresc, pe atât de dostoievskian. 
Ridiculizând la maxim răul în scene 
de un umor savuros, unde totuşi 
poanta nu este niciodată facilă şi nu 
încalcă gravitatea celor expuse, 
Adrian Alui Gheorghe reuşeşte să se 
detaşeze atât de lumea demonizată 
pe care-o exhibă, cât şi de propriul 
său epic, practicat ca o formă de 
exorcism, pentru a ne oferi surpriza 
întâlnirii cu o naraţiune matură, în 
toată puterea cuvântului atent clădit 
şi chibzuit, care vorbeşte despre 
lumea românească de parcă ar vorbi, 
totodată, despre oricare alta, la fel de 
greu încercată.      

 
Livia IACOB 

[

 
Dan Hatmanu, Dincolo de fereastra 
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Realismul românesc 
 

olumul REALISMUL ROMÂ-
NESC  (publicat de George 

Bădărău la Editura ALFA din 
Iaşi)5, este o istorie şi în acelaşi timp 
o enciclopedie în miniatură, despre 
un segment al vastei literaturi 
româneşti, carte menită a uşura (atât 
la nivel mediu cât şi academic),într-o 
oarecare măsură, cunoaşterea feno-
menelor literare din cultura 
noastră... 

Despre George Bădărău, (doctor 
în filologie, membru al Uniunii 
Scriitorilor şi al Academiei de 
Ştiinţe, Literatură şi Arte din Oradea 
ASLA), am mai scris, în contextul în 
care domnia sa, mai are şi alte 
volume precum: Simbolismul (2005), 
Modernismul interbelic (2005), Neomo-
dernismul românesc (2009), Dicţionar 
de scriitori canonici români (2010), 
Romantismul românesc (2011) etc.  

În ideea de a veni în sprijinul 
elevilor, studenţilor, profesorilor şi a 
altor categorii sociale, acest volum 
(ce numără 185 de pagini, ordonate 
în 32 de capitole), defineşte (încă de 
la început) atât conceptul, cât şi 
estetica realismului, trecând în revis-
tă personalităţile reprezentative ale 
literaturii franceze (Flaubert, Balzac 
), engleze (Dickens, Thackeray) sau 
ruse (Gogol, Turgheniev), dar şi 
dramaturgii marcanţi ai teatrului 
realist european (cap.6). Toate aceste 
shematizări şi sinteze, sunt menite a 
face mai facilă, pentru tânăra 
generaţie, asimilarea unei materii de 
studiu, atât de frumoase, şi necesare 
totodată, precum limba şi literatura 
română… 

Ajungând la Realismul românesc 
(cap.7), aflăm despre direcţiile 
urmate de către scriitorii realişti 
români, funcţie de zona geografică 
de reşedinţă: astfel muntenii au 
preferat direcţia Young - Lamartine, 
iar moldovenii direcţia  Hugo – 

                                                 
5 George Bădărău, Realismul românesc, Editura 
Alfa, Iaşi, 2012 

Balzac, ambele direcţii ajungând 
convergente (mai ales după Unirea 
Principatelor), ducând la apariţia 
unor talente (precum Negruzzi, 
Kogălniceanu sau Alecsandri). 
George Bădărău exemplifică, nuan-
ţat, cu opere din creaţia autorilor, 
semnificaţia: Stilului conversativ, 
Prozei istorice, Realismului rustic şi 
folcloric, Realismului rural, urban, 
citadin, cu analize despre Realitatea 
socială, Romanul realist, Romanul de 
analiză psihologică, etc. 

 
Dan Hatmanu, Spre Biblioteca centrala 
 

 În capitolul Realismul fiziologi-
ilor, (structurat pe 23 de paragrafe), 
se face o analiză cu exemplificări ale 
creaţiilor de gen, pentru ca în 
capitolele Realismul eterogen sau 
Romantismul fabulos, să intrăm în 
contact cu Dinu Păturică, din Ciocoii 
vechi şi noi, sau cu personaje din 
opera lui Ion Creangă. Capitolele 
Realismul critic şi Comedia, aduc în 
prim-plan personajele lui I.L.Ca-
ragiale, (personaje ce se regăsesc– 
din păcate - şi în epoca noastră), 
pentru ca apoi ajungând la capitolele 
Romantismul social şi Nuvela realistă 
să luăm contact cu opera şi analiza 
personajelor lui Ioan Slavici. 
Realismul tragic şi Romanul realist îl 
au ca principal protagonist pe 

scriitorul Liviu Rebreanu, pentru ca 
apoi ajungând la capitolul Realismul 
de analiză psihologică, să ne amintim, 
de romanele lui Camil Petrescu, de 
zbuciumul sufletesc trăit de perso-
najele sale... H.P.Bengescu exponen-
tă a Realismului atipic, deschide 
drum către Realismul mitic, repre-
zentat de M. Sadoveanu, (a cărui 
operă este analizată schematic, evi-
denţiindu-se trăsăturile de bază) şi 
către Realismul citadin reprezentat de 
G. Călinescu, prin romanele sale: 
Enigma Otiliei, Cartea nunţii, Bietul 
Ioanide, Scrinul negru etc., romane ce 
sunt supuse unor analize perti-
nente... 

În capitolele Naturalismul 
european, Estetica naturalismului şi 
Naturalismul românesc,  George 
Bădărău face o trecere în revistă a 
celor mai reprezentativi scriitori ai 
genului în perioada următoare a 
anilor 1870, cu Balzac, Flaubert şi 
Champfleury, ajungând la I. L. 
Caragiale şi B. Şt. Delavrancea. 
Opera lui Marin Preda este analizată 
în capitolele Realismul modern 
postbelic şi Romanul total, iar opera 
lui Eugen Barbu este prezentată în 
capitolul Realismul pitoresc şi baroc. 
Lunga listă a tipurilor de realism, 
este completată spre final cu 
Realismul senzaţional , promovat de 
Fănuş Neagu, Realismul teatral 
reprezentat de D.R. Popescu, 
Realismul abisal promovat de N. 
Breban, Realismul analitic având ca 
reprezentant de frunte pe Augustin 
Buzura, Realismul eseistic atribuit lui 
Alexandru Ivasiuc şi ultimul capitol 
intitulat Realismul ideatic, reprezentat 
de Constantin Ţoiu.  

Prin această lucrare George 
Bădărău, aduce mai aproape de 
iubitorii de literatură, cunoaşterea în 
sinteză a fenomenelor literare 
româneşti şi europene. 
 

Doru MELNIC 

V 
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Narcis şi Androgin 
 

 şti să primeşti noumenalitatea prin ingenuitatea 
de a o numi.... Iată Poetul!.... Şi Cartea!.... Liviu 

Pendefunda - „ Luminătorii timpului”6.... 
   Este „aici” blazonul farmecului eternităţii!.... Dincolo 
de mărginimile iluzoriului, labirint, poetică, de 
hermenee, ceremonial, iluminare, de rostul 
meditabundului, esoterie şi soterie, de noetica tăcerii, de 
„ce”, „când”, „cine”, „cum”, „unde”, Crucea şi 

Rugăciunarul sunt cele ce fac osebirea dintre cenuşa 
oxidării templului (trupul) şi lumina arderii incombuste 
în templu (sufletul). Adică dintre cuvinte şi Cuvânt.... 

dintre nigredo (faza morţii vocabulelor) şi rubedo 
(învierea în Logos, maturarea Mercurului filosofic 
dominată de Soare).... Iar la mijloc, albedo-ul, Rebisul, 

unitatea androgină, întoarcerea-toarcerii ne-firului 
realului, ieşirea din timp, poeionul, transmutarea în sens 
a semnelor. În acest loc omul creator dăinuie vertical, iar 
stihiile terestre nu-i ating înălţarea, căci, asemeni 
întâlnirii Bolţii neclintite în ogiva gotică a celor două 
arce, la el două verbe „a îndemna încătuşând” şi a 
„atrage salvând” poartă la temelia Transformării, unde 
stările se perindă în Latenţă fără să se corupă. Aşadar, în 
cazul său presiunea Principiului, sprijinită pe glosia 
articulată, nu provoacă năruirea citadelei poetice, 
întrucât prin ea visează contrafortul dumnezeesc. Am 
evocat limba rostirii lăuntrului la d.l Liviu Pendefunda şi 
nu grafierea alurii, unde prima este a ţinerii de minte 
refractive, iar a doua numai a re-aducerii aminte 
reflexive. Şi vom vedea de ce.... 
   Vasăzică Androgin pe de o parte şi Narcis pe de alta! 
Profundul ocean al legământului tălmut versus 
fugibundul val.... Căci adevărata înţelegere de către om a 
framătului-înseninat al înzestrării cu nume a sacrosanctei 
creaţii nu este cu putinţă fără comprehensiunea, 
consimţirea şi cultivarea distincţiei între poetul de 
netăgăduit, Androginul, şi neînsemnatul versuitor 
Narcis. Iar această construcţie va sta solie adecvării 
Inimii înţelepte spre a bine-struni ca vizitiu frânghia 
dintre fenomenalitatea vană a spiţelor vorovitoare şi 
realitatea grindeiului cuvântal, dintre miezul timpului ca 
perpetuitate şi miezura sa ca vremelnicie. Singura 
asemănare între Narcis (versuitorul) şi Androgin 
(Poetul) rămâne totuşi semnul.... Numai că Narcis se 
fixează acestuia prizonier, iar Androgin îl transcende.  
   Primul încearcă să-şi „corecteze” imaginea reflectată în 
oglinda apei (apa-rentalului), acţionând în contra ei pe 
calea pluralităţii. Însă al doilea, prin scufundarea lui în el 

                                                 
6 Note la Cartea „Luminătorii timpului” de Liviu Pendefunda. 
Editura Institutul european, 2013. 

 

însuşi, se împărtăşeşte „chipului”, dobâdind iubitor 
pneuma sub refracţie (de data aceasta!), adică re-facerea 
în Unu. 
   El, Androginul, e dumerit că „moartea şi viaţa” sunt 
ale amăgitorului, iar Exactitatea incumbă clarităţii 
nepieritoare. Prin aceasta fascinaţia alchimică în poesie, 
sugerează dl. Liviu Pendefunda, se simplifică la trei 
elemente (sare, mercur, sulf) ce apar ca interacţiune a 
patru energii (lut, apă, vânt, foc), drept matrice a 
primelor. Numaidecât vom considera patru peregrinări 
ale re-săvârşirii Facerii Dintâi: 
1.În Pământ (manifestatele convenţii profane), încotro se 
încheie trăirea erosului narcisiac, adică în stihuirea 
irosirii, cea fără de încântare şi, deci, a ne-poeziei. 

2.În Sare, textură de „lut şi apă”, unde se instituie 
cristalizarea memoriei cât şi măiestria înţelegerii (lecţia), 
prin urmare, îndestinarea poeionului întru sufletul şi ne-
smintirea celui ce înfrumuseţează cu nume opera Celor 
Şase Zile. 
3.În Mercur, mixtură între „apă şi aer”, meleagul în care 
se petrece transmutarea simbolică sub împlinirea 
conjuncţiei esotere în Cuvânt şi desăvârşirea 
individualităţii literare (purificaţia). Hermafroditizarea... 
4. În Sulf, nuntă între „aer şi foc”, unde Roza întâlneşte 
Soarele, în fond propriul său Punct, Spiritul, Sfinţenia. 
Descoperirea „a rivider le stelle” (ar spune Dante). 
Contemplaţia.  
   Doar în ultimele trei colindări se desfăşoară experienţa 
spirituală a iubirii androginale, operaţie hazardată dacă 
nu ar respecta cu rigoare arta tradiţională (cea de la 
zeu!), deci adevărata poesie, având corola în Foc, 
precum destăinuie d.l Liviu Pendefunda: 
„Focul, aşa cum este el prezentat în poesie reprezintă 
înfăţişarea inteligenţei cereşti. El trece prin toate fără a se 
amesteca cu sine, îmbrăţişează fără a putea fi cuprins. Ascuns, 
arde mocnit şi când se aprinde tinde spre înălţime în metafore 
şi alegorii ale realităţii superioare. Dacă pătratul trebuie să se 
facă triunghi într-un cerc, deci trup, suflet şi spirit, corpul 
pământ negru, spiritul alb asemeni apei şi lunii, trece prin 
galbenul aeric al sufletului precum soarele şi se desăvârşeşte în 
roşul cercului de foc”. ( Poesie şi iniţiere - calea lirică a 
creierului, Iluziile mentale şi sensul esoteric al focului ca 
izvor, pag.453). 
   Creaţia umană e ca o nouă cosmogonie ce porneşte 
prin zidirea unui „centru” (vatra), loc de manifestare a 
sacrului, acesta fiind eşafodajul înţelesurilor ne-
înţelesului, căutarea, în înseşi găsirea ei, a căutării 
Cuvântului pierdut. Aici survine bănuţul Oului, menirea 
artei! În masa de repere feminine, semnificaţia 
masculină!... Iar semantismul care leagă/încheagă 
indiciile e chiar hialinul primordial al damnării, opţiunea 

A 
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celestă faţă de poet, darul! Această compoziţie va fi 
suportul unei ceremonii mistice, despre care omenimea 
pare a şti că este axa Lumii, însă numai cel ales accede la 
ea într-un pelerinaj dincolo de cuvinte, orientându-se 
focarului eclipsării condiţiei terane. Căci, iată! salvarea 
omului e posibilă şi prin nonşalanta punere a întrebării 
poesiei: „- Acum, în ce nume sunt?....” Rămânerea 
individului în postura adamică determină apatia faţă de 
această simplă interogaţie îndreptăţită de a-i acorda 
nemurirea, câtă vreme ecranul minţii acţionează ca o 
pleoapă aspra lentilei sferice, ochiul inimii înţelepte. E 
de recunoscut că imersiunea cuvintelor în urzeala noimei 
rodeşte şi patentează fiinţarea.... Şi că poesia, pornind 
din Altarul omului, din suflet şi spirit, este liturgică, 

săvârşitoare a sfintelor taine în prezenţa duhului 
(Cuvânt), căci prin ea se cutreieră: a) botezul, când în 
întreita cufundare a semnului în semnificaţie, simbol şi 
sens se numeşte o nouă fiinţă spirituală, ca atribut al 
sacrului, b) mirungerea, în punerea pecetei divinului în 
operă, în chemarea propriu-zisă  la anastasia literară, c) 
împărtăşania, cea a cuminecării grafierii sinei de jos cu 
lamura sinelui de sus, d) spovedania, când cele legate în 
vocale vor fi testamentate şi în tăcerea Cuvântului, e) 
hirotonia, aceea din coborârea darului de a învăţa şi re-
sacraliza în cel primitor cărarea mântuirii, f) cununia, 

androginizarea, nunta cristică Soare–Lună, g) maslul, 

cernut în catarsis, în lepădarea de dualitate. 
   „În centrul lumii, în om, Dumnezeu e prezent prin 
Euharistie, printr-un nume, prin Marele Lui Nume secret, 
unic ca şi cele două naturi ale lui Cristos, numele de care 
uneori în doctrinele ordinelor noastre ne cramponăm şi nimic 
nu ne îndreptăţeşte să-l rostim. Această mare tăcere seamănă 
cu versurile lui Rilke, când Invizibilul este Tăcerea, iar noi 
oamenii suntem albinele Invizibilului. Şi Goethe înţelegea că 
transformarea ciclică a forţelor din noi e o accedere spre 
libertate. Distanţa dintre cer şi pământ permite alchimistului 
să includă cât mai multe din microcosmosul său în această 
cale, îngreunând-o, dar sulful şi focul pot exalta perfecţiunea – 
cerul de diamant, pământul transformându-se în apă, apa în 
aer, aerul în foc, focul iar în pământ, substanţă ce creează în 
atanor diamantul. Este mişcarea circulară a luminii, un arc 
reflex al tuturor tradiţiilor, un cerc, o sferă, un nor care şlefuit 
poate deveni cubic. Şi atunci cubul este diamant. Iar 
diamantul este receptacul şi distributor de lumină”. (Liviu 
Pendefunda, Ros lucis – Culegătorii de lumină, pag.222). 
   Când lucrurile Facerii, aici crâmpeiele de „Rouă de 
Lumină”, sunt numite în semne-investiri, desluşite cu 
intelectul (amintirea) şi intuite cu inima/lentilă sapientă, 
atunci ele devin prin refractivitate ale Sferei, ale 
plenitudinii sensului. Însă fapta aceasta de a vedea şi 
evoca titlurile venerabilei făuriri nu o poate împlini decât 
unul cuprins de Har, un Iniţiat pornit cu primul pas al 
metanoiei smerelnice, care a dobândit rectiliniaritatea-i 
odată cu împărtăşirea la Cruce....distingând pe acela ce 
nu îndeamnă mesajul în exterior, ci în lăuntrul său, spre 
plaiul inimii.... Şi să nu uităm, numirea transcendentului, 

chiar fără cuvinte, în deplină molcomire, este tot poesie, 
dând urmare că ea savârşeşte  o unire enigmatică a 
Omului cu Cerul pe o scară ce are patru ierarhii: întâia, 
cea verbală, narcisiacă, a pro-nunţiei, iar celelalte trei, ale 
Rebisului, în ordinea: a doua, a imaginarului mental, sub 
care începe nunta aievea a cuvintelor, semnificaţia deci, a 
treia, a coborârii în adâncul inimii cogitante, simbolistica, 
şi a patra, a Sinei, când alchimistul-poet, detaşat de toate 
cele ale întâmplării fenomenale, veghează lumea 
Decindei, temeiul. La acest final onomaturgul, hermes-
afroditul, atinge extaza, vede şi se înduhovniceşte. De 
aici înţelegem că, asemeni călătoriei, poesia trebuie să 
urmeze un sens, fără de care călătoria e deşartă mişcare, 
iar poeionul  rugăciune în pustiu. 
 

„Mărturisesc lumină 
Celui care sunt, 
Îmbrăţişare şi fior, 
Cenuşă şi pământ. 

 
Mă tot nasc şi iarăşi mor 
Catedrală din ruină. 

 
Mărturisesc lumină. ” 

  (Mărturisire,ed.Timpul, pag.384) 

 
   Aminteam mai sus, şi Cartea d-lui Liviu Pendefunda 
îmi sprijină această credinţă, că sunt cel puţin două 
formule de cunoaştere poetică: prin reflexie (narcisiacă, 
profană, a numinosului) şi prin refracţie (consfinţitoare, 
androginică, a meta-numinosului). 
   În reflexie raza incidentă pornită din Lumină vine în 
contact cu oglinda minţii. 

Însă aceasta fiind undă efemeră, nu face decât ca „ceea 
ce a venit” să „plece” , să se risipească drept simplă şi de 
puţin folos stihuire. Căci lui Narcis îi lipseşte calitatea de 
a vedea; el doar „priveşte” spre cele două valuri 
succesive, masculin şi feminin, în diferenţa lor. Le 
percepe ca fiind mereu afară! Pentru el nu este „azi”, ci 
numai evanescentele „ieri” (incident) şi „mâine” 
(reflectiv).... Totdeauna actul repercutativ, narcisiac, se 
lasă confiscat de Celălalt, care nu-i Sinele, ci Ego-ul. Prin 
reflexie se produce o ruptură, o disociere a Sinei de 
Sinele Absolut, trimiţând la Ecou, reverberaţie 
vălurelnică a frumuseţilor ispititoare, nu a Frumosului. 
Pilda lui Narcis este suprafaţa/crusta înşelătoare a 
tentaculelor limbajului, fiind o iscodire a perifericului, a 
limitei. Drept Adam în Rai, i s-a oferit o oglindă cu două 
feţe: una a tăcerii, care îl închipuia pe Dumnezeu, 
cealaltă a lumii destăinuitoare (destin!), mărturisitoare a 
larmei, a ecoului evocat mai sus. Dar ce a ales?.... 
Destinul răsfrângerii!....acela ce vine ca celestitate (în 
incidenta rază), dar asfinţeşte prin adamicul ce moare. 
Prin el se ajunge la dedublare, tăcerea-i purtând  un 
răsunet nefiresc, cel al devenirii, al intrării/ieşirii omului 
în timpul precar. Astfel se pierd principiile cosmice. În 



426 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

faţa Imaginii divine Narcis/Adam se închipuie numai pe 
sine, înecându-se în apa-rentalul cuvintelor ca o prezenţă 
a absenţei. De fapt cunoaşterea  reflexivă, narcisiacă, nu 
este a poesiei, a genuinităţii. 
   Între cunoaşterea reflexivă, narcisiacă şi cea refractivă, 
androginică putem discerne o Interfaţă, cea a urzirii 
poetice de care am vorbit deja, ce reprezintă poarta 
schimbării nisipului verbal pe aurul sensului,  prin 
validarea Creatorului în individualitatea creaturii, acolo 
unde energia cuvintelor creşte, se în-cuvântează, chiar 
dacă viteza acestora de propagare scade.  
   Am ajuns la Refracţie ce se manifestă după cum 
urmează: din Obârşie raza divină incidentă cuvântală 
ajunge în mediul eteric al inimii unde îl întâlneşte, de 
data aceasta, pe Androgin înfăşurat în jurul Centrului, 
Sinei. Întrucât Sinea posedă o mare energie iubitoare face 
ca raza Sinelui (incidenta) să o ocolească împlinitor 
formând astfel Sfera/nimbul lui Androgin, simbol al 
genezei lumii, calmul contrariilor ( la Ion Barbu, „calma 
creastă”, unde „susul” valului şi „josul” valului ca Yin şi 
Yang, sunt doar două aspecte ale  unei singure realităţi). 
Ardhanarishvara.... ca uniune a două jumătăţi: dreapta, 
Shiva ce ţine rozariul (ascetismul) şi tridentul (gândirea 
sistematică) şi stânga, Shakti ce ţine oglinda (iluzoriul 
reflexiei) şi lotusul albastru (creativitatea, intuiţia).... 
Dacă la Narcis aveam de-a face cu „toarcerea” lui „ieri” 
şi „mâine”, la Androgin surprindem „întoarcerea” în 
„azi”, sub rugăciunar, prin metanoia, nu ca pocăinţă, ci 
ca detaşare de mintea smintelnică, de „reflecţiile” sale, 
într-o desprindere de dorinţele glosice. Omul iniţiat, 
Androgin, „Luminătorul timpului”, are datoria să fie 
refractar oglinzii lumii, adică să nu creadă ce reflectă 
speculum-ul, cum Narcis ce se pribegeşte de sacralitate, 
ci să se înrădăcineze  în incontestabila realitate, aceea 
care vine de la sursa divină şi se refractă turnant în jurul 
sapientalei inimi (raza de curbură androginică, 
însufleţirea). Căci, în fond, deflexiunea Cuvântului prin 
sfera Androginului nu-i decât o re-edenizare. Prin 
refracţie suntem co-autori ai Realităţii, căci depăşim 
vălul iluzoriu al suprafeţei oglinzii minţii, văzând Ne-
văzutul, bănuind Ne-bănuitul. Ce face Poetul?.... Dizolvă 
intuitiv dualitatea cuvintelor sub o înţelegere simbolică a 
obscurului ca avant-post  al luminii Cuvântului. Spre a 
numi latenţa sacră, el trebuie să se scufunde în tăcere şi 
ascultare în sincronia de „aici”, a trezirii, când verticalul  

este deviat/concentrat sferic. De la jocul orizontal al 
semnelor (diacronic), cel al confuziei, la jocul abrupt al 
Cuvântului (sincronic) din afara cuvintelor, omul 
traversează lumea lui Narcis către aceea a lui Androgin, 
oblăduit de al treilea ochi în deşteptarea-i receptaculară. 
Deci în emoţia de după Emoţie! Dacă Narcis-versuitorul  
în faţa oglinzii  îşi vede (priveşte) doar chipul său, 
înecându-se în inconsecvenţa cuvintelor, Androgin, 
poetul-profet, se vede după chipul sacru, adică în 
asemănare, implicând, astfel, aşezarea sa în opera 
iniţiatică de a fi „după Dumnezeu”, prin coeziune, fără  a 

despica/denatura interioritatea ousială. La Narcis, în 
schimb, se manifestă intransigenţa reflexiei, a 
multiplului. Dacă la Narcis întâlnim „absentul prezent”, 
prezenţa unei absenţe de suprafaţă, adică ori Yin ori 
Yang, ori „ieri” ori „mâine”, umbrele minţii sale, deci, la 
Androgin ochii se unifică şi avem  un prezent conştient  

(prezenţa unei „prezenţe” adânci) într-un cer de calme 
contrarii. Valurile succesivităţii deşarte de la Narcis trec 
în spontaneitatea eternă de „acum şi aici” a sferei 
mişcătoare în sine ce ia chipul unui tor cosmic 
îndumnezeielnic.  
   Cum sufletele se pot mântui de „agăţarea de existenţă” 
prin cunoaşterea pură a Nirvanei, ieşirea din „Roata 
vieţii”, în acelaşi mod cuvintele (semnele), după preludii 
de naşteri şi morţi din simpla şi anosta versuire,  prin 
revelaţie, pot ajunge la ţărmul inefabil al Cuvântului 
Poesiei. Haosul primeşte  ordinea, cosmicitatea,  în-
sferizarea omului, prin cristificare. 
 

„ Îţi dă lumină, unul, Fire, 
Un altul doliului de-nfrânt 
Ce pentru unul e Mormânt! 
La altui-i viaţă-n strălucire 

 
O, Hermes neştiut ce-mi işti 
În suflet necurmată teamă, 
Cu Midas tu mă faci de-o seamă, 
Cu cel mai truist dintre-alchimişti; 

 
Prin tine, fier din aur fac 
Şi iad din rai, din înger-drac; 
Când giulgiul norilor se trage, 

 
Un scump cadavru-ntrezăresc, 
Iar pe întinsul ţărm ceresc 
Ridic măreţe sarcofage ”  

 ( Moartea simbolică, pag.377) 

 
   ....În fond cvadridimensionalul sarcofag al omului în 
care timpul se restrânge în ne-timp (veşnicie), iar spaţiul 
în Punct, în Unul.... Katabaza liturghiei, cufundarea în 
elemente, este urmată de o anabază, înviere, înălţare la 
lumină, într-o repetare a sacrificiului Facerii. Aşadar, a 
muri pentru a primi nemurire.... Jocul din „illo tempore” 
spre „timpul spaţializat” (eterninate, cea fără de timp) 
are scopul de a elibera scânteia divină din om spre 
Marea Pace şi se împlineşte prin ascultare, conştientizare 
şi în-fiinţare, toate ale iniţierii.  De ce a făcut Dumnezeu 
aceasta?.... Pentru a circulariza cvadratura, adică spre a 
reintegra creatul, a spaţializa timpul creaţiunii, a-l  aduce 
mereu în „acum şi aici”. Succesiunea hexameronică în 
simultaneitatea  heptameronică!.... Cele şase zile ale 
oglinzilor reflexive în cea de-a şaptea zi a contemplării 
refractive.... adică se aduce „înserarea” tuturor celor 
„şase zile” în Aurora eternă a septenarei zile, când 
cuadratura cercului seamănă cosmogonia, iar 
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circularitatea cuadrantului culege escatogonia. Într-o 
convertire fibonaccică a spiralei Calea celor două, 
cathartică, se află sub cerul unei eliberări, aceea „de a 

cădea/ ieşi din gând”/ gânduri, într-o detaşare absolută 
de fenomenalitate. Cufundarea continuă a refracţiei  are 
în acest mod o funcţie soteră. 
   Astfel, numind/sacralizând desluşiri, poetul Liviu 
Pendefunda desluşeşte numirile sacrului. Prin aceasta El 
este original întrucât a primit şansa (datul) de a-şi 
designa meditabund originarul său, sinele. El vede, 
aşadar, că toate cele ce sunt trec ale providenţei, nu doar 
simple obiecte, figuri. Şi face aceasta  mergând pe o 
întreită a Unului cărare: Agatia, Gnozia, Filia, ruptă de 
somnul egolatru al vocabulelor. 
 

 
Liviu Pendefunda, Un vestitor uitat de timp 
 

   După veghe, vis şi somn, Androgin se trezeşte a fi ceea 

ce face, în fond. El nu este Oceanul, ci doar picătura fără 
de care noianul nu ar fi decât o deşertăciune. 
   Dincolo, căpătând floarea (Narcisa), cea cu două feţe, 
Narcis, nu alege de la ea parfumul ce l-ar fi dus la rai, ci 
torpoarea, narcoza, îndemnul la uitare ce  îl poartă la 
infernul limbajului. Fiu al oglinzii (apei), Râul Cephisos, 
şi al sforii înotului, Naiada Liriope, el intră în „unde” 
spre „niciunde” tributar „dublului”, când sufletu-i 

egolatru se ataşează de speculum, iar mintea-i, şarpe 
paralel sufletului, se desprinde, însă ambele rămân 
aproape într-o îmbrăţişare letheeană. Deşi se destăinuie a 
fi crainic luciului infidel, în acelaşi timp, invers, crede că 
acesta are pentru sine vestea, şi, în  prezenţa ei magică, 
renunţând la putere, ajunge să confunde malurile cu 
matca într-un joc erotic supus lui „ars specularis”.  
   Dimpotrivă Androgin, Poetul, este al „re-uniunii 
amintirii”, subsumată lui „ars telosaion”(unirea aion-
ului), când află despre „dincolo” fără să treacă „acolo”. 
Chiar dacă şi Narcis şi Androgin folosesc aceeaşi scară a 
cuvintelor/semne e bine de ştiut că fiecare o face în 
sensuri inverse. 
   Primul în prefirarea reflexivă (a minţii), al Doilea în 
continuitatea refractivă (a detaşării de minte, prin 
sprijinirea pe „înţelepciunea inimii”), adică mizând pe 
intuiţie şi harul sineităţii. Aflând ritmul cosmic, cel al 
aşezării armonic-simetrice a fluxului şi refluxului în 
sincronizare, corespunzător celor trei faze: începutul 
(foc/apă), creşterea (lut/apă) şi stingerea (aer/eter), 
Androgin-Poetul, dă înţeles succesivităţii amorfe a 
cuvintelor într-o limbă elocventă, melodioasă, socotind 
că toată sărbătoarea lumii stă în Clipă, diamantul fiinţei.  
Reunirea lui Yin şi Yang  şi întruparea lor în Filius 
Sapientiae, hermafroditul, în nunta alchimică, 
estompează greşeala minţii de a vedea totul în plecare 
(periferizare) şi aduce în prim plan sosirea (în 
centru)„aici”. Aşadar, nu numerele (obezile), ci Numărul 
(osia )!.... 
   Căpătând de la Creator duala oglindă, creatura a 
realizat prin reflexie narcisiacă starea de „cum se vedea 

ea” pe de o parte, iar pe de alta refracţia realităţii 
supreme (Ardhanarishvara) în postura de „cum o vede 

însuşi Dumnezeu”. De la imago mundi la imago Dei.... 
De la abis la vis!.... De la miraza părelniciei la mira 
zeiţelor: scutul Atenei, capcana Persefonei etc....spre 
mimesisul pur cel al ieşirii din Labirint şi Peşteră.  
   ,, Să nu uităm,  ne aminteşte domnul Liviu Pendefunda, 
că omul a fost creat să duhovnicească  şi să poetizeze acest 
neant deopotrivă al divinităţii şi al poesiei. 
   Spectacolul cosmic prezent ca o liturghie la Maxim 
Mărturisitorul, la Hans Urs von Balthasar devine o înfiorare, 
o beţie de iubire şi frumuseţe, de poesie la Ungaretti, 
Hoelderlin, Trackl, Blaga, în Mioriţa.  Acest spectacol 
covârşitor ca o cascadă de Cuvânt reuşeşte, pentru cei ce l-au 
cunoscut în toată măreţia sa, să dobândească valoarea 
atemporalităţii, iar din punct de vedere eshatologic, aceea a 
creaţiei şi a ne-creaţiei, căci a şaptea zi e o re-creaţie a 
Domnului pentru şansa noastră pentru a-L înţelege, întâlni şi 
recrea. Momentul de linişte şi reculegere, de cuprindere a cât 
din transcedent a răscolit fiindul nostru, acesta e momentul de 
receptare a divinului, a noosului din plasa de dendrite şi axoni 
a bietului şi minunatului nostru creier. De aici dorul său de a-
şi reîntâlni creatorul prin conştienţă, căci conştientul şi 
inconştientul o fac permanent în cadrul arcelor şi arcanelor 
reflexe în relaţia directă cu Arhitecul Lumii”. 
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   Identificarea cuvintelor cheie şi cununia dintre dânsele, 
transformarea lor din „ceva” în „altceva”, infuzia de 
semnificaţii, mantaua poveştii ca o imitare a Celei 
Primordiale, nominalizarea realităţii Decindei, sublinirea 
tonului, ritmului, măsurii, accentelor, jocul simbolic 
dintre Lethe si Alethe(ia) şi întredeschiderea uşii 
comprehensiunii, iată câteva locuiri ale poieionului!.... 
Regăsirea inocenţei paradisului în interiorul omului, 
unde lumea adevărată (primă) stă în linia închisă ce 
semnifică de fapt „Deschiderea” în Unul, reîntregirea sa 
în conştiinţa supremă.... 

La Narcis, omul trupului şi versului, în lumea amăgirii 
linia desfăcută (valul, aşadar!) ilustrează, dincolo de 
toate, „blocarea” în risipire. 
   Căci numai cel ales/damnat poate înzestra cu nume 
sacrul! El fiind Androgin, cârmuitorul cumpenei dintre 
ascuns şi revelaţie. Prin evocarea misterului el revelează 
Frumosul, respectând adevărul că Întregul este mai mult 
decât adunarea/designarea părţilor sub intuiţia clară a 
osebirii între limba uzuală, fără distincţie de după 
Babilon, şi Limba tălmută a poesiei. 
   Dl. Liviu Pendefunda, tălmăcind din limba înfiorărilor 
metafizice, ne sugerează că asemeni cum matematicienii 
nu se abat de la „tabla înmulţirii”, aşa şi poeţii trebuie să 
respecte „tabla” valorilor literare tradiţionale (de la zei), 
fără a uita că Poesia este şi ceea ce nu este (în aparenţă): 
nomo-teo-sofie.... adică înţelepciune de a numi 
sacrosancta Facere. 
   Suveran al semnelor, dar trudnic al Sensului, Poetul-
Androgin face ca jertfa veche să fie înlocuită de un gest 
transcendent de meditaţie purificatoare cu ţinta de a 
ajunge în proximitatea lumii ne-create, a singurei 
realităţi, unde se conjugă identitatea fiinţatului cu aceea 
a Fiinţei, într-o transmutaţie ocultă de la cuvinte la 
Cuvânt, pe drumul de la stanţă (forma glosică), spre 
instanţă (înţelesul), prin constanţă (ritmul hermesian 
între  „afară” şi „lăuntru” ), la substanţă (noimă). 
Apolinicul Androgin aflând „adevărul iluziei” (templul 
schimbării), îl acceptă şi îl transformă/converteşte, îi dă 
coerenţă către Împăcare, primindu-l metafizic şi  
deschizându-i poteca valorificării întegrale a fiinţării 
(cuvintelor) în Fiinţa de „Aici” (Cuvântul). Mulţumind 
pentru „manifestatele semne” cu smerenie, le resoarbe 
detaşat într-o ieşire din Însingurarea adamică, deoarece 
el are cheia că şi acestea sunt în constituţia creaţiei. 
Aşadar, le asumă, introducându-le în unitatea armonică 
a operei sale. Chiar dacă lucrul acesta pleacă dintr-o 
nelinişte (numinosul), împlinirea poesiei se face cu 
începutul cel autentic, Dumnezeu! sub o ecuaţie 
euharistică după care: Gramatica (măsura, armonia, 
ritmul, echilibrul etc.) luminii cuvântale este în egalitate 
cu împărtăşirea androginului–poet la iubirea Unului. 

   Testamentul Vechi rosteşte că Adam şi Eva au despicat, 
în fond, Mărul, făcând din el „aruncarea împreună”, 
adică simbolul, vehiculul ce dă sens vieţii.  A recupera 

simbolul, iar prin aceasta mântuirea de păcatul 
neascultării omului, înseamnă a re-uni cele două 
hemisfere (bărbat-foc şi femeie-lumină) într-una, cea a 
androginităţii, a dei-ficării, în unitatea pierdută a 
întâlnirii contrariilor, acolo unde moartea şi viaţa co-
există,  unde totul merge la Tot. Unde valoarea plinului 
rezidă în deşărtăciunea golului, iar deşărtăciunea 
plinului e a stărui drept golul valoros.... 
   Prin poesie cei iniţiaţi învaţă că deşi noi dispărem 
printre cuvinte (fiinţări) reapărem/reînviem în altă lume 
a rostului, că moartea afectează semnele himerice în care 
trăim, dar nu distruge sufletul ce-i să purceadă spre 
înaltele sfere. Prin ea se ghiceşte că omul decăzut din 
starea primordiilor se va ridica dintre vremuri la 
Eternitate. Astfel actul de consacrare poetică este o 
săvârşenie asumată pentru o nouă naştere, printr-o 
decizie Siderală, ca favor al Zeiţei Tăcerii, cea a Poesiei. 
Pledând pentru o împăcare cu Necunoscutul, poetul, 
pare a  îndeamna: - Uită ce am spus, cititorule, şi taci!.... 
amintindu-ţi că a muri înseamnă a vedea zeii, deci a 
nemuri !.... 
   Astfel „Luminătorii timpului”, şamanii-poeţi, trec la 
dl. Liviu Pendefunda cei ce sting veacurile în Veşnicie, 
sunt conştienţele spirituale ce din altarul trupului au 
coborât-suitor la Realitatea Unului.... 
   Fidel ideii că aporiile numirii celor ce sunt, ca şi a celor 
ce nu sunt surmontează aparenţele unei epuizări a 
metafizicii esenţiale, dl. Liviu Pendefunda îşi dedică 
atanorul gnostic unei memorii axiologice ce depăşeşte 
vidul dramatic de idei al narcisismului contemporan, 
dând consistenţă întreitei Litere a Ordinei. 
   Furând Clipei clipirea, poetul-soter se îndatorează a 
restitui din agoniseală metafora întrezăritelor splendori, 
aceea ce decantează cu nobleţe o spiritualitate 
înveşmântată în stihar noetic. 
 
   Cartea de faţă, „Luminătorii timpului”, cuprinzând 
desluşiri culturale precum: ritualul, textele sacre, magia, 
conştiinţa Cosmică, contemplaţia, mesianismul, 
demiurgitatea, quinta essentia, călătoria astrală, Rosa 
Cruce şi rosicrucianismul, geometria sacră a numerelor, 
umbra, labirintul, amalgamul, iniţierea, înserarea, 
aurora, oglinda, alchimia, parfumul noetic al Tăcerii, 
atma, Androginul, cutuma, simbolul, Arta Regală, 
mistica, paradisul, dogma, hermeneutica, mântuirea, 
zeii, neantul, peştera, iluminarea, licorna, ordinile 
secrete, clopotele sufletului, taina, fantasticul, sămânţa 
cerului, iluzia, geneza în lumi paralele, crucea, templul, 
memoria şi uitarea, vidul, rugăciunarul meditabund, 
profetica şi nu în ultimul rând arta poesiei, reprezintă un 
Vis ce trebuie osebitor văzut în cuminecare. 
 

Petru SOLONARU    
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 Calendar 2014 

 
 
APRILIE 
ROGER BACON, filozof şi naturalist englez al Evului Mediu (1214 – 1294) 800 de ani de la naştere 
3. OCTAV BANCILA, (1872–1944) pictor; 70 de ani de la moarte  
4. MARGUERITE DURAS, (1914–1996) scriitoare franceza; 100 de ani de la nastere  
6. VIRGIL CARIANOPOL, (1908–1984) poet; 30 ani de la moarte  

7. ION ALDEA-TEODOROVICI, compozitor şi interpret, (1954-1992) 60 de ani de la naştere 
7. EL GRECO (1541–1614) pictor spaniol; 400 ani de la moarte  
7. GABRIELA MISTRAL, poetă ciliană, Premiul Nobel 1945, (1889-1975), 125 de ani de la naştere 
9. CAMIL PETRESCU, poet, prozator, dramaturg şi eseist  (1894-1957), 120 de ani de la naştere 
10. MARIA BANUS, poetă, traducătoare  (1914-1999), 100 de ani de la naştere 
11. ANTIOH DIMITRIEVICI CANTEMIR (1709-1744), 270 de ani de la moarte 
11. EDUARD CAUDELIA, (1841–1924) compozitor; 90 ani de la moarte  
11. ION MINULESCU, (1881–1944) poet, prozator, dramaturg; 70 ani de la moarte  
13. SEAMUS HEANEY, poet irlandez,  Premiul Nobel 1995, (n 1939),  75 de ani de la naştere 
14. OCTAV PANCU-IASI, scriitor pentru copii (1929- 1975)  85 de ani de la naştere 
16. ANATOL FRANCE, scriitor francez, Premiul Nobel 1921,  (1844-1924) 170 ani de la naştere 
16. GALA GALACTION, prozator  (1879-1961) 135 de ani de la 
19. GEORGE GORDON BYRON, (1788–1824) poet romantic englez; 190 ani de la moarte  
21. MARCEL IANCU, (1895–1984) pictor, arhitect si eseist; 30 ani de la moarte  

23. GIB I. MIHAESCU, (1894–1935) prozator, dramaturg; 120 ani de la nastere  
23. WILLIAM SHAKESPEARE,  dramaturg şi poet englez (1564-1616) 450 de ani de la naştere 
26. LUDWIG WITTGENSTEIN, (1889–1951) filosof austriac; 125 ani de la nastere  
30. PAN.[telimon] HALIPPA, (1883–1979) poet, publicist, om politic, 35 ani de la moarte 

 
MAI 
1. PAUL ZARIFOPOL, (1874–1934) istoric, critic literar, publicist, eseist; 80 ani de la moarte  

1. GHEORGHE PETRASCU, (1872–1949) pictor, 65 ani de la moarte  
1. ALEXANDRU PHILIPPIDE, (1859–1933) filolog, lingvist, 155 ani de la nastere 
4. amos oz, scriitor israelian; 75 ani de la nastere  
15. OCTAV BOTEZ (1884–1943) critic si istoric literar, filozof ; 130 ani de la nastere  
16. CONSTANTIN CUBLESAN, prozator, dramaturg, critic literar (1939)  75 de ani de la naştere 
19. NATHANIEL HAWTHORNE, (1804–1864) scriitor american; 150 ani de la moarte  
20. HONORE DE BALZAC, romancier francez (1799- 1850) 215  ani de la naştere 
21. TUDOR VIANU, (1897–1964) estetician, critic, istoric literar, poet, eseist; 50 ani de la moarte  
21. TOMMASO CAMPANELLA, (1568–1639) filozof, teolog si poet italian; 375 ani de la moarte  
25. HENRIETTE YVONNE STAHL, (1900–1984) scriitoare, traducatoare; 30 ani de la moarte  
30. MARCU BEZA, (1882–1949) scriitor, diplomat, 65 ani de la moarte  
31. FILARET BARBU, (1903–1984) compozitor; 30 ani de la moarte  
31. WALTER "WALT" WHITMAN (1819 –1892) 195 ani de la nastere 

 
IUNIE 
FRANÇOIS RABELAIS,  scriitor francez  (4 feb 1494 - 9 apr 1553) 520 de ani de la naştere 
5. STEFAN ROLL, (1904–1974) poet; 110 ani de la nastere  
6. ALEKSANDR PUSKIN, poet rus  (1799-1837), 215 ani de la naştere 
6. DIEGO VELÁZQUEZ, pictor spaniol  (1599-1660), 415 ani de la naştere 
11. YASUNARI KAWABATA,prozator japonez,Premiul Nobel 1968, (1899-1972),115 ani de la  naştere 
11. RICHARD STRAUSS, compozitor german (1864-1949), 150 de ani de la naştere 
15. VIRGIL TEODORESCU, (1909–1987) scriitor, 105 ani de la nastere  
18. MIHAI EMINESCU, poet  (1850-1889), 125 de ani de la trecerea în spirit 
19. GEORGE CALINESCU, scriitor, critic literar (1899-1965) 115 ani de la naştere 
22. DAN BROWN, romancier american; 50 ani de la nastere  
22. EMILIAN GALAICU-PAUN, poet, prozator  (1964) 50 de ani de la naştere 
23. ANNA AHMATOVA, poetă rusă  (1889-1966), 125 de ani de la naştere 
23. ALEXANDRU ODOBESCU, scriitor, om de ştiinţă (1834-1895), 180 de ani de la naştere 
29. NICOLAE BALCESCU, (1819–1852) istoric, scriitor, om politic, revoluţionar; 195 ani de la nastere  
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Liliana SCĂRLĂTESCU                        

 
 
 
  

George Gordon, 
Lord Byron 

 
 ”Toate zbaterile mele încetează când  sunt inspirat de 

poezie.” 

 "Sunt un amestec atât de ciudat de bine şi rău încât ar fi 
dificil să mă descriu. " 

 „Plăcerea e un păcat şi, uneori, păcatul e o plăcere.” 

 
e împlinesc 190 de ani de la moartea lui George 
Gordon, Lord Byron, (22 ianuarie 1788 –19 
aprilie 1824), cel mai flamboaiant şi notoriu 

dintre poeţii romantici englezi. El este creatorul 
celebrilor Don Juan, Manfred şi Childe Harold, eroi 
romantici extrem de populari în epocă – provocatori, 
melancolici, bântuiţi de o vină secretă – croiţi, în opinia 
multor comentatori, după tiparul poetului însuşi. 
Personalitatea sa complexă se oglindeşte fidel, la modul 
narcisist, în experienţele şi atitudinea eroilor din lucrările 
sale satirice, poemele narative ori lirice, odele, dramele 
speculative, tragediile istorice, poezia confesivă, mono-
logurile dramatice şi corespondenţa voluminoasă, scrisă 
în versuri spenceriene, cuplete eroice, versuri albe, terza 
rima, ottava rima, dar într-o proză specifică, viguroasă. 
Prin dinamismul, sexualitatea debordantă şi dorinţa de 
libertate pentru individ şi naţie, în egală măsură, Byron a 
reuşit să captiveze mintea şi inima cititorilor cum puţini 
scriitori au reuşit să o facă, impunând-şi stilul propriu nu 
numai în sfera literelor, artelor şi politicii secolului al 
XIX-lea, dar şi în cea a vestimentaţiei şi aspectului tipic 
romantic, fiind declarat astăzi ca prima celebritate ori 
VIP, în înţelesul modern al expresiei . 

Byron este însă şi un paradox romantic: lider al 
revoluţiei poetice a vremii, şi-l ia ca maestru pe nimeni 
altul decât pe clasicistul Alexander Pope;  venerează 
idealul, dar nu pierde nici o clipă contactul cu realitatea; 
se declară deist şi liber-cugetător, deşi păstrează din 
copilărie un soi de sentiment al păcatului originar de 
sorginte calvinistă; cu toate că se simte legat de 

domeniile moştenite în Anglia şi de titlul şi statului 
nobiliar deţinute, este, nu numai în operă dar şi în viaţă, 
un campion al libertăţii, dăruind-şi timpul, banii, energia 
şi, în final, şi viaţa, Războiului de Independenţă din 
Grecia. 

Byron se naşte în Londra, pe 22 ianuarie 1788, cu o 
malformaţie congenitală la piciorul drept, condiţie care îl 
va marca în permanenţă. Mama sa, Catherine Gordon of 
Gight, este moştenitoarea aproape scăpătată a unei vechi 
familii din nobilimea scoţiană, iar tatăl, Căpitanul John 
(”Mad Jack”/„Jack Nebunul”) Byron, este un vânător de 
averi tipic, rămas văduv, cu o fiică, Augusta. 
Extravagantul căpitan va fitui fără scrupule moştenirea 
soţiei, după care se va autoexila, de teama creditorilor, în 
Franţa, unde va şi muri, la doar treizeci şi şapte de ani (o 
vârsta fatidică, la care vor muri mai apoi fiul şi nepoata 
sa, Ada). În vara anului 1789 Byron se mută cu mama sa 
în Scoţia, la Aberdeen. Instabila emoţional, Catherine 
Byron îşi creste fiul într-o atmosfera fluctuantă, 
dovedindu-se când excesiv de tandră şi preocupată de 
aflarea unui leac pentru condiţia specială a fiului ei, când 
plină de toane şi accese de cruzime, luând în derâdere 
handicapul băiatului. Doicii presbiteriane a lui Byron i se 
datorează fascinaţia acestuia faţă de doctrina calvinista a 
răului înnăscut şi a mântuirii predestinate dar şi 
interesul faţă de Biblie. În 1798, la moartea fratelui 
bunicului sau, cel de-al cincilea Lord Byron, George 
preia titlul şi moşteneşte Newstead Abbey, vastul 
domeniu din comitatul Nottingham.  

→ 

S 

 

Let there be light ! 
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Lord BYRON 
 
 

Into The Wild 
 

There is a pleasure in the pathless woods; 
 There is a rapture on the lonely shore;  
 There is society, where none intrudes, 
 By the deep sea, and music in its roar;  
 I love not man the less, but Nature more... 

 
 

În sălbăticie 
 

E-o plăcere să calci prin păduri nebătute; 
O-ncântare să cutreieri pe ţărmuri pustii; 
Căci persoane-s acolo, deşi nevăzute, 
Lângă marea adâncă, şi-i muzică-n ale ei isterii; 
Nu că nu mi-e drag omul, însă Natura tot timpu-o iubii... 
 
 
Puseurile sentimentale de care micul George suferă 

în copilărie sunt semne clare ale relaţiilor nenaturale, 
chiar incestuoase, de mai târziu. La doar opt ani se 
îndrăgosteşte violent de o tânără servitoare, Mary Duff, 
care îl va şi iniţia sexual. La zece ani, vara sa, Margaret 
Parket  îi provoacă un „acces de pasiune” în urma căruia 
va scrie primele versuri. La moartea prematură a cesteia, 
doi ani mai târziu, compune On the Death of a Young 
Lady/La moartea unei tinere doamne. Pe tot parcursul vieţii 
expresia poetică îi va servi lui Byron ca un adevărat 
exerciţiu cathartic, de epurare a emoţiilor excesive.  
Crizele erotice se vor repeta şi exacerba, provocate fie de 
colegele de la Harrow (frumoasă, dar logodita Mary 
Chaworth, de pildă, de care se îndrăgosteşte cu atâta 
disperare încât întrerupe şcoala timp de un semestru 
pentru a fi alături de ea; pentru ea scrie Hills of 
Annesley/Dealurile din Annesley, The Adieu/Adio, Stanzas to 
a Lady on Leaving England/Strofe închinate unei doamne la 
părăsirea Angliei şi The Dream/Visul), fie de colegii de 
acolo (relaţia cea mai de durată fiind cu John FitzGibbon, 
al doilea Duce de Clare). Poemele nostalgice inspirate de 
prieteniile de la Harrow, Childish Recollections / Amintiri 
copilăreşti (1806), exprimă, în opinia exegetei Fiona 

MacCatrhy7, o conştientizare a faptului că nu este croit 
după tiparul sexual al vremii, realitate care, cu timpul, îi 
va închide graniţele Angliei. Anii în care  urmează 
Trinity College, la Cambridge (1805-1808), „cea mai 
romantică perioadă din viaţa” sa, sunt şi cei în care 
experimentează o „pasiune violentă, deşi castă” pentru 
John Edleston, un băiat din corul de la Trinity, cu doi ani 
mai tânăr ca el. Preocupările intelectuale nu sunt atât de 
tentante ca diversiunile londoneze de tipul 
demimondenelor, al lecţiilor de scrimă ori box, teatrului 
şi jocurilor de noroc.  

În 1806 îşi tipăreşte, pe cheltuieli proprii şi anonim, 
primul volum de poezii, Fugitive Pieces/Piese fugare, care 
aduna versurile inspirate de experienţele de până acum 
ale poetului, erotice sau nu. Volumul va fi reeditat (şi 
expurgat de versurile erotice fruste, criticate aspru de 
unii) în 1807, sub titlul Poems on Various Occassions/Poezii 
inspirate de ocazii diverse.  O ediţie adăugită cu imitaţii 
după poeţii pre-romantici (Thomas Gray, Thomas 
Chatterton, Robert Burns şi James Macpherson) ori cei 
contemporani (Walter Scott, Thomas Moore) va apărea 

                                                 
 MacCarthy, Fiona (7 November 2002). Byron: Life and Legend. John 
Murray Publishers Ltd. p. 40. 

 
Lord Byron de Thomas Phillips, 1824 
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în iunie, acelaşi an, sub titlul Hours of Idleness/Ceasuri de 
trândăvie, de data aceasta semnată „George Gordon, Lord 
Byron, un poet minor”. Lucrarea îşi află valoarea doar în 
revelarea intereselor literare şi direcţiei pe care o va 
urma lirica tânărului poet, însă suferă categoric în lipsa 
ineditelor imagini erotice şi diatribelor din primul 
volum.   

Prima operă poetică majoră, English Bards, and Scotch 
Reviewers/Barzi englezi şi critici scoţieni (1809) este 
publicată anonim, ca reacţie la recenziile la Ceasuri de 
trândăvie,  în mare parte nedrepte. Satira, inspirata de The 
Dunciad/ Dunciada sau Războiul proştilor a lui Pope, îi 
vizează pe majoritatea poeţilor şi dramaturgilor zilei, în 
special pe Walter Scott, Robert Southey, William 
Wordsworth şi Samuel Taylor Coleridge, iertând-i doar 
pe Gifford, Samuel Rogers şi Thomas Campbell. Însă 
atacaţi sunt mai ales criticii , acele „harpii” veşnic 
nesătule.   

Lucrează la primele două cânturi din Childe Harold’s 
Pilgrimage/Pelerinajul lui Childe Harold, care vor apărea în 
1812 (volumul integral va vedea lumina tiparului abia în 
1818).Versurile din acest volum, experimentează cu 
conceptul de persoană narativă, privită în mod clar ca un 
melanj organic între sinele real şi diverse persoane fictive, 
dezvăluind şi deghizând naratorul (autorul) prin 
asumarea unor puncte de vedere multiple. Continuă să-
şi rafineze aceste tehnici în lucrări ulterioare precum 
Oriental Tales/Poveşti orientale, Prometheus/Prometeu, 
Manfred şi, mai ales, în Don Juan.   

Toate scrierile sale, de la Ghiaurul, Corsarul ori 
Mireasa din Abydos la faimoasele Manfred şi Don Juan, vor 
depune mărturie despre locurile prin care a trecut 
(pornind din Portugalia şi Spania şi ajungând până în 
Grecia şi Turcia) şi oamenii pe care i-a întâlnit. În 
Albania, de pildă, este oaspetele lui Ali Paşa, 
conducătorul Albaniei şi al Greciei de vest. Crud, 
sofisticat şi senzual, Paşa, supranumit „Leul din 

Ioanina”, va fi unul dintre modelele folosite de poet în 
creionarea portretului eroului byronian, romantic prin 
excelenţă,  dominat de pasiuni tumultuoase, egocentrist 
şi lipsit de scrupule, însă aflat în căutarea unui ideal de 
existenţă. 

 
 
Bibliografie selectivă 

 
Hours of Idleness/Ceasuri de trândăvie (1807) 
English Bards and Scotch Reviewers / Barzi englezi şi critici 
scoţieni(1809) 
Childe Harold's Pilgrimage/Pelerinajul lui Childe Harold, Cânturile 
I şi II (1812) 
The Giaour /Ghiaurul(1813)  
The Bride of Abydos/Mireasa din Abydos (1813) 
The Corsair/Corsarul (1814)  
Lara, A Tale/Lara, O poveste (1814)  
Hebrew Melodies/Melodii evreieşti (1815) 
The Siege of Corinth/Asediul Corintului (1816)  
Parisina (1816)  
The Prisoner of Chillon/Prizonierul din Chillon (1816)  
The Dream/Visul (1816)  
Prometheus /Prometeu(1816)  
Darkness/Întuneric (1816)  
Manfred (1817)  
The Lament of Tasso/Plângerile lui Tasso (1817) 
Beppo (1818)  
Childe Harold's Pilgrimage /Pelerinajul lui Childe Harold (1818)  
Don Juan (1819–1824; incomplet la moartea lui Byron, în 1824)  
Mazeppa (1819) 
The Prophecy of Dante/Profeţia lui Dante (1819) 
Marino Faliero (1820) 
Sardanapalus/Sardanapal (1821) 
The Two Foscari/Cei doi Foscari (1821) 
Cain (1821) 
The Vision of Judgment/Viziunea Judecăţii de apoi (1821) 
Heaven and Earth/Cer şi pământ (1821) 
Werner (1822) 
The Age of Bronze/Epoca bronzului (1823) 
The Island /Insula(1823) 
The Deformed Transformed/Deformaţii transformaţi (1824) 

 
 
 

Walt Whitman 
 
 

 „Eu sunt poetul Trupului  & eu sunt poetul Spiritului. Plăcerile cerurilor le cunosc & chinurile iadului le 
cunosc, pe primele le grefez şi le sporesc în al meu sine, pe cele din urma le traduc într-o limba noua.” 

 „Pentru mine, orice ora din zi şi din noapte este un miracol perfect”  

 „Sunt cel mai rău dintre cei răi dar, slava Domnului, sunt la fel de bun ca cei mai buni.” 

 „Ţine-ţi chipul întotdeauna îndreptat către soare şi umbrele se vor întinde în spatele tău.” 

 „Eu nu ţin discursuri şi nici nu dau de pomană. Când dăruiesc, mă dăruiesc pe mine.” 

 „Sunt încăpător – conţin mulţimi de oameni.”  

 



 Primãvara 2014  | Contact international 433 

 

ăscut pe 31 mai 1819, Walt Whitman este cel 
de-al doilea fiu al Louisei Van Velsor (de 
origine olandeza) şi al lui Walter Whitman, 

un simplu dulgher quaker, dar cu o gândire vizionara.  
În paralel cu urmarea şcolilor publice, Walt se va 
împărtăşi din principiile de libertate politică şi 
intelectuală „predate” da tatăl sau, mare admirator al 
scrierilor socialiştilor Frances Wright şi Robert Dale 
Owen, precum şi a quakerului liberal Elias Hicks şi ale 
teistului conte Volney. Familia numeroasă, cu nu mai 
puţin de noua copii, locuieşte în Brooklyn şi Long Island 
în anii 1820 şi 1830. La vasta de doisprezece ani, 
Whitman începe să înveţe meseria de tipograf, îndră-
gostind-se iremediabil de cuvântul scris. În mare parte 
autodidact, citeşte cu voracitate: Homer, Dante, 
Shakespeare şi mai ales Biblia. Whitman lucrează ca 
tipograf în New York City până când un foc devastator, 
izbucnit în cartierul tipografiilor, pune capăt acestei 
industrii pentru mulţi ani. În 1836 îşi începe cariera de 
profesor într-o şcoliţă din Long Island însă în 1841 se 
îndreaptă spre jurnalism. Pune bazele unui săptămânal, 
Long-Islander, iar mai târziu editează un număr de ziare 
în Brooklyn şi New York. În 1848, Whitman părăseşte 
Brooklyn Daily Eagle pentru a deveni editor la New 
Orleans Crescent/Semiluna din New Orleans. În New 
Orleans este, pentru prima oara, martorul nedreptăţilor 
la care sunt supuşi sclavii, vânduţi în pieţele oraşului ca 
vitele. La întoarcerea în Brooklyn, în toamna anului 1848, 
fondează un ziar al “teritoriului liber”, The Brooklyn 
Freeman / Cetăţeanul din Brooklyn. În această perioadă 
începe să scrie versurile sale unice, care îl vor impresiona 
atât de puternic pe Ralph Waldo Emerson. Leaves of 
Grass/Fire de iarba, colecţia de poezii pe care va continua 
să o revizuiască, să o extindă şi să o editeze până la 
moarte (va apărea pentru prima oara în 1955, publicată 
din speze proprii, iar ultima ediţie, a şaptea, va vedea 
lumina tiparului în 1891), se voia o epopee pur 
americană, scrisă în vers alb, cu cadenţe împrumutate 
din Biblie. Numele poetului nu apare, cum este normal, 
înaintea titlului volumului, ci în volum, după primele 
500 de versuri, unde poetul se prezintă cititorului ca 
„Walt Whitman, un american, unul dintre cei duri, un 
cosmos, dezordonat, dedat plăcerilor şi senzual, nu un 
sentimentalist, nici unul care să se vrea mai presus de alţi 
bărbaţi sau femei ori mai aparte de ei, nici modest, nici 
încrezut.” Whitman îi trimite o copie lui Emerson în iulie 
1855 iar scrisoarea plină de complimente scrisă de acesta  
stârneşte, în mod cert, interesul cititorilor faţă de 
versurile inedite. Acestea nu scapă însă de critica unora 
cu gusturi mai „fine”, care le declară „de proastă calitate,  
profane şi obscene” numindu-l pe autor  „un dobitoc 
pretenţios”. În 1856 Whitman scoate o a doua ediţie, 
ridicând numărul celor douăzeci şi cinci de poeme la 
treizeci şi trei, şi publicând şi scrisoarea de la Emerson în 
care acesta lăuda prima ediţie dar şi o scrisoare de 

răspuns a autorului însuşi. În timpul vieţii sale, Whitman 
continuă să cizeleze volumul, tipărind, periodic, noi 
ediţii ale carţii. Renumitul exeget al lui Whitman, M. 
Jimmie Killingsworth scrie că acest “amalgam” de 
poeme, aşa cum l-a conceput Whitman, vine din 
necesitatea de a depăşi graniţele morale, psihologice şi 
politice impuse de context. Tematic şi poetic, această 
tendinţă domină cele trei poeme majore din 1855: I Sing 
the Body Electric/Cânt trupul electric, The Sleepers/Adormiţii 
şi Song of Myself/Cântec despre mine însumi, toate 
„combinate” în prima ediţie a volumului sub titlul unic 
Fire de iarbă, însă demarcate clar de pauze în text şi de 
repetiţia titlului."  
 

Odată cu izbucnirea Războiului Civil, Whitman îşi 
jură să duca o viată „curată”, „exemplară”. Începe să facă 
jurnalism independent, în acelaşi timp vizitând răniţii 
din spitalele din zona New York-ului. În decembrie 1862 
merge la Washington D.C. să-l îngrijească pe fratele său 
rănit în război. Copleşit de numărul imens de răniţi din 
Washington, Whitman se decide să rămână şi să lucreze 
în spitalele de aici. Mai târziu obţine o slujbă într-un 
birou din Departamentul Afacerilor Interne, care va 
înceta în momentul în care Secretarul Departamentului 
de Interne, James Harlan, descoperă că Whitman este 
autorul ofensatoarelor Fire de iarba. Dat afara, Whitman 
duce un trai precar pentru tot restul vieţii, trăind din 
salariul mizer de birocrat şi din drepturile de autor 
modeste şi cheltuind orice ban în plus, inclusiv sumele 
oferite de prieteni, pentru îngrijirea răniţilor din spitale. 
Le trimite bani, de asemenea, şi mamei, rămasă văduvă, 
şi fratelui invalid. Din când în când scriitorii din 
America, dar şi din Anglia, îi trimit   „pungi” cu bani 
care îl ajută să se descurce. În 1970 Whitman se stabileşte 
în Camden, unde venise să o viziteze pe mama sa 
muribundă, în casa fratelui sau. Suferind un atac 
cerebral, poetul se află în imposibilitatea de a se întoarce 
la Washington şi va rămâne cu fratele său până în anul 
1882, când republicarea Firelor de iarbă, în ediţia lui James 
R. Osgood, îi va furniza o sumă de bani suficientă pentru 
cumpărarea unei case în Camden. Whitman îşi va 
petrece aici anii săi din urma, lucrând la o noua ediţie a 
volumului său de-o viată, adăugit şi revizuit, ca de 
obicei, dar şi la un volum final de poezie şi proză, 
intitulat, premonitoriu, Good-Bye, My Fancy/La revedere, 
imaginaţie (David McKay, 1891). La moartea sa, pe 26 
martie 1892, Whitman este îngropat într-un mormânt 
proiectat şi construit de el într-un colţ al Cimitirului 
Harleigh.  

 
“Umilele” Fire de iarbă ale lui Whitman, versuri de 

răscruce, vizionare, făcând trecerea de la Trans-
cendentalismul emersonian la Realismul şi Modernismul 
secolului al XX-lea, sunt traduse în peste douăzeci şi 
cinci de limbi.  

 

N 
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Bibliografie selectivă  
Leaves of Grass/Fire de iarbă (David McKay, 1891)  
Good-Bye, My Fancy/La revedere, imaginaţie (David McKay, 1891) 
Leaves of Grass / Fire de iarbă (James R. Osgood, 1881)  
Passage to India/Călătorie spre India (J.S. Redfield, 1870)  
Leaves of Grass/ Fire de iarbă (J.S. Redfield, 1870)  
Leaves of Grass/ Fire de iarbă (William E. Chapin, 1867)  
Drum Taps/Bătăi de tobe (William E. Chapin, 1865)  
Sequel to Drum Taps/O continuare la Bătăi de tobe (William E. Chapin, 
1865)  
Leaves of Grass/ Fire de iarbă (Thayer & Eldridge, 1860)  
Leaves of Grass/ Fire de iarbă (Fowler & Wells, 1856)  
Leaves of Grass/ Fire de iarbă (ediţie scoasa de Whitman, 1855)  
Prose Complete Prose Works/Proză (opere complete) (David McKay, 
1892)  
November Boughs/ Crengi în noiembrie(David McKay, 1888)  
Memoranda During the War/Memoranda din timpul războiului (ediţie 
scoasă de Whitman, 1875)  
Democratic Vistas/Peisaje democrate (David McKay, 1871)  
Franklin Evans; or, The Inebriate/Franklin Evans; sau Extaticul(New 
World, 1842)  

 
Fragment din Prefaţa la ediţia din 1855 

“Iată ce trebuie să faci: Iubeşte pământul şi soarele şi animalele, dispreţuieşte bogăţiile, dă de pomană tuturor 
celor care cer, apără-i pe prosţi şi pe nebuni, dedică-ţi veniturile şi munca celorlalţi, urăşte tiranii, nu pune la îndoială 
voinţa Domnului, ai răbdare şi fii indulgent cu oamenii, scoate-ţi pălăria în fata cunoscuţilor şi necunoscuţilor, în fata 
unuia şi în fata tuturor, vorbeşte liber cu puternicii oameni de rând,  cu tinerii şi cu mamele de familie, citeşte aceste 
fire de iarbă în aer liber în orice anotimp al fiecărui an din viaţa ta, reexaminează tot ceea ce ţi s-a spus la şcoală sau la 
biserică sau în orice carte, îndepărtează de la tine tot ceea ce iţi insulta spiritul; şi propria ta carne se va face un poem 
măreţ şi va căpăta fluenţă şi consistenţă, nu numai în cuvinte dar şi în gesturile tăcute trasate de buze şi chip şi de 
genele ochilor tăi şi de fiecare mişcare a trupului tău...”   

 
 

Cântec despre 
mine însumi 
 
Mă sărbătoresc pe mine însumi şi mă cânt pe 

mine însumi, 
Şi ceea ce presupun că vei presupune,  
Căci orice atom din mine e parte din tine. 
 
Leneş îmi invit sufletul la contemplare,  
Mă întind pe iarba şi leneş privesc un fir de 

iarbă de vară. 
 
Limba mea, fiecare atom din sângele meu, au 

luat fiinţă din acest pământ, acest aer, 
Sunt născut aici din părinţi născuţi aici din 

părinţi la fel, şi ei, din părinţi 
asemenea... 

Walt WHITMAN 
 

La drum din 
Paumanok 
 
6 
Sufletul,  
De veacuri şi veacuri – dinainte ca pământul să 

devină negru şi solid – dinainte ca apele 
să izvorască şi să curgă. 

Îmi voi face poemele din materie, caci cred eu 
că ele au să fie cele mai spirituale poeme, 

Şi am să-mi fac poemele din trupul meu şi din 
moarte, 

Căci doar astfel, cred eu, ca mă voi împărtăşi 
din poezia sufletului şi nemorţii. 

………………………………… 
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7 
Eu sunt cel care dă credit calităţii, vârstelor, 

raselor, 
Iau fiinţă din mulţime, în propriul ei spirit, 
Iată ce consemnează credinţa fără de margini. 
 
Omnes! Omnes! Lasă-i pe ceilalţi să ignore dacă 

aşa vor, 
Eu am să scriu şi poezia răului, am să 

comemorez şi acea parte, 
Eu însumi sunt, în aceeaşi măsură, rău şi bun, 

şi naţiunea mea este – şi mai spun că, de 
fapt, nu există rău, 

 (Sau, dacă există, spun că este tot atât de 
important pentru tine, pentru patrie ori 
pentru mine, ca orice altceva.) 

 
Şi eu, urmând pe mulţi şi fiind urmat de mulţi, 

inaugurez o religie, cobor în arena, 
(Se poate să fiu destinat să scot cele mai 

puternice strigăte, strigătele ca de clopot 
ale învingătorului, 

Cine ştie? Ele pot lua fiinţă din mine şi totuşi să 
plutesc peste tot şi toate.) 

 
Toate lucrurile de pe lumea asta îşi au rostul 

lor, 
Declar că tot pământul şi toate stelele de pe cer 

au luat fiinţă de dragul religiei. 
 
Declar că nici un om nu a fost nici pe jumătate 

destul de credincios 
Nimeni nu a adorat ori divinizat nici pe 

jumătate,  
Nimeni nu s-a gândit cât de divin el însuşi este 

şi cât  de sigur îi este viitorul. 
………………………………………… 
 
13 
A cerut cineva să vadă cum arată sufletul? 
Atunci priveşte, propria-ţi formă şi înfăţişare, 

oameni, substanţe, bestii, copaci, râuri 
curgătoare, stânci şi nisipuri. 

 
Toate păstrează bucurii spirituale pe care, la 

rândul lor,  le împrăştie; 

Cum poate trupul real să moară şi să fie 
îngropat vreodat? 

 
Din trupul tău real şi din orice trup, de bărbat 

ori de femeie, 
bucăţică cu bucăţică se va ascunde de mâinile 

curăţătorilor-de-trupuri şi vor trece în 
sfere mai prielnice. 

Purtând tot ce au strâns din clipa naşterii până 
în cea a morţii. 

 
Nu semnele imprimate de tipograf le redă 

amprenta, sensul, preocuparea de 
căpătâi, 

Nu mai mult decât ceea ce materia şi viaţa unui 
bărbat ori materia şi viaţa unei femei  
întoarce trupului şi sufletului, 

Indiferente înainte şi după moarte. 
 
Căci iată, trupul îmbrăţişează şi devine sens, 

preocupare majora şi îmbrăţişează şi 
devine suflet;  

Oricine ai fi, superb şi divin iţi este trupul şi 
orice altă parte din el! 

 

 
Cezar Duca, Flori
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Nathaniel Hawthorne 
 

 „Când e vorba de dragoste, mângâierile îşi au rostul lor, asemenea frunzelor unui pom. Fără ele, dragostea 
se stinge de la rădăcină.” 

  „Nu şi-a dat seama de greutatea poverii până când nu s-a simţit liberă cu adevărat.” (Litera stacojie) 

  „Ne simţim liniştiţi când ne trezim dintr-un coşmar; aşa va fi şi după moarte!” 

  „Să se teamă acei care câştigă mâna femeii dorite dacă, odată cu aceasta, nu primesc în dar şi focul inimii 
ei.” 

 
athaniel Hawthorne (4 iulie 1804 –19 mai 1864) 
este un romancier american născut în Salem, 
Massachusetts, de la moartea căruia se 

împlinesc, pe 19 mai, 150 de ani. Printre strămoşii săi se 
numără şi John Hathorne, judecătorul implicat în 
procesul vrăjitoarelor din Salem, care nu s-a pocăit 
niciodată de a fi pronunţat verdictul crud care a dus la 
arderea pe rug a unor femei nevinovate. Nathaniel va 
adăuga, mai târziu, un "w" la numele sau, 
transformându-l în "Hawthorne", tocmai pentru a 
ascunde această legătură.  

Publică primul roman, Fanshawe, în 1828, roman care 
va fi mai apoi renegat de autorul conştient că acesta nu 
se ridica la valoarea scrierilor ulterioare. Povestirile 
publicate în periodice vor fi strânse, în 1837, într-un 
volum cu titlul Twice-Told Tales/Povestiri spuse de două ori. 
Se alătură grupului transcendentalist de la Brook Farm. 
The Scarlet Letter/Litera stacojie va fi publicata în 1850, 
urmata de o succesiune de alte romane. Litera stacojie , un 
magnum opus incontestabil, este o poveste gotică tipică, 
desfăşurata în Bostonul puritan al secolului al XVII-lea. 
Hester Prynne, protagonista romanului, dă naştere unei 
fetiţe ca urmare a unei relaţii adultere consumată în lipsa 
soţului, dispărut pe mare. Ea reuşeşte, însă, să nu se lase 
pradă oprobiului public, luptând să-şi croiască o viaţă 
nouă, bazată pe pocăinţă dar plină de demnitate. Temele 
păcatului înnăscut, vinei inerente acestuia şi, mai ales, a 
imuabilităţii şi implacabilităţii legii (impusă fie de 
natură, fie de societate), se constituie într-un refren 
deprimant, dar şi problematizant. 

Mare parte din scrierile lui Hawthorne se petrec în 
New England, majoritatea fiind alegorii morale de 
inspiraţie puritană. Lucrările sale de ficţiune aparţin 
Romantismului şi, mai ales, Romantismului „întunecat”, 
temele acoperind zona răului inerent şi păcatului 
înnăscut al omenirii, originale prin maniera expunerii 
mesajelor morale şi a trăirilor psihologice complexe. 
Lucrările publicate includ romane, povestiri şi o 
biografie închinată prietenului sau, Franklin Pierce. 

 
Biografie selectivă 
The Midas Myth, from A Wonder-Book for Girls and Boys/Mitul lui 
Midas, dintr-o Carte de minuni pentru fetiţe şi băieţi (1893) 

Fanshawe (publicat anonim, 1828) 
The Scarlet Letter/Litera stacojie (1850) 
The House of the Seven Gables/Casa cu şapte frontoane (1851) 
The Marble Faun/Faunul de marmura (1860)  
Septimus Felton; or, the Elixir of Life/Septimus Felton sau Elixirul 
vieţii (publicată în Atlantic Monthly, 1872) 
Doctor Grimshawe's Secret: A romance /Secretul doctorului 
Grimshawe; o poveste de dragoste (neterminată)(1882) 
Twice-Told Tales /Povestiri spuse de două ori (1837) 
Grandfather's Chair /Scaunul bunicului(1840) 
Mosses from an Old Manse/Moise din vechea casă parohială (1846) 
The Snow-Image, and Other Twice-Told Tales /Imaginea din zăpadă, 
Alte povestiri spuse a doua oară (1852) 
A Wonder-Book for Girls and Boys /O carte cu minuni pentru fetiţe 
şi băieţi(1852) 
Tanglewood Tales/ Povesti din Pădurea încâlcită(1853) 
The Dolliver Romance and Other Pieces /Povestea Dolliver şi alte 
povestiri(1876) 
The Great Stone Face and Other Tales of the White 
Mountains/Marele-chip-de-piatră şi alte povestiri din Munţii albi 
(1889) 
The Celestial Railroad and Other Short Stories/Calea ferată cerească 
şi alte povestiri 
A Wonder-Book for Young and Old/O carte cu minuni pentru tineri 
şi bătrâni (1851)  

N 
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Seamus Heaney 
 

 „Scrie orice doreşti.” 

  „Pornind, continuând să mergi, pornind din nou – în artă, ca şi în viaţă – pentru mine acesta este ritmul 
esenţial.” 

 „Nu-mi vine în minte nici măcar un caz în care poezia să fi schimbat lumea, dar ştiu că ea schimbă modul 
în care oamenii înţeleg ceea ce se intâmplă in lume.” 

 
e sărbătoresc 75 de ani de la naşterea lui Seamus 

Justin Heaney (13 aprilie 1939 – 30 august 2013) 
un apreciat poet, dramaturg, traducător şi 

conferenţiar irlandez, recipientul premiului Nobel 
pentru Literatură (1995). Debutând cu poezie în anii ’60, 
Heaney îşi începe, to atunci, şi cariera universitară, ca 
lector la Universitatea din Belfast, mai apoi ca profesor la 
Harvard (1981 – 1997), unde va deţine şi poziţia de Poet 
Rezident din 1988 până în 2006. Între 1989 şi 1994 este, 
de asemenea, Profesor de Poetică la Universitatea din 
Oxford iar în 1996 primeşte titlul de Commandeur de 
l'Ordre des Arts et Lettres. Alte premii şi distincţii 
primite de Heaney includ Premiul „Geoffrey Faber” 
(1968), Distincţia „E. M. Forster” (1975), Premiul de 
Traducere PEN (1985), Cununa de Aur pentru (2001), 
Premiul „T. S. Eliot” (2006) şi două Premii Whitbread 
(1996 şi 1999). În 2012 i se decernează Distincţia pentru 
Întreaga acvitate din partea Trustului Griffin pentru 
Excelenţa în Poezie. Robert Lowell îl numeşte “cel mai 
important poet irlandez de la Yeats până astăzi” şi mulţi 
alţii îi aduc elogii, academicianul John Sutherland, 
considerându-l chiar "cel mai mare poet al epocii 
noastre". La moartea sa, în 2013, The Independent îl 
descrie ca “probabil cel mai cunoscut poet al lumii”. În 
ciuda tuturor acestor aprecieri extreme, Seamus Heney 
se confesa, în discursul său la primirea premiului Nobel, 
intitulat Crediting Poetry/ Dând credit poeziei, că sarcina pe 
care şi-a asumat-o a fost mai mult de martor (decât de 
activist) al frământărilor prin care trecea Irlanda natală, 
privită de poet ca scenă a transformărilor politice 
violente dar şi ca teren fertil al poeziei.  

 
Biografie selectivă  
POEZIE 
Death of a Naturalist/Moartea unui naturalist, Oxford University 
Press (New York, NY), 1966. 
Door into the Dark/Uşa către întuneric, Oxford University Press (New 
York, NY), 1969. 
Wintering Out/La adăpost de vremuri, Faber (London), 1972, Oxford 
University Press (New York, NY), 1973. 
North/Spre nord, Faber, 1975, Oxford University Press (New York, 
NY), 1976. 
Field Work/Muncile câmpului, Farrar, Straus (New York, NY), 1979. 
Poems: 1965-1975/Poezii: 1965-1975, Farrar, Straus (New York, NY), 
1980. 
Sweeney Astray: A Version from the Irish/Nebunia lui Sweeney: O 
traducere din irlandeză, Farrar, Straus (New York, NY), 1984, ediţie 

revăzuta, cu fotografii de Rachel Giese, publicată ca Zborul lui 
Sweeney, 1992. 
Station Island/Insula-staţie, Farrar, Straus (New York, NY), 1984. 
Newand Selected Poems/Poezii noi şi poezii alese, 1969-1987, Farrar, 
Straus (New York, NY), 1990, ediţia revăzuta publicata ca Selected 
Poems/Poezii alese, 1966-1987, 1991. 
Seeing Things: Poems/Să “vezi” lucruri: poezii, Farrar, Straus (New 
York, NY), 1991. 
The Midnight Verdict/Verdictul de la miezul nopţii, Gallery Books 
(Old Castle, County Meath, Irlanda), 1993. 
The Spirit Level/Nivelul spiritului, Farrar, Straus (New York, NY), 
1996. 
Opened Ground: Selected Poems/Pământ desţelenit: poeme alese, 
1966-1996, Farrar, Straus (New York, NY), 1998. 
Electric Light/Lumină electrică, Farrar, Straus (New York, NY), 2001. 
District and Circle/Zonă şi cerc, Farrar, Straus (New York, NY), 2006. 
Human Chain/Lanţul uman, Farrar, Straus (New York, NY), 2010. 
 A contribuit la culegerea de poezie 101 Poems Against War/101 
poeme împotriva războiului, editată de Matthew Hollis şi Paul 
Keegan, Faber and Faber (Londra, Anglia), 2003. 
 
PROZĂ 
The Fire i' the Flint: Reflections on the Poetry of Gerard Manley 
Hopkins/Focu’ din amnar: Reflecţii asupra poeziei lui Gerald Manley 
Hopkins, Oxford University Press (New York, NY), 1975. 
Robert Lowell: A Memorial Address and Elegy/Robert Lowell: un 
apel elegiac in memoriam, Faber (Londra, Anglia), 1978. 
Preoccupations: Selected Prose/Preocupări: Selecţii de proză, 1968-
1978, Farrar, Straus (New York, NY), 1980. 
The Government of the Tongue: Selected Prose/ Guvernul limbii: 
Selecţii de proză, 1978-1987, Farrar, Straus (New York, NY), 1988. 
The Place of Writing/Locul scriitorului, Scholars Press, 1989. 
The Redress of Poetry/Restaurarea poeziei, Farrar, Straus (New York, 
NY), 1995. 
Crediting Poetry: The Nobel Lecture/Dând credit poeziei: discursul 
la primirea Premiului Nobel, Farrar, Straus (New York, NY), 1996. 
Finders Keepers: Selected Prose/ Cine găseşte păstrează: Selecţii de 
proză, 1971-2001, Farrar, Straus (New York, NY), 2002. 
(With Dennis O'Driscoll) Stepping Stones: Interviews with Seamus 
Heaney/Trepte: Interviuri cu Seamus Heaney, Farrar Straus (New 
York, NY), 2008.  
 
TRADUCERI 
 (cu Stanislaw Baranczak) Laments/Plângeri, Farrar, Straus (New 
York, NY), 1995. 
Beowulf: A New Verse Translation/ Beowulf: o nouă traducere în 
versuri, Farrar, Straus, 2000. 
Leos Janacek, Diary of One Who Vanished: A Song Cycle/ Jurnalul 

unui om care a dispărut: un ciclu de cântece, Farrar, Straus (New 
York, NY), 2000. 
Sorley McLean, Hallaig, 2002. 
The Burial at Thebes: A Version of Sophocles' Antigone/Mormântul 
din Theba: o versiune a Antigonei lui Sophocle,Farrar, Straus (New 
York, NY), 2004. 
The Testament of Cresseid/Testamentul Cressidei, Enitharmon Press, 
2004. 

S 
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Exposure 
 
 
 
 It is December in Wicklow: 
Alders dripping, birches 
Inheriting the last light, 
The ash tree cold to look at. 
 
A comet that was lost 
Should be visible at sunset, 
Those million tons of light 
Like a glimmer of haws and rose-hips, 
 
And I sometimes see a falling star. 
If I could come on meteorite! 
Instead I walk through damp leaves, 
Husks, the spent flukes of autumn, 
 
Imagining a hero 
On some muddy compound, 
His gift like a slingstone 
Whirled for the desperate. 
 
How did I end up like this? 
I often think of my friends' 
Beautiful prismatic counselling 
And the anvil brains of some who hate me 
 
As I sit weighing and weighing 
My responsible tristia. 
For what? For the ear? For the people? 
For what is said behind-backs? 
 
Rain comes down through the alders, 
Its low conductive voices 
Mutter about let-downs and erosions 
And yet each drop recalls 
 
The diamond absolutes. 
I am neither internee nor informer; 
An inner йmigrй, grown long-haired 
And thoughtful; a wood-kerne 
 

Expunere 
 
Este decembrie în Wicklow; 
Arini scurgându-se de ploaie, mesteceni 
Reflectând ultima pată de lumină, 
Frasini, prea îngheţaţi să merite-o privire. 
 
O cometă, rătăcită cândva, 
Ar trebui să răsară la-apus, 
Cu-ale ei milioane de tone de lumină 
licărind ca boabele de păducel şi măceş, 
 
Iar uneori vad şi câte-o stea căzătoare. 
Dac-aş putea să văd meteoriţi! 
Dar eu nu fac decât să păşesc prin frunze 

umede, 
Şi seminţe, fulgi uscaţi de toamnă, 
 
Schţând un erou 
Pe o bucata de pământ noroios, 
Moştenirea mea, ca o piatră aruncată cu praştia 
Inspre cei aflaţi la ananghie. 
 
Cum am sfârşit aici? 
Adesea mă gândesc la sfaturile  
Frumos rotunjite ale prietenilor mei 
Şi la mintea inflexibila a celor ce mă urăsc, 
 
Cum stau şi-mi compun ne-ncetat 
Tristele mele făcute să dea seama. 
Pentru cine? Pentru ureche? Pentru oameni? 
Pentru cei ce mă vorbesc pe la spate? 
 
Ploaia se strecoară prin arini, 
Murmurul ei înfundat 
Deapănă povestea declinului şi erodării 
Şi totuşi fiecare strop aminteşte 
 
De perfecţiunea diamantelor. 
Nu sunt nici prizonier nici trădător; 
Sunt doar un refugiat intern, care şi-a lăsat 

plete 
Şi e plin de gânduri negre; un soldat 
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Escaped from the massacre, 
Taking protective colouring 
From bole and bark, feeling 
Every wind that blows; 
 
Who, blowing up these sparks 
For their meagre heat, have missed 
The once-in-a-lifetime portent, 
The comet's pulsing rose.  
 

Scăpat din masacru,  
Împrumutând culorile-camuflaj 
Ale pământului şi cojii de copac, simţind 
Din plin fiecare rafală de vânt ce bate; 
 
Şi care, suflând să aprindă scânteile 
Din focul lui modest, a ratat 
Semnul ce-apare odată-n viaţă, 
Răsăritul, ca o bătaie de inimă, al cometei. 

 

Vibraţiile unor stihuri 
amintitoare de un prinţ român, 
Antioh Cantemir 
 

irul vieţii fiului mai mic al 
fostului domnitor Dimitrie 
Cantemir este reconstituit, cu 
anumite striaţii romantice de 

către distinsul profesor Paul Cornea, în 
prefaţa la ediţia integrală  (1966) a operei 
lui Antioh Cantemir8. Sunt învăluite 
elemente de arhivă, în aşa fel încât să ni 
se releve, deopotrivă: omul, poetul, 
diplomatul, iubitorul de cultură născut 
în zorii secolului al XVIII-lea, Antioh 
(Dimitrievici) Cantemir, cât şi oglindirea 
societăţii ruseşti, aflată sub protectoratul 
unei ţarine ambiţioase, între intrigi şi 
diverse încrengături politice. 

Născut pe malurile Bosforului, la 10 
septembrie 1709, fiul lui Dimitrie 
Cantemir (domnitor al Moldovei, pentru 
scurt timp, 1710-1711) şi al Doamnei 
Casandra (fiica lui Şerban Cantacuzino), 
Antioh Cantemir a copilărit un număr 
de ani în „peisajul mai puţin somptuos al 
Iaşilor” (1710-1711), apoi în Rusia – la 
curtea imperială, acolo unde întreaga 
familie va cunoaşte o frumoasă 
protecţie. Primii săi dascăli  au fost un 

                                                 
8
 Antioh Dimitrievici Cantemir (sau Kantemir, în 

rusă Антиох Дмитриевич Кантемир; 10 septembrie 
1709, Constantinopol - 11 aprilie 1744, Paris) a fost 
un poet de limbă rusă, un scriitor și diplomat rus de 
origine română, fiul domnitorului român Dimitrie 
Cantemir. Era fiul mezin al domnului Dimitrie 
Cantemir și al doamnei Casandra, fiica lui Șerban 
Cantacuzino. 

 

preot grec şi un slavonist. Şi-a completat 
studiile de matematică, fizică, istorie, 
filosofie – cu celebri profesori străini ai 
timpului. Se va instrui şi în mânuirea 
armelor, într-un regiment de gardă, 
„deschis tinerilor de origine nobilă”, deşi 
înclinaţia sa este spre studiu,  
„exersându-şi condeiul” mai întâi în 
traduceri, chiar înainte de a împlini 
vârsta de 20 de ani. Prima satiră 
compusă de el (răspândită în copii 
anonime), la 1729, va repurta un real 
succes. 

Încercând a se elibera de intrigile de 
la curtea imperială, Antioh Cantemir va 
accepta funcţia diplomatică de 
ambasador, în Anglia (1731-1738). În 
acea atmosferă elevată, el îşi va 
desăvârşi studiile, printr-o muncă 
asiduă, cu voinţă, detaşându-se de 
„iureşul” politic al timpului, dar  
„înconjurându-se  cu un cerc de italieni, 
<un petit club>”, tineri care iubeau 
ştiinţele şi literatura. „Evantaiul 
preocupărilor e enciclopedic, îmbinând 
tradiţiile renascentiste cu setea de 
universalitate a luminilor” (Paul Cornea). 

Din septembrie 1738, la Paris, tot ca 
ambasador, Antioh Cantemir nu va avea 
o misie tocmai uşoară, atâta timp cât 
Rusia şi Franţa „acţionau contradictoriu”. 
Şi la Paris, ca şi la Londra, el îşi rezolvă 
cu sârg problemele diplomatice, 
principala sa preocupare fiind studiul. 
După publicarea volumului de Satire, în 

1749, cronicile nu i-au fost deloc 
favorabile. Concluzia profesorului Paul 
Cornea este tranşantă: „surprinzător 
pentru Cantemir nu este că imită (el însuşi 
recunoscând influenţa puternică din 
clasicii literaturii universale, numindu-i, 
chiar, în prefaţa culegerii de „stihuri”, 
ediţia 1743), ci că se îndârjeşte, cu o 
obstinaţie fără pereche, să cultive literele 
ruse într-o perioadă de cosmopolitism 
cultivat agresiv”, mai ales, într-o perioadă 
de adânci mutaţii în plan cultural, 
meritul său fiind acela de a „aclimatiza 
clasicismul în Rusia şi a pune bazele unei 
literaturi naţionale”. 

 

F 
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Activitatea literară a lui Antioh 
Cantemir se încadrează în ceea ce 
numim clasicism iluminist, şi cuprinde: 
nouă satire, nouă epigrame, şase fabule, 
patru ode („cânturi”), două epistole şi o 
încercare de poem encomiastic, Petrida 

(cartea I), dedicat lui Petru I (descrierea, 
în stihuri, a morţii lui Petru cel Mare, 
împăratul întregii Rusii). Cantemir 
conştientizează  cât de „lesnicioasă / e 
dobândirea slavei, în aste zile repezi” (Satira 

I), pentru acei care în „veacul meu, spre 
slavă duc multe căi uşoare”, însă „mai grea 
e cea pe care nouă surori (muzele, ştiinţele 
înseşi), pe vremuri, / desculţe (sărace) se-
avântară” (Satira I. asupra hulitorilor 

învăţăturii). 
E conştient că mai presus de orice 

este sinceritatea: „M-a osândit ursita să-mi 
drămuiesc cuvântul / Şi scriu cu trudă 
stihuri pe înţeles. Când pana  / Apuc, mă-
ntreb: <Nu oare purced să scriu din vana  / 
Dorinţă de a scrie, – aşteptând firitiseala, / 
Nu oare lăcomia, mânia, pizma, fala / Mă-
ndeamnă?... >”  (Satira a VIII-a. Asupra 

neruşinatei obrăznicii) 
De asemenea, „stihuitorul” Antioh 

Cantemir nu are voie să uite că actul de 
creaţie implică  şi multă responsabilitate:  
„Mulţimea de năravuri care în oameni zace / 
O dau eu la iveală, cum mă pricep mai bine, 
/ Cernând bune de rele, şi-apoi cum se 
cuvine / Dând laudă, adesea râzând cu-
ngăduinţă, / Şi trudă potrivită-alegând, 
după putinţă, / Dau drumul panei, însă‚ 
ţinând-o-n frâu...”  (Satira a VIII-a. 
Asupra neruşinatei obrăznicii) 

În mod cert, ceea ce-l călăuzeşte este 
„bunul-simţ”, „grijind”, nu doar la „la rele 
moravuri” a da „dojană”, ci, cu precauţie, 
şi la „tăişul” verbului său, „nici strâmbă, 
nici adâncă să fie, nici prea largă / 
pătrunderea, ca vâna – tăişul să n-o 
spargă...” (Satira a VIII-a. Asupra 

neruşinatei obrăznicii) 
Un autoportret în care sunt relevate 

parte din trăsăturile temperate ale 
caracterului său le desprindem dintr-o 
„epistolă filozofică” (ediţia  1966): 
„Cinstesc aicea legea şi, slobod de belele, / 
Tihnit trăiesc, urmându-mi ustavurile mele; 
/ Mi-e inima-mpăcată şi viaţa mi-e senină, / 
Căci patimile toate le smulg din rădăcină / 
Şi, măsurând în viaţă, cum se cuvine pasul, / 
Eu fără tulburare aştept să-mi vie ceasul... ”  

Poetul este convins că numai prin 
credinţă („Tu binele slujindu-l nu te teme”) 
afla-se-va „alinarea şi dulceaţa” (v. 11), iar 
„Celui-de-Sus”, „smerit” a-i „cere ce-ţi 
trebuieşte”, „rugile, în cer, le-aude toate / Şi 
le-mplineşte, -n marea-i bunătate...” (v. 12-
16) Omului i se cere doar blândeţe, 

răbdare (v. 31), voinţa de a alunga 
strâmbătatea şi minciuna (v. 104). „Şi 
Cel-din-ceruri pân’la cărunţele / Te va păzi 
şi îţi va da poveţe / Precum un tată 
pruncului nevârstnic...” Aşadar, doar prin 
credinţă răul va fi disipit. (Metaphrasis 
Ps. 36) 

În Satira a II-a. Asupra zavistiei şi 

trufiei nobililor cu rele năravuri,  
poetul preferă dialogul dintre Filaret şi 
Evgheni, personaje care simbolizează: 
virtutea şi nobleţea. Un prilej pentru 
scriitor, de a înlănţui egoismele şi pizma 
generaţiei sale: „viclenii care îşi au drept 
semne / Folosul, linguşirea...” Aşadar, 
„nobleţea în sipet se găseşte” (v. 82), iar „pe 
nobil... numai virtutea îl vădeşte” (v. 84) Şi-
n adevăr, rosteşte poetul: „Ferice cel ce-n 
viaţă ştie-a fugi de clocot”, ştie a preţui 
„tihna” şi „pe calea dreaptă umblă...”, 
preferând munca cinstită şi răbdarea 
(Satira a VI-a. Asupra adevăratei 

fericiri, un poem cu pronunţată 
influenţă din Horaţiu şi Vergiliu). 

Important să-ţi fie curate şi mâinile, 
şi cugetul (v. 94), să fii drept, „făr’de 
mânie”, „blând şi nepizmăreţ” (v. 95) şi să 
„crezi că orice semen este aşişderi ţie” (v. 
96) Doar atunci vei putea spune că eşti 
un nobil. Altfel, poţi păţi precum 
„sărmana” cioară „jumulită de penele 
străine” (v. 113), din fabula lui Esop 
(Satira a II-a. Asupra zavistiei şi trufiei 

nobililor cu rele năravuri). 
La fel de subtilă este şi Satira a V-a. 

Asupra relelor moravuri omeneşti 

îndeobşte, un poem de 748 de versuri (o 
imitaţie după Boileau, Asupra omului). 
În dialogul dintre Satir (coborâtor dintr-
un neam de semizei) şi Perierg („cel 
curios”) o pildă demnă de urmat ar putea 
fi atitudinea omului în zi de sărbătoare 
şi în relaţia dintre semeni: „Toţi să ne fim 
prieteni, unindu-ne în frica / Lui Dumnezeu 
şi, slavă-aducându-i, să trudească / Oricine-
n ziua aceea spre lauda-i cerească...” (v. 246-
248)  

În Satira a III-a. Despre felurimea 

patimilor omeneşti, un elogiu la adresa 
arhiepiscopului Novgorodului, domină 

monolog adresat: „Prealuminat părinte a 
cărui minte mare / Dezvăluit-a taine ce n-
aveau dezlegare / Şi-a dibuit izvorul 
făpturilor umane....” O mare întrebare îl 
frământă pe poet, bineştiind că ne 
asemănăm fizic, dar suntem atât de 
diferiţi: „Să-mi spui, deci: oare firea care-a 
sădit în oameni / Un suflet, rostuindu-l în 
trupul lor asameni, / Tot ea umplu cu patimi 
făptura omenească, / Pe care nu e-n stare 
nicicum să le strunească, – / Sau răului 
altunde să-i căutăm izvorul? ” (v. 7-11)  

În Satira a IV-a. Asupra primejdiei 

scrierilor satirice, „stihuitorului” 
Cantemir îi place să dialogheze şi cu 
lectorul: „Năravul rău îţi place, cu 
răspicată vorbă...” (v. 9), arătând cât de 
important este a „lepăda minciuna” (v. 
27), înveşmântare a relelor în mantie 
surâzândă şi prin laude deşănţate. De ce 
să nu-i urcăm pe anumiţi semeni pe un 
anume trepied. În fond, lăudând pe 
altul, îmi învălui în ceaţă propriul tău 
trecut sau prezent. „Cică / Atunci când dai 
pe faţă-adevărul nu-i a bună, / Şi-n laudele 
noastre prinosul de minciună / Un trai 
tihnit ţi-aduce...” (v. 38-41) 

Poetul este atât de afectat de 
nimicnicia umană, încât simte nevoia a 
se adresa şi Soarelui. Defectele semenilor 
se cer cunoscute şi de slăvitul Soare, cel 
care, încă din  străvechime, era slăvit ca 
un zeu: „Dacă-ai avea în tine anume 
simţăminte, / Ce se petrece-n lume să poţi 
lua aminte...” (Satira a IX-a. Asupra stării 

lumii acesteia). Da, el, sfântul Soare ar 
putea  descoperi „un noian de bezne”, în 
spaţiul unde se „sădeşte” „sămânţa 
schismei în mintea slăbănoagă /  şi duhul 
răzvrătirii...” (v. 57), acolo unde fiinţa se 
lasă „dedată la rele” (v. 207), „ticăloşită” 
(v. 208), rătăcită, îndrăznind a „schimba 
minciuna în minune” (v. 122) Această 
invocaţie către  „stăpânul pe-ntreaga fire” 
(v. 3) are un final încărcat de vii decenţii: 
„O, Soare, / Mă minunez într-una cum de 
mai ai răbdare / Să luminezi această sărmană 
omenire / Potrivnică voinţei omeneşti / 
Potrivnică voinţei cereşti...” (v. 213-216) 

E posibil a ne întreba de ce Antioh 
Cantemir nu şi-a transpus satirele şi-n 
limba română, ci doar în limba rusă. 
Răspunsul e logic. Cantemir se 
dovedeşte firesc ataşat de ţara care i-a 
oferit protecţie, dar „asta nu înseamnă că 
nu avea conştiinţa că e străin în Rusia” 
(Vasile Harea). Şi-această confirmarea o 
intuim în prefaţa la Simfonia la Psaltire 
(1727)... sau într-o scrisoare către sora sa 
Maria.  

Din bogata corespondenţă ce s-a 
conservat se pot recompune multe 
momente din viaţa familiei fostului 
domnitor Dimitrie Cantemir, dar şi 
iubirea lui Antioh pentru sora sa mai 
mare, Maria, pentru sora Smaranda (care 
va muri, de diabet, la fel ca şi tatăl lor) şi 
pentru fraţii: Matei, Constantin şi 
Şerban. Deşi nu a lăsat niciun înscris 
despre Ţările Româneşti, noi îl evocăm, 
recunoscându-i meritele, ca fiu al acestei 
ţări ce este şi va rămâne în veci de veci.  

 

Livia CIUPERCĂ 
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Calipso şi iubirile lui Puşkin 
 

 
  

upă ce am descoperit în osuarul mânăstirii 
Neamţului craniul unui călugăr pe care ghidul 
mi l-a recomandat a fi al unei femei, iubita 

poetrului rus Puşkin, am fost interasată să cunosc mai 
multe despre viaţa acestuia. Astfel am aflat că încă din 
1839, Constantin Negruzzi, descoperise în catacombele 
acestei mănăstiri, urmele frumoasei Calipso. El scria „O 
hrubă boltită, care are şase stânjeni lungime, trei lăţime şi şase 
palme de înălţime. O singură ferestruică, ce sloboade o rază 
misterioasă pe o icoană a Mântuitorului, care stă pe un 
tetrapod în fund, luminează acest loc funerar. Trei rânduri de 
poliţe zidite sunt de-a lungul pereţilor, iar pe sub ele dulapuri. 
Pe poliţe sunt aşezate tidve de morţi, iar în dulapuri oasele de 
morţi!” El descrie refugiul boierilor moldoveni şi 
munteni în Basarabia, Bucovina sau Transilvania 
(Costache Conachi, Petrache Negri, împreună cu 
frumoasa Smaranda, mama lui Costache Negri) în 
timpul mişcării eteriste. El este cel care descrie refugiul 
păcătoasei grecoaice în haine de bărbat la mînăstire şi 
faptul că poemul respectiv era de fapt o traducere a unei 
romanţe din română în rusă şi publicat de Puşkin (Radu 

Moţoc), Calipso sosind la Chişinău în vara anului 1821, 

deci după un an de la apariţia poeziei lui Puşkin.  

Sergheevici Puşkin, un geniu cu o viaţă fascinantă, 
pasională şi vie a fost cel mai mare poet pe care l-a dat 
Rusia a trăit 113 poveşti de dragoste până când s-a 
căsătorit, în sfârşit, cu una dintre cele mai frumoase 
femei de la curtea ţarului.9 S-a născut in ziua de 6 iunie 
1799, la Moscova, într-o străveche familie de aristocraţi 
ruşi, având şi stramoşi germani, scandinavi şi africani. 
Mama lui, Nadejda Ossipovna Hannibal, a fost nepoata 
lui Abram Petrovici Hannibal, un sclav african, adus 
cadou suveranului Petru cel Mare şi care a devenit, 
graţie abilităţilor sale deosebite, general de armata 
apropiat ţarului. Temperamentul vulcanic al lui Puşkin 
s-a manifestat atât în dragoste, cât şi în opera sa. 
Versurile sale indrăzneţe, îndreptate împotriva sclaviei, 
ce luase amploare în Rusia, şi epigramele ironice la 
adresa ţarului Alexandru I al Rusiei, i-au adus în scurt 
timp exilul. In 1820, la numai 21 de ani, după ce scrie 
poemul "Oda libertăţii", ţarul ordona indepartarea 
poetului incomod. Astfel ajunge în Basarabia, provincie 
abia enexată în urma războiului ruso-turc. 

La Chişinău, Puşkin descoperă farmecul aparte al 
acestei aşezări aflată la confluenţa dintre Europa şi 
Orient. Moldovencele, dar şi grecoaicele, pline de 
eleganţă şi sensibilitate răsăriteană, dar cu stilul de viaţă 
modernă, tipic occidentală îmbogăţesc experienţa de 
viaţă a scriitorului. De-a lungul celor trei ani petrecuţi în 
Basarabia, se aruncă orbeşte în zeci de aventuri 
amoroase, atragând invidia şi oprobriul bărbaţilor. Drept 
consecinţă este implicat în tot atâtea dueluri. Primele 
seduse sunt fiicele generalului Raievski, Caterina, Elena 
şi Maria, provocând un adevărat scandal. A urmat 
Ludmila Sekora Inglezi, o ţigancă recunoscută în 
Chişinau pentru frumuseţea ei (brunetă, cu ochii verzi), 
apoi Zamfira, pe care a cunoscut-o în împrejurimile 
satului Dolna, unde se afla conacul boierului Ralli-
Arbore, cu care se împrietenise şi la care îşi petrecea 
zilele dogoritoare de vară. Impreună cu boierul, Puşkin 
cutreieră estul Basarabiei, colinele Nisporenilor şi codrii 
Moldovei. Ajungând la o şatră de tigani, robi ai lui Ralli, 
se îndrăgosteşte la prima vedere de aceasta. După o lună 
de dragoste, în care legenda povesteşte că ea îi ghicise 
destinul, ea dispare lăsându-l  trist şi îndurerat. Însă cea 
care rămâne muza lui Puşkin este grecoaica Calipso 
Polichroni, despre care se spunea că fusese amanta 
Lordului Byron. S-au întâlnit la un bal organizat de un 
boier moldovean, unde grecoaica a oferit invitaţilor un 
mic concert de chitară. Despre ea se spunea că "avea o 
voce caldă, fascinantă, nu numai atunci când vorbea, dar 

                                                 
9 Biography of Pushkin at the Russian Literary Institute "Pushkin 
House".(Wikipedia). 
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mai ales atunci când cânta la chitară cantece turceşti". 
Poetul îi dedică poezia "Şalul negru": "Pe când fusesem 
tânar şi-ncrezator, trufaş,/ O tânară grecoaică iubit-am 
pătimaş". 

 

 
Conacul Ralli, din Basarabia 
 
 

Alexandr PUŞKIN 
 

Floarea 
 
O floare veştedă zăresc 
Ce-a fost uitată între pagini, 
Şi-un vis ciudat, nepământesc 
Trezeşte-n pieptul meu imagini. 
 
Pe unde a-nflorit, şi când? 
De care Mai avut-a parte? 
Şi cine-a rupt-o, cu ce gând? 
Şi pentru ce a pus-o-n carte? 
Să amintească un bun rămas? 
Vreo întâlnire sub murmure? 
Sau vreo plimbare-n molcom ceas 
Pe câmp ori poate prin pădure? 
Mai sunt pe lume el şi ea? 
În ce ungher se află oare? 
Sau poate-s veştejiţi aşa, 
Precum aici această floare? 

 

Opere alese (1828), traducere de George LESNEA 
 

În 1812, după anexarea Moldovei de Est de către 
Rusia ţaristă, se începe o nouă etapă a istoriei masoneriei 
moldoveneşti. În primăvara anlui 1821, sub oblăduirea 
Marei Loje Astreea, fondată în 1815 la Petersburg, la 
Chişinău s-a început pregătirea către deschiderea noii 
loje masonice. Ea a obţinut nr.25 şi numele – Ovidiu - în 
cinstea poetului roman Ovidiu, care a ispăşit exilul pe 

malurile Mării Negre. Loja din Chişinău a fost deschisă 
solemn la 7 iulie 1821 în clădirea de pe strada 
Kaţikovskaia 2 (mai târziu Oleg Koşevoi, astăzi – 
B.P.Haşdeu). Maestru Venerabil al lojei a devenit 
generalul P.Puşkin. În componenţa ei au intrat un grup 
de viitori decembrişti, ca V.Raevski şi marele poet rus 
A.Puşkin. Aici el se alătură şi la mişcarea Filiki Eteria. In 
1826, după ridicarea pedepsei de către ţarul Nicolae I, 
Puşkin se mută la Moscova. In iarna anului 1828, la un 
bal, o întâlneşte pe Natalia Goncearova, o tânără de 16 
ani, de o frumuseţe tulburătoare. După ani în care 
familia ei se opune, Puşkin se însoară cu Natalia. Dupa 
cum notează in controversatele "Insemnări de taină", 
Natalia este a 113-a iubita a sa şi ultima. 

 
 

 
  

Natalia îi dăruieşte patru copii şi viaţa lor se 
desfăşoară sub supravegherea serviciilor de securitate 
ţaristă. Apariţia ofiţerului francez, Georges d'Anthes, 
înalt, impunător, în uniforma regală, atrage prietenia 
soţiei poetului. Deşi ea rămâne fidelă soţului ei". Dar 
zvonul făcea deja înconjurul saloanelor, ajungând până 
la urechile lui Puşkin. Deşi ofiţerul se căsătoreşte cu sora 
Nataliei, Ecaterina, acesta îl provoaca la duel pe scriitor. 
Rana i-a fost  fatală. După două zile de agonie, Puşkin a 
murit pe 10 februarie 1837, la ora 14.45 

CP 
 

http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Pu%BAkin&d=Opere+alese
http://autori.citatepedia.ro/traduceri.php?a=George+Lesnea
http://en.wikipedia.org/wiki/Filiki_Eteria
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Emanuela ILIE 
 

Echilibristul Stephan 
Roll  
(1903-1974) 

 
heorghe Dinu (viitorul scriitor 
Stephan Roll) se naşte pe data de 
5 iunie 1903, la Precopana-

Florina, Macedonia, în familia unui 
comitagiu bulgar. Patru ani mai târziu, 
aceasta se stabileşte la Bucureşti, unde 
tatăl, Enache, va pune pe picioare 
lăptăria din strada Bărăţiei – botezată 
ulterior „Secolul” şi transformată în loc 
de întâlnire al boemei din anii '30. După 
studii elementare urmate la o şcoală 
bulgară, autodidactul nonconformist 
Gheorghe va fi băiat de prăvălie, apoi 
jurnalist şi redactor la „Adevărul", 
„Dimineaţa", „Cuvântul liber", „Lumea 
românească", „Timpul", „România 
liberă", „Ecoul", „Viaţa sindicală" şi 
„Gazeta literară". Pentru un interval 
scurt de timp, lucrează ca funcţionar în 
Ministerul învăţământului sau ca 
secretar al Uniunii Ziariştilor din 
România (între 1959 şi 1967). Moare pe 
13 mai 1974, la Bucureşti. 

Poetul – care va semna şi cu 
pseudonime dintre cele mai fanteziste 
(Saşa Tanievicin, Dinu Precopan, Jack 
Spintecătorul, Barbu Albastru) – debu-
tează cu versuri de factură simbolistă în 
„Rampa" (1923), dar  publică frecvent în 
paginile revistelor avangardiste: „Con-
timporanul", „Urmuz", „75HP", „Punct", 
„Integral", „unu". Colaborează şi la 
„Cuvântul liber", „Lumea românească", 
„Timpul" „Meridian", „Facla", „Orizont", 
„Veac nou", „Revista literară", „Umani-
tatea", „Flacăra" etc. După 1930, ca o 
consecinţă a angajamentului politic de 
stânga, scriitorul Stephan Roll se dis-
tanţează tot mai mult de avangardism, 
în mod special de „burghezismul artistic 
suprarealist”. În penultimul număr al 
revistei „unu” (din luna noiembrie 
1932), semnează cu numele Gh. Dinu 
articolul „Sugestii înaintea unui 

proces” (procesul intentat de autorităţi 
lui Geo Bogza – n. mea, E.I.), în care 
protestează vehement împotriva 
metafizicii de altădată, care „trebuie 

schimbată în materialismul ştiinţific de 
azi [...], în condiţiile de viaţă ultimă, în 
nevoile fireşti şi în drepturile imperative 
ale omului".  

Şi totuşi, istoria poeziei româneşti îl 
reţine exact în calitatea pe care, indirect, 
Roll şi-o va blama: aceea de avangardist 
veritabil – poate chiar „avangardistul 
nostru cel mai autentic între atâtea 
mimetisme mai mult sau mai puţin 
reuşite” (Marin Mincu). Opera sa de 
tinereţe, risipită prin paginile revistelor 
„75 HP", „Punct", „Integral", „unu" şcl., 
ilustrează principalele manifeste şi 
programe lansate în epocă, pe care 
poetul le îmbrăţişează fără rezerve, cu 
un patos contagios şi o bucurie a 
experimentului imagistic aproape fără 
egal: „Vom răscoli straturi geologice / 
cu râvnă de metal / vibranţi / prin 
latitudini / arteră de magnet / sânge / 
vertigiune / incandescenţă / respiraţie/ 
viaţa ruptă din fuse/ oţel/ flexibilă 
necontestată/ sinteză în vine cetăţi/ 
centimetru atmosferic/ etc. etc.” 
(Metaloid). Poemele în aer liber  (titlul 
volumului pe care îl va tipări în 1929 la 
Paris, prin grija lui Ilarie Voronca şi cu 
ilustraţiile lui Victor Brauner) surprind 
perfect ambianţa citadină contemporană 
(cu „elastici constructivi/ plămânii 
oraşelor/ vertebre de bronz/ muşchii 
schije de platină” şi „cădelniţi de gaz 
metan/ cu profil ca-n occident", „cu 
trenurile de marfă/ nervii semnalelor 
excită jazzul geologic”, „forduri [care] 
stau cu mâinile în buzunar" şi „Fabrici 
[care] fumează ţigări Huyfcar”), într-o 
scriitură preocupată în permanenţă de 
subminarea formulelor (i.e.: tematicii, 
gramaticii, semanticii) poematice 
tradiţionale/ convenţionale. Rezultatul e 
o Sondă neiertătoare cu tot ceea ce 
înseamnă clişeu, o Sondă în care „orice 
frază filtru de alcool violet”. Iată, 
bunăoară, miezul unui Relief fals erotic: 
„Stins ecran melancolia Mikado-ului a 
priceput,/ port imaginea ta/ în albumul 

cu triunghi şi papagali postumi./ În 
scoarţă vioara/ prin lotuşi de untdelemn 
elin,/ descinde din zăvor de cifră 
invulnerabilă/ cântecul de platină 
chirilică/ pentru oraşul cu şoşoni de 
muselin” etc. Sau debutul unui alt Ecran, 
pe care sunt proiectate „eczeme” 
imagistice şi „salomei geometrice” 
contaminate cu alţi viruşi tematici: „între 
pătrate şi epoci tăcerea ortodoxă/ 
închise laboratoarele Europei centrale/ 
adjective de camfor în cartierul de lemn/ 
şi arbori scrâşnesc zahăr cubic” etc.   

 În contrapartidă, Stephan Roll 
nu se sfieşte să promoveze imaginea 
noului tip de poet –  sportsman, acid, 
echilibrist, căci apt să transfere, chiar şi în 
texte proiectate ca Discursuri pentru un 
crepuscul, ceea ce am putea numi, cu o 
formulă bretoniană, „frumuseţea con-
vulsivă” a universului contemporan:  
„Echilibrist dincolo de fraza inertă, 
poetul insuflă cuvântul-cilindru, cuvân-
tul-manevră, cuvântul-cocktail. Imagi-
nea stilet novator, poezia acid care nu 
corespunde la timpanul percepţiei ca un 
purgativ, ci fecundă scapără peste anes-
tezia romanticului, peste asfalt, circuit 
lângă adolescenta manevrând calmă 
volanul, prin geometria oraşului-metro-
polă. Poezia-ecran, poetul-inginer". 
Acesta este, în fapt, cea mai exactă 
descriere a propriei sensibilităţi ultra-
giante, pe care majoritatea prozopoeme-
lor incluse din Moartea vie a 
Eleonorei (1930) i-o vor confirma. De 
textele scrise în „cuţit svelt ca o lăcustă” 
de Stephane Roll ar trebui să ne amintim 
mai des... 

G 
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Elena Cristina POTOP 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiţii artistice 
 

rta reprezinta pentru om, un mister. De aceea, 
multi au incercat sa o defineasca, sa o catalogheze 
intr-un mod anume, sa incerce sa isi explice exact 

pentru ce si la ce anume foloseste.  
Ei bine, acest lucru nu e cu putinta deoarece fiecare 

artist isi alege regulile si modul de lucru, fiecare vede si 
interpreteaza in modul propiu, viata si lucrurile ce il 
inconjoara. Insa fiecare doreste sa ne transmita ceva, un 
mesaj artistic cu care sa ne incante sufletul. 

Începând cu secolul al XIV-lea leagănul creaţiei 
artistice europene se conturează tot mai clar în Peninsula 
italică, moştenitoare şi păstrătoare a tradiţiilor romane, 
loc de confluenţă a numeroase curente artistice şi 
intelectuale. Sub patronajul mecenaţilor sau al Bisericii 
catolice, artişti precum Giotto şi mai târziu, 
Michelangelo, Rafael sau Tizian au dat naştere 
capodoperelor ce constituie astăzi moştenirea spirituală 
a Europei.  

Artele frumoase în ansamblul lor aveau menirea să 
imortalizeze măreţia şi gloria puterii divine aşa cum era 
ea sintetizată în deviza  Ordinului lui Ignaţiu de Loyola  
- ,,Ad maiorem Dei gloriam”. Acest spirit se reflectă cel 
mai bine în Spania epocii lui Filip al II-lea, în care 
catolicismul reprezenta liantul principal al unui imperiu 
colosal despre care se spunea că pe întinsul său ,,soarele 
nu apune niciodată”. 

În acest ambient îşi face simţită prezenţa Domenikos 
Theotokopoulos (1541-1614), de origine cretană, 
cunoscut mai mult sub pseudonimul de El Greco. La 
început, un obscur pictor de icoane în stil tradiţional 
bizantin, El Greco decide să îşi creeze un nume, 
îndreptându-se spre Italia unde va lucra o vreme cu 
marele Tizian la Veneţia şi mai târziu, la Roma, unde 
cariera sa artistică va fi impulsionată de miniaturistul 
originar din Dalmaţia, Giulio Clovio. În mod paradoxal 

însă, tânărul artist, deşi îşi stabilise relaţii importante cu 
iubitorii de artă ai Romei, nu primeşte aici nici o 
comandă publică, fapt ce îl va determina să plece spre 
Spania, la Toledo (unde va rămâne până la sfârşitul 
vieţii). Aici va cunoaşte un oarecare succes primind 
comenzi de a picta teme laice în diferite biserici, însă nu 
va ajunge niciodată să îşi îndeplinească scopul principal 
şi anume cel de pictor al curţii regale. Singura sa lucrare 
menită să împodobească palatul Escurial,intitulată 
,,Martiriul Sfântului Mauriciu şi Legiunea tebană”, a fost 
refuzată de Filip al II-lea.  

 

 
El Greco, Viziunea Sfâtului IOan 

A 
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Martiriul Sfântului Mauriciu şi Legiunea tebană (sursa internet) 
 

Cu toate acestea, faima lui El Greco va spori 
progresiv, picturile sale fiind apreciate în special în 
mediul ecleziastic spaniol. Una dintre cele mai faimoase 
lucrări se găseşte în biserica San Tome din Toledo, fiind 
intitulată ,,Înmormântarea contelui de Orgaz” (1586). 

Acest tablou doreşte să aducă un omagiu unui nobil 
ce murise cu aproape două veacuri înainte. Artistul 
suprapune într-un mod original planul celest cu cel 
teluric, la fel de uşor precum reuneşte diferite caractere 
istorice cu personaje contemporane. Scopul său era de a 
accentua importanţa actelor caritabile ale contelui, de 
notorietate în întreaga Spanie. Datorită acestor virtuţi, 
contele este coborât în cavou chiar de Sfântul Ştefan şi 
Sfântul Augustin în vreme ce, în planul superior, Hristos 
domină spaţiul ceresc, reprezentat în culori ireale. 

Figurile alungite cu trăsături reci, aproape 
impersonale, reprezintă marca artistului, fiind o 
reminiscenţă a canoanelor reflectate în arta iconografică 
de inspiraţie bizantină. Tonurile pământii conferă o notă 
de transcendenţă scenei, în raport cu  solemnitatea 
momentului. Actualitatea compoziţiei este redată prin 
mai multe elemente între care armura contelui sau 

veşmintele celor prezenţi (pe care se remarcă crucea 
Ordinului cavaleresc de Santiago), autoportretul 
artistului dar şi portretul fiului său. 

 
Înmormantarea contelui de Orgaz (sursa internet) 

 

O altă caracteristică a operelor lui El Greco este 
reprezentată de personajele cu privirea îndreptată spre 
cer, îndemnând privitorul spre contemplare mistică şi 
sobrietate. Punctul de referinţă al acestei atitudini se 
regăseşte în El Espolio (Dezbrăcarea lui Christos), în care 
figura centrală a Mântuitorului este o adevărată expresie 
vie a credinţei nestrămutate, a blândeţii şi a resemnării. 

Cu toate că nu va ajunge până la sfârşitul vieţii să fie 
pictor al curţii regale, El Greco rămâne unul dintre cei 
mai de seamă artişti, ale cărui lucrări pot fi considerate şi 
astăzi puncte de referinţă ale artei universale.  

Adusesem aminte mai sus de granzii de Spania, cu 
ale lor uniforme negre decorate cu crucea Sfîntului Iago. 
Acelasi simbol putem întîlni şi în operele lui Velasquez, 
mai exact în tabloul intitulat ,, Las Meninas”. 

Diego Velasquez se naşte la Sevilla în 1599 într-o 
familie din clasa mijlocie deşi ambii părinţi aveau origini 
aristocratice îndepărtate. Deşi primeşte o educaţie 
complexă, se dovedeşte mai aplecat spre arte. Influenţat 
la început de creeaţia lui Francesco Pacheco, tânărul 
artist ajunge ca la vârsta de 17 ani să dobânească statutul 
de pictor maestru, fapt ce îl va aduce în atenţia viitorilor 
săi comanditari. Dominat de ambiţia recunoaşterii 
artistice, Velasquez ajunge la Madrid unde realizează 
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portretul poetului Luis de Gongora, lăsând astfel o bună 
impresie în rândurile înaltei aristocraţii.  

 
Las meninas (sursa internet) 

 

Spre deosebire  de El Greco, tânărul Diego ajunge cu 
uşurinţă, graţie sorţii favorabile, în serviciul lui Filip al 
IV-lea, devenind astfel pictor oficial al Curţii, pentru care 
va realiza cu măiestrie o serie de portrete ale familiei 
regale. Cel mai faimos dintre acestea este cel amintit mai 
sus şi anume Las Meninas (Domnişoarele de onoare). 
Personajul central al acestei opere este prinţesa 
Margarita Theresia, unicul copil în viaţă la acea vreme al 
cuplului regal şi viitoarea împărăteasă a Sfântului 
Imperiu Roman. În jurul ei gravitează numeroase 
personaje ce compun suita sa formată din domnişoare de 
onoare, bufoni, o supraveghetoare şi o gardă de corp. 

Velasquez doreşte să reprezinte astfel o frescă a 
rangurilor sociale diverse existente la Curte, dominată 
indirect de reflexia în oglindă a regelui şi a reginei. 
Aceasta constituie dealtfel intriga acestui tablou. 
Privitorul nu poate realiza cu certitudine care este 
subiectul central al lucrării. Oare tema aleasă de 
Velasquez reprezintă cuplul regal în timp ce mica 
prinţesă intră în încăpere cu însoţitoarele, sau este vorba 
chiar de portretul infantei, atenţia acesteia fiind 
perturbată de intrarea părinţilor în atelierul maestrului? 

Interpretările pot fi multiple. Se poate să fie una 
dintre cele două sau mesajul să fie unul mai profund: 
,,este o pictură despre pictură şi despre statutul acesteia 
ca artă nobilă şi liberală”. În acelaşi timp, se poate ca 

Velasquez să atragă atenţia asupra propriei sale condiţii 
sociale, înfăţişându-se alături de regele său. 

 
Velasquez, Fierăria lui Vulcan 

Veşmântul artistului, ornat cu crucea de Santiago, 
reprezintă o dovadă ,,palpabilă” a acestei condiţii sociale 
superioare, cu ajutorul căreia Velasquez probabil a 
urmărit să restaureze prestigiul apus al familiei sale. 

Nobili sau nu, cei doi artisti ne dovedesc importanţa 
Spaniei, în lumea artistică, într-o perioadă în care 
dominaţia peninsulei italice era într-un moment de 
apogeu. 
 

 
Velasquez, Contele-duce de Olivares
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Bard of Avon 
 

illiam Shakespeare (23 aprilie 1564-23 aprilie 1616), numit poet naţional al Angliei şi “Poet din Avon” 
(“Bard of Avon”) sau "Lebăda de pe Avon" ("The Swan of Avon") rămâne o enigmă iniţiatică prin legăturile 
sale cu spiritualitatea rosicruciană a vremii.. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

W 
450 de ani de la naştere 
 
La Stratford on Avon, casa (stânga) şi camera (jos) în 
care s-a născut poetul şi dramaturgul,  
 

 
 

Casa iubitei Anne Hathaway (stânga) a mamei sale, 
Mary Arden (jos) vizitate de redacţia revistei noastre la 
un festival de poesie rosicruciană. 

Petre ŞITA 

http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1564
http://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1616
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William SHAKESPEARE 

Sonnet 18  
Shall I compare thee to a Summer's day? 
 
Shall I compare thee to a summer's day? 
Thou art more lovely and more temperate: 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer's lease hath all too short a date: 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimm'd; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance or nature's changing course untrimm'd; 
But thy eternal summer shall not fade 
Nor lose possession of that fair thou owest; 
Nor shall Death brag thou wander'st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest: 
So long as men can breathe or eyes can see, 
So long lives this and this gives life to thee.  
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Cătălin G. RĂDULESCU                               Teatru scurt  r     

 

Legenda   
fezandatorului   
singuratic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 
 
Scena 1 
 

Pe o scară de bloc interbelic, în faţa unei uşi 

ovoidale, negre, sobre. Reporterul apasă 

butonul roşu, imediat auzindu-se logo-ul 

prelung şi duios al unui stol de păsărele dintr-

un crâng primăvăratic 

 
 
GLAS ŞOVĂIELNIC, DE DINCOLO DE UŞĂ :   - 
...cine e?... 
REPORTER: (o clipă cât pe ce să dea răspunsul din vremea 
stagiului militar, când era îm gardă – „caporal de schimb”. Îşi 
revine rapid):  - ... noi. Nu vă amintiţi?... pentru interviu... 
GLAS TREMURAT, DE DINCOLO DE UŞĂ :  ...aţi 
venit cu ghilotina?... 
REPORTER: (scandalizare dezolată):  - Dar cum puteţi 
crede una ca asta?!... 
SPERANŢE TIMID RENĂSCUTE, TOT DE DINCOLO 
DE UŞĂ (glas stins):   ...ziceam şi eu... (uşa se deschide 
lent). 
 

 

Scena 2 
 

Din vestibulul spaţios parcurg mai multe 

încăperi largi şi înalte bine mobilate. Într-un 

târziu din salon pătrund în sufragerie unde 

reporterul şi cel ce urmează să fie intervievat 

se aşază faţă în faţă, având pe peretele din 

stânga lor o carpetă cu „Răpirea din Serai”.   
 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:...vedeţi casa 
aceasta?... pentru mine, imensitatea ei este acum o 
povară... cu bucăţi de parchet ce din pricina uzurii 
scârţâie enervant... la cei 105 ani tocmai împliniţi, cu 
soţia mai jună cu 25 de ani decedată de tânără anul trecut 
căreia cu toate necazurile vieţii s-a întâmplat să-i 
supravieţuiesc... 
MEMBRII ECHIPEI DE FILMARE: (se aud nasuri şterse 
energic şi sughiţuri abia înnăbuşite. Atmosferă generală 
lacrimogenă) – Fie-i ţărâna uşoară... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:... - cu copiii care îşi 
trăiesc viaţa lor ca de obicei departe de părinţi... 
REPORTER: (plin de solicitudine, cooperant) – Nu locuiesc 
aproape de dumneavostră?... 

P E R S O N A J E L E 
 Fezandatorul însingurat 

 Reporter 

 Membrii echipei de filmare 

 Unul din echipă 

 Altul din echipă 

 Parchetarii  
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FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (privire în pământ, 
zdrobit) – Sunt de mult departe, tinere... refugiaţi în 
străinătate, încă din anii '60, din calea odiosului regim... 
REPORTER: (vădit curios, figură brusc luminată, arătând cu 
degetul punctul cardinal unde se pun icoanele) ...în?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (dezgust superior, 
calat pe mina tristă) – Ei tinere, se poate?... 
REPORTER: (mină de semnul exclamării, foarte curios) – 
Atunci unde?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (pentru o clipă 
luminat la faţă, energic şi decisiv) – În State... 
REPORTER: (revoltat) – Ticăloşii!... E vorba despre 
colegii mei din presă care afirmă că în urma ordinelor 
primite din punctul cardinal opus decât unde vi s-au dus 
copiii aţi fi comis abuzuri asupra deţinuţilor, mulţi dintre 
ei bolnavi şi bătrâni ar fi murit cu zile atât din pricina 
bătăilor cât şi a înfometării, că unii dintre dânşii ar fi 
ajuns să mănânce şerpi şi rădăcini spre a-şi astâmpăra 
foamea... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (gest ferm de oprire a 
naratorului, urmat de ton conciliant, blând) – Care foame, 
tinere?... când atât liderul ţărănist cât şi prinţul G. aveau 
– ştiu eu – sub paturile din celule valizele de lemn pline 
de alimente...ajunseseră imediat după deşteptare să facă 
flotări si genoflexiuni spre a mai da jos din kilogramele 
de prisos... iar dimineaţa, tot la deşteptare, mai ales 
iarna, când jucam o bâza cu dânşii pentru încălzire – aia 
se poate numi bătaie? Dădeam eu, dădeau şi ei... dădeam 
eu iar, ei nu mai dădeau... din respect...  - Malformare 
rău-intenţionată a adevărului istoric... manipulare cripto-
comunistă... 
REPORTER:  - Dar dimineaţa ce le dădeaţi de mâncare, 
de exemplu? Haide, spuneţi, să audă şi telespectatorii 
noştri mai sceptici... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (dus pe gânduri, 
privind în tavan –„ e mult de atunci”) – În primul rând 
cacao... în cel mai rău caz cafea cu lapte... când se putea, 
chiar şi supliment... nu mi-amintesc să fi trecut vreodată 
sub acest standard... 
REPORTER:  (dând din cap convins, pornit şi cu zăduf) – 
Demontaţi vă rog acum şi alegaţiile rău-voitoare cu 
coerciţiile dure pe care, chipurile, le aplicaţi regulat 
deţinuţilor!... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (atitudine 
consternată, pregătit să restabilească adevărul) – A, niciodată 
nejustificat!... mi-amintesc cum într-o dimineaţă am 
intrat în sala de mese spre a lua din faţa unui deţinut 
ceaşca de cacao spre a i-o înlocui cu cea cu cafea cu lapte 
– adică standard mai modest... drept pedeapsă că în 
urmă cu o zi nu reuşise să-şi facă pe ploaie torenţială 
norma de şase metri cubi de pământ - via roabă...pentru 
cei ce reuşeau să facă barem cinci nouă sute, acolo, nu 
mă uitam – lăsam jumate de sutime de la mine, jumate 
de la Partid... ei, ăsta nu facuse nici măcar cinci opt sute, 
trăgea prea mult Partidu-n piept, nu puteam să las 
lucrurile aşa, la cinci şapte sute - ar fi fost un precedent 

periculos... aşa că i-am pus mâna pe farfurioara ceştii şi 
am dat să i-o iau... el s-a sculat în picioare că nu... şi am 
tras amândoi de farfurioară – când el spre el, când eu 
spre mine... el a fost vinovatul că s-au spart efectele 
statului, că atunci când a tras spre el s-a întâmplat 
pocinogul... era de acum prea mult, după neîndeplinirea 
normei de deunăzi, dacă lăsam lucrurile aşa, încălcam 
prea mult jurământul militar... prin urmare, spre a nu-l 
tăia pentru o săptămână de la porţia de cacao a preferat 
pedeapsa regulamentară pentru astfel de cazuri tot de 
jurământ prevăzută – trecearea peste el cu copitele 
calului... ce să-i fac dacă – unu – nu era destul de tare de 
cap şi –doi – calul a trecut cu copita peste ţeasta lui?... de 
ce să fiu eu acuzat de asasinat cu premeditare şi Crime 
împotriva Umanităţii fiindcă ticălosul de cal nu a găsit 
altceva mai bun de făcut decât să treacă peste tigva din 
faţa sa?... nu era drept... aşa că tovarăşul ministru 
Răghici a pus o vorbă bună şi am fost eliberat, reabilitat 
şi repus în funcţie... 
 

(Echipa la unison lasă să-i scape un răsuflu de uşurare 
ce abureşte pentru o clipă obiectivul camerei) 

 
REPORTER:  Prin urmare, până la urmă s-a făcut 
dreptate... Calul a suferit  în final dreptele rigori ale 
legii?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: Din nefericire, nu... 
acel înrăit duşman al poporului, acel instigator la crimă 
cu premeditare şi omor deosebit de grav – şi-a permis în 
răstimpul cât am fost eu samavolnic încarcerat să-şi rupă 
un picior spre a da motive de a fi împuşcat şi prefăcut în 
salam de Sibiu –  eschivându-se astfel de la binemeritata 
pedeapsă!... 
 

(Figura reporterului se alterează pentru o clipă. După 
care acesta face un efort vădit pentru a-şi destinde 

trăsăturile, ba chiar spre a destinde atmosfera.) 
 

REPORTER:  (vivace) – Ei, poate ar fi bine totuşi să mai 
relaxăm atmosfera după acest episod nefericit din viaţa 
dumneavostră. – Poate are centenarul nostru de relatat 
măcar un moment vesel din încercata lui existenţă, poate 
chiar de la locul de muncă?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (cu priviri sticloase 
dar cu un început de veselie într-însele, vădit fericit de 
întorsătura pe care o ia discuţia) – Da, da... să vedeţi iarna, 
în toiul ei, după servirea micului-dejun, imediat după 
sorbirea ceştii de cacao, făceam câteodată, mai ales dacă 
erau cuminţi – o surpriză plăcută deţinuţilor: „ce să-i mai 
transport prin frigul coridoarelor spre duşuri” – mă 
gândeam omenos, când puteam să le asigur apa necesară 
igienei în regim de - cum s-ar zice astăzi – rumservis. 
Aşa că puneam de o poznă cu ceilalţi băieţi de la pază şi 
după ce pregăteam găleţile cu apă, deschideam brusc 
uşile celulelor, aruncând pe neaşteptate apa peste 
locatari. Cheia farsei consta în faptul că apa era rece ca 
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gheaţa, asta în temperatura celulelor ce era la fel ca pe 
coridor!... Până la amiază se auzea hăulitul de plăcere al 
celor îmbăiaţi, în ziua aia le făceam discaunt – cum se 
zice în zilele noastre – erau scutiţi până şi de metri cubi 
regulamentari, că nu-i scoteam la muncă!... unii erau 
scutiţi şi a doua zi, ba, culmea ghiduşiei, pe unii nu-i mai 
vedeam niciodată la faţă, nici măcar la apel, n-am ştiut 
dom’le, niciodată, unde se ascund poznaşii atât de bine, 
de dispăreau definitiv, cică – zic răuvoitorii – în fundul 
curţii închisorii – da’ fără vreun element de 
identificare!... (abia îşi poate încheia naraţiunea din pricina 
râsului fâsâit, care-l îneacă, acompaniat de echipa descompusă 
la faţă de atâta veselie). 
REPORTER:  -... amintiri de la pensie?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:  - Da-a... (moment 
poetic) – Nu ştiu alţii cum sunt dar eu, imediat după '90, 
câteodată, când mergeam pe Calea Victoriei, mă mai 
întâlneam cu câte un fost locatar, adică fost coleg de 
muncă, al lagărului unde am fost comandant. – „ – Ce mai  
faci, domnule?”- îl recunoşteam imediat. Mă privea atent, 
recunoscându-mă la rându-i după câteva clipe. – „ – Tu 
eşti?!” , aproape că urla de fericire. –   „ – Vin' să te 
îmbrăţişez!” – Era o îmbrăţişare lungă, care bloca mult 
timp trotuarul, fiind de cele mai multe ori întreruptă 
abuziv de gardienii publici în scopul reluării traficului 
pietonal, după ce cu greu îmi desprindeau degetele 
celuilalt din beregată... 
REPORTER: (prevenitor, dregându-şi glasul cu o tuse 
scurtă, pregătit să pună o întrebare delicată) - ...Un 
instantaneu trist din viaţa interlocutorului?... 
 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:  (giulgiul depresiei 
revine pe figură, după puţimele şi rarele momente de fericire 
din zbuciumata-i existenţă) –      Mi-amintesc... da, da, mi-
aduc aminte... nerecunoştinţa unora dintre foştii mei 
colegi de muncă...-  (din proximitate se aud efectele sonore ale 
asistenţei care jeleşte sincer – muci traşi în teacă, nasuri 
suflate energic) - cum cei mai mulţi dintre dânşii plecau la 
' liberare fără ca măcar să arunce o privire înapoi... ei 
plecau acasă reeducaţi, eu rămâneam mai departe 
acolo... educaţie care m-a costat ca să le-o fac cei mai 
frumoşi ani ai maturităţii...simţeam în acele momente că 
eu sunt – şi de fapt am şi fost – adevăratul deţinut... 
noroc cu soţia mea tot timpul prezentă lângă mine care 
îmi mai susţinea moralul... între timp decedată de jună, 
cum v-am mai spus, anul trecut... – într-un rând, unul 
din cei ce pleca acasă, a întors capu la mine zicându-mi: -  
„Fezandator humanoid! Erai bun de amploaiat  la Jegălia!”... 
De ce jegălia?... şi asta a mai fost cum a mai fost –da’ de 
ce amploaiat ?... Asta era să pricinuiască un grav accident 
de muncă căci împreună cu locţiitorul meu, în biroul 
comandantului de lagăr – am căutat zile la rând într-o 
cărţulie groasă pe care spre a o avea când unul când altul 
în faţă – întorceam masa până ce eu mi-am prins într-un 
rând degetele între paginile cărţuliei, iar locţiitorului 

meu i s-a priponit într-un rând piciorul mesei pe cizmă, 
în dreptul degetului mare, unde avea o bătătură... 

 
(Atmosfera generală este jelanie, nemaiştiindu-se dacă 
este vorba de un interviu sau de o înmormântare. Unul 

din echipă se apropie cu braţele deschise de victima 
confesatoare, ce la rându-i îl primeşte cu braţele 

depărtate.) 

 
 
UNUL DIN ECHIPĂ: (îmbrăţişare strânsă, fruntea pe 
umărul celuilalt) – Pot să vă mărturisesc ceva?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:  (resemnat, chiar şi în 
faţa sacrificiului suprem) – Te rog... fie ce-o fi... sunt 
pregătit pentru orice... 
UNUL DIN ECHIPĂ: (sughiţuri uluitor de rapide) - ...şi 
bunicul meu a fost pentru doisprezece ani beneficiarul 
unei astfel de locaţii... mă gândesc că poate şi el a fost 
dintre cei care precum un nesimţitor, la plecare, a trecut 
pe lângă dumneavoastră fără ca măcar să-şi ia rămas 
bun... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:  (privire stânga-sus, 
în negura depărtărilor) - ...nu, nu... acela este cel cu cacaoa, 
căruia nu i s-a mai putut face dreptate fiindcă a murit 
calul... te-am recunoscut din capul locului, semănaţi atât 
de bine, se vede că e bunicul tău... sunt sigur că tu ai fi 
fost la fel de politicos precum dânsul, ţi-ai fi luat rămas 
bun - păcat că nu putem face proba... 
ALTUL  DIN  ECHIPĂ: (gâtuit, dar în sfârşit cu plânsul 
reprimat) – Cel puţin v-au plătit după ' 90 sporurile de 
noapte efectuate atunci pentru somnul nocturn liniştit pe 
care dumneavoastră li l-aţi asigurat sau (sarcastic) şi 
pentru asta au invocat prescripţia?... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (privire în pământ, 
resemnarea insului care demult a trecut trauma iar acum 
poate suporta orice cu serenitate. Apoi, gâfâind, aruncă o 
privire plină de semnificaţii spre cel ce a pus întrebarea.) 
REPORTER: (început de sediţie)  -  Şi din ce trăiţi?... 
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FEZANDATORUL ÎNSINGURAT: (gâtuit) - ...din biata 
mea pensioară de 7.000 de unităţi care înainte de criză 
număra 8.000, fiindu-mi samavolnic amputată... 
REPORTER:  (în strigătul de indignare general, inclusiv al 
celui ce nu şi-a terminat încă îmbrăţişarea) – Dar asta nu se 
poate! Repede o OUG prin care astfel de cazuri să fie 
rezolvate, prin recoltarea sumelor necesare din pensiile 
foştilor dumneavostră colegi de serviciu, al căror somn 
liniştit l-aţi păzit cu osârdie noaptea atâţia 
ani!...recoltarea să se facă pe minimum trei ani de acum 
încolo!... Când te gândeşti că un simplu muncitor la forjă 
de la întreprinderile 22 august sau IGMG au cu de doar 
şapte ori pensia mai mică decât a dumneavoastră – nu 
putem să ne reprimăm întrebarea de genul – în ce ţară 
trăim?... 
 

 
 
(Îmbrăţişarea UNUIA DIN ECHIPĂ trecuse linia roşie, 

prelungindu-se prea mult.Toţi ceilalţi se străduiesc 
gâfâind acum precum beneficiarul îmbrăţişării, reuşind 
în cele din urmă să o curme, după ce cu greu reuşesc să 
extragă degetul mare, cu arătătorul şi mijlociul reunite 
din prea multă efuziune de îmbrăţişator – pe omuşorul 

celui îmbrăţişat.) 
 

FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:  (cu lacrimi în ochi, 
răsuflând uşurat) – Pfui... din '90 încoace n-am mai avut 
parte de aşa ceva... să nu-ţi fie de deochi... 
REPORTER:   (duios) – Noi... noi acum o să plecăm... ne-
am simţit ca-ntr-un templu, ca-ntr-un sanctuar...dar ca 
orice, chiar şi o solemnitate înălţătoare ca aceasta are un 
sfârşit... (calcă pe bucata de parchet uzată care scârţâie trist). 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:  (privire de căţel 
părăsit la domiciliu pentru câteva ceasuri de stăpân) - ...bine... 
duceţi-vă... lăsaţi un biet bătrân singur, aşa cum l-aţi 
găsit... 

TOATĂ  ECHIPA: (aproape bocind) – Nu mai vorbiţi aşa, 
că ne frângeţi sufletele (reporterul scoate iar batista, 
întâmpinând cum se cuvine iminenţa şuvoiului ce-i ţâşneşte 
din ochi) 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:   (gest de corabia se 
îndepărtează de ţărm, vreu să-i mai văd o dată) – 
...adio... da, adio... să-nu-mă-uitaţi... 
 

Scena 3 
 

Aceeaşi încăpere. Locatarul doarme încă, 

lăsând totală vizibilitate pentru carpeta 

„Răpirea din Serai”. Soneria de la intrare intră 

în funcţiune, lăsând să se facă auzit un melanj 

suav de pitpalaci, grauri şi pitulici. 
 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:   (somnoros) – Cine 
e? 
DE DINCOLO DE UŞĂ: - Parchetarii... am venit să vă 
înlocuim fragmentele uzate... 
FEZANDATORUL ÎNSINGURAT:   (căscând, îşi pune un 
halat pe dânsul) – A, da... vă deschid îndată... 
(Deschide şi dispare instantaneu dincolo de uşă, pentu a 
negocia pe palier costul operaţiunii, de bună seama. Nu 

mai revine. Cortina cade.) 
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Gratian PRISACARIU 
 
 

Cioburi  de argilă 
 
 
 
PERSONAJELE: 
 

 Omul zidului 

 Omul care nu ştie ce vrea 
 
 
OMUL ZIDULUI: Câţi să fie până acum? 6? 7?... Dracu' 
ştie. Crezi că m-a mai salutat vreunul de acolo de sus? Zi 
de zi stau aici aşteptând poate îşi iţesc capetele pe după 
acoperiş şi să spună: „Mulţumesc omule”. 
Eh?! Vise, taică. Pun pariu că au şi uitat cine sunt. Atâta 
pagubă să am eu la viaţa mea. Drept e că nu m-au uitat. 
Dacă stau mai bine să mă gândesc, am întrezărit câteva 
scuipături venind de sus. Nu?! Ştiu sigur că era scuipat. 
Aici nu plouă niciodată. Dar asta nu mă va descuraja. 
Deloc. Voi sta aici în dreptul celor două ziduri. Dar 
puteau măcar să-mi dea bună ziua sau o recunoaştere 
acolo. Puteau să strige între ei: „uite omul de la zid” sau 
„era un om la zid şi îi mulţumesc din suflet”. Ce bine îmi 
amintesc ziua când am auzit de acolo de sus cum se 
lăudau cu forţe şi cu falsuri. Zile când am spus: „Ştiţi ce? 
De acum... Hoo!! Se ocupă tata şi de pielea lui. V-am 
servit, v-am îmbrăţişat, dar e timpul să mă servesc şi pe 
mine. E timpul să mă ajut şi pe mine”. 
Şi asta am şi făcut. Am refuzat, mi-am aşezat braţele în 
sân şi le-am rugat să nu se deschidă sub nicio formă. M-
au ascultat. Au venit şi la mine şi s-au rugat să-i ajut. Să-i 
servesc. „Omule, ajută-mă, rămân recunoscător. Pe alţii i-
ai servit. Pentru mine nimic? Braţele tale nu mă ajută?” 
Braţele nu s-au desfăcut şi ochii mi i-am închis. Nu poţi 
ajuta oamenii care nu-ţi recunosc meritele. Poate nu voi 
fi printre ei vreodată dar voi avea succes stând aici şi 
menţinând poziţia... Sigur! Voi lupta pentru mine. Dacă 
voi face vreun rahat, măcar e al meu. 
(Intră în fugă omul care încearcă să scape de ceva  şi care 
cautǎ să se adăpostească între soclu şi unul din ziduri privind 
încontinuu înspre locul din care a intrat. Omul zidului îl 
priveşte amănunţit punându-i, într-un final, mâna pe umăr) 
OMUL ZIDULUI: Ce ai păţit, fiule? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (şoptit): Ce vrei? 

OMUL ZIDULUI: Vorbeşte mai tare! 

OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (puţin mai răstit): Ce 
vrei de la mine? 
OMUL ZIDULUI: Dacă îmi vorbeşti pe tonul ăsta, s-ar 
putea să schimbăm foaia şi să uit de politeţe. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Scuze, nu mi-am dat 
seama! 
OMUL ZIDULUI: Aşa mai merge. Deci, de ce te 
ascunzi? Te urmăreşte cineva? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu cred. 
OMUL ZIDULUI: Asta-i culmea! Şi atunci de ce te 
ascunzi şi gâfâi aşa? E crivăţ la nările tale. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Scuze, n-am vrut să 
deranjez sau să sperii. 
OMUL ZIDULUI: Termină odată cu scuzele că mă 
înnebuneşti. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Scuze... Adică... Dar 
stai... Tu cine eşti? 
OMUL ZIDULUI: Cum? Tu nu ştii cine sunt? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (ironic): Mă tem că n-
am avut plăcerea unei prezentări... Deci? Cu cine am 
onoarea? 
OMUL ZIDULUI: Sunt omul care îngrijeşte zidul la 
adăpostul căruia te afli. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Înţeleg...  Şi merge? 
OMUL ZIDULUI: După cum vezi! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Asta e bine. 
(Moment de tăcere lungǎ între cei doi) 
OMUL ZIDULUI: Fumezi? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Da... 
OMUL ZIDULUI: De ce o spui cu sfială? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Pentru că noi, 
fumătorii, nu suntem foate bine priviţi de lumea din jur. 
OMUL ZIDULUI: Şi ce-ţi pasă ţie de ce zice lumea? 
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OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Sunt cei din jurul 
nostru! Ei ne definesc ca şi individualitate. Trăim într-o 
societate, nu în junglă! Părerea celorlalţi contează. 
OMUL ZIDULUI: I-auzi, ce vorbe mari din partea cuiva 
care fuge de ceva ce nu ştie, sau... Poate ştie, dar nu vrea 
să spună. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (încurcat): Nu cred că 
e vorba de asta. Doar că... 
OMUL ZIDULUI: Doar că… ce? E clar că încerci să scapi 
de ceva. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Şi de ce crezi tu asta? 
Scrie pe fruntea mea sau ai ghicit dimineaţa în urină?! 
OMUL ZIDULUI: În mod normal ţi-aş da nişte pumni 
drǎgǎstoşi în cap, în momentul ăsta, dar se vede că habar 
n-ai cu ce se mănâncă diplomaţia aşa că îţi voi da un 
argument simplu: un om care nu se teme şi nu fuge de 
nimic, nu dǎ buzna şi se ascunde după un zid... Câţi ani 
ai, puştiule? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: 20... 
OMUL ZIDULUI: O, ho... Crud, săracul băiat... Se 
înţelege! Hormoni, gărgăuni, elan, minte puţină... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Ai de gând să-mi dai 
un cârd de însuşiri ale vârstei mele sau să faci o paralelă 
clară cu tine? 
OMUL ZIDULUI: ... Mult tupeu prostesc... Puştiule, ţi-aş 
putea fi tată, aşa că domoleşte furia fiindcă n-ai privit în 
jur... Suntem doar noi aici. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Scuze... Adică... N-
am vrut să spun asta… 
OMUL ZIDULUI: Măcar înveţi repede. 
(Moment de tăcere în care omul zidului îşi aprinde tacticos  o 
ţigară) 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Şi dumneavoastră 
fumaţi? 
OMUL ZIDULUI: Hopa! Am schimbat cumva tonul? 
Sunt, dintr-o dată, mai mulţi? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Mi-aţi spus că mi-aţi 
putea fi tată şi m-am gândit că totuşi aveţi o vârstă. 
OMUL ZIDULUI: Acum mă faci şi bătrân? Acum mă 
faci şi boşorog? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu, nu asta am vrut 
să se înţeleagă... Doar că m-am gândit că sunteţi cu cel 
puţin 20 de ani mai mare decât mine, din moment ce aţi 
afirmat că mi-aţi putea fi tată. 
OMUL ZIDULUI: Te-ai gândit tu aşa, cu creieraşul tău... 
Dar poate m-am apucat la 15 ani de făcut copii! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Posibil şi asta. Din 
punct de vedere medical, nu e foarte indicat, dar orice se 
poate. Chiar şi aşa, tot e o diferenţă. 
OMUL ZIDULUI: Eşti şi inteligent pe deasupra. Te 
pomeneşti că eşti vreun aspirant la medicină. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu... Nu este vorba 
de asta... Spun şi eu din auzite... 
OMUL ZIDULUI: Înţeleg, urechist din ăla...  Ascultă la 
mine, puştiule... Nu contează când şi cum... Contează ce 
laşi în urmă. 

OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Absolut. Sunt de 
acord! 
OMUL ZIDULUI: Da' contrazice-mă şi tu dacă spun 
ceva greşit. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Păi n-am ce 
contrazice. Sunt de aceeaşi părere. 
OMUL ZIDULUI: Înţeleg... Spune-mi, puştiule... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Vă ascult! 
OMUL ZIDULUI: „Lăsaţi” politeţurile... Tu cu ce te 
ocupi? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: N-aş putea spune că 
mă ocup cu ceva anume. Eu caut! 
OMUL ZIDULUI: Luminiţa de la capătul tunelului? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu. Pur şi simplu 
îmi caut un rost, un loc al meu. 
OMUL ZIDULUI: Generalizezi prea mult. Toţi ne 
căutăm un loc unde să ne ducem restul 
zilelor şi etc., etc., etc. ... Prostii! Toţi aspirăm către un 
ideal, un vârf ascuţit, dacă mă înţelegi... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Absolut! 
OMUL ZIDULUI: Unii bani, alţii putere, alţii femei, alţii 
băutură şi tot aşa o mulţime de fantezii idioate. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Cu siguranţă, vă 
cred, dar nu-mi doresc nimic din toate astea... 
OMUL ZIDULUI: Lasă politeţurile că încep să mă 
agaseze. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Scuze... Adică... Aşa 
am să fac. 
OMUL ZIDULUI:  E greu să te dezobişnuieşti de vechile 
învăţăminte, nu-i aşa? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Cam aşa ceva 
(priveşte intens la OMUL ZIDULUI) 
OMUL ZIDULUI: Nu-i nimic. Te dezobişnuiesc eu. La 
ce te uiţi ca mutu?... Aha... Săracul băiat...  Eşti un 
fumǎtor înrǎit şi n-ai ţigări, nu-i aşa? 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA aprobă tacit) 
OMUL ZIDULUI: Păi şi de ce n-ai spus aşa? Uite, ia de 
aici! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Nu mi-am permis să 
cer; ştiu că sunt scumpe. 
OMUL ZIDULUI: Să ştii că sunt. Dar acum, pentru o 
ţigară nu mi-oi pune eu probleme. Continuă. Ce 
spuneai? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (trăgând puternic din 
ţigară): Când? 
OMUL ZIDULUI: Adineaori. Înainte de ţigară, ce naiba? 
Uiţi de la mână pân' la gură? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: A! Da. (nedumerit) 
OMUL ZIDULUI:  Spuneai că nu cauţi idealuri din astea 
comune cu bani, femei etc. ... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Da! Mi-amintesc. 
OMUL ZIDULUI: Deci: care e idealul tău? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Cred că... Nu l-am 
descoperit încă... Sau, cel puţin, nu cred că am ceva în 
minte ca scop, în afară de locul în care mă aflu acum. 
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OMUL ZIDULUI:  Înţeleg... Un indecis... Care îşi pierde 
vremea cu fleacuri. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu cred că ar fi 
necesar să mă clasifici astfel. 
OMUL ZIDULUI: Hopa! Dar cum? Nu ştii ce vrei, unde 
vrei să ajungi şi, mai ales, cum să faci asta. Ca să fiu mai 
clar: visezi la cai verzi pe pereţi! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (vizibil agitat, căutând 
să vadă ce se întâmplă în locul de unde a venit): Probabil că 
nu ştiu, dar sunt sigur că voi afla. Iar când voi afla... Voi 
lupta din greu să ajung acolo sub orice formă. 
OMUL ZIDULUI: Totuşi, trebuie să fie ceva care să-ţi 
dea o direcţie. Nu poţi hoinări la nesfârşit, orbecăind 
prin viaţă fără să ştii ce vrei exact. 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA din ce în ce mai agitat 
după întrebare, încuviinţează) 
OMUL ZIDULUI: Păi, spune ce este, nu te mai uita 
acolo în spate. Nu e nimeni acolo. Mai bine spune-mi ce 
direcţie ai. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Din moment ce 
suntem doar noi, cred că mă pot încrede în tine... 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA bagă mâna în buzunar 
şi scoate un ciob subţire de sticlă curbată) 
OMUL ZIDULUI: Un ciob de sticlă. Ha! Atât? Asta e 
tot? Îţi ghidezi viaţa după un amărât de ciob de sticlă? 
Nu ţi se pare puţin deplasat? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu cred că e cazul să 
râzi de mine din moment ce ţi-am arătat singura mea 
speranţă pe lumea asta. 
OMUL ZIDULUI: Iartă-mă! N-am vrut să pară că râd de 
tine, dar mi s-a părut că ori îţi baţi joc  de mine, ori nu 
erai conştient de ce-mi arăţi, ori ai vrut să te dai deştept 
cu mine. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nici una, nici alta, 
nici cealaltă. E mai personală. Dar până una, alta, nu ştiu 
nimic despre tine... În afara faptului că eşti mai în vârstă, 
că fumezi ca un turc şi că păzeşti aceste două ziduri 
absurde. 
OMUL ZIDULUI: N-am spus că păzesc aceste două 
ziduri. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Dar ce ai spus?! 
OMUL ZIDULUI: Am zis că îngrijesc zidul la care te 
adăpostiseşi. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: ... Şi soclul? 
OMUL ZIDULUI: În jurul lui s-au construit zidurile. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Şi celălalt zid? 
OMUL ZIDULUI: Nu se mai află în grija mea! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: De ce? 
OMUL ZIDULUI: Mi-a creat numai amintiri neplăcute şi 
am decis să-l las în paragină. Nu mă mai pot mândri cu 
el. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu vrei să vorbim 
puţin despre asta? Poate te mai înveseleşte puţin! 
OMUL ZIDULUI:  Crezi? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Sper! Acum n-am de 
unde să ştiu. Dar din moment ce suntem numai noi pe 

aici, trebuie să-ţi fie greu să n-ai cu cine vorbi în 
majoritatea timpului... În ce fel îngrijeşti zidul? 
OMUL ZIDULUI: E o poveste lungă. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Fǎ-i un rezumat. 
OMUL ZIDULUI:  Eşti grăbit? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu-mi dau seama. (îi 
arată ciobul de sticlă) 
 

 
 
OMUL ZIDULUI: Am să-ţi spun. A început când eram 
de vârsta ta. Primul zid construit a fost cel de acolo pe 
care-l vezi părăsit şi lăsat în paragină. Soclul era deja 
prezent. Nu ştiu de când, dar se spune că e acolo de când 
lumea... Sau a apărut peste noapte... Of, Doamne, mă 
lasă şi memoria... Şi ce e mai trist, puştiule, este că încep 
să uit lucrurile la care se presupunea că trebuie să le ţin 
amintirea vie... Eram la fel de entuziast ca şi tine. Dornic 
de luptă şi viaţǎ, confuz, dar hotărât... Am acceptat să 
stau de strajă zidului şi să clădesc totul, cărămidă cu 
cărămidă, până a ajuns la înălţimea pe care o vezi. Rând 
pe rând oamenii treceau şi se minunau, întrebând ce se 
află pe partea cealaltă a zidului. Le răspundeam cu 
zâmbetul pe buze şi foarte mândru de mine: „De partea 
cealaltă este posibil să găsiţi ceea ce căutaţi sau ce vă 
doriţi, dar nu veţi şti niciodată atâta timp cât veţi avea 
un zid în faţă.” Ha! Ha! Ha! Era de substrat, puştiule, dar 
amuzant mai eram pe atunci. Oamenii care treceau 
zâmbeau ironic; alţii bombăneau şi mă înjurau că am luat 
din timpul lor preţios; alţii mai poposeau două ceasuri în 
faţa zidului şi încercau să caute crăpături prin care ar 
putea să vadă ce se află în partea cealaltă. 
Bineînţeles că nu-i lăsăm... Nu, nu, niciodată! Nimeni nu 
trece peste zidul meu sau face crăpături fără să-l las eu. 
Eu, adică, „JE”. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Şi de asta ţi-a creat 
amintiri neplăcute? Că a trebuit să-l construieşti şi apoi 
să-l protejezi? 
OMUL ZIDULUI: Oh, nu! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Dar? 
OMUL ZIDULUI: Trebuie să ştii ceva despre mine, 
puştiule. Eu când fac un lucru, îl termin. Înţelegi? Îl 
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termin... Şi dacă mai şi merită, îl protejez până în pânzele 
albe cu cea mai mare plăcere. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Atunci, să înţeleg că 
nu prea a meritat protecţia? 
OMUL ZIDULUI: La început, a meritat. Oamenii tot 
reveneau şi-şi exprimau  curiozitatea de a vedea dincolo 
de zidul alb. Eram foarte fericit cu zidul meu. Iar unii 
oameni chiar păreau foarte dornici şi dispuşi să-mi intre 
în graţii pentru a le da mai multe detalii despre 
construcţia mea. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Păi, nu înţeleg de ce 
nu l-ai îngrijit în continuare. Totul părea să meargă bine. 
OMUL ZIDULUI (vizibil iritat): Mă laşi, te rog, să termin 
ce m-ai rugat să povestesc? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: În regulă. N-am 
crezut că vei reacţiona aşa. Pur şi simplu nu înţelegeam 
şi am cerut informaţii suplimentare. 
OMUL ZIDULUI (nervos): Dar ce sunt eu? Biroul de 
informaţii al gării?... (se domoleşte brusc)... Sărmane băiat. 
Tu n-ai nicio vină. Îmi vine greu să vorbesc cu cineva 
după mult timp. Nu eram obişnuit să fiu întrerup. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Te cred. De aia nu 
am avut nicio reacţie. Te rog, continuă... 
OMUL ZIDULUI: Într-o zi a venit un om care a zăbovit 
mai mult timp cu mine polemizând despre zid şi cum a 
fost el creat şi din ce... ca un schimb de informaţii despre 
construcţie. 
Mi-a spus că e curios cum este nivelat pe suprafaţa 
superioară. L-am crezut. O, Doamne! (şi cât l-am crezut 
în bucuria mea de a împărtăşi experienţa cu alt 
cunoscător) Mi-am pus palmele coşuleţ, m-am aplecat cu 
braţele întinse, el şi-a pus talpa pe palmele mele şi m-am 
ridicat până s-a prins cu mâinile-i de marginea frumos 
cizelată a zidului... În momentul acela s-a ridicat în 
picioare pe zid... şi... şi... O, Doamne!!!... Mi-a spus: 
„Omule, aici e minunat! Lasă-mă să mai privesc! M-ai 
fericit cu această privelişte. Lasă-mă să zăbovesc aici. De 
fapt, mulţumesc că m-ai ajutat să ajung aici. Nu te voi 
uita niciodată...” Apoi a dispărut. Nu l-am mai văzut 
niciodată. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Te-a trădat?! 
OMUL ZIDULUI: Nu, nicidecum nu am simţit asta. 
Bine... pe de o parte m-am simţit folosit, dar expresia de 
pe faţa lui m-a convins că făcusem un lucu minunat şi că 
reuşisem să-i provoc bucurie. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Da, dar tu ai rămas 
jos... 
OMUL ZIDULUI: Şi ce dacă? Puştiule, eu am construit 
zidul; crezi că nu puteam să-l dărâm sau să ajung acolo? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Ba da, dar... 
OMUL ZIDULUI: Atunci, lasă-mă să termin. În clipa 
aceea, mi-am dat seama că am fǎcut un bine şi îmi 
doream să-l repet pentru cine merită...  Au mai venit 
oameni pe care i-am servit. Îi analizam şi, după un 
anume timp, le permiteam să urce cu ajutorul meu pe 
zid. Toţi se bucurau şi-mi mulţumeau cu promisiunea de 

a mă pomeni. Până într-o zi când a venit la mine un 
cuplu care îmi lăuda reputaţia de a-mi întinde braţele 
spre a-i ajuta pe oameni să urce zidul şi am obsevat că 
fata era mai uşurică aşa că i-am permis să urce 
construcţia. Încă o dată mi-am făcut palmele căluş, mi le-
a călcat şi s-a propulsat pe zidul de piatră... O, 
Doamne!!!... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Eşti bine? 
OMUL ZIDULUI (vizibil îndurerat): Da... Cred că da... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Pot să te ajut cu 
ceva? 
OMUL ZIDULUI: Puştiule, cum crezi că m-ai putea 
ajuta? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu ştiu, cu orice, nu 
pari a te simţi prea bine... 
OMUL ZIDULUI: Posibil... Uneori amintirile se răsfrâng 
asupra trupului... Vrei să ştii ce s-a întâmplat atunci? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Desigur! Dar la cum 
arăţi, presupun că s-a prăbuşit de pe zid şi s-a făcut 
ţăndări! 

 
 
OMUL ZIDULUI: Puştiule, cât de pueril poţi fi? Ar fi 
fost bine să fie aşa; dar nu... Mironosiţa a urcat şi, în loc 
să zâmbească, s-a aplecat şi a întins mâna după animalul 
care o privea de jos. Şi când zic „animalul” nu mă refer 
numai la caracter, ci şi la aparenţă. Era un buhai de 
bărbat masiv şi pe deasupra şi o jigodie e om. Şi doar am 
încercat să-i spun: „Nu te complica. Te va trage în jos, te 
va distruge...” Degeaba. Cu tot trupuşorul ei firav, a 
reuşit să-l tragă sus. Acolo a căzut peste ea, iar ea a 
dispărut nu ştiu unde. Dobitocul, că altfel nu aş putea să-
i spun, s-a ridicat cu un rânjet de om dereglat la 
mansardă şi mi-a şi trântit-o sfidător: „Tu chiar crezi că 
ea nu ştie ce să facă? Crezi că tu ai ajutat-o în vreun fel? 
A urcat acolo prin puterea ei, ajutată de mine. Tu nu ai ce 
cauta în peisajul nostru comun, eşti un om inutil. Eu am 
toate meritele, pentru ceea ce este ea”... Am rămas „O, 
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Doamne!!! Cum poate o fiinţă umană gândi astfel!?” Nu 
aşteptam şi nu aveam nevoie de mulţumirile lor, dar pur 
şi simplu nu ştiam cum să reacţionez. Nu făceam asta 
pentru mine, ci pentru ei... Pentru ei, care vroiau să vadă 
dincolo de zid, pentru fericirea de pe chipul lor, pentru 
împlinirile lor... Colac peste pupăză au venit alţi doi care, 
cu toată flegmatica lor superioritate, s-au folosit unul pe 
altul să urce zidul, în timp ce eu încercam să-mi revin, ca 
să ajungă sus pentru a-l desprinde piatră cu piatră, 
râzându-mi în faţă cu: „Ramolitule, mai existǎ ziduri din 
astea de rahat. Ce-ar fi să-i mai aducem o notă de 
originalitate? Că ne miroase a copie ieftină. Nu de alta, 
dar poate ieşi şi tu din serviciu şi-ţi iei un concediu 
permanent, poate de şomaj... Ce-ar fi?...” 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Nu te simţi deloc 
bine... Aşază-te, odihneşte-te, respiră... E mai bine. 
OMUL ZIDULUI: Din clipa aceea mi-am spus: „Da?! Ei 
bine, vreţi să scăpaţi de mine? V-am servit destul. V-am 
ajutat, v-am zâmbit şi voi mi-aţi înşelat aşteptǎrile... Ei, 
bine, destul, e timpul să mă ocup de mine! Vreţi să mă 
îngropaţi? Nu aveţi voi atâta putere cât să mă trageţi pe 
mine la fund. E cazul să vă arăt cine pot fi. Aşa că, am 
făcut al doilea zid, mai solid, mai înalt şi mai sfidător. 
Nimeni nu va trece de zidul acesta decât dacă vreau eu şi 
este cu adevărat vrednic. Ascultă la mine, puştiule, dacă 
vrei să faci ceva bine, fă-o cu mânuţa ta. Cea mai cruntă 
armă împotriva duşmanilor este succesul tău. Mi-au 
văzut zidul şi au încercat iar să treacă de el, deşi ar fi 
putut sǎ-l ocoleascǎ... Nu i-am mai oprit, ca alte dăţi, să 
caute prin crăpături. Nu, pur şi simplu e perfect. E zidul 
meu, iar ei n-au decât să se milogească; nu vor mai trece 
niciodată. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Da, e frumos, dar 
acum trebuie să-ţi tragi puţin răsuflarea, pentru că eşti 
cam palid. 
OMUL ZIDULUI: Nu pari deloc impresionat de semeţia 
acestui zid măreţ... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Ba da. Dar mă 
îngrijorează mai mult starea ta de sănătate... Nu arăţi 
deloc bine şi răsufli greu. 
OMUL ZIDULUI: Las-o-n-colo de sănătate, inima poate 
să şi crape în mine: asta rămâne, puştiule (arată înspre 
ziduri), în urma mea... Şi cu asta mă mândresc... Nimeni 
nu mă mai poate ataca... Sunt hărşit prin viaţa deja. 
(priveşte soclul) Ascultă la un lup bătrân… Asta este, chiar 
dacă ei nu o vor recunoaşte... 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA observă privirile 
bătrânului spre soclu şi începe să-l contemple) 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu mi-ai spus niciun 
detaliu important despre piesa asta centrală, 
OMUL ZIDULUI: Nu e nimic de spus despre el, chiar 
dacă ei nu vor recunoaşte, nimeni nu a reuşit să facă ce 
am făcut eu... apropos de asta, nu ştiu nimic despre tine, 
puştiule, ce-ar fi să-mi împărtăşeşti câte ceva despre tine, 
bineînţeles, în afară de cioburi... 

OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu a fost 
dintotdeauna un ciob. 
OMUL ZIDULUI: Mă îndoiesc că cineva ar scoate 
cioburi spre producţie pentru consum civil. Deci, spune-
mi despre ciobul ăsta mirific. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (cu tristeţe privind 
ciobul): L-am primit când eram mai mic, era la început o 
clepsidră cu un nisip argitiu, iar cadrul dintr-un lemn 
frumos lăcuit şi foarte roşu... 
OMUL ZIDULUI: Lasă dulcegăriile. Nu mă mai 
afectează astfel de sentimentalisme aşa că mai tai-o. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (impasibil 
comentariilor): Dulcegării sau nu, e parte din mine şi n-
am să renunţ la descrierea ei, însă ca să-ţi fac hatârul, am 
s-o mai scurtez, nu de alta dar se pare, după răsuflare, că 
eşti mai pe fugă decât mine. 
OMUL ZIDULUI:  Iar începi să te obrăzniceşti... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Ba, deloc. Mi-ai cerut 
să-ţi povestesc şi acum mă zoreşti aşa că mă simt nevoit 
să scurtez. 
OMUL ZIDULUI: Ai dreptate; cred că de la o vârstă 
încolo îţi cam pierzi răbdarea şi uiţi cât de fantezistă este 
tinereţea... Să ştii că te invidiez, puştiule... dar lasă asta, 
continuă. Ce s-a întâmplat cu clepsidra? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Ce era de aşteptat, 
din moment ce am rămas cu un ciob. 
OMUL ZIDULUI: S-a spart. ai fost neatent şi ai scăpat-o, 
însă ţi-era atât de dragă încât ai păstrat un ciob mai puţin 
tăios? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Pe aproape. Doar că 
n-am scăpat-o şi nici nu am păstrat un ciob din regret. 
OMUL ZIDULUI: Dar? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Atât mi-a rămas. Am 
încredinţat-o... Asemeni zidului tău, asta era lucrul cel 
mai de admirat la mine. Mulţi mă admirau pentru 
clepsidra mea cu nisip argintiu şi mă rugau să le arăt şi 
lor cum sclipeşte nisipul în drumul sau dintr-o parte în 
alta. La început îmi plăcea să-i zădărăsc şi să le spun că 
nisipul e magic şi că doar eu am puterea să-l activez. 
Vezi tu, aveam nişte trucuri cu imperfecţiunile sticlei din 
care era făurită clepsidra. Ciobul pe care îl am e singura 
parte perfectă din acel lucru minunat. Restul structurii 
era plin de imperfecţiuni şi inegalităţi. Aceste 
imperfecţiuni creau în percepţia mea toată savoarea 
acelei străluciri, fiindcă doar eu le ştiam şi puteam să le 
pun în valoare în lumină, astfel încât să fur ochii 
privitorilor... Nu despre asta e vorba în lumea noastră? 
OMUL ZIDULUI: Nu înţeleg la ce te referi. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: O, ba da! 
OMUL ZIDULUI: Nu cred. La mine era un lucru real. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Şi la mine. Dar 
amândoi ascundeam în spatele construcţiilor noastre, 
iluzia unui lucru ideal, unei perfecţiuni pe care toţi 
doreau s-o cunoască, doar că nu reuşeau să-şi dea seama 
cum... 
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OMUL ZIDULUI: Începi să mă iriţi şi să îmi reduci 
întreaga muncă la o înşelătorie de doi bani, la o clepsidră 
care amăgeşte oamenii... Când ajungeau pe zidul meu 
toţi erau fericiţi... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Exact despre asta 
vorbeam. Crezi că omul când vedea acea strălucire, nu se 
minuna? Nu-şi delecta privirea cu un lucru pe care eu îl 
vindeam ca fiind magic? 
OMUL ZIDULUI: N-am de gând să mă cert acum cu 
tine puştiule; aşa că du-ţi ideea mai departe. Până la un 
anumit punct s-ar putea să ai dreptate. Ce-a păţit 
minunata ta clepsidră magică? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Mai nimic. Doar că 
asemeni ţie, am cedat şi eu... 
OMUL ZIDULUI: În ce sens? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Iniţial doar arătam 
ce poate face, dar încetul cu încetu,l chiar ofeream 
privelişti din ce în ce mai minunate, încât, cei prinşi de 
vrajă, îmi cereau din ce în ce mai des să le arăt vicleşugul 
din spatele spectacolului de lumini. Eu le arătam şi mă 
bucuram de aprecierea lor. Apoi, treptat, au vrut să 
atingă, să privească mai îndeaproape. Sub presiunea 
succesului, le-am oferit ocazia să atingă clepsidra, ba 
chiar să şi încerce a obţine magia nisipului. Am avut 
încredere în ei... Cred că ăsta este cusurul meu. Prea uşor 
mă încred în oameni. 
OMUL ZIDULUI: Ăsta nu e tocmai un cusur, dar devine 
problematic în momentul în care nu faci distincţia între 
cine merită încredere şi cine nu. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Posibil... 
OMUL ZIDULUI: Până acum nu mi-ai spus nimic nou. 
Toţi oamenii vor să aibă de la tine tot ce le poţi oferi. 
Când le arăţi ceva, vor să absoarbă toată vlaga de la tine. 
Oamenii vor să te îngroape. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Le-am permis s-o 
atingă... Eu care nu lăsăm pe nimeni să se apropie de 
lucrul meu cel mai preţios. Restul au venit ca gângăniile. 
Nimănui nu-i ieşea să obţină acel efect minunat. Eu îi 
lăsam şi zâmbeam pe sub mustăţi. Eram în centrul 
atenţiei, mă bucuram de toată stima lor. Nu ştiam că ce 
este la vedere, este intotdeanua vânăt. Nu ştiam că 
printre curioşi, se numără întotdeauna şi răuvoitori care 
poartă pizmă sau care pur şi simplu nu înţeleg că există 
lucruri frumoase tocmai prin prezenţa lor... Gloata de 
oameni se mări în jurul meu şi a clepsidrei. Le-am dat-o 
cu toată bucuria, să încerce a o face străluci asemeni 
soarelui. Obiectul trecea din mâna în mâna cu o viteză 
uluitoare. Unii se şi luau la harţă pentru a mai poposi 
câteva clipe în jurul mărului discordiei. Am început să 
mă îngrijorez. Nu mai ştiam unde-i clepsidra. Vedeam 
doar o adunătură înfometată de lupi în a găsi secretul 
unei imperfecţiuni. Am încercat să o recuperez, dar 
parcă de ficare data când mă apropiam de ea, cineva o 
pasa mai departe, parcă în ciudă. Panica începea să se 
instaleze încetul cu încetul. Degeaba urlam în mulţime: 
"E a mea!... Nu mi-o furaţi!... V-am delectat privirea cu 

strălucirea sa... de ce o aruncaţi de colo colo ca pe un 
obect lipsit de importanţă... ca pe o carne la abator?!... 
Mişeilor... nu vi se cuvine... nu o răpiţi... e strălucirea 
mea... e strălucirea mea... e numai a mea!!!" 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA cedează nervos şi începe 
să plângă privind în gol) 
La un moment dat am văzut un pâlc mai concentrat de 
oameni care purtau o dispută mai aprinsă... era acolo... 
clepsidra mea cu nisip argintiu era acolo... am început să 
dau din coate... să calc peste ei... dar mă trăgeau în 
spate... eram atât de aproape... îi şi vedeam cadrul de 
lemn roşu în mâinile a o sumedenie de inşi c trăgeau în 
toate părţile pentru a intra în posesia unui lucru ce-mi 
aparţinea... Mă durea, bătrâne... trăgeau în toate părţile... 
urlau... se pocneau... degeaba încercam să le strig să se 
oprească... obosisem... nu mai puteam urla... răzbii... mă 
târam printre picioarle lor cu speranţa de a ajunge cât 
mai aproape de ce era al meu... Era cadoul meu... era 
trucul meu... eram acolo, în sfârşit... când deodată o 
pârâitură... s-a făcut linişte... ca de mormânt... o 
eternitate... razele parcă pătrundeau prin pâcla de 
animale însetate dezvăluind strălucirea unui nisip 
argintiu zdrobit de orgolii.. Mii de clinchete de stcilǎ îmi 
inundară timpanele cu zgomotul a sute de tamburine de 
război... Ticǎloşii o omorâseră... o făcuseră bucăţi. Dar 
nu... asta nu le era de ajuns... s-au năpustit ca ulii să 
adunce cioburi şi nisip... m-au zdrobit sub o masă de 
carne putredǎ... Cu ultimele puteri, am întins mâna la 
timp să apuc acest ciob care, spre fericirea sau nefericirea 
mea, era singurul segment perfect din acea creaţie. Am 
căutat să mă refugiez şi să fug de ei... unii mă întrebau 
de ciob... alţii râdeau de soarta clepsidrei... totuşi această 
bucăţică o ţin cu mine şi poate într-o bună zi o voi 
recompune. 
OMUL ZIDULUI: Deci totuşi ai un scop şi un ţel... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Se poate spune şi 
aşa, dar chiar şi cu ea recompusă, probabil aş lua-o de la 
capǎt şi aş ajunge în acelaşi punct.. deci, în consecinţă... 
nu intr-colo mă îndreaptă paşii... dar voi descoperi. 
OMUL ZIDULUI: Ştii ce am observat eu la povestioara 
ta? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Nici nu ştiu dacă 
vreau să aflu... dar te-aş ruga să-mi spui! 
OMUL ZIDULUI: Câtă indecizie. Ha! Ha! Ha! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Poţi să râzi.. dar 
fiecare avem ceva la care ţinem şi prin care putem fi 
răniţi.; în cazul tău, e un zid măreţ, iar al meu - o 
clepsidră micuţǎ, dar strălucitoare... 
OMUL ZIDULUI: Ai dreptate, fiecare cu bagajul şi 
valoarea lui... şi mie mi-a fost greu când eram ca tine, dar 
n-am găsit un ramolit al cărui zid să mă adăpostească; 
dar ştii care a fost problema ta? 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Care? 
OMUL ZIDULUI: Nu ţi-ai folosit darul cum trebuia... 
clepsidra nu fură ochii prin strălucirea sa, ci indică 
timpul... ţi-ai irosit timpul pe strălucire puştiule, decât pe 
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esenţǎ; iar în urma nesăbuinţei tale, le-ai pierdut pe 
amândouă... 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA se prabuşeşte la pieptul 
OMULUI ZIDULUI şi se pierde între lacrimi de aur) 
 

 
john henry fuseli, pp.444-444 
 
 

OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Ştiu.. ştiu... mi-e 
ciudă... am pierdut lucrul care era cel mai de preţ... l-am 
împrăştiat pe lucruri inutile... nu mai am ce pierde sau 
câştiga... ştiu... nu mai am magie şi sunt într-un capăt de 
drum... primeşte-mă, domnule să-ţi fiu ucenic.. lasă-mă 
să stau cu tine aici... să am un rost... 
OMUL ZIDULUI: Nu 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Te rog... nu am să fac 
probleme... voi învăţa tot ce e de învăţat... îţi voi 
continua munca... voi avea grijă de zidul ce împiedică 
lumea să murdărească frumosul de pe partea cealaltă... 
OMUL ZIDULUI: Nu se poate.. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Te implor... îţi voi 
face întocmai voia... nu mă lăsa... 
OMUL ZIDULUI:  Nu. Nu. NU!!!! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: De ce?... 
(deznădăjduit) De ce?... De ce? ...Până şi tu crezi că nu mai 
pot face nimic... nici măcar aici. 
OMUL ZIDULUI: Locul tău nu e aici... doar eu stau de 
strajă aici... tu va trebui să pleci. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Unde? S-o iau, iar, 
de la capăt? Iar?!!! (urlă) Am obosit... nu mai vreau s-o 
iau de la început... 
(OMUL ZIDULUI priveşte zidul, se scutură de praf şi se 
apropie de construcţia măreaţă) 
OMUL ZIDULUI: Nu am spus nicio clipă că stau de 
strajă, prin zidul acesta, la porţile frumosului. Dincolo nu 
e o lume, raiul, sau paradisul... e o altă lume... dar locul 
tău nu e aici.. trebuie să mergi mai departe... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu mai vreau 
nicăieri... vreau să mă odihnesc... vreau să prind 
rădăcini... vreau să aparţin... 
OMUL ZIDULUI: Ce e cu tine copile? Ai înnebunit? Ţi-
aş da nişte pumni în cap cu mare drag... îţi spun asta 
pentru că eşti ca şi copilul meu... sunt oameni care şi-ar 

tăia şi o mână ca să urce zidul... hai nu te mai prosti şi 
boci ca o muiere şi vino lângă zid... am îmbǎtrânit eu... 
dar pe persoanele la care ţin.. eu nu le las (îl zguduie cu 
lacrimi în ochi)... auzi? Nu le las... eu nu te las copile... hai, 
pune piciorul în palmele mele.. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (plângând puternic): 
Nu vreau... eu rămân aici... nu vreau să rămâi singur... 
OMUL ZIDULUI (îl ia de umeri): Ascultă copile... eu asta 
fac de multă vreme... nu se va schimba cu nimic.. tu n-ai 
de ce rămâne aici... trebuie să mergi înainte... dar cu paşi 
mărunţi şi siguri... uite aici: (scoate din buzunar un ceas cu 
lanţ ruginit) Ăsta nu are nisip, şi nici nu străluceşte.. dar 
îţi arată mai precis timpul tău... încearcă să îţi aduci 
aminte să-l întorci ca să te trezeşti la timp pentru a 
străluci tu... nu el. Tu. Şi dacă într-o zi vei avea ocazia să 
dai peste vreun rătăcit, arată-i calea! Calea lui! 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA păşeşte sfios în palmele 
OMULUI  ZIDULUI, ridică mâinile şi se prinde cu mâinile 
de muchii, ridicându-se mai departe în picioare şi pivind cu 
ochii în lacrimi înspre omul care a rămas jos) 
OMUL ZIDULUI: Pleacă! Tu, n-auzi? Că te omor cu 
mâna mea... Pleacă! 
(OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA  se pierde după zid) 
OMUL ZIDULUI:  Pleacă... s-a pierdut şi el... dar măcar 
nu-mi pare rău... câţi să fie? 6? 7? Cui îi mai pasă, crezi că 
vreunul şi-a mai iţit capul de după zid să zică... 
(din dreptul zidului se aude o voce care strigă: "Omuleee, 
mulţumesc! Mulţumesc! Mulţumesc!") 
OMUL ZIDULUI: Exact... am început să aud voci? Aşa 
păţeşti... după o anumitǎ vârstă, începe să te apese 
povara anilor şi simţurile să te trădeze... 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA (de după zid): Omule... 
OMUL ZIDULUI: Ce faci zǎludule? Nu fi nebun! Nu te 
întoarce! Nu! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA: Nu mă întorc. Nici 
gâmd! Dar nu e în regulă să stai cu mâinile în sân păzind 
un zid pustiu. Nici locul tău nu mai e acolo... am înţeles 
(aruncă o funie invizibilâ) Prinde asta... 
OMUL ZIDULUI: N-am s-o fac! Dacă vroiam să merg 
acolo unde se aud pescǎruşii, nu mai construiam deloc 
zidul. 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Nu, n-ai înţeles! 
Prinde funia... locul tău nu e acolo, bǎtrâne, ascultǎ-mǎ! 
(OMUL ZIDULUI escaladează timid pe funie până în dreptul 
piedestalului şi călcă pe el) 
OMUL ZIDULUI: Mai departe de atât nu voi urca. 
Ajunge. Mǎ ameţesc înǎlţimile! 
OMUL CARE NU ŞTIE CE VREA:  Nici nu trebuie... ai 
ajuns la locul binemeritat. Veghează-ţi opera, bătrâne, de 
pe poziţia unui om ce merită toată admiraţia lumii. 
 
(Ţipete nesfârşite de pescǎruşi) 
 
 

C O R T I N A 
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CV tradotto da Livia DĂNULEŢ 

 
Fluid 

 
 
Sunt prezenţa acestei dimineţi  
Ce-şi naşte lumina din aburi şi ceţi 
Sunt pasărea ce scăldată-n lumină 
Se răsfaţă -n armonia văzduhului deplină 
Ochiul meu se aprinde diamant 
Peste luciul lacului Tău de bazalt  
Orbit se alintă cât să cuprindă zarea 
Când în vecinătatea mea e marea  
Mă -nvălui în valuri, în ea mă risipesc 
Şi când din spuma-i argintie iarăşi mă ivesc 
Se aşterne peste trupul, şi sufletul meu 
Pacea, binecuvântarea Ta, iubite Dumnezeu! 
Sunt fluidul dumnezeirii încarnat 
Sunt densul fruct al mării fermecat! 
 

Fluido 
 
Sono la presenza di questa mattina  
Che nasce la sua luce da vapori e nebbie 
Sono l’uccello che bagnato in luce 
Si vezzeggia nell’armonia del pieno etere 
Il mio occhio si accende diamante 
Sopra il lustro del Tuo lago di basalto  
Accecato si accarezza come per comprendere  

l’orizzonte 
Quando vicino a me c’è il mare  
Mi avvolgo nelle onde, in essa mi dissipo 
E quando nella sua schiuma argentata sorgo di  

nuovo 
Si stende sul mio corpo, e sulla mia anima 
La pace, la Tua benedizione, caro Dio! 
sono il fluido incarnato della divinità 
Sono il denso frutto del mare incantato! 
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Vis de nuntă 

 
 
Distanţe cosmice străbat, cu tine colind 
Scântei de stele m-ating şi m-aprind  
Printre aştrii nopţii ne ţinem de mână 
Ard în flăcări miraculoase sub lună... 
Culegem lumini din sori neştiuţi 
Semn magic ni se aşează pe frunţi 
Împletim în şiraguri splendoarea, 
Din ochii tăi izvorăşte candoarea. 
Beţia noastră nu-i din cupa cu gin 
Imperiul nostru e unic, sacru, virgin 
Celor fără speranţă nu li se dezvăluie  
Iubirea-l stăpâneşte, magic îl învăluie! 
Râde cu tine deodată, întregul univers 
Când în iubire găseşti adevăratul sens. 
 
 
 

Te căutam, 
doamne ! 
 
 
Te căutam departe, în galaxii uitate 
Ca pe un extaz, un trubadur în noapte 
Miracol, fulger, suflu mult chemat 
Te căutam nedumerită, pe înserat 
Te ghiceam în mirările sângelui 
În pâcla dimineţii, zborul îngerului 
În pajiştea nădejdii mele, adorare 
A cerului, implorare-nălţată spre zare 
In mâinile a ruga pioasă-mpreunate 
Spre înfloriri, albastrul cer, apoi lăsate 
În dezmierd ca un copil ademenit 
De aleanul cântecului de adormit. 
Erai atât de aproape, Tu! învolburare şi flaut 
În tainiţa făpturii acum ştiu să te caut! 
 

Sogno di 
matrimonio 
 

Distanze cosmiche sto attraversando, con te  
vago 

Scintille di stelle mi sfioro e mi accendo  
Tra gli astri della notte ci teniamo per mano 
Sto bruciando in fiamme miracolose sotto la  

luna... 
Raccogliamo delle luci da soli in saputi 
Segno magico si siede sulle nostre fronti 
Intrecciamo in colonne lo splendore, 
Dai tuoi occhi sorge il candore. 
La nostra ubriachezza non è dalla coppa di gin 
Il nostro impero è unico, sacro, vergine 
A quelli senza speranza non si rivela 
L’amore lo avvolge, affascinante lo avvolge! 
Ride con te all’improvviso, l’interro universo 
Quando nell’amore trovi il vero senso. 
 

Ti stavo 
cercando, dio ! 
 

Ti stavo cercando in lontananza, in galassie  
dimenticate 

Come cercavo un estasi, un trovatore nella  
notte 

Miracolo, fulmine, soffio molto chiamato 
Ti stavo cercando confusa, al crepuscolo 
Ti indovinavo  nelle meraviglie del sangue 
Nella caligine della mattina, nel volo  

dell’angelo 
Sul prato della mia speme, adorazione 
Del cielo, supplicazione alzato verso alzato  

all’orizzonte 
Nelle mani giunte per una devota preghiera 
Verso le fioriture, il cielo azzurro, poi lasciate 
Nel vezzo come un bambino adescato 
Dalla nostalgia del canto addormentato. 
Eri cosi vicino, Tu! Vortice e flauto 
Nella cava dell’essere adesso so che ti sto  

cercando! 
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Culege-mă cum 
sunt 
 
 
Sunt ca şi tine, creată în mister 
Sunt arbore cu rădăcinile în cer 
Loc binecuvântat din ascunzişul zării 
Răsfrânt înfiorat în taina cărnii 
Ramurile lui cresc ciudat, din iubire 
Până ating pământul spre împlinire 
Sau dimpotrivă, cresc drepte în sus 
Amintindu-ne de pomul vieţii, de Iisus 
De valea uitării prin care am trecut ca focul 
Văzând locul unde s-a revărsat sfios norocul 
Amintindu-ne drumul de departe, ce vine 
rotund 
Spiralat, izvorât din Cel fără de Început 
Timpul dragostei, timpul iertării este sfânt 
Sunt fructul lui, culege-mă aşa cum sunt!. 
 
 
 

Recunoaştere 
 
 
Dimineaţa aceasta azurie eşti Tu 
Obsedantul, Luminatorul meu zeu, 
Adierea aceasta este suflul Tău 
Care mă învăluie cu şoaptele neauzite 
Ale ingerilor ; acest luminiş al pădurii  
Este o parte din lumina Ta, Marite 
Slavitule! sub Mâna Ta eu radiez iubire 
În lumina nevăzutelor, neştiutelor astre  
Sub magneticele Tale oglinzi albastre 
Ce mă cheamă spre izvorul Tainei 
Să vin, pe calea curcubeului spre Tine 
Despovărată de dorinţi mărunte, inutile. 
Ostrov cu îngeri m-aşteaptă răbdători 
Cu cheile trăirii, dăruite de alte ursitori. 
 

Raccoglimi 
come sono 

 
Sono come te, creata nel mistero 
Sono albero con le radici nel cielo 
Benedetto posto nel nascondiglio dell’orizzonte 
Risvolto atterrito nel mistero della carne 
I suoi rami crescono stranamente, dall’amore 
Fino a toccare la terra verso l’adempimento 
O al contrario, crescono diritto in su 
Ricordandoci dall’albero della vita, di Gesù 
Dalla valle  della dimenticanza, la quale 
abbiamo attraversata come il fuoco 
Vedendo il luogo in cui è straripata timida la 
fortuna 
Ricordandoci dal cammino da lontano, 
provenendo rotondo 
Spiragliato, disceso da Quello che non ha inizio 
Il tempo dell’amore, il tempo del perdono è 
santo 
Sono il suo frutto, raccoglimi come sono!. 
 
 

Riconoscimento  

 
Questa mattina azzurra sei TU 
Ossessiva, il mio Lucernario dio, 
Questa brezza è il Tuo soffio 
Quale mi avvolge con sussurri non sentiti 
Degli angeli ; questa radura del bosco  
É una parte della Tua luce, Ingrandito 
Glorificato! Sotto la TUA MANO io irradio 
amore 
Nella luce delle degli non visti, non saputi astri  
Sotto i Tuoi magnetici specchi blu 
Che mi chiamano verso la fonte del Mistero 
A venire, sulla via dell’arcobaleno verso Te 
Alleggerita da desideri minuti, inutili. 
Isola con angeli mi aspetta con pazienza 
Con le chiavi del vivere, regalate da altre 
parche. 
 

Tradotto da Alexandra RADU 
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Viorica MOCANU 

 
 
m-aş smulge 
din izvor 
 

mă amăgesc cu un timp mizerabil 
care trece atât de greu 
peste rănile mele 
ar trebui ca trecerea lui 
să vindece 
însăşi trecerea mea absurdă 
în genunchi 
cu fruntea lipită 
de urma zeului taumaturg 
şi inima arsă de furia 
acelui râu clocotitor 
ce izvorăşte din mine 
spre nicăieri 
m-aş smulge din izvor 
şi m-aş pune pe cerul lumii 
dar ce rost aş avea înafara mea 
când taina trecerii 
trăieşte în mine 

 

role de film 
mut 
 

tu eşti în groapă 
eu îmi doresc să ieşi 
şi să vii la mine 
tu îţi doreşti să intru 
şi să vin la tine 

e miezul nopţii iar 
 
,,nu, nu mai ţine mortul în casă 
du-te şi îngroapă-l femeie 
plângi 
plângi până groapa lui se va umple 
şi se va închide cu malul lacrimei tale 
apoi întoarce-te acasă 
cinsteşte-i amintirea 
cu ferestrele deschise 
păstrează curat 
tot ce-ai învăţat 
de la mortul tău când a fost viu 
femeie,, 
e ora 7 dimineaţa 
eu nu mai sunt plină de moarte 
tu eşti gol de viaţă 

 

din moarte 
 

uneori doar aştept 
să treacă timpul... 
inima mi se opreşte 
gândurile îmi dispar 
şi totul în jur e depărtare 
e ciudat 
cât de adâncă mi-e tăcerea  
uneori 
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e ca şi cum aş asculta moartea 
propriului meu timp 
e ca şi cum l-aş sugruma 
i-aş tăia venele l-aş descărna 
apoi aş aştepta umilă 
să răsară fericirea mea 
din mâine 
o fericire rotundă 
razantă vibrantă 
aştept... 
ce poate răsări din moarte 

 

 
 

pe lângă 
Dumnezeu 
 

m-am căutat  
pe drumuri 
printre oameni 
cu dor de zile 
şi de nopţi 
în mătase albă 
m-am căutat  
până m-am rătăcit 
în anotimpuri 

eram tot în mine, desigur 
dar într-un mine 
altfel 
o dată ceresc 
o dată pământesc 
o dată pământesc 
o dată ceresc... 
atât de mult te-am căutat 
ca să mă găsesc 

 

falsa ta iubire 
 

înrobită în tine 
 m-ai vrut 
fără să-mi ceri  
fără să-mi spui 
un cuvânt 
un abur ce înalţă dorinţele tale 
nerostite 
nu-ţi voi mărturisi 
niciodată 
că dincolo  
de măduva oaselor mele 
se află un capăt unde 
tu  
eşti viu 
testând la nesfârşit 
limitele mele 
tie nu-ţi voi spune niciodată 
că orice drum ai alege 
viaţa ta este  
în mine 

 

suflet azvârlit 
 

când am îmbrăţişat iubirea ta 
nerotundă 
toţi pescăruşii cerului 
ţipat-au 
în sângele rostogolind 
destinul ghimpilor de dor 
şi eu mergeam 
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prin iarnă 
căci mi-azvârlisem sufletul 
înainte 
mirosea a ger 
şi-n fiertura gerului tău 
inima mea 
nu înceta să-ţi atingă 
buzele crude 
tăcând şerpeşte 
 

 

mă văd venind 
 

închis într-o lacrimă 
înăuntru arzând 
dorul de tine 
devine 
un fel de plâns 
nelămurit 
căci n-am trăit 
nici n-am murit 
cu tine 
 
departe  
în ochii nimicului privind 
am izbândit 
la suflet să-mi pun gratii 
dar tu  
nu apucasei 
dragul meu  
 
să pleci 
şi-acum  
în genunchi îndreptăţită cer  
raiul  
pe pământul din mine 
închis într-o lacrimă  
arzând 
în inima mea ce s-a repezit 
în prea multe ispite... 
 
plâng şi ard şi plâng 
dar păstrez puterea  

să cred  
în iubirea cea desăvârşită 
la capătul anilor de moarte 
ce-am trăit 
azi s-a ivit 
întâia oară clipa 
ce-a lipsit 
rotundul să-l închidă  
 
şi-a secat 
fluviul nelămuririi mele 
şi văd... 
 
mă văd venind 
din dorurile grele 
în mine  
întregind 
liniştea din stele 
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Andreea Violeta BOBE 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Imbrăţişez perna,  
Gândindu-mă cu disperare  
La tot ce a trecut, 
La valul de ură revărsat peste oameni. 

 

*** 
Unde-a dispărut pinul cu pere coapte şi 

zemoase?  
Ah, ce dor îmi e să-l visez, să-i simt 

mirosul tânăr de-un etaj, să-mi aplec gheruţele 
spre el de la balcon. 

Ah pinule, pinule, de ce n-ai mai 
crescut? De ce nu mă mai învăluieşti cu 
mireasma ta de faleză obosită? De ce te-ai 
cufundat în pereţii de cretă ai toamnei? De ce?  

Mi-e dor de hotelul de lângă faleză unde 
citeam „Lorelei”.  
 

*** 
Daca-aş putea să-mi revărs ura prin 

junghiuri de cuţite aş face-o  
Aş omorî cu sânge rece, aş rupe carnea 

de pe oase, aş fierbe lumea-n smoală neagră  
Urăsc, pur şi simplu,  
Sufletul mi-e plin de fiere,  
Inima pompează doar furie,  
Ochii văd pe cei ce trebuie să piară, să 

moară-n chinuri, rugându-mă să-i cruţ.  
 

Răzbunarea e singura dulceaţă ce-mi 
unge buzele uscate, crăpate, stoarse de fluidul 
bucuriei, ce demult a pierit în umbra celorlalţi.  

Nu (mai) vreau ca alţii să se bucure de 
ceea ce eu nu am, să râdă că n-am; 

m-am săturat  să strige “nebuna” sau 
“cretina”, să râdă de-al meu nume cu nesaţ,  

s-arate cu degetu’ pe stradă, să-mi 
spurce imaginea-n drum.  
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Psihologia 
pixului   
   
 
I)  
Senzaţia, percepţia  
mi-au dat bătăi de cap,  
căci stăteam pe scaun.  
 
Pe-atunci împleteam muci in giuvaeruri  
visam un nasture căzând de la cămaşă, 
când colo, cravata acoperea frumosul (…)  
 
Răsfoiam hârtia,  
măzgăleam cu pixul verde  
pereţii de cretă ai toamnei,  
dormeam visând paltonul mov  
căzând din mâna cea bărbătoasă.  
 
Şi fulgii de ceară păreau mai drogaţi, 
când eu râdeam văzând pix roşu  
ce taie parcă stupida mea visare.  
 
Privirea aspră mustra pisicile gingaşe,  
un dans de vorbe, gesturi stigmatizate,  
o voce groasă cu mlădieri de vulpe,  
şi şoapta ce-mi refuză amorul absolut.  
 
 
 
II)  
Sacoul vechi  
îmbâcsit de naftalină, 
îl mângâiam atunci când nu vedea, 
îi curăţam pantofii cu oja străvezie,  
rujam cămaşa cu gulerul oranj.   
 
 

 

*** 
Sunetul de pian mi-a întors creierii pe 

dos.  
Maţele mele vomau tristeţe, vise 

spulberate de crudul adevăr şi  fantezii 
dărmate de  palma  destinului.  

Cuţitul stătea pe masă, mă chema să-l 
încerc, dar parcă tot sticla de coniac răsuna mai 
pătrunzător. Un munte de pastile, o cană de 
coniac şi-adio. Adio vise iluzorii, adio crud 
adevăr!  

Speranţa a murit; incertă e mintea 
omului nebun. Doar incertitudinea e singurul 
lucru nespontan din tot haosul acesta.  

Aş vrea să-l fi dărmat, dar el m-a 
înghiţit. Ah, cât urăsc!  

Am vrut să-mi răsucesc ghinionu-n 
vene, dar n-am reuşit, nici s-alung câinii n-am 
putut. Ei au muşcat lacom din carnea fragedă, 
ce stătea parcă să zboare.  

N-am putut să alung nimic, aşa că am 
fugit. Am încercat să mă ascund, dar nicăieri 
nu era loc. Vagabonzii au amanetat toate casele 
pustii. 
 Aşa că am rămas să-mi sinucid minţile-n 
haos.   
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Pastila cu gust de depresie  
 

e vreo două săptămâni 
Llerg a început să aibă crize 
de nervi, insomnii, iar 

pastilele nu reuşeau decât să-i 
amâne episoadele depresive. Ceaiul 
de tei şi cutia cu calmante nu lipseau 
de pe noptiera lui. Adeseori seara se 
ducea în depozitul de medicamente 
ca să-şi administreze singur 
supradoze de iluzii. Extazul nu dura 
mai mult de câteva ceasuri, iar după 
încetarea efectului starea lui se 
agrava. Singurul moment de bucurie 
era vizita muzicienilor de la teatrul 
din oraş. Clipele petrecute alături de 
alţi instrumentişti îi vindecau rănile 
spiritului. Chiar şi pentru un 
criminal arta reprezintă un izvor 
nesecat de libertate şi iubire sinceră. 
Cu ajutorul ei, oamenii, dar şi 
fiinţele umanoide îşi revarsă-n 
valuri dogoritoare latura frumoasă a 
personalităţii lor, leagă prietenii pe 
viaţă, apoi mor cu zâmbetul pe 
buze. Din păcate nu toţi reuşesc să-şi 
facă prieteni, iar marea majoritate a 
acestora sfârşesc în mod cumplit, 

singuri, uitaţi de lume. Exact în 
aceeaşi situaţie era Llerg. De cinci 
luni de zile de când au plecat 
muzicienii în străinătate se simţea 
străin în propriul conac. Pasiunile 
sale artistice se ofileau pe zi ce trece. 
În locul veseliei, petrecerilor s-a 
aşternut depresia. Nici măcar 
romanele ruseşti nu mai ofereau 
acea savoare ca în vremurile de 
demult. Cam de vreo cinci ani de 
când a dispărut Genoveva întreg 
universul s-a ruinat.  

Genoveva era un înger căzut 
care cutreierea lumea în speranţa de 
a-şi găsi alt scop decât cel impus de 
providenţă. Prima intersectare între 
cei doi a avut loc atunci când Llerg a 
răpit un grup de copii dintr-un 
sătuc, iar Genoveva a încercat să-i 
salveze. În urma bătăliei ea a căzut 
răpusă de drujba nemiloasă. Aripile 
ei erau tăiate de la baza coastelor, 
toracele i-a fost spart sub impactul 
obiectului tăios, două degete i-au 
zburat la cinci metrii distanţă de 
trup. Pur şi simplu îngerul era 

înfrânt de o banală unealtă 
omenească. Când s-a apropiat să-i 
reteze capul Llerg a simţit pentru 
prima oară un sentiment cu totul 
ciudat. Pur şi simplu nu putea să ia 
viaţa acelei fiinţe care zăcea într-o 
baltă de sânge. Pentru prima dată în 
existenţa lui ca semidemon Lerg a 
simţit mila, acest sentiment pe care 
fiinţele întunecate nu-l pot inţelege, 
dar de care se folosesc ca să 
manipuleze oamenii. În loc s-o 
omoare a dus-o în conacul său. În 
laboratorul de la demisol a ţinut-o 
sub observaţie câteva săptămâni, 
apoi după vindecare i-a donat unul 
din rinichi. A încercat să-i refacă 
degetele, aripile, dar corpul nu a mai 
recunoscut vechile mădulare. La 
scurt timp Genoveva a dispărut.  

De atunci Llerg s-a scufundat în 
întunericul minţii sale. Ucide fără 
bucurie şi mănâncă în silă victimele. 
Singura alinare este cutia de pe 
noptieră. Din ea serveşte pastila cu 
gust de depresie. 

   
 

Portret 
 

ine spunea că cei răi nu sunt 
în stare să deosebească 
frumosul de urât sau să se 

bucure de micile plăceri ale vieţii? 
Oare cel care ucide cu sânge rece nu 
poate să transforme acest mod de 
viaţă într-o artă? Oare modul în care 
unii criminali îşi urmăresc victimele, 
le prind şi le chinuie nu stă la baza 
unui plan ingenios şi cel care le 
întocmeşte pe acestea nu e el un bun 
cunoscător al psihologiei? Oare toţi 
aceşti indivizi sunt doar nişte 
creaturi oribile, dominate de 
instincte sau de afecte şi fac rău doar 
de dragul de a-l face? E posibil ca un 
semidemon precum Llerg să fie doar 

o maşină de ucis, rece, lipsită de 
pasiuni, amintiri, păreri, bucurii, 
regrete, adică de personalitate? E 
posibil ca în spatele aparenţei de 
animal turbat să se ascundă o fiinţă 
genială care deţine un sistem de 
gândire pe care profanii nu-l pot 
înţelege?    

* 
Ceasul arăta 4.03 a.m. Asta e 

ora la care se trezeşte de obicei 
Llerg. Cu ochii întredeschişi 
orbecăia prin cameră împiedicându-
se de picioarele dulapurilor. După o 
căzătură zdravănă şi o serie de 
înjurături a ajuns la întrerupător. 
Lumina roşie a neonului a cuprins 

încăperea. Oglinda cea mare 
răspândea peste tot flăcările 
obiectului incandescent. Camera 
ardea; se topea emanând miros de 
tămâie. Pereţii transpirau 
nefericirea, durerea, ura. Din tavan 
se scurgeau surâsurile de fierăstrău. 
Unghiurile ascuţite ale mobilei 
înjunghiau picioarele obosite de la 
prea multă alergare prin labirintul 
întunecat al vieţii. Tapetul ofta, iar 
cameliile de pe el cădeau ofilindu-se 
carpeta ruginie. Lângă ea şifonieru-
şi balansa uşa întredeschisă. 
Scârţâielile se asemănau cu ţipătul 
de pisică strivită de tramvai. Llerg a 
deschis larg şifonierul. A luat o 

D 

C 
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cămaşă albă, proaspăt apretată, un 
costum format dintr-o vestă şi un 
pantalon din stofa groasă arămie, o 
cravată albă cu dungi zmeurii şi un 
palton stacojiu, lung până în 
pământ, cu butoni de aur. După ce 
s-a îmbrăcat şi-a pus în partea 
stângă a paltonului o broşă din aur 
cu pietre de granat. La inelarul 
mâinii stângi purta un inel cu rubine 
şi la mâna dreaptă un ceas rusesc.  

Cu mare atenţie s-a aranjat în 
oglindă. Din buzunar a scos un toc 
de ochelari, apoi i-a pus la ochi. În 

spatele lentilelor groase, încadrate 
într-o ramă vişinie străluceau doi 
ochi verzi, măricei, ascuţiţi şi 
prelungi. Genele dese, groase, negre 
îmbrăcau conturul ochilor dând 
impresia unei priviri de vulpoi. 
Dintr-un sertar al noptierei a scos o 
oglinjioară, câteva cosmetice. Părul 
lung, roşcovan, stufos l-a strâns coc 
ca să se poată machia. Faţa albă, 
fină, ca de porţelan nu avea nevoie 
de fond de ten. Buzele subţiri, moi, 
rozalii au fost întâi pudrate, apoi 
date cu un gloss discret. La urmă de 

tot a aplicat un strat de mascara. Şi-a 
desprins pletele. Le-a pieptănat, le-a 
periat. Părul rămas între zimţii de 
plastic strălucea ca o bijuterie. Llerg 
zâmbea în oglindă dezvelindu-şi 
dinţii ascuţiţi precum două 
fierăstraie intersectate. A luat drujba 
de lângă pat. A coborât discret ca să 
nu-l audă slugile. La parterul 
imobilului îl aştepta motocicleta. S-a 
suit pe ea şi a pornit la drum, gata să 
ucidă tot ce-i iese în cale. 

 
 

 
 

 
 

Surâsul unui fierăstrău  
 

lerg stătea la balcon şi privea 
cum soarele se scufundă 
undeva departe dincolo de 

graniţa cu fericirea. Vântul bătea 
dinspre apus şi aducea cu el surâsul 
de fierăstrău al spiritelor trecute. 
Copacii adiau cu frică; tremurau 
îngroziţi şi parcă simţeau vibraţia 
unei drujbe. Cel mai bătrân dintre ei, 
un castan îi îmbrăţişa pe ceilalţi cu 
crengile lui lungi, groase, 
rămuroase. Puieţii de castan au 
adormit sub ocrotirea bunicului lor. 
Adesea el spunea poveşti, numai de 
pomi înţelese, în străvechea limbă a 
plantelor. După ce discul de sânge 
se scufunda în pământul bătrân de 
păcate, castanul începea să cânte, să 
recite imnuri vechi în limbi demult 
ucise de nepăsarea timpului.  

Llerg obişnuia sa citească la 
lumina unui neon roşu şi 
întotdeauna ţinea fereastra deschisă 
ca să poată auzi basmele arborilor. 
Foarte rar, însă, îşi lua flautul şi-şi 
ofta sufletul prin el. Cânta lent, 
apăsat, de parcă o durere lungă i-ar 
fi cuprins carnea. Sub unduirile 
notelor de flaut vibra balconul, iar 
copacii se opreau din legănare. 
Niciun sunet nu mai tulbura muzica 
angelică, iar surâsul de fierăstrău 
fugea în lumea lui. Din nefericire 
astfel de momente pline de pace nu 

L 
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aveau loc decât în perioadele 
depresive ale bărbatului. 

Şi tipii duri plâng când sunt 
singuri, când nimeni nu-i poate 
vedea sau auzi; (cel mai) adesea îşi 
îneacă ura-n lacrimi, se şterg la ochi 
cu mâneca cămăşii proaspăt călcate 
şi-şi zgârâie obrazul cu butonii aurii. 
Llerg suferea de tulburări schizo-
afective, iar în ultima vreme 
episoadele de criză se prelungeau 
asemenea zilelor de mohorâte de 
toamnă, care trec una după alta lent, 
dureros, lăsând în urma lor sângele 
scurs din vena sinuciderii.  

Sub lumina roşie a neonului 
bărbatul se tăvălea pe covorul ros de 
molii. Covorul era vechi, imbâcsit 
mirosea a câine ud, a amoniac. 
Lumina roşie îi estompa din 
urâciune şi îl făcea să semene cu o 
carpetă ordinară. Pereţii oranj ai 
încăperii zâmbeau ironic, se 
învârteau de colo-colo, se înălţau, 
apoi brusc se prăbuşeau. Mobila 
părea ca de piatră; fotoliile încurcau 
trecerea, vitrina şi dulapul stăteau să 
se dărâme sub tonele de praf depuse 
de-a lungul anilor. Singurele 
elemente stabile erau pânzele de 
păianjen. Ele atârnau şi se extindeau 
prin toate ungherele odăii. Drujba, 
unicul element neatins de alterare 
zâmbea sub razele stacojii ale 
neonului şi tremura nerăbdătoare să 
iasă din anonimat.  

 

Llerg sub impulsurile minţii sale 
sadice a luat drujba şi a început să 

măcelărească mobilierul. Întâi a 
dărmat vitrina cu bibelourile de 
porţelan, le-a călcat în picioare, a 
luat bustul lui Cupidon şi l-a trântit 
de perete. Zgomotul produs a 
speriat servitorii de la etajele 
inferioare. Aceştia strigau: „Stăpâne, 
ţi-e rău? Ce s-a întâmplat?” Llerg nu 
mai auzea pe nimeni. Era beat de 
furie; ura îl seca şi-a ardea până în 
adâncul fiinţei lui. Foamea de-a 
ucide şi setea de răzbunare au pus 
stăpânire pe el. „O să vă omor pe 
toţi, pe toţi o să vă chinui. Nimeni 
nu va scăpa de tăişul drujbei mele!”  

După două ore de măcel Llerg a 
fugit spre coridoarele cu lumini 
portocalii, apoi a coborât în salonul 
vişiniu. Acolo îl aşteptau servitorii 
cu masa gata. Când s-a aşezat să 
cineze tăcerea a pus stăpânire pe 
salon. Spre deosebire de odăile de la 
etajele superioare aici era curat. 
Menajera se îngrijea tot timpul de 
starea mobilei în stil Ludovic al XIV-
lea cu tapiţerie stacojie şi cusături 
din fir de aur. Stăpânul conacului işi 
petrecea cea mai mare parte a 
timpului în această încăpere. 
Dimineaţa cânta la chitara electrică, 
la prânz chema musafiri pentru a-i 
delecta cu reţetele propii, iar seara 
citea la lumina candelabrului de 
rubine. Llerg nu a suportat niciodată 
cristalul, nici diamantul. El prefera 
să mediteze admirând lucirea 
lumânărilor de trandafir prin granat, 
rubin şi agată. Singur cumpăra 
lumânările şi le monta în candelabru 
fără a se sui pe o scară. Pur şi simplu 
sărea pe pereţi, se căţăra ca o 
maimuţă drogată spre uimirea 
slujitorilor. Singurele momente de 
linişte erau cele în care stăpânul 
servea masa de seară. Trei bărbaţi 
înalţi, deşiraţi cu feţe palide, păr 
verde şi irişi violeţi au adus tavele 
cu bunătăţi. Llerg prepara de unul 
singur merindele, dar aranjarea şi 
servirea cinei depindea de slugi. În 
acea seară patronul a renunţat la 
dieta cu suc de morcovi, dorind să 
se ospăteze demoneşte. La felul întâi 
a servit paté din inimi de nou 
născuţi cu garnitură de unghii de 

picioare şi a băut un cocktail de 
sânge grupa ABIV, cu plasmă, bucăţi 
de sfeclă roşie şi morcov ras 
deasupra. Felul al doilea era o 
plăcintă din foi de piele de boşorog 
umplută cu salată de maţe, iar 
desertul consta într-o gustărică 
uşoară din degete de copii orfani.  

Când s-a sfârşit ospăţul o 
servitoare bolnavă de tuberculoză a 
venit să strângă resturile. Tusea ei 
seacă l-a scos din sărite pe Llerg, iar 
el fără să mai şovăiască i-a răsucit 
gâtul omorând-o. A luat cadavrul în 
braţe şi a mers cu el în laboratorul 
său. Pe o masă de operaţie i-a 
deschis toracele, i-a scos organele 
vitale, apoi prin nişte tuburi a 
montat-o la un aparat de extras 
sânge. După un sfert de oră trupul 
amărâtei arăta ca o prună 
deshidratată. Sângele colectat a fost 
depozitat în borcanele dintr-un 
congelator. Cu ajutorul mai multor 
instrumente chirurgicale Llerg a 
extras pielea femeii, apoi i-a 
secţionat toracele ca să poată ajunge 
la coloană. De acolo a extras cu o 
pompă lichidul celebrospinal. „O să-
l amestec cu lapte de bivoliţă şi 
poate o să iasă o brânză bună. Cu 
restul organelor chiar nu stiu ce să 
fac. Cred că o să le dau la câini, iar 
plămânii îi voi păstra pentru 
experimentele de laborator.” 

La scurt timp după ce şi-a 
încheiat muncile, stăpânul s-a întors 
în salon. A luat o carte din bibliotecă 
şi s-a aşezat pe fotoliul vişiniu. Unul 
din cei trei bărbaţi cu părul verde i-a 
adus o cană cu suc de sfeclă. Când 
să plece Llerg l-a oprit zicându-i: 
“Vezi că am concediat-o pe sluga 
bolnavă. Nu vreau să transform 
conacul într-un focar de infecţie.” 
Patronul a rămas singur veghind 
lumânările de trandafir şi rubinele 
din candelabru. Peste conac domnea 
ecoul surâsului de fierăstrău. 

♥
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Ioan MITITELU 
 
 
 
 
 

Vis persan 
 

Versuri vechi îţi recitam 
La noul han 
Din dealul spart 
Şi se-aprindeau 
Pe geana nopţii 
Uitate focuri răsfirate   
Din visul lui Omar Khayam 
Ce-şi căuta şi-acum urciorul 
Pierdut şi regăsit mereu 
În trup frumos şi cald de fată 
Aşa cum este acum al tău. 
 
Şi chipuri adunam în mine 
Cu forme de urcior curbat 
Să le sădesc în spuma mării 
Sau clipa unui vis uitat 
Să pot să beau un vin sălbatic 
Din cupa palmei tale sfinte 
să nu mai ştim de noi şi toate 
Ce-au fost în spate  
şi-nainte 
să-ţi spun din nou, frumoaso 
veşnic, 
că timpul nu ne-a-nvins nicicând 
şi pe Khayam în capul mesei 
îl văd în fiecare noapte bând. 

 

tristeţe 
 

ziduri sparte, ziduri reci 
mi-amintesc de toamna-n care 
silabisind a loc de veci 
pleca mama la culcare 
 

să se odihnească-n fine 
dintr-o lume aşa pustie, 
fără noi şi fără mine  
numai doar o veşnicie 
 
caii galopau-napoi 
unde stele se despart 
şi lăsând copacii goi 
zidul rece, zidul spart. 

 

risipeşte-mă 
 

risipeşte-mă iubito! 
risipeşte-mă în casă 
în oglindă 
în cuier 
ca pe-un sunet alb de râu 
ca pe-un întreit mister. 
 
risipeşte-mă în palmă 
şi în ochi cu pleoapa-nchisă  
azi mai sunt acel ce vine  
dinspre sud cu ziua ninsă. 
 
risipeşte-mă iubito 
ca pe-un zeu înalt 
sau Domn 
risipeşte-mă odată 
pe cărarea dinspre somn. 
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Sindrom 
 

Mă simt stingherul zilei 
În clipa de nelinişte-al păcatului 
Şi atunci îmi aşez altarul 
Pe doi mărăcini nevolnici 
Spre a mă ruga vântului 
Ploii  
Viscolelor viitoare 
Şi apelor 
Ce curg în ţinuturi nerostite 
Să-ntârzie o clipă mai mult 
Sindromul 
Liniştii eterne. 

 
 

Nu-s decât un 
căruţaş 
 

Căutam  cuvintele mele 
Printre banale cuvinte 
Printre cuvinte bizare şi reci 
Îngrămădite mereu asimetric 
Prin colţuri strâmbe de umbră. 
 
Căutam cuvintele mele 
Ca pe raza pierdută le căutam 
Să prind la cheutoarea zidirii 
Smerenii de doruri  
Şi cântece  
seminţe senine de vers. 
 
Ştiam  
Demult ştiam că nu-s decât un căruţaş 
Care-şi despleteşte visul 
pe drumurile ce duc pretutindeni 
Spre oamenii nevoiaşi de cuvinte 
Ce plâng dimineaţa şi seara 
Numai pe versuri de doină. 

 

unde eşti? 
 

împuşcam pietrele  
cu muguri de lavă şi gând 
ascultam clepsidrele 
despre tine strigând 
şi te doream  
ca pe primul pământ 
apărut ultimei corăbiei sarmate 
rămasă în vânt 
cumpănă-ntre două cuvinte 
arzând. 

 

cântec de 
noapte 
 

cântam un cântec la fiecare masă  
la fiecare om 
acelaşi cântec cântam 
într-un bazar necunoscut 
un cântec pudrat 
cu praf de zodii 
şi nelinişti fugare. 
 
tu mai ştii de unde venea acel cântec 
despre plecări uitate  
şi nelinişti târzii? 
nu auzeai  
decât galopul cailor nopţii 
spre tine-venire. 
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Elleny PENDEFUNDA 

 
 
 

Copilărie 
 
 
Cum am putut vedea aripi de îngeri 
pitici, balauri, zâne ? 
Inconştientă am dansat în rochii de păpuşi. 
Mai mult ca niciodată am strâns în braţe urşi 
şi visele le-am luat drept bune. 
 
Dar astăzi, simt, dispare cântul de vioară, 
acea senină clipă care 
şi-acum se mai sfârşeşte doar în mintea mea 
când plâng sau râd refugiată-n vreme rea 
la sânul bunei mele mame. 
 
Din pura zbenguială prin pădure 
în care prin magie-am învăţat 
s-ascult cum cade-n ochi lumina prin acele de brad 
şi la bunici în curte picuri cum printre mere cad, 
n-am cum să uit de timpul petrecut în sat. 
 
Dar farmece mai fac cu mine 
pitici, balauri, zâne 
pe care le zăresc din ce în ce mai rar 

 – ce ar putea să fie?, 
mă-ntreb şi n-am habar. 
Şi simt în mine-o altă bucurie. 
Văd aripi care-mi cresc să fiu eu înger. 
Vioara nu adie, ci chiar spune: 
Păstrează clipa-aceasta de copilărie ! 
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Francisc AL 

rob al Domnului, pe cinstite. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Chemare 
 
 

ram proaspăt căsătorit şi 
duhneam a cerneală 
tipografică . 

Din aia cu ajutorul căreia mi se 
luaseră amprentele de două ori că 
prima oară greşiseră . 
Doar urma să intru în celula de bază 
a societăţii, nu? 
Ei nu i-au luat nimic. Nici măcar 
vorbele. 
Ba i-au dat chiar şi un dicţionar, să 
aibă mai multe. 
Se uitau la ea şi ziceau că era mult 
prea delicată pentru un aşa bou 
sadea. 
Şi nu am reuşit să aflu cine era 
animalul în cauză. 
După trei ani petrecuţi la la bloc ne-
am mutat în preerie unde o vecină 
binevoitoare ne vînduse un chilipir 
de fermă pe mai nimic după care 
avea să se mute şi ea alături, cu 
portuberanţe cu tot. 
Nu stăteam de vorbă prea des, mai 
ales că soţia mea începuse să 
vorbească pentru toată lumea. 
Nu aveam încă urmaşi chiar dacă 
transpiraţia curgea rîuri pe mine 
seară de seară. 
Ea urma să mă privească 
întrebătoare în fiecare astfel de 
dimineaţă, ca pe urmă să înceapă cu 

sfaturile care ar fi prisosit chiar şi 
acolo în pustietate . 
Ca să mai schimb decorul m-am 
hotărît să modific interiorul şi să 
plasez în sufragerie trei pisici 
drăguţe . 
M-am întors de la tîrg cu două 
pisicuţe mieunate rău, prinţese, nu 
alta, şi un motan imens care să le 
stea prin preajmă şi să aibă grijă de 
ele . 
Ca să nu se plictisească. 
Iar noi doi urma să fim stăpânii lor 
binevoitori . 
Dar n-a fost să fie. 
În cîteva zile cele trei feline aveau să 
devină ele posesoarele casei, urmînd 
să ne tolereze şi pe noi doi prin 
apropiere. 
Aveam să mă conving de toate astea 
citindu-le într-o carte de specialitate 
care îmi căzuse în mînă cu întîrziere 
. 
Urma să dăm amîndoi resemnaţi din 
umeri. 
Nu mai aveam ce face. 
Doar să privim toată ziua cum îşi 
păzeau regatul cu străşnicie. 
Mai ales pisicile. 
Motanului nu îi păsa şi era mai tot 
timpul afară. 

Mai ales că se lăsase peste noi o vară 
mai mult decît caldă. 
Uite, mă preumblam după 
dumnealui şi nici chiar astăzi nu 
reuşeam să dau de dînsul, de 
grasolea. 
Precis că era în faţa casei cu burta la 
soare. 
Am ieşit afară şi am dat de motan în 
apropiere de gardul vecinei care 
făcea şi ea plajă cu burta goală 
fiindcă din cauza grăsimii nu se mai 
vedea dacă mai purta ceva şi acolo . 
Ne-am ignorat reciproc încă odată . 
Pisoiul nici nu mă băgă în seamă. 
-Grăsime imensă, stai să furi tot 
soarele, i-am zis eu împricinatului 
dar de auzit m-a auzit vecina care 
era şi ea multă şi care nu îmi văzuse 
pisica. 
Prin urmare a tras concluzia că îi 
vorbisem ei aşa că, plină de o 
indignare civică, îşi luă un prosopel 
în jurul mijlocului şi se refugie fără o 
vorbă în ferma proprie deplasîndu-
se în permanenţă cu faţa către mine . 
Avea să nu îmi mai vorbească 
niciodată. 
Dar motanul urmă să vină în casă. 
I se făcuse foame. 

  

E 
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 Puşca veche 
  

rma să ne mutăm de acolo 
în preerie. 
Veste primită după micul 

dejun. 
Încă mai morfoleam o felie de pîine 
cu gem care ajunsese cu groază pînă 
la margini, LOC de unde ameninţa 
să SARĂ pe tricoul meu curat primit 
de la mama în urmă cu numai o oră. 
De bucurie  am început să dansez de 
unul singur pe stradă. 
Deşi nu se auzea nici o muzică. 
-Ce soi de gimnastică mai e şi ăsta, 
mă întrebă Mia care mergea aproape 
zilnic la gym ca să îşi dea jos 
kilogramele suplimentare. 
-Nu plăteşti, nu primeşti . 
Ea dădu a lehamite din mînă şi se 
retrase în umbra bucătăriei, ferm 
hotărîtă să nu mănînce nimic 
TOATĂ ZIUA . 
Îmi plătise, draga de ea. 
Încă de ieri o făcuse, în momentul în 
care aflase că părinţii îmi plecaseră 
la avocat. 
Îmi dăduse pantalonaşii şi chiloţeii 
jos fără să mă lămurească de ce 
anume vroia să facă. Noroc că nu era 
frig . 
Mi-a dat drumul repede cînd a 
văzut că încă nu se trezise viaţa în 
mine . 
-Copilule, îmi spuse ea cu oarecare 
dezamăgire în voce. 
-Data viitoare nu ai să mai scapi aşa 
de uşor. 
Aiurea. Eram cel mai bun la fugă 
DINTRE TOŢI . 
-Într-o bună zi ai să mă prinzi din 
urmă, îmi zise Mia care arăta 
promiţător încă de pe atunci. 
Fetele trăiau într-un univers aparte 
pe care nu reuşeam să îl 
înţeleg.Aveau să apară patru malaci 
zdraveni care ne-au împachetat tot 
calabalîcul şi tot ei urmau să îl 
despacheteze după o zi întreagă de 
călătorie sub un soare nemilos . 
Pe mine nici măcar nu m-au băgat în 
seamă. 

Le priveau doar pe surorile mele 
mai mari car făceau tot soiul de 
mofturi şi fiţe . 
Peisajul era nisipos de parcă am fi 
fost în deşert dar vecinii, veniţi cu 
mic cu mare ca să ne vadă şi să ne 
ajute, ne-au spus că la nici doi 
kilometri se întindea un lac imens 
plin cu  peşte prăjit. Trebuia DOAR 
să ÎL SCOATEM ŞI să ÎL PUNEM ÎN 
FARFURIE . 
Tata se uită după eventuali amatori 
de pescuit dar nu mă găsi decît pe 
mine şi oftă îndelung. 
Casa eera plină de camere aşa că am 
fugit şi am ocupat una care mă 
chema cu voce uşoară de învăţătoare 
nouă . 
Tata abia venise înapoi dintr-un 
război care ţinuse o veşnicie. Mama 
aproape că îl uitase . 
Îi dăduseră voie să se înapoieze doar 
cu puşca pe care o folosise ani de 
zile la stîrpirea muştelor. Puşca lui 
veche . 
Am ieşit afară unde aveam să aflu că 
aşezarea nu avea canalizare. La zisa 
asta vecinii noştri începură să se 
legene stînjeniţi de pe un picior pe 
altul de parcă ar fi fost vina lor . 
Aşa că aveam să fim nevoiţi să 
mergem la toaletă în mijlocul 
preeriei. Şi la folosirea posibilă a 
spatelui casei apăru o mică 
problemă. 
Trebuia sau să săpăm o groapă 
imensă sau să cumpărăm un 
rezervor pentru resturile noastre 
organice, na că am zis-o . 
Tata optă pentru rezervor şi în două 
ore avea să fie cu el înapoi şi să îl şi 
instaleze. 
Prima care l-a inaugurat a fost 
prinţesa de Lili căreia toată lumea îi 
căuta în coarne şi care încă mai 
recunoştea că îmi era soră . 
Avea să revină cu o faţă albă, 
ţinîndu-se de burtă. 
-Va trebui să folosim toată viaţa 
nenorocirea aia? 

Nu îi răspunse nimeni dar 
rezervorul era garantat pentru trei 
ani de folosinţă. Trei ani avea să se 
ţină de mijloc . 
Zilele de acolo erau deosebit de 
luminoase,aveau parcă ceva special 
doar pentru noi . 
Puteai să vezi sufletul fiecăruia. 
Încet, încet, am reuşit să îmi găsesc 
prieteni care, chiar şi ei, aveau să 
insiste de fiecare dată să folosească 
toaleta din spatele CASEI NOASTRE  
 

. 
După trei luni rezervorul avea să fie 
plin ca o băşică a udului . 
Tata se învîrti în jurul recipientului 
neştiind ce să mai facă. De parcă 
înainte ar fi făcut mare lucru . 
Gol, nu ar fi fost nici o problemă dar 
plin încurca toate socotelile. 
Şi îi venea greu chiar şi să zică în 
gura mare că avea să îl ia şi să îl 
golească în minţile noastre . 
Sam, vecinul şi prietenul lui, se tot 
muta de pe un mal pe altul. Se vedea 
asta în privirile lui . 
Nu avea nici o idee cum să facem, 
cum să procedăm mai bine . 

U 
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Pînă la urmă tata dădu de un gînd 
trăznit şi rătăcit prin apropiere ca o 
musculiţă de oţet . 
-Iau puşca, găuresc rezervorul şi el 
are să se uşureze. Nu are să mai 
rămînă mare lucru în el . 
O să mai putem să îl folosim mult şi 
bine. 
Se auziră trei sau patru împuşcături 
şi tot atîtea găuri apărură pe corpul 
recipientului. 
Faţa tatei strălucea de mulţumire . 

Dar nu pentru multă vreme căci trei 
eturi de excremente purtate de 
presiunea imensă a rezervorului îl 
vopsiră din cap pînă-n picioare. 
Veselia fu generală dar ne-am dat un 
pic înapoi ca să nu trebuiască să îi 
mirosim cu tot dinadinsul toată 
aroma. 
După ce ne-am mai liniştit, mama îl 
luă cu două degete pe tata şi îl purtă 
cei doi kilometri pînă la lac. 

Îi aruncă toate hainele către 
provincia vecină şi mai prosperă şi îl 
spălă îndelung.După care îl scoase 
pe mal fără nimic pe el. 
-Gata, ne întoarcem acasă. 
Dar înainte să plece, mama îi luă 
puşca şi i-o aruncă în lac. 
-Şi puşca trebuie spălată, zise ea cu 
un zîmbet larg. 
Ea făcuse găurile vinovate . 

  
   

Leprosul 
  

onstruiseră şcoala exact în 
coasta bisericii reformate. 
Alta nu mai găsiseră prin 

apropiere . Iar programul la 
cîrciumă era scurt, nene. 
Din timp în timp pastorul mic şi 
gras ieşea în pragul bisericii cu 
ochişorii lui porcini îndreptaţi către 
şcoală şi către chiotele noastre 
nesfîrşite . Şi în fiecare zi îi dădea 
telefon directorului nostru ca o 
parascovenie să îi comunice oficial 
că la noi începuse răzmeriţa şi că 
URMA să sune şi la poliţie. 
 

 
 

Dar eram înainte de sfîrşitul zilei de 
chin . 
Timpul stătea chircit şi fără răsuflare 
în sala de clasă , aşteptînd un 
clinchet argintiu eliberator . 
Obiectul respectiv avea să ne 
readucă la viaţă pe toţi iar pe 
madam Victoria să o elibereze din 
braţele unui amant bătrîn şi bubos 
fiindcă în zece minute îi pleca trenul 
fără să o ia şi pe ea, învăţătoarea 
aspră a ULTIMULUI cuvînt . 
Şi eu eram curios de felul în care se 
purta acasă cu cei din jur . În civilie, 
că aşa mă învăţaseră militarii să îi 
spun pe TĂCUTE . 
Oare o fi avut casă ca la bunica ? 
Colegii începuseră să îşi părăsească 
repede băncile în timp ce eu îmi 
umpleam tacticos ghiozdanul purtat 
în spinare ca Isus crucea . 
Cel pe care aveam să îl port la deal, 
cincizeci de metri, pînă la dealurile 
care zăgăzuiau satul, după care să 
fac dreapta spre casa mea de lîngă 
gardul de sîrmă ghimpată al unităţii 
militare la a cărei margine locuiam 
fără să fi fost prezent, indiferent de 
sezon. 
Doar tanti Sabina din Bucureşti mai 
venea şi se punea jos pe marginea 
scurgerii care ne ocolea cu grijă, 
rîzînd şi ţipînd că noi trei locuiam la 
Radio Şanţ. 
Uitînd cu totul de balta din faţa 
geamurilor şi de nenea Clement, 
prietenul ei din capitală . 

Gata, terminasem cu descîntatul 
ghiozdanului pentru ziua respectivă  
 

 
 
Pe drumul din afara satului făceam 
doar jumătate din timpul pe care mi-
l lua cel care se scurgea prin comuna 
plină de priviri întrebătoare. 
Dar Gogoaşă şi Clinciu nu mă lăsară 
să plec şi mă întrebară dacă nu 
vroiam cumva să îi însoţesc pe 
drumul care ducea prin aşezare. 
Bine. O plimbare cu cei doi colegi nu 
avea să îmi strice la imaginaţie . 
Am luat-o către ieşirea din comună 
care dădea către unitate. 

C 
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Nu aveam să pierd nimic.Îmi ţineam 
chiar şi mîinile în buzunar . 
Doar că unul din colegi mergea în 
direcţie opusă locuinţei lui dar 
chestia asta nu m-ă neliniştit prea 
tare . 
În dreptul unei case uscate şi subţiri 
ca o mînă de vrăjitoare , cei doi 
prieteni se opriră şi îmi spuseră că 
trebuiau să treacă pe la un prieten 
care locuia exact acolo . 
-Nu intri cu noi un minut ? 
Mă asigurară că nu aveam să stăm 
mai mult de cîteva clipe aşa că am 
intrat înăuntru cu zîmbetul în 
apropiere. 
Pe hol şi în cameră domnea o beznă 
fără strop de simţire. 
Prietenul lor era un uriaş cu pete 
imense pe faţă şi trei degete lipsă şi 
stătea rezemat de o masă imensă din 
lemn galben. 
Cei doi îmi făcură loc în faţă ca la 
teatru, ca să nu scap locul din 
apropierea prietenului lor . 
Dumnezeule mare , era un lepros. 
Auzisem de boala aia cumplită şi că 
de multe ori se lua fără să te întrebe . 

Colegii vorbiră cu el cîteva minute 
după care rămaseră tăcuţi. Li se 
terminase benzina. Venise rîndul 
meu , cred . 
 

 
 
Ei doi nu mai aveau nimic de spus. 

Şi-au luat la revedere de la uriaş 
după care îl priviră încîntaţi cum se 
îndrepta către mine. 
Pe mine mă cuprinsese o milă 
imensă aşa că m-am repezit înaintea 
lui şi i-am strîns mîna  cu dorinţa 
sinceră de a-l ajuta. Să-l scap de pete 
şi să-i pun degetele la loc. 
Şi chiar cu degete lipsă, mîna lui era 
caldă ca o pîine scoasă din cuptor . 
Nu mai îmi păsa. Devenise fratele 
meu. 
Ajuns afară, aveam să îmi promit să 
mă spăl îndelung pe mîna cu care îl 
salutasem pe uriaş.Între timp colegii 
mei erau departe 
. 
Nu mai prezentam interes de vreme 
ce nu îmi fusese teamă de amicul lor 
. 
Ajuns acasă, aveam să uit să mă mai 
spăl îndelung. 
Cred că am făcut-o ca de obicei, în 
grabă şi neatent. 
Nu de alta dar se apropia vacanţa 
mare . 
Şi bunica mă striga dinapoia Oltului. 

  
 

 Semn cu degetul 
  

i primesc mesajul şi nu mai 
prididesc nici astăzi şi nici 
mîine cu lectura lui . 

Nu am încercat încă să văd, să 
constat dacă îl ştiam cumva pe de 
rost. 
Îmi spunea cu litere dantelate că îi 
plac cele pe care i le-am trimis 
deunăzi dar că rămîn foarte 
atrăgătoare şi cele nespuse. 
Mă bat cu pumnii în cap dar nu prea 
tare şi încerc să îmi imaginez care să 
fi fost alea nescrise DE CARE 
POMENEA dumneaei . 
Sau cele nespuse? 
Cam aşa ceva, neamule. 
După care încep să tremure pe mine 
şi tricoul şi chiloţii gîndindu-mă că 
mi-a promis cu vocea aia senzuală 

că o să îmi scrie chiar astăzi 
DEVREME . 
Aşa că de la cinci dimineaţa fix stau 
şi păzesc laptopul, poate pică mai 
repede misiva EI dulce. 
Şi nu mai ştiu, o fi prea cald în casă 
sau sînt eu în călduri ? 
Nici măcar nu mai aud la radio cînd 
se anunţă că fiecare proprietar de pe 
strada mea urmează să primească 
negreşit cîte zece mii. 
Zece mii de ce anume ? 
La naiba, că îmi scăpase denumirea 
valutei . 
Dar lasă că sigur fusese vorba de o 
monedă asiatică subnutrită. 
Una din aia de trebuia să cari la 
brutărie un coş plin ca să cumperi o 
pîine schiloadă . 

Vere, vere, şi mesajul încă se mai 
lasă aşteptat cu toate că se făcuse 
deja cinci şi cinci spre amiază . 
Oare EA spală vasele sau ce ? 
Ar fi trebuit să mă reped pînă la EA 
să o ajut la te miri ce dar era un pic 
prea departe. 
Cam la cincisprezece mii de 
kilometri întregi . 
Şi nu, hotărît nu. 
Nu aveam de gînd să mă duc la ea 
nici în ruptul capului pînă nu avea 
să îmi explice cu mîinile pe sufletul 
meu  care erau alea nescrise. 
Deşi dacă are să îmi facă semn cu 
degetul... 
 

● 

 

Î 
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Coriolan PĂUNESCU 
 
 

 
 
Poveste 
 

Iubito, să nu treci pe aleea care urcă 
însingurată-nspre cazarma veche - 
e gata-n cer să dea urlând cu tunul   
 
un general bătrân şi într-o ureche. 
 
El vrea iubirea în fragmente pure  
s-o spargă într-o clipă cu obuze oarbe 
şi rătăcind apoi prin suflet să îţi fure   
 
cam tot ce ai şi ţi se cade.  
 
Tu, dacă-l vezi, păşeşte mai departe, 
nu-i sta în cale nici măcar o clipă  
 
şi lasă-i liber gândul ca să-l poarte   
ca o bătaie neagră de aripă.  
 
Spre seară ne-om muta pe-o altă stradă 
 
să ne iubim pe creasta nopţii-nfrigurate   
având cu noi câte-o petardă,  
şi un dor nebun de libertate. 
 
Târziu, bătrânu-n haina-i de cătană 
va arunca în aer cazarma  milenară, 
şi-n stele-şi  va purta fiinţa lui sărmană 
 
precum într-o poveste tristă, arbitrară. 

 
 

 

Iar, 
autumnale… 
 

Apar pe bolta curbă luceferi de faianţă, 
pământu-şi răsuceşte-n cercuri fumul  
şi mă cutremur văzând de la distanţă 
 
cum viaţa trece pe la hotare drumul.  
 
Din universuri ample văd lumea în alertă  
de parcă-n case hunii ne intră a doua oară 
furându-ne pădurea în graba lor secretă 
 
de-a stăpâni etern un vechi cotlon de ţară. 
 
Mă uit că nu ajunge chemarea din izvoare 
prin atitudini  trace şi-a liniştii spirală 
dar ştiu că-n noapte un zburător din zare 
 
va trage brazdă peste câmpia cheală.  
 
Şi vor pleca barcazuri peste marea lumii  
vestind că regii străvechimii  s-or întoarce 
şi semne vom avea pe la căderea brumii 
 
când strugurii în visuri s-or preface.  
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Şi nu mai veni 
 
Iar ai venit recea şi buna mea toamnă 
în mantia-ţi ruginie, ce-o ştiu de demult.  
Şi, uite, îţi văd iar privirea ce-ndeamnă   
 
la iubire când îndemnuri din ceruri ascult.  
 
Dar du-te departe, de-a vremii vâltoare, 
şi nu te opri niciodată  pe vechiul meu prag 
că astăzi, iată,  amintirea-ţi mă doare 
şi nu-ţi pot deschide uşa cu drag.  
 
Eşti  îmbrăcată  ca şi-n anul în care  
te-am văzut în agerii ochi prima dată 
  
când  veneam  în parc, atras de fanfare,  
şi de galbena ta lumină curată.  
 
Eşti încă înaltă şi fruntea ţi-e iar visătoare 
şi amiroşi a gutui , şi a iarbă uscată, 
prin care cu luna pe margini de mare, 
 
alerg cu gândul la un lujer de fată. 
 
Nu mai veni în haina-ţi lungă, pestriţă 
cu aura ta, de tristă poetă damnată, 
şi uită că bei din vinovata licoare de viţă 
 
ca şi când tu n-ai fi băut niciodată.  
 

 

 

Eminesciană 
 
 
Marea sună în tăiate, aspre şi-ngheţate valuri, 
vântu-ndoaie oglinda apei ca-ntinsurile de 
table  
iar eu trec, ca o visare, către netedele maluri, 
 
ca un rege fără ţară înspre câmpurile glabre.   
 
O, se ştie că pe dunga vieţii triste, instabilă, 
unii trecem ca-mpăraţi senini, ba chiar 
puternici, 
şi-alţii robi ai pătimirii ce cu inima fragilă  
 
reuşesc să fie-n lume prinţi umili şi prea 
sfielnici.  
 
Noi, pe-aceste ţărmuri, Doamne, stăm în calea 
lupilor flămânzi de carne şi de-a trupului 
viscere  
şi de-ntrebi  în ce lumină pare că se scaldă 
zarea 
 
îţi răspund că văd o umbră ce ne macină-n 
tăcere…  
 
Nimeni nu ne ţine partea spre mareele ce sapă, 
stânca dacică ce vine către noi dinspre milenii   
dar de ce ni-e multă sete, când avem atâta apă, 
 
şi din tot ce e al nostru nu primim decât 
vedenii? 
 
Astfel vremea se desface ca şi cojile de nucă 
spre-a lăsa privirii noastre bulbi de fagure şi 
fiere,  
iar sub fruntea care naşte muguri treji ce se 
usucă 
gândul trece-n veşnicie munţi de ceară şi 
durere.  



482 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

Boris MARIAN 
 
 

Administraţia 
cimitirelor 
  

 firmă mare   şi veche  
atârna  de poartă, câteva 
litere  erau aproape şterse, 

astfel că puteai citi ADMIRAŢIA 
CIMITIRELOR. Am intrat timid, 
eram pentru prima oară acolo. Mi-a 
ieşit înainte un  individ cam sfrijit, 
părea că evadase dintr-un cavou, m-
a întrebat scurt – Ce doriţi? Vreau să 
lucrez aici! Ce vreţi să faceţi? Să sap 
gropi şi să scriu versuri. Parcă nu se 
leagă, hârâi omul. Şi eu am scris un 
poem lung cândva, uite, am ajuns 
aici. Acum e o şedinţă, dacă vreţi, 
intraţi şi ascultaţi, dar nu vă băgaţi 
în discuţii. Se vorbea despre morţi, 
unii nu erau disciplinaţi, se plimbau 
noaptea prin oraş.  Ziceau că sunt 
genii şi au nevoie de inspiraţie. Pe 
perete scria – „Decedaţi din toată 
ţările, uniţi-vă”. S-a cerut de mult să 
fie scoasă lozinca, dar şefa 
administraţie nu era de acord. 
Curios, şefa semăna cu o minunată 

pisică de Angora, era 
autoritară şi vicleană 
totodată. Să te ferească 
sfântul de o zgârietură a ei. Făceai 
tetanos pe loc. La ordinea zilei era 
eliminarea unui nou angajat care îşi 
permitea să râdă în timpul 
şedinţelor. Ba mai era şi canadian, 
ceea ce nu plăcea unora. Canada e o 
ţară a nemuritorilor, iar  aici se 
admiteau numai oameni de rând, 
muritori şi fără multe pretenţii. Toţi 
trebuiau să fie egali. Unul mai teşit 
decât altul. Mulţi decedaţi părăsiseră 
cimitirul din cauza atmosferei 
îmbâcsite, cu prea  multe reguli.  Eu 
ştiam, când un om moare sau scrie 
versuri, orice regulă cade. 
Nuuuuuu, nimeni nu era de acord. 
Regula este regulă. Fiecare şef are un 
şef mai mic , din mic în mai mic, 
până la viermişorii din pământ. În 
fiecare zi se cântau osanale în cinstea 
unui şef. Cineva propusese să fie 

editat un buletin, „Un cavou numit 
dorinţă”. A fost numit un şef, cel 
mai vechi locuitor al cimitirului, el le 
ştia pe toate.  Tinerii angajaţi s-au 
opus. Fiind vii nu puteau suporta un 
mort şi să fie pe deasupra şef. Am 
ieşit uluit de acolo. Un mustăcios se 
uită urât la mine. Cineva îl acuzase 
că lipea greşit numele morţilor. I-am 
luat cândva apărarea, în altă viaţă, 
mă ştia. Să nu mai vii, mi-a spus, nu 
ştiu de ce. Oricum nu aveam de 
gând să revin. Pisica de Angora 
trona fericită. Eram ca şi dat afară 
din ADMINISTRAŢIA  sau 
ADMIRAŢIA CIMITIRELOR. M-am 
hotărât să nu mai mor niciodată, să 
nu mai dau cu ochii de acea clădire 
veche, fie să mor undeva pe ocean. 
Oricum se respiră mai liber sub 
cerul tropical. 

 

Zdrobite cătuşe 
 

er uşa clasei a intrat un 
omuleţ,  avea chelie mică, 
lucioasă.  Era noul profesor 

de muzică. Cel vechi se dusese  la 
cele veşnice, aşa se pare. Ne-a 
împărţit nişte foi scrise de mână, 
apoi s-a  apucat să scrie pe tablă  
acelaşi text. De ce?  Nu ştiu. Îi 
tremura mâna de oboseală. Totul a 
ţinut cam o oră, astfel că  
următoarea, de matematică a fost 
suspendată spre enervarea 
profesoarei căreia îi auzeam vocea 

ridicată pe coridor. Am citit, şi pe 
hârtie şi pe tablă – „Zdrobite cătuşe 
în urmă în rămân/în frunte mereu 
muncitorii”…Neştiind bine ce 
înseamnă cătuşe , mă gândeam la  
nişte piese din lut pe care le 
zdrobeau muncitorii de zor. A 
urmat muzica, era oarecum 
ameninţătoare, pornită din durerea 
unui ocnaş, aşa mi se părea. Am 
învăţat, ca orice copil de şapte- opt 
ani, până  când a început să mă 
înveselească. Au început să circule şi  

poezii satirice pe aceeaşi temă. Iar la 
bătaie, aşa cum ne băteam noi mai 
des, fiind clasă exclusiv, de băieţi, 
bătaia, bătăliile pe „cai” erau cele 
mai înălţătoare momente. Fiind o 
clasă eterogenă,  aveam colegi din 
toate categoriile,  uneori mânca 
bătaie clasa muncitoare, alteori 
burghezia. Deşi nu aveam noţiuni 
clare  asupra termenilor, după haine 
ştiai care e mai de „jos”, care nu.  A 
urmat, după câţiva  ani buni, „Te 
slăvim, Românie, pământ strămo-

O 

P 
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şesc/ mândre plaiuri sub cerul tău 
paşnic rodesc”. Portretul lui Groza  
era la locul lui, imnul era altul.  Suna 
mai „paşnic”, semăna cu o cântare 
evlavioasă. După alţi câţiva ani, 
Ceauşescu, mare reformator în toate, 
a venit cu „Tricolorul”, un imn care 
chiar mi-a plăcut. Nu înţeleg ce le-a 
venit „revoluţionarilor” să-l  scoată. 
Probabil   din cauza unor versuri pe 
care „cârmaciul” cu ajutorul 
neprecupeţit al bardului Adrian 
Păunescu ( nu  ironizez poezia sa de 
valoare) le-a strecurat cu multă 

„hohmă”  în text. „Deşteaptă-te, 
române din somnul cel de 
moarte/în care te-adânciră barbarii 
de tirani”, al lui Andrei Mureşan nu 
mi s-a părut  nepotrivit decât că are 
un aer vetust. Muzica este puţin 
ameninţătoare, ca la „Zdrobite 
cătuşe”. Apoi se ridică două 
întrebări (cine crede că eu râd de 
imnul naţional, să nu citească de aici 
înainte, eu nu râd , ci constat)- de ce 
somnul este de moarte? Apoi – care 
barbari şi care tirani? Barbarii  erau 
năvălitorii cu bărbi, de obicei 

necreştini, iar tiranii sunt conducă-
torii care în vechea Eladă au adus şi 
lucruri bune cetăţii. O contradicţie în 
termeni cum ar spune un filosof din 
Cişmigiu. Mai mult, o colegă, de 
etnie turco-tătară era indignată, 
considerând  că barbarii erau 
otomanii sau tătarii, dar tătarii nu 
prea au barbă.  Iar tirani, de unde? 
Mai tiran ca Ţepeş a fost vreunul?  
Uite aşa am parcurs eu , în paralel 
cu propria biografie, evoluţia 
imnului naţional. Regret că nu 
cunosc imnul regal. O fi mai bun?  

 

Proză amară 
 

rin minte îmi trec Popey 
marinarul, Money lepăda-
tul, chel şi crud, Dida 

Cuţitaru, mereu plânsă şi desculţă, 
Femeia – Jurist, ba în uniformă , ba 
cu o feregea albastră,  piratul 
Stancagri, mincinos, compilator de 
calomnii, Platon din Texas, politicos, 
dar gata să-njure,  ehei, mulţi. 
Grădina e mare, bostanii –nume-
roşi.  Mă aflam pe un velier 
naufragiat în largul coastelor 
africane, nu prea mai erau supra-
vieţuitori, strigam în zadar.  
 Trăim  între soare şi oţel. Soarele- 
viaţa, oţelul-moartea, ambele 
strălucesc, ambele ne hipnotizează. 
„Hoinari pe pământ, cutreierăm 
drumuri şi pustiuri, uneori ne 
târâm, alteori mergem drept şi  ne 
călcăm în picioare”, nemuritoare 
vorbe spuse de un nefericit, K.H. 
Primejdioasă e foamea. La orele 
prânzului , o brişcă  de nobil burlac 
intra  vijelios pe poarta hanului să 
caute suflete moarte. Pe când 
Michelangelo scria memoriile unei 
gheişe…Un pian mecanic la curtea 
regelui David, din turnul sinuciga-
şilor căzu, însângerat, un porumbel, 
poţi pune stavilă Pacificului în 
mişcare? Incest, delir, orice ar fi, eu 
tot nu cred. Mai degrabă citesc 
despre crimele din Oxford, după ce 
am părăsit Berlinul trupelor de asalt. 
I adevărată bufoniadă, zău. Nu te 

speria, nu, ia un calmant. Nu mi-am 
luat loc de veci, voi avea grijă după 
ce mor, am să pun o piatră, am să 
aduc flori şi am să-mi reeditez 
scrierile. Nietzsche ascuns într-
o  portocală, între sâmburi ca Tom 
Degeţelul. Plânge, îl auzi? Un 
cavaler străbătea nordul extrem, 
printre eschimoşi îngheţaţi de frig, 
urşi în stare de letargie sau 
drogaţi,  foci  pline de sentimente 
umane. Akhenaton , dă-mi drumul, 
nu mă ţine ostatic în splendorile 
Orientului. Bună seara , le spun 
bufniţelor mele domestice.  Oskar 
avea o tanti Rosa, îi cânta la 
mandolină, „Lasciati ogni 
speranza”, o înveselea, până ce a 
făcut femeia un infarct  ireversibil. 
Chiar împăratul muştelor a bâzâit 
un pic. Pot ridica castele ale furiei, 
dar istoria iubirii este de necuprins. 
De aş petrece cu tine o iarnă la 
Marienbad sau la Baden-Baden. 
Iarna, acolo nu este nimeni, doar 
nişte lei de piatră mai mârâie în 
pustiu. Malina nu era malignă, 
sigur. Extrem de tare chestia şi 
incredibil de aproape,  mai să 
nimereşti ca Alice dincolo de 
oglindă. Un ultim cabalist cânta în 
prezenţa unei curtezane. Maria 
Theresa dormea la acea vreme.  N i 
s-a tăiat capul niciodată, precum 
fiicei ei. La Tibru, la Tibru, strigau 
studenţii, un strop de pornografie îi 

înnebunise pe toţi. Teroristul se 
ascundea într-o gură de canal, 
respira anevoie, multe cadavre 
putrezeau dedesubt. Încet intrăm în 
delta lui Venus, cineva ne îndrumă.  
 

 
 
Aşa o fi fost şi călătoria spre centrul 
Pământului.  În grădina Binelui şi 
Răului  nu intră oricine,  mult simţ 
de orientare, nobleţe, altele , trebuie 
să ai. În suburbie se ascunde un 
Buddha, pe trupul său era 
scris  întregul cod etic al omenirii. 
Cum poţi măsura viteza unei 
căsătorii de amatori? Torturaţi-l pe 

P 
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artist şi veţi merge în Iad. Adevăr zic 
vouă.  Un rege aiurit nu stă 
niciodată pe tron, de obicei este 
strâns legat.  Cum trăiau morţii 
cândva, ce bine o duceau. Ascultă şi 
tânguirea licornului  în vale. Un vis 
a murit,  să-i cântăm prohodul. Dăm 
jos măştile şi descoperim altele. 
Ş.a.m.d., totul este neluminat. 
Familiile psihotice sar peste 

primăvară. Focul a izbucnit în 
pavilionul de ceai , apoi a 
cuprins  palatul imperial, vai. Noe 
avea şi el un copil, dar nu-l vedeai 
printre papagalii, purceii, viţeluşele 
aduse cu corabia. Se aude o voce în 
depărtare – este baritonul din 
Milano, un diavol. S-a închis fabrica 
de măsele, s-a mutat  în incinta 
cimitirului. Sfântul beţiv şi-a 

publicat memoriile. O minune. 
Dansezi kabuki şi îţi trec toate bolile. 
Cutremurele se transmit în spaţiu şi 
în timp. Ultimele sunt mai 
importante. Cercul nebunilor devine 
tot mai larg. Dumnezeu vrea să le 
dăm apă balenelor. În sfârşit au 
venit zăpezile de primăvară, au 
înflorit merii şi cireşii. 

 

Căpitanul 
 

e două ori pe săptămână 
primeam un plic roz-
bombon, de la o persoană 

pe care nu o cunoşteam după nume. 
Nu-i răspundeam că nu aveam ce. 
Ce-mi scria personajul? Că e singur, 
dar nu este nefericit. Avea ceva din 
personajele lui Dostoievski. Simţea 
tăcerea morţii crescând în jurul său, 
că se simte ca o cruce pe 
propriul  mormânt. Că o pedeapsă 
divină apăsa pe trecutul său. Că îl 
admiră pe Hegel pentru ura sa faţă 
de orice este edificator, că fiecare om 
are ceva  de spus, semnificativ, dar 
nu  are cui.  

 
Că ar vrea să salveze pe cineva, dar 
nu are pe cine. Singurul lui prieten 
era un baston cu care se plimba pe 
malul mării. Avusese un câine , dar 

murise de bătrâneţe. Că nu are ce să 
lase nimic în urma sa.  Descoperea 
zilnic un adevăr, aceste descoperiri îi 
distrugeau armonia din suflet, 
autoritatea sa de care se bucurase 
cândva, se evaporase. Considera că 
personali-tatea este mai importantă 
decât orice autoritate. Poţi fi un 
profet, un apostol, dar nimeni nu are 
nevoie de aşa ceva. Din ceea ce citea, 
şi citea enorm, înţelegea că prea 
puţini autori au trăit cele scrie de ei. 
Asculta spusele unor necunoscuţi 
întâlniţi întâmplător. Povestiri  de 
viaţă. Când începea şi el să 
vorbească, omul se ridica, îşi cerea 
scuze şi pleca. Fiecare îşi trăia 
propria poveste , dar nu scria nimic. 
Le-ar fi rescris el, dar nu voia să fure 
gândurile altora. Uneori murmura 
versuri din Ovidiu, cel exilat la 
Tomis. Dar nu-l alinau. Înţelegea că 
individualitatea nu este acceptată 
prea uşor. Majoritatea oamenilor se 
simt bine în mijlocul unui grup, unei 
mase. Nimeni nu  înţelegea că 
minunile adevărate se petrec în 
singurătate. Ca să admiri zborul 
libelulei, deschiderea florilor primă-
vara, trebuie să fii singur. Grecii 
antici ştiau acest lucru. Ca şi 
înţelepţii japonezi. Scriitorii nu încep 
un drum, ei îl închid. Ei fac drumul 
invers.  O sută de cărţi nu valorează 
câr mărturisirea unui înţelept spusă 
în câteva fraze. Nu se îndoia de 
existenţa Divinului, dar nu apucase 
să vorbească niciodată în faţa Lui. 
Dumnezeu tace, trebuie doar să 
înţelegi tăcerea Lui. Citise Biblia de 

zeci de ori, spiritul ei pătrundea 
numai parţial în el. Unele capitole îi 
erau străine. Oricum , a înţeles că în 
Biblie păcatul este altul decât 
cel  definit în legi, în cutume. Orice 
sistem este un castel care se poate 
nărui oricând. Iubise cândva o 
femeie, un înger şi ea s-a dus la 
îngerii ei. Nu i-a mai dat un semn. 
Privea cu bucurie orice femeie 
frumoasă ori atrăgătoare pus şi 
simplu, dar niciuna nu amintea de 
acea femeie. Îi invidia pe nebuni, ei 
trăiesc în lumea lor. Dar el nu putea 
fi nebun. Marea îl învăţase că 
nebunia nu este un colac de salvare. 
Era, aşa am înţeles, un om al mării. 
Disproporţia dintre fragilitatea 
trupului şi  soliditatea, rezistenţa 
spiritului este una din cauzele 
nefericirii. A  diminua această 
disproporţie era şi sensul vieţii sale. 
La un moment dat nu am mai primit 
nimic de la corespondentul meu. 
Am aştept câteva luni, apoi m-am 
dus la adresa de pe plic.  Nu stătea 
departe de mine. Am aflat de la 
vecini că în casa aceea mică, acum 
nelocuită, stătuse un bătrân ciudat, 
fost căpitan de vas, care murise de 
mult, chiar de mai mulţi ani, nimeni 
nu cumpăra casa, erau prea multe 
de reparat, iar noaptea se auzea un 
sunet ciudat, de parcă un baston 
umbla singur prin casă, lovind 
podelele. Mi-au venit lacrimi în ochi 
de necaz că nu-l căutasem, că nu-i 
răspunsesem niciodată. De ce m-a 
ales pe mine drept confesor?   Cine 
ar putea să răspundă? 

D 
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Interviu cu Mihai Plămădeală, liderul formaţiei de muzică medievală şi 
renascentistă Nomen Est Omen şi prezentare de Florin Ioan STOENESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Trubadur La Porţile 
Sighişoarei, critic de arte, 
curator dar şi muzician… 
Plimbandu-mă vara trecută 
prin cetatea Sighisoarei ,într-o 
mică piaţetă am întalnit la 
umbra unui arţar o trupă 
veselă de muzică medievală ce 
repeta  vechi melodii germane 
cu iz de cruciade şi ritmuri din 
tropot de cai… 
Mihai Plămădeală şi trupa sa 
de muzică veche NOMEN 
EST OMEN…. 
Ştiam despre el că s-a născut 
în anul ocupării Cehoslovaciei 
de către fraţii ruşi…şi că este 

vărsător. Spirit visător şi plin 
de fermenţi, cu o educaţie 
subţire şi un suflet de artist 
boem. Dar şi o enciclopedie 
ambulantă a istoriei artelor 
vizuale şi muzicale. 
Îl cunoscusem demult, cu vreo 
douăzeci de ani în urmă, în 
cuhnia Palatului Mogoşoaia 
,cu ocazia unui  vernisaj de 
sculptură…dar, nu avusesem 
bucuria  să-l ascult cantand 
life niciodată. 
Creator impetos al cuvantului, 
năvalnic critic de artă şi 
curator totodată, este cel mai 
prezent rostuitor de 

evenimente artistice din 
generaţia sa. 
Citisem pe site-ul Nomen Est 
Omen despre concertele sale 
celebre din New York, 
Washington , Milano, Torino 
şi Cipru, dar şi despre sutele 
de concerte din ţară ori de la 
Sibiu şi Sighişoara. 
Aveam o mie de întrebări de 
derulat , iar acum în faţa 
artistului trubadur nu am mai 
putut rosti decat atat: -Bună 
ziua, mă bucur să vă revăd, 
vreţi să-mi răspundeţi la 
cateva întrebări!? 
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Propun să pornim discuţia noastră de la o 
introducere în universul muzicii medievale a formaţiei 
Nomen Est Omen. De unde pasiunea, ideea şi proiectul 
pentru un astfel de ansamblu, într-un secol al marilor 
zgomote? 

Încă din perioada timpurie, Nomen Est Omen 
propune un concept intitulat “Noua muzică veche”, 
bazat pe interpretarea compoziţiilor medievale şi 
renascentiste cu instrumente acustice actuale. Armonia şi 
structurile modale sunt păstrate în varianta recuperată 
din documentele perioadei, variaţiunile şi improvizaţiile 
constituindu-se în ghilimele pentru respectivele citate 
“istorice”.  

În paralel cu activitatea scenică, membrii 
ansamblului susţin conferinţe, cursuri, seminarii sau 
workshop-uri despre arta, cultura şi civilizaţia Evului 
Mediu şi Renaşterii, sub egida Asociaţiei Culturale 
Nomen Est Omen. 

 

 
 

Ce înseamnă de fapt Nomen Est Omen? 
Nomen Est Omen este o expresie latină care se 

traduce prin "numele înseamnă (determină) destinul". 
Titlu, la care ţin mult şi care este factor identitar pentru 
formaţia mea, precede cu cinci ani înfiinţarea sa propriu-
zisă. Am adoptat ideea că nimic pe lume nu este 
întâmplător, că lucrurile sunt unite prin legături 
invizibile şi că destinul este sinonim cu împlinirea sa, din 

literatura de specialitate a lui Mircea Eliade şi Ioan Petru 
Culianu. 

Te regăseşti în proiectul actualei Uniuni Europene, 
despre care putem spune că a început odată cu Pax 
Romana Christiana? Cântaţi inclusiv piese de cruciadă 
sau despre eroi legendari, tip Roland. Templierii şi 
cruciadele Evului Mediu au încercat să reunifice, mai 
întâi spiritual şi apoi fizic Europa, de fapt lumea de 
atunci. 

Cred în rolul culturii şi educaţiei, în proiectul 
Uniunii Europene şi nu numai. Până nu se schimbă 
mentalitatea, nimic nu se poate schimba cu adevărat. 
Ştim cu toţii că la nivel de societate, noul tinde a se plia 
pe vechi. Este important cum scriem istoria, ce preluăm 
din trecut şi cum perpetuăm moştenirea primită. Forţa 
modelelor este un factor covârşitor în acest demers. Da, 
Europa este ceea ce este astăzi pentru că a existat un 
Imperiu Roman, pentru că au existat cruciadele şi pentru 
că au fost eroi care au determinat un tip de conştiinţă. 

 

 
 

Ce reprezintă muzica Evului Mediu din punctul de 
vedere al culturii actuale? Care este marca distinctivă 
Nomen Est Omen în această ecuaţie? 

Piesele din repertoriul Nomen Est Omen au fost 
compuse în perioade istorice şi spaţii geografice diferite. 
S-au cântat de-a lungul timpului în diverse formule 
interpretative, au fost modificate ori adaptate, ca 
elemente ale unui limbaj viu, contribuind fără doar şi 
poate la naşterea marii muzici a lumii, apărute ulterior. 
Materialul prezentat în concerte sau pe albume nu se 
regăseşte într-un acelaşi codice, alegerea şi ordinea 
pieselor, precum şi aranjamentele muzicale, aparţinând 
formaţiei. Repertoriul, în totalitatea sa, este gândit cu 
plecare de la câte o piesă, o temă muzicală, un 
instrument, un solo sau un tip de sunet. Ceea ce a 
interesat şi interesează este armonizarea acestor 
“elemente de bază” cu orizontul de aşteptare al omului 
contemporan, al cărui mod de manifestare este diferit 
faţă de trecut.  

  

Vorbeşte-ne, te rog, despre Nomen Est Omen la 20 de 
ani.  
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2014 este al XX-lea an de existenţă al proiectului 
Nomen Est Omen. Această cifră rotundă, fără a avea 
semnificaţie aparte, reprezintă mai mult decât intervalul 
de timp scurs între prima apariţie publică (sub semnul 
numelui ales) şi prezent, formaţia având activitate 
continuă, în sistem concurenţial şi de auto-finanţare. 
Altfel spus, turnee în ţară şi străinătate, albume - 15 la 
număr, filmări, apariţii la televiziuni şi radio, interviuri, 
schimbări de componenţă şi multe - multe alte aventuri. 
După cum ar spune Leonida Condeescu, personaj al lui 
Caragiale, acesta este doar începutul. 

 
Te simţi un Cavaler al Mesei Rotunde la Sighişoara? 
Metaforic da, altfel nu. Nomen Est Omen nu 

pretinde în ceea ce face că vine din Evul Mediu sau că 
cineva de astăzi ar accepta acest punct de vedere. Nu 
încearcă să se încadreze într-un curent sau tendinţă 
pentru a se racorda la o idee preexistentă, ci se adresează 
auditoriului mai degrabă în ideea de a crea o nouă 
categorie de public. În acest sens poate fi luată în 
consideraţie desprinderea de tradiţionalismul rău înţeles.  

Prin spectacolele, albumele şi workshopurile sale, 
ansamblul îşi propune să demonstreze identitatea dintre 
rigoarea interpretativă şi claritatea empirică, dintre 
precizia formală şi caracterul practic. Dincolo de 
rezultatele artistice obţinute, Nomen Est Omen încearcă 
să stabilească un nou mod de atitudine scenică, ce nu 
comportă doar angajamente formale, ci definesc o 
abordare modernă a actului artistic, văzut ca mijloc 
esenţial de comunicare între oameni. 

În privinţa Festivalului Medieval de la Sighişoara, nu 
ştiu cum au trecut 20 de ani de la prima noastră 
participare. Nu doresc să dezvolt subiectul în direcţia 
aceasta, nici să stârnesc invidii ori vanităţi în mediile 

artistice în care activez, dar, obiectiv analizând, nu văd  
nimic mai important pentru acest festival, decât ceea ce 
am propus noi. Voi renunţa temporar la modestie: ce am 
propus eu. 

 
Dezvoltă, te rog această idee pe care ai enunţat-o. 
Festivalul Medieval de la Sighişoara, indiferent de 

numele exact pe care îl poartă de la an la an în funcţie de 
organizatori şi de alţi factor conjuncturali, reprezintă cu 
totul altceva decât au estimat şi dorit iniţial cei care 
contribuiau activ la apariţia şi dezvoltarea sa în timp. 
Fiecare participant are propria versiune asupra celor 
întâmplate din punct de vedere artistic sau antropologic 
în cetate. Rezultanta este un fenomen unic în România şi 
(prin particularităţile de rigoare; în nici un caz prin 
spectaculozitate sau valoare), în întreaga lume. 
Atmosfera post hippie a primelor ediţii, deloc mimetică, 
nu a avut nimic în comun cu Woodstock-ul, cu nici un 
stock, în general vorbind, sau cu gathering-urile 
Rainbow de mai târziu. Spiritul de libertate şi diversitate 
de atunci se mai păstrează încă, în ciuda faptului că 
schimbările din cele două decenii de existenţă ale 
manifestării întrec orice imaginaţie. 

 
În încheiere, care ar fi proiectele Nomen Est Omen de 

viitor? 
Tot ce pot spune este că lucrăm la noul album, al 

şaptesprezecilea, de muzică elisabetană. Nu am ales încă 
numele, nu ştiu încă nici care vor fi toate piesele care vor 
intra pe CD, nici ce copertă va avea. Îl vom lansa în a 
doua parte a anului, cel puţin aşa dorim, posibil la ediţia 
22 a Festivalului de la Sighişoara sau la cel de la Sibiu, 
intitulat "Cetăţi Transilvane". În rest, o mulţime de idei şi 
proiecte pe care le vom dezvălui la momentele potrivite. 
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 

De la musique avant toute chose 
I. Sunetul muzicii: mirificul spaţiu originar 

 
u sînt rare cazurile când, ca efect al 
strânselor relaţii dintre ele, artele apar mai 
clar conturate şi mai bogate. Unele capătă 

statutul de document, servind ca „mărturie” a 
existenţei şi statutului celorlalte. Primul beneficiar, 
într-o astfel de situaţie, este muzica, „cea mai 
imaterială dintre arte”, cum a definit-o un istoric al ei, 
Réne Dumesnil, lipsită, deci, de privilegiul unui suport 
fizic menit să-i asigure rezistenţa şi perenitatea. 
Instrumente şi practici muzicale străvechi sunt 
înfăţişate în sculpturi şi picturi ori în opere literare ale 
antichităţii. O uluitoare marmură de Paros, datînd din 
a doua jumătate a mileniului III î. Chr., expusă la 
Muzeul Naţional de arheologie de la Atena, 
reprezentînd un harpist aşezat, cu care s-ar mîndri 
orice muzeu de artă modernă din lume, mărturiseşte 
despre   interesul pentru muzică în Grecia prehomerică,  
interes de care nu sunt străine nici popoare din regiuni 
învecinate, cum o dovedesc un basorelief babilonian, 
cca 1850-1600 î. Chr., aflat la muzeul Naţional din 
Bagdad, înfăţişând de asemenea un cântăteţ la harpă 
într-o poziţie aproape identică, ori o frescă din 
mormântul lui Nekmara, din Egiptul celei de a XVIII-a 
Dinastii, cca 1425-1405, cu trei frumoase instrumentiste 
cântând la harpă, liră şi mandoră. Vase, cupe sau 
amfore antice greceşti, cele mai multe datând de prin 
secolul al V-lea Î. Chr., trimit de asemenea la practici 
artistice cu implicaţiile lor mitologice: Muză, Apollo şi 
Muza, Orfeu printre traci, Cântăreaţă din chitară între 
doi ascultători… Un astfel de vas pictat, atribuit lui 
Python, aflat la Muzeul de Antichităţi din Berlin, 
măreşte numărul şi prestigiul martorilor antici, cu o 
trimitere la vestitul episod din Odiseea homerică al 
experienţei lui Ulise privind fascinant-malefica muzică 
a sirenelor, asupra căreia îl avertizează zeiţa Circe: 
„Oricine-aproape merge  fără ştire/ Şi cântecul 
sirenelor aude/ Napoi acasă nu se mai întoarce/ Şi nu-
şi mai vede pruncii şi femeia,/ E dus, nenorocit pe 
totdeauna,/ Că-l farmecă sirenele cu viersul/ 
Răsunător...” 1  

Picturi funerare etrusce, mozaicuri şi fresce 
romane, între care se disting cele de la Vila Misterelor, 
sec II-I, descoperite la Pompei, conţin de asemenea 
scene ilustrative, cu interpreţi la diverse instrumente 
muzicale. Pentru a mai da cîteva exemple, iată, 

                                                 
1 Homer, Odiseea, Ed. Univers, 1979, p. 286-87 

mitologia poate furniza şi ea date pentru istoria artei 
sunetelor. Zeiţa egipteană a dansului, a muzicii, a 
petrecerilor şi a iubirii, Hathor (confundată uneori cu 
Tefnut sau cu Isis), înfăţişată în reprezentările plastice 
ca o femeie cu capul prelungit închipuind instrumentul 
muzical sistrum, sau purtând în mână acest instrument 
ca semn distinctiv, apare în centrul textului antic 
egiptean intitulat Întoarcerea zeiţei Hator-Tefnut din 
Nubia. Este descrisă aici procesiunea triumfală 
dedicată zeiţei constând din dansuri, cîntece vocale şi 
instrumentale, libaţiuni de bere şi vin: „Din sistre-i 
cântă zeii toţi şi dănţuie zeiţele/ Femei puternic bat 
mereu din tamburine pentru ea,/ Îi toarnă vin, ulei i-
aduc şi-n aur capu-i încunună./ O, cât ţi-e chipul de 
frumos şi cât ne-nveseleşti când vii! / Ra, al tău tată, 
prea fericit e la vederea ta,/ Fratele-ţi Şu se bucură cu 
tine/  Iar Toth, şi el, stă înaintea ta./ Cele Nouă măreţe 
zeităţi se bucură şi-ţi cântă laude,/ Maimuţele-ţi ies în 
cale şi dănţuie-n faţa măreţiei tale/ Şi, pentru tine, zeii 
Bess bat tamburinele de zor,/ O, tu stăpână-a cântului 
din sistră!” 2 . Poezia Egiptului faraonic devine astfel 
un izvor indispensabil pentru istoria muzicii şi a 
dansului, lipsită de alte resurse documenmtare, cînd e 
vorba de primele ei începuturi. Reproducem, pentru 
bogăţia lui de informaţii, dar şi pentru frumuseţea lui, 
imnul închinat aceleiaşi zeiţe în ipostaza de divinitate 
multiplă a destinului numită „cele şapte zeiţe Hator”, 
din templul din Dendera, supranumit şi „Casa zeiţei 
Hathor” sau „Palatul Sistrum-ului”: „Noi viersuim 
acuama pentru tine/ Şi pentru tine dănţuim, regină !/ Te 
preamărim şi imnul nostru urcă/ Departe, până-n 
creştetul tăriei.// Tu eşti stăpână peste sceptru / Şi 
peste sistru şi colan/ Stăpâna minunatei muzici/ Ce ne 
îmbie să jucăm.// Îţi ridicăm în slăvi măreţia/ Din 
asfinţit până-n zori de ziuă !/ Stăpână-n Denderàh, în 
cinstea ta/ Cântăm şi batem tobele-n cadenţă.// Tu eşti 
crăiasa bucuriei, tu eşti stăpâna dănţuielii/ Crăiasa 
muzicii frumoase, stăpâna strunelor de harpă,/ Crăiasa 
horei avântate, stăpâna dalbelor ghirlande,/ Crăiasa 
smirnei aromate, stăpâna saltului voios !// Îţi lăudăm 
regeasca fală,/ Renumele ţi-l trâmbiţăm/ Şi-ţi punem 
faima mai presus/ De zeităţi şi de zeiţe !// Tu eşti 
crăiasă peste imnuri, stăpână în biblioteci/ Şi cea mai 
mare arhivară din casa sulurilor scrise,/ Nu pregetăm 

                                                 
2 M. E. Matie, Miturile Egiptului antic, Ed. ştiinţifică, Buc., 1958, p. 45-
50. 

N 
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s-aducem zilnic Măriei tale daruri scumpe.// De câte ori 
ne-auzi cântarea, ţi-e inima mult mai uşoară./ Ne 
copleşeşte bucuria când, zi de zi, te adorăm/ Şi cântă 
inimile noastre când îţi privim regeasca faţă !// Eşti a 
cununilor crăiasă, stăpâna danţului zburdalnic / Eşti şi 
crăiasă a beţiei ce nu sfârşeşte niciodată./ În preajma 
ta cântăm voioase şi pentru tine viersuim/ Iar pentru 
osteneala noastră din inimă ne mulţumeşti !”3. 

 

 
Harpist aşezat, artă cycladică, jumătetea mileniului III î. Chr. 

 

Un text din „cărţile de lut” ale orientului antic 
relatează de asemenea despre un erou, autor (şi 
interpret) al unui cîntec însoţit de acompaniament 
instrumental închinat zeului asiro-babilonian Baal: 
„Nu zăbovi, viteazule Pardameni, ospătează-l pe 
craiul Baal, stăpânul pământului !/.../ Pardameni 
aduse mii de vedre de vin şi amestecă zece mii de vedre 
în butia sa. În timp ce amesteca vinurile, îi veni în 
minte un cântec, pe care el îl cântă ajutat de citera din 
mâna sa. Voinicul cântă cu glasul său minunat un cânt 
întru slava lui Baal, stăpân pe înălţimile muntelui 
Sapon. Baal îşi înălţă privirile şi văzu pe fiicele sale; o 
văzu pe zeiţa Pidray, fiica luminii şi pe Talay, fiica 
zeiţei ploii” 4 . Cărţile Vechiului Testament mărturisesc 
de asemenea în câteva rânduri despre bunele deprinderi 
muzicale ale vechilor evrei, moştenite chiar de la unul 

                                                 
3 Cântecul celor şapte zeiţe Hathor, traducere de Ion Acsan şi Ion 
Larian-Postolache, în Poezia Egiptului faraonic, Univers, Buc., 1974, p. 
90-91) 
4 Zeul Baal şi sora sa Anat, traducere de Constantin Daniel şi Ion 
Acsan, în Tăbliţele de argilă. Scrieri din orientul antic, Minerva, Buc., 
1981, p. 165 

din urmaşii direcţi ai lui Adam: „Lameh şi-a luat două 
femei: numele uneia era Ada şi numele celeilalte era 
Sela. Ada a născut pe Iabal; acesta a fost tatăl celor ce 
trăiesc în corturi, la turme. Fratele lui se numea Iubal; 
acesta este tatăl tuturor celor ce cântă din chitară şi 
din cimpoi” 5  

 

 
        Harpist, bazorelief babilonian, prima jumătete a mileniul II î. Chr. 
 

Nu s-au păstrat adnotări ale muzicii greceşti decât 
fragmentar, lacunar. Informaţii despre aceasta găsim 
însă în surse literare (versuri şi proză), plastice (picturi, 
mozaicuri şi sculpturi) sau în tratate de muzică antice. 
Miturile relatează despre inventarea unor instrumente, 
precum lira de către Hermes, sau despre întreceri 
muzicale, precum aceea, mai celebră, dintre Apollo, cu 
lira, şi satirul Marsyas, cu aulos. Mitul are şi un suport 
plastic, întâlnit frecvent în sculptura antică, precum 
într-o operă atribuită lui Miron, sec. V, reprezentând-o 
pe Atena aruncând dispreţuitoare aulosul, pe care-l va 
lua Marsyas. Întrecerea propriu-zisă e înfăţişată pe un 
basorelief în marmură, provenit de la şcoala lui 
Praxiteles de la Mantineea, cca. 350 î. Chr. Un grup 
statuar din Pergam, păstrat în còpii romane, insistă 
asupra deznodământului: Apollo, triumfător, decide 
soarta învinsului, Marsyas, prins de un copac, îşi 
aşteaptă pedeapsa, un sclav scit îşi ascute cu satisfacţie 
un cuţit, instrumentul torturii. Reluând mai târziu 
mitul, în cartea a VI-a a Fastelor, Ovidiu o pune pe 
Minerva (Atena) să vorbească despre sărbătoarea 
închinată ei, a Quinquatrelor mici, din martie, şi despre 

                                                 
5 Facerea, Cap. 4. în Biblia, Editura Institutului Biblic, Buc., 1999, p. 15. 



Primãvara 2014  | Contact international 493 

 

obiceiurile legate de ele, între care participarea 
flautiştilor: „...Şi al lor meşteşug fu tot de mine scornit / Eu 
cea dintâi, din cimşirul strungit cu găuri puţine,/ Flautul cel 
lung sunete-a scoate-l făcui./ Sunetu-mi place; dar chipul 
meu oglindindu-se-n unde/ Mi-am văzut umflaţi, vai, 
fecioreştii obraji./ « Nu ţin cu preţul acesta la artă; tu flaut, 
adio ! »/ Zis-am şi pe mal l-am aruncat, printre ierbi./ L-află 
un satir şi-ntâi se miră; cu el ce să facă/ Nu ştie, dar, suflând, 
vede că sunete dă./ Când cu-a lui degete ţine aerul, când îi dă 
drumul;/ Iute-ntre nimfe cu-a lui artă-ngâmfat se făcu:/ L-a 
provocat şi pe Phoebus; dar Phoebus în cânt îl întrece/ Şi 
spânzurându-l de-un pom trupul de piele-i jupi./ Totuşi eu 
sunt autoarea şi născocitoarea cântării,/ Iată de ce cu ea zilele 
mele cinstiţi” 6. Mitul luminează – arată William 
Fleming – un capitol din istoria incipientă a muzicii: 
concurenţa dintre stilul sau modul doric şi cel frigian, în 
Grecia antică 7. Nu avem nici un vestigiu al muzicii 
romanilor, tot ce ştim despre ea provine din referiri 
ocazionale din bogata literatură latină, din sculpturi, 
fresce şi mozaicuri antice. Unele dintre ele au ieşit la 
iveală de sub cenuşa Pompeiului, precum mozaicul 
reprezentând o amuzantă scenă cu cântăreţi ambulanţi 
de la Villa del Cicerone, semnat de Dioscoride din 
Samos, expus la Muzeul Arheologic din Napoli. Despre 
instrumentele epocii ne oferă, iată, informaţii şi un 
mozaic din Zliten, nordul romanizat al Africii, cca. 70 d. 
Chr., având ca subiect luptele de gladiatori, în care 
apare şi un ansamblu instrumental format din cântăreţi 
din trâmbiţă (tuba), corn (cornu) şi orgă hidraulică 
(hydraulus).  

 
Cântăreţi evrei, prizonieri în Asiria,  bazorelief, Ninive, 705-681 î. Chr. 
 

Revenind la literatură inspirată de muzică, ea ne 
oferă,  un bogat material, ca şi în cazul   artelor 
plastice. Mitologia e plină de referinţe muzicale. Am 
dat deja, la începutul intervenţiei noastre, câteva 
exemple. Ele sunt mult mai numeroase. Şi, de asemenea, 
foarte vechi, urcând până departe, către izvoarele artei. 

                                                 
6 tr. Ion Florescu şi Traian Costa 
7 Art, Music and Idea, Neww York, 1970 

Un text în cuneiformă reproduce un Imn al lui Shulgi 
(sau Dungi), rege aparţinând celei de a III-a dinastii 
(2094-2047 î. Chr.) din vestita cetate Ur a Sumerului, 
constructor al ziguratului de aici, împătimit meloman 
şi profund cunoscător al secretelor complexei arte 
muzicale din timpul aşa numitei „Renaşteri 
sumeriene”: 

 
Instrumentiste egiptene, frescă de mormînt, Teba, a XVIII-a dinastie. 

   „Eu, Shulgi, regele Urum-ului, şi eu m-am dedicat 
artei muzicii. 

Nimic nu este prea complicat pentru mine;  
cunosc totul despre tigi şi adab, perfecţiuni ale 

artei muzicale. 
Când prind tastele pe lăută, instrument care îmi 

vrăjeşte inima, niciodată nu-i vatăm gîtul; 
 şi am creat reguli pentru ridicarea şi coborârea 

intervalelor sale. 
Cunosc strunirea melodioasă a lirei gu-uc. 
Sunt familiarizat cu sa-ec şi cu sunetele percusive 

ale cutiei sale. 
Ştiu să mânuiesc miritium-ul... 
Cunosc tehnica de digitaţie a aljar-ului şi a 

sabitum-ului, creaţii regeşti. 
În acelaşi fel ştiu să scot sunete din urzababitum, 

harhar, ur-gula şi dim-lu-magura. 
Chiar dacă mi se aduce, ca unui maestru în muzică, 

un instrument la care nu am cântat vreodată,  
cum îl ating, scot sunetele potrivite;  
şi pot să cânt la el de parcă nu l-aş atinge pentru 

prima oară. 
Mă pricep să-l montez, să-i pun şi să-i scot corzile 

şi să-l acordez.  
Din fluierul de trestie scot altfel de sunete decât din 

cel rustic;  
şi pot să mă tîngui din sumunca sau să creez o 

lamentaţie, 
la fel ca orice muzician ce face în mod obişnuit 

astfel de lucruri...”8 
 

                                                 
8 G.R.Castellino, Two Shulgi Hymns, în „Studi Semitici”, vol. 42, Rome, 
1972; versiune în limba română de Mihai Scărlătescu) 
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Hathor cu sistrum, frescă din Egiptul antic 
 

 
  Isis, statuie romană de marmură, sec. II d. Chr. 
 

Un alt fragment, de data aceasta egiptean, relevă, ca 
şi celelalte două reproduse de noi anterior, dragostea 
locuitorilor de pe malurile Nilului, încă din epoca 
marilor faraoni, pentru muzică, întruchipată de 

patroana acesteia. O splendidă imagine avem aici a 
întregului univers transformat în cântec. Nu suntem 
prea departe de „muzica sferelor” pitagoreică. Îl redăm 
în traducerea după o versiune germană; un minunat 
imn închinat aceleiaşi zeiţe Hathor (supranumită în 
textele egiptene şi „Scînteietoarea”, „Flacăra de aur”, 
„Zeiţa aurită”) imprimat pe zidurile somptuosului ei 
templu din Denderah, cu coloane şi cu picturi pe plafon 
reprezentînd cerul şi constelaţiile 

 

 
   Întrecere muzicală între Apollo şi Marsyas, bazorelief, şcoala lui Praxiteles, cca 320 î. Chr. 

 

 
Ulise şi sirenele, vas grecesc pictat, atribuit lui Python, cca. 340 î. Chr. 

 

 „Ce frumos prosperă zeiţa de aur, Hathor ! 
Ea prosperă strălucind şi  înflorind. 
Ţie îţi cântă cerul cu stelele sale, 
Pe tine te slăvesc soarele şi luna, 
Pe tine te laudă zeii, 
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Ţie îţi cântă zeiţele. 
 

   Ce frumos prosperă zeiţa de aur, Hathor! 
Ea prosperă strălucind şi înflorind 
Ţie îţi cântă întregul pământ, 
Ţie îţi dansează cu bucurie toate vieţuitoarele, 
Pe tine te slăvesc egiptenii şi deşerturile 
Până la capătul cerului sprijinit pe coloanele sale” 

 

 

 
Cîntăreţ la flaut dublu, artă etruscă, Mormântul Leopardului, 530-520 î. Chr. 

 

Muzica ocupa un loc de excepţie în Grecia 
homerică. În Iliada, făurind vestitul scut al lui Ahile, 
zeul Vulcan, are grijă să înfăţişeze pe el,  aspecte din 
viaţa poporului elen, petreceri de nuntă, cu o horă în 
care „se prind jucăuşii şi-acolo-ntre dânşii/  Fluiere şi 
alăute ţin hangul…”, cules de vie, cu băeţi şi fete având 
în mijllociul lor un băetan  care „zice cântarea lui 
Linos”, roată de dansatori în cetate, unde „De zei 
luminat cântăreţul / Zice din liră-ntre ei”. În Odiseea, 
de asemenea, la ospăţul dat în cinstea lui Ulise de 
Alcinous, regele feacilor, e invitat cu deferenţă 
cântăreţul din liră orbul Demodocos, alter-ego al luin 
Homer însuşi, care-i delectează pe meseni cu episoade 
picante din viaţa zeilor sau din timpul războiului 
troian:  „Luându-şi lira din cuier, se puse/ Isprăvile 
vitejilor să cânte./ Înstrună el atunci vestitul cântec/ 
De care merse vestea chiar în slavă,/ Sfădirea lui Ulise 
şi Achile…”. Petrecerile cu cântece şi dansuri nu 
contenesc nici în vremea lui Hesiod, cum „citim” în 
imaginile de pe scutul lui Heracle; cântecului de liră i se 
adaugă acum şi flautul: „Iar fetele în ritm de 
liră’nălţau fermecătoare coruri, / Aşijderi dincoace alţi 
tineri petrec în sunete de flaut”. Peste cîteva secole, 
„lirei de aur”, însoţitoare credincioasă „A lui Apolo şi-
a Muzelor cu-oacheşe bucle”, îi închină Pindar Prima 
Odă Pitică; acestuia i se alătură contemporanul 

Anacreon, cu o schimbare de direcţie tematică: „Adio, 
voi, eroi,/ Căci lirei mele-i place/ Să cânte doar de dor” 
şi, din nou peste cîteva secole,  Horaţiu, autor al unei 
noi închinări adresate Lirei: „Glorie-a lui Febus, o, liră, 
dragă/ meselor lui Jupiter, tu, uitare/ de necazuri, fii 
salutată oricând/ ruga-mi te cheamă !” Tot în sarcina 
unui poet din sfera poeziei antice latine, autorul 
vestitului Poem al naturii, Lucretius, cade rezolvarea 
unei prime probleme de muzicologie, aceea a originilor 
artei sunetului, cu apel la teoria mimetică; totul e 
plasat într-o feerică vârstă de aur”: 

 

 
Scenă comică cu cântăreţi ambulanţi, mozaic, sec. II-I, î. Chr., descoperit la Pompei. 

 

   „...Dar imitat-a cu gura a păsării limpede voce, 
Omul cu mult înainte de-a şti să înalţe cu artă 
Cântece armonioase, vrăjindu-şi urechea cu ele. 
Şuiere dulci de zefiri străbătând găunoasele trestii, 
Ele-nvăţară întâi pe ţărani cum să sufle în trişcă, 
Apoi pe-ncetul, deprinseră oamenii blândele plângeri 
Ce le revarsă un fluier, când degete joacă pe găuri, 
Plângeri născute-n păduri depărtate-n dumbrăvi şi în  

munte, 
Pe-ale păstorului plaiuri pustii şi-n zeiescul repaus. 
Cântece îi mângâiau, revărsând bucurie în suflet 
Celor sătui, căci atunci este inimii muzica scumpă. 
Astfel adesea întinşi împreună pe pajiştea moale 
Lâng-un izvor ca oglinda, sub ramuri de arbor puternic, 
Foamei dădeau alinare, cu mici cheltuieli, cu plăcere, 
Când mai ales surâdea şi timpul iar verzile pajişti,  
De primăvară smălţate cu flori, i-mbătau cu miresme. 
Glume-ntre ei, flecăreală şi râsul cel vesel în hohot, 
Vremea-şi aveau; pe atunci era muza de ţară în cinste. 
Învăpăiată hârjoană pe toţi i-ndemna să-şi încingă 
Umeri şi cap cu cununi împletite, cu flori şi cu frunze 
Şi să păşească mişcându-se fără de tact şi cu-asprime, 
Tare bătând cu piciorul în trupul pământului mamă. 
Râsete, chicote dulci izbucneau la aceste privelişti, 
Căci erau noi pe atunci şi uimirea prindea orice suflet. 
Somnul şi-l înlocuiau cei în veghe, cântând cu plăcere 
Feluri şi feluri de arii, mereu mlădiind a lor voce 
Şi ţuguiatele buze gonindu-le repezi pe trişcă. 
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Toţi cei în veghe şi astăzi deprinderea înc-o păstrează, 
Căci învăţat-au să ţină un ritm şi acum 
Întru nimic nu culeg o roadă mai mare-a plăcerii, 
Ca altădat’ păduraticii oameni născuţi din ţărână”9 

   

O prezentare a vieţii şi obiceiurilor vechilor greci o 
găsim în vasta compilaţie, Deipnosophistes, a 
eruditului gramerian Athenaios din Naukratis de pe 
Nil (sec. II-III d. Chr.), cu referiri la dragostea lor pentru 
muzică şi muzicanţi, demonstrată din mituri şi texte 
literare din vechime (cca. 1500 de opere citate, cele mai 
multe pierdute). Iată, dintre atâtea, o referire la 
splendida epocă homerică: „La ospeţe ei aduceau şi 
cântăreţi din chitară, dănţuitori şi saltimbanci. Chiar la 
Menelaos  «cânta divinul aed»  iar doi saltimbanci, pe când 
cântau, făceau mişcări. Cântecul ţinea locul glumelor. Aezii 
erau înţelepţi şi se comportau ca atare. Agamemnon lasă pe 
aed ca paznic şi sfătuitor al soţiei sale Clytaimnestra”.10. Şi 
un altul, privind ciudatele năravuri ale locuitorilor din 
luxoasele colonii greceşti, Sybaris: „La aşa grad de 
moliciune ajunseseră, încât la petreceri obişnuiseră caii să 
danseze în ritmul cîntecului de flaut. Cei din Crotona, cu 
care purtau război, au aflat despre acest obicei, şi, după cum 
spune Aristotel în Politica, a făcut să se audă cîntecul 
dansului, întrucât ei aveau şi flautişti alături de războinici, 
iar caii, când au auzit pe aceştia, nu numai că au început să 
danseze dar au aruncat şi pe călăreţi şi au fugit...”, şi 
Lampsakos: „Charon în cartea a II-a din lucrarea intitulată 
Coruri a povestit acelaşi lucru despre locuitorii din 
Lampsaca” 11. 

Petrecerile cu muzică nu lipsesc nici din viaţa de zi 
cu zi a romanilor. Pentru a da doar un singur exemplu, 
Petronius, scriitor latin din secolul I d. Chr., prezintă o 
astfel de împrejurare în cunoscuta sa scriere Satyricon 

unde o cântăreaţă din cimbal „măreşte veselia 
chefului”. Miturile şi literatura clasică a Chinei 
mărturisesc de asemenea despre marea plăcere a 
muzicii la vechii ei locuitori. Pentru aceştia inventează 
zeiţa-şarpe, creatoare a omului, Nüwa, încă din 
vremuri mai vechi decât „veacul de aur”, instrumente 
specifice: „Potrivit legendelor, ea a făurit instrumentul 
muzical shenhuang. De fapt, este vorba de muzicuţa sheng, 
care avea în ea frunzuliţe – huang. Era de ajuns să sufli în 
el, pentru ca să se reverse sunetele. Instrumentul amintea 
prin forma sa de coada fenixului şi avea treisprezece tubuleţe 
aşezate în jumătatea de jos a dovlecului-tigvă. Nüwa l-a 
dăruit copiilor ei, şi de atunci viaţa neamului omenesc a 
devenit şi mai veselă” 12.  Dar miturile chineze vorbesc nu 
numai despre această plăcere ci şi despre forţa şi 
efectele dezastruase ale artei sunetelor, precum în mitul 

                                                 
9 Poema naturii, fragment, traducere de D. Murăraşu, Minerva, 1981, 
p. 226-227 
10 Athenaios, Ospăţul înţelepţilor, traducere de N. I. Barbu, Minerva, 
Buc., 1978, p. 10 
11 Idem, p.152 
12 Yuan Ke, Miturile Chinei antice, traducere de Toni Radian, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Buc., 1987, p. 79 

despre cîntecul qingjiao inventat de legendarul împărat 
şi erou civilizator Huangdi de pe la mijlocul mileniului 
al III-lea î. Chr. „Atunci principele (Pinggong) îi porunci 
să cânte qingjiao. Shikuang îi explică cum că această melodie 
a fost cântată atunci când Huangdi a adunat toţi zeii şi 
demonii pe muntele Xitaishan şi că ea nu poate fi cântată 
oricum, căci ar putea atrage o nenorocire. Principele stărui, 
iar muzicantului nu-i mai rămase decât să se supună. 
Shikuang luă din nou ţitera, dar de cum atinse strunele, 
dinspre miazănoapte-asfinţit se iviră nori şi acoperiră tot 
cerul. El atinse din nou strunele. Atunci se dezlănţui un 
vânt turbat ce aduse cu sine o ploaie cu stropi cât grindina. 
Vântul smulse olanele de pe acoperişuri, prefăcu în zdrenţe 
perdelele şi pologul. Tipsiile cu bucate şi vasele cu supă de pe 
masa sărbătorească fură măturate de pe ea şi se făcură 
cioburi-cioburi. Speriaţi, oaspeţii o luară la goană care 
încotro. De frică, Pinggong se ghemui într-un colţ al galeriei, 
tremurând ca varga. După aceasta, în regatul Jin s-a lăsat o 
secetă cumplită, care a durat trei ani în şir, iar însuşi 
Pinggong s-a îmbolnăvit de o boală grea şi a căzut la pat. 
Cum putea un muritor de rând să-şi îngăduie a asculta 
această muzică cerească ?”13. Biblia e bogată de asemenea 
în referinţe privind îndeletnicirile muzicale ale vechilor 
evrei, creatori ai unui gen poetico-muzical specific, al 
psalmilor. Unul dintre ei, o minunată piesă lirică 
aparţinând Cărţii Psalmilor, capătă valenţe 
autoreferenţiale, făcând trimitere la faima de buni 
cîntăreţi a acestora, care-i va însoţi dincolo de hotarele 
ţării, în captivitatea babiloniană: „La râul Babilonului, 
acolo am şezut şi-am plîns,/ Când ne-am adus aminte de 
Sion./ În sălcii, în mijlocul lor am atârnat harfele noastre/ Că 
acolo pe noi ne-au cerut nouă cântare zicând:/ Cântaţi-ne 
nouă din cântările Sionului!” Între popoarele semitice, 
arabii preţuiesc şi ei muzica, cum se vede din acest text, 
adevărată pledoarie pro domo, al unui autor, Al-
Mas’udi, din secolul al X-lea, editat de Grete Tartler: 
„Cântecul îmblânzeşte spiritul şi îndulceşte firea; 
emoţionează şi fericeşte sufletul; dă inimii vitejie şi-l învaţă 
chiar pe zgârcit să fie darnic. Alături de vinul tânăr e cel mai 
bun sprijin împotriva tristeţii ce sapă trupul; şi unul şi altul 
aduc bunăstarea, risipind grijile. Dar cântecul poate avea şi 
de unul singur un asemenea efect, şi de asemenea e mai 
presus decât cuvântul vorbit după cum acesta e mai presus 
decât muţenia ori sănătatea e mai bună decât boala. Cum zice 
şi poetul: «Împotriva năvalei tristeţii nu ştiu alt leac/ decît 
licoarea în cupe şi cântul pe strune, după plac». Allah să-l 
răsplătească pe înţeleptul care a născocit această artă, pe 
filosoful care a adus-o pe lume ! Cum a luminat el 
întunecimea şi a dezvăluit tainele ! Ce nobilă e arta a cărei 
cale ne-a arătat-o ! Către ce ştiinţă, către ce merit ne-a 
călăuzit paşii ! Ţesătura făpturii unui asemenea om n-are 
seamăn; e fala timpului său !” 14                   

(continuare în ediţia viitoare). 

                                                 
13 Idem, p. 124 
14 Al-Mas’udi, Cartea câmpiilor de aur şi a minelor de nestemate, 
traducere Grete Tartler. Înţelepciunea arabă în poezia şi proza 
secolelor V – XIV, Univers, Buc., 1988, p190 
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afectivităţii  
II. 
                                                                                                    

eşi nu există vreun dicţionar de etică şi de 
filosofie morală în care termenul dorinţă să nu 
fie definit, mai toţi autorii recunosc relativa 

dificultate în a-l defini, în a-l diferenţia de termeni 
apropiaţi (nevoie, preferinţă), în a-l trata într-o viziune 
unitară sau din perspectivele moralei, psihologiei sau 
economiei. Pentru că dorinţa este dificil de sesizat, 
Michela Marzano recurge la o formulare a lui Platon 
pentru a defini dorinţa: „Plăsmuieşte, deci, înfăţişarea 
unitară a unei fiare plină de varietate şi cu mai multe 
capete; ea are de jur-împrejur capetele unor animale 
blînde, dar şi sălbatice, şi poate să se preschimbe şi să 
rodească din sine toate acestea” (Republica). Într-o relaţie 
nu totdeauna desluşită pînă la capăt întîlnim sub 
denumirea de dorinţă: atracţie, necesitate, intenţie, 
înclinaţie, pasiune, tendinţă, tentaţie; nu întîmplător 
Spinoza credea că dorinţa este „esenţa însăşi a omului”, 
iar mai aproape de noi Denis Vasse afirma: „Cuvîntul 
dorinţă evocă omul. El are rezonanţe multiple şi 
contradictorii. Dorinţa este cea care are, în noi, ceva 
comun cu violenţa pasiuni şi cu inexplicabila sa sursă, cu 
misterioasa atracţie a obiectului, cu nota de linişte 
rafinată care marchează dintr-o trăsătură momentul 
împlinirii sale. Dorinţa este ca inima şi culoarea timpului 
omului. Ea bate măsura vieţii. Ea o nuanţează printr-o 
tentă particulară”.     
     Etimologic, verbul a dori este împrumutat în limbile 
romanice din latinescul desiderare, avînd în componenţă 
substantivul sidus (astru), încît înţelesul prim era 
constatarea absenţei, cu o puternică idee de regret; în 
timp, a regreta absenţa a mers către un sens pozitiv, acel 
de a căuta să obţii ceea ce îţi doreşti. Dar despre dorinţă 

nu se poate discuta în abstract, pentru că totdeauna 
dorinţa este îndreptată către ceva, se raportează la un 
obiect: „Această năzuinţă, cînd este raportată numai la 
suflet, se cheamă voinţă, iar cînd este raportată, în acelaşi 
timp, şi la suflet şi la corp, se cheamă poftă. Prin urmare, 
pofta nu este decît însăşi esenţa omului, din natura 
căreia urmează cu necesitate cele ce îi servesc conservării 
sale; şi astfel omul este determinat să le înfăptuiască. 
Apoi între poftă şi dorinţă nu este nici o deosebire, afară 
de aceea că dorinţa se referă la oameni mai cu seamă 
întrucît sînt conştienţi de pofta lor şi, prin urmare, poate 
fi determinată astfel: dorinţa este pofta însoţită de conştiinţa 
de sine. Deci din toate acestea se constată că noi nu 
năzuim, nu voim, nu poftim, nici nu rîvnim un lucru 
fiindcă îl socotim, ci, dimpotrivă, noi socotim că un lucru 
este bun fiindcă năzuim, poftim şi rîvnim acel lucru” 
(Etica, III, IX). Dorinţa este motor al  fiinţei, în opinia 
filosofului, este ceea ce ne îndreaptă către acel ceva în 
care ne imaginăm că poate fi cauza bucuriei; poate de 
aceea un individ poate dori un lucru, un obiect, dar în 
acelaşi timp nu poate dori un altul, chiar dacă acela ar 
avea, la o privire exterioară, proprietăţi care l-ar face mai 
de dorit decît pe primul. Cu toate acestea, dorinţa nu este 
uşor de „prins”; de cîte ori atracţia către un obiect anume 
nu a fost însoţită de o altă atracţie, care la rîndu-i a putut 
genera o alta? 
     Dorinţa este cea care încearcă să acopere o lipsă, 
Platon fiind primul teoretician al cuplului dorinţă-lipsă: 
„- Oare doreşte cineva şi-i amorezat de un lucru atunci 
cînd îl are deja, ori cînd nu-l are? – Cînd nu-l are, zise, 
aşa e firesc. – Bagă de seamă, face Socrate, dacă în loc de 
«e firesc» nu-i mai potrivit să spui «e necesar» să 

D 
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dorească lucrul de care duce lipsă şi să nu dorească ce 
nu-i trebuie. (...) -  Bine, zise (Socrate-n.n.) a iubi nu este 
oare mai degrabă a dori ce nu-i încă sigur, ce nu 
stăpînim încă....oricare ar fi el, doreşte numai ce nu-i la 
dispoziţia sa, numai ce nu-i prezent, ce nu-i el, ce-i 
lipseşte; numai unor lucruri din acestea le duce dorul şi 
pofta!” (Banchetul, 200 a-e). Dorinţa apare neaşteptat, 
naşte la rîndul său noi dorinţe într-o dinamică 
ireductibilă la interpretări simplificatoare; nu 
întîmplător, de la Platon se tot încearcă o netă 
diferenţiere între eros şi dorinţă sexuală, între iubire şi 
dorinţă sexuală între „Afrodita Cerească” şi „Afrodita 
Obştească”; deopotrivă însă sînt şi doi...Eros: „Nu orice 
Eros e frumos şi vrednic de laudă, ci numai acela care ne 
îmbie să iubim în chip frumos. Amorul pe care îl insuflă 
Afrodita Obştească este cu adevărat ceva de rînd. (...) ei 
iubesc de dragul trupurilor mai curînd decît al sufletelor. 
Gîndul lor nu caută altceva decît cum să petreacă mai 
bine şi nesocotesc întrebarea dacă viaţa trebuie trăită 
frumos sau nu ” (Banchetul, 181 a-b). 
      Platon a fost primul teoretician al dorinţei-
plenitudine care are drept corolar iubirea frumosului şi 
bunătăţii, pledînd implicit pentru o moderare a dorinţei 
sexuale, persoana iubită nefiind un obiect de posedat, ci 
ocazia iubirii în vederea cunoaşterii a ceea ce ţine de 
suprasensibil, căci „nu există alt lucru de care oamenii să 
se simtă înamoraţi decît binele”. E cu siguranţă un 
subiect viu disputat asupra căruia au stăruit înţelepţi din 
toate timpurile, propunînd fiecare propria învăţătură. 
Cîţi semeni nu vor fi citit una din pildele lui Solomon: 
„Nu te uita la femeia linguşitoare, căci buzele celei 
străine picură miere şi cerul gurii sale e mai alunecător 
decît undelemnul,/ Dar la sfîrşit ea este mai amară decît 
pelinul, mai tăioasă decît o sabie cu două ascuţişuri”. Cîţi 
vor fi ţinut seamă de sfatul înţeleptului, cîţi nu vor fi 
simţit amăreala pelinului şi tăişul sabiei? Cîţi nu vor fi 
preţuit mai mult picătură de miere, faţă de mai 
persistenta amăreală a pelinului? De ce? Iată un posibil 
răspuns aparţinînd lui Michela Marzano: „Iubirea erotică 
se înscrie în linia dreaptă a dorinţei sexuale şi reprezintă 
adevărata împlinire. Într-o relaţie de iubire, în adevăr, 
persoana iubită este o persoană-întrupată, o persoană-
corp care reprezintă centrul dorinţelor şi al emoţiilor 
sigur complexe, dar care nu este niciodată o creatură 
abstractă şi dezîntrupată. Iubirea erotică nu este de altfel 
o simplă  philia, o «prietenie» aşa cum se traduce 
adeseori acest termen, nici o formă de agape, o iubire 
consacrată celuilalt ca fiinţă umană. Erosul este cea mai 
puternică şi cea mai caracteristică dintre emoţiile umane; 
este dorinţa ardentă a fi unit, suflet şi trup, cu fiinţa 
iubită. Iată pentru ce nu poţi fi îndrăgostit fără a şti de 
cine”. De ce diabolizarea dorinţei? Mai ales cînd 
literatura oferă încîntătoare ode închinate dorinţei de a fi 
alături de femeia iubită: „Cît de frumoasă eşti şi 
atrăgătoare, prin drăgălăşenia ta, iubito!/ Ca finicul eşti 
de zveltă şi sînii tăi par struguri atîrnaţi în vie./ În finic 

eu m-aş sui – ziceam – şi de-ale lui crengi m-aş apuca, 
sînii tăi mi-ar fi drept struguri, suflul gurii tale ca 
mirosul de mere./ Sărutarea ta mai dulce-ar fi ca vinul, 
ce-ar curge din belşug spre-al tău iubit, ale lui buze-
nflăcărate potolind (Cîntarea cîntărilor 7, 7-10). Sigur, 
teologii se vor grăbi să ne amintească sensul alegoric 
propus de Origen...   
 

 
 

     Platon amintea de două Afrodite, una obştească, o alta 
cerească, dar pentru Homer şi Plutarh Afrodita era 
pasiunea în sensul modern al termenului, dorinţa 
dragostei, atracţia plăcerilor trupeşti: „Ea este în mod 
esenţial străină de raţiune şi deja Euripide vede în 
numele său însuşi semnul nebuniei: a fost numită 
Afrodita pentru că îi înebunea pe bărbaţi”, scrie Felix 
Buffiere. Afrodita, cea care o apropie pe Elena de 
Alexandru, nu este divinitatea, ci personificarea nebuniei 
pasiunilor amoroase, pe care de altfel Homer le 
condamnă, iar cînd le relatează în epopeile sale o face 
doar pentru a contrapune plăcerile senzuale şi 
abstinenţa: coruptul Paris pune în relief abstinenţa lui 
Ahile sau Agamemnon. La Homer întîlnim o adevărată 
morală a plăcerii, o condamnare a dorinţelor excesive, un 
elogiu adus rezistenţei în faţa tentaţiilor: „Antia, mîndra 
nevast-a lui Proitos, de patim-aprinsă,/ Vru să s-
apropie-n taină de el; însă Belerofonte,/ Bun şi cuminte 
fiind, învinse ispita femeii,/ Dînsa lui Proitos atunci îi 
zise scornind  o minciună:/ «Una din două, sau mori sau 
ucide-mi pe Belerofonte,/ Dragoste silnic-a vrut cu mine 
să facă mişelul»” (Iliada). Să nu uităm că miturile lui 
Homer au şi o încărcătură morală, oferind vechilor greci 
reperele unei vieţi morale folositoare indivizilor înşişi şi 
nu mai puţin cetăţii.      
     Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale 
mitologiei antichităţii elene este Ulise, a cărui viaţă 
nelipsită de peripeţii şi încercări a fost subiectul epopeii 
Odeseea a lui Homer; încă din antichitate, Ulise  a fost 
considerat de unele şcoli filosofice drept model al 
înţelepciunii şi al virtuţii: „Toate rătăcirile lui Ulise, dacă 
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vrem să privim de aproape, nu sînt decît o vastă alegorie. 
Ulise este ca un instrument al tuturor virtuţilor pe care şi 
l-a făurit Homer şi de care se serveşte pentru a preda 
înţelepciunea: căci el detestă viciile care rod omenirea”, 
scria Heraclit. Cîteva dintre peripeţiile lui Ulise şi ale 
tovarăşilor săi sînt grăitoare pentru concepţia vechilor 
greci despre virtute; în rătăcirile sale pe mare, după ce 
este pradă valurilor timp de nouă zile, Ulise ajunge pe 
insula lui Calipso. Calipso, „cea care ascunde”, era o 
nimfă care îi oferă găzduire, care l-a iubit şi păstrat la ea 
pe Ulise timp de zece ani, după alte surse şapte ani sau 
chiar un an. Intensitatea trăirii avea să estompeze cadrele 
strict cronologice. Acolo Ulise întîlneşte desfătarea, cade 
pradă asaltului lumii senzaţiei, a plăcerii, a dorinţelor, a 
pasiunii, deşi în străfundul sufletului păstra dorinţa de a 
se întoarce în Itaca, unde Penelopa ţesea şi destrăma în 
aşteptarea iubitului soţ. Atracţia pe care o exercita nimfa 
era prea puternică pentru ca Ulise să se desprindă prin 
propria voinţă. Însuşi Zeus l-a trimis pe Hermes 
poruncindu-i lui Calipso să-l elibereze pe Ulise, să-l lase 
să plece, să-i dea lemn pentru a-şi face o plută: „Ulise a 
avut multă greutate să se desprindă de nimfa cîrlionţată 
pe lîngă care existenţa avea oarecare dulceaţă”, notează 
Felix Buffiere, unul din exegeţii operei lui Homer. 
 

 
Raphael, fragmentarium din Scoala din Atena 

 
     În periplul tău pe mare, Ulise trebuie să reziste şi 
dulcelui cîntec al sirenelor („să ne ferim de viersul/ 
Sirenelor dumnezeieşti”); el pecetluieşte cu ceară 
urechile însoţitorilor pentru a le feri de auzul melodiei 
vrăjite. Ulise însuşi, cu mîinile şi picioarele legate de 
catarg, face eforturi să reziste chemării sirenelor: „Ulise 
lăudate, vino-ncoace,/ Opreşte vasul să ne auzi 
cîntarea,/ Căci nu vîsli vrun om pe-aici cu vasul/ 
Vreodată fără să ne-audă glasul/ Ca mierea de plăcut 
din gura noastră./ Şi cum ne-aude, oricine se desfată./ 
Şi-nvaţă mult, că noi cunoaştem toate/ Isprăvile ce-au 
săvîrşit, cu voia/ Cereştilor, aheii şi troienii/ Pe şesul 
larg din Troia. Ba cunoaştem/ Şi toate cîte se petrec pe 
lume”. Pentru moraliştii antichităţii, sensul mitului 
sirenelor este ispita „cunoştinţei”. Clement Alexandrinul, 
în vestita sa carte, Stromate, îi îndemna pe contemporani 
să evite „această insulă funestă, acoperită de oseminte şi 
cadavre, unde cîntă o frumoasă curtezană, plăcerea”. 
Sigur, Ulise este plenitudinea virtuţii, este cel care 
întruchipează condiţiile înţelepciunii şi idealul 
perfecţiunii; dar pentru aceasta a trebuit să suporte 
legătura strînsă de catarg, iar tovarăşii săi să nu poată 
asculta suavul glas al sirenelor...     
     Toate încercările vieţii nu-l vor abate pe Ulise de la 
gîndul că locul său este în Itaca, alături de Penelopa: „De 
la ea a plecat, ca dintr-o patrie, pentru a ajunge acolo 
(şederea la Calipso) şi trebuie să revină la ea, în afara 
căreia nu se află adevărata înţelepciune. Vom avea 
evidenţa că această filosofie este Penelopa, cînd vom 
vedea pînză rînd pe rînd ţesută şi desfăcută de ea”, scria 
Eustathius, comparînd ţesutul cu înlănţuirea 
silogismelor. Penelopa este celebră în legendele antice 
pentru fidelitatea faţă de soţul ei întors din rătăcirile sale 
după douăzeci de ani. Penelopa este un exemplu de 
fidelitate, ea aşteaptă dar aşteptarea nu este nici 
obligatorie nici necesară; paradoxal este liberă, putînd 
oricînd să înceteze să-l aştepte pe Ulise. Ţese şi destramă 
pînza pentru a-l aştepta pe Ulise şi pentru a-i respinge pe 
numeroşii pretendenţi; nu cade pradă seducţiei noutăţii, 
tentaţiilor superficiale ale schimbării: „Penelopa 
perseverează, cu siguranţă, scrie Michela Marzano, dar 
perseverenţa sa nu este o constanţă mediocră care s-ar 
supune unei reguli: ea ocroteşte iubirea sa în esenţa ei 
primă; ea face din patul său conjugal spaţiul unei întîlniri 
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iubitoare. Ea este răbdătoare, sigur, dar nu se închide 
într-o fixitate statică şi prozaică”.                
     Dar să nu cădem într-un păgubos exlusivism privind 
doar către lumea apuseană; orientul islamic nu poate fi 
omis din această discuţie, mai ales pentru că multe 
subiecte care privesc lumea islamică sînt deformate de 
prejudecăţi, izvorîte, ca toate prejudecăţile, din 
comoditatea de a accepta fără un minim examen idei 
gata făcute, care se pliază pe ceea ce unii vor să considere 
adevăr confirmat. Cei ce vor citi cărţile analistei Fatna 
Ait Sabbah  vor avea un motiv temeinic să se îndoiască 
de ceea ce ştiau despre feminitate şi erotism în lumea 
musulmană. Cînd i-a apărut prima carte, în 1982,  
autoarea nu a fost bine privită de comunităţile islamice, 
deşi autoarea trăia de ani buni în Occident. Era autoarea 
unui studiu din care reieşea limpede că în nici o religie 
monoteistă, oamenii religioşi nu au analizat cu 
seriozitate dorinţa, iubirea şi femeile aşa cum s-a 
întîmplat în Islam; de multe ori acest aspect a fost 
acoperit de vacarmul războaielor şi al luptei pentru 
putere. Originalitatea discursului islamic despre 
subiectele amintite este că "teologii, în mod contrar altor 
religii, nu au lăsat niciodată profanilor monopolul 
asupra discursului despre sex, erotism şi iubire".  Islamul 
a generat un discurs mistic, curtean şi minunat despre 
iubire, atenuînd imaginea reductivă a unei religii 
afundată în ascetism; discursul erotic s-a născut din 
dorinţa celor care răspundeau de conduita religioasă să 
răspundă întrebării credinciosului: cum să faci dragoste 
cînd eşti musulman? Discursul erotic- religios este privit 
de Fatna Ait Sabbah prin prisma a două cărţi celebre ( 
Pajiştea parfumată unde se zbenguie pasiunile, de 
Mohammed Nefzaoui şi Cartea plăcerii pentru ca bătrînul 
să-şi regăsească tinereţea, de Kamal Pacha) în care femeia 
apare ca femeie corp, exclusiv fizic, celelalte dimensiuni 
fiind inexistente. Este femeia omnisexuală, arhetipul 
feminin descris de Erich Neumann- Great Mother. 
Folosind ample citate din cărţile sus-menţionate, Fatna 
Ait Sabbah reface portretul femeii omnisexuale, aşa cum 
apare în tratatele erotice musulmane : "copulaţia are un 
efect opus asupra fiecăruia dintre sexe, ea energizează pe 
unul şi îl slăbeşte pe celălalt, ea înfloreşte femeia şi 
secătuieşte bărbatul. Plecînd de la acest postulat, nu este 
surprinzător să constatăm că singurii masculi echipaţi 
pentru a face faţă acestei femei-crăpătură-ventuză nu 
sînt umanoizii, ci animalele, şi mai ales măgarii care 
joacă un rol de prim plan în universul discursului erotic". 
Dacă femeia descrisă în literatura erotică este insaţiabilă, 
nesupusă, o juisoare îndîrjită, niciodată capacitatea sa 
intelectuală nu este pusă în discuţie, "erosul şi intelectul 
nu se opun, ci dimpotrivă se completează". Dar, nu 
trebuie uitat, că fidelitatea şi virtutea nu sînt elemente 
naturale pentru femeia omnisexuală, în discursul erotic 
singurul criteriu al alegerii partenerului este mărimea 
falusului, criteriu care ţine de registrul biologicului, al 
plăcerii. În cazul bărbatului, criteriul alegerii sale este 

unul care ţine de registrul social, cultural, religios. În 
discursul erotic femeile fac parte din clasele înstărite, ele 
ghidîndu-se exclusiv după plăcere, zdruncinînd ordinea 
patriarhală şi transformînd falusul în obiect comercial, 
multe femei bogate întreţinînd tineri pentru propriile 
plăceri. Există însă o contradicţie fundamentală între 
universul omnisexual şi universul patriarhal; în acesta 
din urmă femeia este orizontală şi imobilă, şi se oferă 
forţei care animă universul, forţei masculine: "În şi prin 
actul sexual se realizează principiul de dominare, prin 
care se creează şi se menţine principiul ierarhic care este 
universul patriarhal."  Unul din gînditorii islamici 
conservatori din zilele noastre afirmă că femeia are o 
plăcere nebună în a trăi statutul său de pradă, că   femeia 
este născută pentru a fi căutată, sedusă, aleasă, vînată de 
bărbat, ceea ce este însăşi esenţa feminităţii, aşa cum este 
consacrată de Coran. Discursul erotic prezintă femeia 
într-o neobosită căutare a unui partener care  să nu lase 
în suflet un gol pentru ca altul să-l umple, a unui 
partener al cărui "aparat viguros" să ocupe "întreg 
spaţiul disponobil în lungime şi lăţime", care "va 
prelungi operaţia pînă la limita extremă, către înainte, 
apoi către dreapta şi către stînga". Din această 
perspectivă, bărbaţii se împart în două caste: utilii, cei 
capabili să împartă cu dărnicie "orgasme eterne" şi cei 
inutili, care au dificultăţi în a reuşi într-o asemenea 
încercare. Aici însă apare întrebarea decisivă: omul 
desenat de dorinţa feminină există în realitate  sau nu 
este decît o fantasmă masculină? "Adevărul este, scrie 
Fatna Aid Sabbah, că  biologic vorbind, credinciosul 
mediu este departe de a fi echipat pentru un astfel de 
proiect; discursul erotic se stinge într-un strigăt de 
angoasă: «angoasa de a nu fi la înălţimea unei misiuni: 
proiectul orgasmic al unei femei nesăţioase»". Sondarea 
dorinţei feminine i-a dus pe mulţi imami şi şeici pe cărări 
necunoscute; cărţile imamilor Nefzaoui şi Kamal Pacha 
"evocă un univers cizelat în ritmul dorinţei feminine în 
care bărbatul este fragil şi femeia puternică. Un univers 
în care vaginul este sediul de energii reînnoite neîncetat 
şi penisul fără forţă şi fără putere." Realul universului 
erotic este unul redus la genital, în care partenerii sînt 
animaţi de "plăcerea genitală în sensul cel mai îngust", 
totul "se învîrte şi este articulat în jurul unui proces el 
însuşi mecanic: erecţia." Discursul islamic ortodox (al 
dreptei credinţe) propune spiritualizarea materiei, 
pentru a-i da o anvergură care transcende finitul. Marele 
jihad este lupta împotriva dorinţei văzută ca sursă şi 
substanţă a ilicitului, sursă a tuturor anomaliilor, iar 
femeia este unica întrupare concretă a dorinţei; 
adevărata putere a omului, ar fi spus Profetul, stă în 
capacitatea sa de a învinge propria persoană. Cărţile  
scrise de Fatna Aid Sabbah sînt o fascinantă incursiune 
în universul discursului erotic religios şi în cel al 
discursului islamic ortodox, unul sondînd dorinţa, 
celălalt luptînd împotriva acesteia.                        (va urma) 
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Octavian LAURENŢIU 
 

Catedrala Sfântului Francisc din 
Quito 

“ Ivirea mea n-aduse nici un adaos lumii, 
lar moartea n-o să-i schimbe rotundul şi splendoarea. 

Şi nimeni nu-i să-mi spună ascunsul tâlc al spumii: 
Ce sens avu venirea? Şi-acum - ce sens plecarea?,, 

Omar Khayam 

Viziuni şi stigmate 
umele lui de botez era în realitate Giovanni, 
născut în 1182 la Assisi ca fiu al lui Pietro 
Bernardone şi a donnei Pica. La botez donna 

Pica şi-a numit pruncul Ioan, tatăl însă – abia întors 
dintr-o călătorie de afaceri, cum era negustor de stofe, 
obiecte de artă şi de bijuterii – renumeşte prun-
cul Francesco. În adolescenţă, în urma unui război 
între Perugia şi Assisi este luat prizonier. Eliberat după o 
lungă boală la 22 de ani devine un introvertit, pradă unei 
profunde nelinişti interioare. Al 24-lea an al vieţii sale 
(1205) înseamnă pentru Francisc şi începutul convertirii: 
abandonarea prietenilor; o viaţă de rugăciune; întâlnirea 
cu leprosul căruia îi sărută rănile; vocea lui Cristos care-i 
vorbeşte din crucifixul bisericuţei San Damiano; 
pelerinajul la Roma şi prima experienţă de sărăcie 
voluntară. 

 

 

 
 

La originea convertirii sale sunt implicate diferite 
evenimente: o reevaluare a propriei vieţi ca urmare a 
bolii; un vis tainic în ajunul unei noi expediţii militare 
spre sud, împotriva împăratului (viziunea de la Spoleto, 
în care Isus l-a întrebat: Francisc, ce este mai valoros să 
slujeşti Regele sau pe slujitorul regelui?); întâlnirea cu 
crucifixul bisericuţei San Damiano unde Cristos i-a 
zis: Francisc, mergi şi repară casa mea, care se ruinează; 
însuşi Francisc, în Testament, aminteşte cauza convertirii 
sale, doar că el numeşte alt eveniment: întâlnirea cu 

N 
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leproşii şi slujirea lor (Domnul mi-a dat mie, fratelui 
Francisc, să încep a face pocăinţă astfel: când eram în păcate 
mi se părea amar lucru să văd leproşii, şi Domnul însuşi m-a 
condus printre ei şi cu ei am fost milostiv. Şi îndepărtându-mă 
mai apoi de la ei, ceea ce mi se părea amar mi-a fost schimbat 
în dulceaţă a sufletului şi a trupului. După aceea, am mai stat 
puţin şi am ieşit din lume (Testament, scris 1226: . 110). Pe 
scurt, renunţă la bunurile pământeşti şi îmbracă „il saio” 
(zdreanţa), haina celor mai săraci dintre săraci; renovarea 
a trei bisericuţe şi retragerea la leprozerie. În anul 1208, 
Francisc a fost inspirat de versetele 10:5 din Evanghelia 
după Matei, iar revelaţia l-a determinat să 
propovaduiască penitenţa, pacea şi dragostea, fiind  
decis să ducă o viaţă ca a lui Isus. Şi-a luat 12 discipoli, 
instituind primul Ordin de călugări franciscani., aprobat 
oral în 1210 de papa Inocenţiu al III-lea. În 1212 grupului 
lor li s-a alăturat  Clara de Assisi, de 18 ani, care a pus 
bazele unei experienţe feminine asemănătoare. Se spune 
despre Sfântul Francisc că atrăgea oamenii datorită 
extraodinarei carisme, iar el avea şi puterea de a 
comunica cu animalele şi păsările: predica rândunelelor, 
şi chiar ar fi poruncit unui lup extrem de periculos să nu 
mai terorizeze localnicii. Misionarismul său ajunge până 
în Spania şi Egipt. 

 

 
 

 
 
 

În septembrie 1224, pe muntele Verna, în Casentino, 
Francisc a primit stigmatele - cele cinci răni ale lui Isus: 
găurile cuielor din mâini şi picioare de la răstignirea pe 

cruce, precum şi rana coastei străpunse de suliţă. Şi-a 
ascuns rănile, s-a îmbolnăvit, dar a continuat să scrie şi 
să predice. A murit doi ani mai târziu, epuizat de boală 
şi apropape orb. Înainte de a muri, însă (pe 3/4 
octombrie 1226) a lăsat lumii unul dintre cele mai 
profunde imnuri atât ale literaturii cât şi ale 
religiei: Cântarea fratelui soare, sau cum mai este 
cunoscută Cântarea făpturilor. Simţind moartea foarte 
aproape şi-a exprimat două dorinţe: să fie anunţată 
doamna Iacoba (pe care de altfel o numea „fratelo 
Iacoba”) care să-i aducă un fel de prăjituri pe care le 
pregătea ea şi care îi plăceau lui Francisc; a doua dorinţă 
a fost, mai întâi, să fie îmbrăcat cu un „saio” de 
împrumut, mai apoi însă s-a răzgândit şi a cerut să fie 
pus gol-goluţ pe pământul gol. 

 

  
 

Francisc a lăsat vreo treizeci de scrieri, scurte de 
altfel, scrise în dialectul umbrian. În afară de cele două 
Reguli monastice (prima neaprobată de papă din cauza 
austerităţii prea mari, cea de-a doua aprobată şi care 
constituie şi azi baza Ordinului Franciscan), între 
scrierile sale sunt „Admonitiones”, 10 scrisori, „Salutatio 
virtutum” (Omagiul virtuţilor), Laudes, o Salutatio B. 
Virginis (Omagiul Preacuratei Fecioare) şi, în sfârşit, acea 
bijuterie a literaturii medievale şi universale: Cântarea 
fratelui soare, un minunat imn de laudă adresat lui 
Dumnezeu Creator. Aşadar Francisc de Assisi a 
revoluţionat Biserica Creştină la începutul Evului Mediu. 
Ordinul Franciscanilor funcţionează şi astăzi drept una 
dintre cele mai extinse organizaţii caritabile din lume. 
 

Mesageri şi îngeri 
orbind despre Creaţie, Sfântul Ambrozie numeşte 
lucrarea Zilei întâi „temelia” lumii: „Meşterul-
zidar aşează întâi temelia, iar după ce s-a pus 

temelia alcătuieşte feluritele părţi ale clădirii una după 
alta, iar apoi le adaugă şi podoabele… De ce nu a dat 
Dumnezeu [...] stihiilor podoabele potrivite o dată cu 
ivirea lor, ca şi cum El, în clipa facerii, nu ar fi fost în 
stare să facă îndată ca cerul să sclipească ţintuit cu stele, 
iar pământul să se îmbrace în flori şi roade ? Putea prea 
bine să se fi întâmplat aşa. Totuşi, Biblia arată că 

V 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pap%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Inocen%C8%9Biu_al_III-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assisi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Umbria
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lucrurile au fost mai întâi zidite, şi abia pe urmă au fost 
rânduite; altfel ar trebui să presupunem că ele nu au fost 
de fapt create, şi că nu au avut început, întocmai ca şi 
cum firea lucrurilor ar fi fost născută de la început, 
neapărând a fi ceva de adăugat ceva pe urmă”. 
 

 
 
 
 
 

Încă demult Biblia a înfăţişat şi dovedit măreţia 
Marelui Arhitect în zidirea Sa şi, prin comparaţie, 
micimea omului, referindu-se la locul de unde 
Dumnezeu vorbeşte cu Iov în vifor şi nor: „Unde ai fost 
când am întemeiat pământul ? Spune-mi, de ai 
cunoştinţă ? Cine a pus măsurile lui, de ştii ? Sau cine 
este cel ce a întins funie peste dânsul ? Pre ce s-au întărit 
stâlpii lui, şi cine este acela ce a pus peste dânsul piatra 
cea din marginea unghiului? Când s-au făcut stelele, 
lăudatu-m-au cu glas mare toţi îngerii, mei. Şi am ocolit 
marea cu îngrădiri, când se vărsa afară şi ieşea din 
pântecele maicii, sale. Şi am pus îmbrăcămintea ei nor, 
am înfăşurat-o pre ea cu negură. Şi am pus ei hotar 
înconjurând-o cu încuietori şi cu porţi. Şi am zis ei: Până 
aici să vii şi să nu treci, ci întru tine să se sfarme valurile 
tale. Au doar în zilele tale am tocmit lumina cea de 
dimineaţă, şi luceafărul şi-a văzut rândul său ? Apucatu-
te-ai de aripile pământului, ca să scuturi, pre cei 
necinstitori de pre dânsul ? Au tu ai luat din pământ lut, 
şi ai făcut vieţuitor, şi l-ai pus pre el ca să poată grăi pre 
pământ ?” (Iov 38, 4-14) 

 
 

 

 



504 vol. 24,  118-119-120| aprile-mai-iunie, 2014 

 

Şi Sfântul Francisc de Assisi scrie în poemul său închinat 
naturii în Cântarea fratelui Soare sau Cântarea Făpturilor:  
„Lăudat fii, Doamne al meu, cu întreaga ta facere,/ Întâi de 
toate fratele soare/ Cel care ne dăruie ziua şi prin el ne 
luminezi pe noi./ Frumos este şi straluceşte în toata mareţia,/ 
pe tine, Preaînalte, întruchipându-te./ Lăudat fii, Doamne, al 
meu, pentru sora luna şi pentru stele/ Pe ceruri Tu le-ai dat 
viaţa limpezi, preţioase şi frumoase./ Lăudat fii, Doamne al 
meu, pentru fratele vânt/ Şi pentru cer şi nori şi senin şi orice 
vreme/ Prin care ajutor esti făpturilor Tale“. 
 

 
 

Imperiul incaş creştin 
onstrucţiile aşezământului franciscan au început 
la câteva săptămâni de la fondarea oraşului 
spaniol, în 1534 şi s-a încheiat în 1604 . 

Fondatorul bisericii a fost un misionar franciscan Jodoco 
Ricke, pe numele său flamand Friar Joost de Rijcke şi a 
fratelui Pedro Gosseal - care au venit în oraş la doi ani 
după transformarea cetăţii incase în oraş al 
conchistadorilor. Aici au achiziţionat un teren în partea 
de vest a pieţei principale a oraşului. Acest teren 
reprezintă locul în care palatul regelui incas Atahualpa 
(1497-1533) era înainte de cucerirea imperiului de către 
europeni. În afară faptului că servea şi de piaţă a 
ecuadorienilor indigeni, a fost , de asemenea, sediul 
militar ale căpeteniilor armatelor incase. Deci locul ales a 
avut importanţă strategică şi istorică uriaşă pentru 
indigenii pe care franciscanii şi-au dorit să'i 
evanghelizeze. Nu se ştie cine a proiectat planurile 
originale pentru complexul ecleziastic, deşi teoria cea 
mai acceptata este ca acestea au fost trimise din Spania, 
bazate pe studiul topografic al lui Ricke şi Gosseal . De 
asemenea, este posibil ca arhitecţii să fi venit din Spania 
pentru construirea mănăstirii, lucrări pe care Ricke şi 
Gosseal le-au gestionat pe durata întregii construcţii. 
Acum când pe uşile ecuadorienilor creştini stă emblema 
lui Atahualpa nu putem să nu facem o asociere între 
rolul minunatului poem închinat fratelui soare şi 
Imperiul Celor Patru Zări, al Soarelui. Una din porţile 
care se deschid spre eternitate se găseşte în Quito.  

 
 

Noul Papă şi-a luat numele de Francisc I. Cardinalul 
Jorge Mario Bergoglio este primul Papă care foloseşte 
numele de Francisc, iar alegerea sa este semnificativă 
pentru viitorul lumii. 

 

 
 

C 



Primãvara 2014  | Contact international 505 

 

San FRANCESCO D'ASSISI 

 
Cantico di frate 
sole 
 
Altissimu, onnipotente, bon Signore, 
Tue so' le laude, la gloria  
e l'honore et onne benedizione. 
Ad Te solo, Altissimo, se konfane, 
e nullu homo ène dignu Te mentovare. 
 
Laudato si', mi' Signore,  
cum tutte le Tue creature, 
spezialmente messor lo frate Sole, 
lo qual è iorno  
et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante  
cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significazione. 
 
Laudato si', mi' Signore,  
per sora Luna e le stelle: 
in celu l'ai formate  
clarite e preziose e belle. 
 
Laudato si', mi' Signore,  
per frate Vento 
e per aere e nubilo  
e sereno e onne tempo, 
per lo quale a le Tue creature  
dai sustentamento. 
 
Laudato si', mi' Signore,  
per sor'Acqua, 
la quale è multo utile et humile  
e preziosa e casta. 
 
Laudato si', mi' Signore,  
per frate Focu, 

per lo quale ennallumini la notte: 
et ello è bello e iocundo  
e robustoso e forte. 
 
Laudato si', mi' Signore,  
per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta e governa, 
e produce diversi frutti con coloriti fiori et 
herba. 
 
Laudato si', mi' Signore, 
per quelli ke perdonano per lo Tuo amore 
e sostengo infirmitate e tribulazione. 
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si', mi' Signore, 
per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente po' skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue santissime 
voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 
Laudate e benedicete mi' Signore et rengraziate 
e serviateli cum grande humilitate. 
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Liviu PENDEFUNDA 
 
 

Icoana lumii 
Gh. Asachi este bărbatul acela care în vremi grele  

s-au străduit pentru luminarea neamului său.  
D-lui este acel carele pentru literatura Moldovei  

au făcut singur mai mult decât toţi moldovenii împreună.  
Mihail KOGALNICEANU 

 

1. Albina Românească 
ât de complexă poate fi 
biografia unor români! 
Numai studiind în sala de 

lectură a bibliotecilor o poţi afla. Am 
accesat astfel fondul de carte şi 
publicistică veche, de fapt de la 
începutul secolului al XIX-lea. 
Jurnale, cărţi, pagini din revistele 
vremii au constituit sursa unor 
adnotaţii, a unor fişe iar mai târziu, 
după ce am refăcut itinerarii 
moldave şi italiene, baza pentru o 
prezentare detaliată a vieţii, operei şi 
o bogată eseistică literară, esoterică 
şi ştiinţifică a unui personaj care a 
copleşit istoria noastră, care ne 
urmăreşte şi azi prin măreţia 
ideatică şi grandoarea proiectelor 
realizate. Este vorba despre 
Gheorghe Asachi. Ce-i datorăm 
acestui cărturar da-vincian născut la 
1 martie 1788 în Herţa, plai 
românesc ce a dat multă 
spiritualitate Europei şi în secolul al 
XX-lea? Acum, când s-au împlinit  
226 de ani de la naşterea uneia 
dintre cele mai mari personalităţi ale 
tuturor timpurilor de pe plaiurile 
moldave, ar fi momentul să ne 
amintim clipele unei vieţi închinate 
operei magna şi să ne întrebăm ce-i 
datorăm ? 

Multe, atât de multe, încât în 
literatură, arte, învăţământ, arhitec-
tură, viaţă socială şi politică ne 
lovim gândurile şi cercetarea la 
fiecare pas de el. Născut într-o 
familie de origine transilvăneană, 
mama fiică de preot (Elena Nicolau), 

tatăl – preot ardelean devenit în 
timp protoiereu şi arhimandrit al 
mitropoliei Moldovei (Leon Asa-
chievici/Lazăr Asachi)15,el a deprins 
o ducaţie aleasă. După şcoala 
primară din Herţa, Gheorghe şi 
fratele său, Petru încep studiile la un 
gimnaziu din Lemberg (LwoW) 
unde famila se mutase din 1795.  
Acolo a studiat în poloneză, latină şi 
germană şi nu numai în greacă, aşa 
cum se preda la Academia 
domnească din Iaşi (şi ... în spirit 
balcanic, ceea ce nu convenea 
tatălui, bărbat învăţat, avid de 
educaţie clasică, poliglot, călător în 
Europa), continuând la Facultatea de 
filozofie, litere, logica, matematica, 
istoria naturală, fizica, metafizica şi 
etica. În perioada 1802 - 1804, 
urmează şi un curs special de arhi-
tectură. Absolvă cursurile de 
filologie, filosofie şi construcţii civile 
ale Universităţii din Lwow, obţi-
nând diploma de inginer şi arhitect, 
şi gradul de doctor în filosofie. 
Unele surse neagă încheierea 
studiilor din Galiţia, dar cultura sa 
enciclopedică şi-a avut aici bazele în 
spiritul iluminist recunoscut epocii. 
Poate faptul că a fost chemat la Iaşi, 
unde tatăl său devenise foarte 
important în ierarhia clerului, poate 
faptul că se îmbolnăveşte (malarie) 
şi dorinţa de a încheia studiile este 
mai puternică decât orice, cu 
sprijinul mitropolitului Veniamin se 

                                                 
15 diversele surse oscilează între originea 
armeană ori ruteană 

îndreaptă către Viena. Deci din 1805 
îl găsim în capitala Austriei, desă-
vârşind studiul înaltelor matematici, 
sub direcţia celebrului astronom 
Tobie Börg, a astronomiei şi 
cadastrului până în 1808. Conti-
nuarea relaţiilor sale oculte pe care 
le dezvoltase în Lemberg şi 
abordarea unei pasiuni artistice – 
pictura îi înlesnesc aplecarea spre 
desăvârşire iniţiatică. Trăieşte în 
mijlocul evenimentelor: intrarea lui 
Napoleon şi a trupelor franceze în 
Viena, însuşirea ideilor liberale şi 
francmasonice ale revoluţiei bur-
gheze. Confruntările din estul 
Europei declanşate de expansiunea 
imperiului francez şi începerea 
războiului ruso-turc conduseseră la 
o nouă ocupaţie rusă în Moldova. 
Întors la Iaşi, amiralul Cigeagoff îi 
oferă un post în armata de ocupaţie 
şi în noul corp al ordinului maltez 
de sorginte răsăriteană sub comanda 
directă a ţarului. Asachi însă refuză 
oferta, hotărât să continue pe 
direcţia intelectuală imprimată de 
tatăl său şi pleacă spre Roma pe 13 
aprilie 1808. 

Bazele culturii sale enciclopedice 
fuseseră puse în Lemberg şi Viena. 
Acum însă peninsula italică îi 
conferea desăvârşirea. Lungile opriri 
din Trieste, Veneţia, Padova, 
Ferrara, Bologna şi Florenţa i-au 
conferit o viziune benefică asupra 
civilizaţiei occidentale, ajungând în 
final în Roma pe 11 iunie; apoi pe 19 
august vizitează Neapole, Pompei 

C 

185 de ani de la apariţia, la Iaşi, 
a primei reviste din Moldova, 

ALBINA ROMÂNEASCA  
 1 iun 1829 
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(coborând neînsoţit în craterul 
vulcanic al Vezuviului) şi localităţi 
din Regatul Siciliei. Istoria consem-
nează că, întors la Roma, începe 
studiul Renaşterii Latine şi literaturii 
italiene (iluministă, preromantică şi 
romantică), precum şi participarea la 
clase de arheologie, poetică, pictură 
şi sculptură în atelierele lui Keck şi 
Canova, consemnându-se perioada 
sa cea mai prolifică în domeniul 
artelor vizuale. În 1809, în timp ce 
vizita un magazin de artă în 
apropiere de treptele din Piaţa 
Spaniei pronia cerească determină 
întâlnirea ochilor Biancăi Milesi, 
fiica de 19 ani a unui negustor bogat 
din Milano, pe care o va iubi cu o 
dragoste statornică.  

Cea de-a cincea fiică a familiei 
Giovan Battista şi Elena Viscontini 
s'a născut în Milano pe 22 mai 1790. 
Tatăl continua succesul strămoşilor 
comercianţi din Bergamo, antrenând 
şi mecenesmul artelor la care 
participau, printre alţii, C. Porta, G. 
Cattaneo şi G. Bossi. Educaţia 
Biancăi s'a desăvârşit la mănăstiri 
din Florenţa şi Milano, Sancta Sofia 
şi Sanctus Spiritus, apoi cu profesori 
cu experienţă din Anglia şi Franţa. 
După moartea tatălui său în 1804, 
călătoreşte în Toscana şi Elveţia, 
citeşte foarte mult din Hume, 
Rousseau, Voltaire. Manifestată de 
mică o înclinaţie pentru desen şi 
pictură, fiind în legătură cu artişti de 
marcă de la curtea lui  Napoleon, cu 
Andrea Appiani la Roma şi Antonio 
Canova, devenind prietenă cu 
Sophie Reinhard. După căderea 
Regatului Italiei şi revenirea regiunii 
Milano la Austria, Bianca scrie 
biografiile Mariei Gaetana Agnesi şi 
Sappho (publicate în Milano de către 
N. Bettoni în 1815). În această 
perioadă îl cunoaşte pe Giorgio 
Asachi. Bianca stârneşte în inima 
românului flacăra pură a dragostei 
şi devine catalizatorul creaţiei sale 
literare şi artistice. Această iubire 
avea să-l înalţe reuşind să-i trezească 
sentimente poetice. Publică primul 
său sonet în limba italiană în 
Giornale di Campodoglio în 1811. Este 
clipa când Societatea literară din 

Roma l-a admis ca membru 
extraordinar. Primul său poem în 
limba română, Catra Italia a fost scris 
în acelaşi an. 

Recitind Icoana lumii (am 
interpretat titlul după cea dragă, 
devenită o icoană pentru sufletul lui 
Asachi sau dorinţa ca tărâmul 
românesc să se ridice la înălţimea 
lumii ce devenise o icoană...) pagină 
după pagină, am refăcut clipele de 
iniţiere romană, primitoare şi 
acaparatoare. Pentru Asachi casa lui 
Pieconi de pe Via Caudatti şi 
cumnata acestuia, Teresina, nu 
fuseseră decât o trecere de la 
malurile Bahluiului la cele ale 
Tibrului. Şi atât. Cea care urma mai 
târziu să fie soţia doctorului Mojan 
din Paris şi care să-i facă Hermionei 
Asachi (între timp Moruzi) cunoş-
tinţă cu Edgar Quinet era acum 
zglobia şi talentata discipolă a lui 
Alfuri, Bianca Milesi.  

2 

 

 
Bianca Milesi 

 

Nu avem foarte multe alte 
detalii despre dragostea celor patru 
ani din Cetatea Eternă, dar relaţiile 
Biancăi şi orientarea sa revoluţio-
nară ne îndreptăţeşte să mai zăbo-
vim câteva clipe asupra evoluţiei 
sale, timp în care a rămas în 
permanentă prietenie cu moldovea-
nul ieşean. 

După călătoria din 1817-1818 în 
Germania, Austria şi Ungaria, care i-
a completat Biabcăi educaţia ea intră 
în opoziţia animată de Confalonieri, 

în rândul Carbonarilor - împreună 
cu verişoara sa Matilda Viscontini 
Dembowski. Scrie corespondenţă 
clandestină, implicând mari perso-
nalităţi ale vremii, mutându-se la 
Paris şi în Anglia, unde a audiat 
cursurile Mariei Edgeworth, autoare 
de cărţi pentru copii. Spre sfârşitul 
anului 1821, împăratul Francisc I a 
ordonat ministrului de poliţie să 
supravegheze unele femei, suspec-
tate de schimbul de mesaje secrete 
cu conspiratorii exilaţi Ea scria: Şi 
unde, ma rog, ar trebui să mă ascund ? 
În impletituri pe care nu le am, în 
faldurile hainelor pe care nu le pot purta 
pentru o perioadă mai lungă de timp ?  
De fapt a avut deosebit de strânse 
relaţii cu personalităţi din lumea 
artei, e fiind o recunoscută pictoriţă:  
Francesco Hayez, Andrea Appiani şi 
Ernesta Bisi, profesorul de desen 
Cristina Trivulzio Belgiojoso. Bianca 
Milesi a sprijinit Societatea pentru 
înfiinţarea de şcoli pentru fete, 
crearea de grădiniţe publice. 
Călătoreşte în Olanda, Belgia şi 
Elveţia, după care la Genova, 
secretară a tinerilor mişcării lui G. 
Mazzini, îl cunooaşte pe Benedetto 
Mojon, medicul cu care s'a casatorit 
pe 24 ianuarie 1825, în ciuda 
opoziţiei mamei sale şi cu care a 
avut doi copii. Cu toate acestea, îşi 
continuă angajamentul cu cercurile 
lui Mazzini, ceea ce a adus necazuri 
familiei cu aurtorităţile. Urmează 
numeroase vizite la galerii şi muzee, 
susţinătoare a emancipării femeilor, 
iar după un val de investigaţii şi 
arestări în 1833 familia a decis că 
pentru binele copiilor trebuie să 
părăsească Italia,  stabilindu-se la 
Paris de unde a continuat legăturile 
cu S. Pellico, A. Manzoni, N. 
Tommaseo, F. Confalonieri şi 
Mazzini. Răpusă de holeră a murit la 
Paris, la 8 iunie 1849 şi a fost înmor-
mântată în cimitirul Montmartre, 
soţul urmând-o după douăzeci şi 
patru de ore. 

În toată această perioadă 
legătura cu Asachi sau sora lui nu a 
încetat . El a rămas admiratorul ei 
până la moartea, mai târziu 
sublinind că Bianca fisese o sursă 
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majoră de inspiraţie pentru el , mai 
ales în permiţându-i trecerea " de la 
pictor la poet " , în timp ce criticul 
literar Eugen Lovinescu afirmă chiar 
că ea i-a inspirat lui Asachi 
naţionalismul romantic. Atunci el a 
scris primele sale poezii pe teme 
naţionaliste româneşti, care ia adus 
un premiu prezentat de Societatea 
Literară romană. Una dintre acestea 
a fost Viitorul în care îşi exprimă 
apelul său pentru regenerarea 
naţională. Interesat de originea 
românilor şi istoria Daciei romane, 
Asachi studiază evenimentele des-
crise în basorelief pe Columna lui 
Traian şi caută la Biblioteca 
Vaticanului documente cu privire la 
istoria României. Aceste clipe îl fac 
să compare lucrările lui Dimitrie 
Cantemir, cum ar fi Istoria creşterii 
şi decăderii Imperiului. Otoman. 
Vizitează oraşele Veneţia, Padova, 
Terarra, Bologna şi Florenţa. 

 

 
Gheorghe Asachi, Templul iubirii 
 

Prin Bianca Milesi, Asachi l-a 
întâlnit pe François Miollis, 
comandantul francez din Roma, care 
i-a relatat dorinţa şi planurile lui 
Napoleon Bonaparte de a emancipa 
Moldova şi în general aria locuită de 
români în urma expediţiei din Rusia, 
şi astfel să creeze un nou regat al 
dacilor în zona României de azi. 
Încurajat, Asachi decide să călăto-
rească înapoi acasă pe 22 iunie 1812, 
şi , navighează până la Galaţi; ajuns 
la Iaşi pe 30 august, urmăreşte cu 
stupoare eşecul protecţiei franceze 
asupra Principatelor Dunărene 
încheiată cu retragerea lui Napoleon 
din Rusia, de restaurare a suzerani-
tăţii otomane şi a domnitorilor 
fanarioţi, când sultanul Mahmud al 
II-lea îl numeşte pe Scarlat 

Callimachi ca principe în Moldova. 
Totuşi el se consacră activităţii de 
propăşire a culturii române. In 
februarie 1813 este numit referendar 
la Departamentul afacerilor externe, 
iar în noiembrie infiinţează, pe lângă 
Şcoala domnească din Iaşi, clasa de 
inginerie hotarnică in limba romană. 
In acest scop el a compus un curs de 
matematică, şi anume aritmetica, 
algebra si geometria, care se ocupă 
se le redea şi tiparului. Aici predă 
arhitectura, istoria artelor, geodezia 
şi matematica. Din această perioadă 
şi până în 1849 s-a ocupat de 
organizarea şcolilor din Moldova, 
însărcinat de mitropolitul Veniamin 
Costache. Astfel în 1918, în iunie are 
loc examenul public al elevilor clasei 
de inginerie, înfiinţată şi condusa de 
Gh. Asachi, în 1820 face o călătorie 
în Transilvania, de unde aduce patru 
învăţători cu scopul de a reorganiza 
învăţământul în seminarul de la 
Socola, iar în 23 ianuarie 1828 
deschide şcoala elementară de la 
Trei Ierarhi, care va fi completată în 
decursul aceluiaşi an cu ciclul 
gimnazial. El o numeşte Şcoala 
Vasiliană sau Gimnaziul Vasilian (în 
onoarea domnitorului Vasile Lupu, 
care a creat instituţia de învăţământ 
pe acelaşi loc). Acesta a fost prima 
instituţie modernă din Moldova. 
Şcoala Vasiliană a continuat, de ase-
menea, cursul de inginerie, predat 
de către Gheorghe Filipescu, şi a 
avut catedre pentru matematică, 
arhitectură, mecanică şi hidraulică 
aplicată, iar în 1834, a trimis mulţi 
dintre absolvenţi, inclusiv pe arhi-
tectul Alexandru Costinescu, pentru 
a continua studiile în străinătate. 
Din păcate pentru posteritate pe 19 
iulie 1827, un incendiu de mari 
proporţii în cartierul de vest al 
Iaşilor a distrus casa lui Asachi pre-
cum şi marea majoritate a lucrurilor 
şi manuscriselor sale. El a predat 
diverse prelegeri, şi a oferit o forma-
re suplimentară în desen şi istoria 
artei, cât şi în istoria românească, a 
organizat mai multe expoziţii de 
lucru elevilor săi în desenul tehnic. 
(nu trebuie uitată opoziţia perma-
nentă a profesorilor greci de la 

Academia ieşeană care au militat 
pentru închiderea instituţiei). În 
acelaşi timp el a funcţionat şi ca şef 
al Bibliotecii Princiare.  

În paralel, după ce la 27 
decembrie 1916 are loc reprezentaţia 
pastoralei Mirtil şi Hloe în limba 
română, organizează anul următor, 
pe cheltuiala sa, un teatru de 
societate în salonul hatmanului 
Costachi Ghica. La începutul anului 
1821, activităţile Gheorghe Asachi 
au fost întrerupte, atunci când 
forţele Eteriei greceşti au trecut 
Prutul şi au preluat Moldova în 
drumul lor spre Ţara Românească, 
perioadă ce a constituit cea mai 
timpurie etapă a războiului de 
independenţă din Grecia. În anul 
1821 când se refugiază împreună cu 
familia în Basarabia, editează volu-
mul intitulat Bordeiul indienesc, în 
traducerea tatălui său  (care a murit 
în 1825), din Bernardin de Sainte-
Pierre, care se deschide cu un sonet 
al lui Gheorghe Asachi, ulterior 
numit La introducerea limbii naţionale 
în publica învăţătură. Cu prilejul 
instaurării noii domnii pamântene în 
1822 scoate pe foaie volantă o odă 
intitulată La moldoveni, la restatorni-
cirea domnilor pământeni. Din acest an 
şi până în 1927 Gh. Asachi este 
numit de către Ioan Sandu Sturza 
agent diplomatic al Moldovei la 
Viena, funcţie pe care o onorează cu 
brio. Ca un diplomat, Asachi a fost 
în primul rând cunoscut pentru 
contactele sale cu intelectualii naţio-
nalişti ce reprezentau diferitele etnii 
supuse Imperiului Austriac. La 
Viena, a cunoscut-o pe Elena 
Tauber, fosta guvernantă a copiilor 
Sturdza şi văduva comerciantului 
Kiriako Melirato care i-a devenit 
soţie căsătorindu-se în 1827 într-o 
biserică ortodoxă din Iaşi. El îi 
adoptă pe cei trei copii ai Elenei din 
prima căsătorie: o fată, Hermiona şi 
doi băieţi, Alexandru şi Dimitrie 
(mai târziu, matematician). Aici 
Gheorghe Asachi se concentrează pe 
perfecţionarea managementului cul-
tural de tip occidental şi comple-
tează învăţăturile Iluminismului în 
care era iniţiat.  
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Albina Românească  9, Feb.1, 1840 

La sfârşitul războiului ruso-turc 

din 1828-1829, Moldova şi Țara 
Românească intră din nou sub 
administraţie rusească. În acest 
interval , Asachi a decis să extindă 
obiectivele sale educaţionale şi să 
popularizeze idei noi prin inter-
mediul instituţiilor de presă. De 
aceea solicită aprobarea de la 
consulul rus la Iaşi, Matvey 
Minciaky, pentru proiectele sale. În 
aprilie 1829, Rusia a aprobat 
proiectul său pentru o revista cu 
titlul Albina Românească, care a văzut 
lumina la 1 iunie a aceluiaşi an. Este 
primul periodic publicat în 
Moldova, tipărit în propria tipo-
grafie cunoscută sub numele de 
Institutul Albinei şi găzduită iniţial 
la Trei Ierarhi.  Alături de obiectivul 

său declarat (care a implicat genera-
rea unui limbaj literar), Albina 
Românească a găzduit texte tip edi-
torial jurnalistic privind evenimente-
le curente, eseuri ştiinţifice, precum 
şi articole tip magazin care ofereau 
sfaturi practice. Gheorghe Asachi 
este astfel considerat iniţiatorul 
presei în limba română. În deceniile 
următoare, realizează publicarea 
mai multor alte reviste, iniţial 
concepute ca suplimente - Alăuta 
Românească (1837-1838) şi Foaea 
Sătească o Prinţipatului Moldovei 
(1839). Abia mai târziu apare Dacia 
literară a mai tânărului Mihail 
Kogălniceanu, devenit un critic al 
opiniilor politice şi culturale ale lui 
Asachi, în primul rând nemulţumit 
de faptul că Albina Românească se 
bazase pe publicarea de traduceri 
din autori străini, în loc să încurajeze 
specificul naţional, ceea ce era doar 
parţial şi subiectiv adevărat, cu toate 
că i-a acordat toată admiraţia sa. În 
plus, Asachi a editat între 1847 şi 
1870 multe almanahuri. O altă 
revistă creată de el pentru o scurtă 
durată, Spicuitorul moldo-român 
(1841-1842), a fost publicată în 
limbile română şi franceză, cu un 
francez coeditor, pe nume Gallice, 
care a lucrat în Iaşi şi ca profesor. Şi 
aceasta a fost o premieră pentru 
revuistica românească  

 
(continuare în ediţia următoare). 

 

La introducerea 
limbei naţionale în 
publica învăţătură 

 
Cele neguri ce-s în râpa Aheronului născute, 
A lor aripi întinsăse prest-a Daciei câmpie, 

Iar fantomi a nopţei oarbe, prin un somn de trândăvie, 
Ţineau mult timp îngânată a românilor virtute. 

 
Muzele-n nemernicie spăimântate umblau şi mute, 

Neputând a patriei limbă din uitare să învie, 
Şi păstorul numai, singur, cu-ntristată armonie, 
Românesc cântec sunat-au pre cimpoi şi alăute. 

 
Însă Pronia îndurată a sfărmat fatale fere, 

Ş-a doritului Luceafăr ni răsare-acum scânteia, 
Ce pre soarele mineşte de la depărtate sfere. 

 
Aşteptând românii ziua, când văzură raza-ntăia, 

Înălţând spre ceriul ochii, c-un suspin de mângâiere, 
A-nvierei mele, zis-au, ziua-ntâi va fi aceea! 

 

Gheorghe ASACHI 

http://en.wikipedia.org/wiki/Albina_Rom%C3%A2neasc%C4%83
http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Gheorghe_Asachi
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